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Tiivistelmä

Kirsi Vitikainen, Markku Pekurinen, Urpo Kiiskinen, Hennamari Mikkola: Kannattaako tupakoin-
nin lopettaminen? Tupakoinnista aiheutuvien eliniänaikaisten hoitokustannusten ja tupakoinnin 
lopettamisesta syntyvien säästöjen arviointia. Stakes, Raportteja 1/2006. 42 sivua. Hinta 14 €
ISBN 951-33-1673-4

Tutkimuksessa arvioidaan kuinka paljon eliniän aikaisia hoitokustannuksia tupakointi aiheut-
taa keuhkosyövän, sydäninfarktin ja keuhkoahtaumataudin osalta. Kustannukset arvioitiin sekä 
tupakoivaa kohti että väestötasolla. Tutkimuksessa arvioitiin myös kuinka paljon näistä kustan-
nuksista on mahdollista säästää lopettamalla tupakointi. 

Kustannusten ja säästöjen analysointi perustui sairauksien hoitoprosesseihin. Tupakoinnista 
johtuvat odotetut hoitokustannukset ja lopettamisella saatavat säästöt arvioitiin aiemmissa tut-
kimuksissa kehitetyillä analyysimenetelmillä.

Tupakoinnista johtuvat odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ovat miehillä 72–1 341 
euroa ja naisilla 40–638 euroa tupakoivaa kohti ikäryhmästä riippuen. Lopettamalla tupakointi 
näistä voidaan säästää miehillä 6–1 213 euroa ja naisilla 3–557 euroa. Tupakoinnista johtuvat 
hoitokustannukset väestötasolla ovat noin 246 miljoonaa euroa. Kustannuksista säästyisi 85 
prosenttia, jos kaikki tupakoivat lopettaisivat tupakoinnin. Säästö on suurin, jos tupakointi 
lopetetaan ”nuorena”. 

Tupakoinnin ehkäisytyö on taloudellisesti kannattavinta kohdistaa nuorimpiin ikäryhmiin, 
tässä tutkimuksessa tarkastelluista 35–39-vuotiaisiin miehiin. 

Avainsanat: tupakointi, eliniän aikaiset kustannukset, lopettamisella saavutettavat säästöt, tupa-
koinnin ehkäisy 
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JOHDANTO

Tupakointi on yksi merkittävimmistä sairastavuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden riskiteki-
jöistä. Kehittyneissä teollisuusmaissa 14 prosenttia kuolemista johtuu tupakoinnin aiheuttamista 
sairauksista, ja näistä kuolemista puolet tapahtuu ennen 60. ikävuotta (WHO 1997). Suomessa 
joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakoinnista, joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa 
tupakointi on tärkein riskitekijä ja yhdeksän kymmenestä keuhkoahtaumapotilaasta tupakoi 
(Patja ja Haukkala 2004). Tupakkasairauksista koituu mittavat yhteiskunnalliset kustannukset, 
joiden arvioidaan vastaavan korkean tulotason maissa 6–15 prosenttia terveydenhuollon koko-
naismenoista (WHO 1999). Suomessa tupakoinnin yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset olivat 
vuonna 1995 noin 4 479 miljoonaa markkaa (noin 753 miljoonaa euroa), joista terveysmenojen 
osuus oli noin 1 348 miljoonaa markkaa (noin 227 miljoonaa euroa) (Pekurinen 1999).

Tupakoinnista johtuva sairastavuus olisi suurelta osin ehkäistävissä oleva ongelma, mikäli 
tupakoivat lopettaisivat tai ainakin vähentäisivät tupakointiaan. Tähän pyritään monin yhteis-
kunnallisin keinoin, kuten rajoittamalla tupakkamainontaa, verottamalla tupakan kulutusta 
sekä rajoittamalla tupakointia ja tupakkatuotteiden saatavuutta laeilla ja asetuksilla. Tupakka-
lainsäädännön uudistaminen on viime vuosina ollut ajankohtaista monissa maissa. Suomessa 
ravintoloita koskeva tupakkalain uudistus tuli voimaan vuoden 2000 alkupuolella, ja EU:ssa on 
hiljattain säädetty direktiivi, joka kieltää lähes kaikenlaisen tupakkatuotteiden mainonnan. 

Tässä tutkimuksessa tupakointia tarkastellaan sen aiheuttamien hoitokustannusten näkö-
kulmasta. Tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, kuinka paljon tupakointi aiheuttaa eliniänaikaisia 
hoitokustannuksia tupakoivaa kohti ja väestötasolla lisääntyneen sairastavuuden vuoksi. Tutki-
muksessa arvioidaan myös kuinka paljon näistä kustannuksista on mahdollista säästää lopetta-
malla tupakointi. Hoitokustannuksia tarkastellaan kolmen yleisen tupakkataudin, keuhkosyövän, 
sepelvaltimotaudin ilmenemismuodoista sydäninfarktin sekä keuhkoahtaumataudin, osalta. 
Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa määriteltäessä kuinka paljon tupakoinnin lo-
pettamiseen ja ehkäisemiseen yksilötasolla olisi yhteiskunnan näkökulmasta kannattavaa panostaa 
taloudellisesti ja mihin ikäryhmiin tupakoinnin ehkäisytyötä olisi erityisen tärkeä kohdistaa. 

Tutkimusongelmat ovat seuraavat:
•	 Kuinka suuret ovat tupakoinnista aiheutuvat eliniänaikaiset hoitokustannukset eri-ikäisillä 

miehillä ja naisilla tupakoivaa kohti?
•	 Kuinka suuri on tupakoinnin lopettamisesta koituva taloudellinen säästö eri-ikäisillä miehillä 

ja naisilla tupakoivaa kohti?
•	 Kuinka suuret ovat tupakoinnista aiheutuvat yhteiskunnalliset kokonaishoitokustannuk-

set?

Aihetta tutkittiin Yhdysvalloissa jo 1980-luvun alkupuolella (Oster ym. 1984), ja Heini Salo ja 
Markku Pekurinen (1996) sovelsivat Osterin ym. kehittämiä menetelmiä Suomen oloihin 1990-
luvulla. Tällä tutkimuksella päivitetään Salon ja Pekurisen tutkimustuloksia.
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TUPAKOINNIN LOPETTAMISEN HYÖDYT JA HAITAT

Tupakoinnin lopettamisen yksilötason vaikutukset
Tupakoinnin lopettamisella on monia merkittäviä, etupäässä terveydellisiä, vaikutuksia yksilöön. 
On sanottu, että ”tupakka vie mieheltä terveyden, mutta naiselta vain kauneuden”, mutta oikeampi 
näkemys on ”tupakka vie terveyden, ja naisilta myös kauneuden” (Nieminen 1999). Tupakoinnin 
lopettamisen myönteiset vaikutukset näkyvät usein ensimmäisenä ihon ja suun tervehtymisenä 
ja haju- ja makuaistin parantumisena (Vierola 1996). 

Tupakointi edesauttaa monien sairauksien syntyä tai ainakin pahentaa niitä, mikäli ei ole 
tautien varsinainen syytekijä. Erityisen suositeltavaa tupakoinnin lopettaminen on verenpai-
nepotilaalle, sillä se vähentää olennaisesti kohonneen verenpaineen haittavaikutuksia ja lisää 
verenpainelääkkeiden tehoa. Myös monen ruoansulatuselinten sairauksista, kuten maha- ja poh-
jukaissuolihaavasta, kärsivän hoitotulos parantuu olennaisesti tupakoinnin lopettamisen myötä. 
Luiden haurastumisen ja siitä johtuvan osteoporoosin ehkäisyssä tupakoinnin lopettaminen on 
ensiarvoisen tärkeää. (Nieminen 1999.) Vakavammat sairaudet vaikuttavat eliniän pituuteen 
lyhentäen sitä yksilöstä riippuen jopa 10–20 vuodella (Vierola 1996). 

Tupakoinnin yhteys sekä naisten että miesten hedelmällisyysongelmiin on myös selvä. Tu-
pakoivilla naisilla on 35 prosenttia suurempi lapsettomuuden riski tupakoimattomiin verrattuna 
(Vierola 1996). Näin ollen tupakoinnin lopettaminen on lapsettomuudesta kärsiville tärkeä 
hoitomuoto. Raskauden aikainen tupakointi on haitallista paitsi äidille myös sikiölle. Nikotiini 
läpäisee helposti istukan, mikä altistaa sikiön jopa suuremmille nikotiinipitoisuuksille kuin äidin. 
Sikiön ja vastasyntyneen lapsen terveyden kannalta tupakoinnin lopettaminen on tärkeää heti 
raskauden alkuvaiheessa. (Nieminen 1999.)

Tupakoinnin lopettamisen haittavaikutuksiksi voidaan katsoa nikotiiniriippuvuuden ai-
heuttamat vieroitusoireet sekä painon lisääntyminen. Lopettamiseen liittyvät vaikeudet ovat 
yksilön kannalta suuret, mutta niitä pystytään helpottamaan nikotiinikorvaushoidoilla ja muilla 
vieroitushoidoilla (Tupakka ja talous 2000). Tupakoinnin lopettamisen jälkeen on todettu painon 
nousua, mutta Järvisen (1993) tutkimuksen mukaan se on vain noin joka kymmenennellä huo-
mattavaa. Järvisen näkemyksen mukaan on ilmeistä, että paino pyrkii tupakoinnin lopettamisen 
jälkeen palaamaan siihen fysiologiseen tasoon, joka se olisi ollut, jos tupakoija ei olisi koskaan 
tupakoinut. 

Tupakoinnin lopettamisen kansanterveydelliset vaikutukset
Tupakointi lisää suuresti ennenaikaiseen kuolemaan johtavien sairauksien riskiä, ja laskee näin 
ollen odotettavissa olevan eliniän pituutta. Kiiskisen ja kumppaneiden (2002) 19 vuoden seu-
rantatutkimuksen mukaan tupakoivat miehet menettävät kolme elinvuotta tupakoimattomiin 
verrattuna ja 1,8 vuotta tupakoinnin lopettaneisiin verrattuna. Peto työryhmineen (1996) puo-
lestaan arvioi, että teini-iässä aloitettu säännöllinen tupakointi lyhentää elinikää keskimäärin 
kahdeksalla vuodella. Seuraavassa tarkastellaan tupakoinnin lopettamisen vaikutuksia tähän 
tutkimukseen valittujen kolmen tupakkasairauden ennusteeseen.
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Keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä on miesten toiseksi ja naisten viidenneksi yleisin syöpämuoto Suomessa. Miesten 
keuhkosyövän ikävakioitu ilmaantuvuus on alkanut selvästi vähentyä, kun naisilla ilmaantuvuus 
on ollut pitkään kasvussa naisten lisääntyneen tupakoinnin vuoksi. (Finnish Cancer Registry 
2000.) Keuhkosyövistä ja keuhkosyöpäkuolemista vähintään 90 prosenttia johtuu tupakoinnista 
(Keuhkosyövän hoitosuositus 2001). Jos tupakointi ei ole jatkunut pitkään, keuhkosyöpäriski 
palautuu muutamassa vuodessa lähes tupakoimattoman tasolle. Jos tupakointi on aloitettu 
nuorena, ja se on jatkunut runsaana vuosikymmeniä, on elimistöön tullut runsaasti muutoksia, 
joista vain osa palautuu lopettamisen jälkeen. (Nieminen 1999.)

Sydäninfarkti

Sepelvaltimotauti eri ilmenemismuodoissaan on sekä miehillä että naisilla yksi yleisimmistä kuo-
linsyistä (Tilastokeskus 2005a), ja tupakointi on merkittävin yksittäinen syy tähän. Tupakoinnin 
määrällä on suuri vaikutus sairastavuus- ja kuolleisuusriskiin. Tupakoinnin lopettaminen alentaa 
nopeasti sepelvaltimotautiin liittyvän sydäninfarktin vaaraa. Infarktiriski laskee muutamassa 
vuodessa lähelle tupakoimattomien tasoa ja saavuttaa tupakoimattomien tason kymmenessä 
vuodessa. Tupakoinnin lopettaminen ei sydän- ja verisuonisairauksien kannalta ole koskaan 
myöhäistä, vaan siitä on hyötyä vielä infarktin jälkeenkin. (Nieminen 1999.)

Keuhkoahtaumatauti 

Joka toinen pitkään tupakoinut sairastuu jossakin vaiheessa krooniseen keuhkoputken tulehduk-
seen. Tätä tautia sairastavista noin 90 prosenttia tupakoi. Arvioiden mukaan 20–50 prosentille 
heistä kehittyy krooninen keuhkoahtaumatauti, joka pikkuhiljaa rappeuttaa keuhkoja ja lopulta 
johtaa potilaan hengityksen lamaantumiseen. (Nieminen 1999.) Tupakoinnin lopettaminen on 
tärkein keuhkoahtaumataudin hoitokeino. Tehokkailla tupakanvastaisilla toimilla siitä voitaisiin 
tehdä harvinainen sairaus (Keuhkoahtaumataudin hoitosuositus 1999). Hyöty on sitä suurempi 
mitä aikaisemmassa vaiheessa tupakointi lopetetaan, koska silloin ainakin osa tupakan aiheutta-
mista keuhkomuutoksista voi vielä korjaantua. Usein hoitoon hakeutuminen tapahtuu kuitenkin 
sairauden hyvin myöhäisessä vaiheessa. Tällöinkin tupakoinnin lopettaminen hidastaa taudin 
etenemistä ja helpottaa potilaan vointia tupakan aiheuttaman jatkuvan ärsytyksen hävittyä. 
(Nieminen 1999.)

Tupakoinnin lopettamisen kansantaloudelliset vaikutukset
Kansanterveydelliseltä kannalta tupakoinnin lopettamisesta on kiistattomasti hyötyä, mutta kan-
santaloudelliselta kannalta yhteys ei ole niin selvä. Tupakoinnin lopettamisella voidaan säästää 
hoitokustannuksia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä säästöjä ei välttämättä synny 
johtuen eliniän pitenemisestä tupakoinnin lopettamisen seurauksena ja sitä myötä korkeam-
mista hoitokustannuksista myöhäisemmissä elämänvaiheissa. Tutkimustulokset tältä osin ovat 
ristiriitaisia: joidenkin tutkimusten mukaan tupakoinnin lopettamisesta aiheutuu yhteiskunnalle, 
säästyneet hoitokustannukset ja eliniän piteneminen huomioon ottaen, nettosäästöä (Hodgson 
1992), toisten mukaan jopa ylimääräisiä kustannuksia (Leu ja Schaub 1983; Barendregt, Bonneux 
ja van der Maas 1997).
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Tupakka on hyödyke, jota verotetaan suhteellisen ankarasti. Valtio hyötyy verotuloina ihmis-
ten tupakoinnista. Verotus on myös tehokas keino, jolla valtio pystyy säätelemään tupakoinnin 
määrää. Yleisesti ajatellaan, että tupakoinnin vähentäminen tupakkaveroa korottamalla vähentää 
verotuloja. Tutkimusten mukaan tupakkaveron ja tupakan hinnan korottaminen yleensä lisää 
tupakasta saatavia verotuloja. Tupakan kysyntä on varsinkin lyhyellä aikavälillä joustamatonta 
tupakan hinnan suhteen, minkä vuoksi valtiolle kertyy hinnankorotuksen seurauksena aikai-
sempaa enemmän verotuloja, vaikka osa tupakoivista lopettaisi tai vähentäisi tupakointia tai 
osa nuorista jättäisi tupakoinnin aloittamatta. (WHO 1999.) Tulevina vuosina Suomi joutuu 
todennäköisesti EU-jäsenyyden velvoittamana ja kansainvälisen hintakilpailun vuoksi lieventä-
mään tupakkaan kohdistuvaa verotusta, mikä asettaa uusia haasteita tupakoinnin ehkäisytyölle. 
Samaan suuntaan vaikuttaa tupakkatuotteiden turistituontia muista EU-maista koskevien sää-
dösten muuttuminen.  

Laajamittaisella tupakan kysynnän laskulla on arvioitu olevan merkittävä vaikutus tupakan 
tuottajamaiden työllisyyteen. Tämän suuntaiset arviot ovat pääosin olleet tupakkateollisuuden 
laatimia, eivätkä useimmissa tapauksissa ole vastanneet kuvaa todellisista seurauksista. Puolu-
eettomien arvioiden mukaan tupakan kysynnän laskulla ei ole vaikutusta kokonaistalouteen ja 
työllisyyteen, sillä kuluttajat käyttävät tupakoinnista säästyneet rahat muihin hyödykkeisiin, ja 
tämän seurauksena työpaikkoja syntyy muille toimialueille. (WHO 1999.)
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TUPAKOINNIN LOPETTAMISEN KUSTANNUKSET, 
VAIKUTUKSET JA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS 

Yksilötasolla tupakoinnin lopettamisen avuksi on kehitetty erilaisia lääke- ja nikotiinikorvaushoi-
toja. Ne ovat suhteellisen kalliita, mutta tutkimusten mukaan myös vaikuttavia. Useissa tutkimuk-
sissa lääke- ja nikotiinikorvaushoitojen vaikutuksia ja kustannuksia on verrattu tahdonvoimalla 
ja/tai lääkärin ohjeistuksella toteutettaviin tupakoinnin lopetusyrityksiin. 

Suomessa tupakoinnin lopettamisen kustannuksia, vaikutuksia ja kustannusvaikuttavuutta 
ovat tutkineet muun muassa Hahl ja Jormanainen (2005) sekä Eskola ja Patja (2003). Hahlin 
ja Jormanaisen (2005) tutkimuksen mukaan tupakasta vieroitusmenetelmillä on mahdollista 
saada 1,5 (85-vuotiaat)–5,2 (30–35-vuotiaat) vuoden lisäys odotettuihin elinvuosiin riippuen 
tupakoinnin lopettamisiästä. Kustannuksia hoidoista aiheutui vieroitusmenetelmästä riippuen 
(lääkärin ohje, nikotiinikorvaushoidot eri muodoissaan ja Bupropioni) 1 167–3 710 euroa tupa-
koinnin lopettanutta kohti. Kustannus lisäelinvuotta kohti vaihteli keskimäärin 365 eurosta 1 159 
euroon (diskontatut 898–2 854 euroa). Eskolan ja Patjan (2003) tutkimuksessa kustannukset 
lisäelinvuotta kohti vaihtelivat miehillä 751 eurosta 856 euroon (diskontatut 1 488–3 277 eu-
roa) ja naisilla 733 eurosta 800 euroon (1 572–3 899 euroa) ikäryhmästä riippuen. Molemmissa 
tutkimuksissa tupakoinnin vieroitushoidot todettiin kustannusvaikuttaviksi tahdonvoimaan/ei 
hoitoa -vaihtoehtoon verrattuna.

Ulkomailla aihetta on tutkinut muun muassa Cornuzin työryhmä (2003) vertailemalla 
lääkärin ohjauksen ja erilaisten farmakologisten vieroitushoitojen kustannusvaikuttavuutta. 
Heidän tulostensa mukaan lääkärin ohjauksella säästetyn elinvuoden kustannukset vaihtelivat 
miehillä 385 eurosta 622 euroon ja naisilla 468 eurosta 796 euroon. Farmakologisten hoitojen 
kustannusvaikuttavuus puolestaan vaihteli miehillä 1 768 ja 6 879 euron ja naisilla 2 146 ja 8 799 
euron välillä lisäelinvuotta kohti.
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AINEISTO JA KÄYTETYT MENETELMÄT

Kustannustiedot
Tässä tutkimuksessa arvioitiin kolmen merkittävän tupakkasairauden aiheuttamat välittömät (eli 
suorat) kustannukset eli sairauksien diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta aiheutuneet kus-
tannukset. Jatkossa näitä kustannuksia kutsutaan hoitokustannuksiksi. Välillisillä (eli epäsuorilla) 
kustannuksilla tarkoitetaan sairaudesta johtuvia, etupäässä työstä poissaolon ja ennenaikaisen 
kuolleisuuden aiheuttamia, tuotantopanosten menetyksiä. Ne ovat aina enemmän tai vähem-
män laskennallisia ja niiden analysointimenetelmät ovat vielä kehittymättömiä, joten välillisten 
kustannusten tarkastelu jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Hoitokustannusten arviointi perustui tarkasteltavana olleiden sairauksien arvioituun hoi-
toprosessiin. Salon ja Pekurisen (1996) tutkimuksessaan käyttämiä hoitoprosessikuvauksia päi-
vitettiin sairauksia koskevan uuden tutkimustiedon ja asiantuntijalausuntojen pohjalta. Kunkin 
hoitotapahtuman kustannusta painotettiin sen ilmenemisen todennäköisyydellä hoitoprosessin 
aikana. Esimerkiksi keskimäärin 27,5 prosenttia keuhkosyöpäpotilaista saa leikkaushoitoa, joten 
leikkaushoidon kustannusta painotettiin 0,275:llä. Hoitoprosessin ajallisen kehityksen mukai-
sesti kustannukset jaettiin eri vuosille, ja vuosittaisia kustannuksia painotettiin kutakin sairautta 
potevien potilaiden elossaolotodennäköisyyksillä sairauden eri vaiheissa. Keuhkosyövän hoito-
kustannukset jaettiin kymmenelle vuodelle, sydäninfarktin 15 vuodelle ja keuhkoahtaumataudin 
30 vuodelle.

Erikoissairaanhoidossa toteutettavat hoitotapahtumat hinnoiteltiin Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin vuoden 2004 hinnaston (osat 1 ja 2) sekä Stakesin benchmarking tietokannan 
tietojen avulla ja perusterveydenhuollossa toteutettavat hoitotapahtumat terveydenhuollon yk-
sikkökustannusraportin tietojen avulla (Hujanen 2003). Lääkkeiden kustannustietoina käytettiin 
niiden vähittäismyyntihintoja, jotka saatiin Pharmaca Fennican verkkoversiosta. Eri vuosien 
hintatiedot vakioitiin vuoden 2004 hintatasoon kunnallisen terveydenhuollon hintaindeksin 
avulla.

Keuhkosyöpäpotilaan hoitoprosessi 

Keuhkosyöpää on kahta erilaista päätyyppiä, pienisoluinen ja ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, 
joiden hoito ja elossaoloennusteet poikkeavat toisistaan. Tässä tutkimuksessa käytettiin samoja 
keuhkosyövän elossaololukuja kuin Salon ja Pekurisen (1996) tutkimuksessa aikaisemmin, sillä 
elossaoloennusteiden ei ole todettu merkittävästi parantuneen hoitomuotojen kehittymisestä 
huolimatta (HUS 2004). Oletettiin siis, että ensimmäisen vuoden jälkeen sairauden toteamises-
ta elossa on pienisoluista syöpää sairastavista potilaista 30 prosenttia ja ei-pienisoluista syöpää 
sairastavista 50 prosenttia. Vastaavat luvut toisen vuoden jälkeen ovat 15 prosenttia ja 20 pro-
senttia ja viiden vuoden jälkeen kolme prosenttia ja kahdeksan prosenttia. Keuhkosyövistä noin 
25 prosenttia on pienisoluisia ja noin 75 prosenttia ei-pienisoluisia. 

Keuhkosyöpä on usein vaikea havaita varhaisessa vaiheessa, sillä se voi olla pitkään oireeton. 
Diagnostisiin tutkimuksiin kuuluvat ennen kaikkea keuhkojen röntgenkuva sekä keuhkojen 
tähystys (bronkoskopia), jonka yhteydessä voidaan ottaa kudosnäytteitä. Sairauden levinnei-
syyttä tutkitaan yleensä keuhkojen tietokonetomografialla eli kerroskuvauksella ja joissakin 
tapauksissa magneettitutkimuksella. Myös keuhkojen toimintakyvyn tutkiminen on tarpeellista 
ennen hoitopäätöstä. (Suomen Syöpäyhdistys 2005.) Kustannuslaskelmissa oletettiin, että keuh-
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kosyöpäpotilaalla on diagnosointivaiheessa neljä käyntiä poliklinikalla ja tätä ennen yksi käynti 
perusterveydenhuollon lääkärillä lähetteen saamiseksi erikoissairaanhoitoon. 

Pienisoluinen keuhkosyöpä lähettää jo varhaisessa vaiheessa etäpesäkkeitä keuhkojen ulko-
puolelle (Suomen Syöpäyhdistys 2005). Tästä syystä oletettiin Salon ja Pekurisen (1996) tavoin, 
että 15 prosentilla pienisoluista keuhkosyöpää sairastavista syöpä on diagnosointivaiheessa eden-
nyt jo niin pitkälle, että potilaalle ei ole aiheellista antaa mitään aktiivihoitoa. Muilla potilailla 
ensisijainen hoitomuoto on sytostaattihoito. Hoito toteutetaan tavallisesti useita sytostaatteja 
sisältävinä kuureina, joita annetaan 3–4 viikon välein useiden kuukausien ajan. Hoito ei yleensä 
edellytä vuodeosastolla oloa, vaan onnistuu polikliinisesti. (Suomen Syöpäyhdistys 2005.) Tässä 
tutkimuksessa oletettiin, että potilas saa sytostaatteja keskimäärin kuusi kuuria (1 kuuri = kolme 
poliklinikkakäyntiä (51 % potilaista) tai kolme päivää sairaalassa (30 % potilaista)). Keuhkojen 
alueelle rajoittuneessa taudissa sytostaattihoitoon voidaan liittää sädehoito (tässä tutkimuksessa 
polikliinista sädehoitoa oletettiin saavan 60 % sytostaattihoitopotilaista). Se toteutetaan hoidon 
alussa samanaikaisesti sytostaattihoidon kanssa tai sen jälkeen. Hoito kestää 5–6 viikkoa ja an-
netaan pieninä päivittäisinä annoksina viitenä päivänä viikossa (Suomen Syöpäyhdistys 2005.) 
Leikkaushoito tulee kyseeseen vain harvoille pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille 
(4 %), ja sen jälkeen sytostaattihoito on aina aiheellinen (Keuhkosyövän hoitosuositus 2001).

Pienisoluinen kasvain uusiutuu herkästi. Tällöin hoitona käytetään tavallisesti sytostaatti-
kuureja, joiden optimaalinen määrä on 4–6. (Keuhkosyövän hoitosuositus 2001.) Tässä tutki-
muksessa olettamuksena oli, että sytostaattihoitoa joudutaan antamaan uudestaan kaikille sitä jo 
aikaisemmin saaneille. Myös aivometastasointi on yleistä pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla, 
minkä vuoksi aivojen profylaktinen sädetys on aiheellista osalle potilaista (Keuhkosyövän hoi-
tosuositus 2001). Olettamuksena oli, että sitä annetaan 50 prosentille potilaista kahden viikon 
ajan viitenä päivänä viikossa. 

Ei-pienisoluisen keuhkosyövän tehokkain hoito on leikkaus, mutta kasvaimen levinneisyy-
den ja muiden sairauksien vuoksi vain 25–30 prosenttia potilaista on taudin toteamisen aikaan 
leikkauskelpoisia (Keuhkosyövän hoitosuositus 2001). Leikkauksen jälkeen potilaalle annetaan 
sädehoitoa, jos syöpäkasvainta on todettu myös keuhkojen välissä olevan välikarsinan imusol-
mukkeissa (40 % leikkauspotilaista). Nykyään varsin uutena hoitokäytäntönä on niin sanottu 
neoadjuvantti, sytostaattihoito, jossa annetaan 2–3 lääkehoitokuuria ennen leikkausta. (Mattson 
ja Niiranen 1997.) Tässä tutkimuksessa oletettiin, että sitä annetaan 30 prosentille leikkauspoti-
laista. Joissakin tapauksissa sytostaattihoitoa annetaan myös leikkauksen jälkeen tai sekä ennen 
että jälkeen leikkauksen (40 %). Mikäli kasvain on levinnyt laajasti välikarsinaan tai lähettänyt 
etäpesäkkeitä, se ei sovellu leikattavaksi. Tällöin hoitomuotona on tavallisesti sädehoito, jos poti-
laan kunto on riittävä sen toteuttamiselle. Se kestää 4–6 viikkoa ja toteutuu pieninä päivittäisinä 
annoksina viitenä päivänä viikossa. Hoito voidaan toteuttaa polikliinisesti ilman, että potilas 
joutuu vuodeosastolle, ellei matka kotoa ole päivittäiseen kulkemiseen liian pitkä (oletus, että 
55 % potilaista saa sädehoitoa polikliinisesti ja 15 % vuodeosastolla). Sädehoitoa voidaan joissakin 
tapauksissa tehostaa samanaikaisella sytostaattihoidolla (20 % sädehoitopotilaista). (Suomen 
Syöpäyhdistys 2005.) Noin 10 prosenttia potilaista saa sädehoidon akuuttina haittavaikutukse-
na voimakasoireisen sädepneumoniitin, jota hoidetaan kortisonilla (prednisonia 40–20 mg/vrk 
kuuden viikon ajan) (Keuhkosyövän hoitosuositus 2001).

Uusi kasvain tai paikallinen uusiutuma saattaa ilmaantua vuosienkin jälkeen. Hoitoperi-
aatteet ovat tällöin samat kuin primaarikasvaimissa. Uuden leikkauksen laajuutta saattaa tosin 
rajoittaa vähäinen jäljellä oleva hengitysreservi. Valikoiduissa tapauksissa yksittäinen rintaontelon 
ulkopuolinen etäpesäke voidaan hoitaa leikkauksella tai sädetyksellä. (Keuhkosyövän hoitosuo-
situs 2001.) Levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitona voidaan käyttää sytostaattihoitoa 
hillitsemään sairauden aiheuttamia oireita ja hidastamaan sen etenemistä (30 % potilaista). 
Hoitoa annetaan 3–6 kuuria, mutta vain sellaisille potilaille, joilla on riittävä yleiskunto. Myös 
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sädehoitoa voidaan antaa palliatiivisesti lievittämään sairauden oireita (50 % potilaista). (Suomen 
Syöpäyhdistys 2005.)

Keuhkosyövän hoitokustannukset painottuvat ensimmäiselle sairastumisen jälkeiselle 
vuodelle. Tällöin kustannuksia aiheutuu taudin diagnosoinnista, aktiivihoidosta, seurannasta, 
levinneen/uusiutuneen taudin hoidosta sekä mahdollisesta terminaalihoidosta. Tämän jälkeen 
kustannuksia syntyy vuosittain potilaan seurannasta, levinneen/uusiutuneen taudin hoidosta 
sekä terminaalihoidosta. Tässä tutkimuksessa oletettiin Salon ja Pekurisen (1996) tavoin, että 
keuhkosyöpäpotilas käy seurantakäynneillä poliklinikalla neljä kertaa ensimmäisen vuoden 
aikana, kolme kertaa toisen vuoden aikana, kaksi kertaa kolmannen ja neljännen vuoden aika-
na sekä kerran tämän jälkeisinä vuosina. Terminaalihoidon oletettiin kestävän keskimäärin 25 
vuorokautta, joista potilas viettää erikoissairaanhoidossa 82 prosenttia ja perusterveydenhuollon 
vuodeosastolla 18 prosenttia (Nenonen ja Rasilainen 2002).

Sydäninfarktipotilaan hoitoprosessi

Sydäninfarkti on usein yllättävä ja äkillinen tapahtuma, minkä vuoksi potilas kuljetetaan tavallisesti 
ambulanssilla sairaalaan. Merkittävä osa potilaista kuolee jo matkalla sairaalaan tai heti sairaa-
laan saapumisen jälkeen (äkkikuolema). Stakesin benchmarking tietokannan mukaan vuosina 
1998–2001 infarktipotilaista keskimäärin 10,7 prosenttia kuoli ensimmäisten seitsemän päivän 
aikana. Kuolleisuus ensimmäisen kuukauden aikana oli 16,6 prosenttia, kolmen kuukauden 
aikana 20,2 prosenttia ja yhden vuoden aikana 26,8 prosenttia. Vuoden jälkeen ensimmäisestä 
infarktista selviämisen todennäköisyyden oletettiin laskevan tasaisesti 4 prosentin vuosivauhtia 
samoin kuin Salon ja Pekurisen (1996) tutkimuksessa.

Benchmarking tietokannan mukaan ohitusleikkaus tehtiin 11,9 prosentille ja pallolaajennus 
10,6 prosentille infarktipotilaista. Uusintaleikkauksen ja uusintapallolaajennuksen todennäköi-
syyksinä käytettiin Salon ja Pekurisen (1996) tutkimuksen lukuja. Uusintaleikkausten osuus oli 2,7 
prosenttia ja pallolaajennuspotilailla uusintahoidon osuus oli 15 prosenttia sekä pallolaajennuksen 
jälkeisen ohitusleikkauksen osuus oli 10 prosenttia. Poliklinikkakäyntejä oli benchmarking tieto-
kannan mukaan sairastumisen jälkeisen vuoden aikana keskimäärin 4,7 potilasta kohden. Muina 
vuosina infarktipotilaan oletettiin käyvän seurannassa terveyskeskuslääkärillä kerran vuodessa.

Infarktin uusiutumisen todennäköisyytenä käytettiin samoja vuosittaisia todennäköisyys-
lukuja kuin Salon ja Pekurisen (1996) tutkimuksessa. Salomaan työryhmän (2003) tekemän 
tutkimuksen mukaan uusintainfarktien määrä oli vielä 1990-luvun loppupuolella varsin suuri, 
vaikka onkin viimeisten 15 vuoden aikana vähentynyt huomattavasti. Uusintainfarktin to-
dennäköisyys ensimmäisenä vuonna oli tässä analyysissä 10 prosenttia ja muina vuosina neljä 
prosenttia. Uusintainfarktista selviämisen todennäköisyydeksi arvioitiin ensimmäisen vuoden 
aikana 70 prosenttia, minkä jälkeen selviämisen todennäköisyyden oletettiin laskevan tasaisesti 
neljä prosenttia vuodessa.

Lääkityksenä infarktipotilaan oletettiin käyttävän ASAa (20 %:lla, joille ASA ei sovi, Klopi-
dogreeli), lyhyt- ja pitkävaikutteista Nitroa, Beetasalpaajaa sekä osalla potilaista lipidilääkettä. 
Lisäksi oletettiin, että 10 prosentille infarktipotilaista kehittyy sydämen vajaatoiminta, jonka 
lääkityksenä sydäninfarktilääkityksen lisäksi ACE-estäjä sekä diureetti. 

Sydäninfarktipotilaan hoitokustannukset painottuvat ensimmäiselle vuodelle. Tällöin kaikki 
potilaat saavat akuuttihoitoa lukuun ottamatta äkkikuolemapotilaita, joiden kustannukset aiheu-
tuvat pelkästä sairaankuljetuksesta. Mikäli potilaalle tehdään ohitusleikkaus tai pallolaajennus, 
oletettiin sen tapahtuvan ensimmäisen vuoden aikana. Lisäksi ensimmäisenä sydäninfarktin 
jälkeisenä vuotena kustannuksia syntyy lääkehoidosta, mahdollisen uusintainfarktin hoidosta 
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sekä seurannasta. Muiden vuosien kustannusten oletettiin syntyvän pelkästään lääkehoidosta, 
mahdollisen uusintainfarktin hoidosta sekä vuosittaisista seurantakäynneistä lääkärillä. 

Keuhkoahtaumatautipotilaan hoitoprosessi

Keuhkoahtaumatauti on hitaasti kehittyvä sairaus, jota sairastavat potilaat jaetaan terveydenhuol-
lon kuormittavuuden kannalta kolmeen ryhmään: lievää, usein oireetonta ja diagnosoimatonta 
sairautta sairastavat; kohtalaista, lääkärin hoitoa vaativaa sairautta sairastavat sekä vaikeaa, vuosit-
tain sairaalahoitoa vaativaa sairautta sairastavat potilaat (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998). Tässä 
tutkimuksessa kunkin keuhkoahtaumataudin vaiheen oletettiin kestävän kymmenen vuotta. 

Keuhkoahtaumataudin varhaisvaiheessa potilaalla ei vielä ole diagnosoitua sairautta. Kus-
tannukset syntyvät toistuvien hengitystietulehdusten hoidosta, joita on 1–4 vuodessa (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 1998). Tämän vuoksi potilas käy lääkärin vastaanotolla perusterveydenhuollossa 
sekä käyttää infektioiden aikana antibioottilääkitystä ja yskänlääkkeitä. (Pietinalho 2005.)

Keuhkoahtaumatauti diagnosoidaan usein vasta sen edetessä keskivaikeaan vaiheeseen. 
Diagnosointi perustuu etupäässä spirometriaan ja usein myös keuhkojen röntgenkuvaukseen. 
Tässä vaiheessa tehdään tavallisesti lääkityksen tehon toteamiseksi steroidihoitokoe (2 viikkoa 
prednisolonia 30 mg/pvä tai 1–2 kk inhalaatiosteroidia 800 microg/pvä). (Pietinalho 2005.) 
Kustannuslaskelmissa oletettiin, että pääosa potilaista diagnosoidaan perusterveydenhuollossa 
(70 %) ja loput erikoissairaanhoidossa (30 %). Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (1998) 
mukaan kohtalaista keuhkoahtaumatautia sairastavat käyvät erikoissairaanhoidon vastaanotoilla 
2–3 kertaa vuodessa ja lisäksi hoitohenkilökunnan vastaanotoilla 1–4 kertaa vuodessa. Tässä vai-
heessa potilaiden ei oletettu käyttävän erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluja. Lääkityksenä 
potilaat käyttävät hengitystieinfektioiden aiheuttamien pahenemisvaiheiden aikana antibiootteja 
ja yskänlääkkeitä (Pietinalho 2005) sekä lyhytvaikutteista avaavaa lääkettä (Käypä hoito -suosi-
tuksen päivitys 2003). Pienellä osalla potilaista oletettiin olevan käytössä myös pitkävaikutteinen 
avaava lääke jatkuvien pahenemisvaiheiden vuoksi. 

Vaikeassa keuhkoahtaumataudissa potilaat tarvitsevat avohoidon lisäksi myös vuodeosas-
tohoitoa. Nenosen, Rasilaisen ja Vilkmanin (1999) mukaan vuonna 1998 keuhkoahtaumatau-
tipotilaista 56,4 prosentilla oli vain yksi vuodeosastohoitojakso, 19,9 prosentilla kaksi jaksoa, 
9,5 prosentilla kolme jaksoa, 5,4 prosentilla neljä jaksoa ja 8,8 prosentilla vähintään viisi jaksoa. 
Vuonna 2000 erikoissairaanhoidon osuus päättyneistä hoitojaksoista oli 59,2 prosenttia ja terveys-
keskuksen osuus 40,8 prosenttia, keskimääräinen hoitojakson pituus oli 9,1 vuorokautta (Nenonen 
ja Rasilainen 2002). Potilaiden keskimääräinen elossaoloaika ensimmäisen sairaalahoitojakson 
jälkeen oli 1986–1993 välisenä seuranta-ajanjaksona 5,71 vuotta (Vilkman 1997).

Potilaat tarvitsevat vaikeassa keuhkoahtaumataudissa jatkuvaa lääkitystä, josta on laadit-
tu yksityiskohtaiset suositukset (Käypä hoito -suosituksen päivitys 2003). Kontrollikäyntejä 
erikoissairaanhoidon poliklinikalla on 2–4 ja lisäksi käyntejä pahenemisvaiheiden vuoksi 1–4 
(Pietinalho 2005). Noin 2000 potilasta saa pitkäaikaista kotihappihoitoa (Seurantaraportti 2004), 
jonka kustannukset muodostuvat etupäässä laitteiden vuokrasta, käytöstä ja kuljetuksista sekä 
huolloista (Kämäräinen 2005). Kuntoutusohjaaja tekee vuosittain 1–3 kotikäyntiä happihoitopo-
tilaiden luona (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998). Muita keuhkoahtaumapotilaiden käyttämiä 
hengitysapuvälineitä ovat lääkesumuttimet ja kaksoispaineventilaattorit (CPAP) (Seurantaraportti 
2004).

Keuhkoahtaumapotilaille järjestetään myös kuntoutusta, jota vielä tässä vaiheessa toteute-
taan ainoastaan laitoksissa. Kuntoutuksesta vastaa pääosaltaan Hengitysliitto, Heli. (Pietinalho 
2005.) Laitoskuntoutusjakson pituus on tavallisesti 14 vuorokautta, ja kuntoutuslaitokset ovat 
määrittäneet sille omat vuorokausihintansa (Puolanne 2005). Lääkärit ja hoitohenkilökunta 
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antavat sairauden kaikissa vaiheissa ohjausta ja tukea muun muassa tupakoinnin lopettamiseen, 
lääkitykseen, pahenemisvaiheiden seurantaan sekä kotona selviytymiseen ja lisäksi potilailla on 
tarvittaessa mahdollisuus yksilölliseen fysioterapiaan (Heli 2005).

Eliniänaikaisten hoitokustannusten ja tupakoinnin 
lopettamisesta syntyvien säästöjen laskeminen
Tässä tutkimuksessa sovellettiin insidenssi- eli sairauden ilmaantuvuusperusteista lähestymistapaa, 
jonka avulla tupakoinnista aiheutuvat hoitokustannukset ja tupakoinnin lopettamisella saavu-
tettavat säästöt arvioitiin ihmisen jäljellä olevan eliniän ajalta. Toinen tupakoinnin kustannuksia 
tarkastelevissa tutkimuksissa yleisemmin käytetty, lähestymistapa on prevalenssi- eli sairauden 
vallitsevuusperusteinen lähestymistapa, joka on käyttökelpoinen poikkileikkaustutkimuksissa. 
(Oster ym. 1984.) 

Tupakkasairauksista aiheutuvien eliniänaikaisten hoitokustannusten ja tupakoinnin lo-
pettamisella saavutettavien säästöjen laskemisessa käytettiin Osterin ja kumppaneiden (1984) 
tutkimuksessaan kehittelemiä analyysi- ja laskentamenetelmiä. Mallin mukaan kunkin sairauden 
eliniänaikaisten hoitokustannusten nykyarvo riippuu sairastumisen aiheuttamista keskimääräi-
sistä kokonaishoitokustannuksista, todennäköisyydestä, että henkilö elää kuhunkin mahdolliseen 
sairastumisikään, eroista tupakoivien ja tupakoimattomien suhteellisissa riskeissä (rajariski) 
sairastua kuhunkin sairauteen kussakin iässä sekä diskonttokorosta. Tupakoinnin lopettamisella 
saavutettavien odotettavissa olevien säästöjen nykyarvo määräytyy muuten samoista tekijöistä, 
mutta tupakoivien ja tupakoimattomien sairastumisriskieron sijasta tarkasteltavana on tupa-
koivien ja tupakoinnin lopettaneiden riskiero. Yksityiskohtaiset laskukaavat on esitetty tämän 
raportin lopussa olevissa liitteissä 1 ja 2. 

Odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoinnin lopettamisella saavutettavat 
säästöt laskettiin erikseen miehille ja naisille viisivuotisikäryhmittäin (ikäryhmät 35–39- ja 80–84-
vuotiaat). Tupakoinnin määrä otettiin huomioon siten, että keuhkosyövän ja sydäninfarktin 
odotetut hoitokustannukset ja säästöt laskettiin erikseen vähän, kohtalaisesti ja paljon tupakoiville. 
Analyysissa käytetyt eri tupakointiryhmien määrälliset rajat vaihtelivat eri sairauksissa. Keuh-
kosyövän osalta vähän tupakoiviksi luokiteltiin 10–19 savuketta päivässä polttavat, kohtalaisesti 
tupakoiviksi 20–40 savuketta päivässä polttavat ja paljon tupakoiviksi yli 40 savuketta päivässä 
polttavat. Vastaavat rajat sydäninfarktin osalta olivat alle 15, 15–25 ja yli 25 savuketta per päivä. 
(Oster ym. 1984.)

Analyysissä tarvittavat elossaolotodennäköisyydet laskettiin suomalaisen väestön elossaolo-
lukujen pohjalta (Tilastokeskus 2004). Eri-ikäisten miesten ja naisten keuhkosyöpään ja sepel-
valtimotautiin sairastumisen rajariskit laskettiin Osterin ja kumppaneiden (1984) raportoimien 
insidenssilukujen avulla. Keuhkoahtaumataudin rajariskejä laskettaessa käytettiin pohjana Salon 
ja Pekurisen (1996) tutkimuksessaan käyttämiä keuhkoahtaumataudin insidenssejä, jotka ovat 
sukupuolittain ja ikäryhmittäin esitetty taulukossa 1. Tulokset diskontattiin nykyarvoon käyt-
täen neljän prosentin diskonttokorkoa, joka on yleisesti käytetty suomalaisissa taloudellisissa 
arviointitutkimuksissa.

Tupakoinnin lopettaneiden sairastumisriskit saatiin kertomalla tupakoivien riskiluvut Osterin 
ja kumppaneiden (1984) ilmoittamilla tupakoinnin lopettaneiden suhteellisilla sairastumisriskeillä 
tupakoiviin verrattuna. Tupakoinnin lopettaneiden sairastumisriskit laskevat vähitellen jokai-
sena tupakoinnin lopettamisen jälkeisenä vuotena saavuttaen lopulta tupakoimattomien tason. 
Se, kuinka nopeasti tupakoimattomien sairastumisriskitaso saavutetaan, riippuu sairaudesta ja 
aikaisemmasta tupakoinnin määrästä.
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TAULUKKO 1. Keuhkoahtaumataudin ikäryhmittäiset insidenssit 100 000 vastaavanikäistä kohti (Salo ja Peku-
rinen 1996)

Ikäryhmä Miehet   Naiset  

  Ei tupakoi Tupakoi Ei tupakoi Tupakoi

35–39 0 700 34 346

40–44 0 701 34 346

45–49 40 660 34 346

50–54 23 382 26 262

55–59 23 387 26 265

60–64 33 412 26 268

65–69 38 470 154 154

70–74 45 557 153 153

75–79 52 650 160 160

80–84 65 807 161 161

Tupakoinnista johtuvien odotettujen hoitokustannusten ja tupakoinnin lopettamisella saavu-
tettavien säästöjen suhdetta kuvataan säästö-kustannussuhteella. Suhde kertoo sen, kuinka suuri 
osa odotetuista hoitokustannuksista on säästettävissä tupakoinnin lopettamisella. Suhdeluvut 
saatiin jakamalla säästöjen euromäärä hoitokustannusten euromäärällä.

Herkkyysanalyysi
Keuhkosyöpään sairastumisen rajariskejä laskettaessa käytettyjä 1970-luvulta peräisin olevia 
insidenssilukuja muutettiin herkkyysanalyysissä vastaamaan paremmin nykypäivän tilannetta. 
Suomen Syöpärekisterin (2005) tilastojen mukaan keuhkosyövän ilmaantuvuus on kolmen vii-
meisen vuosikymmenen aikana miehillä puolittunut ja naisilla tupakoinnin lisääntymisen myötä 
lisääntynyt noin kolmanneksella. Miesten alkuperäiset insidenssiluvut jaettiin kahdella ja naisten 
ilmaantuvuusluvut kerrottiin vähän ja kohtalaisesti tupakoivilla 1,3:lla. 

Keuhkosyöpä-, sydäninfarkti- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden hoitokäytännöt ovat usein 
monimutkaisia, mistä johtuen tässä tutkimuksessa päästiin vain karkeaan arvioon todellisista 
hoitokustannuksista. Sitä, kuinka kustannusten taso vaikuttaa tuloksiin, testattiin herkkyysana-
lyysissä muuttamalla kunkin sairauden kustannusarvioita ± 20 prosenttia.

Tupakoinnista johtuvien eliniänaikaisten kokonaishoito-
kustannusten ja -säästöjen laskeminen
Tupakoinnista johtuvat odotetut kokonaishoitokustannukset ja -säästöt saatiin laskemalla yhteen 
tupakoinnista johtuvat keuhkosyövän, sydäninfarktin ja keuhkoahtaumataudin odotetut hoito-
kustannukset ja säästöt. Koska keuhkoahtaumataudin odotettuja hoitokustannuksia ja säästöjä 
ei ollut mahdollista jaotella tupakoinnin määrän mukaan, lisättiin keuhkoahtaumataudin hoito-
kustannukset ja säästöt vain kohtalaisesti tai paljon tupakoivien ryhmiin, sillä erityisesti runsas 
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tupakointi lisää keuhkoahtaumatautiin sairastumisen riskiä. Kustannukset jaettiin tasan näiden 
kahden ryhmän kesken. 

Tupakoinnista johtuvat odotetut väestötason kokonaishoitokustannukset ja -säästöt las-
kettiin kertomalla yksilökohtaiset odotetut hoitokustannukset ja säästöt tupakoivien määrällä 
suomalaisessa väestössä. Tupakoivien ikäryhmittäiset määrät saatiin kertomalla tupakoivien 
ikäryhmittäiset osuudet (Helakorpi ym. 2004; Sulander ym. 2004) ikäryhmittäisillä väestömäärillä 
(Tilastokeskus 2005b).
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TULOKSET

Keuhkosyöpäpotilaan eliniänaikaiset hoitokustannukset ja
tupakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt terveys-
menoissa
Yhden keuhkosyöpäpotilaan eliniänaikainen hoito maksaa keskimäärin 19 131 euroa (diskontattu 
4 %:n korolla, diskonttaamattomat hoitokustannukset 19 622 euroa). Miehillä tupakoinnista 
johtuvat odotetut hoitokustannukset vaihtelevat vähän tupakoivilla keskimäärin 82 eurosta 371 
euroon, kohtalaisesti tupakoivilla 141 eurosta 636 euroon ja paljon tupakoivilla 176 eurosta 805 
euroon tupakoivaa kohti ikäryhmästä riippuen. Naisilla vastaava kustannusvaihtelu on vähän 
tupakoivilla keskimäärin 16–114 euroa, kohtalaisesti tupakoivilla 40–253 euroa ja paljon tupa-
koivilla 63–395 euroa tupakoivaa kohti. Tupakoinnista johtuvat odotetut keuhkosyövän hoito-
kustannukset ovat miehillä korkeimmillaan 40–44-vuotiaiden tai 45–49-vuotiaiden ikäryhmässä 
tupakoinnin määrästä riippuen, naisilla 35–39-vuotiailla. 

Tupakoinnin lopettamisesta syntyvät säästöt vaihtelevat vähän tupakoivilla miehillä keski-
määrin 42 eurosta 368 euroon ja naisilla 8 eurosta 114 euroon tupakoivaa kohti, kohtalaisesti 
tupakoivilla miehillä 11 eurosta 628 euroon ja naisilla kolmesta eurosta 250 euroon sekä paljon 
tupakoivilla miehillä 14 eurosta 795 euroon ja naisilla viidestä eurosta 395 euroon. Eniten tu-
pakoinnin lopettamisesta syntyy säästöjä sekä miehillä että naisilla nuorimmissa ikäryhmissä. 
(Kuvio 1.)

Kun käytetään Osterin ja kumppaneiden (1984) ilmoittamia keuhkosyövän insidenssilukuja, 
jäävät naisten hoitokustannukset ja säästöt kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa tupakointiryhmissä 
huomattavasti alhaisemmiksi kuin miesten. Herkkyysanalyysissä (miesten insidenssilukuja 
vähennetty 50 %:lla ja naisten lisätty 30 %:lla) erot kuitenkin kaventuvat ja kääntyvät nuorim-
missa ikäryhmissä jopa päinvastaisiksi (kuvio 2, s. 20). Tällöin tupakoinnista johtuvat odotetut 
keuhkosyövän hoitokustannukset vaihtelevat tupakoinnin määrästä ja ikäryhmästä riippuen 
miehillä 39 ja 403 euron välillä ja naisilla 23 ja 395 euron välillä tupakoivaa kohti, tupakoinnin 

KUVIO 1. Tupakoinnista johtuvat keuhkosyövän odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoinnin lo-
pettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin 20–40 savuketta päivässä 
tupakoivilla
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lopettamisesta aiheutuvat säästöt puolestaan miehillä 19 eurosta 398 euroon ja naisilla 12 eurosta 
390 euroon tupakoivaa kohti. 

Keuhkosyövän hoitokustannusten vähentäminen 20 prosentilla pienentää tupakoinnista 
johtuvia odotettuja hoitokustannuksia ja tupakoinnin lopettamisesta syntyviä säästöjä samassa 
suhteessa. Tällöin hoitokustannukset ovat miehillä 66–644 euroa ja naisilla 13–316 euroa tu-
pakoivaa kohti ikäryhmästä riippuen sekä säästöt miehillä 9–636 euroa ja naisilla 3–312 euroa 
tupakoivaa kohti. Hoitokustannusten lisääminen 20 prosentilla vastaavasti kasvattaa odotettuja 
hoitokustannuksia ja säästöjä samassa suhteessa. Hoitokustannusten vaihtelu on tällöin miehillä 
99–966 euroa ja naisilla 20–474 euroa sekä säästöjen vaihtelu miehillä 13–954 euroa ja naisilla 
4–468 euroa tupakoivaa kohti.  

Tupakoinnin lopettaminen säästää tupakoinnista johtuvia keuhkosyövän odotettuja hoi-
tokustannuksia suhteellisesti eniten niillä tupakoivilla (sekä miehillä että naisilla), jotka ovat 
tupakoineet vähän ja lopettavat nuorena. Tällöin hoitokustannuksista pystytään säästämään 100 
prosentia. Tupakoinnin lopettaminen vielä 80–84 vuoden iässäkin säästää hoitokustannuksia 
vähän tupakoineilla hieman yli 50 prosenttia. Kohtalaisesti ja paljon tupakoineilla säästöjen osuus 
hoitokustannuksista on kaikissa ikäryhmissä vähän tupakoineita alhaisempi ja laskee nopeammin 
ikäryhmästä toiseen siirryttäessä. 80–84-vuotiaiden ikäryhmässä kohtalaisesti tai paljon tupakoi-
neiden hoitokustannuksista on tupakoinnin lopettamisella mahdollista säästää enää kahdeksan 
prosenttia. Erot säästöjen osuuksissa kohtalaisesti ja paljon tupakoivilla ovat erittäin pienet, mikä 
merkitsee, että säästettävissä olevien hoitokustannusten kannalta tupakoinnin määrällä ei ole 
merkitystä, mikäli henkilö polttaa savukkeita vähintään askin päivässä. Erot säästöjen osuuksissa 
miesten ja naisten välillä ovat myös pienet (kuviot 3 ja 4).

KUVIO 2. Herkkyysanalyysin (miesten insidenssilukuja vähennetty 50 %:lla, naisten lisätty 30 %:lla) mukaiset 
keuhkosyövän odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt 
tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin 20–40 savuketta päivässä tupakoivilla
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KUVIO 3. Keuhkosyövän säästö-kustannussuhteet miehillä eri ikäryhmissä tupakoinnin määrän mukaan
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KUVIO 4. Keuhkosyövän säästö-kustannussuhteet naisilla eri ikäryhmissä tupakoinnin määrän mukaan

Sydäninfarktipotilaan eliniänaikaiset hoitokustannukset 
ja tupakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt 
terveysmenoissa
Yhden sydäninfarktipotilaan eliniänaikainen hoito maksaa keskimäärin 10 983 euroa (diskontattu 
4 %:n korolla, diskonttaamattomat hoitokustannukset 12 186 euroa). Miehillä tupakoinnista 
johtuvat odotetut hoitokustannukset vaihtelevat vähän tupakoivilla keskimäärin 15 eurosta 55 
euroon, kohtalaisesti tupakoivilla 33 eurosta 126 euroon ja paljon tupakoivilla 53 eurosta 218 
euroon tupakoivaa kohti ikäryhmästä riippuen. Naisilla vastaava vaihtelu on vähän tupakoivilla 
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keskimäärin 3–11 euroa, kohtalaisesti tupakoivilla 6–29 euroa ja paljon tupakoivilla 13–84 euroa 
tupakoivaa kohti. Tupakoinnista johtuvat sydäninfarktin odotetut hoitokustannukset ovat sekä 
miehillä että naisilla korkeimmillaan 35–39-vuotiailla. 

Tupakoinnin lopettamisesta syntyvät säästöt vaihtelevat vähän tupakoivilla miehillä keski-
määrin kahdeksasta eurosta 52 euroon ja naisilla 1,5 eurosta 11 euroon tupakoivaa kohti, kohta-
laisesti tupakoivilla miehillä kahdesta eurosta 108 euroon ja naisilla 0,5 eurosta 22 euroon sekä 
paljon tupakoivilla miehillä kolmesta eurosta 185 euroon ja naisilla yhdestä eurosta 49 euroon 
tupakoivaa kohti. Eniten tupakoinnin lopettamisesta syntyy säästöjä sekä miehillä että naisilla 
nuorimmissa ikäryhmissä. Miesten suuremmasta sydäninfarktisairastavuudesta johtuen miesten 
odotetut hoitokustannukset ovat moninkertaiset naisten hoitokustannuksiin verrattuna. (Kuvio 
5.)

Sydäninfarktin hoitokustannusten vähentäminen 20 prosentilla pienentää tupakoinnista 
johtuvia odotettuja hoitokustannuksia ja tupakoinnin lopettamisesta syntyviä säästöjä samassa 
suhteessa. Tällöin hoitokustannukset ovat miehillä 12–174 euroa ja naisilla 6–67 euroa tupakoivaa 
kohti ikäryhmästä riippuen sekä säästöt miehillä 1–148 euroa ja naisilla 0,5–39 euroa tupakoivaa 
kohti. Hoitokustannusten lisääminen 20 prosentilla vastaavasti kasvattaa odotettuja hoitokus-
tannuksia ja säästöjä samassa suhteessa. Hoitokustannusten vaihtelu on tällöin miehillä 18–261 
euroa ja naisilla 3–101 euroa sekä säästöjen vaihtelu miehillä 2–223 euroa ja naisilla 0,5–59 euroa 
tupakoivaa kohti.

Tupakoinnin lopettaminen säästää tupakoinnista johtuvia sydäninfarktin odotettuja hoito-
kustannuksia suhteellisesti eniten niillä tupakoivilla, jotka ovat tupakoineet vähän ja lopettavat 
nuorena. Tällöin hoitokustannuksista pystytään säästämään naisilla 98 prosenttia ja miehillä 95 
prosenttia. Vielä 60–64-vuotiaillakin tupakoinnin lopettamisesta aiheutuvat säästöt ovat vähän 
tupakoineilla noin 50 prosenttia hoitokustannuksista. Kohtalaisesti ja paljon tupakoineilla sääs-
töjen osuus hoitokustannuksista on kaikissa ikäryhmissä vähän tupakoineita alhaisempi ja laskee 
nopeammin ikäryhmästä toiseen siirryttäessä. 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä kohtalaisesti tai 
paljon tupakoineiden hoitokustannuksista on tupakoinnin lopettamisella mahdollista säästää enää 
viisi prosentia. Erot säästöjen osuuksissa kohtalaisesti ja paljon tupakoivilla ovat erittäin pienet, 
mikä merkitsee, että säästettävissä olevien hoitokustannusten kannalta tupakoinnin määrällä 
ei enää ole väliä, mikäli henkilö polttaa vähintään 15 savuketta päivässä. Nuorena tupakoinnin 
lopettavilla miehillä kustannuksia on mahdollista säästää suhteellisesti naisia enemmän, mutta 
vanhemmissa ikäryhmissä erot tasoittuvat (kuviot 6 ja 7).
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KUVIO 5. Tupakoinnista johtuvat sydäninfarktin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoinnin lo-
pettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin 15–25 savuketta päivässä 
tupakoivilla
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KUVIO 6. Sydäninfarktin säästö-kustannussuhteet miehillä eri ikäryhmissä tupakoinnin määrän mukaan
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KUVIO 7. Sydäninfarktin säästö-kustannussuhteet naisilla eri ikäryhmissä tupakoinnin määrän mukaan

Keuhkoahtaumatautipotilaan eliniänaikaiset hoito-
kustannukset ja tupakoinnin lopettamisella saavutettavat 
säästöt terveysmenoissa
Yhden keuhkoahtaumapotilaan eliniänaikainen hoito maksaa keskimäärin 20 497 euroa (dis-
kontattu 4 %:n korolla, diskonttaamattomat hoitokustannukset 42 983 euroa). Diskonttauksen 
vaikutus kustannuksiin on suuri, sillä valtaosa kustannuksista syntyy vasta noin 20 vuoden ku-
luttua sairastumisesta. Tupakoinnista johtuvat odotetut hoitokustannukset vaihtelevat miehillä 
keskimäärin 6 eurosta 644 euroon ja naisilla 40 eurosta 318 euroon tupakoivaa kohti ikäryhmästä 
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riippuen. Tupakoinnista johtuvat keuhkoahtaumataudin odotetut hoitokustannukset ovat sekä 
miehillä että naisilla korkeimmillaan 35–39-vuotiailla ja laskevat sen jälkeen jyrkästi ikäryhmästä 
toiseen siirryttäessä. 

Tupakoinnin lopettamisesta syntyvät säästöt vaihtelevat miehillä keskimäärin yhdestä eu-
rosta 465 euroon ja naisilla seitsemästä eurosta 237 euroon tupakoivaa kohti. Eniten tupakoin-
nin lopettamisesta syntyy säästöjä sekä miehillä että naisilla nuorimmissa ikäryhmissä. Miesten 
suuremmasta keuhkoahtaumatautisairastavuudesta johtuen miesten odotetut hoitokustannukset 
ovat noin kaksinkertaiset naisten hoitokustannuksiin verrattuna (kuvio 8).

Keuhkoahtaumataudin hoitokustannusten vähentäminen 20 prosentilla pienentää tupa-
koinnista johtuvia odotettuja hoitokustannuksia ja tupakoinnin lopettamisesta syntyviä säästöjä 
samassa suhteessa. Tällöin odotetut hoitokustannukset ovat miehillä 5–515 euroa ja naisilla 
32–254 euroa tupakoivaa kohti ikäryhmästä riippuen sekä säästöt miehillä 1–372 euroa ja naisilla 
6–189 euroa tupakoivaa kohti. Hoitokustannusten lisääminen 20 prosentilla vastaavasti kasvattaa 
odotettavissa olevia hoitokustannuksia ja säästöjä samassa suhteessa. Hoitokustannusten vaihtelu 
on tällöin miehillä 7–773 euroa ja naisilla 48–381 euroa sekä säästöjen vaihtelu miehillä 1–558 
euroa ja naisilla 8–284 euroa tupakoivaa kohti.

 Tupakoinnin lopettaminen säästää tupakoinnista johtuvia keuhkoahtaumataudin odotettuja 
hoitokustannuksia suhteellisesti eniten niillä tupakoivilla, jotka lopettavat tupakoinnin nuorena. 
Tällöin hoitokustannuksista pystytään säästämään naisilla 74 prosenttia ja miehillä 72 prosenttia. 
Ikäryhmästä toiseen siirryttäessä säästö-kustannussuhde pienenee miehillä varsin hitaasti. Kun 
mies lopettaa tupakoinnin 60–64-vuotiaana, syntyy säästöjä vielä 50 prosenttia hoitokustan-
nuksista ja 80–84-vuotiaanakin 17 prosenttia. Naisilla hoitokustannuksista säästettävissä oleva 
osuus pienenee miehiä nopeammin ollen 17 prosenttia naisen lopettaessa tupakoinnin 60–64-
vuotiaana (kuvio 9).
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KUVIO 8. Tupakoinnista johtuvat keuhkoahtaumataudin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoinnin 
lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin
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KUVIO 9. Keuhkoahtaumataudin säästö-kustannussuhteet miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä

Tupakkasairauksien eliniänaikaiset kokonaishoito-
kustannukset ja -säästöt 

Yksilötason eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja -säästöt 

Tupakoinnista johtuvat yhteenlasketut odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset tässä tarkas-
telluista kolmesta sairaudesta vaihtelevat kohtalaisesti tupakoivilla miehillä 144 ja 1081 euron 
välillä ja naisilla 40 ja 441 euron välillä tupakoivaa kohti sekä paljon tupakoivilla miehillä 179 ja 
1341 euron välillä ja naisilla 63 ja 638 euron välillä tupakoivaa kohti ikäryhmästä riippuen. Tu-
pakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt ovat vastaavasti kohtalaisesti tupakoivilla miehillä 
12–969 euroa ja naisilla 3–390 euroa ja paljon tupakoivilla miehillä 14–1 213 euroa ja naisilla 
5–557 euroa tupakoivaa kohti. Odotetut hoitokustannukset ja -säästöt ovat suurimmillaan 35–39-
vuotiailla ja laskevat varsin tasaisesti ikäryhmästä toiseen siirryttäessä. Naisten tupakoinnista 
johtuvat hoitokustannukset ovat huomattavasti miesten kustannuksia alhaisemmat johtuen 
naisten alhaisemmasta sairastuvuudesta keuhkosyöpään, sydäninfarktiin ja keuhkoahtaumatautiin 
(kuviot 10 ja 11, s. 26). 

Kun kolmen sairauden yhteenlaskettujen hoitokustannusten arvioinnissa käytetään herkkyy-
sanalyysin mukaisia keuhkosyövän odotettuja hoitokustannuksia, tasoittuvat miesten ja naisten 
erot huomattavasti, erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä (kuviot 12 ja 13, s. 26–27). Tällöin tu-
pakoinnista johtuvat odotetut hoitokustannukset ovat kohtalaisesti tupakoivilla miehillä 72–759 
euroa ja naisilla 53–521 euroa ja paljon tupakoivilla miehillä 92–940 euroa tupakoivaa kohti. 
Paljon tupakoivilla naisilla odotetut hoitokustannukset ovat samat kuin alkuperäisissä laskelmissa. 
Kokonaissäästöt puolestaan ovat kohtalaisesti tupakoivilla miehillä 6–650 euroa ja naisilla 4–470 
euroa ja paljon tupakoivilla miehillä 8–816 euroa ja naisilla 5–557 euroa tupakoivaa kohti.
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KUVIO 10. Tupakoinnista johtuvat odotetut eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja tupakoinnin lopet-
tamisella saavutettavat kokonaissäästöt tupakoivaa kohti miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä kohtalaisesti 
tupakoivilla
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KUVIO 11. Tupakoinnista johtuvat odotetut eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja tupakoinnin lopetta-
misella saavutettavat kokonaissäästöt tupakoivaa kohti miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä paljon tupakoivilla
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KUVIO 12. Tupakoinnista johtuvat herkkyysanalyysin (keuhkosyövän insidenssilukuja miehillä vähennetty 
50 %:lla ja naisilla lisätty 30 %:lla) mukaiset odotetut eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja tupakoinnin 
lopettamisella saavutettavat kokonaissäästöt tupakoivaa kohti miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä kohtalaisesti 
tupakoivilla.
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KUVIO 13. Tupakoinnista johtuvat herkkyysanalyysin (keuhkosyövän insidenssilukuja miehillä vähennetty 50 %:lla 
ja naisilla lisätty 30 %:lla) mukaiset odotetut eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja tupakoinnin lopetta-
misella saavutettavat kokonaissäästöt tupakoivaa kohti miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä paljon tupakoivilla

Tupakoinnin lopettaminen säästää tupakoinnista johtuvia odotettuja kokonaishoitokustannuksia 
suhteellisesti eniten niillä tupakoivilla, jotka lopettavat tupakoinnin nuorena, tässä tutkimuksessa 
35–39-vuotiaina. Tällöin odotetuista hoitokustannuksista säästyy naisilla hieman alle 90 prosenttia 
ja miehillä 90 prosenttia. Säästöjen osuus kokonaishoitokustannuksista on lähes sama riippumatta 
tupakoinnin lopettamista edeltäneestä tupakoinnin määrästä silloin kuin päivittäinen kulutus on 
ollut vähintään 15 savuketta päivässä. Ikäryhmästä toiseen siirryttäessä säästö-kustannussuhde 
pienenee nuoremmissa ikäryhmissä hitaasti ja vanhemmissa ikäryhmissä suhteellisen nopeasti. 
Kun tupakointi lopetetaan 70–74-vuoden iässä, syntyy säästöjä miehillä vielä 49 prosenttia ja 
naisilla 50 prosenttia kokonaishoitokustannuksista. 80–84-vuotiaana tupakoinnin lopettavilla 
säästöjä odotetaan sen sijaan syntyvän enää kahdeksan prosenttia. (Kuviot 14 ja 15 (s. 28).)
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KUVIO 14. Kokonaissäästö-kustannussuhteet tutkimuksessa tarkasteltujen kolmen sairauden osalta miehillä 
eri ikäryhmissä
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KUVIO 15. Kokonaissäästö-kustannussuhteet tutkimuksessa tarkasteltujen kolmen sairauden osalta naisilla eri 
ikäryhmissä

Yhteiskunnalliset eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja -säästöt

Yhteiskunnan tasolla tarkasteltuna tupakoinnista aiheutuvat odotetut eliniänaikaiset koko-
naishoitokustannukset ovat noin 245,8 miljoonaa euroa, joista miesten osuus on noin 205 mil-
joonaa euroa ja naisten osuus noin 40,8 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki tupakoivat lopettaisivat 
tupakoinnin, säästettäisiin näistä kokonaishoitokustannuksista noin 208,9 miljoonaa euroa 
(miehillä noin 173,7 miljoonaa euroa ja naisilla noin 35,2 miljoonaa euroa) eli 85 prosenttia 
kokonaishoitokustannuksista.

Herkkyysanalyysi (keuhkosyövän insidenssilukuja miehillä vähennetty 50 %:lla ja naisilla 
lisätty 30 %:lla) laskee tupakoinnista johtuvat odotetut yhteiskunnalliset kokonaishoitokustan-
nukset noin 180,1 miljoonaan euroon. Tällöin miesten kokonaishoitokustannukset laskevat 
noin 129,6 miljoonaan euroon ja naisten nousevat noin 50,5 miljoonaan euroon. Tupakoinnin 
lopettamisella saavutettavissa olevat kokonaissäästöt ovat tässä tapauksessa noin 148,6 miljoonaa 
euroa, miehillä 104,3 miljoonaa euroa ja naisilla 44,3 miljoonaa euroa.
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POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa tupakoinnista johtuvan keuhkosyöpä-, 
sydäninfarkti- ja keuhkoahtaumatautisairastavuuden aiheuttamista eliniänaikaisista hoitokus-
tannuksista sekä siitä, kuinka paljon näitä kustannuksia on mahdollista säästää, mikäli tupakoiva 
henkilö lopettaa tupakoinnin. Kustannus- ja säästölaskelmat pohjautuivat kyseisten sairauksien 
arvioituihin hoitoprosesseihin, jotka muodostettiin uusimman tutkimustiedon ja asiantuntija-
lausuntojen perusteella. Sairauksien hoito ei kuitenkaan koskaan ole yksinkertaista, vaan samaa 
sairautta sairastavia potilaita hoidetaan usein hyvin eri tavoin. Hoitoprosessien tarkka arviointi 
edellyttäisi pitkäkestoista seurantatutkimusta, jota ei toistaiseksi ole tehty. Edellä mainittujen 
seikkojen vuoksi hoitoprosessikuvauksista ei saatu kovin tarkkoja, vaan ne kuvastavat enem-
mänkin sitä, miten tyypillistä keskivertopotilasta hoidetaan. Tästä johtuen myös hoitoprosessien 
pohjalta lasketuissa hoitokustannusarvioissa esiintyy epätarkkuutta, jota on kuitenkin pyritty 
kontrolloimaan herkkyysanalyysien avulla. Herkkyysanalyysi osoitti, että hoitokustannusarvioiden 
muutos muuttaa tupakoinnista johtuvia odotettavissa olevia hoitokustannuksia ja tupakoinnin 
lopettamisesta syntyviä kustannussäästöjä samassa suhteessa, joten tarvittaessa uudet luvut on 
helppo laskea, mikäli päästään tarkempiin hoitojen kokonaiskustannusarvioihin.

Saatuihin tuloksiin vaikuttaa se, minkälaisia sairauksien insidenssilukuja käytetään. Tässä 
tutkimuksessa päädyttiin käyttämään keuhkosyövän ja sydäninfarktin insidensseinä yhdysval-
talaisia 1970-luvulta peräisin olevia lukuja ja keuhkoahtaumataudin insidensseinä kotimaisia 
1990-luvun alkupuolelta peräisin olevia lukuja. Kolmenkymmenen vuoden aikana väestön 
tupakointitottumukset ovat jonkin verran muuttuneet, erityisesti naisten tupakointi on lisään-
tynyt ja tupakoinnin aloittaminen siirtynyt nuorempiin ikäryhmiin. Myös tupakkatuotteet ovat 
muuttuneet, ja markkinoille on tullut entistä ”kevyempiä” savukkeita, joiden on kuitenkin to-
dettu olevan terveydelle aivan yhtä haitallisia kuin normaalit savukkeet. Nämä muutokset ovat 
vuosikymmenien myötä muuttaneet myös tupakkasairauksien ilmaantuvuutta. Tämän vuoksi 
keuhkosyövän insidenssilukuja muutettiin herkkyysanalyysissä siten, että miesten insidenssejä 
pienennettiin ja naisten suurennettiin. Tämän seurauksena tupakoinnista johtuvien keuhkosyö-
vän odotettujen eliniänaikaisten hoitokustannusten ero miesten ja naisten välillä kaventui lähes 
olemattomiin ja nuoremmissa ikäryhmissä kääntyi jopa päinvastaiseksi. Tämän voidaan olettaa 
kuvaavan paremmin tilannetta nykypäivänä (Mattson, Kunnamo ja Aho 2001). Sydäninfarktin 
insidenssejä sen sijaan ei muutettu, sillä tupakoinnin syyosuus sydäninfarktisairastavuudessa on 
suhteellisen pieni, jolloin insidenssien muutosten merkitys jää tässä esitettyjen tulosten kannalta 
pieneksi. 

Tulokset kuvastavat sitä, kuinka paljon tupakointi aiheuttaa hoitokustannuksia tupakoivaa 
kohti. Keuhkosyöpä- ja keuhkoahtaumatautisairastavuudesta merkittävä osa, 84 prosenttia, johtuu 
yksinomaan tupakoinnista, minkä vuoksi näiden sairauksien tupakoinnista johtuvat odotetut 
hoitokustannukset nousevat korkeammiksi kuin sydäninfarktin, jonka sairastavuudesta 17 pro-
senttia johtuu tupakoinnista (Patja ja Haukkala 2004). Tulosten mukaan tupakoinnista johtuvat 
keuhkosyövän ja keuhkoahtaumataudin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ovat noin 
viisinkertaiset sydäninfarktin kustannuksiin verrattuna. Ero on jonkin verran suurempi kuin 
Osterin ja kumppaneiden (1984) sekä Salon ja Pekurisen (1996) tutkimuksessa. Muuten tulokset 
ovat pääosin samansuuntaisia aikaisempien aihetta koskevien tutkimusten kanssa. Tutkimustu-
losten erot johtunevat pääosin muuttuneista hoitokäytännöistä.

Tämän tutkimuksen otsikon kysymykseen, kannattaako tupakoinnin lopettaminen, on varsin 
helppo vastata terveyden näkökulmasta ilman uusia tutkimustuloksiakin. Terveyden kannalta 
tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Kun vastausta kysymykseen haetaan taloudellisesta 
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näkökulmasta, ei lopputulos ole yhtä yksiselitteinen. Tupakoinnin lopettamisyrityksistä eri me-
netelmiä apuna käyttäen koituu kustannuksia, joita on syytä peilata tupakoinnin aiheuttamiin 
kustannuksiin. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tupakoinnista aiheutuu ikäryhmästä 
riippuen miehillä 72–1 341 euron ja naisilla 40–638 euron odotetut eliniänaikaiset kustannukset 
tupakoivaa kohti lisääntyneen keuhkosyöpä-, sydäninfarkti- ja keuhkoahtaumatautisairastavuu-
den vuoksi. Näistä kustannuksista voidaan säästää tupakoinnin lopettamisella miehillä 6–1 213 
euroa ja naisilla 3–557 euroa tupakoivaa kohti. 

Hahlin ja Jormanaisen (2005) tutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettaminen lääkärin 
ohjauksen, nikotiinikorvaushoitojen sekä bupropionin avulla maksaa 1 167–3 710 euroa tupa-
koinnin lopettanutta kohti. Jos tupakoinnin lopettaminen olisi mahdollista vain näitä keinoja 
käyttäen, olisi tupakoinnin lopettaminen kannattavaa ainoastaan 35–39-vuotiailla miehillä. 
Tosin osa tupakoivista onnistuu lopettamaan tupakoinnin pelkän tahdonvoiman avulla, mistä 
ei aiheudu lainkaan rahamääräisiä kustannuksia. Tällöin tupakoinnin lopettaminen on aina 
taloudellisesti kannattavaa. 

Kustannussäästöjen lisäksi tupakoinnin lopettaminen lisää elinvuosia ja erityisesti parantaa 
niiden laatua. Tupakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt eivät välttämättä yllä tupakoinnin 
lopettamisesta aiheutuvien kustannusten tasolle, mutta myös saavutetuilla lisäelinvuosilla on oma 
arvonsa. Yhteiskunnan maksuhalukkuudesta riippuu, kuinka paljon näistä lisäelinvuosista ollaan 
valmiita maksamaan. Esimerkiksi Hahlin ja Jormanaisen (2005) mukaan nikotiinikorvaus- ja 
lääkehoidoilla saavutettavissa olevat lisäelinvuodet maksavat 365–1 159 euroa ja Eskolan ja Patjan 
(2003) mukaan 733–856 euroa lisäelinvuotta kohti. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain kolmesta merkittävästä tupakkasairaudesta aiheutuvia 
hoitokustannuksia. Tupakointi lisää myös monen muun sairauden riskiä, joista aiheutuu myös 
merkittäviä hoitokustannuksia. Näiden muiden sairauksien ottaminen mukaan tässä esitettyihin 
arvioihin lisäisi tupakoinnista johtuvia eliniänaikaisia hoitokustannuksia ja tupakoinnin lopet-
tamisella saavutettavia säästöjä ja nostaisi arviota. Tosin vaikutus ei olisi kovin merkittävä, sillä 
keuhkosyövän, sepelvaltimotaudin sekä kroonisen bronkiitin ja emfyseeman hoitokustannukset 
edustavat 92 prosenttia kaikkien tupakkasairauksien sairaalahoidon kustannuksista (Pekurinen 
1991). 

Yhteiskunnan tasolla tupakoinnista johtuvat odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset 
nousevat lähes 246 miljoonaan euroon. Näistä kustannuksista vältettäisiin 85 prosenttia, jos 
kaikki tupakoivat lopettaisivat tupakoinnin. Arviossa ei ole otettu huomioon sitä, että vaikka 
tupakoinnin lopettamisella pystytään välttämään joitakin sairauksia, sairastuvat ihmiset iän 
myötä muihin sairauksiin, joista aiheutuu hoitokustannuksia. Jos tämä olisi laskelmissa otettu 
huomioon, olisi säästöjen osuus hoitokustannuksista jäänyt alhaisemmaksi. 

Tupakoinnin lopettamisesta syntyy eniten säästöjä nuorimmissa ikäryhmissä, minkä vuoksi 
tupakoinnin ehkäisytyötä on taloudellisesti kannattavinta kohdistaa nuorempiin tupakoiviin. 
Kannattavaa on myös saada nuoret lopettamaan tupakointi varhaisessa vaiheessa, kun se ei vielä 
ole kovin runsasta. Nuoret naiset, nuorten miesten ohella, ovat tärkeä kohderyhmä, sillä heillä 
tupakointi on merkittävästi lisääntynyt. Vastaavanlaisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin ovat 
päätyneet muun muassa Puska, Korhonen ja Uutela (1997). 
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LIITE 1

Laskukaava tupakoinnista aiheutuvien odotettujen eliniänaikaisten 
hoitokustannusten nykyarvon laskemiseksi
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= tupakoinnista johtuvien odotettujen hoitokustannusten nykyarvo taudin i 
suhteen sukupuolta s olevalle m ikäiselle tupakoivalle, joka tupakoi määrän 
t.

= sukupuolta s olevan henkilön odotettujen hoitokustannusten nykyarvo, kun 
hän on sairastunut tautiin i iässä l.

=  todennäköisyys, että sukupuolta s oleva m ikäinen henkilö elää sairastumi-
sikään l.

= todennäköisyys, että sukupuolta s oleva l ikäinen terve henkilö elää n+1 
ikäiseksi.

= todennäköisyys, että sukupuolta s oleva m ikäinen terve tupakoitsija, joka 
tupakoi määrän t, sairastuu tautiin i ennen ikää l.

= todennäköisyys, että sukupuolta s oleva m ikäinen terve tupakoimaton 
henkilö sairastuu tautiin i ennen ikää l.

= sukupuolta s olevan, määrän t tupakoivan henkilön riski sairastua tautiin i 
iässä l.

= sukupuolta s olevan tupakoimattoman henkilön riski sairastua tautiin i iässä 
l.

= diskonttokorko
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LIITE 2

Laskukaava tupakoinnin lopettamisella säästettyjen odotettujen 
hoitokustannusten nykyarvon laskemiseksi

= tupakoinnin lopettamisella saavutettavien odotettujen hoitokustannus-
säästöjen nykyarvo sairauden i suhteen sukupuolta s olevalle m ikäiselle 
tupakoitsijalle, joka tupakoi määrän t.

= sukupuolta s olevan henkilön odotettujen hoitokustannusten nykyarvo, kun 
hän on sairastunut tautiin i iässä l.

=  todennäköisyys, että sukupuolta s oleva m ikäinen henkilö elää sairastumi-
sikään l.

= todennäköisyys, että sukupuolta s oleva l ikäinen terve henkilö elää n+1 
ikäiseksi.

= todennäköisyys, että sukupuolta s oleva m ikäinen terve tupakoitsija, joka 
tupakoi määrän t, sairastuu tautiin i ennen ikää l.

= todennäköisyys, että sukupuolta s oleva terve määrän t tupakoiva tupakoitsija, 
joka lopettaa tupakoinnin iässä m, sairastuu tautiin i ennen ikää l.

= sukupuolta s olevan, määrän t tupakoivan henkilön riski sairastua tautiin i 
iässä l.

= sukupuolta s olevan, määrän t tupakoivan tupakoitsijan, joka lopettaa tupa-
koinnin iässä m, riski sairastua tautiin i iässä l.

= diskonttokorko
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LIITETAULUKOT

LIITETAULUKKO 1. Tupakoinnista johtuvat keuhkosyövän odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoin-
nin lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin tupakoinnin määrän 
mukaan (diskontattu 4 %:n korolla).

  VÄHÄN KOHTALAISESTI PALJON

 
hoito-

kustannukset
säästöt

hoito-
kustannukset

säästöt
hoito-

kustannukset
säästöt

Miehet

35–39 368 368 633 628 801 795

40–44 371 368 636 622 805 786

45–49 371 365 636 605 805 765

50–54 367 356 629 575 795 727

55–59 357 340 611 526 772 663

60–64 337 310 576 446 727 562

65–69 303 261 516 332 651 417

70–74 240 190 408 203 513 254

75–79 163 114 279 87 351 108

80–84 82 42 141 11 176 14

Naiset

35–39 114 114 253 250 395 390

40–44 114 113 252 245 393 382

45–49 113 110 249 235 389 367

50–54 109 106 241 221 376 344

55–59 104 99 230 201 358 313

60–64 96 90 212 169 330 263

65–69 86 72 190 117 297 183

70–74 59 46 135 67 211 106

75–79 35 25 83 27 132 43

80–84 16 8 40 3 63 5
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LIITETAULUKKO 2. Tupakoinnista johtuvat sydäninfarktin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoin-
nin lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin tupakoinnin määrän 
mukaan (diskontattu 4 %:n korolla)

  VÄHÄN KOHTALAISESTI PALJON

 
hoito-

kustannukset säästöt
hoito-

kustannukset säästöt
hoito-

kustannukset säästöt

Miehet

35–39 55 52 126 108 218 185

40–44 52 46 120 90 209 153

45–49 50 40 116 64 201 107

50–54 39 28 90 35 153 57

55–59 30 16 65 14 106 23

60–64 15 8 33 2 53 3

Naiset

35–39 11 11 29 22 84 49

40–44 10 9 25 18 63 36

45–49 10 8 22 12 42 25

50–54 8 5 17 7 34 14

55–59 6 3 13 3 26 6

60–64 3 1 6 0 13 1

LIITETAULUKKO 3. Tupakoinnista johtuvat keuhkoahtaumataudin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja 
tupakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin (diskontattu 
4 %:n korolla)

  MIEHET NAISET

 
hoito-

kustannukset säästöt
hoito-

kustannukset säästöt

35–39 644 465 318 237

40–44 507 341 255 176

45–49 372 241 193 121

50–54 256 170 132 73

55–59 193 112 86 33

60–64 129 64 40 7

65–69 74 32               -                 -   

70–74 39 13               -                 -   

75–79 13 4               -                 -   

80–84 6 1               -                 -   
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LIITETAULUKKO 4. Tupakoinnista johtuvat keuhkosyövän odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoin-
nin lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin tupakoinnin määrän 
mukaan (diskonttaamattomat)

  VÄHÄN KOHTALAISESTI PALJON

 
hoito-

kustannukset
säästöt

hoito-
kustannukset

säästöt
hoito-

kustannukset
säästöt

Miehet

35–39 377 377 648 644 821 814 

40–44 380 377 652 637 824 806 

45–49 380 375 652 620 824 784 

50–54 376 365 644 589 814 744 

55–59 365 348 626 538 790 679 

60–64 345 318 590 458 744 575 

65–69 310 267 529 340 666 426 

70–74 245 194 418 207 525 260 

75–79 167 116 285 88 358 110 

80–84 83 43 143 11 179 14 

Naiset

35–39 117 117 260 256 405 400 

40–44 117 116 259 251 403 391 

45–49 115 113 255 241 398 376 

50–54 112 108 247 226 385 353 

55–59 106 101 235 206 367 321 

60–64 98 92 217 173 338 269 

65–69 88 73 195 119 304 187 

70–74 61 47 138 69 216 109 

75–79 36 25 85 28 134 44 

80–84 17 9 40 3 64 5 
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LIITETAULUKKO 5. Tupakoinnista johtuvat sydäninfarktin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoin-
nin lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin tupakoinnin määrän 
mukaan (diskonttaamattomat)

  VÄHÄN KOHTALAISESTI PALJON

 
hoito-

kustannukset
säästöt

hoito
kustannukset

säästöt
hoito

kustannukset
säästöt

Miehet

35–39 61 58 140 119 241 206 

40–44 58 51 134 100 232 170 

45–49 56 44 128 71 223 118 

50–54 44 31 100 39 170 64 

55–59 33 17 72 16 118 26 

60–64 17 9 36 2 59 3 

Naiset

35–39 12 11 32 24 93 54 

40–44 11 10 28 19 70 40 

45–49 11 9 25 14 47 28 

50–54 9 6 19 7 38 16 

55–59 6 3 14 3 29 7 

60–64 3 2 7 0 14 1 

LIITETAULUKKO 6. Tupakoinnista johtuvat keuhkoahtaumataudin odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset 
ja tupakoinnin lopettamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin (diskont-
taamattomat)

  MIEHET NAISET

 
hoito-

kustannukset
säästöt

hoito-
kustannukset

säästöt

35–39      1 309           934            661             91   

40–44      1 021           674            530             64   

45–49         738           463            400             47   

50–54         494           313            272             49   

55–59         360           193            176               6   

60–64         224           102              78               4   

65–69         114             46                -                -   

70–74           54             17                -                -   

75–79           15               5                -                -   

80–84             6               1                -                -   
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LIITETAULUKKO 7. Herkkyysanalyysin (miesten ilmaantuvuuslukuja vähennetty 50 %:lla ja naisten lisätty 30 %:lla) 
mukaiset tupakoinnista johtuvat keuhkosyövän odotetut eliniänaikaiset hoitokustannukset ja tupakoinnin lopet-
tamisella saavutettavat säästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin (diskontattu 4 %:n korolla)

  VÄHÄN KOHTALAISESTI PALJON

 
hoito-

kustannukset
säästöt

hoito-
kustannukset

säästöt
hoito-

kustannukset
säästöt

Miehet

35–39 173 173 311 310 401 398 

40–44 175 174 313 307 403 394 

45–49 175 172 314 299 403 384 

50–54 173 168 310 285 399 366 

55–59 168 160 302 260 388 335 

60–64 159 147 285 221 366 284 

65–69 143 123 256 165 329 212 

70–74 112 88 203 100 261 129 

75–79 75 52 137 43 178 55 

80–84 37 19 69 6 89 7 

Naiset

35–39 155 154 334 330 395 390 

40–44 154 153 333 323 393 382 

45–49 152 149 328 310 389 367 

50–54 147 143 318 291 376 344 

55–59 140 134 303 265 358 313 

60–64 129 121 279 222 330 263 

65–69 116 97 251 154 297 183 

70–74 81 64 178 90 211 106 

75–79 49 35 111 37 132 43 

80–84 23 12 53 4 63 5 
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LIITETAULUKKO 8. Tupakoinnista johtuvat odotetut eliniänaikaiset kokonaishoitokustannukset ja tupakoinnin 
lopettamisella saavutettavat kokonaissäästöt tupakoivaa kohti sukupuolittain ja ikäryhmittäin tupakoinnin 
määrän mukaan (diskontattu 4 %:n korolla)

  KOHTALAISESTI PALJON

 
hoito-

kustannukset
säästöt

hoito-
kustannukset

säästöt

Miehet

35–39 1 081 969 1 341 1 213

40–44 1 010 883 1 267 1 111

45–49 938 789 1 192 992

50–54 847 695 1 076 869

55–59 773 596 974 742

60–64 673 480 845 597

65–69 553 348 688 433

70–74 428 209 533 261

75–79 286 89 358 110

80–84 144 12 179 14

Naiset

35–39 441 391 638 557

40–44 405 351 584 506

45–49 368 308 528 452

50–54 325 264 476 395

55–59 286 221 427 336

60–64 238 172 363 267

65–69 190 117 297 183

70–74 135 67 211 106

75–79 83 27 132 43

80–84 40 3 63 5
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LIITETAULUKKO 9. Tupakoinnista johtuvat odotetut eliniänaikaiset yhteiskunnalliset kokonaishoitokustannukset 
ja tupakoinnin lopettamisella saavutettavat kokonaissäästöt väestötasolla (tuhatta euroa) sukupuolittain ja 
ikäryhmittäin tupakoinnin määrän mukaan (diskontattu 4 %:n korolla)

  VÄHÄN KOHTALAISESTI PALJON YHTEENSÄ

 
hoito–
kustan-
nukset

säästöt
hoito–
kustan-
nukset

säästöt
hoito–
kustan-
nukset

säästöt
hoito–
kustan-
nukset

säästöt

Miehet

35–39      5 626        5 584       28 033        25 123       12 130      10 975        45 789         41 682   

40–44      5 954        5 834       27 764        24 267       12 149      10 649        45 867         40 750   

45–49      5 596        5 382       20 474        17 237         8 231        6 853        34 301         29 472   

50–54      5 573        5 266       19 089        15 664         7 673        6 193        32 335         27 123   

55–59      3 382        3 106       14 506        11 190         6 115        4 658        24 003         18 954   

60–64      1 987        1 797         8 157          5 817         3 419        2 416        13 563         10 030   

65–69         744           641         4 403          2 768            845           532          5 992           3 941   

70–74         648           513         1 350             661            240           118          2 238           1 292   

75–79         460           320            303               94                 -                -             763              414   

80–84           50             26              85                 2              36               3             171                31   

Yhteensä    �0 01�       2� 46�      124 16�       102 �24        �0 ���       42 ���       20� 01�        1�� 6��   

               -   

Naiset                -   

35–39      2 432        2 421         5 099          4 517            306           267          7 837           7 205   

40–44      2 572        2 524         4 990          4 318            298           258          7 860           7 100   

45–49      2 220        2 141         4 338          3 631            473           405          7 031           6 177   

50–54      2 213        2 103         4 001          3 258            446           370          6 660           5 731   

55–59      2 151        2 001         2 805          2 166            941           739          5 897           4 906   

60–64      1 316        1 217         1 590          1 151            543           399          3 449           2 767   

65–69         499           417            403             247                 -                -             902              664   

70–74         136           105            385             192            241           121             762              418   

75–79         221           157              88               29                 -                -             309              186   

80–84           13               7                 -                 -              26               2               39                  9   

Yhteensä    1� ���       1� 0�4        2� �00         1� �10          � 2��         2 �62         40 �46          �� 166   
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