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Diabeteksen kustannukset 
Suomessa 2002–2011 
-tutkimuksen mukaan vain
neljäsosa (832 miljoonaa
euroa) diabeteksen
aiheuttamista kustannuk-
sista aiheutuu sairaan-
hoidon kustannuksista ja
kolme neljäsosaa (2 552
miljoonaa euroa) aiheutuu
tuottavuuskustannuksista.

Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset  ja tuottavuuskustannukset  ovat lisääntyneet 
kymmenessä vuodessa 49 %, kun samaan aikaan diabetesta sairastavien määrä on lisääntynyt 
70 %.  

Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset ja tuottavuuskustannukset kasvavat, 
koska sekä diabeteksen aiheuttamat kustannukset että diabetekseen liittymättömät 
kustannukset kasvavat. Diabeteksen aiheuttamat tuottavuuskustannukset ovat selvästi 
suuremmat kuin diabeteksen aiheuttamat sairaanhoidon kustannukset.



Tuottavuus-
kustannukset 
kasvoivat selvästi 
nopeammin kuin 
sairaanhoidon 
kustannukset
Vuonna 2011 diabeteksen aiheuttamat 
tuottavuuskustannukset olivat 2 552 
miljoonaa euroa, kun sairaanhoidon 
kustannukset olivat 832 miljoonaa 
euroa. 

Tuottavuuskustannukset myös kasvoivat 
selvästi nopeammin kuin sairaanhoidon 
kustannukset (kaavio ohessa). Diabetek-
sen aiheuttamat tuottavuuskustannukset 
ovat kasvaneet 49 % ajalla 2002–2011, 
kun taas diabeteksen aiheuttamat 
sairaanhoidon kustannukset ovat 
kasvaneet vain 29 % samana aikana.  

Sairaanhoidon kustannukset koostuivat tässä tutkimuksessa diabetesta 
sairastavien erikoissairaanhoidon ja terveyskeskushoidon avo- ja 
vuodeosastohoidon kustannuksista ja lääkekuluista. 

Sairaanhoidon kustannuksista puuttuvat hoitovälineiden ja -tarvikkeiden,
yksityislääkäritoiminnan, YTHS:n sekä kuntoutuksen ja työterveydenhuollon 
sairaanhoidon kustannukset, koska näistä ei ollut käytettävissä 
vertailukelpoisia aineistoja.

Tuottavuuskustannukset olivat tuottavuustappioita, jotka koostuivat 
työikäisten (16–65-vuotiaiden) diabetesta sairastavien sairauspoissaoloista 
(Kelan korvaamien omavastuujakson ylittävien päivien osalta), 
ennenaikaisista eläköitymisistä ja ennenaikaisista kuolemista. 

Hoidosta
leikkaaminen
lisää sairaus-
poissaoloja



Johtopäätöksiä
• Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset ja tuottavuuskustannukset kasvoivat 

vuosi vuodelta, koska diabetesta sairastavien määrä lisääntyi. Kustannukset kuitenkin 
lisääntyivät maltillisemmin kuin sairastuneiden määrä.

• Diabetekseen liittyvistä kustannuksista valtaosa tulee ennenaikaisesta eläköitymisestä. 
Diabetesta sairastavat naiset jäävät eläkkeelle keskimäärin 61,4-vuotiaina ja miehet 60,1-
vuotiaina. Toisaalta von Bonsdorff ym.  tutkimuksen (Acta Diabetol 2018) mukaan diabetesta 
sairastavat pysyvät työssä noin kaksi vuotta pidempään kuin muu väestö keskimäärin. 
Diabeteksesta aiheutunut eläköityminen ei ole lisääntynyt vuodesta 2002 vuoteen 2011.

• Diabeteksen aiheuttamista kustannuksista sairaanhoidon kustannukset kasvoivat maltillisesti 
ja suhteessa vähemmän, mitä diabetesta sairastavien määrän lisääntymisen perusteella olisi 
voinut ennakoida. Tähän voi osaltaan vaikuttaa tutkimuksen aikana käynnissä ollut D2D-
projekti, joka edisti tyypin 2 diabeteksen varhaista toteamista. Kun tyypin 2 diabetes 
todetaan ajoissa, pysyvät sairaanhoidon kustannukset paremmin hallinnassa.

• Perusterveydenhuollossa diabeteksen hoidon ja ohjauksen riittämätön resursointi lisää 
viipeellä sairaanhoidon kustannuksia, mutta voi näkyä varsin nopeasti 
tuottavuuskustannusten lisääntymisenä eli työstä poissaoloina. Siksi terveydenhuollon 
säästöjen pitäisi kohdentua oikein ja perustua tietoon hoidon vaikuttavuudesta ja laadusta.

• Diabetesta sairastavien työkykyä voidaan tukea hyvällä ja laadukkaalla hoidolla ja 
omahoidon tuella, ja näihin investoimalla olisi saavutettavissa yhteiskunnallisesti hyvin 
merkittäviä kustannushyötyjä. Kustannusten ja myöskin elämänlaadun näkökulmista olisi 
hyödyllistä entistä painokkaammin pyrkiä ehkäisemään tyypin 2 diabetes, sen lisäksi että jo 
diabetekseen sairastuneiden tulee saada tavoitteellista ja hyvää lääketieteellistä hoitoa ja 
omahoidon ohjausta. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen edistää diabetesta sairastavien 
elämänlaatua ja työkykyä. 

* Sairaanhoidon kustannukset: terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon poliklinikka ja vuodeosastohoidon ja lääkkeiden kustannukset.
** Tuottavuuskustannukset: sairauspoissaolot, ennenaikainen eläkkeelle jäänti ja ennenaikainen kuolema.
***Diabetekseen liittyvät kustannukset on saatu vähentämällä kokonaiskustannuksista ikä-, sukupuoli- ja aluekaltaistetun diabetesta 
     sairastamattoman verrokin kustannukset.



Tutkimuksen toteutus
Tampereen yliopiston ja Diabetesliiton toteuttamassa Diabeteksen kustannukset Suomessa 
2002–2011 -tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä 
diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002–2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta 
aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta. 

Tutkimuksen toteutuksesta on saatavilla lisätietoja osoitteessa  
www.diabetes.fi/kustannustutkimus
tai sari.koski@diabetes.fi
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