
Elintapaohjauksen 
kustannusvaikuttavuus

Pohjois-Pohjanmaan elintapaverkoston työnyrkki





StopDia-investointilaskuri

• Tyypin 2 diabeteksen 

ehkäisyn terveystaloudellisten vaikutusten 

arviointiin https://esior.io/stopdialaskuri1/

Tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen

• Diabeteksen tuottavuuskustannukset 6700€/hlö/v 

ja sairaanhoidon kustannukset 2180€/hlö/v [1]

• Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi 

oikeutettujen määrä vuonna 2019 Limingassa oli 25-64-vuotiaissa 

183. [2]

• Kokoaikaisen elintapaohjauksen kustannus 

vuodessa sivukuluineen on n. 48000€.

• Pelkästään diabeteksen tuottavuus- ja 

sairaanhoidon kustannukset huomioiden 

elintapaohjauksen kustannus voidaan kattaa, kun 

diabeteksen ilmaantuminen pienenisi viidellä henkilöllä (25-

64v.) vuodessa.

• Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen 

vuoksi oikeutettujen määrä kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2019 

Limingassa 40-64-vuotiaissa kahdeksalla henkilöllä.

[1]: www.diabetes.fi

[2]: www.sotkanet.fi
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Kannattaako elintapaohjaukseen 
satsata

https://esior.io/stopdialaskuri1/
https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/ajankohtaista_arkisto/vain_neljannes_diabeteksen_kuuden_miljardin_euron_yhteiskunnallista_kustannuksista_aiheutuu_sairaanhoidosta.20466.news
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=sy62jDcEAA==&region=sza2AAA=&year=sy5ztDbS0zUEAA==&gender=t


Kannattaako elintapaohjaukseen satsata

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/teht%C3%A4vitt%C3%A4in2019%20netti.xlsx

Liikunta- tai elintapaneuvontaan käytetty vuotuinen summa kyetään säästämään jo neljän diabetestapauksen 

ehkäisyllä. On tutkittu, että neuvontaan sijoitettu raha saadaan takaisin tuottojen kera jo saman vuoden aikana. 

(Vasankari & Kolu 2018)

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/teht%C3%A4vitt%C3%A4in2019%20netti.xlsx
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Case  Arjen sankarit
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Toimintamalli sisältää moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön asiakaspolun, joka soveltuu kuntouttavan työtoimintaan. Monitoimijaiseen 
työryhmään kuuluvat sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja ja hänen esimiehensä, työttömien terveydenhoitaja sote-palveluista ja liikunnanohjaaja kunnan 
liikuntapalveluista sekä asiantuntijoita kunnan hyvinvointipalveluista. Työryhmä sopii käytännön asioista, kuten asiakasohjauksesta Arjen sankarit -polulle 
ja yhteistyökäytännöistä.

StopDia -investointilaskurin 

perusteella sijoitus Arjen sankarit -

ryhmätoimintaan antaa neli-

viisinkertaisen vuosittaisen tuoton, 

esim. kustannus 388 € /hlö/v, tuotto 

n. 1800 €/hlö/v. 50 henkilön 

osallistuessa arjen sankarit-

ryhmätoimintaan vuosittainen tuotto 

on 90 000 €.

Esim. laskelma pohjautuu syötteisiin:

sukupuoli: mies, ikä: 50v, FINRISC-

riskipisteet: 12+, tarkasteluaika 15 

vuotta



Case Arjen sankarit

Arjen sankarit -toimintamallin kustannusvaikuttavuutta voidaan arvioida hyödyntämällä THL:n kehittämää StopDia-investointilaskuria, joka perustuu 

kansalliseen seurantaan tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuudesta, siihen liittyvistä tekijöistä ja diabeteksen ehkäisyyn kytkeytyvästä 

säästöpotentiaalista. Esimerkkinä Hyvinvointia ruoasta -ryhmäinterventio. 

Laskelmien perusteella sijoitus ryhmätoimintaan antaa neli-viisinkertaisen tuoton, esim. kustannus 388 € /hlö/v ja tuotto n. 

1800 €/hlö/v

50 henkilön osallistuessa arjen sankarit- ryhmätoimintaan vuosittainen tuotto on 90 000 €

Esimerkkinä Hyvinvointia ruoasta -ryhmäinterventio (ryhmän koko 5hlöä)

Kustannukset / osallistuja ja arvio mahdollisesta säästöpotentiaalista (SROI)

Yksi ryhmänohjaaja: Työaikaa 6+2 ryhmätapaamista (9h/kerta) 72h x 17,5€ (ohjaajan keskimääräinen kk-palkka n 2666€*. /152,6 (viikkotyöaika 

38,15x4) 17,5 e/h) /5 miestä = 305,60 €. Elintarvikekustannukset 60€ x 6 (ensimmäiset 6 ryhmätapaamista) + 25e x 2 (seurantatapaamiset) /5 = 82€ 

Yhtä miestä kohden koko interventio kustantaa 387,6€ eli pyöreästi 388€.

*tilastokeskuksen verkkosivut

StopDia-investointilaskurilla SROI 4,54

Kaksi ohjaajaa, joista toinen on mukana jokaisella ryhmätapaamisella (ei valmisteluaikaa): Työaikaa 6+2 ryhmätapaamista (4h/kerta) 32h x 17,5€/5= 

112€. Yhtä miestä kohden koko interventio kustantaa 388€ + 112€ = 500€. StopDia-investointilaskurilla SROI 3,08
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https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Vantaan%20hyvinvointimentorointihanke%20kustannuss%

C3%A4%C3%A4st%C3%B6t.pdf

Hyvinvointimentorointi 
Vantaalla



Ikääntyneiden kaatumiset 
(Minna Tikkasen luentomateriaali)

 Kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste

 Joka kolmas 70 vuotta täyttäneistä kaatuu vähintään kerran vuodessa 

 Arviolta noin 15% iäkkäistä kaatuilee toistuvasti

 Kaatumisvammojen seurauksena kuolee joka vuosi noin 1000 ikäihmistä

 Aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja toimintakyvyn heikkenemistä

 Kaatumispelko voi heikentää toimintakykyä entisestään

 Vähintään joka kolmas kaatuminen tai kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla oikea-aikaisesti keskeisiin kaatumisten 

vaaratekijöihin!

TUNNISTAMINEN
PUUTTUMINEN /

OHJAUS
SEURANTA



30 000€
Yhden lonkkamurtuman hoitokustannukset

1/10
Kotona asuneista lonkka-murtumapotilaista 

jää pysyvästi laitoshoitoon

500
Lonkkamurtumaa 

Pohjois-Pohjanmaalla

(koko maa 8 044)

3 405
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät 

hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä Pohjois-

Pohjanmaalla

(koko maa 43 437)

IKÄÄNTYNEIDEN KAATUMISET JA LONKKAMURTUMAT 

VUONNA 2021



Lihavuuden terveystaloudelliset 
vaikutukset

• FinTerveys 2017 -tutkimuksen aineistoon pohjaavan tutkimuksen mukaan lihavuudella on yhteys 

suoriin terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin, korvattaviin lääkekustannuksiin sekä 

terveydenhuollon käyttökustannuksiin. Vuotuiset välittömät kustannukset olivat lihavilla 2665 

€/hlö kun vastaavat kustannukset ylipainoisilla ja normaalipainoisilla olivat 1799 €/hlö.

• Obesity and metabolic state are associated with increased healthcare resource and medication u

se and costs: a Finnish population-based study. (Vesikansa, A. 2022)
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Vajaaravitsemuksen 
vaikutukset

• Vajaaravitsemuksesta aiheutuu Suomessa yhteiskunnalle vuosittain yli 600 miljoonan euron 

kustannukset (Alanne ym. 2019). Kustannuksiin voidaan vaikuttaa tunnistamalla vajaaravitsemus tai sen 

riski ja tehostamalla ravitsemushoitoa (Alanne ym. 2019, Jyväkorpi 2021).

• Vajaaravitsemuksen riski voidaan arvioida NRS-2002-menetelmällä (Kondrup ym. 2003) ja lasten 

vajaaravitsemusriski StrongKids-menetelmällä (Tuokkola ym. 2019). Yli 65-vuotiailla voidaan NRS-2002-

menetelmän lisäksi käyttää MNA-testiä (engl. Mini Nutritional Assessment). 

• Hyvinvointialueilla on tärkeää sopia yhteisesti vajaaravitsemuksen ja sen riskin vaikuttavasta seulonnasta 

ja seurannasta. Myös vajaaravitsemuksen diagnostiikkaa tulee kehittää (Schwab ym. 2022). 

Vajaaravitsemusta todetaan eniten kuntouksessa, sairaalapotilailla ja pitkäaikaishoidossa. 

Vajaaravitsemuksen hoitoa on tärkeää jatkaa jatkohoitopaikassa ja kotona (Guerda 2021).
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Finger-toimintamalli
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/finger-elintapaohjelma-ndash-toimintamalli-kognitiivisen-toimintakyvyn-tukemiseen/
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Muut esimerkit


