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Miten laaja ongelma krooninen kipu on ja mitkä ovat sen 
kustannukset

• Kipu on yksi tärkeimmistä tekijöistä
• Perusterveydenhuollon palveluissa, 40 % terveyskeskuskäynneistä johtuu

kivusta (Mäntyselkä 1999)

• Väliaikaisissa liikuntarajoitteissa, vammoissa jotka kestävät alle vuoden

• Pysyvissä työkyvyttömyyseläkkeissä

• Vain 1/3 osa suomalaisista työssäkävijöistä ovat kivuttomia (Miranda et al 
2013)
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• Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat vuonna 2017 suurin syy yli 10 
päivää kestäneisiin sairauspäiviin
• Suomen sosiaalivakuutuslaitos korvasi 4,3 miljoonaa sairauspäivää (välittömät kulut 

= 245 milj. €)

• Lyhytaikaisia (alle 10 päivää) sairauspoissaoloja ei sisällytetty tähän lukuun. 

• Välilliset kustannukset ovat noin 1,5 miljardia euroa. Vuosittain otetaan 
lähes 6 000 uutta työkyvyttömyyseläkettä TULE-sairauksien vuoksi.

• Selkäsairauksien osuus työkyvyttömyyseläkkeistä oli 13 % (2013)
• Hoitokustannusten osuus vakiintunut n. 35 miljoonan tasolle

• Sairauspäivärahakustannukset 122 miljoonaa euroa

• Työkyvyttömyyseläkekustannukset 347 miljoonaa euroa

Liisa Jutila



• Ei saanut tietoa kivusta tai kivunhoidosta 
• 76% Suomen Kipu ry:n 2008 kyselyssä (n 345)

• 81% Suomen Kipu ry:n 2012 kyselyssä (n 232)

• n.70% 2017 PAE kyselyssä (n 333)
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• Lähetteen saanti viipyi
• 46% Suomen Kivun kysely 2008
• 43% Suomen Kivun kysely 2012
• n. 45% PAE 2017 Pain and work

• Hoitoon tyytyväisiä oli
• 41% Suomen Kivun kysely 2008
• 38% Suomen Kivun kysely 2012 
• 22% PAE 2017 Pain and work
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Työelämän mahdollisuus

• 58 % vastaajista on joutunut 
kokonaan pois työelämästä 
(PAE)

• 40 % vastaajista ei ole joutunut 
vaihtamaan työnantajaa (PAE)

• Kipu ja työ –hankkeen kyselyssä 
35% oli kokoaikatyössä ja 54.5 
% haluaisi osittain tai täysin 
päästä takaisin työelämään (SK)

• 70.9 % haluaisi löytää keinoja 
jaksaa nykyisessä työssä (SK)
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PAE: Kipu ja työ



Työelämän mahdollisuus, kuinka paljon tulot ovat pudonneet 
kroonisen kivun takia

• Suomessa vastaajat saavat 
25-75 % aiemmista tuloista 
(PAE). 

• Ruotsissa ja EU:ssa yleisesti 
yli 1/3 osalla tulot eivät ole 
muuttuneet ollenkaan, kun 
Suomessa vain 15 % on tässä 
tilanteessa (PAE). 
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Työnantaja tehnyt erityisjärjestelyjä

• 41 % haluaisi löytää keinoja pysyä 
nykyisessä työssä kipujen kanssa 
(PAE). 

• Suomessa vastaajista ammatillista 
kuntoutusta saa 30 % enemmän kuin 
Ruotsissa (PAE). 

• Työnantaja on tehnyt lähes 50 % 
työntekijän pyynnöstä ja vain 9 %  
muutoksista on tehty lakiin 
perustuen (PAE). 

• 50 % haluaisi saada tietoa 
mahdollisuuksista saada tukea 
työpaikalta (SK).
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Oletko kokenut kroonisesta kivusta johtuvaa leimaavaa toimintaa 
tai käytöstä
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• 73 % aina tai joskus 
perusterveydenhuollon 
lääkäriltä jota tapaa 
kivun takia 

• 58 % aina tai joskus 
sairaalan lääkäriltä jota 
tapaa kivun takia

• 62 % aina tai joskus 
lääkäriltä jota tapaa 
muun syyn takia

• 55 % aina tai joskus 
sairaanhoitajalta



Lämmin Kiitos

Lähteet
• Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020, 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 24.2.2017

• Suomen Kipu ry, 2008 (n 345)
• Suomen Kipu ry, 2012 (n 232)
• PAE 2017, Pain and treatment (n 333)
• PAE 2018, Pain and work (n 494)
• Suomen Kipu ry, Kipu ja työ kohtaavat 2021 (n 100)

• SIP Fin esittely SIP seminaari 2019
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