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Vajaaravitsemuksen kustannukset 
•	Vajaaravitsemus	maksaa	Suomen	terveydenhuollolle	vuodessa	yli	600	miljoonaa	euroa.	Kustannuksia	kerryt-

tävät	erityisesti	pitkittynyt	ja	komplisoitunut	sairaala-	tai	laitoshoito	sekä	toipumisen	pitkittyminen.
•	Aikuispotilaalla	sairaalaan	tullessa	todettu	tai	hoitojakson	aikana	kehittynyt	vajaaravitsemustila	aiheuttaa	

2	900−6	564	euron	kustannuksen	hoitojaksoa	kohti.
•	Kustannuksia	on	mahdollista	vähentää	varhaisella	riskin	tunnistamisella	ja	tehostetulla	ravitsemuksella.

Vajaaravitsemusta on edullisempaa ehkäistä 
kuin korjata. Sen ehkäisyä, varhaista tunnista-
mista ja hoitoa hyödynnetään riittämättömästi 
kliinisessä työssä (1). 

Vajaaravitsemus on riippumaton riski- ja 
kustannustekijä, jolla on tutkimuksissa osoitet-
tu olevan vaikutuksia sairastavuuteen ja kuollei-
suuteen. Sairastavuus näkyy lisääntyneinä in-
fektioina ja haavojen parantumisen hidastumi-
sena, leikkauskomplikaatioina sekä pitkittynee-
nä toipumisena. Nämä kaikki lisäävät potilaan 
hoitoisuutta, pidentävät sairaalajaksoa sekä li-
säävät pysyvän laitoshoidon riskiä. Lopputulok-
sena ovat kustannusten lisääntyminen ja poti-
laan elämänlaadun heikkeneminen (2). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 
tuoda esiin vajaaravitsemuksen aiheuttamia ter-
veydenhuollon lisäkustannuksia aikuisväestös-
sä sekä edullisen tehostetun ravitsemushoidon 
suotuisia vaikutuksia potilaan toipumiseen. Jul-
kaisujen valuutat on muunnettu vastaamaan 
vuoden 2018 euron kurssia. Esiintyvyyden mit-
taamiseen on käytetty erilaisia vajaaravitsemus-
riskin seulontamenetelmiä (3–6) ja vajaaravitse-
mustilan mittaamisen työkaluja (3,7–10), mikä 
hankaloittaa vertailua. 

Esiintyvyys 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan sairaala-
potilaista keskimäärin 31 % on vajaaravittuja. 
Niissä on käytetty erilaisia vajaaravitsemuksen 
mittareita, joten vaihteluväli on 20−50 % 
(2,11−18). Hollannissa kansallisessa selvitykses-
sä vuonna 2001 yli 18 vuotta täyttäneistä sairaa-

lapotilaista, laitoshoidon asukkaista ja kotihoi-
don asiakkaista (n = 7 606) 13 %:lla oli vajaara-
vitsemuksen riski ja 12 %:lla vajaaravitsemus 
(19). 

Esiintyvyyden vaihteluun vaikuttavat tutki-
musaineiston potilaiden sairaudet, hoitopaikka 
sekä käytetyt vajaaravitsemuksen riskin mitta-
rit. Suomesta ei ole kattavaa tutkimusta vajaara-
vitsemuksen tai sen riskin yleisyydestä, mutta 
esimerkiksi Helsingin yliopistollisessa sairaa-
lassa (Helena Orell, suullinen tiedonanto) ja 
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Ulla 
Siljamäki-Ojansuu, suullinen tiedonanto) tehty-
jen selvitysten mukaan vajaaravitsemusriskin 
yleisyys on samaa luokkaa kuin kansainvälisissä 
tutkimuksissa. TAYS:n keuhko- ja ihotautiosas-
tolla 50 % potilaista oli kohtalaisessa ja 20 % va-
kavassa vajaaravitsemuksen vaarassa (20), ja 
OYS:n vatsaelinkirurgian vuodeosastolla luvut 
olivat vastaavasti 54 % ja 5 % (21); vajaaravitse-
muksen riski arvioitiin NRS 2002 -menetelmäl-
lä (3,4).

Hollannissa yli 60-vuotiaista sairaalapotilaista 
34 %:lla oli vajaaravitsemusta, kotihoidossa alle 
60-vuotiaista 12 %:lla ja kotihoidossa yli 60-vuo-
tiaista 16 %:lla. Lisäksi on havaittu, että sairau-
teen liittyvä vajaaravitsemus oli neljä kertaa 
yleisempää 60 vuotta täyttäneillä kuin nuorem-
milla aikuisilla (14). Palveluasumisessa yli 60 
vuotta täyttäneistä asiakkaista 30 % oli vajaara-
vitsemuksen vaarassa ja 20 % vajaaravittuja. 
Kriteereinä käytettiin kehon painoindeksiä, pai-
non muutoksia ja syödyn ruoan määrää (22). 
Lorefältin ym. (23) tutkimuksessa tehostetun 
palveluasumisen asukkailla MNA-menetelmällä 
(3,8) seulottuna vajaaravitsemuksen vaarassa tai 
vajaaravittuja oli yhteensä 80 % asukkaista.

Suomalaisen katsausartikkelin mukaan pitkä-
aikaissairaanhoidon vanhuspotilaista MNA:lla 
mitattuna 55 %:lla oli vajaaravitsemus ja 
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40 %:lla sen riski. Vanhainkodeissa vastaavat 
luvut olivat 29 % ja 60 %, palvelutaloissa 11 % 
ja 63 % (24). Kotona asuvilla yli 65-vuotiailla 
suomalaisilla (n = 400) vajaaravitsemuksen 
esiintyvyys oli alle 10 %, mutta 80 ikävuoden 
jälkeen se yleistyi nopeasti (25). Jyväkorven (26) 
tutkimuksessa MNA:lla mitattuna pitkäaikais-
hoidon asukkaista (n = 374) vajaaravittuja oli 15 
% ja vajaaravitsemusriskissä 68 %. Tampereella 
ja Orivedellä MNA:lla määritettynä vajaaravittu-
ja oli kotihoidossa 8 %, tehostetussa palveluasu-
misessa 16 % ja vanhainkodissa 24 % sekä va-
jaaravitsemuksen riskissä vastaavasti 61 %, 
66 % ja 65 % (RAI-tietokanta Tampere-Orivesi 
2018). 

Vajaaravitsemus altistaa komplikaatioille 
ja lisää kuolemanvaaraa

Vajaaravituista sairaalapotilaista 27 %:lla ilmeni 
infektiokomplikaatioita, hyvässä ravitsemusti-
lassa olevista niitä oli 17 %:lla. Muita kompli-
kaatioita oli vastaavasti 21 %:lla ja 8 %:lla (27). 

Englantilaisessa tutkimuksessa osoitettiin, et-
tä ravintoaineiden puute oli itsenäinen riskite-
kijä sekä akuuttien että kroonisten haavojen hi-
dastuneelle parantumiselle. Ravintoaineiden 
puute todettiin haavapotilaista 34 %:lla ja vertai-
luryhmässä 13 %:lla (28). 

Vajaaravitsemukseen liittyy kuolleisuuden li-
sääntymistä sekä akuuteissa että kroonisissa 
sairauksissa (2). Vajaaravittujen ja vajaaravitse-
musriskissä olevien potilaiden kuolleisuus hoi-
tojakson aikana oli 10−30 % ja hyvässä ravitse-
mustilassa olevien 2−12 % (12,17,27,29−30).

Vajaaravitsemus lisää hoitojakson 
pituutta ja kustannuksia 

Normanin katsausartikkelin mukaan vajaaravit-
semus lisää hoitojakson pituutta keskimäärin 
40−70 % (2). Freijerin tutkijaryhmä on käyttä-
nyt vajaaravitsemuksen kustannuslaskennassa 
sairaalajakson pituuden osalta vain 30 %:n lisä-
ystä (14). Suomessa vuonna 2016 somaattisen 
erikoissairaanhoidon hoitojakson pituus oli 
keskimäärin 3,4 vuorokautta (31), mutta vajaa-
ravitsemuksen vaikutuksesta hoitoaikaan ei ole 
tutkittua tietoa. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa vajaaravitse-
mus tai sen riski on lisännyt somaattisen sai-
rauden sairaalahoitojakson pituutta 3−8 päivää 
(11−12,15,27,30,32−34). Pidentynyt hoitoaika 
on yksi merkittävä kustannuksia lisäävä tekijä 

TAULUKKO 1.

kroonisten sairauksien ja niihin liittyvän 
vajaaravitsemuksen aiheuttamia kustannuksia
Potilaskohtaisia	hoitokustannuksia	vuodessa	sairauksissa,	joissa	
vajaaravitsemuksen	esiintyvyys	on	10–70	%		(35)

 

	 Kustannus,	
	 euroa/potilas		

Ruokatorven	syöpä		 3	692
Keuhkosyöpä		 3	238
Haimasyöpä		 3	019
Mahasyöpä	 2	582
Tulehdukselliset	suolistosairaudet		 1	390
Krooninen	haimatulehdus		 1	195
Maksakirroosi	ja	enkefalopatia		 1	406
Krooninen	munuaissairaus	ja	dialyysihoito	 1	119
Keuhkoahtaumatauti		 774
Painehaavat	 1	088

ja samoin se, että potilas palaa sairaalaan sa-
man sairauden vuoksi. Esimerkiksi keuhkoah-
taumatautipotilailla ensimmäinen hoitojakso 
oli kestoltaan 8 päivää ja uusi kuukauden ku-
luessa alkanut jakso 10 päivää. Vajaaravitsemus 
oli itsenäinen riskitekijä sairaalahoitojakson uu-
siutumiselle (33). 

Gastalver-Martínin tutkijaryhmä on selvittä-
nyt yksittäisten potilaiden ravitsemustilan vai-
kutuksia sairaalahoidon kustannuksiin (13). 
Tutkimuksen mukaan sekä saapuessa että ko-
tiutettaessa vajaaravitun potilaan hoitojakson 
hinta 3 816 on euroa enemmän kuin hyvässä 
ravitsemustilassa pysyvän potilaan hoito. Sai-
raalahoidon aikana kehittynyt vajaaravitsemus 
lisäsi hoitojakson kustannuksia 2 901–6 564 eu-
roa (13). Keuhkoahtaumatautiin liittyvä vajaara-
vitsemus aiheutti hoitojaksoa kohden yli 4 000 
euron lisäkustannukset vuosina 2006–12 kerä-
tyssä aineistossa (33). Potilaskohtaisia hoitokus-
tannuksia eri taudeissa on esitetty taulukossa 1 
(35).

Sairauden hoidon kustannuksiin on laskettu 
yleensä mukaan vain suorat kustannukset eli 
vuodeosastohoito, tehohoito, lääkkeet ja laitteet, 
enteraalinen ja parenteraalinen ravitsemus sekä 
kotisairaanhoito. Suurimmat kulut kertyvät 
lääkkeistä (42 %), sairaalan vuodeosastohoidos-
ta (34 %) ja kotisairaanhoidosta (13 %). Enteraa-
lisen ravitsemuksen osuus on ollut 1 % ja pa-
renteraalisen 6 % (35). 

Tutkimuksia, joihin on sisällytetty suorien 
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kustannusten lisäksi epäsuoria kustannuksia 
(esim. matkakustannukset, tarvikkeet, kodin 
muutostöihin liittyvät kustannukset sekä työstä 
poissaolosta aiheutuneet tuotannon menetyk-
set), on tehty niukasti. Yksi syy tähän on tällais-
ten kustannusten selvittämisen vaikeus ja toi-
nen se, että tutkimusten tarkastelunäkökulma 
on useimmiten terveyspalvelujen tuottajan. 
Laajempi yhteiskunnallinen talousnäkökulma 
ottaisi paremmin huomioon todelliset koko-
naiskustannukset.

Englannissa perusterveydenhuollon lääkärien 
vastaanotolta kertyvä tieto tallentuu THIN-tieto-
kantaan. Tuhannen vajaaravitsemustilassa ole-
van potilaan ja hyvässä ravitsemustilassa olevan 
verrokin tietojen perusteella terveydenhuollon 
kustannukset olivat puolen vuoden seuranta-ai-
kana vajaaravituilla lähes kaksi kertaa niin suu-
ret kuin verrokkien (1 844 vs. 990 euroa) (29).

Lisäkustannusten laskentatapoja 

Irlannissa ja Britanniassa on tehty selvityksiä, 

joissa sairauteen liittyviin vajaaravitsemuksen 
kustannuksiin lasketaan sekä sairauden että va-
jaaravitsemuksen hoidon aiheuttamat terveys- 
ja sosiaalipalvelujen kustannukset (36,37). Toi-
nen tapa on verrata hyvässä ravitsemustilassa 
olevien potilaiden hoidon kustannuksia vajaara-
vitun potilaan hoidon kustannuksiin. Näin saa-
daan esiin vajaaravitsemuksen itsenäinen kus-
tannusvaikutus (14). 

Löserin katsausartikkelissa sairaalapotilaiden 
vajaaravitsemuksen todettiin aiheuttavan 9 mil-
jardin euron vuosittaiset lisäkustannukset Sak-
sassa (38). Hollannissa on vuodesta 2004 lähti-
en toteutettu vajaaravitsemusriskin järjestel-
mällistä seulontaa ja näin saatu tietoa vajaara-
vitsemuksen esiintyvyydestä aikuisväestössä ja 
sairausryhmittäin. Sen perusteella vajaaravitse-
muksen aiheuttamat lisäkustannukset ovat kes-
kimäärin 145 euroa jokaista 18 vuotta täyttänyt-
tä kansalaista kohti (14) (taulukko 2). 

Suomessa vajaaravitsemuksen esiintyvyys ja 
kansalliset kustannukset voitaisiin selvittää eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
asiakkaiden vajaravitsemusriskin systemaatti-
sella seulonnalla. Edellä kuvattua hollantilaista 
tutkimusta soveltaen Suomessa aikuisväestön 
vajaaravitsemuksen vuosittaiset lisäkustannuk-
set terveydenhuollolle olisivat noin 650 miljoo-
naa euroa. 

Eurooppalaisissa kansallisissa tutkimuksissa 
näkökulma on ollut useimmiten hallinnollinen 
(taulukko 2). Laskelmiin on sisällytetty sairau-
den ja vajaaravitsemuksen aiheuttamien komp-
likaatioiden hoidosta aiheutuneet suorat kus-
tannukset, Englannissa ja Irlannissa myös so-
siaalipalvelut. 

Kansainvälisessä terveystaloustieteellisessä 
mallinnuksessa tutkittiin sairauksiin liittyvän 
vajaaravitsemuksen aiheuttamia kustannuksia. 
Euroopassa pelkästään kymmeneen eri sairaus-
ryhmään liittyvä vajaaravitsemuksen lisäkustan-
nus oli 35 miljardia euroa. Kun tähän liitetään 
menetetyt 5,7 miljoonaa elinvuotta ja 9,1 mil-
joonaa laatupainotettua elinvuotta, summa nou-
see 343 miljardiin euroon. Mallinnukseen sisäl-
tyvät aivohalvaus, rintasyöpä, keuhkoahtauma-
tauti, dementia, depressio, paksu- ja peräsuo-
lisyöpä, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, pään 
ja kaulaan alueen syöpä, sepelvaltimotauti ja 
krooninen haimatulehdus, ja se on tehty 50 
maassa (39). Samalla mallilla Yhdysvalloissa 
tehty tutkimus, joka sisälsi kahdeksan samaa 

TAULUKKO 2. 

Vajaaravitsemuksen kustannuksia euroopan maissa 
Euromääräiset	kustannukset	vuotta	kohti	vuoden	2018	tasossa.

Maa	(viite) Vajaaravitsemuksen	
kriteeri

Näkökulma	 Kansallinen	
kustannus,	€	

Lisäkustannus	
potilasta	kohti	
vuodessa,	€	

Kroatia	(35)1 NRS	20023	 budjetin	laatija	 101,4	miljoonaa	 1	715	

Hollanti	(14)1 ESPEN4	 terveyspalvelujen	
tuottaja

2,04	miljardia 145	(18	vuotta	
täyttänyttä	
kansalaista	kohti)

Britannia	(29)1 BMI	ja	diagnoosi5 terveyspalvelujen	
tuottaja

11,7	miljardia7 3	196

Irlanti	(36)2 MUST6 terveys-	ja	
sosiaalipalvelut

1,6	miljardia 6	277

Britannia	(37)2 MUST6 sosiaali-	ja	
terveyspalvelut

23	miljardia –

1	Vajaaravitsemuksen	aiheuttama	lisäkustannus	
2	Sairauteen	liittyvä	vajaaravitsemus	
3	Nutritional	Risk	Screening	(4)
4	ESPEN-kriteerit	ovat	melko	yhtenäiset	NRS	2002	-kriteerien	kanssa
5		Vajaaravitsemuksen	diagnoosikoodi,	BMI	<	18,5	kg/m2	tai	maininta	vajaaravitsemuksesta	ilman	matalaa	
BMI-arvoa	ja	kirjattuna	vajaaravitsemus	tai	todettu	kliinisen	tutkimuksen	perusteella	vajaaravituksi,	
rekisteritutkimus

6	Malnutrition	Universal	Screening	Tool	(MUST)	(4)
7		Alkuperäisessä	tutkimuksessa	tarkastelujakso	oli	6	kuukautta	ja	kustannukset	5,9	miljardia	ja	1	598	euroa/
potilas.	Tieto	on	muokattu	taulukkoa	varten	yhteismitalliseksi.	
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sairausryhmää, sai kokonaissummaksi 109 mil-
jardia euroa (156,7 miljardia 2010 USD). Eniten 
kustannuksia aiheuttivat keuhkoahtaumatauti 
ja depressio (40). 

Ravitsemushoito kustannusten vähentäjänä 

Talousnäkökulmaa sisältäviä interventiotutki-
muksia ravitsemushoidosta on valitettavan vä-
hän. Vajaaravitsemuksesta aiheutuvien kustan-
nusten kasvua voidaan vähentää kiinnittämällä 
ennakoivasti huomiota vanhenevan väestön ra-
vitsemustilan ylläpitämiseen. Samalla se tukee 
toimintakykyä. 

Meijersin ym. (22) mukaan tuetussa palvelu-
asumisessa ravitsemushoitoon kuuluvat toi-
menpiteet (vajaaravitsemusriskin seulonta, tois-
tetut punnitukset, ruokamäärien seuranta) 
maksoivat 248 euroa vuodessa asukasta kohti. 
Todettu vajaaravitsemus aiheutti asukasta koh-
den 11 800 euron lisäkustannukset, joten seu-
rantamittaukset ja kohdennettu ravitsemushoi-
don tehostaminen ovat todella kustannustehok-
kaita (22).

Kruizengan ym. tutkimuksessa (19) varhai-
nen vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja te-
hostettu ravitsemushoito lyhensivät hauraiden 
potilaiden sairaalajaksoa keskimäärin 2,5 vuoro-
kautta. Tehostetun ravitsemushoidon kustan-
nus hoitojaksoa kohden oli 95 euroa. Tämä oli 
pieni investointi sairaalahoitopäivän kustan-
nuksiin verrattuna, joten varhainen vajaaravit-
semuksen tunnistaminen ja hoitaminen anta-
vat säästömahdollisuuksia. 

Lorefältin ym. interventiotutkimuksessa ver-
rattiin kahden vanhusten pitkäaikaishoidon yk-
sikön asukkaiden ravitsemustilaa, painoa ja ra-
vitsemuksen kustannuksia. Interventioyksikön 
henkilökunnalle annettiin ravitsemuskoulutus-
ta, jonka jälkeen henkilökunta tarjosi asukkaille 
tavanomaisista ruoista yksilöllisesti koottuja 
aterioita ja välipaloja. Kolmen kuukauden aika-
na interventioyksikön asukkaiden paino nousi 
2,7 kg ja MNA:lla mitattuna vajaaravittujen ja 
vajaaravitsemuksen riskissä olevien määrä vä-
heni. Vertailuryhmässä ravitsemustila heikkeni. 

Ruokavalion kustannukset pysyivät molemmis-
sa yksiköissä ennallaan (23). Tutkimus osoitti, 
että pienillä toimintatapojen muutoksilla voi-
daan vaikuttaa paljon.

Lopuksi

Englannissa NICE (National Institute for 
Health and Clinical Excellence) on todennut, et-
tä terveydenhuollossa kustannusvaikuttavimpia 
ohjausmenetelmiä ovat ehkäisyneuvonta, ko-
honneen verenpaineen hoito ja aikuisen vajaa-
ravitsemuksen riskipotilaan tehostettu ravitse-
mushoito (37). 

Ravitsemushoidon mahdollisuudet vähentää 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia sekä 
kohentaa potilaiden elämänlaatua ja toiminta-
kykyä edellyttävät moniammatillista organisaa-
tiorajat ylittävää yhteistyötä. Siinä tarvitaan yh-
teisiä johdon tukemia toimintatapoja vajaaravit-
semuksen seulontaan, tehostetun ravitsemus-
hoidon toteuttamiseen sekä hoidon kirjaami-
seen, seurantaan ja tilastointiin. Lisäksi keskeis-
tä on potilaan ja hänen läheistensä osallistami-
nen ja tukeminen.

Tärkeää on myös hyödyntää saatua tietoa va-
jaaravitsemuksen yleisyydestä ja korjaavien toi-
menpiteiden toteutumisesta organisaation toi-
minnanohjauksessa. Resurssien suuntaaminen  
ravitsemushoidon tehostamiseen on kannattava 
investointi, ei kulu. ●
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Costs of malnutrition 
The	cost	of	malnutrition	is	rising,	especially	because	of	prolonged	hospital	stays	due	to	infections	and	other	
complications	resulting	from	malnutrition.
Substantial	increases	in	costs	are	caused	by	prolonged	diseases	or	prolonged	recovery	from	injuries	or	
operations,	partly	caused	by	malnutrition.
Malnutrition	present	at	admission	or	developing	during	the	hospital	stay	causes	additional	costs	of	2	900−6	564	
euros	per	patient.	
Malnutrition	in	Finland	costs	over	600	million	euros	annually.	This	sum	could	be	reduced	by	early	malnutrition	
detection	and	intensified	nutritional	treatment.

EnglISh Summary
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