
Syövän hoidon kustannukset uutta 
potilasta kohden ennallaan 
Syövän hoidon kustannukset olivat vuonna 2014 Suomessa 927 miljoonaa euroa, josta 
erikoissairaanhoidon osuus oli 485 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 
480 ja 346 miljoonaa euroa (vuoden 2014 hintatasoon muutettuna). Kustannukset 
kasvoivat 44 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2014, noin neljän prosentin vuosivauhdilla. 
Kasvusta suurimman osan selittivät avohoidon ja lääkkeiden osuuden kasvu, kun taas 
vuodeosastohoidon osuus pieneni. Reaalikustannus uutta syöpäpotilasta kohti laskettuna 
oli 29 100 euroa vuonna 2004 ja 28 700 euroa vuonna 2014.  

Syövän hoitokustannusten lisäksi arvioitiin myös syöpäseulontojen sekä syövän 
aiheuttamien työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspäivärahojen kustannuksia.  

Kustannukset kasvaneet odotettua vähemmän 
Edellisen kerran syövän kustannuksia arvioitiin Suomessa vuonna 2006. Tuolloin laadittiin 
myös ennusteita kustannusten tulevasta kehityksestä vuoteen 2015 asti. Asiantuntijat 
arvioivat tuolloin, että kustannukset kasvaisivat aiempia vuosia nopeammin, erityisesti 
kalliiden hoitojen sekä lääkekustannusten myötä. Kolmesta laaditusta ennusteesta 
maltillisin malli osoittautui vastaavan parhaiten todellisia kustannuksia vuonna 2014. Kun 
terveydenhuollon reaalikustannukset kokonaisuutena kasvoivat 4,7 prosenttia vuodessa 
vuosina 2004–2014, syöpähoitojen osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista 
kaventui aavistuksen (3,7 prosentista 3,6 prosenttiin). Syövän hoito ei siten ole kallistunut 
sen enempää kuin muiden sairauksien hoito.  

Hoitotulokset ovat samaan aikaan parantuneet 
Tutkimuksessa arvioitiin kustannusten ohella myös syövän hoidon vaikuttavuutta, ja 
kaikilla käytetyillä muuttujilla mitattuna hoitotulokset ovat parantuneet tarkasteltuna 
ajanjaksona. Syöpäkuolleisuus väheni vuodesta 2004 vuoteen 2014 mennessä. 
Suhteellinen yhden vuoden elossaololuku nousi 79 prosentista 83 prosenttiin ja 
vastaavasti viiden vuoden elossaluku nousi 64 prosentista 69 prosenttiin. Suhteellinen 
elossaololuku ilmaisee, kuinka suuri osa syöpäpotilaista elää kyseisen ajan syövän 
toteamisesta verrattuna siihen, kuinka suuri osa samanikäisestä väestöstä elää kyseisen 
ajan. Myös sairauslomapäivien sekä työkyvyttömyyseläkkeiden määrä uutta 
syöpätapausta kohti laski tarkasteltuna ajanjaksona. 

Näin tutkimus tehtiin 



Tutkimuksessa käytetyt aineistot poimittiin THL:n hoitoilmoitusrekisteristä, 
syöpärekisteristä, joukkotarkastusrekisteristä sekä Kelan rekistereistä. Vertailtavuuden 
vuoksi kustannusten arvioinnissa käytettiin vastaavia aineistoja kuin vuoden 2006 
julkaisussa. Jatkossa syövän aiheuttamia kustannuksia on tarkoitus tarkastella vuosittain.  
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