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Hei jäsen! 
 

Syksyn aikana on tapahtunut ME/CFS-rintamalla pal-

jon ja olemme saaneet uudenlaisia mahdollisuuksia 

vaikuttaa asioihin. Yhdistyksen ”leipätyö” lääkärien 

valistajana ja sillanrakentajana on jatkunut kuten 

ennenkin, mutta olemme päässeet ohessa myös va-

listamaan poliitikoita. 

Pitkän aikavälin haave on, että yhdistyksemme toi-

misi nimensä veroisesti lääketieteellisen tutkimuksen 

edistäjänä ja rahoittajana Suomessa, mutta tois-

taiseksi olemme, yrityksistä huolimatta, olleet yksin-

omaan potilasjärjestö. ME/CFS on niin kuuma pe-

runa, että harva lääkäri haluaa siihen julkisesti kos-

kea, emmekä siksi ole vielä saaneet koottua lääkä-

reistä virallista neuvonantajajoukkoa yhdistyksel-

lemme. Henkilöiden tulisi olla valtavirran hyväksymiä 

(tai ei ainakaan hyljeksimiä) ja asiantuntevia. Yritys 

on ollut kova ja yritämme vielä kovemmin jatkossa ja 

etsimme vaihtoehtoja myös ulkomailta. Suomalaisia 

epävirallisia lääkärineuvonantajia meillä on yli kym-

menen. 

Kelan kuntoutus — kysely toiminnallisista 

häiriöistä ja kuntoutumisesta, lokakuu 

2018 
Yhdistys sai Kelalta linkin nettikyselyyn, johon pääsi 

vastaamaan ainoastaan jos vastasi ensin myöntä-

västi kysymykseen ”Onko järjestönne jäseninä sellai-

sia henkilöitä, jotka sairastavat toiminnallisia häiri-

öitä?”. Vastasimme kompakysymykseen ”Kyllä” ja 

täsmensimme kyselylomakkeella vastauksessamme: 

” Emme kerää terveystietoja jäseniltämme emmekä 

voi olla varmoja kuinka monella on toiminnallinen 

häiriö, mutta niiden yleisyyden takia jäseninämme 

on lähes varmasti sellaisesta kärsiviä henkilöitä.” 

Olemme tiivistäneet yhteistyötä toisen ME/CFS-yh-

distyksen kanssa ja olemme jatkuvassa keskusteluyh-

teydessä heidän puheenjohtajansa Jonna Strandénin 

kanssa. Yhteistyöstä on ollut iloa puolin ja toisin. 

Tällä kertaa pääsimme heidän siivellään mukaan 

vaikuttamaan, vaikka Kela ei valinnut meitä keskus-

telutilaisuuteensa. 

Vastauksemme Kelan kyselyyn kokonaisuudessaan 

ovat liitteessä (Liite 1). Kelan keskustelutilaisuuteen 

toimitimme yhden tieteellisen artikkelin pacing-me-

netelmästä ja hallituksemme Samuli Tanin tapausse-

lostuksen pacing-menetelmän vaikutuksista suori-

tuskykyynsä (Liite 2). Lisäksi annoimme ME Asso-

ciationin kliinikon oppaan mukana olleelle neurolo-

gille. 

Soitimme alkuvuodesta Kelaan Kyösti Haukipurolle. 

Hän kertoi, että Kelan mahdollinen rooli ME/CFS-po-

tilaiden kanssa on sopeutumisvalmennuksen järjes-

täminen. Toisen yhdistyksen Kati Ahonen teki hyvää 

työtä esityksessään myydäkseen Kelalle idean pa-

cing-menetelmästä osana sopeutumisvalmennusta. 

Hän teki selvin elein ja toistoa käyttäen selväksi, että 

pacing-menetelmässä pyritään maksimoimaan poti-

laan suorituskyky, pitämään työkykyiset työelämässä 

ja nostamaan mahdollisimman moni työkyvytön työ-

kykyisten joukkoon. Tämän luulisi olevan mannaa 

kuntoutusihmisten korville. 

Toivottavasti Kela tarttui täkyyn ja näemme vielä pa-

cing-menetelmän pilotin. 

Onnenkantamoinen eduskunnasta, syys-

kuu 2018 
Krista Lahtinen, jotain tuntematonta sairautta, mah-

dollisesti ME/CFS:ää sairastava nainen, kirjoitti 15.9. 

Facebook-sivulleen päivityksen, jossa pyysi somelta 

apua hätäänsä. Perussuomalaisten Mika Niikko kiin-

nostui asiasta. 

Ajoitus ei olisi voinut olla parempi, koska toiminnal-

listen häiriöiden hoidon järjestämistä pohtivan työ-

ryhmän toimiaika umpeutuu tämän vuoden lopulla 

ja aikaisemmat yrityksemme vaikuttaa lopputulok-

seen eivät olleet vaikuttaneet mihinkään. 

Laadimme pikavauhtia yhteenvedon ME/CFS:stä, 

potilaiden huonosta kohtelusta terveydenhuollossa, 

olemattomasta sosiaaliturvasta ja syistä huonoon ti-

lanteeseen ja toimitimme ne Mika Niikolle ja muille 

kansanedustajille. Valmensimme heitä myös 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105317726152
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105317726152
https://me-pedia.org/wiki/Pacing


 

 

etukäteen edessä olevaan vastustukseen siltä poh-

jalta millaisia vastauksia olemme itse saaneet ter-

veydenhuollolta ja virkamiehiltä. 

Eduskunnan kautta saatiin luotua painetta ja koot-

tiin ministeriö, lääkärit, potilaat ja kansanedustajat 

saman pöydän ääreen ensimmäistä kertaa Suo-

messa suljetussa kokouksessa 17. lokakuuta. 

Lokakuun 25. päivä järjestettiin kansalaisinfossa 

avoin tiedotustilaisuus ja seminaari (video). Jä-

senemme Jonna Strandén ja puheenjohtajamme ja 

omaishoitaja Lars Hassel kertoivat omista kokemuk-

sistaan. Hallituksemme Samuli Tani ja Tuulia Tiiho-

nen pitivät esitelmän ”Potilasjärjestöjen tiivistelmä 

nykytilanteesta ja kehitysmahdollisuuksista” (Liite 

3), jolle pyysimme toisen yhdistyksen siunauksen. 

Koko potilasryhmää koskevissa julkilausumissa on 

hyvä vetää yhtää köyttä. 

Lopuksi kansanedustajat Sari Tanus (kd), Martti 

Talja (kesk), Ritva Elomaa (ps), Johanna Karimäki 

(vihr), Matti Semi (vas) ja Tiina Elovaara (sin) vasta-

sivat yleisön ja tilaisuuden vetäjän Mika Niikon (ps) 

kysymyksiin. 

Kansanedustajat ovat toden teolla heränneet ja jo-

kaisesta puolueesta ollaan osoitettu kiinnostusta 

asiaamme kohtaan. Mika Niikko (ps) ja hänen avus-

tajansa Susanna Honkamaa ovat olleet liikkeellepa-

neva voima ja pistäneet kaiken likoon, joten iso kii-

tos heille! 

Vetoomus sosiaali- ja terveysministeriölle, 

marraskuu 2018 
Laadimme vetoomuksen sosiaali- ja terveysministe-

riölle (Liite 4), johon saimme myös toisen yhdistyk-

sen allekirjoituksen. Ministeriön vastauksessa (Liite 

5) olennainen uusi asia on lause: ”Asiantuntijatyö-

ryhmän suosituksen ja lausuntopalautteen perus-

teella ministeriössä on valmisteltu virkamiestyönä 

erikseen hoidon perusteet aikuisten krooniselle vä-

symysoireyhtymälle ja toimintakykyä alentaville toi-

minnallisille häiriöille. Luonnokset on toimitettu asi-

antuntijaryhmälle kommentoitavaksi ja lisäksi ne tul-

laan käsittelemään valtakunnallisen hoidon saata-

vuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryh-

män seuraavassa kokouksessa.”  

Vaikuttaa siltä, että palautteemme perusteella mi-

nisteriö yrittää jollain tavoin tulla potilaita vastaan 

asiassa. Odotuksemme eivät ole kovin korkealla, 

mutta katsotaan… 

Tulevia asioita 

ME Associationin oppaan suomentaminen 
Olemme suomentaneet vapaaehtoistyönä otteita 

ME Associationin oppaasta kotisivuillemme ja työ 

jatkuu. Tämä on erityisen tärkeää, koska opasta ei 

saa levittää ilmaiseksi englanninkielellä, mutta 

saimme oikeuden suomentaa sitä ja levittää suo-

mennosta kotisivujemme kautta. Pystymme tarjoa-

maan suomalaisille lääkäreille laadukkaan tiedon-

lähteen, jota he eivät muuten tulisi lukeneeksi ol-

lenkaan. 

Sääntöjen muuttaminen 
Yhdistyksen säännöistä tehtiin alun perin hyvin la-

veat, koska vuosi sitten emme vielä tienneet mille 

urille toimintamme tulisi asettumaan. Nyt kun yh-

distyksen toiminta-ajatus on löytänyt muotonsa, 

voidaan säännöistä karsia turhia kohtia ja täsmen-

tää toiminnan tarkoitusta. Säännöissä on myös pari 

virhettä ja tieteellisen työn tukemista ei mainita 

niissä suoraan. Tulemme pitämään lähiaikoina yli-

määräisen yhdistyksen kokouksen, jossa päätetään 

sääntöjen muutoksista. 

IOM:n diagnostisten kriteerien ja lyhyen 

kliinikon oppaan suomennos, joulukuu 

2018 
Saimme Oskar Öflundin säätiöltä rahoituksen kään-

nöstä varten. Käännöstoimisto toimitti valmiin 

käännöksen meille lokakuun lopussa ja löysimme 

sattuman kautta käännökselle asiantuntevan lääkä-

rin oikolukijaksi ja viimeistelemme käännöksen jou-

lukuun aikana. 

CFS/ME konferansen 2018 — konferenssi 

Norjassa 26-27.11. 
Tuleva sihteerimme Katja Brandt lähtee ensi viikolla 

Norjaan ME/CFS-konferenssiin. Ensi vuoden teemat 

tulevat olemaan rahoituksen hankkiminen yhdistyk-

selle ja kansainvälinen, etenkin Pohjoismainen ver-

kostoituminen. Tämä on alkusysäys sille. 

 

Terveisin 

Samuli Tani, sihteeri 

https://www.facebook.com/niikkomika/videos/302774887210255/
https://www.facebook.com/niikkomika/videos/302774887210255/
https://www.fhi.no/div/forskningssentre/senter-for-fruktbarhet-og-helse/events/cfsme-konferansen-2018/


Millä keinoin järjestönne edustamat jäsenet voivat tai ovat itse oppineet kohentamaan työ- ja 

toimintakykyään? 

ME/CFS-potilaiden parhaaksi havaitsema keino toimintakykynsä kohentamiseksi on löytää 

mahdollisimman korkea rasitustaso, jolla oireet eivät provosoidu. Tällaisesta mahdollisimman korkeaan 

suorituskykyyn tähtäävästä aktiivisuudenhallinnasta käytetään englannin kielen termiä ”pacing”. Tästä 

menetelmästä voisi tehdä sopeutumisvalmennuskurssin Kelalle. Kurssilla opetettaisiin pitämään kirjaa 

liikkumisesta aktiivisuusmittarin ja päiväkirjan kanssa. Säntillisellä seurannalla potilaat löytäisivät 

joidenkin viikkojen tai korkeintaan kuukausien kuluessa itselleen elämänrytmin ja rasitustason, jolla 

pystyvät mahdollisimman hyvin pitämään huolta itsestään ja perheestään ja antamaan panoksensa 

yhteiskunnalle. Tällaisesta kurssista hyötyvät eniten lievästi ja keskivaikeasti sairaat. Vaikeasti sairaat 

potilaat eivät pysty pitämään itsenäisesti huolta itsestään ja heidän rasituskynnyksensä ylittyy jatkuvasti. 

Keskivaikeasti sairaat työkyvyttömät hyötyvät paljon apuvälineiden käytöstä, joilla pystyvät 

vapauttamaan resurssit liikkumiselta ihmissuhteisiin, lastenhoitoon, kouluttautumiseen jne. Erityisen 

tyytyväisiä kävelemään kykenevät, mutta liikuntarajoitteiset potilaat ovat olleet pyörätuoleista, 

sähköpyörätuoleista ja sähköpyöristä. 

Vaikeasti sairaat kodin- tai vuoteenomat henkilöt hyötyvät suunnattomasti apuvälineistä, kotihoidosta ja 

avustajista, joita ilman heidän elämänsä on jatkuvaa selviytymistaistelua. Nykytilanteessa vaikeasti 

sairaiden potilaiden on kohtuuttoman vaikea saada apua, jolloin hoitotaakka siirtyy sukulaisille. 

Tunnemme monia perheitä, joissa sairaan lähisukulainen on joutunut lopettamaan työssäkäymisen 

pystyäkseen olemaan omaishoitajana. 

Miten järjestönne voisi tukea jäsentensä työ- ja toimintakyvyn kohenemista? 

Jaamme jäsenillemme tietoa nettisivumme kautta. Tärkein tiedotuksemme kohderyhmä ovat kuitenkin 

lääkärit. Meihin on ottanut yhteyttä paljon potilaita, jotka ovat sanoneet, että heidän hoitonsa ja 

terveydentilansa on kohentunut parantuneen lääkärisuhteen kautta, joka on suoraan yhdistettävissä 

yhdistyksemme toimiin ja koulutustyöhön. 

Millaisista kuntoutusmuodoista järjestönne jäsenet ovat kokeneet hyötyvänsä? 

Etupäässä oireenmukaisista ja kokeellisista lääkehoidoista. Kuntoutusta ME/CFS-potilaille ei tällä 

hetkellä Suomessa järjestetä, joten kokemuksia suomalaispotilailla ei juuri ole. Perinteisestä liikunnalla 

ja fysioterapialla kuntouttamisesta, jossa tähdätään harjoitusten kautta parempaan toimintakykyyn, 

olemme kuulleet muutaman potilaan fyysisen kunnon romahtaneen ja positiivisia kokemuksia emme 

ollenkaan, mikä on yhtäpitävä havainto brittiläisten ja muiden potilasjärjestöjen tekemien havaintojen 

kanssa. 

Harvoilta ulkomailla kuntoutuksessa olleilta kuulee, että liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät kevyet 

harjoitukset tai passiiviset fysioterapeutin tekemät venytykset sekä rentoutumisharjoitukset ovat 

auttaneet. 

Mitä muuta huomioitavaa toiminnallisista häiriöistä kuntoutumisessa mielestänne on? 

ME/CFS ei ole toiminnallinen häiriö vaan paljon tarkemmin määriteltävissä oleva tila. Laaja 

tutkimusnäyttö osoittaa, että oireyhtymä ei ole psykogeeninen tai psykososiaalinen ilmiö eikä 

psykiatrinen sairaus. Potilaisiin tulee kuntoutuksessa suhtautua kuin mitä tahansa somaattista sairautta 
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sairastavaan potilaaseen. Asennoitumisella ja mentaaliharjoituksilla voi vaikuttaa mahdollisuuksiinsa 

toipua ja menestyä, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Rasitusikkunassa pysyminen, positiivinen ajattelu, 

liikunta tai mikään muukaan ei potilaita paranna. Sairaudesta toipuu spontaanisti harva, ehkä 5-10 %, 

eikä sairaus tai invaliditeetti katoa tosiasioita kieltämällä. Potilaille tulee luoda kuntoutuksessa toivoa ja 

samalla valmistaa heitä elämään kroonisen sairauden kanssa. 

Emme kerää terveystietoja jäseniltämme emmekä voi olla varmoja kuinka monella on toiminnallinen 

häiriö, mutta niiden yleisyyden takia jäseninämme on lähes varmasti sellaisesta kärsiviä henkilöitä. 



Samuli Tani, kokemusasiantuntija 
 

Oirekuva 
Oireet alkoivat enterovirusinfektion jälkeen. Ensimmäiset 7 viikkoa 

oireena oli uupumuksen tunne ja salitulosten asteittainen, lineaarinen 

huonontuminen. Varsinaiset ME/CFS:n oirekuvan täyttävät oireet 

alkoivat lähes heti kokintyöhön palaamisen jälkeen, jolloin PEM-oire tuli 

selvästi esiin. Alle kolmen työssä ollun viikon jälkeen minusta tuli 

työkyvytön. 

Alkuvaiheessa palauduin PEM-oireesta nopeasti, parissa vuorokaudessa 

ja koin itseni väliaikoina terveeksi, mutta invaliditeetti syveni asteittain 

aina kun rasitin itseäni tietyn alhaiseksi muuttuneen tason yli. Pisin 

liikkumisen jälkeinen romahdukseni kesti 8 kk, jonka aikana 

keskimääräinen kävelynopeuteni pysytteli 2 km/h tuntumassa. 

Romahdus lähti liikkeelle kahdesta kevyestä kävelylenkistä, 30 minuuttia 

aamulla ja 45 minuuttia illalla, joiden aikana en antanut sykkeen nousta 

yli 105:n, enkä tuntenut minkäänlaista huonovointisuutta. Oire alkoi n. 

12-16 tunnin viiveellä. 

- Diagnoosiepäilyn olisi voinut asettaa kertomani perusteella heti 

kun jäin sairaslomalle. 

- Sopivan suoritustason etsiminen oli hyvin hankalaa yksin ja 

olisin hyötynyt suuresti opastuksesta. 

- Toimintakykyni olisi pitänyt arvioida ja sitä olisi pitänyt seurata 

strukturoiduin mittarein. 

- PEM-oiretta voi olla vaikea havaita sekä aktiivisilla, että 

passiivisilla ihmisillä. Aktiivisilla oire on koko ajan päällä ja 

passiivisilla oire ei tule voimakkaasti esille. 

Rasitusikkunan löytäminen, siinä pysyminen ja rajojen 

kokeileminen 
Pidin ensimmäiset kaksi kuukautta päiväkirjaa tekemisistäni, mutta en 

kokenut sitä loppujen lopuksi kovin hyödylliseksi, koska tekemiäni 

merkintöjä ei voinut tilastoida. Kävelynopeutta ja käveltyä matkaa oli 

helppo mitata, joten tein niistä uuden kirjanpitoni kulmakiven. Tein 

listan oireyhtymän diagnostisissa kriteereissä mainituista avainoireista 

ja rupesin merkitsemään taulukkoon totuusarvon niiden esiintymisestä, 

jos oire oli merkittävästi huonontanut toimintakykyäni tai aiheuttanut 

kärsimystä. Lisäksi valitsin yhden indeksin, jolla seurasin toimintakykyäni 

ja yhden indeksin, jolla seurasin sairauteni aiheuttamia vaikeuksia 

elämässäni. 
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Muutaman kuukauden seurannan jälkeen huomasin, että vointini 

vaihtelee käveltyjen metrien mukaan, eikä ainoastaan edellisenä 

päivänä kävellyn matkan, vaan kumulatiivisesti useamman peräkkäisen 

päivän yhteiskuormituksen vaikutuksesta. Rupesin määrittämään 

keräämäni datan perusteella ennalta kuinka paljon saan kävellä viiden 

perättäisen päivän aikana. Oireideni vaihtelevuus väheni ja yleiskuntoni 

rupesi hitaasti paranemaan. 

Aika-ajoin lisään kuormitustasoa, jos suorituskykyni on pysynyt 

tasaisena. Jos PEM-oire provosoituu, vähennän kuormitusta. Yrityksen 

ja erehdyksen kautta olen oppinut tunnistamaan joitain tulevasta 

huonovointisuudesta kieliviä merkkejä, esim. lievän lihaskivun ja 

kävelynopeuden hidastumisen. 

- ME Association Disability Score, diagrammit 

- PEM-oireeseen vaikuttaa useamman perättäisen päivän 

yhteiskuormitus 

Apuväline 
Merkittävin elämänlaadun parannus tapahtui kun hankin Segwayn 

apuvälineeksi. Olen huonoimmassakin kunnossa pystynyt seisomaan 10-

15 minuuttia kerrallaan ja Segway on niin nopea, että olen pystynyt 

hoitamaan asioita vaikka on pitänyt pysähtyä välillä. Käveleminen oli 

ensimmäisen vuoden hyvin tuskaista, enkä liikkuessani pystynyt 

keskittymään muuhun kuin eteenpäin pääsemiseen. Segway toi 

huomattavaa psyykkistä helpotusta kun pystyin ensimmäistä kertaa 

puoleen vuoteen tarkkailemaan ympäristöäni liikkuessani ja nauttimaan 

luonnonkauneudesta. 

Vointini on parantunut pykälittäin. Merkittävin parannus tapahtui 

vuoden sairastamisen jälkeen kun kävelin yhden kuukauden aikana vain 

9 kilometriä ja ajoin loput matkat Segwayllä. Keskimääräinen 

kävelynopeuteni nousi seuraavassa kuussa 2,7 km:iin tunnissa, yli 30 % 

parannus. 

- Täysin liikuntakykyisen ME-potilaan elämänlaatu ja suorituskyky 

voi parantua paljon apuvälineiden avulla 
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The MEA Disability Rating 

Scale, 2016 
 
A disability assessment scale can be useful for following progress 
and providing information for benefit, employment and insurance 
assessments. We’re posting this to help participants in our latest 
Quick Survey take part in the poll. 

 

VERY SEVERE 

 

100% DISABLED: Severe symptoms – often on a continual basis. 
Cognitive function (i.e. short-term memory, concentration, attention 
span) is likely to be very poor. Bedridden and incapable of living 
independently. Requires a great deal of supervision and practical 
support – including disability aids such as a hoist or a stair lift – with all 
aspects of personal care (i.e. feeding, dressing, washing) on a 24-hour 
basis. 
90% DISABLED: Severe symptoms, often including marked cognitive 
dysfunction, for much or all of the time. Bedridden and housebound for 
much or all of the time. Has considerable difficulties with all aspects of 
personal care. Unable to plan or prepare meals. Requires practical 
support and supervision on a 24-hour basis. 

 

SEVERE 

 

80% DISABLED: Moderate to severe symptoms for most or all of the 
time. Only able to carry out a very limited range of physical activities 
relating to personal care without help. Requires help with meal 
planning and preparation. Frequently unable to leave the house and 
may be confined to a wheelchair when up, or spends much of the day in 
bed. Unable to concentrate for more than short periods of time. Usually 
requires daytime and night-time supervision. 
70% DISABLED: Moderate to severe symptoms for most or all of the 
time. Confined to the house for much or all of the time. Normally 
requires help with various aspects of personal care and meal planning 
and preparation, possibly on a 24-hour basis. Very limited mobility. May 
require wheelchair assistance. 

 

MODERATE 

 

60% DISABLED: Moderate symptoms for much or all of the time. 
Significant symptom exacerbation follows mental or physical exertion. 
Not usually confined to the house but has significant restrictions on 
mobility when outside and may require wheelchair assistance. Likely to 
require help with aspects of personal care and meal preparation – but 
not necessarily on a full-time basis. Requires regular rest periods during 



the day. Unable to resume any meaningful regular employment or 
education. 
50% DISABLED: Moderate symptoms for much or all of the time. 
Symptom exacerbation follows mental or physical exertion. Not usually 
confined to the house but mobility restricted to walking up to a few 
hundred yards at best. May require help with some aspects of personal 
care. May require help with meal planning and preparation. Requires 
regular rest periods during the day. Able to carry out light activities (i.e. 
housework, desk work) linked to normal daily living for short periods 
but not able to resume regular employment or education. 
40% DISABLED: Moderate symptoms for some or much of the time. 
Normally able to carry out most activities linked to personal care and 
normal daily living, but may require assistance with meal preparation. 
May be able to cope with some work-related tasks for short periods – 
provided they are not mentally or physically strenuous – but not able to 
resume regular work or education. 

 

MODERATE TO MILD 

 

30% DISABLED: Fluctuating level of mild to moderate symptoms. 
Normally able to carry out all aspects of personal care and to plan and 
prepare meals. Able to walk short distances on a regular basis. May be 
able to return to work on a flexible or part-time basis – provided 
adjustments are made to cope with physical activity or cognitive 
problems. May have to stop leisure or social pursuits to resume work or 
education. 
20% DISABLED: Normally only mild symptoms at rest but exacerbation 
will follow activity. Able to carry out all aspects of personal care and to 
plan and prepare meals. Able to walk short to medium distances (i.e. up 
to half a mile) on a regular basis. Normally able to return to flexible or 
part-time work or education. 
10% DISABLED: Generally well with only occasional mild symptoms. 
No problems with personal care or daily living. Mobility and cognitive 
functions may still be restricted but almost back to previous levels. May 
be able to return to full-time work or education. 
0% DISABLED: Fit and well for at least the past three months. No 
symptoms at rest or after exertion. Capable of full-time work or 
education. 
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Olennaisimmat asiat sairaudesta

• ME/CFS on vakavasti elämää rajoittava elimellinen sairaus, jolla on ICD-
luokitus (G93.3).

• Suomessa 5,000-20,000 sairastaa (CCC- ja Fukuda-kriteerit).

• Kustannukset valtiolle ovat 200-300 milj. € vuodessa.

• Parannuskeinoa ei ole, mutta lupaavia lääkehoitoja ja tapoja toimintakyvyn
tukemiseksi kyllä.

• Tärkein oire sairauden tunnistamisen ja hoidon kannalta on PEM-oire.

Me olemme Samuli Tani ja Tuulia Tiihonen Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys 
ry:stä. Potilashdistyksemme toiminnan ydin on jakaa tietoa lääkäreille ja auttaa heitä 
verkostoitumaan keskenään ja potilaiden kanssa. Tänään olemme kuitenkin 
puhumassa teille ME/CFS-potilaiden asemasta yhteiskunnassa. Esitelmä on 
valmisteltu yhteistyössä CFS Yhdistys ry:n kanssa.

Muutama olennainen seikka oireyhtymästä. ME/CFS on pitkäaikainen 
monisysteeminen sairaus, jota psyykkiset tekijät eivät selitä. Sairaus liitettiin 
kansainväliseen ICD-tautiluokitukseen vuonna 1969 nimellä myalginen
enkefalomyeliitti (ME-tauti). Käytössä olevassa ICD-10 tautiluokituksessa ME/CFS-
sairaus on luokiteltu hermoston sairaudeksi nimellä ja koodilla virusinfektiota 
seuraava väsymysoireyhtymä, G93.3. 

Merkittävin sairautta määrittelevä, kaikille potilaille yhteinen oire on ns. PEM-oire 
(post exertional malaise), vähäisen rasituksen aiheuttama huonovointisuus ja 
suorituskyvyn lasku. Tyypillisellä potilaalla fyysinen suorituskyky on heikko verrattuna 
sairautta edeltäneeseen tilaan, lihakset väsyvät ja kipeytyvät nopeasti rasituksessa, 
täysi palautuminen kevyestäkin suorituksesta kestää päiviä ja oireet pahenevat 
viiveellä suorituksesta. Vain harva paranee ja ainakin 50 % potilaista ei työllisty edes 
osa-aikaisesti. Lapsipotilailla ennuste on parempi.
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Sairauden aiheuttamat vuotuiset kustannukset valtiolle (kun suhteutetaan Britannian 
ja Yhdysvaltojen tekemät arviot Suomen kansantuotteeseen ja väkimäärään) ovat n. 
200-300 miljoonaa euroa.

Sairaudella on todennäköisesti monta etiologiaa. Yleisin laukaiseva tekijä on infektio, 
mutta myös rokotteiden, toksiinien, torjunta-aineiden ja voimakkaan stressin 
arvellaan voivan laukaista sairauden. Potilasryhmältä on löydetty useita elimellisiä 
poikkeamia, jotka viittaavat suurella varmuudella itsenäiseen sairauteen tai 
sairauksien ryhmään.

Koska diagnostista testiä ei ole vielä kehitetty, diagnoosin tekeminen pohjautuu 
tarkkaan taudinkuvan selvittämiseen ja muiden syiden poissulkuun. Diagnosointiin on 
luotu aikojen saatossa useampiakin kansainvälisiä konsensuskriteereitä, viimeisimmät 
IOM-kriteerit vuonna 2015.
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Nykytilanne

• Potilaat eivät saa oireenmukaista tai kokeellista hoitoa.

• Paradoksaalisesti, vakavimmin sairaat potilaat saavat
vähiten apua.

• Etuuksiin ovat oikeutettuja vain pieni osa potilaista.

• ME/CFS:ää ei pidetä sairautena.

Nykytilanne on karu. ME-potilaat eivät saa julkisella sektorilla oireenmukaista tai kokeellista 
hoitoa. Yksityisellä sektorilla toimivat pelkäävät joutuvansa ajojahdin kohteeksi, jos määräävät 
hoitoja ME-potilaille. Eräs lääkäri kertoi, että hän kyllä määrää monia kokeellisia hoitoja 
potilailleen ja tekee selvitykset Valviralle, mutta ei ME-diagnoosilla.

Vakavasti sairaille lapsillekaan ei anneta kokeellista lääkehoitoa ja lasten vanhempien 
vaatimuksesta tehty raportti vain pahensi vanhempien mielestä lasten tilannetta, mm. 
yksityissairaalassa aloitetut immunologiset hoidot jouduttiin lopettamaan.

Paradoksaalisesti vakavimmin sairaat saavat kaikista huonoimman kohtelun, kokeellisia hoitoja ei 
anneta, oireita ei välttämättä edes yritetä lievittää ja potilaille tarjotaan mitä erilaisimpiin — myös 
testein osoitettuihin — ruumiillisiin vaivoihin psykoterapiaa ja lämmintä kättä.

Sairausetuuksia maksetaan harvoin ja miten sattuu. Etenkin työkyvyttömyyseläkkeeseen ovat 
oikeutettuja vain pieni osa potilaista, vaikka pysyvästi työkyvyttömiä on paljon. Etuuksien 
myöntäminen ei ole tasapuolista. Potilas joka on täysin toimintakyvytön ja muiden autettavana 
voi jäädä kokonaan ilman sairausetuuksia kun taas potilaalle, joka pystyy pitämään huolta 
itsestään on saatettu myöntää sairauspäiväraha ja eläke.

ME/CFS:ää ei pidetä sairautena. Tiedekunnissa ei tietomme mukaan, ainakaan Helsingissä, 
kouluteta siitä erikseen, eikä sen tutkimisesta olla kiinnostuneita. Suomessa on julkaistu 
ainoastaan yksi ME/CFS-artikkeli.
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Mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi?

1. Sovitaan kansalliset diagnostiset kriteerit (joissa pakollisena PEM-oire) .

2. Annetaan diagnoosi yhdelle koodille (G93.3) kaikille potilaille, jotka täyttävät
kriteerit.

3. Annetaan sairausetuudet sairaimmille potilaille.

4. Tehdään yhteistyötä ulkomaisten tutkijoiden kanssa.

5. Tarjotaan kokeellisia hoitoja yliopistollisissa sairaaloissa tai erikoisyksiköissä.

ME/CFS-potilaiden kohtelu ja hoitopolut ovat retuperällä kaikkialla enemmän tai vähemmän. 
Suomen olisi mahdollista pienillä korjausliikkeillä olla edelläkävijä maailmassa, mitä tulee 
ME/CFS:n hoitoon ja tutkimukseen. Meillä on vahva julkinen terveydenhuolto, jonka kautta 
pystytään löytämään ja diagnosoimaan potilaat — joista tällä hetkellä jää jopa 90 % 
diagnosoimatta. 

Vaikka tieteellisen tutkimuksen rahoitus on Suomessa kortilla, on täältä mahdollista tehdä 
tutkimusyhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa, yhtenä valttikorttinamme laadukas aineisto 
potilaista, joille on tehty poissulkututkimukset ja jotka on diagnosoitu korkeimpien standardien 
mukaisesti.

Sairausetuudet voidaan myöntää oireperusteisella diagnoosilla kun kiinnitetään huomio arviossa 
toimintakykyyn testein todettavan sairauden sijasta. On olemassa testejä, joilla invaliditeetti on 
joissain tapauksissa mahdollista objektiivisesti osoittaa.

Yliopistollisten keskussairaaloiden tai vastuussa olevien erikoisyksiköiden tulisi antaa kokeellisia 
hoitoja ja tehdä tutkimusta aivan kuten muissakin sairauksissa.
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Käsite ‘toiminnallinen häiriö’ vain huonontaa
potilaiden asemaa

• Riittävästi näyttöä moneen elinjärjestelmään vaikuttavasta
sairaudesta

• Ei varmasti psykogeeninen tai psykososiaalinen ilmiö

• Vaikuttaa negatiivisesti lääkärien asenteisiin

• Ulkomailta huonoja kokemuksia

1. Liian lavea määritelmä
2. Vakavasti sairaidenkin vaikea saada lääkinnällistä hoitoa

Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan 
potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua 
haittaavia oireita ja oireyhtymiä, joiden syy ei 
perusteellisissakaan somaattisissa tai 
psykiatrisissa tutkimuksissa selviä. 
Toiminnalliset häiriöt kuormittavat potilaiden 
ja heidän läheistensä lisäksi myös koko 
terveydenhuoltojärjestelmää, ja niihin liittyvät 
aiheettomat tai haitalliset tutkimukset ja 
hoidot aiheuttavat huomattavia kuluja sekä 
altistavat potilaita komplikaatioille.
Toiminnalliset häiriöt ovat todellinen ongelma, 
potilaat eivät teeskentele oireitaan eikä heillä 
tavallisesti voida todeta psykiatrista häiriöitä. 
Häiriöiden hoidon järjestäminen on 
maassamme yleensä huonosti sovittu tai 
sopimatta, ja potilaiden ohjautuminen on 
sattumanvaraista ja usein 
epätarkoituksenmukaista.

1

2

STM pyysi HYKSin työryhmältä raportin koskien kroonisen väsymysoireyhtymän 
kiireettömän hoidon kriteereiden määrittämistä. Työryhmän ehdotuksesta työ 
päätettiin laajentaa koskemaan kaikkia toimintakykyä ja elämänlaatua haittaavia 
oireita ja oireyhtymiä, joiden syy ei perusteellisissakaan somaattisissa tai 
psykiatrisissa tutkimuksissa selviä. Näistä käytetään raportissa nimeä toiminnallinen 
häiriö. 

ME-potilaiden käytännön kokemus on, että toiminnallinen häiriö -käsitteeseen liittyy 
stigmaa ja se vaikuttaa lääkärien asenteisiin negatiivisesti jättäessään tulkinnan 
sairauden luonteesta avoimeksi. Tämä käy ilmi Nuorten lääkärien yhdistyksen sivulla 
olevasta blogikirjoituksesta ja tuntematonta sairautta sairastavan naisen Facebook-
päivityksestä, jota muutama asiantuntija-asemassa oleva kävi kommentoimassa. 

Ina R, Nuorten lääkärien yhdistys

Koska en pysty täysin sisäistämään toiminnallisen oireen aiheuttajaa sairaudeksi, 
minun on vaikea perustella itselleni ja Kelalle miksi henkilö ansaitsisi esimerkiksi 
eläkepaperit. Psykiatrituttavani koitti lohduttaa minua, että "ei ne sitä laiskuuttaan 
tee, ne on vaan kyvyttömiä muuten ilmaiseen, että niillä on paska elämä ja masentaa 
ja ahistaa".
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Seuraavat kommentit liittyvät Krista Lahtiseen, jolla on tuntematon sairaus. Hän 
julkaisi facebook-sivuillaan avunpyynnön johon sai mm. seuraavanlaisia vastauksia 
lääkäreiltä ja asiantuntijoilta.

Hanna C
Kristan tila ei ole hengenvaarallinen, koska se sopii ns. toiminnalliseksi häiriöksi. 
Oireet toki ovat hänelle itselleen täysin todellisia.

Henna A
Esim huumeiden käyttäjä ei voi vaatia huumereseptiä kirjoitettavaksi jne, tai 
flunssainen ei voi vaatia antibioottia. Samalla tavalla toiminnallisesti oireileva potilas 
ei voi vaatia ivig-hoitoja, kun niistä ei ole hyötyä (paitsi placebo)...

Heidi Å
Kaikki tämä vaahtoaminen siitä, ettei tähän saa apua on ihan turhaa ja ruokkii vaan 
tämän kyseisen henkilön sairautta. Kyse on somatisoinnista, johon ei auta muu kuin 
psykiatrinen hoito.

Ammattilaisina esiintyvien kommentit olivat lähes kaikki samansuuntaisia ja lääkärit 
tietävät edustavansa koko ammattikuntaansa ottaessaan julkisesti kantaa. Voimme siis 
kommenttien perusteella olettaa, että toiminnallisia häiriöitä ei laajemmassakaan 
mittakaavassa pidetä biolääketieteellisenä ongelmana tai vakavina sairauksina. 
Huonokuntoinen ME-potilas voi kuitenkin kuolla aliravitsemukseen, kuivumiseen tai 
sairauden komplikaatioihin ja moni päätyy itsemurhaan epätoivoisessa tilanteessa.
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Tanskan malli

Per Fink, toiminnallisten 
häiriöiden ja 
psykosomatiikan
tutkimusklinikan johtava
professori, Aarhus, 
Tanska

• Tanskan potilasjärjestö:
• 29 potilasjärjestöä on tehnyt vetoomuksen klinikkaa

vastaan.
• Potilasturvallisuuden lautakunnalle on tehty viime

kuukausien aikana 56 valitusta.
• Toiminnallisten häiriöiden konsepti estää potilaita saamasta

kunnollista hoitoa.

• Finkin hoitomallissa ME-potilaita hoidetaan etupäässä
psyykenlääkkeillä ja voimauttavalla terapialla, jossa etsitään
omasta elämästä syitä sairastumiselle.

Raportin tekijätiimi ja Kelan edustajat kävivät hakemassa Suomeen mallia Tanskasta 
professori Per Finkin johtamalta toiminnallisten häiriöiden ja psykosomatiikan 
tutkimusklinikalta Aarhusista. Kysyimme Tanskan potilasjärjestöltä ME Foreningenilta
miten toiminnallisten häiriöiden tai lääketieteellisesti selittämättömien oireiden 
konsepti on vaikuttanut ME-potilaiden hoitoon Tanskassa. Vastaukseksi saimme 
seuraavan tiedon: 

29 potilasjärjestöä on tehnyt vetoomuksen klinikkaa vastaan.
Potilasturvallisuuden lautakunnalle on tehty viime kuukausien aikana 56 valitusta.
Toiminnallisten häiriöiden konsepti estää potilaita saamasta kunnollista hoitoa.

Fink ja muut hänen tavallaan ajattelevat eivät osallistu biolääketieteellisiin 
konferensseihin lainkaan, eivätkä suostu käymään väittelyyn mallinsa 
paikkansapitävyydestä.
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Julkista keskustelua ei käydä

“We know it’s a molecular 

disease, people who say that it’s 

not are a fool and they are 

totally ignoring reality, you can 

call them a fool you have my 
permission.”

Ron Davis, biokemian ja genetiikan
professori, Stanfordin yliopisto, 
Yhdysvallat

Ron Davis, biokemian ja genetiikan professori Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista 
kuvasi vallitsevaa tilannetta vuosi sitten symposiumissa seuraavasti:
“Tiedämme, että se on molekulaarinen sairaus, ihmiset jotka sanovat, että se ei ole, 
ovat hölmöjä ja jättävät tosiasiat täysin huomiotta, voitte kutsua heitä hölmöiksi, 
saatte lupani.”

Lääkäripäivillä tammikuussa 2018 järjestetyn kurssin yhdeksi opetustavoitteeksi oli 
asetettu ”oppia tunnistamaan, että krooninen väsymysoireyhtymä on biologinen tauti, 
jota voidaan hoitaa muttei parantaa toistaiseksi”. Lääkärikirja Duodecim kertoo, että 
oireyhtymä ”on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota 
psyykkiset syyt eivät selitä”. Isot Yhdysvaltalaiset instituutiot NAM (National Academy 
of Medicine), NIH (National Institute of Health) ja CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) sekä Hollannin Gezondheidsraad pitävät ME/CFS:ää moneen 
elinjärjestelmään vaikuttavana, invalidisoivana pitkäaikaissairautena. Ruotsissa ja 
Norjassa ME/CFS:ää käsitellään omana sairautenaan.

7



Ensimmäinen ja tärkein askel

Me emme halua, että ME/CFS liitetään hoitomalliin, jossa 
sitä käsitellään epäselvänä toiminnallisena häiriönä. 
ME/CFS:ää tulee käsitellä erillisenä elimellisenä 
sairautenaan ja sen kansallisista diagnostisista kriteereistä 
(joissa PEM-oire on pakollinen) tulee sopia pikimmiten ja 
tämän jälkeen antaa diagnoosi yhdellä koodilla (G93.3) 
kaikille potilaille, jotka täyttävät sovitut kriteerit.

Me emme halua, että ME/CFS liitetään hoitomalliin, jossa sitä käsitellään 
epäselvänä toiminnallisena häiriönä. ME/CFS:ää tulee käsitellä erillisenä 
elimellisenä sairautenaan ja sen kansallisista diagnostisista kriteereistä (joissa PEM-
oire on pakollinen) tulee sopia pikimmiten ja tämän jälkeen antaa diagnoosi yhdellä 
koodilla (G93.3) kaikille potilaille, jotka täyttävät sovitut kriteerit.

Kiitos.

8



 

VETOOMUS SOSIAALI- JA       
TERVEYSMINISTERIÖLLE 

Toimenpiteet ME/CFS-potilaiden oikeuksien ja hoidon laadun parantamiseksi 

 
  

              https://slme.fi                                                      cfsmery.fi 


Text Box
Liite 4



Mikä on ME/CFS? 
ME/CFS (ME eli myalginen enkefalomyeliitti / CFS eli Chronic Fatigue Syndrome, krooninen väsymysoireyhtymä) 

on pitkäaikainen monisysteeminen sairaus, jota psyykkiset tekijät eivät selitä. Sairaus liitettiin kansainväliseen ICD-

tautiluokitukseen vuonna 1969 nimellä myalginen enkefalomyeliitti (ME-tauti). Käytössä olevassa ICD-10 tauti-

luokituksessa ME/CFS-sairaus on luokiteltu hermoston sairaudeksi nimellä ja koodilla virusinfektiota seuraava vä-

symysoireyhtymä G93.3.  

Sairauteen liittyy vaihdellen kognitiivisia ongelmia ja pystyasennossa olemisen vaikeutta. Merkittävin sairautta 

määrittelevä, kaikille potilaille yhteinen oire on ns. PEM-oire (post exertional malaise), vähäisen rasituksen aiheut-

tama huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku. Tyypillisellä potilaalla fyysinen suorituskyky on heikko verrattuna 

sairautta edeltäneeseen tilaan, lihakset väsyvät ja kipeytyvät nopeasti rasituksessa, täysi palautuminen kevyestä-

kin suorituksesta kestää päiviä ja oireet pahenevat viiveellä suorituksesta. Aikuispotilaista paranee täysin vain 

harva, ehkä 5-10 %. Ainakin 50 % potilaista ei työllisty edes osa-aikaisesti. Lapsipotilailla paraneminen on yleisem-

pää. 

Sairauden aiheuttamat vuotuiset kustannukset valtiolle (kun suhteutetaan Britannian ja Yhdysvaltojen tekemät 

arviot Suomen kansantuotteeseen ja väkimäärään) ovat n. 200-300 miljoonaa euroa. ME/CFS-potilaat kokevat 

olevansa yhteiskunnan hylkäämiä. He jäävät vaille oireenmukaista hoitoa ja suomalaisilta ME/CFS-potilailta puut-

tuu perustuslain takaama oikeus sairausperustaiseen sosiaaliturvaan. 

Sairaudella on todennäköisesti monta etiologiaa. Yleisin laukaiseva tekijä on infektio, mutta myös rokotteiden, 

toksiinien, torjunta-aineiden ja voimakkaan stressin arvellaan voivan laukaista sairauden. Patofysiologiaa ei tun-

neta, mutta potilasryhmältä on löydetty useita elimellisiä poikkeamia, jotka viittaavat suurella varmuudella itse-

näiseen sairauteen tai sairauksien ryhmään. Merkittävimmät löydökset liittyvät immuunijärjestelmään, aineen-

vaihduntaan, keskushermostoon, autonomiseen hermostoon ja sisäeritykseen. Diagnostista testiä ei ole vielä ke-

hitetty. 

Diagnoosin tekeminen pohjautuu tarkkaan taudinkuvan selvittämiseen ja muiden syiden poissulkuun. Diagnosoin-

tiin on luotu aikojen saatossa useampiakin kansainvälisiä konsensuskriteereitä, viimeisimmät IOM-kriteerit 

vuonna 2015. 

Mitä tulisi tehdä, jotta potilaiden tilanne paranisi? 
ME/CFS-potilaiden kohtelu ja hoitopolut ovat retuperällä kaikkialla enemmän tai vähemmän. Suomen olisi mah-

dollista suhteellisen pienillä korjausliikkeillä olla edelläkävijä maailmassa, mitä tulee ME/CFS:n hoitoon ja tutki-

mukseen. Meillä on vahva julkinen terveydenhuolto, jonka kautta olisi mahdollista löytää potilaat — joista tällä 

hetkellä jää globaalisti ainakin 80-90 % diagnosoimatta. Vaikka tieteellisen tutkimuksen rahoitus on Suomessa 

kortilla, olisi täältä mahdollisuus tehdä tutkimusyhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa, yhtenä valttikortti-

namme laadukas aineisto potilaista, joille on tehty poissulkututkimukset ja jotka on diagnosoitu korkeimpien stan-

dardien mukaisesti.  

Esitämme toimenpiteiksi tärkeysjärjestyksessä seuraavia: 

1. Sovitaan kansalliset diagnostiset kriteerit (joissa pakollisena PEM-oire). 

2. Annetaan diagnoosi yhdelle koodille (G93.3) kaikille potilaille, jotka täyttävät kriteerit. 

3. Myönnetään sairausetuudet sairaimmille potilaille. 

4. Tehdään yhteistyötä ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Suomalaisilla hyvät mahdollisuudet 
seuloa potilaat julkisessa terveydenhuollossa. 

5. Tarjotaan kokeellisia hoitoja yliopistollisissa sairaaloissa tai erikoisyksiköissä. 

 



ME/CFS pois toiminnallisista häiriöistä 
Lisäksi vaadimme, että ME/CFS poistetaan kategoriasta toiminnalliset häiriöt, joka on liian lavea määritelmä. Oi-

reyhtymän kohdalla on riittävästi näyttöä moneen elinjärjestelmään vaikuttavasta sairaudesta, joka ei ole psyko-

geeninen tai psykososiaalinen ilmiö. STM:n tilaamassa raportissa viitataan toiminnallisiin häiriöihin liittyviin hai-

tallisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, jotka aiheuttavat huomattavia kuluja sekä altistavat potilaita komplikaatioille. 

Vakavasti sairaidenkin potilaiden on tällä hetkellä hyvin vaikea saada oireenmukaista hoitoa, saatika sitten kokeel-

lista hoitoa, ja toiminnallisten häiriöiden viitekehys luo lisäoikeutusta nykykäytännölle. 

Toiminnallinen häiriö -käsitteeseen liittyy stigmaa ja se jättää tulkinnan sairauden luonteesta avoimeksi. Tämä käy 

ilmi esimerkiksi Nuorten lääkärien yhdistyksen sivulla olevasta blogikirjoituksesta ja tuntematonta sairautta sai-

rastavan naisen Facebook-päivityksestä, jota muutama asiantuntija-asemassa oleva kävi kommentoimassa (hen-

kilöllisyyksistä ei voi olla täysin varma). 

Ina Rissanen, Nuorten lääkärien yhdistys 

Koska en pysty täysin sisäistämään toiminnallisen oireen aiheuttajaa sairaudeksi, minun on 

vaikea perustella itselleni ja Kelalle miksi henkilö ansaitsisi esimerkiksi eläkepaperit. Psykiat-

rituttavani koitti lohduttaa minua, että "ei ne sitä laiskuuttaan tee, ne on vaan kyvyttömiä 

muuten ilmaiseen, että niillä on paska elämä ja masentaa ja ahistaa". 

Seuraavat kommentit liittyvät Krista Lahtiseen, joka julkaisi Facebook-sivuillaan avunpyynnön johon sai mm. seu-

raavanlaisia vastauksia. 

Hanna Cygnel, terveyskeskuslääkäri, kaupunginvaltuutettu 

- Kristan tila ei ole hengenvaarallinen, koska se sopii ns. toiminnalliseksi häiriöksi. Oireet toki 

ovat hänelle itselleen täysin todellisia. 

Henna Aro, lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri 

- Esim huumeiden käyttäjä ei voi vaatia huumereseptiä kirjoitettavaksi jne, tai flunssainen ei 

voi vaatia antibioottia. Samalla tavalla toiminnallisesti oireileva potilas ei voi vaatia ivig-hoi-

toja, kun niistä ei ole hyötyä (paitsi placebo)... 

Heidi Åman, rokotteiden lääketieteellinen asiantuntija 

Kaikki tämä vaahtoaminen siitä, ettei tähän saa apua on ihan turhaa ja ruokkii vaan tämän 

kyseisen henkilön sairautta. Kyse on somatisoinnista, johon ei auta muu kuin psykiatrinen 

hoito.  

Katariina Sivenius, infektiolääkäri 

Oli sitten konversio tai toiminnallinen häiriö, kyseessä ei ole hengenvaarallinen tilanne. 

Maarit Leinonen, lääkäri 

Kuka tahansa lääkäri näkee, että kyse ei ole neurologisesta kouristelusta, vaan toiminnalli-

sesta vaivasta. Sääliksi käy, että nuoren ihmisen elämä on näin solmussa ja että hän sekä 

hänen läheisensä mitä ilmeisimmin kieltäytyvät siitä hoidosta mitä hän oikeasti tarvitsisi ja 

mitä TYKS tarjoaisi. 

 

Raportin määritelmän mukaan toiminnallinen häiriö tarkoittaa elämänlaatua haittaavia oireita ja oireyhtymiä, joi-

den syy ei perusteellisissakaan tutkimuksissa selviä. Ei ole mitään syytä olettaa, että ivig-hoidon teho kaikissa 



toiminnallisissa häiriöissä perustuisi vain placebovaikutukseen. ME/CFS:ää sairastava voi kuolla aliravitsemukseen 

tai janoon, koska ei pysty pitämään itsestään huolta. Kysymys ei ole ”vaivasta” tai ”vain potilaalle itselleen todel-

lisista oireista”. 

Raportin tekijätiimi ja Kelan edustajat kävivät hakemassa Suomeen mallia Tanskasta professori Per Finkin johta-

malta toiminnallisten häiriöiden ja psykosomatiikan tutkimusklinikalta Aarhusista. Kysyimme Tanskan potilasjär-

jestöltä ME Foreningenilta miten toiminnallisten häiriöiden tai lääketieteellisesti selittämättömien oireiden kon-

septi on vaikuttanut ME-potilaiden hoitoon Tanskassa. Vastaukseksi saimme seuraavan tiedon: 

Finkin hoitomallissa ME-potilaita hoidetaan etupäässä psyykenlääkkeillä ja voimauttavalla terapialla, jossa etsi-

tään omasta elämästä syitä sairastumiselle. Vakuutusyhtiön säätiö Trygfonden on rahoittanut Finkin tutkimus-

työtä ja tanskalaisen hoito-oppaan, jossa suositellaan liikuntaa varauksetta hoidoksi ME/CFS:ään, sairauteen, 

jonka tunnusomaisin piirre on vähäisenkin rasituksen aiheuttama huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku, ja johon 

liittyvistä liikunnan haittavaikutuksista potilasjärjestöt ovat johdonmukaisesti raportoineet vuosikymmeniä. Fink 

ja muut hänen tavallaan ajattelevat eivät osallistu biolääketieteellisiin konferensseihin lainkaan, eivätkä suostu 

käymään väittelyyn mallinsa paikkansapitävyydestä. 

Ron Davis, biokemian ja genetiikan professori Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista kuvasi vallitsevaa tilannetta 

vuosi sitten symposiumissa seuraavasti: 

“We know it’s a molecular disease, people who say that it’s not are a fool and they are totally ignoring reality, you 

can call them a fool you have my permission.” 

Suomeksi: “Tiedämme, että se on molekulaarinen sairaus, ihmiset jotka sanovat, että se ei ole, ovat hölmöjä ja 

jättävät tosiasiat täysin huomiotta, voitte kutsua heitä hölmöiksi, saatte lupani.” 

Lääkäripäivillä tammikuussa 2018 järjestetyn kurssin yhdeksi opetustavoitteeksi oli asetettu ”oppia tunnistamaan, 

että krooninen väsymysoireyhtymä on biologinen tauti, jota voidaan hoitaa muttei parantaa toistaiseksi”. Lääkä-

rikirja Duodecim kertoo, että oireyhtymä ”on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyyk-

kiset syyt eivät selitä”. Isot Yhdysvaltalaiset instituutiot NAM (National Academy of Medicine), NIH (National Ins-

titute of Health) ja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sekä Hollannin Gezondheidsraad pitävät 

ME/CFS:ää moneen elinjärjestelmään vaikuttavana, invalidisoivana pitkäaikaissairautena. Ruotsissa ja Norjassa 

ME/CFS:ää käsitellään omana sairautenaan. 

Me emme halua, että ME/CFS liitetään hoitomalliin, jossa sitä käsitellään epäselvänä toiminnallisena häiriönä. 

ME/CFS:ää tulee käsitellä erillisenä elimellisenä sairautenaan ja sen kansallisista diagnostisista kriteereistä 

(joissa PEM-oire on pakollinen) tulee sopia pikimmiten ja tämän jälkeen antaa diagnoosi yhdellä koodilla 

(G93.3) kaikille potilaille, jotka täyttävät sovitut kriteerit. 

 

Helsingissä 22.10.2018 

Samuli Tani (sihteeri, Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry) 

Tuulia Tiihonen (vpj, Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry) 

Lars Hassel (pj, Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry) 

Jonna Strandén (pj, Suomen ME/CFS-yhdistys ry) 

• 29 potilasjärjestöä on tehnyt vetoomuksen klinikkaa vastaan. 

• Potilasturvallisuuden lautakunnalle on tehty viime kuukausien aikana 56 valitusta. 

• Toiminnallisten häiriöiden konsepti estää potilaita saamasta kunnollista hoitoa. 
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VASTAUS KANSALAISKIRJEESEEN CFS VETOOMUS 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää lähettämästänne kirjeestä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saa-

rikko on siirtänyt kirjeenne vastattavaksi osastolta käsin. 

 

Vetoomukseksi otsikoitu kirjeenne liittyy julkisuudessakin esillä olleeseen aiheeseen kroonista väsymysoi-

reyhtymää sairastavien tai laajemmin erilaisista toiminnallisista oireista kärsivien potilaiden yhdenvertaiseen 

hoitoon pääsyyn ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen Suomessa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriöön on tullut viime aikoina yhteydenottoja, ja ministeriö on seurannut aiheesta 

käytyä julkista keskustelua. Vastineena aikaisemmin esitettyihin pyyntöihin Sosiaali- ja terveysministeriön 

asettama Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä pyysi syksyllä 

2017 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) toimivaa monialaista asiantuntijaryhmää tekemään 

ehdotuksen suositukseksi kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien potilaiden hoidon järjestämiselle 

Suomessa. HUS:n asiantuntijatyöryhmän toiveesta pyydettyä ehdotusta laajennettiin kattamaan muutkin ns. 

toiminnalliset oireet tai häiriöt, joille tunnusomaista on, että niille ei voida varmuudella osoittaa tunnettua 

elimellistä syytä perusteellistenkaan lääketieteellisten tutkimusten jälkeen.     

 

Suositusluonnoksen mukaan toiminnallisten häiriöiden tunnistaminen ja hoitaminen vaatii osaamista. Suosi-

tusluonnoksessa ehdotettiin muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedon lisäämistä sekä 

hoitomuotojen sisältöjen kehittämistä. Lisäksi esitetään malli hoidon porrastukseen. Hoito porrastettaisiin 

oireiden vaikeuden ja toimintakyvyn laskun mukaan. Perustasolla eli terveyskeskuksissa ja työterveyshuol-

lossa olisi keskeinen rooli lievempien häiriöiden tunnistamisessa ja hoidossa sekä vaikeista oireista kärsivien 

potilaiden kannattelevassa hoidossa erikoissairaanhoidon jälkeen. Sairaanhoitopiireihin esitetään kaikkein 

vaikeimpien toiminnallisten häiriöiden hoitoon erikoistuneita yksiköitä tai työryhmiä. 

 

Suositusluonnoksesta toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämiseksi pyydettiin lausuntoja keväällä 2018. 

Noin 40 eri tahoa antoi lausuntonsa. Saatu palaute oli kaksijakoista. Terveydenhuollon palvelujärjestelmää, 

viranomaistahoja tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä edustavat lausunnot olivat pääsääntöisesti myöntei-

siä, kun taas potilasjärjestöiltä saatu palaute oli kriittisempää. Kritiikin kohteena oli mm. potilasedustajien 

puuttuminen asiantuntijaryhmästä, käytetyt termit ja käsitteet sekä epäselvyys siitä, koskeeko suositus palve-

lujen järjestämistä ja hoitoon pääsyn perusteita vai onko se hoitosuositus. Ongelmaksi koettiin viitatun tut-

kimustiedon valikoituneisuus ja biologisten selitysmallien puute sekä viitaukset psykososiaalisiin näkökoh-

tiin. Kritiikissä mainittiin myös oirelähtöisen hoitopolun epäselvyys sekä puutteelliset kannanotot sosiaa-

lietuuksiin, työkykyyn ja vaikeimpiin toimintarajoitteisiin. Lisäksi osa lausunnon antaneista potilasjärjestöis-

tä katsoi, että sen edustama sairaus ei kuulu ryhmään toiminnalliset sairaudet, eikä suositusluonnos siten vas-

tannut heidän käsitystään hoidon järjestämisestä. 
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Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä käsitteli lausuntopalautetta 

kokouksessaan 10.9.2018. Kokouksessa todettiin, ettei suositus ottaa kantaa siihen, mitkä hoidot kuuluvat 

palveluvalikoimaan, vaan Palveluvalikoimaneuvosto antaa suositukset siitä. Asiantuntijaryhmä on laatinut 

uuden suositusluonnoksen ministeriölle. Asian käsittely on kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole tois-

taiseksi tehnyt päätöstä suosituksen julkaisemisesta.  

 

Terveydenhuoltolain mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa valtakunnallisten yhtenäisten lääketie-

teellisten ja hammaslääketieteellisten hoidon perusteiden toteutumista. Ministeriö laatii yhdessä Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhtenäiset hoidon perusteet. Asiantuntijatyöryhmän suosituksen ja lausunto-

palautteen perusteella ministeriössä on valmisteltu virkamiestyönä erikseen hoidon perusteet aikuisten kroo-

niselle väsymysoireyhtymälle ja toimintakykyä alentaville toiminnallisille häiriöille. Luonnokset on toimitet-

tu asiantuntijaryhmälle kommentoitavaksi ja lisäksi ne tullaan käsittelemään valtakunnallisen hoidon saata-

vuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän seuraavassa kokouksessa. Luonnoksista voidaan pyytää 

myös ulkopuolisia kommentteja. Tavoitteena on julkaista laaditut hoidon perusteet liitteenä Yhtenäiset kii-

reettömän hoidon perusteet 2010 –julkaisulle.  

 

 

 

 

 

Ylilääkäri  Tuija Ikonen 
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TIEDOKSI:  Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon esikunta 

 Johtaja Tuija Kumpulainen, Aikuiset tulosryhmä, Hyvinvointi ja palveluosasto

  

 


