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Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista 2018 

– Kysely Crohn ja Colitis ry:n jäsenistölle 

 

 
Crohn ja Colitis ry toteutti jäsenistölleen helmikuussa 2018 kyselyn pitkäaikaissairauksien 

kustannuksista. Kysely toimi osana laajempaa selvitystä, jonka tarkoituksena oli selvittää 

pitkäaikaissairauksista koituvia kustannuksia ja sitä, miten sairastavien mielestä maksujärjestelmää tulisi 

kehittää. Reumaliitto, Iho- Allergia- ja Astmaliitto ja Psoriasisliitto toteuttivat samaisen kyselyn omalle 

jäsenistölleen. Näiden neljän liiton keräämistä kyselyistä muodostettiin yhteisselvitys, jonka tuloksia 

käytetään jatkossa osana edunvalvontatyön kehittämistä. Liittojen tavoitteisiin kuuluu 

pitkäaikaissairauksista johtuvan taloudellisen rasitteen vähentäminen.  

 

Crohn ja Colitis ry:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 471 jäsentä. Heistä 70,3 % (n=331) oli naisia ja 29,3 

% miehiä (n=138). Kaksi vastaajaa edusti muuta sukupuolta tai ei halunnut tuoda ilmi sukupuoltaan. 

Suurin osa vastaajista oli 30–59-vuotiaita. Kyselyyn osallistui jäseniä koko Suomesta, mutta isoimmat 

vastaajaryhmät olivat Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta.  57,9 % vastanneista kävi töissä. 66,7 % (n=313) 

sairasti colitis ulcerosaa eli haavaista paksusuolentulehdusta, ja 28,8 % (n=135) Crohnin tautia. Loput 

sairastivat jotain muuta pitkäaikaissairautta. Vastanneista yli puolella oli jokin toinen pitkäaikaissairaus.  

Crohn ja Colitis ry:n kyselyyn vastanneista noin 31 % koki pitkäaikaissairauden vaikuttavan 

toimintakykyyn melko tai erittäin paljon. Yhteisselvityksen mukaan pitkäaikaissairaista 45 % koki 

sairauden vaikuttavan melko tai erittäin paljon. Crohn ja Colitis ry:n jäsenet kokivat sairauden 

vaikuttavan toimintakykyyn keskimääräistä vähemmän. 30 % kyselyyn vastanneista piti sairaudesta 

johtuvia kokonaiskustannuksia vähintään melko suurena rasitteena. Tämä oli keskimäärin vähemmän 

kuin muut pitkäaikaissairaat (vrt. 36 %).  

 

26,3 % vastanneista jäsenistä on viimeisen vuoden aikana saanut rahaa esimerkiksi perheenjäseniltä tai 

ystäviltä lääkkeiden hintojen vuoksi. Tämä oli hieman yleisempää kuin keskimäärin kaikilla 

vastanneilla. 25,5 % osallistuneista oli siirtänyt lääkkeen hankkimista. Osa jäsenistä oli myös pyytänyt 

toista, halvempaa lääkettä tai tinkinyt muista välttämättömistä menoista. Muiden kompromissien 

tekeminen lääkkeiden hintojen vuoksi oli kuitenkin harvinaisempaa mitä keskimäärin. Myös sosiaali- ja 

terveydenhuollon maksujen sekä matkakustannusten kohdalla Crohn ja Colitis ry:n jäsenet joutuivat 

keksimään vaihtoehtoisia tapoja keskimääräistä vähemmän. Heistä 82 % piti vuosittaisen 
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lääkeomavastuun jaksottamista kannattavana. Puolet heistä piti 4 osassa maksamista parhaana 

vaihtoehtona. Nämä olivat linjassa yhteisselvityksen kanssa, sillä tuloluokasta riippumatta lähes kaikki 

puolsivat ajatusta lääkeomavastuun jaksottamisesta sekä 4 osaan pilkkomista. 

 

Crohn ja Colitis ry:n vastanneista jäsenistä noin 35 %:lla kului vuodessa rahaa korvattaviin, lääkäriin 

määräämiin ja lääkekattoa kerryttäviin lääkkeisiin yli 600 €. Tämä oli hieman enemmän kuin 

keskimäärin. Toisaalta jäsenet käyttivät sairauden hoitoon liittyvien lääkekattoa kerryttämättömien 

lääkkeiden ja apteekkituotteiden kustannuksiin keskimäärin vähemmän kuin muut pitkäaikaissairaat. 

Kyselyn selvityksen mukaan jäsenet olivat keskimäärin hieman tyytyväisempiä nykyiseen 

lääkekorvausjärjestelmään. 56 % heistä oli vähintään melko tyytyväinen, kun taas kokonaisselvitykseen 

vastanneista 44 % oli vähintään melko tyytyväinen. Yleisesti ottaen pienituloiset olivat 

tyytymättömämpiä lääkekorvausjärjestelmään sekä Crohn ja Colitis ry:n kyselyssä kuin 

yhteisselvityksessä. 

 

Vastanneiden mukaan pitkäaikaissairauksien kustannuksissa tulisi ottaa huomioon myös muut kuin 

lääkkeiden, terveydenhuollon ja matkakustannukset. Sairauden kustannuksiin kuuluivat esimerkiksi 

ruokavalion, hygienian ja muiden sairauden ailahtelevuuteen liittyvien asioiden huomioonotto. Kyselyn 

tulosten mukaan sairauden kustannusten alentaminen oli ajankohtaista ja toivottavaa.    

 


