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1 JOHDANTO 

 

Väestön ikärakenteen muutos vaatii muutoksia iäkkäiden ihmisten asemaan, oikeuksiin 

ja palveluihin (Voutilainen 2013, 299). Väestön ikääntyminen tuo siten myös haasteita 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmään. Lukumäärällisesti ikääntyneiden määrä 

kasvaa voimakkaimmin kasvukeskuksissa. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee ennus-

teen mukaan vuoteen 2030 mennessä ja se heijastuu selkeästi ikääntyneiden palvelujen 

tarpeeseen ja palveluiden toteuttamiseen. (Rissanen, Parhiala, Hetemaa, Kekkonen, 

Knape, Ridanpää, Rintala, Sihvo, Suomela & Kannisto 2020, 8, 32; Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2020a, 14-15.) Yhtenä keskeisenä perusteena sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenneuudistuksellekin on väestön ikärakenteen muutos, joka lisää palvelutarpeita 

(Sote-uudistus 2020).  

Pitkäikäisyyden yleistyessä ihmisten terveys, hoidon tarve ja sosiaali- ja terveyspalve-

luiden käyttö muuttuvat. Tutkimustulosten mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttö kasaantuu pitkälti elämän viimeisille vuosille sairastavuuden ja toimintakyvyn 

vajavuuden kasautumisen myötä. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset 

kasvavat voimakkaasti kohdistuen kahdelle viimeiselle elinvuodelle. (Halminen, Koivu-

ranta & Mikkola 2019, 4; Klavus & Pääkkönen 2014, 37.)  

THL:n arviointiraportin (2020) mukaan ikääntymisen haasteet sosiaali- ja terveyspalve-

luissa ovat vasta edessä. Kiireellisissä tilanteissa palvelutarpeen arviointiin ikääntyneet 

pääsevät nopeasti, mutta palvelujärjestelmän kyky tunnistaa palvelutarpeita riittävän 

varhaisessa vaiheessa arvioitiin puutteelliseksi. Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää eri 

palvelujen rajapintoihin sekä palvelutarpeen muutoksista johtuviin siirtymiin, kuten sai-

raalasta kotiutumiseen. Tarvitaan moniammatillista ja monialaista yhteistyötä niin 

perustason palvelujen kuin erikoissairaanhoidonkin välillä. (Rissanen ym. 2020, 20, 44.) 

Myös sote-uudistuksen tavoitteena on nykyisen iäkkäiden pirstaleisen palvelujärjestel-

män sijaan tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti sekä 

niin, että palvelut rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilantei-

den ja tarpeiden ympärille (Sote-uudistus 2020).  
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Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja erityisesti elämän viimeisten 

vuosien palveluiden käyttöä on Suomessa tutkittu vähän. Aikaisemmat tutkimukset ovat 

keskittyneet aiheeseen pitkäaikaishoidon näkökulmasta (esim. Aaltonen 2015; Forma, 

Aaltonen, Pulkki, Raitanen, Rissanen, Seinelä, Valvanne & Jylhä 2018), mutta ikäänty-

neiden erikoissairaanhoidon käyttöä Suomessa on tutkittu melko vähän lukuun 

ottamatta Tampereen yliopiston COCTEL-hankkeen tutkimuksia (kts. Aaltonen 2015; 

Forma 2011; Vitikainen, Forma, Jylhä & Rissanen 2005). Tässä tutkimuksessa on tar-

koituksena kuvata erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä 70-vuotiaana tai 

vanhempana kuolleiden kahtena viimeisenä elinvuotena ja siinä tapahtuneita mahdolli-

sia ajallisia muutoksia vuosien 1998–2013 välillä. Tarkoituksena on selvittää erityisesti 

sitä, miten sukupuoli, ikä ja kuolinvuosi ovat yhteydessä erikoissairaanhoidon vuode-

osastohoidon käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa erikoissairaanhoitoa 

koskevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja 

varautumisessa ikääntyneiden tuleviin palvelutarpeisiin. 

Tutkielma on osa Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet 

(COCTEL)-hanketta (https://www.gerec.fi/en/yleistyva-pitkaikaisyys-ja-sosiaali-ja-

terveyspalvelujen-uudet-haasteet-coctel/), jossa tarkoituksena on tuottaa tietoa vanhojen 

ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista kahtena viimeisenä 

elinvuotena. COCTEL-hanke puolestaan on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen 

huippuyksikön (CoE AgeCare: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/pro-

jects/agecare/agecare) Tampereen yliopiston tutkimusryhmän tutkimusta.  
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2 IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT  

 

Tutkielma keskittyy iäkkäiden erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön, mutta 

koska sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat kokonaisuuden, kuvataan tässä luvussa 

aluksi koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja sen jälkeen toisessa alaluvussa eri-

koissairaanhoidon roolia siinä. Kolmannessa alaluvussa kuvataan sosiaali- ja 

terveyspalveluita vanhuuden viimeisinä vuosina.   

 

2.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Suomessa 

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on yhteiskunnallisesti merkittävä rooli. Niiden yhdenver-

tainen saatavuus määritellään perusoikeudeksi kaikissa kehittyneissä maissa. (Kokko 

2013, 242.) Suomessa kolme päälakia, kansanterveyslaki (1972), laki erikoissairaanhoi-

dosta (1989) ja terveydenhuoltolaki (2010), säätelevät valtaosin terveydenhuollon 

palveluiden rakenteet. Terveydenhuoltolaki kattaa palvelujen tuottamisen, kun erikois-

sairaanhoitolaki ja kansanterveyslaki määrittelevät hallinnolliset rakenteet. Niiden 

lisäksi ikääntyneiden hoiva ja suurin osa pitkäaikaishoidosta Suomessa kuuluvat sosiaa-

lihuoltolailla (2014) säädeltävän sosiaalihuollon alaisuuteen. (Keskimäki, Tynkkynen, 

Reissell, Koivusalo, Syrjä, Vuorenkoski, Rechel & Karanikolos 2019,16–17.) Palvelui-

den toteutuksen tulee tukea iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, 

itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. (Vanhuspalvelulaki 980/2012.)  

Muihin Pohjoismaihin verrattuna, Islantia lukuun ottamatta, Suomen terveydenhuolto-

menot suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) ovat kasvaneet maltillisimmin 

vuodesta 2000 vuoteen 2018. Suomen terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet tuona ai-

kana 7,1 %:sta 9,0 %:iin, kun vastaavasti esimerkiksi Ruotsissa kasvu on ollut 7,4 % -> 

11,0 %. (SVT 2021, 184.) Kokonaisuudessaan Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kustannusten ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 17 % ja ikääntyneiden 

palveluiden kustannukset koko maassa 50 %. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskus-

tannuksista vajaat 38 % on erikoissairaanhoidon osuutta. (Rissanen ym. 2020, 12; 

Valtiovarainministeriö 2020, 63.) 
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Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, terveyspalvelut rahoitetaan ja järjestetään 

sekä tuotetaan pääosin julkisin varoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 

on pirstaleinen ja rahoitus monikanavainen. Terveyspalveluiden tarve kohdistuu epäta-

saisesti ja palveluita tarvitsevat eniten iäkkäät sekä pitkäaikaissairaat. Heidän 

mahdollisuutensa rahoittaa kaikki tarvitsemansa palvelut ovat heikot ja siksi tarvitaan 

tasausta läpi väestö- ja ikäryhmien. (Kokko 2013, 242–243, 251.) Kuitenkin perustus-

lain mukaan yhteiskunnan tulee turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja 

edistää väestön terveyttä (Suomen perustuslaki 1999). 

Muihin saman kehitystason maihin verrattuna Suomen terveydenhuollon julkinen palve-

lurakenne poikkeaa muista. Kunta terveydenhuollon vastuunkantajana on 

kansainvälisesti ainutlaatuisen pieni yksikkö väestöpohjaltaan ja taloutensa volyymilta. 

(Kokko 2013, 243.) Lähtökohtaisesti kunta vastaa omien asukkaidensa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 

järjestämisvastuun kunta on voinut siirtää yhteistoiminta-alueelle, kuten kuntayhty-

mälle. (STM 2015.) Sote-uudistuksessa palveluiden järjestämisvastuu on tarkoitus 

siirtää kunnilta hyvinvointialueille, jotka tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina 

(Sote-uudistus 2020).  

Terveyspalveluita tarjoavat julkisen terveydenhuollon rinnalla myös työterveyshuolto ja 

yksityiset palveluntuottajat. Yksityisinä palveluntuottajina yritykset, järjestöt ja säätiöt 

voivat myydä palvelujaan kunnille, kuntayhtymille tai suoraan yksityishenkilöille (Laki 

yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011; Laki yksityisestä terveydenhuollosta 

152/1990). Kunnallinen organisaatio voi hankkia erikoislääkäreiden konsultaatioita tai 

toimenpiteitä täydentämään perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon toimintaa. 

(Kokko 2013, 256–257.) 

Terveyspalveluiden rahoitusmuodolla on suuri merkitys palveluiden käytön suuntautu-

misessa ja kustannuskehityksessä. Suomessa on pyritty kustannusten hillintään mm. 

optimoimalla hoidon porrastusta eri palveluiden rakenteellisten tasojen välillä sekä voi-

mavarojen oikealla kohdentamisella vaikuttaviin toimiin. (Kokko 2013, 244–245.) 

Julkisen talouden näkökulmasta on ratkaistavana se, missä määrin verotuloilla pystytään 

kattamaan kasvavat hoitomenot. Hoito- ja hoivapalvelumenojen kasvun kontrolloimi-

sessa on keskeistä parantaa terveydenhuollon tuottavuutta sekä mahdollisuuksien 
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mukaan siirtää ikääntyneiden pitkäaikaishoidon tarvetta myöhäisempään ikään. (Klavus 

& Pääkkönen 2014.) 

Suomessa terveyspalveluiden rakenteissa perusterveydenhuoltoon sisällytetään sellaisia 

palvelukokonaisuuksia, jotka muiden maiden palvelujärjestelmissä kuuluvat erikoissai-

raanhoitoon. Näitä ovat esimerkiksi laboratoriotutkimukset sekä monien 

erityistyöryhmien tai työntekijöiden toiminnot. (Kokko 2013, 248.) Myös Vitikainen 

ym. (2005) toteaa kirjallisuuskatsaukseen hoitokäytäntöjen sekä ikääntyneiden hoidon 

toteutuvan vaihtelevalla tavalla maittain, alueittain ja ajankohdasta toiseen eikä kansain-

välinen tutkimus iän ja /tai lähestyvän kuoleman vaikutuksista ikääntyneiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen käyttöön ja kustannuksiin ei ole suoraan sovellettavissa Suomen jär-

jestelmään. 

Suomessa on kehitetty sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä ja integraatiota kan-

sainvälisestikin katsoen hyvin pitkälle. Ei olekaan enää yksiselitteisiä tapoja luokitella 

palveluita terveyspalveluiksi tai sosiaalipalveluiksi. (Kokko 2013, 250.) Tavoitteena on 

edistää ja ylläpitää hyvinvointia, joten sosiaalihuolto nähdään osana hyvinvointiyhteis-

kuntaa rakentavana elementtinä ja sen palvelut ovat hyvinvointipalveluiden keskeinen 

kokonaisuus. (Toikko 2012.) Esimerkiksi ikääntyneiden kotihoito yleensä sisältää sekä 

sosiaali- että terveyspalveluiksi luettavia palveluosioita. (Kokko 2013, 250.) Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistamisen yhtenä keskeisenä tavoitteenakin on ollut palveluiden 

integraatio (Sinervo & Keskimäki 2019). 

Erikoissairaanhoidon rakenteessa, työnjaossa ja toiminnassa on tapahtunut muutoksia 

lainsäädännön muutosten myötä. Palvelujen järjestämisessä julkiset sairaalat ja yksityi-

nen terveydenhuoltosektori ovat kehittäneet uudenlaista työnjakoa ja yhteistyötä. 

(Rissanen ym. 2020, 18.) Suurin osa Suomen terveydenhuoltolaitoksista on julkisen 

sektorin omistuksessa, vaikka yksityisten tai yhteisomistuksessa olevien sairaaloiden 

määrä onkin kasvussa. Julkisen sektorin odotetaan tulevaisuudessakin olevan ensisijai-

nen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja, yksityisen ja kolmannen sektorin 

toimiessa täydentävien palvelujen tarjoajina. (Keskimäki ym. 2019.) 
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2.2 Erikoissairaanhoito osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää 

Terveyspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä sekä ennaltaeh-

käistä sairauksia ja tapaturmia. (Kansanterveyslaki 66/1972). Terveydenhuolto 

jakaantuu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.  Perusterveydenhuoltoa 

tuottavat terveyskeskukset, joissa on yleislääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottoja. 

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan erikoislääkärivetoista terveydenhuoltoa, johon pääsy 

edellyttää lähetettä perusterveydenhuollosta, lukuun ottamatta akuutteja tapauksia. (Her-

mansson 2012; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)  

Erikoissairaanhoidosta ja sen järjestämisestä säädetään erikoissairaanhoitolaissa. Sen 

mukaan kunnat ovat vastuussa erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä asuk-

kailleen. (Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062.) Erikoissairaanhoito kuuluu julkiseen 

terveydenhuoltoon ja se järjestetään 21 sairaanhoitopiirissä, jotka ovat kuntien muodos-

tamia kuntayhtymiä. Sairaanhoitopiirit tuottavat ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita 

perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Erityistason hoidon järjestä-

miseksi Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, joiden kesken erityisvastuualueet on 

jaettu. (Rättö, Jonsson, Häkkinen & Häkkinen 2012, 11; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2015.)  

Yliopistosairaaloilla on vastuu oman sairaanhoitopiirin alueella tavanomaisten erikois-

sairaanhoitoon kuuluvien sairauksien hoidosta. Niihin on myös hoidon porrastuksen 

periaatteiden mukaisesti keskitetty harvinaisten sairauksien hoitoa eri järjestelyin. Kes-

kussairaaloissa, joita on jokaisessa sairaanhoitopiirissä, on laaja valikoima eri 

lääketieteen erikoisaloja, ja ne yleensä tarjoavat tärkeimpien erikoisalojen palveluja 

joka päivä, ympäri vuorokauden. (Kokko 2013, 255.) 

Lisäksi Suomessa on aluesairaaloita, jotka ovat hoitotasoltaan erikoislääkärijohtoista 

toimintaa, mutta suppeammalla valikoimalla erikoisalojen palveluja kuin keskussairaa-

loissa. (Kokko 2013, 255.) Monia aluesairaaloita on suljettu tai sulautettu 

yliopistosairaalan tai keskussairaalan toimintoihin (Keskimäki ym. 2019, 132). Esimer-

kiksi Loimaan aluesairaala, Salon aluesairaala ja Vakka-Suomen sairaala liitettiin osaksi 

Turun yliopistollista sairaalaa vuoden 2015 alusta sekä Valkeakosken ja Vammalan sai-

raalat 1.1.2017 ja Hatanpään sairaalan erikoissairaanhoito 1.1.2018 osaksi Tampereen 

yliopistollista sairaalaa. (Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 2021.)  
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Sairaaloiden toimintaan on vaikuttanut erikoissairaanhoidon työnjakoon ja eräiden teh-

tävien keskittämiseen sekä kiireelliseen hoitoon liittyvät lakimuutokset 

(Terveydenhuoltolaki 2010; Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja 

eräiden tehtävien keskittämisestä 2017). Kehitys on kulkemassa siihen suuntaan, että 

vaativia hoitotoimia ja hoitomuotoja keskitetään yliopistosairaaloihin. Etelä-Suomen 

suuren väestöpohjan vuoksi aluesairaalat kuitenkin säilyttänevät asemansa. (Sairaaloi-

den toiminta ja tuottavuus 2021; Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon 

työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 2017.)  

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2019 lähes neljä prosenttia 

enemmän potilaita kuin edellisenä vuonna. Vuodeosastohoito on kuluneen vuosikym-

menen aikana vähentynyt ja potilaiden hoito painottuu yhä enemmän avohoitoon. 

(Kyrölä & Järvelin 2020.) Vaikka erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaiden ja 

hoitojaksojen määrät ovat vähentyneet, hoitojaksojen pituudessa ei ole viime vuosina 

tapahtunut merkittävää muutosta. (Valtiovarainministeriö 2020, 55). Hoitojaksot ovat 

vähentyneet vuodesta 1997 vuoteen 2019 noin 27 % ja koko Suomen keskimääräinen 

hoitoaika oli 4,8 päivää vuonna 2019 (SVT 2021, 112–114). Kuitenkin vuonna 2019 

vuodeosastohoidon potilaiden määrä kasvoi yli prosentin ja hoitojaksojen määrä noin 

kaksi prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. (Kyrölä & Järvelin 2020.) 

THL:n erikoissairaanhoidon tilaston mukaan 75–84-vuotiaiden keskimääräinen hoito-

aika on vähentynyt 1997–2019 8,7 hoitopäivästä 4,7 hoitopäivään. Tämän ikäluokan 

potilasmäärä on pysynyt lähes samana vuosien välillä, mutta hoitopäivien määrä on vä-

hentynyt 39 %. Samalla aikavälillä (1997–2019) yli 85-vuotiaiden keskimääräinen 

hoitoaika on vähentynyt 11,7 hoitopäivästä 5,1 hoitopäivään. Heillä puolestaan hoito-

päivien määrä on pysynyt lähes samana, mutta potilasmäärä on kasvanut 39 %. (SVT 

2021, 115.)  

Suomessa alueiden ikärakenteissa ja sitä kautta sairastavuuksissa on suuria eroja ja se 

tulee huomioida, mikäli erikoissairaanhoidon tietoja tarkastellaan alueellisesti. (Kyrölä 

& Järvelin 2020.) Alueellinen painopiste ikääntyneiden palvelutarpeen kasvussa on asu-

tuskeskuksissa (Vauramo & Ryynänen 2019, 30). 
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2.3 Vanhuuden viimeisten vuosien sosiaali- ja terveyspalvelut 

Ikääntyneille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden 

aina ennaltaehkäisevistä palveluista akuuttihoitoon ja myös elämän loppuvaiheen hoi-

toon. Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää saavutettavia, 

tarkoituksenmukaisia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita. Äkillisissä terveydentilan 

muutoksissa tulisi hoito järjestyä joutuisasti ja laadukkaasti kotona asumisen jatkumisen 

mahdollistamiseksi. Kuitenkin myös pitkäaikaissairaudet tulee hoitaa hyvin, jotta voi-

daan minimoida niiden aiheuttamat haitat ja ennaltaehkäistä äkillisiä sairauksia ja 

vammoja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee lakiperusteiset ikääntyneen väestön sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä niiden kehittämisen suuntaviivat. Järjestämisvastuu iäkkäiden tar-

vitsemien palveluiden järjestämisestä on kunnilla. (STM: Iäkkäiden palvelut 2016.) 

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan velvollisuus on laatia suunnitelma ikääntyvän väes-

tön tarpeisiin sekä toteuttaa iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen 

hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla sosiaali- ja terveyspalve-

luilla (Vanhuspalvelulaki 980/2012). Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne 

onkin keventynyt ja kunnilla on tahto tukea kotona asumista. Yhä useampi iäkäs asuu 

kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä kuolemaansa asti. (Hammar, Leppäaho, 

Toikka, Kylänen & Heikkilä 2018.) 

Oikea-aikaisilla ja tarpeisiin vastaavilla palveluilla sekä niiden saatavuudella voidaan 

ehkäistä raskaampien sosiaali- ja terveyspalveluiden syntyä. Palvelutuotannon kehittä-

misellä voidaan vaikuttaa myös kustannusten syntymiseen, mutta tärkeää on myös 

väestön terveyden edistäminen. Terveyden ja toimintakyvyn parantuessa kalliiden pal-

velujen, kuten erikoissairaanhoidon, tarve vähenee. Myös Kehusmaan (2014) 

väitöskirjatutkimuksen mukaan riittäviin sosiaalipalveluihin panostamalla olisi mahdol-

lista vähentää ikääntyneiden terveyspalvelujen tarvetta. 

Elämän loppuvaiheen hoidolla tarkoitetaan kuolemaa lähestyvien ihmisten hoitamista ja 

tukemista. Hoitoa toteutetaan esimerkiksi sairaaloissa, hoitokodeissa tai kotona. (Val-

vira 2008.) Tavoitteena on vaalia elämänlaatua ja mahdollistaa arvokas kuolema. 

Euroopan neuvoston suositus korostaa elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman (ACP) 

tekemistä. ACP eli Advance Care Planning on kirjallinen suunnitelma potilaan omista 
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hoidon toiveista, hoitolinjauksista ja -rajauksista sekä käytännön hoitomenetelmistä, 

jotka laaditaan yhteistyössä potilaan ja lääkärin kanssa (Lehto, Marjamäki & Saarto 

2019).  

Elämän loppuvaiheen epätarkoituksenmukainen hoito tarkoittaa lisääntyneitä terveyden-

huollon kustannuksia, mutta myös inhimillistä kärsimystä ja heikentynyttä elämälaatua. 

Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman laatimisella voidaan mm. vähentää siirtoja hoi-

vayksiköstä erikoissairaanhoitoon, tehohoitojaksoja ja ylipäänsä sairaalahoidon tarvetta. 

(Saarto & Lehto 2019; Brinkman-Stoppelenburg, Rietjens & van der Heide 2014.) Suo-

messa varsinainen elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman käsite on noussut 

suosituksiin vasta viimeisien vuosien aikana ja tästä syystä siihen liittyvää tutkimustie-

toa on vielä vähän (Lehto ym. 2019).  

 

 

3 IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ 

 

Tässä luvussa kuvataan aluksi ikääntyneen väestön käsitettä sekä ikääntyneiden osuutta 

väestöstä Suomessa. Lisäksi ensimmäisessä alaluvussa kuvataan tutkimusten ja tilasto-

jen kautta ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä. Toisessa alaluvussa kuvataan 

ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön yhteydessä olevia ulkoisia 

tekijöitä sekä yksilöllisiä tekijöitä. Lopussa kuvataan viimeisten elinvuosien palvelujen 

käyttöä. Viimeisenä tässä luvussa on yhteenveto ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalve-

lujen käytöstä aiemman kirjallisuuden valossa. 

 

3.1 Ikääntynyt väestö 

Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa vä-

estöä (Vanhuspalvelulaki 980/2012). Varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole, vaan 

jokaisella ikäluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä ja tällä hetkellä alin vanhuuseläk-

keeseen oikeutettu ikä on 63v 3kk (Keva 2021). Useimmiten ikääntynyt henkilö on 
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terve ja toimintakykyinen. Vanhuspalvelulain (980/2012) mukaan iäkäs henkilö kuiten-

kin määritellään henkilöksi, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen 

toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentu-

neiden sairauksien tai vammojen vuoksi tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen 

johdosta. (Vanhuspalvelulaki 2012.) 

Ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvussa ja Suomessa 65 vuotta täyttäneitä oli noin 20 

% vuonna 2018. Ennusteen mukaan vuonna 2030 heitä voi olla jo noin 26 % koko väes-

töstä eli 1,5 miljoonaa. Yli 85-vuotiaiden määrä on kasvanut 24 % yhdeksässä vuodessa 

(2010-2019) ja yli 90-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan saman verran (24 %) 

seuraavan kymmenen vuoden aikana. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a, 14–15; Ti-

lastokeskus 2020.) Kaikkein vanhimpien ikäluokkien osuuden kasvuun vaikuttavat mm. 

nuorempien ikäluokkien pienuus, syntyvyyden vähentyminen ja ikääntyneiden eläminen 

yhä kauemmin (Tilvis 2016, 67).  

Ennusteen mukaan ikääntyvän väestön määrän kasvu tapahtuu 10 kaupunkiseudulla, 

mistä suurimpina Helsingin, Tampereen ja Oulun seutukunnat. (Vauramo & Ryynänen 

2019, 17–18). Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja 65 vuotta täyttäneiden määrä suh-

teessa työikäiseen väestöön, ja sen ennuste kertovat suurista alueellisista eroista. 

Uudellamaalla tilanne on melko hyvä ja sen ennustetaan pysyvän melko hyvänä vuonna 

2030, kuten myös Pirkanmaalla. Osassa maakuntia ollaan jo nyt huoltosuhteen osalta 

melko huonossa tilanteessa, kuten Etelä-Savossa ja Pohjois-Suomen alueella. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2020b, 15–16.)  

Viimeisten vuosikymmenten aikana ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn kehitys 

on ollut myönteistä (Koskinen, Lundqvist & Ristiluoma 2012). Tutkimusten mukaan 

alle 80-vuotiaiden toimintakyky on viime vuosikymmenien aikana parantunut (esim. 

Sainio ym. 2013), mutta kaikkein vanhimpien, yli 90-vuotiaiden ei (esim. Jylhä ym. 

2013). FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan eläkeikäisessä väestössä terveytensä hy-

väksi tai melko hyväksi kokevien osuus pieneni noin 10 % Terveys 2011 -tutkimukseen 

verrattuna. Kyselytutkimuksessa eläkeikäiset miehet kokivat terveytensä paremmaksi 

kuin naiset. Naisten koettu terveys myös heikkeni iän mukana jyrkemmin kuin miesten. 

(Koskinen, Manderbacka & Koponen 2018, 50–51.)  
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Ikääntyneiden sairastavuuteen, toistuvaan sairaalahoidon tarpeeseen sekä hoitojaksojen 

pituuteen ja kuolemanriskiin on havaittu olevan yhteydessä myös yksinäisyyden tunteen 

kokeminen. Yksinäisyys onkin yksi yksittäinen elämäntyytyväisyyden mittari ja yhtey-

dessä myös heikompaan elämänlaatuun. (Holt-Lunstad, Smith, Baker, Harris & 

Stephenson 2015.) THL:n vuoden 2018 tilaston mukaan noin joka kymmenes 75 vuotta 

täyttäneistä tuntee itsensä yksinäiseksi (Sotkanet 2021). Turvattomuus ja yksinäisyys li-

sääntyvät sairauksien ja toimintavajeiden kasvun myötä. Mutta tämä toimii myös 

toisinpäin eli toimintavaje lisää ahdistuneisuutta ja heikentää elämänhallintaa, mitkä 

puolestaan johtavat sairastumisiin, päivystyskäynteihin ja lisääntyviin sairaalasiirtoihin. 

(Pitkälä & Jylhä 2019.) 

Eliniän pidentyessä tulevaan palvelujen tarpeeseen vaikuttaa lisäelivuosien terveys ja 

toimintakyky. Crimminsin & Beltrán-Sánchezin (2010) tutkimuksen mukaan pitkäai-

kaisten sairauksien esiintyminen ei ole vähentynyt eliniän pidetessä, mutta niiden 

kanssa pystytään nyt elämään pidempään. Sairauksista on tullut enemmän kroonisia ja 

hitaammin eteneviä. Sairauksien ennaltaehkäisyllä ja mm. lääkehoidon kehittymisellä 

on ollut suuri merkitys. Kuitenkaan samanaikaisesta hyvän toimintakyvyn säilymisestä 

ei ole yksiselitteistä tutkimusnäyttöä. (Crimmins & Beltrán-Sánchez 2010.) Voutilaisen 

(2013) mukaan eniten toiminnanvajetta ja avun tarvetta on kaikkein vanhimpiin ikä-

luokkiin kuuluvilla ihmisillä. Suurimmalla osalla 90-vuotiaista ja sitä vanhemmista on 

rajoitteita toimintakyvyssä. (Voutilainen 2013, 320.)  

Yhdysvaltalaisen seurantatutkimuksen (Gill ym. 2015) mukaan ikääntyneiden akuuttia 

sairaalahoidon tarvetta pitäisi arvioida heidän toimintakyvyn perusteella. Tulosten pe-

rusteella noin puolella iäkkäistä oli vain vähän tai ei lainkaan toimintakyvyn vajetta 

vuosi ennen kuolemaa ja toisella puolella etenevä tai pysyvä toimintakyvyn vaje. Jäl-

kimmäisen ryhmän hoidontarpeet ovat huomattavat ja kuolleisuus suuri. Tutkimuksen 

mukaan viimeisen elinvuoden aikana sairaalahoitoon johtavat akuutit sairaudet ja vam-

mat liittyivät voimakkaasti näihin toimintakyvyn muutoksiin. Tieto niistä helpottaisi 

kliinistä päätöksentekoa elämän lopussa ja esimerkiksi palliatiivisen hoidon saanti voisi 

vastata tarpeisiin tarjoamalla oireiden hallintaa, perheen tukemista ja etukäteen suunni-

teltua hoitoa samalla estäen akuuttien sairaalahoitojen haitallisia seurauksia. (Gill, 

Gahbauer, Han & Allore 2015.) 
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3.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vanhuudessa 

Iäkkäiden palvelutarpeet ovat perusrakenteeltaan samoja kuin nuoremmallakin väes-

töllä, mutta ikääntyminen tuo niihin erityispiirteitä. Palvelutarpeeseen vaikuttavat mm. 

yhteiskunnan rakenne ja elinympäristö sekä palvelujärjestelmän toimivuus ja tarkoituk-

senmukaisuus. Tilviksen (2016) mukaan keskeisimpänä on kuitenkin ikääntyneiden 

terveydentila ja toimintakyky, joihin vaikuttavat ikääntymiseen liittyvät muutokset sekä 

sairauksien ilmaantuvuus ja kasautuminen. (Tilvis 2016, 66–67.) Jäntti (2008) puoles-

taan kuvaa tutkimuksessaan palveluiden tarpeeseen ja käyttöön vahvasti vaikuttavan 

yksilön ominaisuudet, joita ovat mm. ikä, sukupuoli, koulutus ja olemassa olevat sairau-

det (Jäntti 2008, 81). 

Myös Aaltosen (2015) mukaan terveyspalvelujen käyttö vaihtelee mm. sairastavuuden 

ja palvelujen tarjonnan mukaan. Muistisairauksien ja käytöshäiriöiden on havaittu ole-

van merkittävin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta aiheuttava sairausryhmä, ja ne 

yleistyvät väestön ikääntymisen myötä. Muistisairaudet lisäävätkin merkittävimmin 

ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn heikkenemistä ja avun tarvetta. (Eloniemi-Sulkava 

& Savikko 2011.) Myös Gill ym. (2010) on osoittanut, että sosiaali- ja terveyspalvelui-

den tarve on suurempi niillä iäkkäillä, jotka kuolevat pitkälle edenneeseen dementiaan 

(Gill, Gahbauer, Han & Allore 2010). Tutkimusten mukaan muistisairaudet lisäävät 

myös kustannuksia merkittävästi, sillä mm. kotihoidon asiakkaat käyttävät kotihoidon 

lisäksi paljon päivystystä, sairaaloita ja lyhythoitojaksoja (Pitkälä & Jylhä 2019). 

Terveyserojen lisäksi terveyspalvelujen käyttöeroihin vaikuttavat palvelujen kysyntään 

ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Kysyntään liittyviä tekijöitä ovat esim. ikä, aiemmat 

kokemukset palveluista ja palvelujärjestelmän tuntemus. Palvelujen tarjontaan liittyvät 

puolestaan epätasa-arvoinen saatavuus ja mm. käyttäjämaksut, jotka rajaavat käyttäjä-

kuntaa. (Rotko & Manderbacka 2015, 120–121.) Kuntien erilaiset palvelustrategiat ja 

palvelutuotanto on järjestetty eri tavoilla, joten myös palvelujen käyttö vaihtelee alueel-

lisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a).  

Van Houtvenin ja Nortonin (2004) tutkimuksen mukaan omaishoidolla ei ollut vaiku-

tusta sairaalahoidon todennäköisyyteen, mutta hoitopäivien määrä omaishoidetuilla oli 

vähäisempi. Omaishoidon onkin todettu korvaavan sosiaalipalveluja eli mm. ikääntynei-

den hoivapalveluja eikä niinkään terveyspalveluja (Kehusmaa 2014, 76–77). 
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Kehusmaan (2014) tutkimuksen mukaan asuinkunnalla oli vaikutusta vanhojen ihmisten 

saamiin sosiaalipalveluihin, mutta ei terveyspalveluihin. Terveyspalvelujen käyttöä se-

litti kyseisen tutkimuksen mukaan kokonaan yksilön terveydentila. (Kehusmaa 2014, 

60.) Forman (2011) tutkimus puolestaan osoitti Suomessa vähintään 70-vuotiaana kuol-

leiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön alueellisia eroja erityisesti yliopistosairaalan 

käytössä. 

Alueellisesti tarkasteltuna on havaittu myös tuloeroista johtuvia eroja palvelujen kysyn-

nässä. Tuomisen (2008) tutkimuksen mukaan ne, joilla on varaa valita kalliimpia 

terveydenhuollon vaihtoehtoja, myös hankkivat niitä ja vähävaraisemmat turvautuvat 

halvempiin, kuten julkisiin palveluihin. Myös Kelan artikkelissa todetaan julkisten pal-

veluiden hyödyttävän suhteellisesti enemmän pienituloisia (Hagfors 2012). 

Muutokset säännöllisten palveluiden käytössä ovat suuria alkaen vuodesta 2001. Laitos-

hoidon määrä on vähentynyt ja tehostetun palveluasumisen määrä puolestaan kasvanut. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a, 16–17.) Laitos- ja asumispalvelujen asukkaista yli 

puolella oli käyntejä erikoissairaanhoidossa vuoden 2018 aikana ja ne jakaantuivat sekä 

somaattiseen että psykiatriseen erikoissairaanhoitoon (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2020a, 18). 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeessa sekä käytössä on todettu olevan eroja sukupuo-

len ja iän mukaan. Terveys 2011 -tutkimuksessa on havaittu lääkärikäyntien olevan 

yleisempiä ikääntyneillä naisilla kuin miehillä. Säännöllisesti arjessa selviytymisessä 

apua tarvitsee 75 vuotta täyttäneistä naisista yli 40 % ja miehistä yli 25 % (Koskinen 

ym. 2012.) Persson ym. (2012) tutkimuksessa on havaittu naisten käyttävän enemmän 

kuntoutus- ja pitkäaikaishoitoa, kun miehet käyttivät enemmän sairaaloiden akuuttihoi-

toa (Persson, Ferraz-Nunes & Karlberg 2012). Sukupuolten välisiä eroja selittänee 

naisten korkeampi elinikä sekä se, että naiset ovat useammin yksinasujia (Koskinen ym. 

2012). 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö on selvästi erilaista ikääntyneiden viimeisinä elin-

vuosina verrattuna aikaisempiin vuosiin. Palvelujen käyttö lisääntyy nimenomaan 

kuoleman lähestyessä eikä vain iän myötä. (Forma ym. 2012.) Forma ym. (2007) mu-

kaan vähintään 70-vuotiaana kuolleista viimeisten kahden elinvuoden aikana miehet 

viettivät enemmän aikaa sairaalahoidossa ja naiset pitkäaikaishoidossa. Suomessa 
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kaikista vähintään 70-vuotiaana kuolleista 95,3 % olivat sairaalahoidossa kahden vii-

meisen elinvuotensa aikana. Mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse, sitä 

todennäköisemmin häntä hoidettiin pitkäaikaishoidossa ja samalla hoito yliopistolli-

sessa sairaalassa oli vähemmän todennäköistä. 70–79-vuotiaista miehistä 

yliopistosairaalassa hoidettujen osuus oli 32,1 % ja 90 vuotta täyttäneistä 16,9 %. Vas-

taavasti 70–79-vuotiaiden naisten osuus oli 32,2 % ja 90 vuotta täyttäneissä 13,7 %. 

(Forma, Rissanen, Noro, Raitanen & Jylhä 2007.) 

Tutkimusten mukaan iäkkäämmät käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita nuorempia 

enemmän ja akuutin sairaalahoidon käyttöä lisää merkittävästi kuoleman läheisyys 

(esim. Forma ym. 2007; Forma 2011; Murphy & Martikainen 2011). Kustannusten 

kautta tarkasteltuna terveydenhuollon lyhytaikaiseen palvelukäyttöön (mm. erikoissai-

raanhoidon vuodeosastohoito) liittyvät terveydenhuoltokulut kasvavat räjähdysmäisesti 

elämän viimeisen puolen vuoden ja etenkin viimeisten kolmen elinkuukauden aikana. 

Tänä aikana erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeimmillaan 75–80-vuotiaana 

kuolevilla ihmisillä. (Halminen ym. 2019, 23–25.)  

Forma ym. (2009) mukaan akuutin sairaalahoidon käyttö painottuu elämän viimeisiin 

kuukausiin ja Vitikaisen ym. (2005) kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen tuloksissa 

kuoleman läheisyys selitti suurimman osan akuuttihoidon palvelujen käytöstä ja kustan-

nuksista. Myös Jakobssonin ym. (2007) tutkimuksessa sairaalahoito havaittiin 

käytetyimmäksi terveydenhuollon palveluksi elämän viimeisinä kolmena kuukautena 

(Jakobsson, Bergh, Öhlen, Oden & Gaston-Johansson 2007). Akuuttipalvelujen käytön 

kustannukset varhaisvanhuudessa katsotaan syntyvän enemmän kuoleman läheisyydestä 

kuin iän vaikutuksesta. Myöhäisvanhuutta elävien osalta ei ole niin selvää, aiheutuvatko 

kustannukset viimeisten hetkien elämisestä vai siitä, että he ovat niin iäkkäitä. Tämä 

johtuu siitä, että he käyttävät suhteellisen paljon sekä akuuttihoidon että pitkäaikaishoi-

don palveluja. (Vitikainen ym. 2005.)  

 

3.3 Yhteenveto kirjallisuudesta 

Eliniän nousu ja ikääntyneiden määrän kasvu ovat yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka vai-

kuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Ennaltaehkäisevä 
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terveydenhuolto ja terveyden edistäminen ovat tulevaisuuden tärkeitä tavoitteisiin täh-

tääviä toimia, mutta samalla myös terveyspalvelujen kehittämisen haasteita. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa, kun väestö vanhenee, vaikka vanhimpiin 

ikäluokkiin kuuluvat ovat edellistä sukupolvea terveempiä ja toimintakykyisempiä. 

(Kokko 2013, 259.) Vaikka ikääntyneiden määrän kasvu ei suoraan heijastu palvelutar-

peiden kasvuun, on vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu tärkeä tekijä. Suuri 

haaste palveluiden kannalta on sen tarpeen ennaltaehkäisy. (Voutilainen 2013, 302.) 

Kuitenkin vain pienellä osalla ikääntyneistä ei ole minkäänlaista toimintavajetta elä-

mänsä aikana (Gill ym. 2010). 

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja niihin vaikuttavia tekijöitä on tut-

kittu monilla tieteenaloilla, mm. yhteiskuntatieteiden, sosiologian ja gerontologian 

tutkijoiden toimesta. Iäkkäiden ihmisten viimeisten elinvuosien on todettu eroavan sel-

västi aiemmista elinvuosista sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön kannalta (Forma ym. 

2012). Eliniän pidentyminen on tuonut lisää hyväkuntoisia elinvuosia, mutta huomioita-

vaa on, että huonokuntoiset vuodet elämän loppuvaiheessa eivät ole vähentyneet. 

Ikääntyminen tuo väistämättä terveydentilan heikkenemistä ja täten palvelutarpeen li-

sääntymistä. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että mitä kauemmin eletään ja mitä 

vanhemmaksi kuolema siirtyy, sitä suurempaa on monisairastavuus sekä hoivan ja hoi-

don tarve elämän viimeisinä vuosina ja kuukausina. (Jylhä, Enroth & Halonen 2109.) 

Ikääntyneiden hoidon järjestämisen tehostamiseen pyritään vaikuttamaan mm. palvelu-

prosesseja ja toimintakäytäntöjä muuttamalla (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a). 

Somaattisen erikoissairaanhoidon potilasmäärä on kasvanut, mutta vuodeosastohoito on 

kuluneen vuosikymmenen aikana vähentynyt hoidon painottuessa yhä enemmän avo-

hoitoon (Kyrölä & Järvelin 2020). Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu mm. 

sukupuolen ja iän vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön (kts. 

Forma ym. 2007; Koskinen ym. 2012), mutta erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 

käyttöön kohdistuvaa tarkempaa tutkimusta on vähemmän. Iäkkäiden viimeisten elin-

vuosien erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön yhteydessä olevia yksilöllisiä 

tekijöitä sekä mahdollisia ajassa tapahtuneita muutoksia ei ole aikaisemmin tutkittu.  
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä 

70-vuotiaana tai vanhempana kuolleiden kahtena viimeisenä elinvuotena ja siinä tapah-

tuneita muutoksia vuosien 1998, 2003, 2008 ja 2013 välillä. Tarkoituksena on selvittää, 

onko sukupuolella, iällä ja kuolinvuodella yhteyttä erikoissairaanhoidon vuodeosasto-

hoidon käyttöön. 

Tutkimuksen näkökulma kohdistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän taloudelli-

sesti suurimpaan resurssiin, joka tulevaisuudessa on monien haasteiden edessä väestön 

ikääntymisen ja palvelutarpeiden muuttumisen seurauksena. Tavoitteena on tuottaa eri-

koissairaanhoitoa koskevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kehittämisessä ja varautumisessa ikääntyneiden tuleviin palvelutarpeisiin. 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Miten vähintään 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleiden ihmisten kahden viimeisen 

elinvuoden erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö muuttui vuosien 1998 ja 

2013 välillä?  

Tarkemmin tavoitteena on tutkia eroja erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa 

1. miesten ja naisten välillä vuosina 1998–2013, 

2. ikäryhmien välillä vuosina 1998–2013 sekä 

3. tutkia, ovatko mahdolliset erot samanlaisia eri vuosina kuolleilla. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Aineisto 

Tämän tutkimuksen aineistona on osa COCTEL-hankkeen aineistoa (kts. Aaltonen 2015 

ja Forma 2011). COCTEL-hankkeen aineisto sisältää vuosina 1998–2013 70-vuotiaana 

tai vanhempana kuolleet suomalaiset (N=502656) ja kyseessä on rekisteriaineisto, jonka 

tiedot on poimittu Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteristä sekä Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo). Tätä tutkimusta varten koko 

aineistosta on poimittu sen tarkoitukseen sopiva osa.  

Tiedot tutkittavien sukupuolesta, iästä ja kuolinpäivästä ovat peräisin Tilastokeskuksen 

kuolemansyyrekisteristä. Se pitää sisällään tiedot kaikista Suomessa kuolleiden kuole-

mansyistä ja diagnooseista kuolinsyyn osalta, missä sovelletaan Maailman 

Terveysjärjestön (WHO) laatiman ICD-10-tautiluokituksen valinta- ja sovellussääntöjä. 

Suomessa kuolleiden tilasto perustuu maistraattien ylläpitämään Väestörekisterikeskuk-

sen väestötietojärjestelmään. (Suomen virallinen tilasto: Kuolemansyyt 2021.) 

Tiedot terveyspalveluiden käytöstä ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) ylläpitämästä hoitoilmoitusrekisteristä, joka jakaantuu sosiaalihuollon ja tervey-

denhuollon osa-alueisiin, mistä tähän tutkimukseen on poimittu terveydenhuollon 

käyttötiedot. Hilmo on lakisääteinen rekisteri, joka sisältää yksilötasoisia tietoja mm. 

hoitopäivistä ja niihin liittyvistä ICD-10-tautiluokituksen mukaisista pää- ja sivudiag-

nooseista. (Häkkinen, Mölläri, Saukkonen, Väyrynen, Mielikäinen & Järvelin 2019.) 

Koska aineisto on alun perin kerätty muuhun kuin tutkimustarkoitukseen, on huomioi-

tava, että rekistereistä saatuja tietoja on käsiteltävä tutkimukseen sopivaksi (Räisänen & 

Gissler 2012). Lopullinen tutkimusaineisto muodostuu vasta sen jälkeen, kun aineistoa 

on muokattu, tietoja yhdistelty ja tiedot tarkastettu (Heikkilä 2010, 18; Hietaniemi 2007, 

88). Vie aikaa, että rekisteriaineisto saadaan muokattua tutkimusaineistoksi ja tästä 

syystä tämä tutkimus on retrospektiivinen. Aineiston 15-vuoden aikajakso vastaa hyvin 

tutkimuksen tavoitteeseen. Tähän tutkielmaan on ajallinen tarkastelu rajattu vuosiin 

1998, 2003, 2008 ja 2013 (N=141687) ja tarkastelun kohteena on tutkimuksen tavoit-

teen mukaisesti erikoissairaanhoidon palvelunkäyttö.  
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5.2 Muuttujat 

Tämän tutkimuksen selitettävänä muuttujana on erikoissairaanhoidon vuodeosastohoi-

don käyttö ja selittävinä muuttujina ikä, sukupuoli ja kuolinvuosi. Lisäksi tarkasteltiin 

erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa olleille kirjattuja diagnoosiryhmiä. Aineiston 

hoitopaikoista tämän tutkimuksen analyysiin on otettu tutkimuksen tavoitteen mukai-

sesti vain erikoissairaanhoidon palveluntuottajat eli yliopistollinen sairaala, aluesairaala, 

keskussairaala sekä yksityinen sairaala. Tämän tutkimuksen muuttujissa ei ole puuttuvia 

tietoja. 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytöllä tarkoitetaan toteutuneita hoitopäiviä 

erikoissairaanhoidon palveluntuottajilla. Analyysia varten erikoissairaanhoidon käyttö 

luokiteltiin kahteen luokkaan siten, että vähintään yksi hoitopäivä erikoissairaanhoi-

dossa kahden viimeisen elinvuoden aikana saa arvon 1 ja ei yhtään hoitopäivää saa 

arvon 0. Luokittelu tehtiin ensin kaikille erikoissairaanhoidon palveluntuottajille erik-

seen (yliopistosairaala, aluesairaala, keskussairaala ja yksityinen sairaala) ja sen lisäksi 

ne yhdistettiin yhdeksi muuttujaksi, mikä kuvaa suoraan koko erikoissairaanhoidon 

vuodeosastohoidon käyttöä. Lisäksi tarkasteltiin hoitopäivien lukumääriä eri palvelun-

tuottajilla. Hoitopäivät sai arvoja 1 ja 730 välillä. 

Selittävistä muuttujista sukupuoli oli aineistossa luokiteltu valmiiksi (mies tai nainen). 

Ikä luokiteltiin kolmeen (3) ikäluokkaan siten, että ensimmäisen ikäluokan muodostivat 

70–79-vuotiaat, toisen ikäluokan 80–89-vuotiaat ja kolmannen ikäluokan 90- ja yli 90-

vuotiaat. Kuolinvuodet aineistosta valittiin viiden (5) vuoden välein ja siten ajallisen 

tarkastelun vuosiksi valikoitui vuodet 1998, 2003, 2008 ja 2013. 

Suomessa on ollut vuodesta 1996 käytössä nykyinen ICD-10-tautiluokitus, joka ilmai-

see lääketieteelliseen tietoon perustuvan käsityksen terveysongelman syystä. 

Diagnoosien kirjaamisessa tulee käyttää kliinisesti mielekkäintä tarkkuutta ja mikäli po-

tilaalla on useita terveydentilaansa ja sen hoitoon vaikuttavia diagnooseja, ne merkitään 

tärkeysjärjestyksessä hoitavan lääkärin valinnan mukaan. Päädiagnoosiksi kirjataan se 

sairaus, joka on kyseisessä hoitotapahtumassa vaatinut eniten hoitoa tai tutkimuksia. 

ICD tautiluokitusta päivitetään WHO:n toimesta ja ICD-11-tautiluokituksen laatiminen 

on jo aloitettu. (THL 2011; SVT 2021, 277.) Tauti- ja toimenpideluokitusten 
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päivittäminen osaltaan saattaisi vaikeuttaa eri vuosien vertailua. Myös lääketieteen kehi-

tys vaikuttaa tilastoihin ja siten myös eri vuosien vertailtavuuteen.  

Tämän tutkimuksen aineistoon sisältyvät ICD-10-tautiluokituksen mukaiset diagnoosit 

löytyvät liitteestä 1. Siihen on koottu diagnoosikoodit ja niiden viralliset nimet. Analyy-

sia varten kuolinsyydiagnoosi sekä kaikkien hoitojaksojen pää- ja sivudiagnoosiryhmä 

yhdistettiin ja niitä tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen esimerkiksi diagnoo-

siryhmä C00–C97 kasvaimet sisältää sekä kasvaindiagnoosin kuolinsyynä että 

hoitojakson diagnoosina. Samalla henkilöllä saattoi olla kirjattuna useampi diagnoosi 

eri diagnoosiryhmistä. Mahdolliset sukupuolten ja ikäluokkien erot erikoissairaanhoi-

don käytössä pitäisi liittyä sairastavuuteen, mutta taustalla olevien muiden mahdollisten 

syiden vuoksi diagnoosiryhmät haluttiin vakioida.  

 

5.3 Analyysit 

Aineiston kuvailussa esitetään koko aineisto graafisesti sukupuolten sekä ikäluokkien 

välillä neljänä ajallisen tarkastelun vuotena (1998, 2003, 2008 ja 2013) sekä yhteensä. 

Kuvailussa esitetään myös erikoissairaanhoidon vuodeosaston käyttö sekä eri diagnoo-

siryhmien prosentuaalinen osuus ajallisessa vertailussa ja yhteensä koko aineistossa.  

Tässä tutkimuksessa kuvattiin prosentti- ja frekvenssijakaumia erikoissairaanhoidon 

vuodeosastohoitoon kahden viimeisen elinvuoden aikana mahdollisesti yhteydessä ole-

vien muuttujien (sukupuoli, ikä, diagnoosit, kuolinvuosi) erillisillä 

ristiintaulukoinneilla. Lisäksi ristiintaulukoitiin selittävien muuttujien yhteyttä toisiinsa 

sekä sukupuolten yhteyttä erikoissairaanhoidon käyttöön ikäryhmittäin. Ristiintaulu-

koinneilla on helppo hahmottaa muuttujien suhteita ja niiden luonnetta kategorisilla 

muuttujilla (Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2020, 166). Kaikille muuttujille tehtiin 

myös ajallisen muutoksen tarkastelu. Näin tyypillistä kahden muuttujan tarkastelua laa-

jennettiin niin, että nähtiin kahden muuttujan välinen yhteys kolmannen muuttujan eli 

kuolinvuoden eri luokissa (Tähtinen ym. 2020, 166). 

Muuttujien välisen yhteyden tarkastelussa käytettiin Khiin neliö -testiä (χ2), minkä 

avulla voidaan päätellä muuttujien välisen yhteyden tilastollista merkitsevyyttä 
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(Tähtinen ym. 2020, 168). Tässä tutkimuksessa tilastollisen merkitsevyyden rajana pi-

dettiin p-arvoa 0,05. 

Erikoissairaanhoidon hoitopäivien käytön kuvailussa palveluntuottajittain käytettiin 

vaihteluväliä ja keskiarvoja (ka). Lisäksi muuttujan vinon jakauman vuoksi kuvattiin 

mediaanit (md), koska hyvin vinossa jakaumassa keskiarvo ja mediaani poikkeavat sel-

västi toisistaan (Tähtinen ym. 2020, 102). Mediaani on jakauman keskimmäinen arvo ja 

sen avulla tulokset voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan, jolloin puolet havain-

noista on pienempiä ja puolet suurempia kuin mediaani (Nummenmaa, Holopainen & 

Pulkkinen 2016). Jotta jakaumasta saatiin ääripäät paremmin erotettua, kuvattiin myös 

ala- ja yläkvartiilit. Kvartiilit jakavat aineiston siten, että 25 % havainnoista on pienem-

piä kuin alakvartiili ja 25 % suurempia kuin yläkvartiili (Nummenmaa ym. 2016). 

Hoitopäivien käytön erojen tarkastelussa käytettiin ei-parametrisia testejä hoitopäivien 

epänormaalin jakauman vuoksi. Miesten ja naisten hoitopäivien mediaanien väliseen 

tarkasteluun käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä, joka soveltuu kahden ryhmän vertai-

luun ja ikäryhmien välisessä tarkastelussa puolestaan Kruskall-Wallisin testiä, joka 

soveltuu vähintään kolmen ryhmän väliseen vertailuun (Holopainen & Pulkkinen 2015). 

Tasainen jakautuminen ryhmien havaintoyksiköiden välillä merkitsee ryhmien välistä 

samankaltaisuutta, jolloin kyseisen muuttujan kohdalla ei ole havaittavissa eroavaisuuk-

sia. Mikäli ryhmiin kuuluvat havaintoyksiköt painottuvat vahvasti eri suuruisiin 

arvoihin, voidaan niiden välillä todeta olevan eroja. (Metsämuuronen 2008.) 

Yksittäisten muuttujien yhteyksien tarkastelun jälkeen käytettiin monimuuttujamallina 

binääristä logistista regressioanalyysia kuvaamaan useamman muuttujan yhteyksiä eri-

koissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön. Logistinen regressioanalyysi on hyvin 

mukautuva menetelmä ja soveltuu tutkimuskysymyksiin, joissa tulosmuuttuja on binää-

rinen. Pääajatuksena on löytää malli, joka kuvaa parhaiten selitettävän muuttujan ja 

selittävien muuttujien välistä suhdetta. Malleilla pyritään ennustamaan tulosmuuttujan 

arvoja ja vertaamaan ennustettuja arvoja todellisiin saatuihin arvoihin. (Hosmer, Le-

meshow & Sturdivant 2013.) Analyysista saaduilla vetosuhteilla (OR) kuvataan kahden 

todennäköisyyden tai suhteellisen osuuden etäisyyttä toisistaan (Rita 2004). Mitä kau-

empana vetosuhde (OR) on luvusta yksi (1), sitä tärkeämpi kyseinen muuttuja on 

tuloksen arvon ennustamisessa. Myös mitä lähempänä vetosuhde (OR) on lukua yksi 

(1), sitä pienempi on muuttujan vaikutus tulokseen. (Tabachnick & Fidell 2019.)  



 

 

25 

Tämän tutkimuksen mallinnuksessa selitettävänä muuttujana oli erikoissairaanhoidon 

vuodeosastohoidon käyttö (vähintään yksi hoitopäivä) ja selittäviä muuttujia lisättiin 

vaiheittain malleihin, jotta saatiin parempi ymmärrys eri muuttujien yhteydestä erikois-

sairaanhoidon vuodeosastohoitoon. Tämä soveltuu hyvin tutkimukseen, jossa 

käytettäviä muuttujia on useampia ja teoriasta ei voida suoraan johtaa käytettäviä muut-

tujia tai tehdä johtopäätöksiä niistä (Hosmer ym. 2013, 125). 

Mallissa yksi (1) selittävänä muuttuja oli sukupuoli, mallissa kaksi (2) sukupuoli ja ikä-

luokka sekä mallissa kolme (3) sukupuoli, ikäluokka ja diagnoosiryhmät. Mallissa neljä 

(4) selittävänä muuttuja lisättiin kuolinvuosi. Referensseinä käytettiin naisia sekä vähin-

tään 90 vuotta täyttäneiden ikäryhmää. Diagnoosiryhmissä referenssinä oli ”ei 

diagnoosin esiintymistä”. Kuolinvuoden referenssinä oli vuosi 2013, joka on ajallisen 

tarkastelun viimeisin vuosi.  

Regressioanalyysissa voidaan lisätä erikseen interaktiomuuttujat, jotta muuttujien mah-

dollinen yhteisvaikutus tulisi esille. Interaktiomuuttuja on tulomuuttuja (Hill, Griffiths 

& Lim 2018, 320), esimerkiksi sukupuoli*kuolinvuosi. Myös tässä tutkimuksessa tar-

kasteltiin luokiteltujen muuttujien välisiä interaktioita eli kahden muuttujan 

yhteisvaikutusta, koska haluttiin selvittää tarkemmin, miten sukupuolen ja kuolinvuo-

den sekä ikäluokan ja kuolinvuoden yhteisvaikutukset olivat yhteydessä 

esikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön todennäköisyyteen. Ajallisessa tarkas-

telussa näillä interaktiotermeillä ei ollut yhteyttä erikoissairaanhoidon käytön 

todennäköisyyteen. Tämän jälkeen tarkasteltiin sukupuolen ja ikäluokan yhteisvaikutus 

erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön todennäköisyyteen ja interaktiotermi 

todettiin tilastollisesti erittäin merkittäväksi, mikä johdatti tekemään analyysin erikseen 

miehille ja naisille kaikissa ikäluokissa. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin muuttujien yhteyttä erikoissairaanhoidon käytön toden-

näköisyyteen. Monimuuttujamallien tuloksissa raportoidaan vetosuhde (OR), 95 %:n 

luottamusväli (lv) sekä p-arvo. Lukua yksi suuremmat ristitulosuhteet tarkoittavat posi-

tiivista yhteyttä, lukua yksi pienemmät negatiivista yhteyttä ja kerroin yksi kuvaa sitä, 

että yhteyttä ei ole (Nummenmaa ym. 2016). Lisäksi monimuuttujamalleissa raportoi-

daan mallin selitysaste (R Square). Aineisto analysoitiin käyttämällä SPSS for Windows 

-ohjelmaa (versio 26). 
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6 TULOKSET 

 

6.1 Aineiston kuvaus 

Aineisto käsitti kokonaisuudessaan 141687 vähintään 70-vuotiasta henkilöä. Heistä nai-

sia oli 58,3% (n=82620) ja miehiä 41,7% (n=59067). Myös ajallisessa tarkastelussa 

naisten osuus oli suurempi joka vuosi. (Taulukko 1.) 

Ikäluokkiin jaettuna suurimman ryhmän muodostavat 80–89-vuotiaat, joita oli yhteensä 

46,8% (n=66264). 70–79-vuotiaita oli 31,5% (n=44700) ja vähintään 90-vuotiaita oli 

21,7% (n=30723). Ajallisessa tarkastelussa nuorimpien iäkkäiden osuus väheni 9,2 pro-

senttiyksikköä ja vähintään 90 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi saman verran. 

(Taulukko 1.)  

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttäjiä (vähintään yksi hoitopäivä jollakin 

erikoissairaanhoidon palveluntuottajalla) oli 68,7% (n=97310) ja ajallisessakin tarkaste-

lussa joka vuosi selkeä enemmistö, mutta käyttäjien osuus pieneni vuodesta 1998 

vuoteen 2013. Diagnoosien esiintyvyyden tarkastelussa merkittävimmin kasvoivat sekä 

muiden verenkiertoelimistön sairauksien että dementian osuudet ajallisessa vertailussa. 

Näiden diagnoosien esiintyvyys vuonna 2013 erosi myös eniten koko aineiston esiinty-

vyyteen verrattuna. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Aineiston kuvailua: sukupuolten ja eri ikäluokkien osuudet, erikoissairaan-

hoidon käyttö sekä diagnoosiryhmien esiintyvyys ajallisessa vertailussa sekä yhteensä 

(N=141687). 

*p-arvo viittaa Khiin neliötestiin 

 

Tutkimusjoukon keski-ikä oli 83,4 vuotta ja ikäjakauma koostui 70–110-vuotiaista niin, 

että ainoastaan 109-vuotiaita ei ollut lainkaan ja yli 106-vuotiaat olivat kaikki naisia. 

Miesten keski-ikä oli 81,3 vuotta ja naisten 85,0 vuotta. Miesten osuus oli suurempi 

aina 79-vuotiaisiin asti, minkä jälkeen naisten osuus oli koko ajan suurempi, mitä van-

hemmista on kyse (kuvio 1). 

  1998 2003 2008 2013 yht. p-arvo* 
 n 34116 34545 34951 38075 141687  
Sukupuoli % Mies 

Nainen 
40,8 
59,2 

40,3 
59,7 

41,9 
58,1 

43,5 
56,5 

41,7 
58,3 

<0,001 

Ikä % 70–79 
80–89 
90+ 

36,4 
46,8 
16,8 

32,9 
46,3 
20,9 

30,2 
47,3 
22,5 

27,2 
46,7 
26,0 

31,5 
46,8 
21,7 

<0,001 
 

Erikoissairaan-
hoidon käyttö % 

Kyllä 
Ei 

70,0 
30,0 

69,8 
30,2 

69,8 
30,2 

65,3 
34,7 

68,7 
31,3 

<0,001 

Diagnoosien 
esiintyvyys % 

Aivoverisuonien 
sairaudet 
Hengityselinten  
sairaudet 
Hermoston sai-
raudet 
Mielenterveyden 
häiriöt 
Iskeemiset ja 
muut sydänsai-
raudet 
Reisiluun mur-
tuma 
Diabetes 
Dementia 
Muut verenkier-
toelinten 
sairaudet 
Kasvaimet 
Tulehdukselliset 
nivelsairaudet 
 

22,8 
 

43,6 
 

10,1 
 

7,1 
 

55,3 
 
 

7,3 
 

13,8 
21,7 
27,7 

 
 

23,1 
5,7 

22,4 
 

46,8 
 

10,3 
 

7,1 
 

57,2 
 
 

7,8 
 

15,1 
25,3 
31,9 

 
 

23,9 
5.6 

21,6 
 

46,1 
 

11,4 
 

6,8 
 

58,0 
 
 

6,5 
 

16,4 
29,3 
38,3 

 
 

25,8 
5,3 

19,9 
 

45,5 
 

11,6 
 

6,4 
 

53,2 
 
 

6,1 
 

16,1 
33,9 
41,2 

 
 

25,8 
4,9 

21,6 
 

45.5 
 

10,9 
 

6,8 
 

55,9 
 
 

6,9 
 

15,4 
27,7 
35,0 

 
 

24,7 
5,3 

<0,001 
 
<0,001 
 
<0,001 
 
<0,001 
 
<0,001 
 
 
<0,001 
 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
 
 
<0,001 
<0,001 



 

 

28 

 

Kuvio 1. Ikäjakauma kuoliniän mukaan, sukupuolittain (N=141687). 

 

Vähintään yksi (1) hoitopäivä yliopistosairaalassa oli 26,5 %:lla, aluesairaalassa 17,4 

%:lla, keskussairaalassa 32,4 %:lla ja yksityisessä sairaalassa 5,1 %:lla. Ajallisessa ver-

tailussa on nähtävillä aluesairaalan käytön vähentyminen 18 prosenttiyksikköä ja 

samalla sekä yliopistosairaalan (4,3 prosenttiyksikköä) että keskussairaalan (1,9 pro-

senttiyksikköä) käytön lievä kasvu (kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön jakaantuminen palveluntuot-

tajien välillä ajallisessa vertailussa (N=141687). *p-arvo, viittaa Khiin neliötestiin 
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Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä saattoi samalla henkilöllä olla useam-

malla palveluntuottajalla. Hoitopäivien vaihteluväli oli pääsääntöisesti 0–730 päivää. 

Niiden henkilöiden, joilla oli vähintään yksi hoitopäivä erikoissairaanhoidossa 

(N=115398), hoitopäivien keskiarvoissa (ka) oli suurempaa vaihtelua (5–32) kuin medi-

aaneissa (md), jotka olivat 9–14. (Taulukko 2.)  

 

Taulukko 2. Hoitopäivien käyttö palveluntuottajittain niillä henkilöillä, joilla oli vähin-

tään yksi hoitopäivä erikoissairaanhoidossa (N=115398). 

 
 

vaihteluväli 
 

ka 
 

md 
 

alakvartiili 
 

Yläkvar-
tiili 
 

n 
 

Yliopistosairaala 1–691 27 9 4 20 37592 
Aluesairaala 1–730 17 12 5 25 24674 
Keskussairaala 1–730 32 11 5 24 45967 
Yksityinen sai-
raala 

1–730 5 14 6 36 7165 

ka=keskiarvo, md=mediaani 

 

6.2 Sukupuolten väliset erot erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa käyttäneiden miesten osuus (89,9 %) oli naisia 

(75,4 %) suurempi. Erikoissairaanhoidon käytön jakautumisessa palveluntuottajien vä-

lillä ei ollut eroja sukupuolten välillä. Sekä miesten että naisten erikoissairaanhoidon 

käytöstä suurin osa kohdistui keskussairaalaan ja pienin yksityiseen sairaalaan (kuvio 

3).  
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Kuvio 3. Miesten ja naisten erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttäjät palvelun-

tuottajittain (N=141687). 

 

Ajallisessa erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön tarkastelussa miesten osuus 

oli naisia suurempi jokaisena tarkasteluvuotena kaikilla palveluntuottajilla. Sukupuolten 

välisessä tarkastelussa (taulukko 3) keskussairaalan hoitopäivien käytössä oli suurin ero 

(5–6 prosenttiyksikköä) sukupuolten välillä. Ajallisessa vertailussa aluesairaalan hoito-

päivien käyttö väheni eniten vuodesta 1998 vuoteen 2013, miehillä 18,2 

prosenttiyksikköä ja naisilla 17,3 prosenttiyksikköä. Miesten ja naisten välinen ero pie-

neni ajallisessa vertailussa jonkin verran muilla palveluntuottajilla paitsi 

yliopistosairaalassa. Sukupuolen yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyt-

töön on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001 tai p=0,001). 
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Taulukko 3. Hoitopäiviä vähintään yksi (1) erikoissairaanhoidossa viimeisen kahden 

elinvuoden aikana ajallisessa vertailussa sukupuolen mukaan (N=141687). 

Palveluntuottaja 1998 2003 2008 2013 p-arvo* 
n 34116 34545 34951 38075  
Yliopistosairaala % 

mies 
nainen 

 
25,5 
21,1 

 
29,3 
25,2 

 
31,6 
24,7 

 
30,6 
24,7 

<0,01 

Aluesairaala % 
mies 

nainen 

 
28,9 
26,7 

 
20,3 
17,7 

 
15,1 
13,6 

 
10,7 
9,4 

<0,01 

Keskussairaala % 
mies 

nainen 

 
34,4 
27,7 

 
36,4 
29,5 

 
37,1 
31,9 

 
35,7 
30,7 

<0,01 

Yksityinen sairaala % 
mies 

nainen 

 
6,8 
3,7 

 
6,0 
3,7 

 
5,5 
4,1 

 
6,7 
5,3 

0,01 

*p-arvo viittaa Khiin neliötestiin 

 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitopäivien mediaanit ovat miehillä, lähes 

kaikilla palveluntuottajilla, korkeammat kuin naisilla. Keskussairaalan hoitopäivien me-

diaanissa miesten ja naisten välillä on suurin (3 hoitopäivää) ero. Sukupuolten väliset 

erot hoitopäivien käyttöön eri palveluntuottajilla ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

(Taulukko 4.)  

 
Taulukko 4. Miesten ja naisten hoitopäivät palveluntuottajittain niiden keskuudessa, 

joilla oli vähintään yksi (1) hoitopäivä erikoissairaanhoidossa (N=115398). 

*p-arvo viittaa Mann-Whitneyn U-testiin, md=mediaani 

 md alakvartiili yläkvartiili n p-arvo* 
 
Yliopistosairaala 

mies 
nainen 

 
 

10 
9 

 
 
4 
4 

 
 

21 
19 

 
 

17355 
20237 

 
<0,001 

Aluesairaala 
mies 

nainen 

 
13 
12 

 
6 
5 

 
26 
24 

 
10848 
13826 

<0,001 

Keskussairaala 
mies 

nainen 

 
13 
10 

 
5 
4 

 
26 
23 

 
21201 
24766 

<0,001 

Yksityinen sairaala 
mies  

nainen 

 
14 
14 

 
6 
5 

 
39,25 

34 

 
3682 
3483 

<0,001 
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ICD-10-tautiluokituksen mukaisten diagnoosien esiintymisen tarkastelussa ei miesten ja 

naisten välillä ole kovinkaan suuria eroja (taulukko 5). Naisilla esiintyi hieman enem-

män muita verenkiertoelinten sairauksia sekä dementiaa miehiin verrattuna. Miehillä 

puolestaan esiintyi enemmän hengityselinten sairauksia sekä kasvaimia. Diagnoosien 

yhteys miesten ja naisten välisiin eroihin erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käy-

tössä on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001 tai p=0,005) lähes kaikissa 

diagnoosiryhmissä. 

 

Taulukko 5. Diagnoosiryhmien esiintyminen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 

käyttäjien (N=115398) keskuudessa sukupuolittain. 

*p-arvo viittaa Khiin neliötestiin 

 

6.3 Ikäryhmien väliset erot erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö oli vähäi-

sempää, mitä iäkkäämmistä oli kyse. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa käytti 

70–79 vuotiaista 77,6 %, 80–89 vuotiaista 69,4 % ja 90 vuotta täyttäneistä 54,1 %. Pal-

velutarjoajittain tarkasteltuna kaikissa ikäryhmissä oli suurin vuodeosastohoidon käyttö 

keskussairaalassa ja pienin yksityisessä sairaalassa. (Kuvio 4.) 

 

Diagnoosiryhmä miehet naiset yht. p-arvo* 
Aivoverisuonien sairaudet % 18,0 20,0 19,1 <0,001 
Hengityselinten sairaudet % 45,2 35,9 40,2 <0,001 
Hermoston sairaudet % 10,9 9,1 9,9 <0,001 
Mielenterveyden häiriöt % 5,7 5,8 5,8 0,221 
Iskeemiset ja muut sydänsairaudet % 48,3 50,9 49,7 0,005 
Reisiluun murtuma % 5,3 10,1 7,9 <0,001 
Diabetes % 13,6 15,2 14,6 <0,001 
Dementia % 14,2 19,3 17,0 <0,001 
Muut verenkiertoelinten sairaudet % 29,5 36,2 33,1 <0,001 
Kasvaimet % 30,5 23,5 26,7 <0,001 
Tulehdukselliset nivelsairaudet % 3,6 6,5 5,1 <0,001 
Esh:n käyttäjiä 53086 62312 115398  
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Kuvio 4. Ikäryhmien erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttäjät palveluntuotta-

jittain (N=141687). 

 

Ikäluokittaisessa erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytössä on vain pieniä muu-

toksia ajallisessa vertailussa (kuvio 5). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön 

osuus väheni 70–79-vuotiailla 4,7 prosenttiyksikköä ja 80–89-vuotiailla 3 prosenttiyk-

sikköä, mutta kaikista iäkkäimpien (vähintään 90 vuotta täyttäneet) osuus kasvoi 1,7 

prosenttiyksikköä.  

 

 

Kuvio 5. Ikäryhmien erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö ajallisessa vertai-

lussa (N=141687). 
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Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön jakaantuminen ikäryhmittäin ja palve-

luntuottajittain on kuvattu taulukossa 6. Lisäksi taulukosta näkyy miesten ja naisten 

vuodeosastohoidon käytön osuudet eri ikäryhmissä. Ikäluokassa 70–79-vuotiaat, naisten 

suhteellinen osuus on lähes kaikilla palvelunkäyttäjillä suurempi kuin miesten osuus. 

Vanhemmissa ikäluokissa miesten osuus puolestaan on suurempi kuin naisten kaikilla 

palveluntuottajilla. Ikäluokan ja sukupuolen yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosaston 

hoitopäivien käyttöön on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001). 

 

Taulukko 6. Hoitopäiviä vähintään yksi (1) erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa 

ikäluokittain sekä miesten ja naisten osuus palveluntuottajan hoitopäivien käytöstä 

(N=141687). 

 70–79 80–89 90+ p-arvo* 
miehet (n) 
naiset (n) 

25524 
19176 

26023 
40241 

7520 
23203 

 

Yliopistosairaalassa (n) 
mies % 

nainen % 

15504 
34,4 
35,0 

16666 
27,2 
23,8 

5422 
19,8 
16,7 

<0,001 

Keskussairaalassa (n) 
mies % 

nainen % 

16560 
37,9 
35,9 

21910 
35,9 
31,2 

7497 
28,9 
22,9 

<0,001 

Aluesairaalassa (n) 
mies % 

nainen % 

8372 
18,5 
19,0 

11850 
18,7 
17,3 

4452 
16,6 
13,8 

<0,001 

Yksityisessä sairaalassa (n) 
mies % 

nainen % 

2547 
5,4 
6,1 

3385 
6,8 
4,0 

1233 
7,2 
3,0 

<0,001 

*p-arvo viittaa Khiin neliötestiin 

 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön jakaantuminen ikäryhmittäin ja palve-

luntuottajittain ajallisessa vertailussa on kuvattu taulukossa 7. Ajallisessa vertailussa 

kaikissa ikäryhmissä oli kasvua yliopistosairaalan vuodeosastohoidon käytössä ja sa-

malla selkeä vähentyminen aluesairaalan käytössä. Keskussairaalan sekä yksityisen 

sairaalan vuodeosastohoidon käytössä oli myös kasvua, mutta selkein kasvu oli vanhim-

massa ikäryhmässä. Ikäluokan yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön 

on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001).  
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Taulukko 7. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö ikäryhmittäin ajallisessa 

vertailussa (N=141687). 

Palveluntuottaja 1998 2003 2008 2013 p-arvo* 
N 34116 34545 34951 38075  
Yliopistosairaala % 

                  70–79 
            80–89 

90+ 

 
30,5 
20,6 
12,8 

 
34,3 
25,6 
18,1 

 
37,7 
27,6 
19,9 

 
37,1 
26,5 
18,3 

<0,001 
 

Aluesairaala % 
70–79 
80–89 

90+ 

 
29,0 
28,2 
23,1 

 
18,8 
19,5 
17,1 

 
14,2 
15,1 
12,5 

 
11,0 
9,9 
9,2 

<0,001 
 

Keskussairaala % 
70–79 
80–89 

90+ 

 
36,5 
29,7 
19,5 

 
37,6 
32,7 
22,9 

 
37,7 
35,4 
26,4 

 
36,4 
34,2 
26,7 

<0,001 
 

Yksityinen sairaala % 
70–79 
80–89 

90+ 

 
5,9 
5,0 
3,0 

 
5,2 
4,9 
3,0 

 
5,0 
4,9 
3,7 

 
6,7 
5,6 
5,6 

<0,001 
 

*p-arvo viittaa Khiin neliötestiin   

 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitopäivien käytön mediaanien sekä ala- ja 

yläkvartiilien tarkastelussa palveluntuottajittain eri ikäluokissa näkyy pientä vaihtelua. 

Yliopistosairaalan, aluesairaalan ja keskussairaalan hoitopäivien mediaanit ovat pie-

nempiä vanhemmissa ikäryhmissä. Yksityisen sairaalan hoitopäivien mediaani sitä 

vastoin kasvaa, kun ikäluokka kasvaa. Ikäryhmien väliset erot hoitopäivien käyttöön eri 

palveluntuottajilla ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. (Taulukko 8.) 
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Taulukko 8. Eri ikäluokkien hoitopäivien käyttö palveluntuottajittain (N=115398). 

 md alakvartiili yläkvartiili N p-arvo* 
Yliopistosairaala 

70–79 
80–89 

90+ 

 
12 
8 
6 

 
5 
4 
3 

 
26 
18 
12 

 
15504 
16666 
5422 

<0,001 
 

Aluesairaala 
70–79 
80–89 

90+ 

 
14 
12 
9 

 
6 
5 
4 

 
30 
25 
18 

 
8372 
11850 
4452 

<0,001 
 

Keskussairaala 
70–79 
80–89 

90+ 

 
16 
11 
7 

 
7 
5 
3 

 
32 
22 
15 

 
16560 
21910 
7497 

<0,001 
 
 
 

Yksityinen sairaala 
70–79 
80–89 

90+ 

 
13 
14 
18 

 
5 
6 
8 

 
28 

38,50 
64 

 
2547 
3385 
1233 

<0,001 
 

*p-arvo viittaa Kruskal-Wallisin testiin, md=mediaani 

 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttäjille kirjattujen diagnoosiryhmien esiin-

tyvyys ikäluokittain näkyy taulukossa 9. Reisiluun murtumia esiintyi 90-vuotta 

täyttäneillä enemmän kuin yhteensä kaikilla erikoissairaanhoitoa käyttäneillä ikäänty-

neillä ja 10,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin 70–79-vuotiailla. Samoin dementiaa 

esiintyi vanhimmassa ikäryhmässä selvästi muita ikäryhmiä enemmän. Kasvaimia puo-

lestaan oli kirjattu eniten 70–79-vuotiaille. Muiden diagnoosiryhmien kohdalla ei yhtä 

suuria eroja niiden esiintyvyydessä ollut. Diagnoosien yhteys eri ikäluokkien välisiin 

eroihin erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytössä on tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä (p<0,001) lähes kaikissa diagnoosiryhmissä. 
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Taulukko 9. Diagnoosiryhmien esiintyminen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa 

käyttäneillä (N=115398) ikäluokittain. 

Diagnoosiryhmä 70–79 80–89 90+ yht. p-arvo* 

Aivoverisuonien sairaudet % 16,8 20,6 19,7 19,1 <0,001 
Hengityselinten sairaudet % 36,9 41,6 43,6 40,2 <0,001 

Hermoston sairaudet % 11,1 9,9 7,3 9,9 <0,001 
Mielenterveyden  
häiriöt % 

7,1 5,3 4,0 5,8 <0,001 

Iskeemiset ja muut sydänsai-
raudet % 

40,0 53,3 14,6 49,7 <0,001 

Reisiluun murtuma % 4,1 8,6 14,6 7,9 <0,001 
Diabetes % 15,1 15,2 11,5 14,6 <0,001 
Dementia % 8,5 20,3 27,1 17,0 <0,001 
Muut verenkiertoelinten sai-
raudet % 

29,5 35,0 36,3 33,1 <0,001 

Kasvaimet % 34,0 24,5 16,3 26,7 <0,001 
Tulehdukselliset nivelsairau-
det % 

4,8 5,4 5,2 5,1 0,062 

Esh:n käyttäjiä 42983 53811 18604 115398  

*p-arvo viittaa Khiin neliötestiin 

 

6.4 Sukupuolen, ikäryhmän ja kuolinvuoden yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosasto-

hoidon käyttöön 

Binäärisen logistisen regressioanalyysin mukaan (taulukko 10) lähes kaikkien muuttu-

jien yhteys erikoissairaanhoidon käyttöön oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Mallissa 

yksi (1) miehillä oli suurempi todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön kuin nai-

silla, mutta kun malliin kaksi (2) lisättiin ikäluokat, miesten suurempi todennäköisyys 

erikoissairaanhoidon käytölle hieman pieneni. Diagnoosien lisääminen mallissa kolme 

ei juuri muuttanut miesten todennäköisyyttä käyttää erikoissairaanhoitoa, mutta neljän-

nessä mallissa kuolinvuoden lisääminen edelleen hieman kavensi miesten ja naisten 

erikoissairaanhoidon käytön todennäköisyyden eroa. (Taulukko 10.) 
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Mallissa kaksi (2) nuoremmilla ikäluokilla oli suurempi todennäköisyys erikoissairaan-

hoidon käyttöön kuin vanhemmilla. 70–79-vuotiailla oli selvästi suurempi 

todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön verrattuna vähintään 90-vuotiaisiin eikä 

se juuri muuttunut, kun lisättiin diagnoosit mallissa kolme. Kun lisättiin kuolinvuosi 

mallissa neljä, nuorempien ikäryhmien todennäköisyys erikoissairaanhoidon käytölle 

hieman pieneni. (Taulukko 10.) 

Mallin kolme (3) mukaan todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön oli suurempi, 

kun henkilölle oli kirjattuna hoitojakson aikana tai kuolinsyyksi lähes mikä tahansa tar-

kastelussa olevista diagnoosiryhmistä. Diagnooseista ainoastaan dementialla oli 

negatiivinen yhteys erikoissairaanhoidon käytön todennäköisyyteen. Reisiluun murtuma 

ja kasvaimet lisäsivät huomattavasti erikoissairaanhoidon käytön todennäköisyyttä. Ai-

noastaan mielenterveyden häiriöillä kirjattuna diagnoosiryhmänä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää (p=0,269) yhteyttä erikoissairaanhoidon käyttöön. Kuolinvuoden lisäämi-

nen mallissa neljä ei juuri muuttanut diagnoosiryhmien yhteyttä erikoissairaanhoidon 

käyttöön. (Taulukko 10.) 

Mallin neljä (4) mukaan todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön oli aikaisemmin 

ollut jonkin verran korkeampi verrattuna viimeisimpään tarkasteluvuoteen (2013). Reg-

ressioanalyysin selitysaste parani, mitä enemmän muuttujia lisää. Mallin neljä 

selitysaste on siten kaikkein paras, mutta suurta eroa ei ole verrattuna malliin kolme. 

Diagnoosiryhmien lisääminen paransi selitysastetta eniten. (Taulukko 10.) 

Interaktioiden tarkastelun (analyysit ei näkyvissä) perusteella voidaan todeta, että suku-

puolen yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön ei muuttunut 

tarkasteluvuosien välillä. Samoin ikäluokkien yhteys pysyi samanlaisena kaikkina vuo-

sina. 
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Taulukko 10. Sukupuolen, ikäluokan ja kuolinvuoden yhteys erikoissairaanhoidon käyttöön (1=vähintään yksi hoitopäivä, 0=ei yhtään hoitopäi-
vää) elämän viimeisten kahden vuoden aikana, binäärinen logistinen regressioanalyysi, vetosuhde (OR), 95 %:n luottamusväli (lv) (N=141687). 

Erikoissairaanhoidon 
käyttö 

Malli 1 
 
 

  Malli 2 
 
 

  Malli 3 
 
 

  Malli 4   

 OR 95% lv p-
arvo* 

OR 95% lv p-
arvo* 

OR 95% lv p-
arvo* 

OR 95% lv p-arvo* 

Vakio  1,83  <0,001 1,10  <0,001 0,40  <0,001 0,36  <0,001 

Sukupuoli: 
Miehet 
Naiset 
 

 
1,58 
ref. 
 

 
1,54-1,61 

 
<0,001 

 
1,34 
ref. 
 

 
1,31-1,37 

 
<0,001 
 
 

 
1,35 
ref. 
 

 
1,31-1,38 

 
<0,001 
 

 
1,21 
ref. 

 
1,18-1,25 
 

 
<0,001 

Ikäluokka: 
70–79 
80–89 
90+ 

 
 

   
2,69 
1,85 
ref. 
 

 
2,60-2,78 
1,80-1,91 
 

 
<0,001 
<0,001 
 
 

 
2,65 
1,84 
ref. 
 

 
2,57-2,74 
1,79-1,89 

 
<0,001 
<0,001 
 

 
2,12 
1,68 
ref. 

 
2,04-2,20 
1,62-1,73 
 

 
<0,001 
<0,001 

Diagnoosiryhmä: 
(ref. ei diagnoosia) 
Aivoverisuonien sairau-
det 
Hengityselinten sairaudet 
Hermoston sairaudet 
Mielenterveyden häiriöt 
Iskeemiset ja muut sy-
dänsairaudet 
Reisiluun murtuma 
Diabetes 
Dementia 
Muut verenkiertoelinten 
sairaudet 
Kasvaimet 
Tulehdukselliset nivel-
sairaudet 

       
 
1,52 
 
1,60 
 
1,46 
1,03 
 
1,84 
 
10,94 
1,45 
0,45 
1,91 
 
5,53 
1,76 
 

 
 
1,47-1,57 
 
1,56-1,64 
 
1,40-1,52 
0,98-1,08 
 
1,79-1,89 
 
10,09-11,86 
1,40-1,51 
0,44-0,46 
1,85-1,96 
 
5,32-5,75 
1,65-1,87 
 

 
 
<0,001 
 
<0,001 
 
<0,001 
 0,269 
 
<0,001 
 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
 
<0,001 
<0,001 
 

 
 
1,51 
 
1,60 
 
1,47 
1,03 
 
1,84 
 
10.86 
1,45 
0,46 
1,93 
 
5,57 
1,75 

 
 
1,47-1,56 
 
1,55-1,64 
 
1,41-1,53 
0,98-1,08 
 
1,79-1,89 
 
10,02-11,78 
1,40-1,51 
0,44-0,47 
1,88-1.99 
 
5,36-5,80 
1,65-1,86 
 

 
 
<0,001 
 
<0,001 
 
<0,001 
  0,296 
 
<0,001 
 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
 
<0,001 
<0,001 
 
(jatkuu) 
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Mallissa 1 sukupuoli, Mallissa 2 sukupuoli ja ikäluokka, Mallissa 3 sukupuoli, ikäluokka ja diagnoosiryhmä, Mallissa 4 sukupuoli, ikäluokka, 
diagnoosiryhmä ja kuolinvuosi. *p-arvo=tilastollinen merkitsevyys, R Square=mallin selitysaste

(Taulukko 10. jatkuu)          Malli 4   

          OR 95 % lv p-arvo* 
Kuolinvuosi: 
1998 
2003 
2008 
2013 

       
 

 
 

 
 

 
1,20 
1,17 
1,17 
ref. 

 
1,16-1,24 
1,13-1,21 
1,13-1,22 

 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
 
 

R Square 0,015   0,051   0,269   0,270   



 

 

41 

Interaktioiden tarkastelun (analyysit ei näkyvissä) perusteella ikäluokan yhteys erikois-

sairaanhoidon käyttöön oli erilainen miehillä ja naisilla. Sukupuolen ja ikäluokan 

yhteisvaikutus palvelukäytön todennäköisyyteen todettiin tilastollisesti erittäin merkittä-

väksi (p<0,001), joten tehtiin analyysi erikseen miehille ja naisille kaikissa ikäluokissa 

(Liite 2). 

Mallissa yksi (1) 70–79- sekä 80–89-vuotiailla miehillä oli aikaisempina tarkasteluvuo-

sina hieman suurempi todennäköisyys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 

käyttöön viimeisimpään tarkasteluvuoteen (2013) verrattuna. 70–79-vuotiailla todennä-

köisyys heikkeni lievästi koko tarkastelujakson ajan. Myös naisilla oli 70–79- ja 80–89-

vuotiaiden ikäryhmissä aiemmin suurempi todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyt-

töön verrattuna viimeisimpään tarkasteluvuoteen (2013). Vähintään 90 vuotta 

täyttäneillä sekä miehillä että naisilla oli vuonna 1998 hieman pienempi todennäköisyys 

erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön, mutta todennäköisyys kasvoi jokai-

sena tarkasteluvuotena. Vanhimmassa ikäryhmässä vain naisilla ikäluokan ja 

kuolinvuoden yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön oli tilastollisesti 

merkitsevä lähes kaikkina tarkasteluvuosina. Diagnoosiryhmät haluttiin vakioida ja ne 

lisättiin analyysiin mallissa kaksi (2). Sillä ei juuri ollut vaikutusta miesten tai naisten 

erikoissairaanhoidon käytön todennäköisyyteen ajallisessa vertailussa. (Liite 2.) 

Kuvioissa 7a ja 7b näkyy miesten ja naisten erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 

käytön todennäköisyyksien erot ikäluokittain ajallisessa vertailussa, kun diagnoosiryh-

mät on vakioitu. Miehillä nuorimmassa ikäluokassa (70–79-vuotiaat) todennäköisyys 

erikoissairaanhoidon käyttöön oli pienempi vuonna 2013 kuin vuonna 1998, mutta py-

syi tilastollisesti merkitsevänä. Miehistä 80–89-vuotiailla todennäköisyys pysyi melko 

samanlaisena, ja 90 vuotta täyttäneillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ajallisessa 

vertailussa. (Kuvio 7a.) 

Myös 70–79-vuotiailla naisilla todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön pieni 

vuodesta 1998 vuoteen 2013, mutta pysyi tilastollisesti merkitsevänä. 80–89-vuotiailla 

naisilla todennäköisyys pysyi melko samanlaisena ajallisessa vertailussa, kun kaikista 

vanhimmassa ikäluokassa (90 vuotta täyttäneet) naisten todennäköisyys erikoissairaan-

hoidon käyttöön kasvoi ajallisessa vertailussa ja muuttui tilastollisesti merkitseväksi 

vuonna 2008. (Kuvio 7b
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Kuvio 7a. Miesten erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö ikäryhmittäin ajalli-

sessa vertailussa, diagnoosiryhmät vakioitu, vetosuhde (OR), 95 %:n luottamusväli (lv), 

referenssinä kuolinvuosi 2013. 

  

Kuvio 7b. Naisten erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö ikäryhmittäin ajalli-

sessa vertailussa, diagnoosiryhmät vakioitu, vetosuhde (OR), 95 %:n luottamusväli (lv), 

referenssinä kuolinvuosi 2013.  
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0,90
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Tulosten tarkastelua 

Tavoitteena oli kuvata erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä 70-vuotiaana tai 

vanhempana kuolleiden kahtena viimeisenä elinvuotena ja siinä tapahtuneita mahdolli-

sia ajallisia muutoksia vuosien 1998 ja 2013 välillä. Vuodeosastohoidon käytössä 

tarkasteltiin sukupuolen, ikäluokan sekä kirjattujen diagnoosiryhmien yhteyksiä erikois-

sairaanhoidon käyttöön. 

Tämän tutkimuksen mukaan miehet käyttivät naisia enemmän erikoissairaanhoidon 

vuodeosastohoitoa niin kokonaisuudessaan kuin palveluntuottajittain tarkasteltuna. Näin 

oli myös ajallisessa vertailussa, vaikka miesten ja naisten erikoissairaanhoidon käytön 

osuuksien ero hieman kaventui. Monimuuttajamalli vahvisti miehillä olleen naisia suu-

rempi todennäköisyys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön. Tämä 

vahvistaa aiempia tutkimustuloksia (esim. Forma ym. 2007; Koskinen ym. 2012). Mistä 

miesten ja naisten erikoissairaanhoidon käytön erot johtuvat? Taustalla voi olla miesten 

ja naisten elintapojen erot sekä syrjäytymisen taustatekijät, mitkä voivat vaikuttaa sai-

rastavuuteen ja sitä kautta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen. Forman ym. 

(2016) kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa todetaan miesten ja naisten oletettavasti 

tarvitsevan eri määrän ja erilaista sosiaali- ja terveyspalvelua viimeisinä elinvuosinaan. 

Palvelujen käytön erojen syitä ei ole täysin tunnistettu ja osin tutkimukset ovat keske-

nään ristiriidassa, mutta syiksi esitetään epävirallisen hoidon saatavuutta, ikää, 

palvelujen tarvetta sekä erilaista kohtelua. (Forma, Aaltonen & Pietilä 2016.) Tässä tut-

kimuksessa diagnoosiryhmät eli sairastavuus vakioitiin eikä antanut selitystä naisten ja 

miesten eroille erikoissairaanhoidon käytössä. 

Tämän tutkimuksen mukaan ikääntyneistä nuorimmat eli 70–79-vuotiaat käyttivät eri-

koissairaanhoidon vuodeosastoa ikäryhmistä eniten. Kuolinvuoden mukaan sekä 

miehillä että naisilla nuoremmissa ikäryhmissä oli aiemmin suurempi todennäköisyys 

erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön verrattuna viimeisimpään tarkastelu-

vuoteen (2013). 70–79-vuotiailla todennäköisyys pieneni, miehillä todennäköisyyden 

heikkenemisen ollen selkeämpää, mutta ero vuosien välillä pysyi tilastollisesti 
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merkitsevänä. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö väheni hieman 80–89-

vuotiaiden ikäryhmässä, mutta todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön pysyi 

melko samanlaisena vuosien välillä. Kaikista vanhimpien eli vähintään 90 vuotta täyttä-

neiden erikoissairaanhoidon käyttö kasvoi vain hieman ajallisessa vertailussa. 

Vähintään 90 vuotta täyttäneillä miehillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ajalli-

sessa vertailussa, mutta naisilla todennäköisyys kasvoi ja muuttui tilastollisesti 

merkitseväksi vuonna 2008.  

Erikoissairaanhoidon käytön kasvu saattaa selittyä vanhuuden ikärakenteen muutoksella 

eli vanhimman ikäryhmän (vähintään 90 vuotta täyttäneet) suhteellisen osuuden kas-

vulla muihin ikääntyneisiin verrattuna. Tämän tutkimuksen aikaikkunassa ikääntyneistä 

nuorimmat (70–79-vuotiaat) käyttivät erikoissairaanhoitoa eniten. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelurakenteen ja hoitokäytäntöjen muutos saattaa näkyä nimenomaan 

nuorimpien iäkkäiden erikoissairaanhoidon käytön vähentymisessä. Terveyspalveluiden 

painopisteen on ainakin tavoiteltu siirtyvän perusterveydenhuoltoon. Myös väestön ter-

veydentilan yleinen parantuminen voi heijastua nuorimpien ikääntyneiden 

erikoissairaanhoidon palvelunkäytön vähentymiseen. Tässä tutkimuksessa sairastavuu-

den erot eivät kuitenkaan anna selitystä ikäryhmien välisille eroille erikoissairaanhoidon 

käytössä 

Diagnoosiryhmien esiintyvyydessä ei tämän tutkimuksen mukaan ollut suuria eroja 

miesten ja naisten välillä. Ikäryhmien välillä ICD-10-tautiluokituksen mukaisissa diag-

noosiryhmissä suurimmat erot näkyivät dementiassa sekä kasvaimissa. Diagnoosien 

kirjaamiskäytännöt saattavat vaikuttaa niiden esiintyvyyteen aineistossa, mutta esimer-

kiksi muistisairauksia sairastavista valtaosa on, tilastojen mukaan, yli 80-vuotiaita ja 

ihmisten eläessä yhä pidempään muistisairauksien lukumäärän ennustetaan kasvavan 

voimakkaasti (THL 2020). 

Tässä tutkimuksessa käytetyistä ICD-10-tautiluokituksen mukaisista diagnooseista 

kaikki muut paitsi dementia lisäsivät erikoissairaanhoidon käytön todennäköisyyttä. 

Selkeimmät todennäköisyyttä lisäävät diagnoosiryhmät olivat reisiluun murtuma ja kas-

vaimet, joiden hoidossa voidaan päätyä joko konservatiiviseen tai operatiiviseen 

hoitoon, mutta hoitolinjan arvio tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa. Tästä syystä on 

luonnollista, että nämä diagnoosiryhmät lisäsivät erikoissairaanhoidon käytön todennä-

köisyyttä myös tässä tutkimuksessa. Mutta miksi ainoastaan dementia ei lisännyt 
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erikoissairaanhoidon käytön todennäköisyyttä? Vanhoista vanhimmilla on todettu de-

mentian olevan tärkein yksittäinen terveysongelma, mikä heikentää toimintakykyä, lisää 

avun tarvetta sekä on merkittävä ympärivuorokautisen hoidon ennustaja (Jylhä ym. 

2019). Suuri osa muistisairaista onkin elämän loppuvaiheessa ympärivuorokautisessa 

hoidossa eikä sieltä siirtymät erikoissairaanhoitoon ole kovin tavallisia. Muistisairaudet 

saattavat olla myös haaste erikoissairaanhoidolle sekä hoitoympäristön että muistisai-

rauden erityispiirteiden vuoksi. Muistisairauksia sairastavien hoito vaatii siihen 

perehtyneisyyttä ja erityisesti hoidon rajapinnoissa, esimerkiksi perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon välillä, testataan muistipotilaiden hoitoketjun toimivuus (Suho-

nen, Rahkonen, Juva, Pitkälä, Voutilainen & Erkinjuntti 2011). Toivottavaa on, että 

muistisairaus ei heikennä potilaan hoitoon pääsyä tai oikea-aikaisen hoidon toteutu-

mista. 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitopäivien mediaani oli kaikilla palvelun-

tuottajilla alle 15, joten valtaosa henkilöistä käytti suhteellisen vähän hoitopäiviä 

erikoissairaanhoidossa. Palveluntuottajista keskussairaalaa käytettiin eniten (32,4 %) ja 

ajallisessa vertailussa aluesairaalan käyttö väheni eniten (18 prosenttiyksikköä). Naisten 

osuus oli suurempi kaikilla palveluntuottajilla nuorimmassa (70–79-vuotiaat) ikäluo-

kassa ja kahdessa muussa ikäluokassa miesten osuus oli suurempi. Ajallisessa 

vertailussa kaikissa ikäryhmissä oli kasvua kaikkien muiden palveluntuottajien käytössä 

kuin aluesairaalan. Selkeimmin kasvoi yliopistosairaalan käyttö kaikissa ikäryhmissä.  

Tämän tutkimuksen aineisto osoittaa, että ikääntyneellä on melko usein (18 %) hoito-

jaksoja monella palveluntuottajalla. Andersson (2007) toteaa saman oman väitöskirjansa 

tuloksissa. Hänen tutkimuksensa mukaan iäkkäillä ihmisillä on viimeisinä elinvuosina 

laajasti hoitoja useilta eri palveluntuottajilta. Myös Forma ym. (2012) mukaan monia 

vanhoja ihmisiä hoidetaan viimeisten elinvuosien aikana useissa eri paikoissa ja siirty-

miä hoitopaikkoja välillä on useita. Andersson (2007) toteaa eri hoidon tarjoajien 

välisen yhteistyön siten olevan välttämätöntä. Iäkkään toimintakyky ja esimerkiksi 

asuinpaikka vaikuttavat osaltaan palvelujen käyttöön. Varmuutta ei ole kaikkien pitkäai-

kaishoitopaikkojen ja tehostettujen palveluasumisen mahdollisuuksista hoitaa 

asiakkaitaan heidän kuolemaansa asti (Forma ym. 2012). Myös erilaiset hoitoprotokollat 

määrittävät mm. erikoissairaanhoidon tarpeen. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö 

osoittautui hyvin yleiseksi vähintään 70 vuotta täyttäneiden ihmisten viimeisten kahden 

elinvuoden aikana, vaikka ajallisessa vertailussa erikoissairaanhoidon käyttö väheni jon-

kin verran tutkimusjakson aikana. Tämä on linjassa aiempaan tutkimukseen somaattisen 

erikoissairaanhoidon käytöstä Suomessa (Manderbacka, Arffman & Keskimäki 2014). 

Lisäksi tulokset osoittavat sukupuolella ja ikäluokalla olevan yhteys erikoissairaanhoi-

don käytön todennäköisyyteen, vaikka ajallisessa tarkastelussa sukupuolen ja 

ikäluokkien väliset erot hieman kaventuivat. Tämä tutkimus osoittaa miehillä ja naisilla 

ikäluokan yhteyden erikoissairaanhoidon käyttöön olevan erilainen, mutta ainakaan sai-

rastavuus ei näitä eroja selitä.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen suorittaminen hyvien tieteellisten käytäntöjen edellyttämällä tavalla mah-

dollistavat tutkimuksen eettisesti hyväksyttäväksi ja luotettavaksi sekä sen tulokset 

uskottaviksi (TENK 2012, 6). Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään tutki-

mustulosten yleistettävyyden, siirrettävyyden ja riittävyyden näkökulmia 

(Metsämuuronen 2008; Polit & Beck 2017).   

Tämä tutkimus oli rekisteritutkimus, minkä etuna on korkealaatuinen tieto ja mahdolli-

suus kerätä tietoa suuresta tutkittavien joukosta useasta eri rekisteristä. Kansallisista 

rekistereistä saatu tieto luokitellaan luotettavaksi tutkimusaineistoksi (Räisänen & Giss-

ler 2012). Tutkimusaineiston tiedot olivat kattavia ja rekisterit mahdollistivat koko 

tutkimusjoukon tutkimisen. Iso tutkimusjoukko ilman katoa on tutkimuksen ehdoton 

vahvuus. Suuri otoskoko lisää muuttujien arvojen luotettavuutta ja pienetkin erot tulevat 

tilastollisesti merkitseviksi, vaikka samalla tulosten käytännön merkitys pysyykin sa-

mana.  

Aineiston pitkä aikaväli mahdollisti erikoissairaanhoidon käytön ajallisen kehityksen 

tarkastelun. Aineiston pitkä aikaväli tuottaa myös haasteita tulosten analysointiin, koska 

siinä tulee huomioida myös ajan saatossa tapahtuneet muutokset. Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaankin pitää suuntaa antavina, mutta ei yleistää tämänhetkiseen sosiaali- ja 
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terveyspalvelujärjestelmään. Sen rakenteissa ja toimintaperiaatteissa on tapahtunut pal-

jon muutoksia 2000-luvulla, myös tämän tutkimuksen ajallisen rajauksen jälkeen.  

Luotettavuuden kannalta on oleellista kirjauskäytäntöjen asianmukaisuus ja yhtenäi-

syys. Alun perin puutteellisen tai epätäydellisen kirjaamisen vuoksi rekisteritiedot 

voivat olla epäluotettavia. Lisäksi ajan myötä tietojen luokittelussa voi tapahtua muu-

toksia, mikä tulee huomioida tutkimusaineiston käsittelyssä. (Räisänen & Gissler 2012.) 

Tutkimuksessa käytettyjen rekisteritietojen keruu ja raportointi ovat vakiintunutta toi-

mintaa ja ne on kerätty systemaattisesti, joten voidaan olettaa aineiston tietojen olevan 

yhtenäisiä ja luotettavia. Diagnoosiryhmien esiintyvyyden tarkastelussa tässä tutkimuk-

sessa pystyttiin huomioimaan vain se, oliko kyseistä diagnoosiryhmää kirjattu 

henkilölle vai ei. Aineistosta ei kuitenkaan käy ilmi esimerkiksi diagnoosiryhmien kir-

jaamiskäytännöt eli onko kaikissa erikoissairaanhoidon palveluntuottajilla käytäntönä 

kirjata henkilön kaikki diagnoosit vai ainoastaan esimerkiksi ne, mitkä sillä hoitojak-

solla on todettu. Diagnoosien kirjaamisen oikeellisuutta ei voitu tarkistaa 

potilasasiakirjoista eikä näin ollen diagnoosiryhmien tarkempaa tarkastelua pystytty te-

kemään.   

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset ohjasivat tutkimuksen tekemistä ja tutki-

musmenetelmien käyttöä. Kaikki tutkimuksen vaiheet on tehty huolellisesti ja tarkasti. 

Tutustuin aineistoon huolellisesti ja tarkistin sekä toistin analyysit varmistaakseni sa-

manlaisten tulosten saamisen eri analysointikerroilla. Tutkimuksen tulokset on kuvattu 

rehellisesti eikä niitä ole tahallisesti vääristelty. Tutkimuksen tulokset antoivat vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin eli voidaan todeta käytetyt tutkimusmenetelmät valideiksi.   

Rekisteritutkimuksen eettisen arvioinnin näkökulmina ovat sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden, hyödyn maksimoinnin, vahingon välttämisen ja itsemääräämisoikeuden 

periaatteet (Räisänen & Gissler 2012). Tutkimusjoukko muodostui kaikista tarkastelu-

ajanjakson aikana vähintään 70-vuotiaana kuolleista suomalaisista eikä näin ollen 

esimerkiksi valikoitumisharhaa ole lainkaan. Lisäksi tutkimuksen kohdentuminen mi-

tään väestönosaa syrjimättä perustelee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen 

(Räisänen & Gissler 2012). Rekisteritutkimuksen hyödyn maksimointia puoltaa siinä 

käytettävän aineiston kattavuus sekä tutkimuksen tekemisen tehokkuus ilman laajoja vä-

estötutkimusaineistojen keruuta.  
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Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen suunnittelusta raportointiin asti (TENK 

2012, 6). Käsittelin tutkimuksessa vain minulle, COCTEL-hankkeen tilastotieteilijän 

muodostamaa osa-aineistoa, mitä käsittelin luottamuksellisesti. Aineisto oli muutettu 

pseudonyymiksi tiedoksi eli minulle annetusta osa-aineistosta oli poistettu tutkittavien 

henkilötunnus ja korvattu tutkimusnumerolla. Myös raportoinnissa huomioin tulosten 

esittämisen niin, että henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa esimerkiksi tarkan yksilölli-

sen kuvauksen kautta. Tutkimusaineisto säilytettiin Helsingin yliopiston palvelimella 

salasanoilla suojattuna eikä ulkopuolisilla ollut mahdollisuutta päästä käsiksi tietoihin. 

Tutkimuksen päätyttyä hävitin aineiston asianmukaisesti sovitulla tavalla.   

Tutkimusetiikan näkökulmasta myös tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen ja eetti-

sen ennakkoarvioinnin tekeminen ovat keskeisenä lähtökohtana hyvälle tieteelliselle 

käytännölle (TENK 2012, 6). Koska tämä tutkimus tehtiin osana COCTEL-hanketta, 

tutkimusluvat ja eettisen toimikunnan puoltava lausunto olivat jo olemassa. Tätä tutki-

musta varten haettiin ainoastaan minua koskeva täydennyslupa aineiston käyttöä varten.   

 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tämä tutkimus osoitti miehillä ja naisilla olevan eroja erikoissairaanhoidon käytössä eri 

ikäryhmissä. Kuten Forma ym. (2016) toteavat kirjallisuuskatsauksensa perusteella, su-

kupuolen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön sekä kustannusten yhteys on 

monimutkainen eikä esimerkiksi yhdenvertaisuuden periaatteen toteutumista voida 

aiempien tutkimusten perusteella arvioida. Huomioitavaa on, että sairauksien pitäisi olla 

ensisijainen erikoissairaanhoidon käyttöä määrittelevä tekijä. Palvelujen käyttöön liitty-

vien taustatekijöiden tunnistaminen on tärkeää ja tätä olisi järkevä tutkia tarkemmin 

myös erikoissairaanhoidon osalta.  

Koko väestöstä ikääntyneiden osuus kasvaa vuoden 2013 tasosta 104 % vuoteen 2040 

mennessä. Vähintään 75 vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä kasvaa merkittävästi 

kaikissa sairaanhoitopiireissä. (Kinnula, Malmi & Vauramo 2014, 18–19.) Valtakunnal-

lisesti väestön ikäjakauma vaikuttaa luonnollisesti sosiaali- ja terveysalan 

palvelutarpeeseen sekä palvelurakenteeseen, joten terveyspalveluiden pitäisi olla 
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rakennettu sen tarpeiden mukaisiksi (Halminen ym. 2019, 27–28). Terveyspalveluiden 

palvelurakenteita pitäisi suunnitella väestöpohjaisesti ja alueellisesti. Olisikin tarpeel-

lista ja mielekästä tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja 

erikoissairaanhoidon palvelunkäyttöä alueellisen jakauman näkökulmasta. Ei ole miele-

kästä tuottaa valtakunnallisesti kaikkialla samanlaisia palveluita, mikäli niille ei ole 

samanlaista tarvetta. 

Aikaisemman tutkimuksen (esim. Forma 2011) mukaan sairaalahoidon käyttö lisääntyy 

eniten elämän viimeisten kolmen kuukauden aikana. Tässä tutkimuksessa ei ollut tavoit-

teena tämän tarkemmin tarkastella ikääntyneiden ihmisten erikoissairaanhoidon käytön 

ajoitusta heidän elämänsä viimeisen kahden vuoden aikana. Tätä olisi mielenkiintoista 

ja tarpeellista tutkia tarkemmin, koska on myös todettu terveydenhuollon kustannusten 

kasvavan voimakkaasti elämän viimeisten kuukausien aikana (Halminen ym. 2019). 

Olisi myös mielekästä tehdä vertailututkimus viimeisiä vuosia elävien ja pidempään elä-

vien erikoissairaanhoidon palvelunkäytöstä. 

Kodin on todettu olevan iäkkäiden yleisin olinpaikka viimeisenä elinvuotena, vaikka yli 

70-vuotiaiden kahden viimeisen elinvuoden pitkäaikaishoidon käyttö on yleistynyt 

(Forma ym. 2012). Tässä tutkimuksessa ei tutkittu iäkkään henkilön asuinpaikan tai 

asuinympäristön yhteyttä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön. On kuiten-

kin tärkeää huomioida kotihoidon ja pitkäaikaishoidon mahdollisuudet hoitaa iäkäs 

henkilö elämänsä loppuun saakka ilman tarpeettomia siirtymiä ja tarkastella sen yh-

teyttä erikoissairaanhoidon käyttöön.  

Iäkkäiden toimintakykyyn vaikuttaa myös erot sosioekonomisessa asemassa. Ylem-

mässä sosioekonomisessa asemassa olevien toimintakyky on alemmassa olevia 

parempi. (Voutilainen 2013, 302.) Vähän koulutetuilla ja pienituloisilla on myös keski-

määrin suurempi sairastavuus ja korkeampi kuolleisuus. Pienituloisuus vaikuttaa myös 

palveluiden käyttöön, sillä kaikkein pienituloisimmille mm. asiakasmaksut voivat olla 

este palveluihin hakeutumiselle. (THL 2019.) Terveyden edistämisen lisäksi tarvitaan 

myös toimia sosioekonomisten erojen kaventamiseksi. Manderbackan ym. (2014) tutki-

muksen mukaan väestön terveyden parantumisen myötä somaattisen 

erikoissairaanhoidon käyttö väheni, mutta sosioekonomisten terveyserojen kasvu heijas-

tui vain osittain erikoissairaanhoidon käytön jakaantumiseen. Mielenkiintoista olisi 
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jatkossa yhdistää tähän tutkimukseen ikääntyneiden sosioekonomisen aseman mahdolli-

set yhteydet erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön.  

Tämän tutkimuksen ajallinen vertailu rajoittui vuoteen 2013, koska aineistoa oli saata-

villa vain siihen asti. Kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa ja 

työnjaossa on tapahtunut vuoden 2013 jälkeenkin muutoksia ja olisi kiinnostavaa jatkaa 

tämän tutkimuksen ajallista vertailua tähän päivään asti. Kun tutkimusryhmä saa käyt-

töönsä aineistoa vuosilta 2014–2017 voidaan erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 

käytön ajallista tarkastelua jatkaa lähemmäksi nykyhetkeä. 

 

7.4 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että ikääntyneet käyttävät eri-

koissairaanhoidon vuodeosastohoitoa suhteellisen paljon kahden viimeisen elinvuotensa 

aikana. Ajallisessa vertailussa aiempina tutkimusvuosina oli suurempi todennäköisyys 

erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön. Tämä saattaa osin selittyä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen palvelurakenteiden ja hoitokäytäntöjen muutoksilla sekä väestön ter-

veydentilan yleisellä parantumisella, ainakin nuorimpien ikääntyneiden osalta.  

Tulosten mukaan sukupuolella ja ikäluokalla on yhteys erikoissairaanhoidon käytön to-

dennäköisyyteen. Miehillä ja ikääntyneistä nuorimmilla (70–79-vuotiaat) oli suurempi 

todennäköisyys erikoissairaanhoidon käyttöön referensseihinsä verrattuna. Ajallisessa 

vertailussa sukupuolten ja ikäluokkien väliset erot palvelunkäytössä hieman kaventui-

vat. Miehillä ja naisilla iän yhteys palvelunkäyttöön oli erilainen. Sairastavuuden erot 

eivät kuitenkaan selitä sukupuolten ja ikäryhmien välisiä eroja palvelunkäytössä. Tästä 

herää kysymys siitä, että hoidetaanko eri ikäisiä sekä miehiä ja naisia eri tavalla. Saa-

vatko siis kaikki ikääntyneet tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoa vai vaikuttaa 

sukupuoli tai ikäluokka hoitoon? Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa tai saavu-

tettavuudessa ei pitäisi olla eriarvoisuutta. Huomioitavaa on, että kaikki saavat 

erikoissairaanhoidon palvelua tarpeen mukaan. 

Meneillään olevat ja jo tehdyt lainsäädäntöuudistukset tukevat iäkkäiden ihmisten ase-

man, oikeuksien ja palveluiden parantamista. Palvelujen rakenteiden ja sisältöjen rohkea 

uudistaminen on välttämätöntä, jotta ne vastaisivat ikääntyvän Suomen tulevaisuuden 
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tarpeita. (Voutilainen 2013, 303.) Kuitenkin on muistettava palveluiden kokonaisuus 

eikä pidä keskittyä vain yhden osa-alueen muuttamiseen. Palveluiden kehittämisen li-

säksi pitäisi entistä enemmän tehdä päätöksiä ja toimia hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen sekä terveyserojen kaventamisen eteen.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön tutkiminen on merkityksellistä ja erityisesti vii-

meisten elinvuosien osalta, sillä palveluiden käyttö lisääntyy kuoleman lähestyessä 

sairauksien ja niiden aiheuttamien toimintakyvyn vajeiden vuoksi. Palvelutarpeisiin tu-

lee varautua, jotta varmistetaan myös kaikkein iäkkäimmille laadukas, tasapuolinen, 

oikea-aikainen ja tarpeenmukainen erikoissairaanhoito.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Diagnoosiryhmät ICD-10 -tautiluokituksen mukaan.  

ICD-10 Diagnoosiryhmän kuvaus Nimikoodi (THL 2011) 
I60-I69 Stroke Aivoverisuonien sairau-

det 

J00-J99 Chronic asthma and COPD or 
other respiratory diseases 

Hengityselinten 
sairaudet 

G00-G29, G31-G99 Parkinson's disease or other 
neurological diseases 

Hermoston sairaudet 

F04-F99 Psychosis, depressive symp-
toms or other mental health 
disorders 

Mielenterveyden häiriöt 

I20-I25, I30-I425, I427-
I52 

Ischemic and other heart dis-
eases excluding rheumatic and 
alcoholic heart diseases 

Iskeemiset ja muut syd-
änsairaudet 

S72 Hip fracture Reisiluun murtuma 
E10-E14 Diabetes Diabetes 

F00-F03, G30 Dementia Dementia 
I00-I15, I26-I28, I70-I99 Other diseases of the circula-

tory system 
Muut verenkiertoelinten 
sairaudet 

C00-C97 Cancer Kasvaimet 

M05-M06, M15-M19 Arthritis or osteoarthritis Tulehdukselliset nivel-
sairaudet 
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Liite 2. Sukupuolen ja ikäluokan yhteys erikoissairaanhoidon käyttöön (1=vähintään yksi hoitopäivä, 0=ei yhtään hoitopäivää) elämän viimeisten 
kahden vuoden aikana, binäärinen logistinen regressioanalyysi, vetosuhde (OR), 95 %:n luottamusväli (lv) (N=141687). Mallissa 1 miesten ja 
naisten eri ikäluokat erikseen ajallisessa vertailussa, mallissa 2 lisätty diagnoosiryhmät vakioituna.  

 Miehet   
 70–79 

 
80–89 

 
90+ 

Malli 1 OR            95 % lv       p-arvo* OR             95 % lv          p-arvo* OR           95 % lv            p-arvo* 
Vakio 3,02  <0,001 2,36   <0,001 1,67                                  <0,001 
1998   
2003   
2008   
2013   

1,39 
1,20 
1,11 
Ref 

1,28-1,51 
1,11-1,31 
1,02-1,20 

<0,001 
<0,001 
0,017 
<0,001 

1,25 
1,38  
1,35 
ref    

1,16-1,35 
1,28-1,49 
1,25-1,45 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

0,91 
1,04 
1,03 
ref 

0,80-1,04  
0,92-1,18  
0,91-1,16  

0,167 
 0,522 
 0,670 
 0,266 

R Square 0,004 0,005 0,001 
 Naiset     

 70–79 
 
80–89 

 
90+ 

Vakio 2,91  <0,001 1,73                                     <0,001 1,00                                    0,944 
1998   
2003   
2008  
2013   

1,25 
1,18 
1,22 
Ref 

1,13-1,37 
1,07-1,30 
1,01-1,35 

<0,001 
0,001 
<0,001 
<0,001 

1,14 
1,20 
1,25 
Ref 

1,08-1,21 
1,13-1,27 
1,18-1,33 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

0,95 
1,08 
1,18 
ref 

0,89-1,03 
1,01-1,16 
1,10-1,26 

0,218 
0,030 
<0,001 
<0,001 

R Square 0,002 0,002 0,002 
 Miehet       

70–79 
 
80–89 

 
90+ 

Malli 2 OR 95 % lv p-arvo* OR 95 %lv p-arvo* OR 95 % lv p-arvo* 
Vakio 0,59  <0,001 0,75                                                 <0,001 0,72                                           <0,001 
1998   
2003   
2008   
2013   

1,72 
1,35 
1,17 
Ref 

1,56-1,89 
1,23-1,48 
1,07-1,28 

<0,001 
<0,001 
0,001 
<0,001 

1,31 
1,37 
1,33 
ref 

1,20-1,42 
1,26-1,49 
1,23-1,44 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

0,90 
1,01 
0,97 
ref 

0,78-1,04 
0,88-1,16 
0,85-1,11 

0,162 
0,876 
0,670 
0,465 

          (jatkuu) 
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Liite 2 (jatkuu) 
 OR                 95 % lv        p-arvo* OR                95 % lv               p-arvo* OR              95 % lv             p-arvo* 
Aivoverisuonien sairaudet 
Hengityselinten sairaudet 
Hermoston sairaudet 
Mielenterveyden häiriöt 
Iskeemiset ja muut sydänsairaudet 
Reisiluun murtuma 
Diabetes 
Dementia 
Muut verenkiertoelinten sairaudet 
Kasvaimet 
Tulehdukselliset nivelsairaudet 

1,89               1,74-2,07       <0,001 
2,42              2,25-2,59        <0,001 
1,73              1,56-1,92        <0,001 
0,88               0,80-0,98         0,014 
1,41              1,31-1,51        <0,001 
8,73              6,07-12,58      <0,001 
1,71              1,56-1,89        <0,001 
0,51              0,46-0,56        <0,001 
2,01              1,86-2,16        <0,001 
10,12            9,13-11,20      <0,001 
4,27              3,26-5,60        <0,001 

1,38              1,28-1,48               <0,001 
1,61              1,52-1,72                 0,001 
1,37              1,25-1,51               <0,001 
1,16              1,02-1,32                 0,026 
1,79              1,68-1,91               <0,001 
10,30            8,05-13,18             <0,001 
1,39              1,27-1,52               <0,001 
0,49              0,45-0,52               <0,001 
1,85              1,73-1,98               <0,001 
4,21              3,88-4,58               <0,001 
2,22              1,84-2,69               <0,001 

1,27            1,12-1,45            <0,001 
1,31            1,19-1,46            <0,001 
1,47            1,22-1,77            <0,001 
1,07            0,83-1,40              0,592 
1,83            1,64-2,03            <0,001 
9,31            6,88-12,59          <0,001 
1,56            1,30-1,86            <0,001 
0,54            0,48-0,60            <0,001 
1,61            1,44-1,81            <0,001 
2,40            2,09-2,75            <0,001 
1,64            1,26-2,14            <0,001 

R Square 0,261 0,194 0,169 
 Naiset     

70–79 
 
80–89 

 
90+ 

Vakio 0,63                                     <0,001 0,65                                               <00,1 0,39                                        <0,001 
1998   
2003   
2008   
2013   

1,50              1,34-1,67        <0,001 
1,30              1,17-1,46          0,001 
1,26              1,13-1,42        <0,001 
ref                                        <0,001 

1,10              1,03-1,18                 0,004 
1,12              1,04-1,19                 0,001 
1,18              1,10-1,25               <0,001 
ref                                                <0,001 

0,92            0,84-1,00              0,045 
1,01            0,93-1,09              0,809 
1,12            1,04-1,21              0,004 
ref                                           <0,001 

 
Aivoverisuonien sairaudet 
Hengityselinten sairaudet 
Hermoston sairaudet 
Mielenterveyden häiriöt 
Iskeemiset ja muut sydänsairaudet 
Reisiluun murtuma 
Diabetes 
Dementia 
Muut verenkiertoelinten sairaudet 
Kasvaimet 
Tulehdukselliset nivelsairaudet 

 
1,84              1,67-2,03        <0,001 
1,77              1,63-1,92        <0,001 
1,62              1,44-1,82        <0,001 
1,08              0,95-1,22          0,246 
1,59              1,46-1,73        <0,001 
11,16            8,21-15,16      <0,001 
1,77              1,59-1,97        <0,001 
0,37              0,34-0,41        <0,001 
2,10              1,92-2,29        <0,001 
11,57            10,25-13,07    <0,001 
2,74              2,30-3,26        <0,001 

 
1,49              1,41-1,57               <0,001 
1,38              1,32-1,45               <0,001 
1,33              1,23-1,44               <0,001 
1,13              1,03-1,24                 0,014 
2,08              1,98-2,18               <0,001 
10,33            9,03-11,81             <0,001 
1,35              1,27-1,44               <0,001 
0,41              0,39-0,43               <0,001 
1,98              1,88-2,08               <0,001 
4,80              4,45-5,17               <0,001 
1,53              1,39-1,69               <0,001 

 
1,35            1,25-1,45            <0,001 
1,36            1,28-1,44            <0,001 
1,42            1,267-1,60            <0,001 
1,15            1,00-1,33              0,052 
2,24            2,11-2,38            <0,001 
12,34          10,38-14,19        <0,001 
1,36            1,24-1,49            <0,001 
0,48            0,45-0,51            <0,001 
1,89            1,78-2,01            <0,001 
3,49            3,15-3,85            <0,001 
1,17            1,03-1,32              0,016 

R Square 0,295 0,249 0,261 
*p-arvo=tilastollinen merkitsevyys, R Square=mallin selitysaste 


