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Kelan lääkerekisterien perusteella 
vuonna 2014 5,7 % suomalaisista 
käytti kilpirauhashormonivalmisteita. 
Kasvua edellisestä vuodesta oli n. 
0,3 prosenttiyksikköä. Vuonna 2008 
kilpirauhasen vajaatoiminnan esiin-
tyvyys väestössämme oli kilpirau-
hashormonien käytön perusteella n. 
3,9 %. Kasvu johtuu tyroksiinia pe-
ruskorvattavana saavien potilaiden 
määrän huomattavasta kasvusta. Yli 
puolet lääkityksiä saavista potilaista 
on yli 60-vuotiaita. Lisäksi todettiin 
suuria alueellisia eroja kilpirauha-
sen vajaatoiminnan lääkityksessä. 
Vuoden 2008 jälkeen kilpirauhasen 
vajaatoiminnan lääkitystä saavien 
potilaiden määrä on kasvanut lähes 
100 000 potilaalla. On todennä-
köistä, että näistä potilasta ainakin 
15 000–30 000 potilasta käyttää 
tyroksiinia turhaan. On syytä aloit-
taa keskustelu yleisläälääkäreiden 
osaamisen tasosta, ja pitäisikö 
alkaa rajoittaa heidän oikeuksiaan 
hoitaa subkliinistä kilpirauhasen 
vajaatoimintaa?

Kilpirauhasen toimintahäi-
riöt ovat yleisimpiä sisäeri-
tysrauhasiin liittyviä saira-
uksia. Arviot kilpirauhasen 

vajaatoiminnan esiintyvyydestä eli 
prevalenssista vaihtelevat huomatta-
vasti (1,2,3). Bjøron (1) selvityksessä 
kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyi 
4,8 %:lla naisista ja 0,9 %:lla miehistä. 
Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyi 
vain 1,5 %:lla alle 30-vuotiaista naisista, 
mutta 7,5 %:lla 70 vuotta täyttäneistä,  
yli 80-vuotiailla esiintyvyys kuitenkin 
väheni. Tyreoideaperoksidaasi- (TPO) 
vasta-aineiden (>200 U/ml) esiinty-
vyys oli naisilla 13,9 % ja miehillä 2,8 
%. Näiden ja tyreotropiini- (TSH) arvo-
jen perusteella Vanderpump (2) arvioi, 
että diagnosoimattoman kilpirauha-
sen vajaatoiminnan kokonaisesiinty-
vyys saattaa olla jopa kaksinkertainen 
Bjøron (1) lukuihin verrattuna.

Kun kilpirauhasen vajaatoiminnan 
kehittymistä seurattiin väestössä 20 
vuotta, 3,5/1000 naiselle ja 0,6/1000 
miehelle ilmaantui kilpirauhasen va-
jaatoiminta tuona aikana. Henkilöillä, 
joilla oli verenkierrossaan TPO-vasta-
aineita, vuosittainen vajaatoiminnan 
ilmaantuvuus eli insidenssi oli 2–4 % 
(2). Garmendia Madariagan tekemässä 
meta-analyysissä (3) diagnosoimatto-
man kilpirauhasen vajaatoiminnan 

esiintyvyydeksi arvioitiin n. 5 %. Näistä 
80 % oli subkliinisiä.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan il-
maantuvuus on 226 / 100 000 asukas-
ta vuodessa (3). Alueellisesta vaihte-
lusta yksittäisen maan sisällä ei juuri 
ole tietoja lukuun ottamatta Ruotsia, 
jossa asiaa on selvitetty vuonna 2008 
julkaistussa väitöskirjassa (4).   

Tässä raportoidaan kilpirauhasen 
vajaatoiminnan lääkityksen esiinty-
mistä ja alueellista vaihtelua Suomes-
sa.

Menetelmät
Kelan lääkerekisteristä vuosilta 2008–
2014 selvitettiin niiden potilaiden 
määrät, jotka käyttivät tyroksiinia 
kilpirauhasen vajaatoimintaan (eri-
tyis- tai peruskorvattuna). Potilaiden 
määrät jaettiin vielä sairaanhoitopii-
reittäin ja iän mukaan. Suomessa on 
myös käytössä erityisluvalla saatavia 
valmisteita kilpirauhasen vajaa- ja lii-
katoiminnan hoitoon. Näitä lääkkeitä 
käyttävien potilaiden määrät selvitet-
tiin Fimean myöntämien erikoislupien 
perusteella, mutta niistä ei ollut saata-
vissa sairaanhoitopiiri- eikä ikäjakau-
tumaa. Asukasmäärät ja sukupuolija-
kautumat selvitettiin Tilastokeskuksen 
tietokannasta.
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Tulokset 
Kilpirauhasen vajaatoiminnan esiin-
tyvyys tyroksiinin käytöllä mitat-
tuna oli naisilla vuonna 2013 4,31 % 
(vuonna 2008 3,26 %) ja miehillä 0,96 
% (vuonna 2008 0,65 %). Esiintyvyys 
kasvoi potilaiden ikääntyessä ja oli 
suurimmillaan yli 75-vuotiailla mie-
hillä ja naisilla (Kuva).

Vuonna 2014 peruskorvattavaa ty-
roksiinivalmistetta käytti Suomessa 
218 888 potilasta. Kasvu edellisestä 
vuodesta on lähes 20 000 potilasta 
Näin ollen noin 4,0 % suomalaisista 
käytti peruskorvattavaa tyroksiinia 
vuonna 2014. Edellisenä vuonna vas-
taava luku oli 3,70 % (2,99 % naisista ja 
0,71 % miehistä). Viisi vuotta aiemmin 
eli vuonna 2008 luvut naisista 1,93 % 
ja miehistä 0,41 % käytti peruskorvat-
tavaa tyroksiinia. Vuonna 2014 erityis-
korvattavana tyroksiinia käytti 85 993 
potilasta, 1,58 % väestöstä. Vuonna 
2013 käyttäjien osuus oli 1,57 % vä-
estöstä; 1,32% naisista ja 0,25 % mie-
histä). Vuonna 2008 vastaavat luvut 
olivat naisilla 1,33 % ja miehillä 0,24 
% (Taulukko 1).  

Vuonna 2013 erityisluvallisia kilpi-
rauhashormonivalmisteita käytti 3 249 
potilasta (0,06 % väestöstä) ja vuotta 
myöhemmin 4 075 potilasta (lähes 
0,08 %). Suurin kasvu oli trijodity-
roniini- (T3) valmisteiden käytössä. 
Vuodesta 2008 erityisluvallisten kilpi-
rauhashormonivalmisteiden käyttö on 

kasvanut lähes kuusinkertaiseksi. 
Erityiskorvattavaa lääkitystä saavi-

en ryhmässä naisten/miesten suhde oli 
5,5:1, ja lääkitystä saavien potilaiden 
määrä kasvoi kuuden vuoden aikana 
n. 2,2 prosenttiyksikköä (miehet +700 
potilasta ja naiset +1100 potilasta) 
(Taulukko 1). Vuonna 2008 erityiskor-
vattava kilpirauhasen vajaatoiminta-
lääkitystä käyttävistä miehistä 55,1 % 
oli yli 60-vuotiaita ja vuonna 2013 58,7 
%. Naisten vastaavat luvut olivat 60,4 
% ja 67,1 % 

Peruskorvattavaa kilpirauhashor-
monilääkitystä saavien ryhmässä nais-
ten/miesten suhde oli 4,4:1, ja lääkitys-
tä saavien naispotilaiden määrä kasvoi 
kuuden vuoden aikana 58,4 % (+60 000 

potilasta) ja miespotilaiden määrä 78,9 
% (+17 100 potilasta). Vuonna 2008 
peruskorvattavaa kilpirauhashormo-
nilääkitystä käyttävistä miehistä 41,0 
% oli yli 60-vuotiaita ja vuonna 2013 jo 
62,6 %. Naisten vastaavat luvut olivat 
53,6 % ja 55,2 % .

Luvuista voidaan arvioida, että pe-
ruskorvausta saavien ryhmässä tyrok-
siinilääkityksen käytön kasvu on n. 50 
kertaa suurempi kuin erityiskorvausta 
saavien ryhmässä (241 vs. 5/100 000 
asukasta/vuosi).

Yliopistosairaanhoitopiireissä ty-
roksiinihoitoa saavien potilaiden mää-
rä kasvoi kuudessa vuodessa 40,5 %. 
Yliopistosairaanhoitopiireissä hoitoa 
saavien potilaiden osuus (esiintyvyys 

Vuosi Kokonaisprevalenssi
N (%)

Erityiskorvaus, naiset
N (%)

Erityiskorvaus, miehet
N (%)

Peruskorvaus, naiset
N (%)

Peruskorvaus, miehet
N (%)

2008 208 300
(3,9)

71 017
(1,33)

12 692
(0,24)

102 860
(1,93)

21 742
(0,41)

2013 287 400
(5,4)

72 152
(1,32)

13 464
(0,25)

162 924
(2,99)

38 834
(0,71)

2014 302 750 
(5,5)

72 386
(1,33)

13 607
(0,25)

176 440
(3,24)

42 439
(0,78)

Erotus 2014–2018, 
(N)

94 450 1 369 915 73 580 20 697

Taulukko 1. Tyroksiinilääkitysten kehitys eri potilasryhmissä vuodesta 2008 vuoteen 2014

Kuva. Tyroksiinia käyttävien potilaiden esiintyvyys sukupuoli- ja ikäryhmittäin vuonna 2013.
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eli prevalenssi) vaihteli huomattavas-
ti sekä vuonna 2008 että 2013, mut-
ta hoitoa saavien potilaiden kasvu ei 
ollut suhteessa siihen, kuinka suuri 
esiintyvyys oli ollut kuusi vuotta ai-
kaisemmin, eikä sairaanhoitopiirin 
asukaslukuun (Taulukko 2). Muissa 
sairaanhoitopiireissä potilaiden mää-
rä kasvoi 36,1 %. Prevalenssien kasvun 
vaihtelu oli muissa sairaanhoitopii-
reissä vielä suurempaa kuin yliopis-
tosairaanhoitopiireissä (Taulukko 3).

Pohdinta
Erityiskorvattavaa  tyroksiinia saavien 
potilaiden määrän kasvu oli maltillista 
verrattuna peruskorvattavaa tyroksiinia 
saavien kasvuun. Merkittävää suku-
puolieroa tässä kehityksessä ei ollut. On 
ilmeistä, että osa erityiskorvattavaan 
lääkityksen oikeutetuista ei saa lääkitys-
tään erityiskorvattavana. Tämä johtu-
nee ensisijaisesti tyroksiinilääkityksen 
halvasta hinnasta, sillä vuoden lääke-
kustannuksen hinta peruskorvattavana 

annoksella 0,15 mg päivässä on noin  
31 €, mikä vastaa B-todistuksen aihe-
uttamia kustannuksia potilaalle. Vaikka 
osa näistä potilaista kuuluu peruskor-
vattavana lääkitystä saavien ryhmään, 
on kilpirauhasen vajaatoiminnan lää-
kityksen aloittajien määrä (ilmaan-
tuvuus) Suomessa samansuuruinen 
kuin kansainvälisesti, (226/100000/
vuosi) (3) mutta pienempi kuin se oli 
Ruotsissa 2008 (insidenssi 330/100000 
asukasta/vuosi) (4). 

Taulukko 2. Tyroksiinia käyttävien potilaiden osuus väestöstä (prevalenssi) yliopistosairaanhoitopiireissä

Sairaanhoitopiiri Prevalenssi v. 2008* (%) Prevalenssi
v. 2013 (%)

Ero vuosien 2008 ja 2013 
välillä 

(%-yksikköä)

Asukasluku
2013

HUS 3,3 4,2 0,9 158 1500

Pirkanmaa 3,4 5,8 2,4 521 500

Varsinais-Suomi 4,9 6,3 1,4 474 000

Pohjois-Pohjanmaa 4,2 5,1 0,9 403 600

Pohjois-Savo 4,9 7 2,1 248 400

Kuva. Tyroksiinia käyttävien potilaiden esiintyvyys sukupuoli- ja ikäryhmittäin vuonna 2013.

Sairaanhoitopiiri Prevalenssi 
v. 2008* (%)

Prevalenssi
v. 2013 (%)

Ero vuosien 2008 ja 
2013 välillä 
(%-yksikköä)

Asukasluku
2013

Itä-Savo 4,2 5,8 1,6 44 400

Länsi-Pohja 3,5 4,2 0,7 64 200

Kainuu 4,5 5,8 1,3 76 800

Keski-Pohjanmaa 4,5 5,4 0,9 78 300

Etelä-Savo 3,6 6,1 2,5 104 400

Lappi 4,2 5,2 1 118 300

Etelä-Karjala 3,5 5 1,5 132 300

Vaasa 3,4 4,8 1,4 168 800

Pohjois-Karjala 3,9 5,9 2 169 100

Kymenlaakso 3,4 5,4 2 173 900

Kanta-Häme 4,2 5,5 1,3 175 500

Etelä-Pohjanmaa 4,8 4,8 0 198 800

Päijät-Häme 3,9 5,6 1,7 213 400

Satakunta 4,3 5,4 1,1 224 600

Keski-Suomi 4 5,3 1,3 250 800

Taulukko 3. Tyroksiinia käyttävien potilaiden osuus väestöstä (prevalenssi) muissa sairaanhoitopiireissä
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Jopa viidesosa väestöstä käy kilpi-
rauhasen toimintaa mittaavissa labo-
ratoriokokeissa vuosittain (5).  Tämä 
on johtanut nopeaan kilpirauhaslääk-
keiden käytön lisääntymiseen sekä 
Euroopassa että Yhdysvalloissa (3,5). 
Samalla, kun kilpirauhashormoni-
lääkkeiden käyttö on lisääntynyt, lää-
kityksen aikaiset pienet TSH-arvot 
ovat käyneet yhä yleisemmiksi, ja tätä 
nykyä 15–20 %:lla kilpirauhashormo-
neja saavista potilaista on hyvin pie-
ni TSH-pitoisuus (<0,1 mU/l).  Tämä 
viittaa siihen, että tyroksiiniannokset 
ovat liian suuret ja potilaat ylilääkitty-
jä (5). Väistämättä herää myös epäilys, 
että huomattava osa peruskorvausta 
saavista potilasta käyttää lääkitystä 
turhaan. Tätä näkemystä tukee myös 
oma ja muiden kliininen kokemus (5-
7). Vuodesta 2008 vuoteen 2014 pe-
ruskorvattavana tyroksiinia saavien 
potilaiden määrä kasvoi 95 000 käyt-
täjällä. Turhaan lääkitystä käyttävien 
potilaiden lukumäärä saattaa olla jopa  
15 000–30 000 eli 7–15 % peruskor-
vattavaa tyroksiinia käyttävistä. Vas-
taavasti on kuitenkin todettava, että 
todennäköisesti samalla määrällä poti-
laita on diagnostisoimaton ja hoitama-
ton kilpirauhasen vajaatoiminta (2).

Kuuden aineistovuoden aikana kai-
kissa ryhmissä yli 60-vuotiaiden kil-
pirauhasen vajaatoimintaan lääkitystä 
saavien potilaiden määrä kasvoi. Vaik-
ka iäkkäiden käyttämistä tyroksiinian-
noksista ei ole tutkittua tietoa, osalla 
potilaista tyroksiinin annos voi olla 
potilaan tilaan ja sairauksiin nähden 
ylimitoitettu, varsinkin, jos diagnos-
tiikka ei ole ollut asianmukaista. Näi-
den lääkkeiden käytön painottuminen 
iäkkäisiin potilaisiin voi lisätä heidän 
riskiään  sairastua sydän- ja verisuoni-
sairauksiin (8).

Ruotsissa läänien väliset erot ty-
roksiinin käytössä olivat vuonna 2008 
suurimmillaan noin puolitoistaker-
taiset, käytön kokonaisesiintyvyys oli 

3,5 % (4). Mitään selvää syytä lääni-
kohtaiseen tyroksiinin käytön vaihte-
luun Ruotsissa ei osattu antaa. Vuonna 
2008 kilpirauhaslääkityksen käytön 
esiintyvyys (3,9 %) oli meillä hieman 
suurempi  kuin Ruotsissa. Myös lää-
kityksen käytön alueellinen vaihte-
lu Suomessa oli yhtä suurta eli noin 
puolitoistakertaista sekä vuonna 2008 
että 2013. Kuitenkaan ne sairaanhoi-
topiirit, joissa käyttö oli ollut yleisintä 
vuonna 2008, eivät välttämättä olleet 
enää ”kärjessä” vuonna 2013. 

Tyroksiinin käytön yleisyyden erot 
sairaanhoitopiirien välillä ja vaihtelu 
kuuden vuoden aikavälillä puhuvat 
vahvasti sitä vastaan, että juomaveden 
laadulla olisi merkitystä kilpirauhasen 
vajaatoiminnan kehittymisessä (9,10). 
On sen sijaan todennäköistä, että erot 
johtuvat tyroksiinin määräämiskäy-
tännöistä, kun epäillään subkliinistä 
kilpirauhasen vajaatoimintaa. Koska 
ilmaantuvuusluvut ovat samankaltai-
set Suomessa ja muualla, on todennä-
köistä, että tyroksiinin käytön kasvu 
– Suomessa erityisesti peruskorvatta-
van tyroksiinin – johtuu virheellisestä 
diagnostiikasta (11), jolloin huomat-
tavalle määrälle potilaita aloitetaan 
tyroksiinilääkitys, vaikka heidän kil-
pirauhasensa toiminnassa ei  ole mi-
tään vikaa.

Potilaiden hyvinvoinnin ja potilas-
turvallisuuden kannalta on erittäin 
tärkeää, että vain sellaisille potilaille, 
joilla todella on kilpirauhasen vajaa-
toiminta, aloitetaan pysyvä kilpirau-
haslääkitys. Jos potilaan kilpirauhanen 
ei ole suurentunut eikä hänen lähisu-
vussaan ole esiintynyt kilpirauhasen 
vajaa- tai liikatoimintaa eikä hänellä 
on tyreoideaperoksidaasivasta-aineita 
ja TSH-pitoisuus on alle 10 mU/l, kilpi-
rauhasen vajaatominta on epätoden-
näköinen. Mitä matalampi potilaan 
TSH on, sitä epätodennäköisempää on, 
että hänellä todella olisi kilpirauhasen 
vajaatoiminta.
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