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• Suomalaisten sairastavuus on las-

kenut tasaisesti vuodesta 2000 al-
kaen. 

• Terveimmät suomalaiset asuvat 
pääkaupunkiseudulla ja Pohjan-
maalla ja sairaimmat Pohjois-Sa-
vossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Pohjois-Karjalassa. 

• Alueelliset erot ovat suurimmat 
tuki- ja liikuntaelinsairausindek-
sissä sekä mielenterveysindek-
sissä. 

• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä 
vakavat mielenterveyden häiriöt 
ovat suurimman sairastavuuden 
kaupungeissa keskimääräistä ylei-
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THL:n sairastavuusindeksi 2019 
Sairastavuuden alueittaiset erot ovat suuria 

THL:n sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri 
painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syövät, sepelvaltimotauti, 
aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat 
sekä dementia. Sairausryhmittäiset indeksit kuvaavat sairauksien yleisyyttä tarkastelta-
vassa ikäryhmässä suhteessa koko maan samanikäisen väestön sairastavuuteen (koko 
maa = 100). Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. 
Koko maassa sairastavuusindeksi on 100 uusimpana tilastovuonna. 

Verrattaessa hyvinvointialueita koko maahan ajanjaksolla 2017–2019, terveimmät suoma-
laiset asuvat pääkaupunkiseudulla (Helsinki 80, Länsi-Uusimaa 81, Vantaa-Kerava 83, Itä-
Uusimaa 84) ja Pohjanmaalla (88), ja sairaimmat Pohjois-Savossa (130), Pohjois-Pohjan-
maalla (121) ja Pohjois-Karjalassa (121) (Kuvio 1). Perinteinen itä-länsi-jako sairaamman 
Itä-Suomen ja terveemmän Länsi-Suomen välillä on edelleen selvästi näkyvissä. Vertailu-
luvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että hyvinvointialueiden erilaisten ikärakentei-
den vaikutus tuloksiin on poistettu. 

Suurimmat sairausryhmittäiset alue-erot havaitaan tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, vaka-
vissa mielenterveyden häiriöissä, sepelvaltimotaudissa sekä tapaturmissa. Tuki- ja liikun-
taelinsairaudet ovat yleisimpiä Pohjois-Savossa, jossa indeksiarvo 157 on yli kolmikertai-
nen verrattuna matalimman tuki- ja liikuntaelinsairastavuuden alueisiin, Helsinkiin (50) ja 
Länsi-Uusimaahan (57).  Myös Kainuussa (144), Pohjois-Pohjanmaalla (142) ja Pohjois-Kar-
jalassa (141) tuki- ja liikuntaelinsairausindeksin arvo on korkea. Vakavat mielenterveyden 
häiriöt ovat yleisimpiä Pohjois-Savossa (145) ja vähäisimpiä pääkaupunkiseudun ja Poh-
janmaan hyvinvointialueilla (Itä-Uusimaa 73, Länsi-Uusimaa 80, Pohjanmaa ja Helsinki 81 
sekä Vantaa-Kerava 82).  

Kuvio 1. Suomalaisten kuntien ja hyvinvointialueiden erot sairastavuudessa. THL:n 
sairastavuusindeksi 2017–2019, ikävakioitu. 
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Hyvinvointialueet 
Tässä tilastossa tuloksia voi tar-
kastella myös hyvinvointialueit-
tain ajanjaksolla 2000–2019.  Hy-
vinvointialueet ja Helsinki vastaa-
vat sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämi-
sestä vuodeta 2023 alkaen. Uusi-
maa on jaettu sote-mallissa vii-
teen alueeseen: Länsi-, Itä- ja 
Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava 
sekä Helsinki.  

Lisätietoja sote-uudistuksesta 

Tiedot verkkopalveluissa  
• Tulokset alueittain ja väestö-

ryhmittäin (Terveytemme.fi) 

• Indikaattoritiedot Sotkanet.fi -
verkkopalvelussa 

 

Hyvinvointialueiden väliset erot ovat selkeät myös sepelvaltimotauti-indeksissä (vaihtelu-
väli 76–133) ja tapaturmaindeksissä (vaihteluväli 79–132). Sepelvaltimotautia todetaan 
eniten Etelä-Karjalassa (133), Pohjois-Savossa (129) ja Keski-Pohjanmaalla (127). Sairaala-
hoitoa edellyttäviä tapaturmia on puolestaan eniten Pohjois-Karjalassa (132). Sen sijaan 
aivoverisuonitaudit ja syöpätaudit jakaantuvat melko tasaisesti koko maassa. 

Yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailussa sairastavuus on suurinta Kuopiossa (125), 
Oulussa ja Kotkassa (113), pienintä Espoossa (75) ja Helsingissä (80).  Vaikka suurimman 
sairastavuuden kaupunkien tilanne näyttää johtuvan osittain eri sairauksista, yhteistä 
on se, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä vakavat mielenterveyden häiriöt ovat niissä 
keskimääräistä yleisempiä. 

Sairastavuuden osaindekseissä erilaisia kehityskulkuja 
Suomalaisten sairastavuus on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun ajan (Kuvio 2). Sairaus-
ryhmittäin tarkasteltuna havaitaan kuitenkin erilaisia kehityskulkuja.  

Syöpäindeksi kuvaa syöpätauteihin sairastuneiden määrää, joka on hieman lisääntynyt 
vuosina 2000–2019 maan eri osissa, mikä johtuu muun muassa syövän varhaisdiagnostii-
kan kehittymisestä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien indeksi puolestaan kuvaa tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrää, joka on laskenut 
selvästi viime vuosikymmenten aikana. Taustalla voi vaikuttaa se, että työikäisten työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtymisen taustalla olevat pitkäaikaiset ja kuormittavat tuki- ja lii-
kuntaelinsairaudet ovat vähentyneet, mutta todennäköisesti myös muutokset perus-
teissa, joilla työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää. Tämä kehityskulku näkyy kaikilla hy-
vinvointialueilla.  

Aivoverisuonitauti-indeksi kuvaa sairaalahoitoon tai kuolemaan johtaneiden aivoveren-
kiertohäiriöiden ensikohtausten määrää, jotka ovat vähentyneet kahden viime vuosikym-
menen aikana. Sepelvaltimotauti-indeksi kertoo sairaalahoitoon tai kuolemaan johta-
neista sepelvaltimotautitapahtumista. Sepelvaltimotaudin suotuisa kehitys vuosituhan-
nen alusta hidastui 2010-luvun puolessa välissä. Taustalla voi vaikuttaa muun muassa li-
havuuden ja diabeteksen yleistyminen. Toisaalta diagnoosikäytäntöjen tarkentuminen on 
johtanut siihen, että yhä pienempiä infarkteja voidaan todeta. Hoidon tehostuminen puo-
lestaan voi selittää sepelvaltimotautikuolleisuuden laskua. Myös sairaaloiden hoito- ja 
diagnoosikäytäntöjen erot voivat selittää alue-eroja. 

Tapaturma-indeksi kuvaa vammojen tai myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen poti-
laiden hoitojaksojen määrää vuoden aikana. Vuotuisten hoitojaksojen määrä pysyi ennal-
laan vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmenen aikana. 2010-luvulla vammoista ja 
myrkytyksistä johtuvat hoitojaksot kuitenkin vähenivät sekä koko maassa että useimmilla 
hyvinvointialueilla. Suomalaisten vakavat mielenterveyden häiriöt lisääntyivät vuositu-
hannen ensimmäisen vuosikymmenen aikana, mutta kääntyivät laskuun toisella vuosi-
kymmenennellä. Vakavien mielenterveyden häiriöiden tarkastelu perustuu itsemurhiin, 
sairaalahoitoon johtaneisiin itsensä vahingoittamisiin, erityiskorvattaviin psykoosilääkkei-
siin sekä mielenterveysperusteisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

Dementiaindeksin uusia tuloksia ei tässä tilastossa julkaista, sillä vuonna 2016 Alzheimer-
taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeudet muuttuivat. Muutoksen jäl-
keiset tulokset eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tuloksiin. 

Terveyserojen taustalla monia tekijöitä 
Alueellisten sairastavuuserojen takana on monia tekijöitä. Elintavat, kuten tupakointi, al-
koholinkäyttö, liikunta ja ravintotottumukset vaikuttavat, mutta elintapoihin vaikuttavat 
monet seikat. Työttömyys, taloudellinen tilanne ja koulutus heijastuvat väestön tervey-
teen. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuudella sekä kulttuurisilla ja geneettisillä 
tekijöillä on merkitystä. 

 

  

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueet
https://terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/
https://terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=284
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=284
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THL:n sairastavuusindeksi  
THL:n sairastavuusindeksi on saata-
vissa vuodesta 2000 vuoteen 2019 asti. 
Tulokset on tuotettu kaikille kunnille, 
hyvinvointialueille, maakunnille ja sai-
raanhoitopiireille luottamusväleineen 
uusimman kuntajaon mukaisesti.  

Sairastavuuden yleisindeksissä kunkin 
sairausryhmän yleisyyttä painotetaan 
sen perusteella, mikä on ao. sairaus-
ryhmän merkitys väestön kuolleisuu-
den, työkyvyttömyyden ja elämänlaa-
dun sekä terveydenhuollon kustan-
nusten kannalta. 

Sairastavuusindeksistä julkaistaan 
sekä ikävakioitu että -vakioimaton ver-
sio. Ikävakioidut tulokset häivyttävät 
ikärakenteiden vaikutukset, joten tu-
lokset soveltuvat alueiden väliseen 
vertailuun. Ikävakioimaton indeksi ku-
vaa taas alueen todellista sairaustaak-
kaa.    

THL:n sairastavuusindeksiä ei nyky-
muodossa enää jatkossa päivitetä. Sen 
korvaa uusi kansallinen terveysin-
deksi, joka yhdistää THL:n sairasta-
vuusindeksi- ja Kelan terveyspuntari- 
perinteet.  

In English 
The main results and quality descrip-
tion are published in English on the 
thl.fi website and in the Julkari.fi ar-
chive. 

Kuvio 2. THL:n sairastavuusindeksin (yleisindeksi) ja sairausryhmittäisten osaindek-
sien kehitys koko maassa vuosina 2000–2019. 

 

 
 

Useimmat sairaudet ovat iäkkäillä paljon yleisempiä kuin nuoremmilla. Tällaisia iän myötä 
yleistyviä sairauksia ovat muun muassa dementia, sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpä. 
Vaikka sairastavuus on vähentynyt, ja tämä myönteinen kehitys näyttää useimpien sai-
rauksien osalta jatkuvan, iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa, jolloin sairaiden ihmisten ko-
konaismäärä lisääntyy. 

Sairastavuusindeksin lukuja vertaillessa on huomioitava, että myös hyvin toimiva tervey-
denhuolto voi näkyä korkeampana sairastavuutena, kun tauteja seulotaan, löydetään ja 
hoidetaan tehokkaasti. Nyt julkaistu tilasto ei kuvaa koronaepidemian hoidosta syntyneen 
palvelu- ja hoitovelan mahdollisia vaikutuksia tuloksiin, sillä aikasarja ei ulotu koronaepi-
demiaan saakka. 

thl.fi/sairastavuusindeksi 
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Laatuseloste 
THL:n sairastavuusindeksi 
Tilastotietojen relevanssi 

Tilasto perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), jonka 
mukaan THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestön hyvinvointia ja ter-
veyttä (2 §). Kunnilla on puolestaan lakimääräinen velvoite seurata asukkaidensa hyvin-
vointia. Tätä työtä helpottaakseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vuodesta 
2012 alkaen tuottanut THL:n sairastavuusindeksiä (1), johon on koottu useiden kansallis-
ten rekistereiden sisältämää kuntatasoista tietoa keskeisten kansansairauksien yleisyy-
destä (Taulukko 1.). Indeksin avulla kunnat ja alueet voivat vertailla oman väestönsä sai-
raustaakkaa sekä koko maahan että muihin alueisiin. Tieto auttaa kuntia ehkäisemään 
ongelmien syntyä ja ryhtymään toimiin, joilla hyvinvointia ja terveyttä voidaan parhaiten 
edistää.  

Valtakunnallisella tasolla indeksiä voi hyödyntää väestön sairastavuuden kehityksen ja 
alueellisten erojen seurannassa. Sairastavuusindeksi on myös keskeinen THL:n sote-arvi-
ointitoiminnan käyttämä alueellista palvelujen tarvetta kuvaava mittari. THL:n sairasta-
vuusindeksi on saatavissa vuodesta 2000 alkaen.  

Menetelmäkuvaus 

THL:n sairastavuusindeksin kokonaisuus jakautuu sairastavuuden yleisindeksiin ja sai-
rausryhmittäisiin osaindekseihin. Yleisindeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpäsai-
raudet, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielen-
terveyden häiriöt, tapaturmat sekä dementia. Yleisindeksin sisältämät dementian sairas-
tavuustiedot kuvaavat Alzheimer-taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden erityiskorvausoi-
keuksia. Vuonna 2016 Alzheimer-taudin lääkkeiden erityiskorvausoikeudet muuttuivat ja 
muutoksen jälkeiset tulokset eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tuloksiin. 
Tämän vuoksi yleisindeksin sisältämät dementian yleisyyttä koskevat tiedot on jäädytetty 
vuoden 2015 tasolle. Lisäksi erillistä dementiaindeksiä ei enää lasketa. 

Sairausryhmittäiset indeksit kuvaavat sairauksien yleisyyttä tarkasteltavassa ikäryhmässä 
suhteessa koko maan samanikäisen väestön sairastavuuteen (koko maa = 100). Indeksin 
arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Koko maassa sairasta-
vuusindeksi on 100 uusimpana tilastovuonna. 

Sairausryhmät on vuonna 2012 valittu sillä perusteella, että ne ovat vakavia kansansai-
rauksia, jotka aiheuttavat suurimman osan suomalaisten kuolemista ja työkyvyttömyys-
eläkkeistä, ja niiden yleisyydestä on saatavilla luotettavaa tietoa kansallisista rekistereistä. 
Vuonna 2012 tehdyssä tarkastelussa indeksissä mukana olevat sairausryhmät kattoivat 
alle 80-vuotiaiden menettämistä elinvuosista hieman yli 60 % (Taulukko 2). Voimassa ole-
vista työkyvyttömyyseläkkeistä noin 80 % oli myönnetty indeksissä mukana olevien sai-
rausryhmien perusteella. Indeksin sairausryhmät aiheuttivat kaikista terveydenhuollon 
suorista kustannuksista hieman yli puolet. Muita tärkeitä valintakriteereitä olivat lasken-
nan lähtökohtana olevien aineistojen kuntakohtainen saatavuus, säännöllinen päivittymi-
nen sekä soveltuvuus kuvaamaan ensisijaisesti sairastavuutta eikä palvelujärjestelmän 
alueellisesti vaihtelevia käytäntöjä. Ikärajaukset perustuvat siihen, että tauti on hyvin har-
vinainen valittua ikäryhmää nuorempien keskuudessa eikä tietoa ole siksi järkevää kerätä.  

Sairastavuuden yleisindeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perus-
teella, mikä on ao. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden ja 
elämänlaadun sekä terveydenhuollon kustannusten kannalta. Painotusten tarkoituksena 
on tuoda esiin sairastavuuden erilaisia yhteiskunnallisia ja yksilöön kohdistuvia vaikutuk-
sia. Alueen indeksi on näiden painotettujen sairausryhmittäisten yleisyyslukujen kes-
kiarvo.  

Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indek-
sin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Yleisindeksiä laskettaessa kukin neljästä 
painotusperusteesta (kuolleisuus, työkyvyttömyys, elämänlaatu, terveydenhuollon 
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kustannukset) saa yhtä suuren painon. Sairastavuuden yleisindeksiin suurimmalla pai-
nolla vaikuttavat vakavat mielenterveyden häiriöt, jotka ovat keskeisiä sekä työkyvyttö-
myyden että elämänlaadun vajeen aiheuttajia. Osaindeksit ja indeksin laskemisessa käy-
tetyt painokertoimet on kuvattu taulukoissa 1 ja 2. 

Satunnaisvaihtelun minimoimiseksi sairastavuusindeksi lasketaan kaikilla aluetasoilla 
kolmen peräkkäisen vuoden tietojen perusteella. Esimerkiksi vuoden 2019 sairastavuusin-
deksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu 
myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnais-
vaihtelun vaikutusta. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä erityisesti pienten 
kuntien ja sairausryhmittäisten tulosten tulkinnassa.  

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 

THL kokoaman sairastavuusindeksin laskennan lähtökohtana olevat tiedot THL:n, Tilasto-
keskuksen, Eläketurvakeskuksen, Syöpärekisterin ja Kansaneläkelaitoksen kansallisista 
rekistereistä. Sairastavuusindeksitietojen oikeellisuus riippuu näiden rekistereiden katta-
vuudesta ja tarkkuudesta, joita kuvataan niiden laatuselosteissa (Taulukko 1). 

Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että aiempien tarkasteluvuosien arvot muut-
tuvat uuden päivityksen myötä. Indeksistä tuotetaan sekä ikävakioitu että ikävakioimaton 
versio, joiden tulkinnat poikkeavat toisistaan. Useat sairaudet ovat voimakkaasti ikäriip-
puvaisia, jolloin alueen ikärakenne määrittää suurelta osin sairastavuuden tasoa. Ikävaki-
oitu indeksi kuvaa alueiden välisiä sairastavuuseroja ikärakenteesta riippumatta. Esimer-
kiksi Savonlinnassa, jossa yli 64-vuotiaiden osuus oli vuonna 2019 suuri (32 %), ikävakioi-
maton sairastavuusindeksi oli korkea (120), mutta ikävakioitu luku vain 107. Toisaalta Ou-
lussa, jossa yli 64-vuotiaiden osuus oli vuonna 2019 pieni (16 %), ikävakioimaton luku oli 
104 mutta ikävakioitu 113. Ilman ikävakiointia näyttäisi siis siltä, että Savonlinnassa kai-
kenikäisten sairastavuus oli korkeampaa kuin Oulussa, vaikka tilanne oli todellisuudessa 
päinvastainen. Vakioimaton indeksi puolestaan kuvaa paremmin alueelle kohdentuvaa 
sairastavuustaakkaa ja siitä johtuvia kustannuksia. Ikävakioinnissa käytetään epäsuoraa 
menetelmää (2). 

Sairastavuusindeksi on kehitetty väestön sairastavuuden alue-erojen kuvaamiseen. Sai-
rastavuuden erojen taustalla on monia syitä. Elintavoista etenkin tupakointi sekä alkoho-
lin runsas käyttö lisäävät sairastumisia. Myös väestön ikärakenne, työllisyystilanne sekä 
koulutus- ja tulotaso vaikuttavat sairastavuuteen. Monet terveysriskit ja sairaudet kasaan-
tuvat vähemmän koulutetuille, pienituloisille ja pitkäaikaistyöttömille. Näiden seikkojen 
vuoksi indeksistä ei pidä tehdä vahvoja johtopäätöksiä terveydenhuollon toimivuudesta 
eri alueilla, vaan on syytä tarkastella myös muita sairastavuuteen vaikuttavia tekijöitä ero-
jen taustalla.  

Alueiden välillä on myös sairastavuudesta riippumattomia eroja terveydenhuollon hoito-
käytännöissä, sairauksien diagnostiikassa ja kirjaamiskäytännöissä, ja nekin voivat osin 
selittää yksittäisten kuntien poikkeavia lukuja. Esimerkiksi mielenterveysindeksin kunnit-
taiset erot voivat osin johtua erilaisista kirjaamiskäytännöistä. Terveydenhuollon vaikutus 
tuloksiin voi näkyä myös siinä, että hyvin toimiva terveydenhuolto voi joissakin tapauk-
sissa kuvastua näennäisesti suurena sairastavuutena, kun tauteja seulotaan, löydetään ja 
hoidetaan tehokkaasti. Tällaiset tekijät voivat heijastua esimerkiksi syöpäindeksiin: keski-
määräistä korkeampi lukema voi kertoa paitsi korkeammasta syöpäsairastavuudesta, 
myös siitä, että alueella on onnistuttu syövän varhaisdiagnostiikassa.  

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus  

THL:n sairastavuusindeksiä on päivitetty vuodesta 2012 alkaen. Indeksin laskemisessa on 
yhdistetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja satunnaisvaihtelun vähentämiseksi. Indek-
sin lähtökohtana olevien rekisteritietojen valmistumisaikataulujen vuoksi se kuvaa kan-
sansairauksien yleisyyttä Suomessa keskimäärin kahden vuoden viiveellä.  

THL:n sairastavuusindeksiä ei nykymuodossa enää jatkossa päivitetä. Sen korvaa uusi 
kansallinen terveysindeksi, jonka laskennassa käytetään THL:n sairastavuusindeksiä mo-
nipuolisemmin eri tietoja. Uusi kansallinen terveysindeksi (3) yhdistää THL:n sairastavuus-
indeksin ja Kelan Terveyspuntarin perinteet.  
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Tietojen saatavuus ja selkeys 

THL:n sairastavuusindeksi sekä sen metatiedot julkaistaan THL:n Terveytemme verkko-
palvelussa. Verkkopalvelu sisältää kaikkien kuntien, hyvinvointialueiden, maakuntien ja 
sairaanhoitopiirien tiedot luottamusväleineen uusimman kuntajaon mukaisesti. Sairasta-
vuusindeksit ovat saatavilla myös THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä. Sot-
kanetissä ei kuitenkaan julkaista sairausryhmittäisiä indeksejä alle 2 000 asukkaan kun-
nista, sillä satunnaisuuteen liittyvä epävarmuus on niissä suuri eikä Sotkanet mahdollista 
luottamusvälien esittämistä. Kunkin tilastovuoden tulokset on laskettu kolmen peräkkäi-
sen vuoden aineistoista ja ne on kirjattu aina kyseisen kolmivuotisjakson viimeiseksi vuo-
den tiedoksi (esimerkiksi jakso 2017–2019 = ’2019’).  

Tilastolla on myös omat kotisivut. 

Julkaistujen tietojen vertailukelpoisuus ja yhtenäisyys  

Tässä raportissa vuosien 2000–2019 THL:n sairastavuusindeksit on laskettu ensimmäistä 
kertaa hyvinvointialueittain. Tiedot on tuotettu myös kunnittain, sairaanhoitopiireittäin, 
maakunnittain sekä koko maassa.  

Indeksien päivityksen yhteydessä kaikkien aikaisempien vuosien indeksit lasketaan uudel-
leen uusimman kuntaluokituksen mukaisesti. Myös muita tietoja päivitetään takautuvasti, 
jos niihin on tullut muutoksia. 

Vuosien 2017–2019 indeksin erityiskysymykset 

Tässä raportissa ei julkaista dementiaindeksiä. Vuonna 2016 Alzheimer-taudin hoitoon 
käytettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeudet muuttuivat, joten tulokset eivät ole vertai-
lukelpoisia aiempien tulosten kanssa.  Dementia on edelleen mukana yleisindeksissä, 
mutta dementian yleisyyttä koskevat tiedot on jäädytetty vuoden 2015 tasolle.  

Mielenterveysindeksi: Psykoosin (Kelan sairauskoodi 112) takia myönnettyjen lääkkeiden 
erityiskorvausoikeuksien vuoden 2019 tiedot on korvattu kaikilla alueilla vuoden 2018 
tiedoilla. 

Tapaturmaindeksi: Hoitoilmoitusrekisterin vuoden 2019 tiedoissa on epäselvyyksiä. Pe-
rustuen Poisson-jakauman odotusarvoon ja varianssiin, aiempiin vuosiin verrattuna liian 
poikkeavat vuoden 2019 havainnot on korvattu 11 kunnan osalta vuoden 2018 tiedoilla.   

Kirjallisuus 

1. Sipilä P, Parikka S, Härkänen T, Juntunen T, Koskela T, Martelin T, Koskinen S. Kun-
tien väliset erot sairastavuudessa – THL:n sairastavuusindeksin tuloksia. Suomen Lääkä-
rilehti 45/2014. 
2. Breslow NE and Day NE. Statistical Methods in Cancer Research, Volume II: The Design 
and Analysis of Cohort Studies. International Agency for Research on Cancer, IARC Sci-
entific Publications 82/1987. 
3. Kansallinen terveysindeksi. Saatavana: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tut-
kimukset-ja-hankkeet/kansallinen-terveysindeksi. Luettu 21.4.2022 

https://terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=284
https://thl.fi/sairastavuusindeksi
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501091087
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501091087
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-terveysindeksi


Liitetaulukko 1. THL:n sairastavuusindeksin sairausryhmät ja tietolähteet 

Sairausryhmät Tietosisältö Tietolähde  Laatu ja kattavuus  

Syöpäsairaudet Tarkasteluvuoden aikana 

todettujen uusien syöpätapausten 

ilmaantuvuus (lukuun ottamatta 

muita ihosyöpiä kuin melanooma, 

ICD10-koodit C00-96, D06, D09.0-1, 

D30, D32-33, D41-43, D45-D47, D76, 

N87.2) 0-79-vuotiaiden 

ikäryhmässä. 

Syöpärekisteri Suomen Syöpärekisteri on väestöpohjainen ja kansallinen 

rekisteri. 1, 2 

Laatuseloste:  

https://syoparekisteri.fi/tilastot/tilastokuvaus-ja-

laatuselosteet/ 

Muut ihosyövät kuin melanooma jätettiin pois, koska näiden 

aiheuttama kuormitus kuntien terveydenhuollolle on pääosin 

vähäinen. Ihomuutoksen poisto on samalla diagnostinen ja 

hoitava. Lisäksi samat henkilöt saavat toistuvia ihosyöpiä, eikä 

niistä aina tule edes diagnostista vahvistusta, jolloin rekisterin 

kattavuus muiden ihosyöpien kuin melanooman kohdalla on 

todennäköisesti aliarvio. 

Rajoitukset:  

• Indeksi ei huomioi syöpien uusiutumista eikä eri 

syöpätauteihin liittyviä eroja syöpien 

hoidettavuudessa ja syöpäkuolleisuudessa. 

• Keskimääräistä korkeampi syöpäindeksi voi kertoa 

paitsi suuresta syöpäsairastavuudesta ja/tai siitä, että 

alueella on onnistuttu syövän varhaisdiagnostiikassa 

ja hoidossa. 

Sepelvaltimotauti Tarkasteluvuoden aikana 

sairaalahoitoon (ICD 10-koodit 

I20.0, I21-I22) tai kuolemaan 

Sydän- ja verisuonitautien 

rekisteri 

Tietosisältö perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämään 

kuolemansyyrekisteriin ja THL:n hoitoilmoitusrekisteriin 3, 4, 5. 

Kuolemansyyrekisterin laatu ja kattavuus ovat erinomaisia 

https://syoparekisteri.fi/
https://syoparekisteri.fi/tilastot/tilastokuvaus-ja-laatuselosteet/
https://syoparekisteri.fi/tilastot/tilastokuvaus-ja-laatuselosteet/
https://thl.fi/cvdr
https://thl.fi/cvdr


Sairausryhmät Tietosisältö Tietolähde  Laatu ja kattavuus  

johtaneiden 

sepelvaltimotautitapahtumien 

(ICD10-koodit I20–I25, I46, R96, R98) 

ilmaantuvuus ikäryhmässä 35–79-

vuotiaat. 

kansainvälisessä vertailussa. Laatuseloste:  

https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ksyyt  

Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-

palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh 

Aivoverisuonien 

taudit 

Tarkasteluvuoden aikana 

sairaalahoitoon tai kuolemaan 

johtaneiden 

aivoverenkiertohäiriöiden 

ensikohtausten (ICD10-koodit I60–

I64 paitsi I63.6) ilmaantuvuus 

ikäryhmässä 35–79-vuotiaat. 

Sydän- ja verisuonitautien 

rekisteri 

Tietosisältö perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämään 

kuolemansyyrekisteriin ja THL:n hoitoilmoitusrekisteriin 3, 4, 5. 

Kuolemansyyrekisterin laatu ja kattavuus ovat erinomaisia 

kansainvälisessä vertailussa. Laatuseloste:  

https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ksyyt  

Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-

palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh 

Tuki- ja 

liikuntaelin-

sairaudet 

Tarkasteluvuoden lopussa 

voimassa olevien tuki- ja 

liikuntaelinten sekä sidekudosten 

sairauksien (ICD10-koodit M00–

M99) vuoksi myönnettyjen 

työkyvyttömyyseläkkeiden 

esiintyvyys ikäryhmässä 16–64-

vuotiaat. 

Suomen 

työeläkkeensaajat -tilasto 

Saatavana: 

https://sotkanet.fi/sotkan

et/fi/haku?q=682 

Suomen työeläkkeensaajat -tilasto, laatuseloste: 

https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-

ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/ 

https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ksyyt
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://thl.fi/cvdr
https://thl.fi/cvdr
https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ksyyt
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=682
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=682
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/


Sairausryhmät Tietosisältö Tietolähde  Laatu ja kattavuus  

Mielenterveyden 

häiriöt 

A) Itsemurhat: Tarkasteluvuoden 

aikana itsemurhien ja 

sairaalahoitoon johtaneiden itsensä 

vahingoittamisten (ICD10-koodit 

X60–X84) ilmaantuvuus 

ikäryhmässä 15–79-vuotiaat. 

Kuolemansyytilasto 

Hoitoilmoitusjärjestelmä 

(Hilmo) 

Kuolemansyyrekisterin laatu ja kattavuus ovat erinomaisia 

kansainvälisessä vertailussa. Laatuseloste:  

https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ksyyt  

Hoitoilmoitusrekisterin tietoihin itsemurhayrityksistä tulee 

suhtautua varauksella, sillä kunnittaiset erot voivat osin 

johtua erilaisista käytännöistä kirjattaessa itsensä 

vahingoittamisen takia hoidettujen henkilöiden tietoja 

hoitoilmoitusrekisteriin.  

Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-

palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh 

Mielenterveyden 

häiriöt 

B) Psykoosi: Tarkasteluvuoden 

lopussa psykoosin (Kelan 

sairauskoodi 112 ) takia 

myönnettyjen lääkkeiden 

erityiskorvausoikeuksien 

esiintyvyys. 

Tilastotietokanta Kelasto 

Saatavana: 

https://sotkanet.fi/sotkan

et/fi/haku?q=685 

Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista, laatuseloste: 

https://www.kela.fi/tilasto-laakkeiden-korvausoikeuksista-

laatuseloste 

Mielenterveyden 

häiriöt 

C) Työkyvyttömyyseläkkeet: 

Tarkasteluvuoden lopussa 

voimassa olevien mielenterveys- ja 

käyttäytymishäiriöiden (ICD10-

koodit F00 – F99) vuoksi 

myönnettyjen 

työkyvyttömyyseläkkeiden 

esiintyvyys ikäryhmässä 16–64-

vuotiaat. 

Suomen 

työeläkkeensaajat -tilasto 

Saatavana: 

https://sotkanet.fi/sotkan

et/fi/haku?q=3218 

Suomen työeläkkeensaajat -tilasto, laatuseloste: 

https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-

ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/ 

https://stat.fi/tilasto/ksyyt
http://thl.fi/hilmo
http://thl.fi/hilmo
https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ksyyt
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://www.kela.fi/kelasto
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=685
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=685
https://www.kela.fi/tilasto-laakkeiden-korvausoikeuksista-laatuseloste
https://www.kela.fi/tilasto-laakkeiden-korvausoikeuksista-laatuseloste
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=3218
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=3218
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/tyoelakkeensaajat/


Sairausryhmät Tietosisältö Tietolähde  Laatu ja kattavuus  

Tapaturmat Tarkasteluvuoden aikana 

vammojen tai myrkytysten (ICD 10-

koodit S00-T78) vuoksi sairaalassa 

hoidettujen potilaiden 

hoitojaksojen ilmaantuvuus 

ikäryhmässä 15–79-vuotiaat. 

Hoitoilmoitusjärjestelmä 

(Hilmo) 

Tapaturmat erikoissairaanhoidossa -tilasto, laatuseloste: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-

aiheittain/sairastavuus-ja-

tapaturmat/tapaturmat/laatuseloste 

Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-

palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh 

Dementia Tarkasteluvuoden lopussa 

Alzheimerin taudin (Kelan 

korvauskoodi 307, lääkkeet 

donepetsiili, rivastigmiini, 

galantamiini tai memantiini) takia 

myönnettyjen lääkkeiden 

erityiskorvausoikeuksien 

esiintyvyys 65 vuotta täyttäneiden 

ikäryhmässä. 

Tilastotietokanta Kelasto Kelan tietoihin Alzheimerin taudin erityiskorvausoikeuksista 

dementian yleisyyden mittarina tulee suhtautua varauksella. 

Keskimääräistä korkeampi dementiaindeksi voi kertoa 

suuresta dementiasairastavuudesta ja/tai siitä, että alueella 

tunnistetaan ja hoidetaan muistisairauksia erityisen 

aktiivisesti. 

Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista, laatuseloste: 

https://www.kela.fi/tilasto-laakkeiden-korvausoikeuksista-

laatuseloste 

Lähteet 

1) Teppo L, Pukkala E, Lehtonen M. Data quality and quality control of a population-based cancer registry. Experience in Finland. Acta Oncol 1994;33:365-
9. 

2) Forman D, Bray F, Brewster DH, Gombe Mbalawa C, Kohler B, Piñeros M, Steliarova-Foucher E, Swaminathan R and Ferlay J, editors (2013) Cancer 
Incidence in Five Continents, Vol. X (electronic version). Lyon: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://ci5.iarc.fr 

http://thl.fi/hilmo
http://thl.fi/hilmo
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/tapaturmat/laatuseloste
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/tapaturmat/laatuseloste
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/tapaturmat/laatuseloste
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/esh
https://www.kela.fi/kelasto
https://www.kela.fi/tilasto-laakkeiden-korvausoikeuksista-laatuseloste
https://www.kela.fi/tilasto-laakkeiden-korvausoikeuksista-laatuseloste
https://ci5.iarc.fr/


3) Pajunen P. et al. Sydäninfarktidiagnoosin luotettavuus hoitoilmoitus- ja kuolemansyyrekisterissä vuosina 1988-2002. Suomen Lääkärilehti 39/2005, s. 

3883-3887. Saatavana: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2005/SLL392005-3883.pdf 

4) Mähönen M, Pietilä A, Havulinna A, Koukkunen H, Kärjä-Koskenkari P, Juolevi A, Mustonen J, Ketonen M, Lehtonen A, Immonen-Räihä P, Lehto S, 

Airaksinen J, Kesäniemi Y, Salomaa V. 2014.  Sepelvaltimotaudin kajoavia toimenpiteitä koskevien rekisteritietojen luotettavuus ja kehityssuunnat 1994-

2011. Suomen Lääkärilehti 33/2014 v sk 69. Saatavana: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL332014-1953.pdf 

5) Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto (SVT). Kuolemansyyt. Kuolleet peruskuolemansyyn ja iän mukaan vuonna 2010 (siteerattu 17.8.2015). 

Saatavana: https://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_laa_001_fi.html 

https://www.laakarilehti.fi/pdf/2005/SLL392005-3883.pdf
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041543
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041543
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL332014-1953.pdf
https://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_laa_001_fi.html


Liitetaulukko 2. Sairausryhmittäiset painokertoimet sairastavuuden yleisindeksissä. 

Sairausryhmät Kuolleisuus Työkyvyttömyys Terveyteen liittyvän 

elämänlaadun vaje 

Terveydenhuollon 

suorat kustannukset 

Yhteensä 

Sairausryhmä Osuus kaikista 

menetetyistä 

elinvuosista 

(%) 

Paino 

indeksissä 

Osuus kaikista 

työkyvyttömyys-

eläkkeistä (%) 

Paino 

indeksissä 

Osuus 

sairauksien 

aiheuttamasta 

elämänlaadun 

vajeesta2 (%) 

Paino 

indeksissä 

Osuus kaikista 

terveyden-

huollon 

kustannuksista 

(%) 

Paino 

indeksissä 

Paino 

yhteensä³ 

Syövät 26,0 10,3 1,9 0,6 2,2 0,9 6 2,8 14,6 

Sepelvaltimotauti 12,7 5,0 1,7 0,5 6,6 2,6 7,9 3,7 11,9 

Aivoverisuonien 

taudit 4,4 1,7 3,1 1,0 2,6 1,0 9,1 4,3 8,0 

Tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet 0 0,0 24,1 7,5 20,6 8,2 11 5,2 20,8 

Mielenterveys 8,3 3,3 45,1 14,0 19,1 7,6 6,4 3,0 27,8 

Tapaturmat 10,8 4,3 4,8 1,5 5,9 2,3 6 2,8 10,9 

Dementia 1,1 0,5 0,1 0,0 5,9 2,3 6,6 3,1 5,9 

Kattavuus¹ 

ilmiöalueen sisällä 
63,2 - 80,8 - 62,9 - 53,0 - - 

Paino indeksissä (%) - 25,0 - 25,0 - 25,0 - 25,0 100 

¹ kaikkien tarkasteltujen sairausryhmien yhteenlaskettu osuus kyseisestä ilmiöstä (esim. menetetyistä elinvuosista ikävälillä 0–80 vuotta). 

2 sairastavuusindeksiin sisällytetyn sairausryhmän osuus kaikkien keskeisten elämänlaadun vajetta aiheuttavien kroonisten sairauksien aiheuttamasta elämänlaadun 

vajeesta Saarnin ym. (2006) mukaan. 

³ sairausryhmän paino yleisindeksissä saadaan laskemalla yhteen sen näkökulmakohtaiset painot, jotka saadaan kaavalla 0,25 * (yksittäisen sairausryhmän kattama 

osuus kyseisestä ilmiöstä (esim. menetetyistä elinvuosista) / kaikkien tarkasteltujen seitsemän sairausryhmien yhdessä kattama osuus ko. ilmiöstä). 



Painokertoimien tuottamisessa käytettyjä lähteitä: 

1) Sairausryhmittäiset kuolleisuusosuudet ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista (PYLL) on laskettu seuraavien lähteiden pohjalta: 

• kuolleisuusaineisto: SVT: Kuolemansyyt. Kuolleet peruskuolemansyyn ja iän mukaan. Tilastokeskus. 

• PYLLin laskentakaava: Vohlonen I, Bäckmand H, Korhonen J. "Menetetyt elinvuodet PYLL-indeksi väestön hyvinvoinnin mittana". Suomen 

Lääkärilehti 2007;62(4)305-309. 

2) Työkyvyttömyys, laskennassa käytetyt lähteet: 

• SVT: Kelan tilastollinen vuosikirja 2010. 

• SVT: Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010. ETK / Kela 2011. 

3) Terveyteen liittyvän elämänlaadun vaje, laskennassa käytetyt lähteet: 

• Saarni SI, Härkänen T, Sintonen H, Suvisaari J, Koskinen S, Aromaa A, Lönnqvist J.: The impact of 29 chronic conditions on health-related quality 
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