
Hoitotakuulla kiinnostavia 
seurauksia tasa-arvon kannalta 
Lonkan ja polven tekonivelkirurgia on lisääntynyt Suomessa huomattavasti tällä 
vuosituhannella. Pitkälle edenneen nivelrikon vuoksi tehtyjen lonkan tekonivelleikkausten 
määrät ovat kasvaneet vuodesta 1998 vuoteen 2009 noin 70 prosenttia ja polven peräti 
145 prosenttia. Vuonna 2009 Suomessa tehtiin lähes 6000 lonkan ja yli 8500 polven 
ensitekonivelleikkausta primaarin nivelrikon vuoksi.  

Tekonivelkirurgia on ei-kiireellistä, joten potilaan omalla aktiivisella hoitoon hakeutumisella 
on merkitystä. Myös hoidon onnistumisessa potilaan oma osallistuminen on tärkeää.  

Lisääntynyt toimenpiteiden määrä, tekonivelleikkausten tarjonnan lisääntyminen ja vuonna 
2005 voimaan tullut hoitotakuulaki tarjoavat mielenkiintoisen tutkimusasetelman, kuinka 
jonotusajat ja leikkausmäärien osuudet sekä hoidon vaikuttavuus eli leikkausten 
onnistuminen ovat kehittyneet tuloryhmittäin. 

Hoitotakuu tasoitti jonotusaikojen erot 

Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset ovat lisääntyneet kaikissa tuloviidenneksissä 
vuosina 1998–2009. Suurituloisimman tuloviidenneksen leikkaukset lisääntyivät 
suhteellisesti eniten: vuonna 2009 lonkkaleikkauksista 23% ja polvileikkauksista 25% 
tehtiin heille, kun pienituloisimpien osuus oli vain runsaat 15%.  

Vuonna 2004, juuri ennen hoitotakuun voimaantuloa, jonotusajan mediaani lonkan 
tekonivelleikkaukseen oli yli 5 kuukautta ja polven tekonivelleikkaukseen lähes 7 
kuukautta. Jonotusajat pitenivät hieman vuodesta 1998 vuoteen 2004, mutta kääntyivät 
selvään laskuun heti hoitotakuun voimaantulon jälkeen. 

Ennen hoitotakuun voimaantuloa tuloviidennesten välillä oli eroja jonotusajassa, mutta 
hoitotakuun voimaantultua erot hävisivät heti. Vuonna 2009 jonotusajan mediaani lonkan 
tekonivelleikkaukseen oli hieman yli 3 kuukautta, ja polven leikkaukseen hieman yli 4 
kuukautta. 

Yhtenäisten hoidon kriteerien määrittäminen on tekonivelkirurgiassa poistanut kokonaan 
tuloviidenneksien välillä aiemmin vallinneet jonotusaikojen erot. Suurituloiselta kuluu 
hoitojonoon asettamisen ja leikkauksen suorittamisen välillä yhtä paljon aikaa kuin 
pienituloiseltakin. 



Lainsäätäjän tavoite lyhentää hoitojonoja on tekonivelkirurgiassa toteutunut. On kuitenkin 
syytä huomauttaa, että vuodesta 2005 lähtien alimman tuloryhmän osuus leikkauksista on 
merkittävästi vähentynyt ylimpään tuloryhmään verrattuna. 

Tuloerot eivät näy uusintaleikkausten määrissä 

Potilaiden väliset sosioekonomiset erot eivät näytä vaikuttavan myöskään leikkausten 
onnistumiseen uusintaleikkausten määrillä mitattuna. Tekonivelten pysyvyydessä ei ole 
eroja tuloviidennesten välillä. 

Potilaiden tuloerot eivät näy myöskään siinä, kuinka hyvin potilaat pääsevät 
uusintaleikkaukseen, kun sitä mitataan ensimmäisen tekonivelleikkauksen ja 
uusintaleikkauksen välillä kuluneella ajalla. 
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