Yhteenveto

Alkusanat
Näkövammaisten liitto ry on näkövammaistyötä tekevien
yhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on toimia
näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja
palvelujärjestönä.
Tarkoituksemme
on
edistää
näkövammaisten
mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä
elämää. Otamme toiminnassamme ensisijaisesti
huomioon
sokeat,
kuurosokeat
ja
vaikeasti
heikkonäköiset, joita on Suomessa noin 55 000.
Näkövammaisuus on pysyvä tila eikä näköä voi saada
takaisin.
Vietämme liitossa Suomen satavuotisitsenäisyysjuhlaa
teemalla "Itsenäinen ja yhdenvertainen elämä". Yhdessä
jäsenyhdistystemme kanssa korostamme itsenäisyyden
merkitystä näkövammaisille ihmisille opiskelussa, työssä
ja vapaa-aikana - kotona ja maailmalla.
Osallistumme myös näkövammaisuuden ehkäisytyöhön,
jossa
silmäterveydenhuolto
on
avainasemassa.

Terveyden
ja
hyvinvoinnin
laitoksen
(THL)
väestöpohjaisten tutkimusten mukaan varsinaisten
näkövammaisten lisäksi maassamme on 170 000
ihmistä, joiden kyky nähdä on heikentynyt ja he eivät
esimerkiksi voi enää saada ajokorttia.
Suuri osa näistä näköongelmaisista on henkilöitä, joiden
toiminnallista näköä voidaan parantaa, jos he saavat
heille sopivat silmälasit, kodin valaistusta parannetaan,
sinne hankitaan näkemistä tukevia apuvälineitä ja he
saavat ohjausta ja neuvontaa niiden käyttämiseen.
Näön säännölliset tarkastukset ovat jokaisen henkilön
omalla vastuulla. Optikko tarkistaa linssien vahvuudet,
mittaa silmänpaineen ja tutkii silmien tilan. Mikäli
lasikorjauksella ei saavuteta riittävää näöntarkkuutta tai
optikko epäilee silmäsairautta, tulee optikon kehottaa
asiakasta ottamaan yhteyttä silmälääkäriin.
Riittävän ajoissa aloitettu silmäsairauksien hoito voi
estää tai hidastaa näkövammaisuuden kehittymisen.
Helsingissä 14.11.2017
Matti Ojamo, tutkimuspäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

“

Sisällysluettelo

Saatteeksi
Specsavers Oy on pyytänyt Copenhagen Economicsia
antamaan yleiskatsauksen silmäterveyden tilasta
Suomessa.
Katsausta
on
täydentänyt
Näkövammaisten liitto ry. Näkövammaisten liitto ry on
tarkistanut raportista ne tiedot, jotka ovat siltä
peräisin.
Tämä raportti on jaettu tämän pääteeman ympärillä
kolmeen osaan. Aluksi luomme yleiskatsauksen
silmäterveyteen
Suomessa,
minkä
jälkeen
tarkastelemme hoitoonpääsyä silmäterveydenhuollon
piirissä eri osissa maata. Lopuksi selvitämme
heikentyneen näön ja sokeuden kustannuksia
Suomessa.
Haluamme kiittää Näkövammaisten liitto ry:tä sekä
Specsavers Suomea heidän tarjoamastaan tuesta sekä
arvokkaista kommenteista, jotka ovat mahdollistaneet
tämän raportin kirjoittamisen.
Analyysin tulokset ovat Copenhagen Economicsin
johtopäätöksiä
eivätkä
välttämättä
vastaa
haastateltujen henkilöiden tai yhteistyökumppaneiden

omia kantoja. Copenhagen Economics on myös
vastuussa kaikista laskelmista ja datakäsittelystä.

IMAGE AREA

2.0 Silmäterveyden yleiskatsaus

Heikkonäköisten, sokeiden sekä silmäsairaiden lukumäärä Suomessa

Ikä ja elämäntavat voivat aiheuttaa heikentynyttä näköä

Tässä
luvussa
esittelemme
Suomen
silmäterveyden keskeiset tunnusluvut.
Osassa 2.1 tarkastelemme lähemmin
heikkonäköisyyden ja sokeuden esiintyvyyttä
ja syitä Suomessa. Arviot näkövammaisten
lukumäärästä vaihtelevat jonkun verran
johtuen
siitä,
ettei
yksiselitteistä
määritelmää
näkövammaisuudelle
ole
olemassa.

2.3 – 2.5 tarkastelemme heikkonäköisyyden
ja
sokeuden
esiintyvyyteen
liittyviä
ikääntymisen ja elintapojen trendejä
Suomessa.
Päätämme luvun esittelemällä osassa 2.6
heikentyneen
näön
ja
sokeuden
esiintyvyydet vuonna 2030. Arviomme
perustuu
Suomen
väestörakenteen
kehitykseen seuraavien 13 vuoden aikana.

Osassa 2.2 esittelemme Suomen yleisimmät
silmäsairaudet,
jotka
voivat
johtaa
heikkonäköisyyteen tai sokeuteen sekä
niiden esiintyvyydet. Tämän jälkeen osissa

Jos suomalaisten pitäisi valita viidestä aistista heille
tärkein, 80 prosenttia valitsisi näön.
Lähde: [1]

2.1 Suomessa asuu vähintään 55 000 henkilöä, jotka ovat heikkonäköisiä tai sokeita
Näkövammaisuuden ja sokeuden syyt Suomessa

Lähteet: [2]

Näkövammaisrekisteri on perustanut arvionsa määritelmään,
jonka mukaan näkökyky alle visus 0,25 merkitsee
näkövammaa. WHO toisaalta määrittelee henkilön
näkövammaiseksi, jos näkö on heikompi kuin 0,33 ja sokeaksi,
jos näkö on heikompi kuin 0,05 samaisella asteikolla. Tämä
tarkoittaa, että sokeilla on WHO:n määritelmän mukaan alle
5% näkökyvystä jäljellä, kun taas heikkonäköisillä näkökyvystä
jäljellä on 5-33%.

Suomessa on Näkövammaisrekisterin vuoden
2015 arvion mukaan 55 000 näkövammaista,
joista noin viidennes, 10 000, on sokeita.
Rekisteri
ei sisällä kaikkia
Suomen
näkövammaisia,
vaan
se
perustuu
väestöotannasta tehtyyn arvioon. Tässä
arviossa on mukana ne henkilöt, joiden näkö
on heikompi kuin visus 0,25. Tämä
näkövammaisuuden määritelmä on tiukempi
kuin WHO:n määritelmä, josta kerrotaan
enemmän vasemmassa alalaidassa olevassa
tekstilaatikossa.

sisällä henkilöitä, joiden näkökyky on
heikentynyt esimerkiksi korjaamattomien
taittovirheiden, huonon valaistuksen tai
leikkaamattoman kaihin takia.

Suomessa eniten näkövammoja aiheuttava
sairaus
on
silmänpohjan
rappeuma.
Silmänpohjan rappeumaa voidaan nykyisin
hoitaa tehokkaasti pistoshoidoilla. Suurin osa
ikärappeuman aiheuttamista näkövammoista
olisikin estettävissä tai näön heikkenemistä
voitaisiin hidastaa selvästi, mikäli hoito
aloitettaisiin ajoissa.

Me uskomme, että vähintään 50 % 173 000
näköongelmaisesta
voitaisiin
auttaa
näöntarkastuksen avulla. Tämä perustuu
Länsi-Euroopan kattavaan tutkimukseen, jossa
todetaan oikein määrättyjen silmälasien tai
linssien
voivan
auttaa
44
%
näköongelmaisista. [3] Tämän lisäksi myös
monet silmäsairaudet, kuten silmänpohjan
rappeuma ja kaihi, voidaan havaita
näöntarkastuksissa.
Suurin
osa
näköongelmaisten vaivoista olisi hoidettavissa
oikealla hoidolla. Näköongelmaiset jäävät
kuitenkin
usein
näkövammaisten
tukipalveluiden ulkopuolelle.

Heikkonäköisten
tai
sokeiden
kokonaisarviossa ovat mukana vain sellaiset
henkilöt, joiden näkövamma on pysyvä, eli
henkilöt, joiden näköä ei voida enää korjata
laseilla, hoidoilla tai leikkauksilla. Arvio ei siis

Heikentynyt näkö voi olla yksilölle haitaksi
vaikkeivat
näkövammaisuuden
kriteerit
täyttyisikään. Esimerkiksi ajokorttia ei enää
saa näön ollessa alle 0,5. Henkilöitä, joiden
näkö on välillä 0,32 – 0,5 kutsutaan
näköongelmaisiksi ja heitä on arviolta 173 000
Suomessa.

Lähteet: [3]
Lähteet: [2]

2.1.1 Suomessa Näkövammarekisteri tutkii näkövammojen esiintyvyyttä
Näkövammojen
esiintyvyyttä
Suomessa on
selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
väestöpohjaisiin tutkimuksiin, joissa on tutkittu
esimerkiksi toiminta- ja näkökykyä. THL:n
näkövammarekisterin tekninen ylläpitäjä on
Näkövammaisten liitto ry (NKL). Rekisteri perustuu
terveydenhuollon työntekijöiden ilmoituksiin ja
vuonna 2015 rekisterissä oli hieman yli 18 000
elossa olevaa suomalaista. Sekä silmälääkäreillä että
muilla
terveydenhuollon
ammattilaisilla
on
ilmoitusvelvollisuus, eli jokainen hoitoon tullut
henkilö, joka täyttää näkövammaisen kriteerit,
tulee ilmoittaa rekisteriin.
THL:n arvion mukaan (2011) Suomessa on runsaat
50 000 näkövammaista henkilöä. Heistä 42 000 on
heikkonäköisiä ja 8 400 sokeita. Nämä luvut
perustuvat
näöntarkkuuden
(kaukonäön)
mittauksiin. Osalla näkövammaisia näöntarkkuus
voi olla verraten hyvä, mutta näkövammaisuus
aiheutuu muista syistä, joista yleisin on näkökentän
kaventuminen.
Tästä
syystä
NKL:n
arvio
näkövammaisten lukumääräksi on vähintään 50
000, mutta korkeintaan 60 000. Keskimäärin
näkövammaisia on siis 55 000, joista alle 10 000 on
sokeita.
Vielä vuoteen 2015 asti Näkövammaisten liitto

arvioi näkövammaisten määrän olevan noin 80 000
ja sen pelättiin kasvavan väestön ikääntymisen
vuoksi. Näkövammarekisterissä elossa olevien
henkilöiden määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun
jo vuonna 2014 ja lasku jatkuu edelleen. Syinä
näkövammaisten
määrän
laskuun
ovat
Näkövammaisten liiton mukaan esimerkiksi
retinopatian ja silmänpohjan rappeuman hoidon
parantuminen sekä entistä aikaisemmin saatu
hoito.
Muiden lähteiden arviot ovat Näkövammaisten
liiton arviota korkeampia. IAPB, kansainvälisen
silmäterveyden
edistämisen
järjestö, arvioi
näkövammaisten määrän Suomessa olevan lähes
kaksinkertainen Näkövammaisten liiton arvioon
verrattuna: 97 800 henkilöä. Arvio on julkaistu
vuonna 2010. Verrattaessa Näkövammaisten liiton
arvioon ennen vuotta 2015 ero on huomattavasti
pienempi. Eri arvioiden vertaaminen on kuitenkin
vaikeaa sen vuoksi, että näkövammaisuuden
määritelmä vaihtelee. IAPB käyttää WHO:n
määritelmää näkövammaisuudelle, kun taas THL:n
arvio perustuu tätä tiukempaan määritelmään.

Lähteet: [2], [4], [5], [6]

2.2 Jopa 400 000 suomalaista kärsii silmäsairaudesta
Henkilöä
Henkilö voi samanaikaisesti kärsiä useammasta kuin yhdestä silmäsairaudesta, joten
silmäsairauksia sairastavien kokonaismäärä on mitä luultavimmin alhaisempi kuin
yhteenlasketut esiintyvyydet. Vasemmalla esitetyt tautien esiintyvyydet viittaavat yli
kolmekymmentävuotiaisiin, sillä suurin osa silmäsairauksista esiintyy vasta
aikuisiässä.
Huomioitavaa on, että viittaamme tässä silmäsairauksien esiintyvyyksiin. Kaikki
silmätautia sairastavat eivät kuitenkan ole näkövammaisia. Tästä syystä tässä osassa
esitetyt luvut eroavat muualla raportissa esitetyistä luvuista, joilla viittaamme aina
näkövammaisten lukumäärään.

Kaihin esiintyvyys Pohjoismaissa
Huom: Vielä julkaisematon tutkimus, joka perustuu THL 2011 väestötutkimukseen, antaa
samansuuntaiset esiintyvyydet. Kaihia on tämän arvion mukaan vielä hiukan enemmän kun
taas glaukooman arvio on alhaisempi. Luvut kuvaavat yli 30-vuotiaita suomalaisia.
Lähteet: Copenhagen Economics perustuen [7]

Kaihi on Suomen yleisin silmäsairaus: kaihia esiintyy 9,5 prosentilla yli 30vuotiaista suomalaisista, mikä vastaa yhteensä 345 000 suomalaista. Luku on
selvästi korkeampi kuin monissa muissa Pohjoismaissa; yli kolminkertainen
Tanskaan ja viisinkertainen Ruotsiin verrattuna, kuten oikealla oleva kuvaaja
osoittaa.
Silmänpohjan
rappeuma
aiheuttaa
arviolta
60
prosenttia
yli
kuusikymmentäviisivuotiaiden näkövammoista ja on ikäihmisten yleisin
sokeutumisen syy. Arvioiden mukaan Suomessa 138 000 henkilöä kärsii
silmänpohjan rappeumasta. [7]

Huom: Estimaatit ovat eri vuosilta
NO 2017 [8], DK 2012 [9], SE 2015 [10], FI 2009 [7]

Lähteet: [7]

2.2.1 Yleisimmät silmäsairaudet: Kaihi

“

Kaihi tarkoittaa tilaa, jossa silmän mykiö on samentunut ja
läpäisee valoa huonosti. Mykiö on kameran linssiä vastaava
rakenne.
Useimmiten kaihimuutokset etenevät vähitellen. Lukeminen ja
hämärässä näkeminen vaikeutuvat usein alkuvaiheessa. Maisema
muuttuu ikään kuin utuisemmaksi ja haaleamman väriseksi.
Kaihimuutokset todetaan usein optikon tai silmälääkärin
tarkistuksissa siinä vaiheessa, kun silmälasien vahvuuksia
muuttamalla ei enää päästä aikaisempaan näön tarkkuuteen.
Kaihimuutokset etenevät usein hitaasti ja välttämättä niitä ei itse
huomaa alkuvaiheessa. Jos aiemmin hyvin sujunut lukeminen tai
autoilu iltapimeällä hankaloituu ikääntymisen myötä, on syytä
tarkistuttaa tilanne.

IMAGE AREA

Kaihin hoitona on leikkaus. Kaihileikkauksen yhteydessä silmän
mykiö poistetaan ja tilalle asetetaan keinomykiö.

Lähteet: Lainaus [11]

2.2.2 Yleisimmät silmäsairaudet: Glaukooma

“

Glaukooma on näköhermoa vaurioittava sairaus, joka
hoitamattomana voi johtaa merkittävään näön heikkenemiseen.
Syynä on usein kohonnut silmän sisäinen paine, mutta noin
puolella glaukoomapotilaista silmänpaine on normaalialueella.
Hoitamattomana glaukooma on vakavasti näköä uhkaava sairaus.
Riittävän varhaisella hoidon aloituksella pystytään vähentämään
vakavan näkökyvyn heikentymisen riskiä.
Glaukooma on usein alkuvaiheessa oireeton, eivätkä potilaat
useimmiten osaa oma-aloitteisesti hakeutua hoitoon riittävän
ajoissa. Glaukooman riittävän varhaisen toteamisen kannalta
olisikin tärkeää käydä silmälääkärin tarkistuksessa 40 vuotta
täytettyään sekä tämän jälkeen riskitekijöiden mukaan
säännöllisin väliajoin.

“

On arvioitu, että länsimaissa vain puolet glaukoomaa
sairastavista potilaista tietää siitä.
Lähde: Duodecim terveyskirjasto [12]

Lähteet: Lainaus [12]

Glaukooma sokeutti Päivin
Nelikymppinen Päivi Vigg Perniöstä menetti
näkönsä aggressiivisen glaukooman takia
runsaan vuoden aikana. Ensin näkö lähti
vasemmasta silmästä, sitten oikeasta. Nyt hän
näkee pelkkää mustaa.

Sokeutumisesta huolimatta Päivi Vigg elää
aktiivista elämää ja on muun muassa kahden
pienen lapsen äiti.

Hän on yhdistysaktiivi, joka on vaikuttanut
myös Perniön kunnanvaltuustossa ja hallituksessa. Vuonna 2002 Päivi Vigg valmistui
ensimmäisenä
sokeana
Suomessa
lähihoitajaksi.

Asiakastarina

“

Aluksi minulle oli tärkeää, että kaikilla tavaroilla on kotona oma
tietty paikkansa. Täydellisyyttä etsivänä ihmisenä minun ei
kuitenkaan enää tarvitse kammata mattojen hapsuja suoriksi tai
silittää aivan kaikkia vaatekappaleita. Sokkona suhtaudun aiempaa

rennommin luonteeseeni kuuluvaan perfektionismiin.

IMAGE AREA

2.2.3 Yleisimmät silmäsairaudet: Silmänpohjan rappeuma

“

Silmänpohjan eli verkkokalvon rappeuma, tai AMD, on tarkan
näkemisen alueelle kohdistuva sairaus. Tarkan näkemisen alue on
nimeltään makula ja taudista käytetään myös nimitystä
makuladegeneraatio.
Viivojen vääristyminen ja näön tarkkuuden aleneminen ovat
tyypillisiä ikärappeuman oireita. Viivojen vääristymisen voi
havaita katsomalla lipputankoa, joka saattaa näyttää joltain
osalta mutkaiselta. Samoin järvelle katsottaessa horisonttiviiva voi
tehdä suurenkin mutkan.

IMAGE AREA

Rappeumaa on kahta muotoa: kuivaa ja kosteaa. Kuivassa
rappeumassa oireet ovat usein lievemmät ja etenemisnopeus
hitaampi kuin kosteassa. Kuivaan rappeumaan ei ole parantavaa
hoitoa, kostean rappeuman etenemistä voidaan pyrkiä estämään
laserhoitojen tai silmän sisään annettujen lääkehoitojen avulla.
Kostean rappeuman hoidossa on ensisijaisen tärkeää taudin
riittävän varhainen toteaminen ja hoitojen aloittaminen riittävän
ajoissa.
Lasiaisinjektiot ovat uusi ja vakiintunut hoitomuoto kostean
rappeuman hoidossa. Lasiaisinjektiossa silmän sisään ruiskutetaan
ohuen neulan avulla lääkeainetta.

Lähteet: Lainaus [13]

Silmänpohjan rappeumaa sairastava Laura vaihtoi kirjat radioon
Silmänpohjan rappeuma on Suomessa tavallisin
heikkonäköisyyden syy. Kun silmänpohjan
keskiosan solut rappeutuvat, verkkokalvon
tarkan näkemisen alue ei pysty toimimaan
normaalisti. Näöntarkkuus heikkenee ja
näkökentän keskiosalla ei voi nähdä kunnolla.
Näkökentän äärialueiden normaali laajuus
mahdollistaa
kohtalaisen
vaivattoman
liikkumisen näöntarkkuuden heikkoudesta

huolimatta. Silmänpohjan rappeuma
kuitenkaan johda sokeutumiseen.

ei

Lappeenrantalainen Laura Sinkko, 83, sai
silmänpohjarappeumadiagnoosin
runsaat
kymmenen vuotta sitten. Aluksi rappeuma oli
kuivaa muotoa, mutta muuttui myöhemmin
kosteaksi. Nykyisin Laura Sinkko ei enää näe
lukea. Sen sijaan liikkumisnäköä on jäljellä niin,

että hän pystyy kulkemaan kaupungilla ja
hoitamaan kauppa-asioita. Tuttuja kasvoja hän
ei enää erota ja toivookin, että ihmiset
tervehtisivät häntä ensin. Näön heikennyttyä
Laura Sinkko on mennyt mukaan paikallisen
näkövammaisyhdistyksen toimintaan. Sieltä on
tullut paitsi tuttavia ja vertaistukea myös tietoa
apuvälineistä ja palveluista, joilla arkea voi
helpottaa.

Asiakastarina

“

Aluksi huomasin lukiessa, että kirjaimia puuttui vasemmasta reunasta.
Nykyisin en enää näe lukea. Radio minulla sen sijaan on auki aamusta iltaan.
Ja vaikka ei ole pakko kävellä, pyrin olemaan liikkeellä joka päivä tunnin
ajan. Kesäaikaan käyn mielelläni marjassa, tosin se on hiukan hankalaa, kun
näkö on huono. Tämä silmähomma ei sentään koske ja olen sopeutunut

siihen hyvin.
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2.2.4 Yleisimmät silmäsairaudet: Diabeettinen retinopatia

“

Diabetekseen sisältyy suurentunut riski sairastua diabeettiseen
retinopatiaan eli silmän verkkokalvon sairauteen. Diabeteksen
verkkokalvosairaudessa tärkein syy on liian suuri veren
sokeripitoisuus. Liian suuri sokerimäärä vaikuttaa verisuonten
valkuaisaineisiin ja saa pienet suonet vuotamaan
verkkokalvolle.

lasiaisvuoto on runsasta, näkö voi alentua hyvin huonoksi
tilapäisesti tai pitkäaikaisesti.

Verkkokalvon sairaus voi hoitamattomana johtaa vakavaan
näön heikkenemiseen. Jokaisen diabeetikon silmänpohjien
tilannetta tulee seurata säännöllisesti, jotta mahdollinen
silmänpohjan sairaus pystytään toteamaan ajoissa.
Muutokset silmänpohjissa kehittyvät vähitellen ja ovat pitkään
oireettomia. Ihanteellisinta on jos hoito päästään aloittamaan jo
ennen kuin näkökyky on alkanut heikentyä.
Diabetekseen liittyvää silmänpohjan sairautta voidaan usein
hoitaa tehokkaasti. Oikein ajoitettu hoito vähentää
merkittävästi näön heikkenemisen vaaraa.

IMAGE AREA

Diabeettinen retinopatia on alkuvaiheessa usein oireeton.
Tämä hidastaa riittävän verkkokalvosairauden toteamista,
mikäli säännöllinen silmänpohjien seuranta ei ole toteutunut.
Edetessään diabeettinen retinopatia heikentää näköä.
Verenvuodot lasiaiseen voivat heikentää näköä äkisti. Mikäli

Lähteet: Lainaus [14]

2.2.5 Yleisimmät silmäsairaudet: Taittovirheet

“

Silmän taittovirheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa silmään
tulevien valonsäteiden polttopiste ei ole verkkokalvolla vaan sen
edessä tai takana. Taittovirheet jaotellaan liki-, kauko- ja
hajataittoisuuteen. Lähes kaikki tarvitsevat laseja jossakin
elämänsä vaiheessa. Iän myötä useimmat tarvitsevat laseja
lukemisen ja lähityön helpottamiseksi vaikka eivät olisi laseja
nuorempana tarvinneetkaan.

Suurempiasteinen hajataittoisuus aiheuttaa varjokuvan
muodostumisen, jos sitä ei huomioida lasikorjauksessa jolloin
pyöreä kohde voi näyttää soikealta.

Taittovirheet aiheuttavat näön heikkenemistä, joka
korjaantuu silmälaseilla. Lisäksi oireena voi olla mm. silmien
väsymistä, kirvelyä, valonarkuutta sekä päänsärkyä.

Ikänäköön eli presbyopiaan liittyy lukuetäisyyden kasvaminen,
valaistuksen tarpeen lisääntyminen lähityössä sekä silmien
väsyminen tavallista helpommin. Joskus voi esiintyä myös
päänsärkyä. Silmien akkommodaatio eli mukauttamiskyky
kauas ja lähelle katseluun alkaa heikentyä iän myötä. Ikänäkö
alkaa vaivata normaalitaittoisella henkilöllä noin 40–45 vuoden
iässä.

Likitaitteisella silmään tulevien valonsäteiden polttopiste on
verkkokalvon edessä. Tämä johtuu yleensä siitä, että silmä on
keskimääräistä pidempi ja silmän pituus on liian suuri
taittovoimaan verrattuna. Likitaittoisen henkilön kaukonäkö on
alentunut.

Taittovirhe diagnosoidaan joko joko optikon suorittamassa
näöntarkastuksessa tai silmälääkärin vastaanotolla. Tällöin
suoritetaan taittovoiman määritys. Likitaittoisuus korjataan
miinuslaseilla, kaukotaittoisuus pluslaseilla ja hajataittoisuus
sylinterilasilla.

Kaukotaittoisessa silmässä taas polttopiste on verkkokalvon
takana. Tämä on seurausta siitä, että silmä on liian lyhyt
verrattuna taittovoimaan tai taittovoima on liian heikko
verrattuna silmän pituuteen. Nuorilla henkilöillä pieniasteinen
kaukotaittoisuus ei välttämättä aiheuta oireita.
Hajataittoisuus yhdistyy usein liki- tai kaukotaittoisuuteen.
Tällöin silmä taittaa valoa eri tavalla eri suunnissa.

Lähteet: Lainaus [15]

2.3 Heikentyneen näön riski nousee iän myötä
Edellisessä osassa kuvailtujen silmätautien lisäksi
myös muut sairaudet ja henkilön omat valinnat
vaikuttavat heikentyneen näön tai näkövammojen
riskiin. Tällä sivulla tarkastelemme ikäihmisten
määrän kasvua ja dementian esiintyvyyttä.
Seuraavilla sivuilla esittelemme kaksi elämäntapoihin
liittyvää sairautta ja tarkastelemme tupakointia ja
aivoinfarkteja, jotka molemmat voivat johtaa näön
heikentymiseen.
Ikääntyneiden suomalaisten määrän kasvu lisää
heikkonäköisten ja näkövammaisten lukumäärää
Suomessa, sillä silmäsairaudet lisääntyvät iän myötä.
Ikäihmisten määrä kasvaa väestönkasvun myötä,
mutta myös väestörakenteen muutoksen vuoksi
suurten ikäluokkien vanhetessa. Kuten ylhäällä
oikealla olevasta kuviosta voidaan nähdä, on yli
kuusikymmentävuotiaita suomalaisia tällä hetkellä
noin 1,6 miljoonaa. Määrän odotetaan kasvavan noin
16 prosentilla 1,8 miljoonaan vuoteen 2030
mennessä. [16]
Dementia on sairaus, joka itsessään voi aiheuttaa
näön heikentymistä. Dementiaan sairastumisen riski

kasvaa iän myötä, ja korkea ikä on jo itsessään
riskitekijä heikkonäköisyydelle. Erityisesti eräs
dementian muoto, posteriorinen kortikaalinen atrofia
(PKA), tai Bensonin tauti, aiheuttaa näön asteittaista
heikkenemistä. Tavallisimmat oireet ovat lukemisen
vaikeutuminen
sekä
ongelmat
etäisyyksien
hahmottamisessa ja
esineiden ja ihmisten
tunnistamisessa. [17]
Dementikkojen lukumäärän ennakoidaan kasvavan
lähivuosina. Vuonna 2013 dementikkoja oli Suomessa
noin 92 000. Väestörakenteen muutoksen perusteella
voidaan arvioida, että vuonna 2030 dementikkoja on
jo 150 000. Tämä vastaa yli 60 prosentin kasvua
nykytilanteeseen verrattuna. [18]

Noin kolme neljästä yli 18vuotiaasta suomalaisesta
tietää silmäsairauksien riskin
nousevan iän myötä.
Lähde: [1]

Yli kuusikymmentävuotiaiden suomalaisten
lukumäärä

Lähteet: [16]

Dementian esiintyvyys

Huomio: Ennusteessa on oletettu että esiintyyvyydet pysyvät
vakiona jokaisessa ikäryhmässä
Lähteet: Copenhagen Economics käyttäen [18]

2.4 Elämäntavat voivat aiheuttaa heikentynyttä näköä (1/2)
Elämäntavat vaikuttavat silmäterveyteen ja ihmiset
voivat joiltain osin itse vaikuttaa omaan riskiinsä
sairastua
esimerkiksi
kaihiin,
silmäpohjan
ikärappeumaan ja diabeettiseen retinopatiaan. [19]
Kaksi silmäsairauksien riskiä lisäävää sairautta, jotka
ovat osittain elämäntavoista riippuvia, ovat
kakkostyypin
diabetes
sekä
sydänja
verisuonisairaudet. Myös tupakointi ja aivoinfarktit
voivat
vaikuttaa
silmäterveyteen,
joten
käsittelemme näitä seuraavalla sivulla.
Lääkehoidettuja diabeetikkoja oli Suomessa vuonna
2016 noin 330 000, ja tämän lisäksi noin 150 000
henkilön
arvioidaan
sairastavan
diabetesta
tietämättään. [20, 21] Tämä tarkoittaa, että jo tällä
hetkellä diabeetikkoja on Suomessa noin 500 000 eli
9
prosenttia
väestöstä.
Lääkehoidettujen
diabeetikkojen määrän odotetaan nousevan
vuoteen 2030 mennessä 170 000 henkilöllä
erityisesti tyypin 2 diabeteksen lisääntymisen takia.

“

[22]
Mitä useammalla henkilöllä on diabetes, sitä
suurempi on myös ryhmä, joilla esiintyy diabeettisen
retinopatian riskiä. Huono verensokeripitoisuuden ja
verenpaineen hallinta lisää riskiä sairastua
verkkokalvosairauteen. Noin neljä viidestä yli
kahdeksantoistavuotiaasta suomalaisesta tietää
diabeteksen voivan aiheuttaa silmäsairauksia. [1]
Sydänja
verisuonitaudit
johtavat
usein
kohonneeseen verenpaineeseen, joka osaltaan lisää
glaukooman ja diabeettisen retinopatian riskiä. 177
000
henkilöä
sai
vuonna
2015
Kela:n
erikoiskorvausta sepelvaltimotaudin takia. [20]
Vaikka kuolleisuus onkin laskussa, tautien
aiheuttamat
iskeemiset
sydänkohtaukset
aiheuttavat edelleen puolet työikäisten kuolemista.
[24], [25]

Tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tärkeä syy tähän
on väestön lihominen ja liikunnan väheneminen. Osaltaan vaikuttavat myös
diagnosoinnin parantuminen, diagnoosikriteerien muuttuminen, väestön ikääntyminen
ja eliniän pidentyminen.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [26]

Lääkehoidetut diabeetikot Suomessa

2015

2030

Lähteet: [21], [22]

Iskeemisten sydäntautien kuolleisuus

Lähteet: [24]

2.5 Elämäntavat voivat aiheuttaa heikentynyttä näköä (2/2)
Tupakointi lisää silmäsairauksien riskiä ja on tästä
syystä yksi tekijä, jolla ihminen itse voi vaikuttaa
silmäsairauksien riskiin. Noin 17 prosenttia yli
kaksikymmentävuotiaista suomalaisista tupakoi
päivittäin
vuonna
2015.
Alle
kaksikymmentävuotiaiden keskuudessa tupakointi
on harvinaisempaa: 11 prosenttia 14-20-vuotiaista
nuorista tupakoi. [27]
Tupakointiin liittyvät riskit ovat myös olleet viime
vuosina laskussa, koska tupakoivien määrä on
tasaiseen tahtiin vähentynyt viimeisen viidentoista
vuoden aikana. Tämä ei tietenkään välttämättä
tarkoita, että trendi jatkuu samanlaisena
tulevaisuudessa.
Tupakointi lisää riskiä sairastua silmänpohjan
rappeumaan
ja
lisää
myös
kohonneen
verenpaineen riskiä, mikä osaltaan lisää
diabeettisen retinopatian ja glaukooman riskiä.
Tupakoitsijoiden määrän lasku siis itsessään johtaa
siihen, että näiden sairauksien riskiryhmiin
kuuluvien lukumäärä pienenee.
Aivoinfarkti tai aivoverenvuoto ei suoranaisesti
lisää yleisten silmäsairauksien riskiä tupakoinnin

tavoin. Se voi silti itsessään aiheuttaa
näkövammoja, kuten esimerkiksi näkökentän
kaventumista.

Päivittäin tupakoivat Suomessa

Suomessa on vuosittain noin 10 500 uutta
aivoinfarktitapausta. [28] Aivoinfarktin riski kasvaa
esimerkiksi
kohonneen
verenpaineen,
sydänsairauksien, diabeteksen ja tupakan polton
seurauksena.
10 500 henkilöstä noin 73 prosenttia selviää
ensimmäisestä vuodesta infarktin jälkeen. [28]
Tulevaisuudessa
aivoinfarktitapauksia
on
todennäköisesti enemmän väestön vanhetessa.

Vain puolet yli 18-vuotiaasta
suomalaisista tietää
tupakoinnin lisäävän
silmäsairauksien riskiä.
Lähde: [1]

Lähteet: [27]

Aivoinfarktista eloonjääneet
ensimmäisen vuoden jälkeen, 2010

Kuolemia 27 %

Selviytyjiä 73 %

Huomaa: Yllä mainitut viittaavat vuoteen aivoinfarktin jälkeen
Lähde: [28]

2.6 Heikkonäköisten ja sokeiden lukumäärän odotetaan nousevan 67 000 henkilöön
vuoteen 2030 mennessä
Väestön ikääntyessä heikkonäköisten ja sokeiden määrä kasvaa.
Arvioimme noin 67 000 suomalaisen potevan jonkin asteista
näkövammaa vuoteen 2030 mennessä.
Syy näkövammaisten määrän kasvuun on väestörakenteen
muutoksen myötä tapahtuva ikäihmisten määrän kasvu.
Verrattuna tilanteeseen vuonna 2015 pelkästään väestörakenteen
muutos lisää näkövammaisten määrää Suomessa 12 000 henkilöllä
vuoteen 2030 mennessä, kun oletetaan näkövammaisten osuuden
väestöstä olevan vakio jokaisessa ikäryhmässä. Myös sokeiden
lukumäärän ennakoidaan nousevan 10 prosentilla.
Silmänpohjan
rappeuma
tulee
myös
tulevaisuudessa
aiheuttamaan suurimman osan suomalaisten näkövammoista ja
sen hoito on tästä syystä yksi silmäterveyden suurimpia haasteita.
Jos
silmäsairauksien
hoidossa
tapahtuu
läpimurto
tarkasteluajanjakson aikana tai jos silmäsairauksien hoito
asetetaan yhteiskunnassa etusijalle, voi määrää laskea.

“

Heikkonäköisten ja sokeiden lukumäärän odotettu kehitys vuoteen 2030 asti

Sokeita
Heikkonäköisiä

Sokeita

Sokeita

Heikkonäköisiä
Heikkonäköisiä

Rappeumapotilaiden määrä lisääntyy seuraavina
vuosikymmeninä ja kuukausittain annettavat
lasiaisinjektiot tulevat aiheuttamaan entistä
pahempia ruuhkia silmäklinikoille. […] Noin
tuhannen ihmisen näkö vammautuu vuosittain
rappeuman takia.
Lähde: Suomen Lääkärilehti [29]

Huomaa: Kuviossa näkyvät luvut ovat pyöristettyjä. Arvio perustuu ainoastaan väestörakenteen muutoksiin.
Lähteet: Copenhagen Economics käyttäen [2], [16].

3.0 Hoitoonpääsyn eriarvoisuus silmäterveyden piirissä
Tämä luku keskittyy heikkonäköisten ja
sokeiden henkilöiden hoitoon pääsyyn ja
hoidon saatavuuteen Suomessa.

Optikot ja silmälääkärit tekevät suurimman osan Suomen
näöntutkimuksista

Optikkoliikkeitä löytyy koko Suomesta

Hoitoon pääsyä käsitellään osissa 3.1 – 3.2
vertaamalla
silmäsairauksia
muihin
erikoisaloihin
sekä
tarkastelemalla
sairaanhoitopiirien eroja odotusajoissa.
Osassa
3.3
esitellään
sairauskuluvakuutuskehitystä Suomessa ja
pohditaan sen syitä.
Osissa

“

3.4

–

3.6

näöntutkimuksia Suomessa. Tarkastelemme
missä suomalaiset tarkastuttavat näkönsä ja
pohdimme optikoiden ja silmälääkäreiden
optimaalista työnjakoa. Asiaa on erityisen
olennaista
miettiä
Suomessa,
jossa
näöntutkimuksia
tehdään
muita
pohjoismaita
enemmän
silmälääkärin
vastaanotolla.
Lopuksi
tarkastelemme
optikoiden,
silmäklinikoiden
ja
silmäsairaaloiden
sijainteja Suomessa osassa 3.7.

käsittelemme

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun
lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun
erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen
arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai
laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut.
Tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä […] kohtuullisessa
ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on
todettu.
Lähde: Terveydenhuoltolaki [30]

Huomaa: Lainausta lyhennetty

3.1 Silmätauteihin pidemmät jonotusajat kuin muille erikoisaloille
Silmätautien erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsyä odotetaan selvästi
muita erikoisaloja pidempään. Osuus potilaista, jotka ovat odottaneet yli
90 vuorokautta, on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi kirurgiassa ja
hammas-, suu- ja leukasairauksien osastoilla. [31]

Suhteellinen osuus yli 90 vuorokautta hoitoa odottaneista koko maan tasolla
julkisella sektorilla, vuosittainen keskiarvo erikoissairaanhoidossa

Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole pystynyt lyhentämään
odotusaikoja hoidon tarpeen lisääntyessä. Vaikka suhteellisesti
silmäsairauden hoitoa yli 90 vuorokautta odottaneiden määrä on pysynyt
viime vuosina samana, on samaisen ajan hoitoa odottavien lukumäärä
kasvanut. Nykyisellään vaikuttaa siis epätodennäköiseltä, että odotusaikoja
saadaan lyhennettyä, jos palveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan.
Yli kuusi kuukautta odottaneista valtaosa odottaa pääsyä silmätautien
erikoisalalle. Vuonna 2015 yli kuusi kuukautta odottaneita oli
suhteutettuna väestöön eniten Keski-Suomessa, ja heistä 74 prosenttia
odotti pääsyä silmätautien poliklinikalle. Suurin syy tähän oli Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen mukaan lääkäripula. [32]
Odotusajat silmätautien erikoissairaanhoitoon vaihtelevat alueesta
riippuen paljon, mutta ovat pitkiä sekä kaupungeissa että hajaasutusalueilla. Erityisen pitkään sai vuonna 2016 odottaa Lapin ja EteläKarjalan sairaanhoitopiireissä, joissa odotusajat olivat keskimäärin noin 80
päivää. Keskimääräinen odotusaika Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirissä oli miltei 59 päivää, eli kuudenneksi pisin koko maassa.
[31]

Huomaa: Hammas-, suu- ja leukasairaudet sisältävät suu- ja leukakirurgian, kliinisen hammashoidon ja
hampaiston oikomishoidon ja vastaa kaikista hammaslääketieteen piiriin kuuluvista erikoishoidoista ja
erikoistutkimuksista. Kirurgia sisältää kaikki kirurgian erikoisalaan kuuluvat erikoissairaanhoidon
avohoitokäynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat.
Tilasto päivitetään kolme kertaa vuodessa ja yllä näkyvät luvut ovat näiden lukujen keskiarvo.
Lähteet: [31]

“

Leikkaavia silmälääkäreitä on julkisissa organisaatioissa
liian vähän kaikkialla Suomessa.
Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Ylelle 2016 [33]

3.2 Kaihileikkauksiin jonotetaan sekä suurissa kaupungeissa että haja-asutusalueilla
Odotusajan mediaani julkisella sektorilla päivissä
sairaanhoitopiireittäin, 2016

Kaihileikkausten odotusajat vaihtelevat valtakunnallisesti vertaillen huomattavasti. Yhteensä 13
sairaanhoitopiirissä odotusaika oli keskimäärin yli 100 päivää vuonna 2016. Erittäin pitkiä
odotusaikoja havaitaan sekä suurissa kaupungeissa että haja-asutusalueilla, eli ongelma on
maanlaajuinen julkisen terveydenhuollon piirissä.
Odotusajat olivat erityisen pitkiä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, 154 päivää, sekä
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, 163 päivää. Molemmat sairaanhoitopiirit sijaitsevat
Suomen eteläosissa, mutta poikkeavat toisistaan paljon asukasmäärän suhteen. Toisaalta
Pohjois-Pohjanmaalla ja Vaasassa, jotka ovat väestömäärältään suunnilleen samankokoisia kuin
Kanta-Häme, tarvitsi odottaa hoitoa keskimäärin vain 20-40 päivää. Asukasmäärä tai
sairaanhoitopiirin koko ei merkittävästi vaikuta hoidon ripeyteen. Tarkastelimme myös
ikääntyvien suhteellista lukumäärää sairaanhoitopiirissä selittävänä tekijänä odotusaikojen
vaihtelulle, mutta tämäkään ei tuottanut tuloksia.
Vaikuttaa siis siltä, että terveydenhuollon järjestely on hyvin erilaista eri osissa maata. Näin
potilaan saaman hoidon taso riippuu tällä hetkellä paljon siitä, missä sairaanhoitopiirissä hän
sattuu asumaan. Yksi mahdollinen selitys erityisesti Helsingin pitkille jonotusajoille on, että yhä
useampi valitsee hoitaa silmäsairautensa yksityisellä puolella. Ei-kiireellisiin leikkauksiin
jonotetaan julkisella puolella, kun taas kiireelliset hoidetaan yksityisellä. Kasvava yksityisten
sairauskuluvakuutusten määrä, jota tarkastelemme seuraavaksi, tukee tätä teoriaa.

“

Huomaa: Karttapohja lainattu Kuntaliitolta, datan tulkinta Copenhagen
Economics. Odotusaikojen mediaani raportoidaan kolme kertaa vuodessa ja
kartassa on näiden mediaanien keskiarvo. Sesonkivaihtelua on jonkun verran
ja odotusajat ovat pisimpiä kesällä.
Lähteet: [31], [34]

“

Sairaaloissa kuten Kainuu, Rovaniemi ja Lappeenranta on ollut
hankaluuksia saada lääkärityövoimaa kuntayhtymien omaan tuotantoon.
Lähteet: Sosiaali- ja terveysministeriön raportti 2016, lääkärilausunto [35]

3.3 Yhä useampi valitsee yksityisen sairauskuluvakuutuksen varmistaakseen
hoitoonpääsyn
Yksityisten vakuutusten lukumäärä on lisääntynyt viime vuosina paljon,
erityisesti
aikuisten
osalta.
Yksi
tärkeimmistä
syistä
sairauskuluvakuutuksen hankintaan oli nopeampi hoitoon pääsy.
Yksityiset terveyspalvelut myös koettiin parempilaatuisiksi ja
palveluvalikoima laajemmaksi. [36]
Lapsiperheet ottavat vakuutuksen erityisesti päästäkseen erikoislääkärin
vastaanotolle nopeammin. Noin 80 % lasten yksityissektorin käynneistä
suuntautuu
suoraan
erikoislääkärille.
[37].
Yksityisten
sairauskuluvakuutusten lukumäärä on noussut 41 prosenttia sitten
vuoden 2009 ja vuoden 2016 lopussa niitä oli 1 159 000. [38]

Sairauskuluvakuutusten määrä Suomessa vakuutuksenottajan mukaan
Vakuutuksia

2016:
1 159 000
2009:
819 000

+ 41 %

Yksi syy yksityisen terveydenhuollon parempaan saatavuuteen voi olla,
että monet lääkärit tekevät töitä sekä yksityisellä että julkisella
sektorilla. Silmälääkäreistä jopa neljä viidestä on ainakin sivutoimisesti
töissä yksityisellä sektorilla. [39]

“

Joka kolmas työikäinen lääkäri pitää yksityisvastaanottoa
päätoimisesti tai sivutoimisesti. Yleisintä
yksityisvastaanoton pito on korva-, nenä- ja
kurkkutautien, silmätautien sekä naistentautien ja
synnytysten erikoislääkäreillä, joista jopa neljä viidestä
pitää yksityisvastaanottoa päätoimisesti tai
sivutoimisesti.
Lähde: Lääkäriliiton raportti 2016 [39]

Lähteet:[38]

3.4 Optikot ja silmälääkärit tekevät suurimman osan Suomen näöntutkimuksista
Suurin osa suomalaisista, 63 prosenttia,
käy näöntutkimuksessa optikolla kun taas
silmälääkärillä käy noin kolmasosa. Tämän
sivun tiedot perustuvat kyselyyn, johon
osallistui yli 18-vuotiaita suomalaisia. [1]
Kolme neljästä suomalaista ilmoittaa
haluavansa käydä näöntutkimuksessa
ainakin joka toinen vuosi, mutta vain alle
puolet käyvät tarkastuttamassa näkönsä
näin usein. Näöntutkimusten määrä on
erityisen olennainen kun huomioidaan,
että niiden avulla voidaan todeta
silmäsairauksia jo aikaisessa vaiheessa.
Monissa silmäsairauksissa näkövamman
riski laskee mitä aiemmin tauti saadaan
todettua.

terveystarkastuksia.
Näissä
voidaan
esimerkiksi etsiä kaihin, glaukooman tai
silmänpohjarappeuman merkkejä.

Kenellä suomalaiset tarkastuttavat näkönsä?

Suomessa optikolla ei ole oikeutta
diagnosoida
silmäsairauksia
eikä
myöskään oikeutta kirjoittaa lähetettä
suoraan silmälääkärille. Sen sijaan
optikolla on velvollisuus kertoa potilaalle
niistä havainnoista, joita hän tarkastuksen
yhteydessä tekee. [40] Näin optikon ja
silmälääkärin yhteistyön avulla voidaan
havaita sairauksia, jotka muuten olisivat
voineet jäädä huomaamatta.

Lähteet: [1]

Monet
optikkoketjut
tarjoavat
näöntarkastusten lisäksi myös silmien

Silmälääkäri

Optikko

Näöntarkastus

Kyllä

Kyllä

Kertoa potilaalle havainnoista ja johtopäätöksistä

Kyllä

Kyllä

Hoitaa silmän sairauksia

Kyllä

Ei

Diagnosoida silmän sairauksia

Kyllä

Ei

Tehdä silmäleikkauksia

Kyllä

Ei

Määrätä ja sovittaa silmälaseja ja linssejä

Kyllä

Kyllä

Lähteet: [40]

3.5 Voisivatko optikot auttaa pitkien odotusaikojen lyhentämisessä suorittamalla
enemmän näöntutkimuksia?
Optikkojen ja silmälääkärien lukumäärä väestöön suhteutettuna
vuonna 2017
Lukumäärä / 10 000 asukasta
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Ruotsi

Silmälääkärit

Optikkoliikkeiden määrä väestöön suhteutettuna vuonna 2017
1,5
1,3

1,3

1,2

1,2

Optikkojen määrä Suomessa on Pohjoismaiden keskiarvoa kun taas silmälääkäreitä
on Suomessa väestöön suhteutettuna Pohjoismaista eniten. Vaikka optikkojen
määrä ei ole erityisen korkea, on optikkoliikkeitä silti eniten muihin Pohjoismaihin
verrattuna: 1,3 liikettä jokaista 10 000 asukasta kohden. [42]

Tästä voi päätellä, että Suomessa on suhteellisen hyvä silmäterveydenhuollon
kapasiteetti. Kapasiteettia voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykypäivää paremmin. Jos
suurempi osa suomalaisista kävisi näöntutkimuksissa optikoilla, vapautuisi
silmälääkäreiltä aikaa tautien diagnosointiin ja hoitoon.
Onkin tärkeää miettiä, käyttävätkö silmälääkärit työaikansa tehokkaimmalla
mahdollisella tavalla tehdessään 32 prosenttia näöntutkimuksista. [1]
Näöntutkimushan on toimenpide, jonka myös optikot voisivat suorittaa. Jos
näöntarkastukseen liittyviä työtehtäviä siirrettäisiin enemmän optikoiden vastuulle,
voisivat silmäterveydenhoidon odotusajat lyhentyä. Tämä hyödyttäisi kaikkia
silmäterveyden palveluita tarvitsevia.
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0,9
0,6

“

Suomen lähes 700 optikkoliikkeestä noin 90 prosentissa tarjotaan
silmälääkärin vastaanottopalveluita, joten yhteistyö on jokapäiväistä
arkea.

0,3

Panu Tast, toimitusjohtaja Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry [41]
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Suomi

Tanska
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Lähteet: [42]

3.6 Suomessa tehdään eniten näöntutkimuksia lääkärillä verrattuna muihin
Pohjoismaihin
Näöntarkastukset lääkärillä maittain

Suomessa silmälääkärit tekevät näöntutkimuksia huomattavasti muita Pohjoismaita
useammin. Kun muissa Pohjoismaissa noin 20 prosenttia näöntutkimuksista
tehdään silmälääkärin vastaanotolla, on vastaava osuus Suomessa 32 prosenttia.
Vastaavasti optikolla tehdään Suomessa muita maita huomattavasti vähemmän
tarkastuksia. Keskimäärin 75 prosenttia näöntutkimuksista tehdään muissa
Pohjoismaissa optikolla, kun vastaava osuus Suomessa on vain 63 prosenttia. [1]

Prosenttia

Erityisesti lasten näöntarkastuksia tehdään paljon silmälääkärillä, sillä Suomessa
optikko ei lain mukaan saa määrätä silmälaseja alle kahdeksanvuotiaalle lapselle,
vaan lapsen kuuluu aina tarkastuttaa näkönsä silmälääkärillä [43]. Tämä voi olla
perusteltua, jos lapsella on erikoishoitoa vaativa silmäsairaus, mutta muissa
tapauksissa myös laillistetun optikon ammattitaidon luulisi riittävän.
On siis tärkeää miettiä käyttävätkö silmälääkärit Suomessa aikansa parhaalla
mahdollisella tavalla. Näöntutkimukset vievät tällä hetkellä Suomen silmälääkäreiltä
huomattavasti muita maita enemmän aikaa. Jos tätä aikaa voitaisiin lyhentää, jäisi
silmälääkäreillä enemmän aikaa hoitaa muita tärkeitä silmäterveydenhuollon
tehtäviä.

“

Näöntarkastukset optikolla maittain
Prosenttia

Hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi silmäleikkauksia, läpikäyneiden
ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti, ja hoidon jälkiseurannan
toteuttaminen tehokkaalla tavalla edellyttää uusien toimintatapojen
ja ammattihenkilöiden yhteistyön kehittämistä. Silmälääkärien ja
optikkojen tulisi yhdessä kehittää palveluita ja etsiä väestön ja
potilaita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia ratkaisuja ja
toimintamalleja.
Lähde: Valvira 2013 [40]

Lähteet: [1]

3.7 Optikkoliikkeitä löytyy koko Suomesta
Monella suomalaisella on lyhempi matka lähimmälle optikolle kuin
lähimmälle silmäklinikalle tai silmäsairaalaan. Optikoita on koko
Suomessa tiheämpään kuin silmäsairaaloita tai klinikoita, minkä voi
myös nähdä oikealla olevasta kuvasta. Suomessa ei kuitenkaan ole
kattavaa rekisteriä silmälääkäreistä tai silmäklinikoista, ja tästä
syystä karttaan on merkitty vain suurimmat silmäklinikat. Tiedon
puuttuminen tekee näin terveydenhuollon laadun arvioimisen
vaikeaksi.

Optikoiden, yksityisten silmäklinikoiden ja silmäsairaaloiden maantieteellinen
kattavuus

Monet suomalaiset asuvat kaukana lähimmästä silmäsairaalasta tai
silmäklinikasta, ja matka silmälääkäriin on pitkä. Vaikka potilas asuu
lähellä silmäsairaalaa tai -klinikkaa, hän ei silti välttämättä saa hoitoa
nopeasti siellä olevalta silmälääkäriltä. Tämä johtuu julkisen
terveydenhuollon pitkistä jonotusajoista.
Optikoita on todellisuudessa enemmän kuin mitä kartta näyttää.
Kartan mittakaavasta johtuen samassa kaupungissa tai
paikkakunnalla olevat optikot näkyvät vain yhtenä neliönä. Näin
kartta havainnollistaakin lähinnä optikoiden sijainteja eikä niiden
todellista lukumäärää.
Jos optikoita voitaisiin paremmin hyödyntää Suomessa keventämään
silmälääkärien työtaakkaa, voisivat monet suomalaiset hyötyä
lyhemmistä matkustusetäisyyksistä.

Huom: Olemme yhteensä keränneet osoitteet 544 optikosta, yksityisestä silmäklinikasta ja silmäsairaalasta. Näistä
havainnoista 508 on optikoita, 15 yksityisiä silmäklinikoita ja 21 sairaaloita. Käyttämällä maantieteellisiä
koordinaatteja Googlen karttatoiminnosta ja R-ohjelmistoa saamme paikannuksen havainnoille. Google maps ei
kuitenkaan pystynyt löytämään 32 osoitetta, joita ei tästä syystä ole mukana kartalla. Näistä kaikki 32 on optikoita.
Lähde: Copenhagen Economics

4.0 Näkövammojen yhteiskunnalliset kustannukset

Heikkonäköisyys ja sokeus maksavat vuosittain noin puoli miljardia
euroa suomalaiselle yhteiskunnalle

Kaihileikkausten lukumäärä ja niiden kustannukset yhteiskunnalle

Tässä
luvussa
keskitymme
heikkonäköisyyden
ja
sokeuden
yhteiskunnallisiin kustannuksiin.
Osassa 4.1 esittelemme kokonaisvaltaiset
kustannukset, joita Suomelle aiheutuu
heikkonäköisyydestä
ja
sokeudesta.
Kustannukset voidaan jakaa suoriin ja
epäsuoriin
kustannuksiin.
Suoria
kustannuksia
ovat
esimerkiksi
silmäsairauksien hoito ja siihen tarvittavat
lääkkeet, kun taas epäsuoriin kustannuksiin
kuuluvat
tervettä
väestöä
alempi
työmarkkinaosallistuminen ja koulutustaso.
Tarkastelemme
ensin
epäsuoria

“

kustannuksia osassa 4.2 ja tämän jälkeen
suoria kustannuksia osissa 4.3 ja 4.4.

Osassa 4.5 tutkimme silmätautien seulontaa
ja sen hyötyä yhteiskunnalle. Arvioimme
erityisesti sitä, voivatko seulonnat laskea
heikkonäköisyydestä
ja
sokeudesta
aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Perusedellytys näkövammaisen tai näköongelmaisen henkilön työn
tekemiselle on tavallisesti se, että työtehtävät ja työympäristö ovat kunkin
yksilöllisen näkötilanteen kannalta oikein suunniteltuja. Työympäristön
mukauttamisratkaisut ja työtehtäväjärjestelyt mahdollistavat paljon.

Lähde: Näkövammaisten liitto ry [44]

4.1 Heikkonäköisyys ja sokeus maksavat vuosittain noin puoli miljardia euroa
suomalaiselle yhteiskunnalle
Heikkonäköisyys ja sokeus aiheuttavat suuria
kustannuksia
suhteessa
sekä
bruttokansantuotteeseen
että
julkisiin
menoihin.
Näkövammojen
negatiivinen
vaikutus bruttokansantuotteeseen on 0,5
miljardia euroa vuosittain, kun taas vaikutus
julkiseen talouteen on 0,6 miljardia euroa.
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Suurin syy alempaan BKT:n tasoon johtuu
näkövammaisten henkilöiden alhaisemmasta
työmarkkinaosallistumisesta. Tämän lisäksi
julkiset kulut, joita käytetään sairaala- ja
erikoislääkärikuluihin sekä lääkkeisiin, laskevat
bruttokansantuotetta
niin
kutsutun
verovääristymän takia.

0,0
Työmarkkinaosallistuminen

Kliiniset hoidot

Lähteet: Katso liite Taloudellisten vaikutusten arviointi.

Negatiiviset vaikutukset julkiseen talouteen
kliinisistä tutkimuksista, hoidoista ja lääkkeistä
johtuvista suorista kustannuksista. Lisäksi
vaikuttavat
epäsuorat
kustannukset
heikkonäköisyyden ja sokeuden alentaessa
työmarkkinaosallistumista
sekä
lisätessä
sosiaalituista aiheutuvia kuluja.
Perustuen
arvioomme
näkövammaisten
määrän kasvusta tulevina vuosina arvioimme,

että myös näkövammaisuuteen liittyvät
kustannukset tulevat nousemaan, jos kehitystä
ei saada kääntymään. Tilanteen muuttamiseksi
pitää näkövammoja sekä ennaltaehkäistä
entistä tehokkaammin että hoitaa nykyistä
paremmin. Jos uusia hoitotapoja ei kehitetä,
kasvaa negatiivinen vaikutus BKT:hen ja julkisiin
menoihin 20 prosentilla vuoteen 2030
mennessä.

4.2 Heikkonäköisyys ja sokeus alentavat työllisyysastetta ja koulutustasoa
Heikkonäköisyyden ja sokeuden vaikutus työllisyysasteeseen ja

Näkövammaisten työllisyysaste Suomessa on vain 44 prosenttia, kun muulla väestöllä se koulutustasoon
on 74 prosenttia. Kun työikäisiä näkövammaisia on Suomessa noin 10 000, heistä vain
reilut 4 000 on töissä.
-30

prosenttia

Myös koulutusaste on näkövammaisilla muuta väestöä alhaisempi. Erityisen
huomionarvoista on, että vain 18 prosenttia näkövammaisista on korkeakoulutettuja, kun
osuus muun väestön osalta on 31 prosenttia. Tämän lisäksi 38 prosentilla
näkövammaisista on vain perusasteen koulutus, kun koko väestön osalta vastaava luku on
25 prosenttia.
Koulutusaste vaikuttaa paljon näkövammaisen todennäköisyyteen työllistyä.
Kandidaatinasteen koulutuksen omaavista työikäisistä näkövammaisista 51 prosenttia on
työllisiä, kun työllisiä perusasteen koulutuksen omaavia on vain 6 prosenttia.
Näkövammaisia on kuitenkin töissä Suomessa monilla aloilla, kuten opetustyössä tai
terveydenhuollon ammattilaisina, ja työtehtäviä voi myös mukauttaa näkövamman
vakavuusasteen mukaan. Kela myös tarjoaa Suomessa ammatillista kuntoutusta
heikkonäköisille ja näkövammaisille, jonka tarkoitus on auttaa työelämän haasteissa.
Työllisyyden kannalta olisi tärkeää pystyä mukauttamaan työympäristöä tai parantamaan
työpaikan valaistusta, jotta työtä voisi jatkaa näkövammasta huolimatta. Digitalisaation
vaikutus on kuitenkin vielä epäselvä. Oikein hyödyntämällä digitalisaatiota voitaisiin
käyttää parantamaan näkövammaisten asemaa työmarkkinoilla jos sähköisten
ympäristöjen ja työvälineiden esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys taataan.
Alempi koulutustaso ja työllisyysaste tarkoittavat, että näkövammaisten palkat ja tulot
elinkaaren yli ovat alhaisempia kuin muilla suomalaisilla. Tämä on ennen kaikkea ongelma
yksilötasolla, mutta sen lisäksi se myös laskee bruttokansantuotetta ja julkisen sektorin
tuloja potentiaalisten verotulojen menetyksen vuoksi.

+13
prosenttia

-13
prosenttia

“

Vuosittain 300 – 400 työikäistä menettää näkönsä joko osittain
tai kokonaan. Lisäksi on niitä, jotka sinnittelevät heikentyneellä
näöllä hakematta apua.
Lähde: Näkövammaisten liitto ry [46]

Lähteet: [2]

4.3 Kaihileikkausten määrä on yli nelinkertaistunut viimeisen kahdenkymmenenviiden
vuoden aikana
Kaihileikkausten kokonaismäärä Suomessa viimeisen kahdenkymmenenviiden
vuoden ajalta
Kaihileikkausten määrä on lisääntynyt paljon viimeisen 25 vuoden
aikana. Vuonna 2015 kaihileikkauksia tehtiin yhteensä 57 000
kappaletta Suomessa, kun taas vuonna 1990 leikattiin noin 12 000
kaihia.
Samanaikaisesti
vuodeosastohoidosta
on
siirrytty
päiväkirurgiaan ja avohoitoon. [47]

Leikkauksia

Vuonna 2015 kaksi kolmasosaa, eli noin 38 300 kaihileikkausta tehtiin
julkisen sektorin resursseilla. Vuonna 2016 kaihileikkausten lukumäärä
julkisella puolella laski noin viidellä prosentilla, mikä kuitenkin voi
selittyä vuosittaisella vaihtelulla leikkauksen kertaluontoisuuden
vuoksi. [48], [49]
Kaihileikkauksia hoidetaan nykyään kustannustehokkaammin kuin
ennen. Tehokkainta kaihileikkauksia on hoitaa päiväkirurgisena
toimenpiteenä: potilaat pääsevät yleensä leikkauksesta kotiin samana
päivänä. Kaihileikkauksista noin 75 prosenttia hoidetaan nykyään
päiväkirurgian puolella, kun vastaava määrä oli alle prosentin luokkaa
vuonna 1990. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaihin hoitaminen
myös avohoidossa on yleistynyt. Avohoidossa voidaan suorittaa
yksinkertaisia leikkauksia ja potilas viettää vielä vähemmän aikaa
sairaalassa kuin päiväkirurgian puolella.

Lähteet: [47]

“

Kaihileikkausten määrä tulee kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntymisen myötä,
mutta nykyinen palvelujärjestelmä kykenee huolehtimaan tilanteesta jos
organisointi ja hoitopolkujen uudelleen järjestely tehdään mahdolliseksi.
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön raportti 2016, lääkärilausunto [35]

4.4 Kaihileikkaukset maksavat kunnille vähintään 27 miljoonaa vuosittain
Hoitotoimenpiteiden DRG-hinnat Satakunnan
sairaanhoitopiirissä 2017, vuodeosastohoito ja päivähoito
eriteltynä

Silmäsairaudet ovat julkiselle puolelle suuri kustannuserä. Pelkästään kaihileikkausten
suorat kustannukset olivat vähintään 27 miljoonaa euroa kunnille vuonna 2016, jos
avohoidon kustannusten oletetaan olevan samat kuin päiväkirurgian ja kaikkien
leikkausten olevan yksinkertaisinta tyyppiä. Todellisuudessa voidaan kuitenkin olettaa
kustannusten olevan korkeammat, sillä vaativimmat leikkaukset suoritetaan yleensä
julkisella puolella.
Jos huomioidaan kaikki leikkaukset ja oletetaan kustannusten olevan samat julkisella ja
yksityisellä puolella, kaihileikkausten kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä
41 miljoonaa euroa Suomelle vuonna 2015.
Taulukossa esitetyt arviot kokonaiskustannuksista, niin sanotut DRG-hinnat, ovat
verrattain matalia. DRG on
eurooppalainen potilasluokitusjärjestelmä
erikoissairaanhoidolle, jonka avulla tuotteistetaan ja hinnoitellaan eri palveluita. DRGhinnat heijastavat kuitenkin vain toimenpiteiden suoria kustannuksia, eivätkä
esimerkiksi työvoimaan liittyviä kustannuksia kuten eläkkeitä.

Lähteet: [50]

Kaihileikkauksia toteutetaan paljon yksitysellä puolella, myös julkisen
puolen varoilla. Viime vuosina potilas on voinut käydä yksityisellä
puolella hoidossa niin kutsutun palvelusetelin avulla. Potilas saa 660
euron arvoisen palvelusetelin, jonka hän voi viedä yksityiselle
toimijalle. Yksityinen saa laskuttaa korkeintaan 106,10 euroa
ylimääräistä, eli kokonaistulo yksityselle toimijalle on 766,10 euroa.
[51] Kunta päättää itse haluaako se jakaa palvelusetelejä. Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä niitä jaettiin lähes 4 900 kappaletta
vuonna 2015. [52]

Silmänpohjan rappeuman hoidon kustannusten odotetaan nousevan tulevina vuosina.
Sairautta hoidetaan pistoshoidoilla, mutta lääkkeiden hinnat vaihtelevat paljon.
Kalliimmat lääkkeet maksavat noin 800 euroa/injektio, kun taas halvemmat kustantavat
vain 50 euroa/injektio. Rappeumaa sairastava henkilö tarvitsee keskimäärin 5 – 8
pistosta vuodessa. Vuonna 2014 Suomessa annettiin noin 35 000 injektiota, ja määrän
odotetaan lisääntyvän noin 40 prosenttia vuodessa. [53]
Mitä enemmän toimenpiteitä voidaan suorittaa päiväkirurgisina toimenpiteinä, sitä
kustannustehokkaampaa terveydenhuolto on. Kuten taulukosta nähdään, on
vuodeosastohoiton hinta useimpien toimenpiteiden osalta lähes kaksinkertainen
suhteessa päiväkirurgisen toimenpiteen hintaan.

Lähteet: Copenhagen Economics käyttäen [47], [50].

4.5 Silmäsairauksien seulonta ja hoito voivat laskea näkövammojen aiheuttamia
kustannuksia yhteiskunnalle
Esittelemme tässä Eurooppalaisen foorumin
sokeuden
ehkäisemiseksi
(EFAB)
tutkimustuloksia silmäsairauksien seulonnan
kustannustehokkuudesta. Heidän arvioidensa
mukaan kaihin ja diabeettisen retinopatian
seulonta on kustannustehokasta. Tämän lisäksi
myös kostean
silmänpohjan rappeuman
(AMD)
hoito
lasiaisinjektioilla
on
kustannustehokasta. Seulonta glaukooman
varalta toisaalta ei heidän mukaansa ole
tehokasta.
Seulonnan tehokkuus perustuu tautien
havaitsemiseen aikaisemmassa vaiheessa,
jotta näkövammoja tai näön heikentymistä
voidaan ennaltaehkäistä. Näönkuntoutus on
monelle näkövammaiselle henkilökohtaisesti
tärkeä asia, jos he näönkuntoutuksen myötä
voivat olla itsenäisempiä tai pysyä pidempään
työelämässä. Tämän lisäksi siitä on myös
hyötyä
yhteiskunnallisella
tasolla
näkövammaisten
tarvitessa
vähemmän
avustuksia
esimerkiksi
sosiaalitukien
muodossa.
Silmänpohjan rappeuman osalta injektioiden
vaikutus perustuu taudin etenemisen estoon.
Sairautta ei voida ennaltaehkäistä vaikka se
huomattaisiin ajoissa, mutta pistoshoitojen

avulla voidaan monissa tapauksissa joko
pysäyttää tai merkittävästi hidastaa sairauden
etenemistä.
Sairauden
havaitseminen
aikaisessa vaiheessa on siksi tärkeää
näkökyvyn kannalta.
Jos silmätauteja seulottaisiin ja hoidettaisiin
enemmän, harvemmalle ihmiselle kehittyisi
näkövamma ja sen mukanaan tuomat
haasteet. Yhteiskunnan kannalta tämä
tarkoittaisi, että työurat pitenisivät ja työn
tuottavuus kasvaisi. Tämä lisäisi Suomen
taloudellista hyvinvointia.

Silmäsairauksien toimenpiteiden kustannustehokkuus, 2013
700 %
€ per vältetty DALY
suhteutettuna BKT:hen per
asukas

Kustannustehokkuuden kynnys

276%

300%
232%

33%
0%
Kaihi

Kustannustehokkuutta mitataan
vertaamalla uuden toimenpiteen hintaa
sen tuomiin yhteiskunnallisiin hyötyihin.
WHO määrittelee toimenpiteen olevan
erittäin kustannustehokas, jos sen
kustannus per vältetty DALY, eli kustannus
per lisätty terve elinvuosi, on vähemmän
kuin 100 prosenttia BKT:stä per asukas. Jos
kustannus on välillä 100-300 prosenttia
BKT:stä per asukas, toimenpide on
kustannustehokas. Jos toimenpide maksaa
tätä enemmän, se on kustannustehoton.

Retinopatia

AMD

Glaukooma

Huomaa: Toimenpiteet ovat kaihin , diabeettisen retinopatian ja glaukooman
osalta seulonta, ja kostean AMD:n osalta VEGF-hoidot (lasiaisinjektiot). DALY
(disability adjusted life years) on mitta sairauden tai vamman yhteenlasketusta
taakasta. Se sisältää sekä potentiaalisten elinvuosien menetyksen ennenaikaisesta
kuolemasta johtuen että tuotteliaitten elämänvuosien menetyksen. EFAB tarjoaa
tuloksia monista seulontatutkimuksista eri maista. Raportoimme niistä vähiten
tehokkaan vaihtoehdon.
Lähteet: [54], [16]

Liite – Taloudellisten vaikutusten arvionti
Tässä liitteessä esittelemme metodologian, jonka
perusteella arvioimme heikkonäköisyyden ja sokeuden
taloudellisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan.
Koska tarvitsemme estimaatteja eri kustannuksista
vuodelle 2017, olemme käyttäneet aiempien vuosien
tietoja ennusteiden luomisessa. Apuna on käytetty
näkövammaisten lukumäärän ennustetta 2017 – 2030
IAPB:n arvion mukaan.
Arviot ovat vuoden 2016 hinnoissa. Kaikki data, joka on
raportoitu eri vuonna, on deflatoitu Eurostatin HICP1indexiä käyttäen.
Suorat kustannukset – Kliininen hoito ja lääkkeet
Sairaalakustannukset
on
ekstrapoloitu
Ruotsin,
Alankomaiden ja Norjan keskiarvoista vuonna 20162, pois
lukien
lääkekustannukset.
Apuna
käytimme
näkövammaisten määrän suhteellista eroa maiden välillä.
Vertasimme lukuja Norjan ja Alankomaiden dataan ja ne
vastaavat toisiaan kohtalaisen hyvin.
Silmälääkäreiden
kustannukset
on
ekstrapoloitu
tanskalaisesta datasta vuodelta 20163. Myös tässä
käytettiin näkövammaisten määrän suhteellista eroa
maiden välillä.

Henkilökohtaisen avun kustannuksia on estimoitu
kumppanuusohjelmien kokonaisvaltaisilla kustannuksilla
vuositasolla. Oletuksena on, että sokea henkilö saa
henkilökohtaista apua joka viikko.
Lääkekustannukset on ekstrapoloitu Tanskan, Ruotsin ja
Norjan kustannuksista vuodelta 20164. Myös tässä
käytettiin näkövammaisten määrän suhteellista eroa
maiden välillä. Vertasimme näitä lukuja Norjan ja
Tanskan dataan ja ne vastasivat toisiaan kohtalaisen
hyvin.
Visuaalisten apuvälineiden kustannukset perustuvat
suomalaisten
silmälasien
ja
piilolinssien
5.
vuosikulutukseen. Data on vuodelta 2015
Epäsuorat kustannukset - Työmarkkinaosallistuminen
Työmarkkinaosallistumisen vaikutukset on estimoitu
suomalaisen
tutkimuksen
tulosten
perusteella6.
Käytämme myös itse laskemaamme suomalaisen
keskipalkkaa.
Laskelmat
perustuvat
20157
palkkatilastoon .
Vaikutus BKT:hen
Julkiset menot kustannetaan verojen avulla. Kun

Notes:
1 Eurostat, HICP (2015 = 100) – vuosittainen data
2 Ruotsalainen data SKL, SVOV_16. Norjalainen data Helsedirektoratet. Alankomaiden data Opendisdata.
3 DST 2016, talukko SYGUS.
4 Perustuu Ruotsin lääkekuluihin SKL, IMS Health ja Hälsomyndigheten. Norjassa Apotekforeningen.
Tanskassa Sundhedsdatastyrelsen.

5

estimoidaan julkisten menojen vaikutusta BKT:hen täytyy
näin ottaa huomioon verotuksen aiheuttama vääristymä
ja tämän aiheuttamat kustannukset. Verotus aiheuttaa
käyttäytymisvääristymän kautta alhaisempaa BKT:tä.
Sairaaloiden, silmälääkärien, henkilökohtaisen hoidon ja
lääkkeiden
kustannukset
vaikuttavat
BKT:hen
verovääristymän takia.
Silmälasien ja piilolinssien kustannukset eivät vaikuta
BKT:hen. Kuluttajat käyttäisivät nämä varat muuhun, jos
heidän ei tarvitsisi ostaa näitä tuotteita. Toisaalta
korkeampi työmarkkinaosallistuminen korottaa BKT:n
tasoa.
Vaikutus julkiseen talouteen
Julkisen talouden tasapaino paranee, jos menot laskevat.
Koska silmälasit ja piilolinssit ovat yksityinen kustannus,
ne eivät vaikuta julkisen talouden menoeriin, mutta
korkeampi
työmarkkinaosallistuminen
lisää
verokertymää. Oletamme tämän lisäyksen vastaavan
koko verokertymää suhteessa BKT:hen8, työn tuloilla
kerrottuna.

Data julkari.fi.
Näkövammarekisteri – Vuosikatsaus 2015 p. 10.
7 Tilastokeskus, Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa koulutusasteen, iän
ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2015.
8 44.0% OECD:n verotietokannan mukaan vuonna 2015
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