
Diabeteksen yhteiskunnalliset 
kustannukset
Vuonna 2011 diabeetikoiden kokonais-
kustannukset olivat 6 200 miljoonaa 
euroa, kun ne vuonna 2002 olivat 4 
200 miljoonaa euroa. Kustannukset 
olivat siis 1,5-kertaistuneet edellisen 
10 vuoden aikana. Kokonaisuudesta 
sairaanhoidon kustannukset (vuode-
osastohoito, avohoito, lääkkeet) olivat 
vuonna 2011 noin 1 800 miljoonaa eu-
roa, kun taas tuottavuuskustannukset 
(sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläk-
keet, ennenaikainen kuolema) olivat 
samana vuonna noin 4 400 miljoonaa 
euroa (1) (kuvio 1). Samana ajanjaksona 
diabetesta sairastavien määrä oli kasva-
nut hiukan nopeammin, eli 1,7 -kertais-
tunut. Vuonna 2002 diabetesta sairas-
tavia henkilöitä oli 145 731, kun heitä oli 
vuoteen 2011 mennessä jo 253 102. (2)

Lisäsairaudet kasvattavat 
kustannuksia
Kun tarkastellaan kustannuksia diabee-
tikkoa kohden, havaitaan selvästi hyvän 
hoidon merkityksellisyys myös yhteis-
kunnallisten kustannusten näkökulmas-
ta. Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet 
nostivat diabetesta sairastavien sairaan-
hoitokustannuksia huomattavasti mo-
lemmilla diabetestyypeillä. Mikäli dia-
betesta sairastavalla oli yksi tai useampi 
lisäsairausdiagnoosi, tyypin 1 diabetesta 
sairastavan sairaanhoitokustannukset 

olivat noin 6 500 € diabeetikkoa kohden 
vuodessa kun ne ilman lisäsairauksia oli-
vat 2 900 € ja tyypin 2 diabetesta sairasta-
villa vastaavasti 5800 € vs. 2000 €. (Kuvio 
2.) Yksi tai useampi lisäsairausdiagnoosi 
oli 24 800:lla tyypin 1 diabetesta sairas-
tavalla ja 161 000:lla tyypin 2 diabetesta 
sairastavalla henkilöllä vuonna 2011.

Pohdinta
Diabetesta sairastavien sairaanhoito-
kustannukset olivat vuonna 2011 yh-
teensä noin 1,5 miljardia euroa, mikä oli 
noin 8,8 % terveydenhuoltomenoista. 
Diabeteksen kokonaiskustannuksia tar-
kasteltaessa on syytä huomioida myös 
sairauden vuoksi saamatta jäänyt tuot-
tavuus työelämässä. Ns. tuottavuus-
kustannukset olivat tässä tarkastelussa 
huomattavasti suuremmat kuin sairaan-
hoidon kustannukset, yhteensä noin 4,4 
miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yhteiskunnalle aiheutuu huomat-
tavasti suuremmat kustannukset diabe-
testa sairastavien sairauspoissaoloista, 
ennenaikaisesta eläköitymisestä sekä 
kuolemasta ennen eläkeikää kuin var-
sinaisesta sairaanhoidosta. Diabetesta 
sairastavien hyvällä hoidolla ja yksilöl-
lisellä omahoidon tuella voitaisiin tukea 
paremmin myös diabetesta sairastavien 
työssä selviytymistä ja näin vaikuttaa 
merkittävästi kustannusten vähenty-
miseen.

Diabeetikkokohtaisia kustannuksia 

Diabetes on usein mediassa esitet-
ty kalliina sairautena. Sen kalleus 
tai halpuus riippuu kuitenkin usein 
tarkastelunäkökulmasta ja asiayh-
teydestä. Diabetesta sairastavia on 
yhteensä noin 500 000, joten on 
itsestään selvää, että niin suuren 
potilasjoukon sairauden hoitami-
nen hyvin maksaa. Huonosti hoita-
minen tulee kuitenkin vielä monin 
verroin kalliimmaksi lisäsairauksien 
ilmaantumisen myötä. Lisäsairauk-
sien ilmaantuminen 2,3 -kertaistaa 
tyypin 1 diabetesta sairastavien ja 
kolminkertaistaa tyypin 2 diabe-
testa sairastavien sairaanhoidon 
kustannukset.
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tarkastellessa havaittiin, että tyypin 1 
diabetesta sairastavilla lisäsairaudet 
nostivat sairaanhoidon kustannuksia 
noin 2,3 kertaisiksi ja tyypin 2 diabetes-
ta sairastavilla noin kolminkertaisiksi. 
Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lisäsai-
rauksien aiheuttamat lisäkustannukset 
olivat siis noin 3 600 € vuodessa diabee-
tikkoa kohden ja tyypin 2 diabetesta sai-
rastavilla 3 900 € diabeetikkoa kohden 
vuodessa. Kun nämä kerrotaan lisäsai-
rauksia saaneiden diabeetikoiden mää-

rällä, puhutaan jo noin 720 miljoonan 
euron ylimääräisistä lisäkustannuksista 
vuodessa. 

Onneksi valtaosa tyypin 2 diabetesta 
sairastavista tunnistetaan jo sairauden 
varhaisessa vaiheessa, jolloin hyvään 
hoitoon on mahdollista päästä pie-
nemmillä ponnisteluilla ja vähemmäl-
lä palvelujen käytöllä. Tilanne on näin 
helpompi myös diabeetikolle itselleen. 
Alkuohjaukseen panostaminen kan-
nattaa, sillä sen avulla on mahdollista 

säästää lisäsairauksien aiheuttamissa 
kustannuksissa myöhemmin. Tämä on 
merkittävää paitsi kustannusten näkö-
kulmasta, myös diabetesta sairastavan 
arjen ja elämänlaadun näkökulmasta. 

Kustannustietoja tullaan jatkossa 
tarkastelemaan myös sairaanhoitopii-
reittäin ja maakunnittain, ja vertaiske-
hittämällä voidaan tunnistaa erilais-
ten palvelujen järjestämisen tapojen 
vaikutusta kustannuksiin. Maakunnat 
voivat näin löytää entistä kustannus-
vaikuttavampia tapoja järjestää omia 
palveluitaan vaarantamatta diabetesta 
sairastavien hoitotuloksia ja hoitotyy-
tyväisyyttä.
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Kuvio 1.

Kuvio 2.

          Alkuohjaukseen panos-
taminen kannattaa, sillä sen 
avulla on mahdollista säästää 
lisäsairauksien aiheuttamissa 
kustannuksissa myöhemmin.
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