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Esipuhe

■ Terveydentilan heiketessä ihmisen toimeentulo ja mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti
vaarantuvat. Sairaudet ovatkin suurin Kelan maksamien tukien tarvetta lisäävä tekijä.
Kelan etuuksista välittömästi sairausperusteisia ovat työkyvyttömyyseläkkeet, sairaus-
päivärahat, kaikki sairaanhoitokorvaukset, kuntoutus ja vammaisetuudet. Vuonna 2000
näistä aiheutui Kelalle kustannuksia yhteensä 2,62 miljardia euroa.

Kelan tulee seurata väestön terveydentilan kehitystä voidakseen varautua siitä aiheu-
tuviin sosiaaliturvan tarpeisiin. Seurantaan on Suomessa hyvä tietovaranto, jonka yhtenä
kulmakivenä ovat kaksi laajamittaista väestötutkimusta. Kelan suorittama Mini-Suomi-
terveystutkimus tehtiin 1980-luvun alussa. Noin 20 vuotta myöhemmin koottiin sen kans-
sa tuloksiltaan osin vertailukelpoinen, Kansanterveyslaitoksen johdolla suoritetun Terveys
2000 -tutkimuksen aineisto. Sen ensitulosten tultua käyttöön on Kelassa laadittu kooste
lähivuosien sosiaaliturvan tarpeesta erityisesti väestön terveydentilan kehitysnäkymien
pohjalta.

Tämä raportti on Kelan tutkimusosaston tutkijoiden yhteistyön tulos. Tekstien tuotta-
miseen osallistui toistakymmentä tutkijaa. Professori Arpo Aromaa Kansanterveyslaitok-
sesta antoi käsikirjoituksesta monia arvokkaita kommentteja. Raportin kieliasun tarkisti
Tarja Hyvärinen, joka myös viimeisteli sen painokuntoon Sirkka Vehasen kanssa.
Taitosta vastasi Riitta Nieminen ja kuviot piirsi Raija Visapuu. Toimitusryhmä kiittää heitä
kaikkia tästä työstä.
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Toimitusryhmä:

Timo Klaukka
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Olli Impivaara
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Raportin laatimiseen ovat lisäksi osallistuneet seuraavat tutkijat:

Paula Hakala
Helena Hämäläinen
Antti Jula
Elina Kinnunen
Raimo Raitasalo
Monica Röberg
Jouko Salminen
Lauri Virta
Sisko Arinen (Kansanterveyslaitos)
Urpo Kiiskinen (Kansanterveyslaitos)
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■ Tässä raportissa tarkastellaan suomalaisten aikuisten sairastavuudesta ai-
heutuvaa sosiaaliturvan tarvetta lähivuosina. Tämän arvioimiseksi on koottu
tietoja toisaalta väestön terveydentilasta ja sen kehityksestä, toisaalta on tar-
kasteltu Kelan sairausperusteisten etuuksien viimeaikaista kehitystä. Tervey-
dentilaa koskevat tiedot perustuvat pääosin Terveys 2000 -tutkimuksen perus-
tuloksiin, joita on soveltuvin osin vertailtu Kelan Mini-Suomi-terveystutkimuk-
sessa 20 vuotta aikaisemmin kerättyihin vastaaviin tietoihin. Etuuksien kehi-
tystä on tarkasteltu Kelan rekistereistä ja tilastoista poimituilla tiedoilla.

Väestön terveydentila on kohentunut
■ Terveys 2000 -tutkimuksen tuoreiden tulosten (Aromaa ja Koskinen, 2002) mukaan
aikuiset ovat nyt monessa suhteessa terveempiä kuin vastaavan ikäinen väestö 1980-
luvun alussa.

Sekä miesten että naisten keskuudessa oli terveytensä hyväksi kokeneiden osuus sel-
västi aikaisempaa suurempi. Myös tutkittavien itsensä tiedossa oleva pitkäaikais-
sairastavuus oli vähentynyt kummallakin sukupuolella, eniten 45–64-vuotiaiden keskuu-
dessa.

Väestö selviytyy myös erilaisista päivittäisistä toiminnoista aikaisempaa paremmin.
Tämä kehitys näkyy johdonmukaisesti kaikenikäisillä miehillä ja naisilla niin itsenäisen
selviytymisen kannalta välttämättömissä perustoiminnoissa kuin vaativammissakin tehtä-
vissä.

Myönteistä kehitystä useissa kansantaudeissa

■ Sepelvaltimotauti on kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden kannalta merkittävä kan-
santauti, josta aiheutuu Kelalle kustannuksia mm. lääkekorvausten, sairauspäivärahojen,
vammaisetuuksien ja kuntoutuksen muodossa. Terveys 2000 -tutkimuksen ja muidenkin
tietolähteiden mukaan tämä sairaus on kuitenkin käynyt työikäisten keskuudessa yhä har-
vinaisemmaksi, mutta ikääntyneillä se on edelleen yleinen. Terveys 2000 -lääkärintutki-
muksessa työikäisistä miehistä alle 4 %:n katsottiin sairastavan sepelvaltimotautia, kun
vastaava osuus Mini-Suomi-tutkimuksessa oli 8 %. Työikäisillä naisilla nämä osuudet oli-
vat vastaavasti 1,3 % ja 5 %. Yli 65-vuotiaista miehistä sepelvaltimotautia sairasti Ter-
veys 2000:n mukaan noin 30 %, kun heitä Mini-Suomi-tutkimuksessa oli 33 %.
Ikääntyneillä naisilla vastaavat osuudet olivat 21% ja 24 %

Sepelvaltimotaudin vähenemiseen työikäisillä on pääosin vaikuttanut elintapojen muut-
tuminen terveyttä suosivammaksi, mikä on pienentänyt sairastumisen vaaraa. Selvästi
kohonnutta seerumin kolesterolipitoisuutta (vähintään 6,5 millimoolia/litra) ilmeni Terveys
2000 -tutkimuksessa noin neljänneksen verran vähemmän kuin Mini-Suomi-tutkimukses-
sa. Silti kolmasosalla työikäisistä ja neljäsosalla eläkeikäisistä miehistä kolesteroli oli sel-
västi koholla, ja vastaavat osuudet naisista olivat noin 25 % ja 40 %. Aikuisväestön keski-
määräinen kolesteroliarvo oli sekin selvästi alempi kuin 20 vuotta aikaisemmin. Miehillä
myös tupakointi on vähentynyt, mutta etenkin työikäisillä naisilla se on yleistynyt.

Kohonneen verenpaineen  ilmoitti pitkäaikaissairautenaan Terveys 2000 -tutkimuk-
sen 30 vuotta täyttäneistä miehistä ja naisista noin 30 %. Tiedossa ja hoidossa oleva



Vaikka terveys on kohentunut, sosiaaliturvan kustannukset kasvavat • 7

kohonnut verenpaine on yleistynyt. Ravintomuutoksista sekä lisääntyneestä ja tehostu-
neesta hoidosta johtuen väestön keskimääräinen verenpaine on selvästi alentunut. Mini-
Suomi-tutkimuksessa todettiin kertamittauksella koholla ollutta verenpainetta (systolinen
paine vähintään 160 mmHg tai diastolinen vähintään 95 mmHg) noin 37 %:lla koko aineis-
tosta, kun osuus Terveys 2000 -tutkimuksessa oli vähän yli 20 %.

Myös sydämen vajaatoiminta on vähentynyt huomattavasti. Mini-Suomi-tutkimuk-
sen terveystarkastuksessa arvioitiin tätä sairautta olleen miehistä yli 9 %:lla, kun vastaava
osuus Terveys 2000 -tutkimuksessa oli 1,4 %. Naisilla vastaavat osuudet olivat 10 % ja
2 %. Runsas väheneminen selittyy osittain sillä, että tämän sairauden diagnostiikka on
tarkentunut, minkä seurauksena turhia hoitoja on aloitettu vähemmän. Vähenemistä voi-
vat selittää myös väestön verenpainetason aleneminen, kohonneen verenpaineen hoidon
tehostuminen sekä sepelvaltimotaudin väheneminen ja sen parempi hoito.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULE-sairaudet) aiheuttavat mielenterveyden
häiriöiden jälkeen toiseksi eniten pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Terveys 2000:n lääkä-
rintutkimuksen mukaan TULE-sairaudet ovat käyneet aikaisempaa harvinaisemmiksi.
Selkäoireyhtymä oli Terveys 2000 -tutkimuksessa selvästi harvinaisempi kuin Mini-
Suomi-tutkimuksessa. Myös niskaoireyhtymän esiintyvyys oli puolittunut, mikä näkyi sel-
vimmin työikäisillä. Toisaalta lonkan nivelrikko ei näytä vähentyneen, eikä miehillä myös-
kään polven nivelrikko. Naisilla polven nivelrikko sen sijaan oli vähentynyt noin puoleen.
Tämä muutos oli erityisen selvä työikäisillä.

Terveys 2000:n mukaan aikuisilla esiintyi psyykkistä oireilua saman verran kuin ai-
kaisemmin Mini-Suomi–tutkimuksessa, jolloin kuitenkin vähemmistö mielenterveys-
ongelmaisista sai niihin hoitoa. Tätä taustaa vasten voidaan ymmärtää, että mielentervey-
den häiriöiden osuus Kelan etuusjärjestelmissä on etenkin 1990-luvun aikana voimak-
kaasti kasvanut. Lyhyt- ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä on aiheutunut nimenomaan
depressiosta ja muista mielialahäiriöistä, ja myös masennuslääkkeiden käyttö on nopeasti
yleistynyt.

Ongelmina astma, diabetes ja lihavuus

■ Terveys 2000:n lääkärintutkimuksen mukaan tiedossa ollut astma oli yleistynyt huo-
mattavasti. Tähän on aikuisilla vaikuttanut todennäköisesti eniten diagnostiikan ja hoito-
mahdollisuuksien parantuminen sekä eliniän piteneminen, mutta etenkin lasten ja nuorten
keskuudessa astma ilmeisesti yleistyy muiden allergiaperäisten tautien tavoin.

Diabetes on kustannusvaikutuksiltaan merkittävimpiä kansantauteja. Tämä sairaus
on erityisesti lääkkeitä koskevien rekisteritietojen mukaan yleistynyt. Ikääntyminen ja
lihavuus lisäävät aikuisiällä puhkeavan tyypin 2 diabeteksen vaaraa. Terveys
2000 -raportin mukaan yhä suurempi osa erityisesti keski-ikäisistä miehistä on  ylipainoi-
sia, ja lihavuus on muutoinkin yleistynyt jokseenkin kaikissa miesten ja naisten ikäryhmis-
sä. Myös väestön keskimääräinen vanheneminen tulee lisäämään sairastumista
diabetekseen, joskaan vaikutus ei ole vielä lähivuosina erityisen suuri. Toisaalta ravinnon
suotuisat muutokset sekä liikunnan lisääminen voivat vähentää sairastumisvaaraa.
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Suun ja hampaiden terveys parantunut

■ Suun terveys oli selvästi parantunut kaikissa Terveys 2000 -tutkimukseen kuuluneiden
aikuisten ikäryhmissä, eniten 30–44-vuotiailla. Kaksi kolmasosaa tutkituista arvioi suunsa
terveyden melko hyväksi tai hyväksi. Kokonaan ilman omia hampaita oli tutkituista 13 %.
Alle 45-vuotiaiden keskuudessa hampaattomia ei ollut juuri ollenkaan, kun 65–74-vuoti-
aista heitä oli joka kolmas. Kariesta havaittiin noin joka neljännellä niistä, joilla oli omia
hampaita.

Rinnan Terveys 2000 -raportin kanssa ovat Kansanterveyslaitos ja Kela suorittamas-
sa hammashuollon ja -vakuutuksen viimeisimpien uudistuksien vaikutuksia koskevaa tut-
kimusta. Juuri ennen vakuutuksen laajentumista sen piiriin kuuluneille, vuonna 1956 tai
sen jälkeen syntyneille kertyi hammaslääkärissäkäyntejä enemmän kuin vakuutuksen ul-
kopuolella olleille, vuosina 1946–1955 syntyneille (taulukko). Hoidossa käyneiden osuu-
det sen sijaan olivat näissä ryhmissä käytännössä samansuuruiset. Vanhemmasta ikäryh-
mästä kuitenkin 8 prosenttiyksikköä suurempi osuus arvioi tarvitsevansa hammashoitoa.

Vuonna 1945 syntyneet ja sitä vanhemmat tulevat uudistuksen piiriin vuoden 2002
lopussa. He olivat käyttäneet palveluja selvästi vähemmän kuin heitä nuoremmat aikui-
set. Hampaattomuuden yleisyys selittää suurelta osin tätä, ja samalla tämän iäkkäimmän
ryhmän hoito painottuu protetiikkaan.

Terveyskeskusten osuus kaikista lääkärissäkäynneistä oli 50 % niillä, jotka olivat oi-
keutettuja tähän jo ennen uudistusta. Muista ikäryhmistä terveyskeskuksissa käyneiden
osuus oli hieman alle 25 %.

Syntymävuosi 1956–70 1946–55 –1945 Yhteensä

Hammashoidossa käyneiden osuus (%) 60 61 51 57

Hammaslääkärissäkäynnit (keskiarvo) 12 kk 1,6 1,5 1,3 1,5

Terveyskeskusten osuus hammaslääkärissä-
käynneistä (%) 50 23 22 32

Arvelee tarvitsevansa hammashoitoa (%) 47 55 46 48

Arvioi suunsa terveyden hyväksi (%) 69 56 44 56

Hampaattomien osuus (%) 0,2 5,1 29,6 13,6

Terveyskehityksen vaikutukset Kelan etuuksiin
■ Terveys 2000 -tutkimuksen ja Mini-Suomi-tutkimuksen havaintojen perusteella voi-
daan tässä vaiheessa tarkastella suurimpien kansantautien yleisyyttä ja kehitystä aikuisil-
la. Useimmat näistä sairauksista ovat keskeisiä myös Kelan hoitamien sairaus-
perusteisten etuuksien kannalta. Kela kompensoi työkyvyn vähenemisestä aiheutuvaa
toimeentulon heikkenemistä sairausvakuutuksen päivärahoilla ja eläkkeillä. Sairaanhoito-
vakuutuksen korvauksilla tuetaan sairaiden ihmisten mahdollisuuksia hankkia itselleen
välttämätöntä hoitoa. Kela osallistuu myös vajaakuntoisten kuntoutustarpeiden selvityk-
seen, järjestää kuntoutusta ja tukee kotona annettavaa hoitoa mm. hoito- ja
vammaistukien välityksellä.



Vaikka terveys on kohentunut, sosiaaliturvan kustannukset kasvavat • 9

Vuonna 2000 Kela maksoi eläkkeinä, päivärahoina ja korvauksina edellä mainituista
etuuksista kaikkiaan noin 2,62 miljardia euroa eli 15,6 miljardia markkaa. Lääkekorvauk-
set olivat kulueristä suurin, ja niiden osuus kyseisestä summasta oli 26 %. Yksilöille koh-
dentuvien tukien lisäksi Kela tukee työterveyshuoltoa  vuosittain yli 100 miljoonalla
eurolla.

Kelan myöntämiin tukiin ja etuuksiin vaikuttavat monet eri suuntiin vaikuttavat tekijät.
Näitä ovat mm. väestön elinolot, terveyskäyttäytyminen, palvelujen saatavuus, tutki-
muksiin ja hoitoon hakeutuminen sekä tutkimus- ja hoitokäytännöt. Lisäksi etuuksien
myöntämistä ja käyttöä säätelevät mm. eläke- ja korvausjärjestelmät ja niissä noudatetut
kriteerit.

Tässä tarkastellaan erityisesti niitä sairauksia ja tautiryhmiä, joista Terveys 2000
-tutkimus on tuonut uutta tietoa.

Kohonnut verenpaine yleistyy Kelan etuuksien piirissä

■ Terveys 2000 -tutkimus osoitti väestön keskimääräisen verenpaineen laskeneen sel-
västi, ja lääkärintarkastuksessa mitattiin korkeita painearvoja selvästi vähemmän kuin 20
vuotta aikaisemmin. Tästä huolimatta kohonnut verenpaine on edelleen merkittävä Kelan
etuuksien kannalta, sillä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä on jatkuvasti
kasvanut. Vuoden 1980 lopussa erityiskorvattaviin verenpainelääkkeisiin oikeutettuja oli
noin 350 000, kun luku vuoden 2001 lopussa oli noin 475 000.

Vuonna 2001 tuli Kelan rekisteriin yli 24 000 uutta tapausta, ja kuoleman vuoksi sieltä
poistui noin 15 000 henkilöä. Rekisterissä olevien määrä on kasvanut viime aikoina noin
10 000 henkilöllä vuodessa.

Kelan tuen piirissä olevien verenpainepotilaiden määrän jatkuva kasvu johtunee pää-
osin siitä, että yhä suurempi osa koholla olleista paineista on havaittu ja tullut hoidon piiriin.
Hoidon aloituskynnys on myös madaltunut. On myös ilmeistä, että verenpainepotilaat
elävät aiempaa pitempään, mihin on vaikuttanut erityisesti väestön ravinnossa tapahtunut
edullinen kehitys ja siitä johtuva sepelvaltimotaudin siirtyminen yhä vanhempiin ikäryh-
miin. Lisäksi valtimotaudin ennuste on parantunut tehostuneen hoidon myötä.

Kohonneen verenpaineen vuoksi alkaneiden erityiskorvausoikeuksien määrä on 1990-
luvun aikana vähentynyt. Vuoden 1994 aikana tuli uusia erityiskorvausoikeuksia poikke-
uksellisen vähän, mikä johtui erityiskorvauskriteerien muutoksesta. Aivan vuosikymme-
nen lopulla tapausten määrät ovat kääntyneet kasvuun (kuva 1). Tämän taustalla on aina-
kin osaksi ollut kolesterolilääkkeiden tulo erityiskorvattaviksi sepelvaltimotautipotilaille
vuoden 2000 heinäkuussa. Kirjoitettaessa tällöin B-lausuntoja oikeuksien ulkopuolelle
jääneille sepelvaltimotautipotilaille on ilmeisesti samalla tarkistettu myös verenpainetau-
din korvattavuustilannetta.
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Kuva 1. Kohonneen verenpaineen vuoksi alkaneet erityiskorvausoikeudet
1990–2001 iän ja sukupuolen mukaan.
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Kohonnut verenpaine on erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista potilasmäärältään
selvästi suurin: tähän etuuteen oikeutettuja oli vuoden 2001 lopussa 9 % koko väestöstä.
Työikäisistä erityiskorvaukseen oikeutettujen osuus oli 6 %, ja 65 vuotta täyttäneistä
32 %, miehistä 29 % ja naisista 34 %. Sairaus on siis vahvasti ikäsidonnainen, joten
väestön ikääntymisen myötä kohonnut verenpaine pyrkii yleistymään.

Kohonnutta verenpainetta oli erityiskorvausoikeuksien perusteella vuonna 2001 ikä-
vakioituna vähiten Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla, joissa esiintyvyys oli alle 8 % väes-
töstä (kuva 2). Osuudet olivat suurimmat, yli 11 %, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiireissä, ja muita suurten osuuksien alueita olivat Itä-Savo, Kainuu ja Poh-
jois-Karjala.

Kuva 2. Kohonneen verenpaineen vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettujen
ikävakioidut osuudet (%) sairaanhoitopiireittäin vuoden 2001 lopussa.
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Vuoden 2002 alussa annetut kohonneen verenpaineen uudet hoitosuositukset (Kohon-
neen verenpaineen hoito, 2002) ja niihin perustuva koulutus pyrkivät tehostamaan veren-
painetaudin diagnostiikkaa ja hoitoa, jolloin hoidon piiriin tulevien määrä kasvaa. Kasvu
tulee todennäköisesti olemaan suurempi kuin hoidon tarpeessa olevien määrä, joka vähe-
nee väestön verenpainetason madaltuessa. Myös väestön ikärakenteen muutos ja
pitenevä elinikä lisäävät kohonneen verenpaineen yleisyyttä.

Kohonnut verenpaine on yleensä oireeton, mutta se lisää vaaraa sairastua sepelvalti-
motautiin, sydämen vajaatoimintaan ja aivoverisuonitauteihin. Kohonnut verenpaine ei
näy sellaisenaan päiväraha-, kuntoutus-, eläke- ja vammaistukitilastoissa, mutta se heijas-
tuu niihin valtimotautien ja sydämen vajaatoiminnan kautta. Suoranaisia kustannuksia se
aiheuttaa pääosin lääkekorvauksina, sillä erityiskorvauksista noin 30 % käytetään veren-
painelääkkeisiin. Osa työterveyshuollon voimavaroista kohdistuu kohonneen verenpai-
neen toteamiseen, hoitoon ja hoidon seurantaan. Yksityislääkärit osallistuvat verenpaine-
taudin hoitoon, ja yksityiset laboratoriot tekevät sairauden ja lääkehoidon seurannassa
tarvittavia tutkimuksia, joiden kustannuksia korvataan sairaanhoitovakuutuksesta.

Vuonna 2001 verenpainetaudin erityiskorvatun lääkehoidon kustannukset olivat noin
136 miljoonaa euroa (yli 800 miljoonaa mk), mistä maksettiin korvauksia vähän alle 100
miljoonaa euroa (573 milj mk). Verenpainelääkitys muuttuu kalliimmaksi, kun uusimmat
lääkeryhmät ovat tulleet erityiskorvattaviksi ja ne syrjäyttävät aikaisemmin käyttöön tul-
leita, hinnaltaan edullisempia valmisteita. Geneeristen rinnakkaisvalmisteiden käyttö on
joissakin lääkeryhmissä yleistynyt, mutta hintaeroja hyödyntämällä voidaan edelleen hi-
dastaa kustannusten kasvua. Suunnitteilla oleva korvausjärjestelmän muutos tulee myös
vaikuttamaan ainakin siihen, miten kohoavat kustannukset jakautuvat potilaiden ja saira-
usvakuutuksen kesken.

Kohonnut verenpaine vaikuttaa Kelan etuuksista eniten lääkekorvauksiin,
ja se on erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista sairauksista potilas-
määrältään selvästi suurin. Verenpainelääkkeitä käyttävien määrä tulee
kasvamaan jatkossakin, vaikka väestön verenpainetaso on muista syistä
keskimäärin alenemassa. Siirtyminen uusien verenpainelääkkeiden käyt-
töön nostaa osaltaan hoitokustannuksia. Korvausjärjestelmän mahdolliset
muutokset voivat vaikuttaa erityiskorvausten piirissä olevien määriin ja sitä
kautta kustannuksiin.

Sepelvaltimotaudista aiheutuvat kustannukset kasvussa

■ Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja ja yleisin
yksittäinen kuolinsyy. Erityiskorvattaviin sepelvaltimotaudin lääkkeisiin oikeutettuja oli
vuoden 2001 lopussa 187 210, mikä oli verenpainetaudin ja astman jälkeen kolmanneksi
eniten. Taudin ilmaantuvuus on vähentynyt, mikä näkyy myös Kelan erityiskorvaus-
rekisteriin tulleiden uusien tapausten määrissä aina vuoteen 1999 saakka (kuva 3). Sen
jälkeisinä kahtena vuotena uusia tapauksia on tullut selvästi aikaisempaa enemmän, mikä
on pääosin aiheutunut kolesterolilääkityksen tulosta erityiskorvattavaksi sepelvaltimotau-
tipotilaille heinäkuussa 2000.
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Kuva 3. Sepelvaltimotaudin vuoksi alkaneet erityiskorvausoikeudet 1990–2001
iän ja sukupuolen mukaan.

Sepelvaltimotauti on selvästi muuttumassa ikääntyneiden sairaudeksi, kun sitä aikaisem-
min esiintyi yleisesti jo työikäisten miesten keskuudessa. Erityiskorvaukseen oikeutettu-
jen määrä lisääntyi vuosien 1990–2001 välisenä aikana 65 vuotta täyttäneillä miehillä
93 % ja naisilla 77 % (kuva 4). Alle 65-vuotiaiden keskuudessa sepelvaltimotautia sai-
rastavien määrä sen sijaan lisääntyi miehillä vain 14 % ja väheni naisilla 15 %. Työikäisillä
havaittuun myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut sepelvaltimotaudin vaaratekijöiden
väheneminen mm. vähärasvaisemman ja laadultaan paremman ravinnon sekä miehillä
vähentyneen tupakoinnin seurauksena. Toisaalta nuorten naisten tupakoinnin lisääntymi-
nen saattaa lisätä sepelvaltimotaudin ilmaantumista, samoin lihavuuden yleistyminen.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000
Naiset 65+ v

Miehet 65+ v

Miehet 40–64 v

Naiset 40–64 v

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Naiset 65+ v

Miehet 65+ v

Miehet 40–64 v

Naiset 40–64 v

Kuva 4. Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettujen määrät
1990–2001 iän ja sukupuolen mukaan.
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Sepelvaltimotaudin yleisyys vaihtelee maan eri osissa suuresti (kuva 5). Sen ikävakioitu
osuus väestöstä oli vuoden 2001 lopussa pienimmillään Ahvenanmaalla (2 %).  Myös
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä
(HUS:ssa) osuus oli alle 3 %. Suurimman sairastavuuden alueilla, Pohjois-Pohjanmaalla,
Kainuussa ja Länsi-Pohjassa eli Kemin ympäristössä sepelvaltimotaudin osuus oli yli
5 %, ja Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossakin se oli viiden prosentin tuntumassa.

Kuva 5. Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettujen ikävakioidut
osuudet (%) sairaanhoitopiireittäin vuoden 2001 lopussa.
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Sepelvaltimotautia sairastavien ennuste on parantunut selvästi. Sydäninfarktin ehkäisevä
lääkehoito sekä liuotushoito ovat vähentäneet äkillisen sydänkohtauksen aiheuttamia kuo-
lemia. Myönteinen kehitys on osin seurausta entistä aktiivisemmasta suhtautumisesta
hoitoon, mikä ilmeni myös Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksissa. Lähes joka toiselle kes-
ki-ikäiselle sepelvaltimotautia sairastavalle oli tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus tai
pallolaajennus.

Potilaiden parantunut ennuste ja siitä seurannut eliniän pidentyminen ovat osaltaan
vaikuttaneet siihen, että erityiskorvaukseen oikeutettujen määrä Kelan rekisterissä on
kasvanut, koska poistuma kuoleman kautta on pienentynyt. Lisäksi aikaisempaa suurem-
malla osalla potilaista on nykyisin asianmukainen lääkitys.

Sepelvaltimotaudin hoitoon käytetyistä lääkkeistä maksettiin erityiskorvauksia noin 15
miljoonaa euroa vuonna 2001, eli vain kuudesosa verenpainelääkityksen vastaavasta
summasta. Lääkkeiden ohella korvauksia maksetaan mm. yksityisten lääkäripalvelujen
sekä tutkimusten ja hoidon aiheuttamista kuluista. Sepelvaltimopotilaat ovat myös
sydänkuntoutuksen keskeinen kohderyhmä, ja moni sydäninfarktin sairastanut työikäinen
joutuu pitkän päivärahakauden jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeensaajan hoito-
tuen saajilla sepelvaltimotauti on yksi keskeisiä avun tarvetta lisääviä sairauksia. Työter-
veyshuollon toimenpiteillä voidaan vähentää ja lieventää sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä
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ja siten ehkäistä tai myöhentää taudin ilmaantuvuutta. Tautitapausten väheneminen työ-
ikäisten keskuudessa toisaalta keventää tästä sairaudesta työterveyshuollolle aiheutuvaa
kuormitusta.

Lähivuosina Kelan sepelvaltimotaudin hoidosta maksamien lääkekorvausten suuruu-
teen vaikuttavat lääkehoidon kehitysnäkymät sekä korvausjärjestelmän muutokset. Vuo-
den 2000 heinäkuun alusta lähtien sepelvaltimotautipotilaat ovat voineet saada kolestero-
lia alentavia lääkkeitä erityiskorvattuina. Niistä erityisesti statiiniryhmän lääkkeiden käyt-
tö on muutoinkin lisääntynyt nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen, ja esimerkiksi vuonna
2001 kasvoivat statiinien käytöstä aiheutuneet kustannukset enemmän kuin minkään
muun lääkeryhmän. Kelan rekistereiden mukaan vuoden 2000 lopussa noin 44 000 ja
vuoden 2001 lopussa noin 67 000 sepelvaltimotautipotilasta oli oikeutettu kolesterolilääki-
tyksen erityiskorvaukseen, ja etuus kohdentui keskimääräistä enemmän työikäisiin mie-
hiin. Statiinilääkityksestä hyötyvien sepelvaltimopotilaiden osuudeksi on arvioitu 60 %,
kun erityiskorvausta saavien osuus vuoden 2001 lopussa oli vielä alle 40 %.

Sepelvaltimotaudin yleisyyttä vähentävät pääosin ravinnon muutoksista
johtuva väestön verenpaine- ja kolesterolitasojen lasku ja kohonneen ve-
renpaineen hoidon tehostuminen. Toisaalta naisten tupakointi on lisäänty-
nyt, ja ikääntyminen sekä taudin ennusteen paraneminen lisäävät potilai-
den määrää ja samalla Kelalle siitä aiheutuvia kustannuksia. Netto-
vaikutuksena sepelvaltimotauti tulee lisäämään Kelan etuuksien tarvetta ja
niistä aiheutuvia kustannuksia.

Sydämen vajaatoiminnan erityiskorvauksissa
suuria alueittaisia eroja

■ Terveys 2000 osoitti sydämen vajaatoiminnan selvästi vähentyneen aikuisilla 20 vuo-
den tarkastelujaksolla. Tämä kehitys näkyy myös erityiskorvausoikeuksissa, joiden mää-
rä on pienentynyt koko 1990-luvun ajan (kuva 6). Ikääntyneiden naisten keskuudessa
potilaiden määrä on puolittunut, ja 40–64-vuotiailla alenema on ollut suhteellisesti vieläkin
suurempi. Kelan etuuksiin vaikuttaa kuitenkin eniten 65 vuotta täyttäneiden naisten kes-
kuudessa havaittu kehitys, sillä sydämen vajaatoiminta on tyypillisesti ikääntyneiden nais-
ten sairaus.

Rekisterissä olevien sydämen vajaatoimintaa sairastavien määrän väheneminen on
seurausta toisaalta siitä, että rekisteristä poistuu kuoleman kautta suurempi henkilömäärä
kuin sinne tulee uusia tapauksia. Uusien määrää on vähentänyt myös se, että sydämen
vajaatoiminnan diagnostiikka on tarkentunut. Toiseen suuntaan on jonkin verran vaikutta-
nut väestön eliniän yleinen piteneminen, mutta se ei ole riittänyt läheskään kompensoi-
maan edellä mainittujen kahden tekijän vaikutuksia.

Sydämen vajaatoiminnan vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettujen osuus vaihtelee alu-
eittain poikkeuksellisen paljon (kuva 7). Puolessa sairaanhoitopiireistä ikävakioitu
esiintyvyysluku on kyseisellä mittarilla arvioiden 1–1,5 %, ja pienimmät osuudet ovat Var-
sinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Savon, Pohjois-Karjalan ja myös Etelä-Pohjan-
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maan luvut ovat 1,5–2 %. Erityiskorvausoikeuksia on selvästi eniten Oulun yliopisto-
sairaalan vaikutusalueella, eli Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Länsi-Pohjassa, Lapissa
ja Kainuussa.

Kuva 6. Sydämen vajaatoiminnan vuoksi alkaneet erityiskorvausoikeudet
1990–2001 iän ja sukupuolen mukaan.
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Kuva 7. Sydämen vajaatoiminnan vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettujen
ikävakioidut osuudet (%) sairaanhoitopiireittäin vuoden 2001 lopussa.
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Alueittaiset erot selittynevät valtaosin diagnostiikan erilaisuudella, mutta myös
erityiskorvausoikeuksien myöntöperusteet ovat voineet noudatella alueiden yleisiä
käytäntöjä.

Sydämen vajaatoiminnan osuus Kelan etuusmenoista on pienentynyt poti-
lasmäärän pienenemisen myötä, ja tämän kehityksen voi odottaa edelleen
jatkuvan. Toisaalta tätä tautia sairastavat tyypillisimmin ikääntyneet naiset,
joiden määrä väestöstä kasvaa. Erityiskorvausoikeuksien määrän huomat-
tavan alueittaisen vaihtelun syyt tulee selvittää.

Astma yleistyy ja lääkehoito muuttuu kalliimmaksi

■ Astma ja muut allergiat kuormittavat yleisyydestään huolimatta terveydenhuoltoa ja
sosiaaliturvaa vähemmän kuin mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai
verenkiertoelinten sairaudet. Astma ja allergiat johtavat vain harvoin kuolemaan tai pysy-
vään työkyvyttömyyteen, ja esimerkiksi Kelan tukemasta kuntoutuksesta näiden sairauk-
sien osuus on vain parisen prosenttia.

Erityiskorvattavaan astmalääkitykseen oikeutettuja oli vuoden 2001 lopussa noin
197 700 henkilöä eli vähän alle 4 % väestöstä. Alueittain tarkasteltuna astmaa on
ikävakioituna eniten Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Toinen suuren esiintyvyyden
alue on Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Itä-Savon ja Keski-Suomen seutuvilla
(kuva 8). Erot liittyvät osittain astman diagnostiikan ja mahdollisesti myös
erityiskorvausoikeuksien myöntämisperusteiden vaihteluun.

Kuva 8. Astman ja keuhkoahtaumasairauden vuoksi erityiskorvaukseen oikeutet-
tujen ikävakioidut osuudet (%) sairaanhoitopiireittäin vuoden 2001 lopussa.
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Astmapotilaiden määrä erityiskorvausrekisterissä kasvoi vuonna 2001 noin 11 000:lla, ja
astma nousi 1990-luvun lopulla yhdessä astmalääkitystä vaativan keuhkoahtauma-
sairauden kanssa rekisterin toiseksi suurimmaksi sairaudeksi. Kasvu on johtunut lähinnä
kahdesta seikasta: astmaa diagnosoidaan lapsiväestössä aikaisempaa enemmän, ja ast-
maa sairastavat ikääntyneet henkilöt elävät entistä pitempään ja pysyvät siten Kelan re-
kisterissä kauemmin. Astmalääkkeistä on viime vuosina saanut korvauksia yli 300 000
henkilöä, joten läheskään kaikki oireilevat eivät ole tulleet erityiskorvattavan lääkityksen
piiriin.

Uusien erityiskorvausoikeuksien määrä oli vuoteen 1997 saakka kasvussa kaikissa
ikäryhmissä. Sen jälkeen määrät ovat yli 45-vuotiailla pysytelleet vakaina, mutta alle 45-
vuotiailla määrät ovat pienentyneet (kuva 9).

Kuva 9. Astman ja keuhkoahtaumasairauden vuoksi alkaneet uudet erityis-
korvausoikeudet 1990–2001 ikäryhmittäin.

Astmaa ja allergioita hoidetaan pääosin lääkkeillä, joiden avulla oireilua ja toimintakyvyn
heikkenemistä voidaan vähentää ja elämän laatua parantaa. Astman lääkehoito on muut-
tunut kalliimmaksi uusien lääkkeiden käyttöön tulon myötä. Vuonna 2001 kasvoivat
erityiskorvattavan astmalääkityksen kustannukset yli 10 %:lla, kun lääkkeitä käyttäneiden
määrä suureni vain noin 4 %:lla. Vuonna 2001 astmalääkkeistä maksettiin korvauksia
60 miljoonaa euroa, mistä 86 % oli erityiskorvauksia. Myös allergioiden hoitoon on tulos-
sa nykyistä selvästi kalliimpia lääkkeitä.

Astma on yleisesti muuttunut lievemmäksi, mikä näkyy mm. vaikeiden astmakohtaus-
ten vähenemisenä. Sairaalahoitoakaan ei tarvita samassa määrin kuin ennen, vaikka po-
tilaiden määrä on kasvanut. Vuoden 2001 Astmabarometritutkimus osoitti, että noin
20 %:lla astmalääkkeiden käyttäjistä oireilu oli kehittynyt lievempään suuntaan viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden aikana (Klaukka ym. 2002). Noin puolella tila oli vakaa, ja noin
kolmanneksella oireilu paheni (kuva 10).
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Kuva 10. Astmaoireiden muutos 12 kuukautta aikaisempaan tilanteeseen verrat-
tuna eri-ikäisillä astmalääkkeiden käyttäjillä.

Astman hoidon tehostuminen ja taudin lieventyminen ovat vähentäneet astman
seurannaisvaikutuksia viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana. Erityis-
korvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä on 1980-luvun alusta lähes nelinker-
taistunut, mutta suhteessa astmaa sairastavien määrään sairaalapäivien ja astma-
kuolemien määrät ovat vähentyneet noin neljännekseen. Toisaalta astman lääkehoito on
kallistunut enemmän kuin sairaalahoidon tarpeen ja työkyvyttömyyden vähentymisestä
on säästynyt (Haahtela ym. 2001).

Astma ja allergia tulevat edelleen yleistymään. Niiden syntytapoja ei tunneta
niin tarkasti, että sairastumisia voitaisiin ehkäistä. Kelalle tulee aiheutu-
maan lisäkustannuksia erityisesti uusien astmalääkkeiden käytön lisäänty-
misen vuoksi. Lääkeuutuuksia tulisi käyttää kohdennetusti, mikä edellyttää
järkevää hoitoa edistävää toimintaa sekä mm. Kelan tietojärjestelmien hy-
väksikäyttöä.

Diabeteksen kasvu huolestuttavaa

■ Diabetes kuormittaa elimistöä monella tavalla ja aiheuttaa runsaasti oheissairauksia,
kuten verenkiertoelinten tauteja ja munuaisten vajaatoimintaa. Jo lieväänkin sokeriai-
neenvaihdunnan häiriöön liittyy lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.
Diabetes on Kelan hoitaman sosiaaliturvan kannalta yksi eniten kustannuksia
aiheuttavista sairauksista (Kangas 2002). Diabeetikot käyttävät lähes kaikkia lääkkeitä
merkittävästi enemmän kuin muu vastaavan ikäinen väestö (Reunanen ym. 2000).

Vuoden 2001 lopussa noin 139 000 henkilöllä oli erityiskorvausoikeus diabeteslääkkei-
siin. Suomessa on lisäksi arviolta 60 000 diabeetikkoa, joiden hoitona on ainoastaan ruo-
kavalio (Reunanen 2002). Sairauden esiintyvyys on erityiskorvausoikeuksien mukaan

36

22

19

23

40

47

49

47

24

31

32

30

Lapset

Työikäiset

Vanhukset

Kaikki

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Osuus, %

Vähentynyt Ennallaan Pahentunut

Lähde: Astmabarometri 2001.



Vaikka terveys on kohentunut, sosiaaliturvan kustannukset kasvavat • 19

selvästi suurimmillaan ikääntyneillä (kuva 11). Diabeteksen vuoksi erityiskorvattuihin
lääkkeisiin oikeutettujen määrä kasvoi 1980-luvun aikana 18 %:lla. Seuraavalla kymmen-
vuotiskaudella kasvua oli 32 %. Uusien erityiskorvausoikeuksien määrä on lisääntynyt
suhteellisesti eniten 45–64-vuotiaiden miesten keskuudessa (kuva 12). Vuonna 1994
muutettiin tyypin 2 diabeteksen lääkkeiden erityiskorvattavuuden kriteereitä, mikä siirsi
oikeuksien saamista puolella vuodella tämän ajan kestävän lääkkeettömän hoitoyrityksen
vuoksi. Muutos näkyy selvästi kyseisen vuoden kohdalla, ja uudet kriteerit ovat saatta-
neet hieman hidastaa oikeuksien määrän kasvua myöhempinäkin vuosina.

Kuva 11. Diabeteksen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus
(%) vuoden 2001 lopussa iän ja sukupuolen mukaan.
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Kuva 12. Diabeteksen vuoksi alkaneet erityiskorvausoikeudet 1990–2001 iän ja
sukupuolen mukaan.
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen ikävakioitu osuus väestöstä oli vuoden 2001
lopussa selvästi suurin Itä-Savossa eli Savonlinnan seudulla (kuva 13). Muita tiheän
esiintyvyyden alueita olivat Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala. Ahvenanmaalla diabe-
teslääkityksen erityiskorvausoikeuksia oli väestöön suhteutettuna selvästi vähiten, ja
myös Helsingin ja Uudenmaan piirissä niiden osuus oli suhteellisen pieni.

Kuva 13. Diabeteksen vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettujen ikävakioidut
osuudet (%) sairaanhoitopiireittäin vuoden 2001 lopussa.

Aikuisiän diabeteksen kaksi tärkeintä vaaratekijää ovat korkea ikä ja lihavuus. Väestön
ikärakenteen muutos tulee siten lisäämään sairastavuutta, mutta ei lähivuosina vielä eri-
tyisen paljon. Lihavuus sen sijaan on yleistynyt Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan kai-
kissa miesten ja naisten ikäryhmissä, eniten työikäisillä miehillä.

Toistaiseksi ei varmuudella tiedetä, missä määrin diabeetikoiden määrä väestössä on
oikeasti lisääntynyt. Havaittu kasvu voi johtua paitsi taudin esiintyvyyden muutoksesta
myös tutkimus- ja hoitokäytäntöjen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun paranemises-
ta. Mini-Suomi-tutkimuksen ja Terveys 2000 -tutkimuksen perusteella on mahdollista
saada tarkempaa tietoa paitsi diabeteksen esiintyvyydestä ja sen muutoksesta myös
diabeteksen esiasteen yleisyydestä sekä hoidon tarpeista ja riittävyydestä.

Diabeteksen yleistyminen tulee lisäämään Kelan kaikkien sairaus-
perusteisten tukien tarvetta. Diabetekseen sairastumista on mahdollista es-
tää mm. vähentämällä ylipainoisuutta. Elintapojen muutoksilla voidaan
myös parantaa sairauden hoitotulosta sekä vähentää erikoissairaanhoidon
ja kalliin lääkehoidon tarvetta.
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Työ- ja toimintakyvyn kehityksen vaikutukset
Kelan etuuksiin

■ Ihmisen toimintakyky alkaa yleensä heikentyä jyrkästi 75. ikävuoden jälkeen, ja moni
vanhus tulee tällöin riippuvaiseksi toisen henkilön avusta. Valtaosalla 85 vuotta täyt-
täneistä on vaikeuksia itsenäisen selviytymisen kannalta välttämättömissä perus-
toiminnoissa. Omatoimisuuden heikentyessä vanhus tarvitsee ulkopuolista apua, jonka
järjestäminen kuuluu ensisijaisesti kunnan tehtäviin. Hyvin iäkkäiden määrän kasvaessa
avun järjestäminen vaatii lisää voimavaroja siitä huolimatta, että väestön toimintakyky on
selvästi parantunut viimeisten 20 vuoden aikana. Kela tukee kotona selviytymistä mm.
eläkkeensaajien hoitotuen ja sairaanhoitovakuutuksen korvausten avulla.

Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneista 30–64-vuotiaista noin 80 % piti itseään
täysin työkykyisinä. Täysin työkyvyttömiksi arvioi itsensä miehistä 7 % ja naisista noin
6 %, mitkä luvut ovat vain noin puolet työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuksista vas-
taavan ikäisestä väestöstä. Jo Mini-Suomi-tutkimuksessa havaittiin, ettei raja eläkkeelle
joutumisen ja työelämässä pysymisen välillä ole läheisesti yhteydessä työkykyyn (Aro-
maa ym. 1989).

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyvä työkyvyttömyys
vähenemässä

■ Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista esiintyvyydeltään ja seuraamuksiltaan merkityk-
sellisimpiä ovat selkäsairaudet ja nivelrikot. TULE-sairaudet ja niiden aiheuttama työky-
vyttömyys lisääntyivät nopeasti 1900-luvun jälkipuoliskolla, erityisesti 1970-luvulla
(Sievers ym. 1991; Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Suomessa 1996). Tämä kehitys näyttää
jatkuneen suunnilleen vuoteen 1995 asti, minkä jälkeen työkyvyttömyyden esiin-
tyvyysluvut ovat systemaattisesti laskeneet. Kyse voi olla todellisesta käänteestä parem-
paan päin, mutta tilastotietojen perusteella siitä ei ole varmuutta. Kehitykseen ovat voi-
neet vaikuttaa muutokset mm. diagnostiikassa, eläkejärjestelmissä, tutkimus- ja hoito-
käytännöissä, palvelujen saatavuudessa ja laadussa, elinoloissa, taloudellisissa suhdan-
teissa, asenteissa ja  hoitoon hakeutumisessa.

TULE-sairauksiin usein liittyvä kipu vaikuttaa elämyksellisenä toimintakykyyn ja hoi-
don tarpeisiin. Kipu aiheuttaa usein myös masentuneisuutta ja muita psyykkisiä oireita.
Työkyvyttömyys tilastoidaan päädiagnoosin mukaan. TULE-sairauksien väheneminen ja
vastaavasti masennuksen korostuminen viime vuosina saattaa johtua osin siitä, että sivu-
ja päädiagnoosi ovat voineet vaihtaa paikkaa. Tähän on osaltaan voinut vaikuttaa myös
tautiluokituksen muutos 1990-luvun puolivälin jälkeen sekä työn muuttuminen henkisesti
rasittavammaksi, samalla kun sen ruumiillinen rasittavuus on vähentynyt.

TULE-sairastavuus (selkä- ja niskaoireyhtymät ja polvinivelrikko naisilla) näytti vä-
hentyneen erityisesti työikäisillä, mikä lienee seurausta työn ruumiillisen rasittavuuden
kevenemisestä. Muutos ennakoi yleisimpien TULE-sairauksien aiheuttaman työkyvyttö-
myyden ja hoidon tarpeen jatkuvaa vähenemistä. Tämän kehityksen voidaan odottaa ole-
van nopeinta selkäsairauksissa. Sama suunta tullee hieman hitaammin näkymään nivel-
rikon seuraamuksissa. Toisaalta voidaan odottaa, että väestön ikääntymiseen liittyvä luu-
kato eli osteoporoosi tulee lähivuosina yleistymään.
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Selän, niskan, hartioiden sekä polven ja lonkan itse ilmoitettujen oireiden
esiintyvyyksissä ei lääkärin tekemistä arvioista poiketen näytä viimeisten 20 vuoden aika-
na tapahtuneen olennaista muutosta. Ainakin näennäinen ristiriita koettujen oireiden ja
kliinisten arvioiden välillä on yllättävä ja kaipaa tarkempaa selvittelyä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen merkittävä työkyvyttömyyden ja
kuntoutuksen tarpeen aiheuttaja. Työelämän muutokset ja diagnostisten
käytäntöjen muutokset lienevät syitä siihen, että näiden sairauksien merki-
tys Kelan järjestelmissä on vähentynyt. Ikääntyneellä väestöllä erityisesti
nivelten oireyhtymät ovat yleisiä, ja niiden voi olettaa yleistyvän, kun väestö
keskimäärin edelleen vanhenee.

Depressio korostuu työkyvyttömyyden aiheuttajana

■ Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy, ja ne aiheuttavat
lyhyt- ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä jo nuorilla aikuisilla. Eläkkeelle siirrytään mielen-
terveyden häiriöiden johdosta keskimäärin 10 vuotta nuorempana kuin muissa suurissa
tautiryhmissä. Mielenterveyden häiriöistä aiheutuva työkyvyttömyys on viime vuosina li-
sääntynyt huomattavasti, mikä näkyy alkaneiden sairauspäivärahakausien kehityksestä
viime vuosina (kuva 14). Depressio selittää suurelta osin kyseisen kehityksen, ja siitä on
tullut myös yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava mielenterveyden häiriö.

Mielenterveyden häiriöt ovat 1990-luvun jälkipuoliskolla olleet myös työkyvyttömyys-
eläkkeelle joutumisen yleisin syy sekä Kelan hoitamissa eläkkeissä että työeläkejärjestel-
mässä (kuva 15). Kelan eläkkeissä kasvun taustalla ovat yksinomaan depressio ja muut
mielialahäiriöt, sillä pääluokan muiden diagnoosien määrä on pienentynyt.

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 5 % yli 30-vuotiaista oli kärsinyt vakavasta ma-
sennustilasta tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Sairaustapauksia olisi tämän perus-
teella ollut lähes 200 000. Vakavan masennustilan vuoksi myönnettyjä sairauspäiväraha-
jaksoja oli samaan aikaan vajaat 30 000, ja noin 40 000 henkilöä oli tämän vuoksi työky-
vyttömyyseläkkeellä. Tämä antaa aiheen olettaa, etteivät monet masentuneet ole olleet
sairauslomalla tai eläkkeellä eivätkä myöskään terveyspalvelujen piirissä.
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Kuva 14. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi alkaneet sairausvakuutuksen
päivärahakaudet 1991–2001; a) miehet, b) naiset.
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Masennuslääkkeiden kulutus kasvoi Suomessa 1990-luvulla noin viisinkertaiseksi, ja niis-
tä Kelan korvausten piiriin kuuluneet ostokerrat maksoivat vuonna 2001 yhteensä yli 70
miljoonaa euroa eli 423 miljoonaa markkaa. Käytön nopeaa kasvua on havaittu muissakin
länsimaissa, mm. kaikissa Pohjoismaissa. Masennuslääkkeiden käyttö painottuu voimak-
kaasti vanhimpiin ikäryhmiin (kuva 16). Tämä on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan vakavasta depressiosta kärsivät yleisimmin
nuorehkot ja keski-ikäiset aikuiset, mutta iäkkäillä tämä sairaus on suhteellisen harvinai-
nen (kuva 17).
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Kuva 15. Mielenterveyden häiriöiden, verenkiertoelinten sairauksien ja tuki- ja
liikuntaelinsairauksien vuoksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet 1996–2001;
a) Kelan eläkkeet, b) työeläkejärjestelmän eläkkeet.
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Kuva 16. Depressiolääkkeistä korvausta vuoden 2001 aikana saaneiden osuus
(%) iän ja sukupuolen mukaan.
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Vaikea mielenterveysoireilu ei Mini-Suomi-tutkimuksen ja Terveys 2000 -tutkimuksen
vertailun mukaan ole juurikaan lisääntynyt. Lievät psyykkiset oireet sen sijaan yleistyivät
vuosien 1987 ja 1996 välisenä aikana kaikissa aikuisten ikäryhmissä (Arinen ym. 1998).
Myös työuupumus yleistyi lamavuosien aikana, eikä se vähentynyt olennaisesti 1990-
luvun lopullakaan (Työterveyslaitos 2001). Kuitenkin työuupumus oli Terveys 2000 -tutki-
muksessa selvästi harvinaisempi kuin mainitussa Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, jo-
ten mm. mittausmenetelmillä lienee vaikutusta havaittuun yleisyyteen.

Kuva 17. Vakavan masennustilan esiintyvyys (%) 12 kuukauden aikana Terveys
2000 -tutkimuksessa.
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Mielenterveyden ongelmien vaikutus Kelan etuuksiin on viime vuosikymme-
ninä ollut suuri ja näyttäisi edelleen kasvavan. Tästä sairausryhmästä ai-
heutuvat  kustannukset tulevat todennäköisesti kasvamaan mm. psykoosien
ja depression kalliimmaksi käyvän lääkehoidon vuoksi. Erityisesti depres-
sio tulee korostumaan myös työkyvyttömyydestä johtuvassa sosiaaliturvas-
sa, mutta samalla tämä saattaa vähentää erityisesti TULE-sairauksien
osuutta tilastoissa.

Kuntoutuksen tarve koetaan moninkertaisena
toteumaan verrattuna

■ Terveys 2000 -tutkimuksen 30–65-vuotiaista haastatelluista 19 % ilmoitti kokevansa
ammatillisen kuntoutuksen tarvetta. Kuntoutuksen osuus oli suurin 45–54-vuotiailla naisil-
la (28 %) ja pienin 30–44-vuotiailla miehillä (12 %). Naiset kokivat kaikissa ikäryhmissä
tarvitsevansa ammatillista kuntoutusta useammin kuin miehet.

Muun kuin ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ilmoitti kokevansa koko aineistosta
keskimäärin 26 % siten, että suurin tarve oli 75–84-vuotiailla miehillä (40 %) ja pienin 30–
44-vuotiailla miehillä (14 %).

Ammatillista kuntoutusta ilmoitti viimeisen 12 kuukauden aikana saaneensa koko työ-
ikäisten otoksesta 4 %, eniten 45–64-vuotiaat naiset (6 %) ja vähiten 30–44-vuotiaat
miehet (2 %). Muuta kuin ammatillista kuntoutusta ilmoitti saaneensa 9 %. Tällainen
kuntoutus oli yleisintä vanhimmissa ikäluokissa ja erityisesti miehillä.

Kelan toteuttama kuntoutus painottuu ikäryhmään, jossa koettu kuntoutustarve on
suurin (45–54-vuotiaat). Vuonna 2000 tästä ikäluokasta kuitenkin vain 2,7 % miehistä ja
4,5 % naisista sai jotain Kelan järjestämää kuntoutusta. Koettu tarve näyttäisi siis olevan
moninkertainen verrattaessa sitä Kelan toteuttamaan kuntoutukseen.

Kuntoutuksen koettu tarve oli työikäisillä Terveys 2000 -tutkimuksessa selvästi suu-
rempaa kuin on havaittu joitakin vuosikymmeniä sitten tehdyissä tutkimuksissa. Esimer-
kiksi ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ilmoitti 1960-luvun lopulla kokeneensa 15–64-
vuotiaista miehistä 5 % ja naisista 4 % sekä lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta miehistä
6 % ja naisista 7 % (Raitasalo ym. 1971). Lukuja ei kuitenkaan voi verrata suoraan
toisiinsa, koska kokemusperäiset mittarit ovat alttiita monille ajassa tapahtuville muutok-
sille. Erot voivat olla seurausta mm. kuntoutuksen laajemmasta määritelmästä,
kuntoutuspalvelujen paremmasta saatavuudesta ja yhteiskunnan suuremmasta vastuusta
kuntoutuksen kustannuksista. Myös itse mittari on ongelmallinen, koska kuntoutuksen
sisältö ja vaikutusmahdollisuudet ovat parhaiten niiden tiedossa, jotka ovat saaneet kun-
toutusta. Koetun tarpeen ja lääkärin tekemään arvion yhtäpitävyyttä tuleekin selvittää
tarkemmin Terveys 2000 -aineistosta.

Väestön terveydentilan paraneminen voi vähentää kuntoutuksen tarvetta. Toisaalta
Terveys 2000 -tutkimuksessa havaittu kuntoutuksen koetun tarpeen suuruus viittaa sii-
hen, että palvelujen tarjonta olisi selvästi vähäisempää kuin niiden kysyntä. Tuki- ja liikun-
taelinten oireyhtymien väheneminen ja depression korostuminen työikäisillä vaikuttaa
lääkinnällisen kuntoutuksen sisältöön siten, että fysioterapian osuus voi vähetä ja psykote-
rapeuttisen kuntoutuksen tarve vastaavasti suureta. Väestön ikääntyessä kuntoutus-
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palvelujen tarjoajat tulevat todennäköisesti kehittämään ikääntyneiden toimintakykyä pa-
rantavia ja omatoimisuutta lisääviä toimintamuotoja, jolloin asiakkaiden ikärakenne sa-
malla muuttuu.

Kuntoutuksen koettu tarve on lisääntynyt ja ylittää toteutuneen kuntoutuk-
sen määrän selvästi. Kuntoutustarpeen taustalla oleva sairastavuus on
painottumassa TULE-oireista mielenterveyden ongelmien puolelle, ja kun-
toutusta tarvitsevat henkilöt tulevat olemaan enenevässä määrin ikäänty-
neitä ja monisairaita.

Hammashoitoon hakeudutaan uudistuksen myötä varhaisemmin

■ Ennen viimeisimpien uudistusten voimaantuloa käyttivät julkisten palvelujen ja vakuu-
tuksen piiriin kuuluneet hammaspalveluja vain vähän enemmän kuin niiden ulkopuolella
olleet. Uudistukset tulevat ilmeisesti lisäämään hoitoon hakeutumista niissä ikäryhmissä,
jotka vaiheittain tulevat kattavuudeltaan laajenevien palvelujen ja korvausten piiriin. Käy-
tön määrään tulee kuitenkin vaikuttamaan kunnallisten palvelujen tarjonnan kehitys.

Päätelmiä: vaikka terveys on kohentunut,
sosiaaliturvan kustannukset kasvavat
■ Väestön terveydentila on monella mittarilla arvioituna kehittynyt viime vuosikymmeni-
nä suotuisaan suuntaan. Silti lähes kaikkien kansantautien perusteella sosiaaliturvaa
tarvinneiden määrä on  kasvanut, ja tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Tämän
ristiriidan taustalla on sairastavuuteen ja hoitojärjestelmään sekä sosiaaliturvan
toimeenpanoon ja rekisteröintiin liittyviä tekijöitä.

Eliniän piteneminen ja siihen liittyvä terveydentilan paraneminen kasvattavat paradok-
saalisesti sairastavuutta ja sen myötä hoidon ja erilaisten tukien tarvetta. Erityisesti sepel-
valtimotautiin sairastutaan yhä harvemmin työiässä, mutta ikääntyneillä tämä sairaus on
edelleen yleinen. Sepelvaltimotaudin ennusteen parantuessa monisairaat vanhukset pysy-
vät Kelan etuuksien piirissä aiempaa pitempään.

Avo- ja laitoshoidon välinen hallinnollinen raja ei vaikuta mitenkään väestön
kokonaissairastavuuteen, mutta rajan siirtyminen voi lisätä tai vähentää suurestikin Kelan
etuuksien piirissä olevien henkilöiden määrää. Esimerkiksi laitoksen muuttuessa avohoi-
don hoitopaikaksi siellä hoidetut tulevat Kelan vammaisetuuksien ja sairaanhoitokorvaus-
ten piiriin. Samalla Kelan rekisterien osoittama sairastavuus lisääntyy.

Kelan sairausperusteisten etuuksien saamisen ehdot poikkeavat lähes kaikissa
taudeissa niiden diagnostisista kriteereistä. Siten etuuksien piirissä olevien osuus tiettyä
tautia sairastavista riippuu siitä, miten lähellä toisiaan taudin toteamisen ja etuuden myön-
tämisen rajat ovat. Kelan kriteereitä muuttamalla voidaan vaikuttaa etuuksien piiriin tule-
vien henkilöiden määriin ja sitä kautta kustannuksiin. Ehtojen muuttamisessa on kuitenkin
aina kyse tasapainosta: etuuksien saamisen tiukentuessa potilaiden omavastuuosuus sai-
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rautensa hoidosta kasvaa, ja niiden keventyessä se pienenee. Potilaalle tulevien kustan-
nusten kasvaessa yli kestorajan hänen mahdollisuutensa saada tarpeellista hoitoa
vaarantuu.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa jonkun verran sairastavuuteen jo nyt, mutta suurem-
min vuodesta 2010 eteenpäin, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Väestön koulutus-
tason paraneminen tulee lisäämään palvelujen kysyntää ja sen kautta sosiaaliturvan
etuuksien tarvetta jo lähivuosina. Selvästi enemmän kustannuksia tulee kasvattamaan
teknologian uudistuminen, jolloin yhä kalliimmat tutkimus- ja hoitomenetelmät syrjäyttävät
aikaisemmin käyttöön tulleita. Uusien menetelmien voimakas markkinointi voi johtaa nii-
den epärationaaliseen käyttöön sekä synnyttää perusteettomasti hoidon tarvetta. Tämän
vuoksi tulee arvioida uusien diagnostisten ja hoidollisten menetelmien kustannus-vaikutta-
vuutta sekä tehostaa puolueetonta, hoitokäytäntöihin vaikuttavaa tiedotusta ja koulutusta.

Väestön psyykkinen terveys näyttää muuttuneen suhteellisen vähän, mutta erityisesti
masennuksen osuus sosiaaliturvan etuuksien saannin perusteena on nopeasti moninker-
taistunut. Tämän taustalla olevat yhteiskunnalliset ja työelämään liittyvät sekä hoito- ja
diagnostisista käytännöistä johtuvat tekijät tulee selvittää.

Väestön terveyskulttuuri vaikuttaa olennaisesti terveyspalvelujen ja Kelan etuuksien
tarpeeseen, mutta usein pitkällä aikavälillä. Kohonneen verenpaineen ja kolesterolipitoi-
suuden väheneminen ovat tuloksia hyvään suuntaan kulkeneista ruokatottumusten muu-
toksista, joskin tällä alueella on edelleen parantamisen varaa. Sairastavuutta tulevat lisää-
mään erityisesti miesten lihavuuden ja naisten tupakoinnin lisääntyminen. Niiden muutta-
miseksi tarvitaan ehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteitä ja niitä tukevaa terveyspoli-
tiikkaa.

Kelan tietojärjestelmät antavat hyvän perustan sairausperusteisten etuuksien seuran-
taa ja kehittämistä varten. Niitä täydentävän ja syventävän tutkimustyön avulla tulee
arvioida Kelan kannalta keskeisten kansantautien etuuksien käytön tarkoituksenmukai-
suutta.
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