
 

   
 

Jäseninfo 

Marraskuu 2019 

Tiivistelmä 
Hei jäsenet 

Syksy on ollut tasaista puurtamista ME-asioiden 

parissa. 

Kolme kertaa on käyty ulkomailla, Puolassa, Tuk-

holmassa ja Norjassa (kaksi jälkimmäistä olivat 

konferenssimatkoja, joista enemmän seuraa-

vassa jäsenkirjeessä). 

Mediaan on oltu yhteydessä puolin ja toisin, an-

nettu haastatteluita, ja elokuussa Tuulia Tiihonen 

esiintyi A-studiossa yhdessä infektiotautien eri-

koislääkäri Jukka Lumion kanssa. Jaksoa seurasi 

n. 600 000 katsojaa. 

Tapasimme Eduskunnan ME/CFS-verkoston 

kanssa sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun 

avustajat valtiosihteeri Eila Mäkipään ja erityis-

avustaja Sampo Varjosen. Keskustelimme ja an-

noimme heille Eduskunnan ME/CFS-verkoston 

toiveet ministeriölle. 

Parasta mahdollista joulua ja uutta vuotta! 

Yhdistyksessä tapahtunutta 

A-studio, elokuu 2019 
Jäsenemme antoi yhdistyksen yhteystiedot Ylen 

toimittajalle, joka otti meihin yhteyttä. Annoimme 

haastattelun ja varapuheenjohtaja Tuulia Tiihonen 

osallistui A-studioon 20.8.2019 jaksossa Loputon 

väsymys. 

Vieraana studiossa oli myös infektiotautien eri-

koislääkäri Jukka Lumio, joka on kirjoittanut Ter-

veyskirjastoon artikkelin ME/CFS:stä. 

Tuulian ja Jukan esiintyminen olivat ainakin kah-

dessa mielessä historiallisia: ME/CFS esitettiin 

tasa-arvoisesti sairautena muiden sairauksien jou-

kossa ja potilas ja arvovaltainen lääkäri olivat kas-

votusten yhtä mieltä asioista. Jaksoa seurasi n. 600 

000 katsojaa. 

Myös MTV uutiset kirjoitti 23.9.2019 nettijutun 

ME/CFS:stä ja pyysi haastattelun yhdistykseltä. 

Yksi maailman kiistellyimmistä sairauksista vie 

siitä kärsivän elämältä pohjan – tästä on kyse: "Po-

tilaat elävät kituen päivästä toiseen" 

Eduskunnan verkosto, elokuu-marraskuu 

2019 
Eduskunnan ME/CFS-verkoston kotisivut on 

avattu yhdistyksen kotisivujen yhteyteen. 

Verkosto on kokoontunut kuukausittain syksystä 

lähtien ja Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdis-

tys ry toimii verkoston sihteerinä. 

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun kanssa 

oli kesästä asti yritetty järjestää tapaamista ja lo-

pulta sellainen, yllättäen tunnin mittainen, järjes-

tyikin tiistaina 8.10.2019. Valitettavasti itse minis-

teri Kiuru ei päässyt paikalle lupauksestaan huoli-

matta. Paikalla oli kuitenkin Kiurun valtiosihteeri 

Eila Mäkipää ja erityisavustaja Sampo Varjonen. 

Tapaaminen sujui ystävällisissä merkeissä ja kes-

kustelu oli aktiivista: verkostolle tehtiin tarkenta-

via kysymyksiä ja ministeriön edustajat kirjoittivat 

muistiinpanoja. Verkoston luovutti ministeriölle 

listan toiveista (Liite 1). 

Emme ole vielä saaneet jatkoyhteenottoa ministe-

riöstä. 

Kansanedustajat Sari Tanus (verkoston pj.) ja Ari 

Koponen esittivät eduskunnan kyselytunnilla kaksi 

suullista kysymystä lastensuojelun epäkohdista ja 

ME-potilaista. (Liite 2) 

Tiivistelmä norjalaisten raportista, syyskuu 

2019 
Yhdistyksen puheenjohtaja Lars Hassel kirjoitti 

suomenkielisen yhteenvedon Norjan potilasyhdis-

tyksen selvityksestä vaikeasti sairaiden ME-potilai-

den ja heidän omaistensa tilanteesta (Liite 3). 

https://yle.fi/uutiset/3-10930518
https://areena.yle.fi/1-4584913
https://areena.yle.fi/1-4584913
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01194
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01194
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksi-maailman-kiistellyimmista-sairauksista-vie-siita-karsivan-elamalta-pohjan-tasta-on-kyse-potilaat-elavat-kituen-paivasta-toiseen/7540650#gs.j2u80m
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksi-maailman-kiistellyimmista-sairauksista-vie-siita-karsivan-elamalta-pohjan-tasta-on-kyse-potilaat-elavat-kituen-paivasta-toiseen/7540650#gs.j2u80m
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksi-maailman-kiistellyimmista-sairauksista-vie-siita-karsivan-elamalta-pohjan-tasta-on-kyse-potilaat-elavat-kituen-paivasta-toiseen/7540650#gs.j2u80m
https://slme.fi/eduskunnan-me-cfs-verkosto/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_68+2019+2.4.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_68+2019+2.4.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_68+2019+2.4.aspx
https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/09/Tiivistelma_Norja_vakavasti_sairaat_ME.pdf


   
 

   
 

Ruotsin ja Norjan konferenssit, lokakuu ja 

marraskuu 2019 
Osallistuimme ME/CFS-konferensseihin Ruotsissa 

Tukholmassa 16.10.2019 ja Norjassa Oslossa 25-

26.11.2019. Matkakertomukset konferensseista 

tulevat seuraavaan jäsenkirjeeseen. 

EFNAn (European Federation of Neurologi-

cal Associations) työpaja, Varsova, lokakuu 

2019 
Osallistuimme EFNAn (European Federation of 

Neurological Associations) järjestämään työpa-

jaan Varsovassa 28-29.10.2019. Työpajan teema 

oli hoidon saatavuus. Kutsu tilaisuuteen tuli 

EMEAn (European ME Alliance) kautta, joka on 

EFNAn jäsen. 

Paikalla oli yhteensä kolme ME-potilasta. Kaksi 

muuta edustajaa olivat Nancy van Hoylandt Belgi-

asta ja Paolo Brambilla Italiasta. Keskustelua käy-

tiin kuudessa pöydässä kerrallaan, joten saimme 

puoleen pöydistä edustuksen. 

EFNA tekee töitä myös ME-potilaiden puolesta ja 

vaikka työpajaan osallistumisesta ei ole suuren 

suurta suoraa hyötyä, on tärkeää ylläpitää keskus-

telua ME/CFS:stä. 

Käytyjen keskustelujen perusteella oli selvä, että 

ME/CFS-potilaiden kohtaama syrjintä ja huono 

kohtelu verrattuna muihin neurologisiin potilas-

ryhmiin on hyvin voimakasta. 

”Työpajan teema oli hoidon saatavuus. Hoidon 

saatavuudessa oli ongelmia kaikilla potilasryh-

millä, mutta syrjinnän takia hoidon antamatta jät-

täminen ei ollut muille potilasryhmille keskeisessä 

roolissa. Toin esille ME/CFS:ään liittyvän stigman 

ja sen, ettei tämän potilasjoukon oireiden usein 

ajatella olevan riittävän todellisia, jotta niitä olisi 

syytä yrittää lääkitä tai tarjota apuvälineitä tai 

avustajia käytettäväksi, oli potilas kuinka huono-

vointinen tahansa.” – Samuli Tani  

Huostaanotot 
Suomessa on kuluneen vuoden aikana saa-

miemme tietojen mukaan kiireellisesti sijoitettu 

ainakin 3 ja huostaanotettu ainakin 2 ME-

potilasta. Huostaanotot ovat tapahtuneet eri puo-

lilla Suomea. 

Yhdistyksen saamien tietojen perusteella vaikut-

taa siltä, että kiireellisen sijoituksen kriteerit eivät 

ole tapauksissa täyttyneet. 

Media on tarttunut asiaan ja pyytänyt yhdistyk-

seltä lausunnot kolmeen artikkeliin: 

Iltalehti 19.10.2019: Taistelu väsyneistä lapsista 

Yle 21.10.2019: Sannin, 15, tapaus ei ensimmäi-

nen: Ainakin kolme kroonista väsymysoireyhty-

mää sairastavaa nuorta on määrätty lastenkotiin 

MTV uutiset 11.11.2019: Kroonista väsymysoi-

reyhtymää sairastava Tiia, 12, sijoitettiin kiireelli-

sesti vastoin perheen tahtoa – isä pelkää sairau-

den pahenevan: "Lapsi on sanonut, että kun sai-

rautta ei näe, ei sitä kukaan usko" 

Neuvonantajamme, norjalainen lastenlääketie-

teen emeritusprofessori Ola D. Saugstad, antoi jul-

kaista yhdistyksen kotisivuilla kirjoituksensa 

ME:stä, toiminnallisista häiriöistä ja lastensuoje-

lusta. 

Toiminnallisista häiriöistä tiedottaminen 

medialle 
Media on kirjoittanut myös toiminnallisista häiri-

öistä, rinnastaen ME/CFS:n näihin aika-ajoin. 

Olemme tehneet tiedotustyötä ja olleet yhtey-

dessä mediaan kun olemme havainneet jonkun 

toimittajan kirjoittavan aiheesta. ME/CFS:n kate-

gorisoiminen toiminnalliseksi häiriöksi on mieles-

tämme perusteetonta, tarpeetonta ja havainto-

jemme mukaan lisännyt huonoa kohtelua tervey-

denhuollossa tuomatta etuja potilaille. 

Mediassa toiminnallisista häiriöistä lähiaikoina ol-

leita kirjoituksia: 

Iltalehti 14.7.2019: Mikä Siiriä vaivaa? 

Iltalehti 29.9.2019: Vaaralliset oireet Tämän jutun 

lopussa on palautelaatikko, jossa ohjeistetaan 

”Onko sinulla kokemusta niin sanottujen toimin-

nallisten häiriöiden hoidosta Suomessa potilaan 

tai terveydenhuollon ammattilaisen näkökul-

masta? Kerro kokemuksesi ja jätä oheen myös 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/0181a2f6-f16b-47e7-9003-a940b344fec2
https://yle.fi/uutiset/3-11029286
https://yle.fi/uutiset/3-11029286
https://yle.fi/uutiset/3-11029286
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kroonista-vasymysoireyhtymaa-sairastava-tiia-12-sijoitettiin-kiireellisesti-vastoin-perheen-tahtoa-isa-pelkaa-sairauden-pahenevan-lapsi-on-sanonut-etta-kun-sairautta-ei-nae-ei-sita-kukaan-usko/7616100
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kroonista-vasymysoireyhtymaa-sairastava-tiia-12-sijoitettiin-kiireellisesti-vastoin-perheen-tahtoa-isa-pelkaa-sairauden-pahenevan-lapsi-on-sanonut-etta-kun-sairautta-ei-nae-ei-sita-kukaan-usko/7616100
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kroonista-vasymysoireyhtymaa-sairastava-tiia-12-sijoitettiin-kiireellisesti-vastoin-perheen-tahtoa-isa-pelkaa-sairauden-pahenevan-lapsi-on-sanonut-etta-kun-sairautta-ei-nae-ei-sita-kukaan-usko/7616100
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kroonista-vasymysoireyhtymaa-sairastava-tiia-12-sijoitettiin-kiireellisesti-vastoin-perheen-tahtoa-isa-pelkaa-sairauden-pahenevan-lapsi-on-sanonut-etta-kun-sairautta-ei-nae-ei-sita-kukaan-usko/7616100
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kroonista-vasymysoireyhtymaa-sairastava-tiia-12-sijoitettiin-kiireellisesti-vastoin-perheen-tahtoa-isa-pelkaa-sairauden-pahenevan-lapsi-on-sanonut-etta-kun-sairautta-ei-nae-ei-sita-kukaan-usko/7616100
https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/10/ME-and-Child-Welfare.pdf
https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/10/ME-and-Child-Welfare.pdf
https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/10/ME-and-Child-Welfare.pdf
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/db3a9e15-e17a-433d-bf9b-a72f7a012885
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/5f40cd94-1c65-413a-bd07-32cd41d05c99


   
 

   
 

yhteystietosi, jotta toimittajamme voi tarvittaessa 

kysyä lisätietoja. Nimi- tai tunnistetietoja ei jul-

kaista.” Lähetättehän palautelaatikon kautta Ilta-

lehden toimitukselle kokemuksia, jos teillä on 

niitä. 

Suomen kuvalehti 4.10.2019: Kiitä tai kärsi 

Mediuutiset 11.10.2019: "Marianordinit osuvat 

kohtaan, mihin me lääkärit emme osu" – Stressi-

koneisto voi laukaista yllättävän voimakkaita ja to-

taalisesti pysäyttäviä oireita 

HS 21.11.2019: Selitystä vailla 

Toivomme, että jäsenemme jakavat medialle aktii-

visesti kokemuksiaan terveydenhuollosta liittyen 

toiminnallisten häiriöiden konseptiin, ruusut ja ri-

sut, jotta välittyisi todenmukainen kuva konseptin 

vaikutuksesta ME/CFS-potilaiden hoitoon ja hyvin-

vointiin. 

Journalisteille suunnattu yhteenveto toiminnalli-

sista häiriöistä löytyy tämän jäsenkirjeen lopusta 

(Liite 4). 

Evelien europarlamenttissa, lokakuu 2019 
ME-potilas Evelien van den Brink esiintyi Euroopan 

parlamentin vetoomusvaliokunnalle 3.10.2019. 

Euroopan parlamenttiin voi vedota kansalaisten 

elämään liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat EU:n 

toimialaan. Epäkohtiin yritetään löytää ratkaisu ja 

vetoomuksia voidaan hyödyntää uusia lakeja sää-

dettäessä. 

Evelien van den Brinkin vetoomus on allekirjoitet-

tavissa rekisteröitymisen jälkeen europarlamentin 

sivuilla. Vetoomuksessa pyydetään EU:n instituuti-

oita rahoittamaan ME:n biolääketieteellistä tutki-

musta. 

Brinkin puhetta kiitettiin ja asiamme huomioimi-

nen EU-tasolla on hyvä muistaa kun käydään kes-

kustelua Suomessa. 

Tulevat asiat 

Pohjoismaiset kokoukset, maaliskuu 2020 
Olemme varanneet kokoustilat alustavasti Hel-

sinki-Vantaan lentokentältä ensi vuodelle 

maaliskuun lopulle. Teimme yhdistysten kanssa 

aiesopimuksen ja kokous hakee vielä muotoaan. 

Meillä on rahoitus kokouksen järjestämiselle. Näh-

täväksi jää saammeko tarpeeksi osallistujia muista 

Pohjoismaista ja suostuuko julkinen sektori ja ter-

veysministeriö tulemaan paikalle. Kansaneläkelai-

tokselta saimme jo kielteisen vastauksen pyyn-

töömme, he eivät voi osallistua ehdottamiimme 

kokouksiin ja heillä ”sama linjaus on muidenkin yk-

sittäisten potilasjärjestöjen suhteen resurssien ja 

tasapuolisuudenkin vuoksi”. 

Myös EMEAn (European ME Alliance) puheenjoh-

taja Richard Simpson otti yhteyttä yhdistyksiin ja 

sanoi, että ehdottamassamme ohjelmassa on 

päällekkäisyyksiä heidän suunnitelmiensa kanssa 

ja ehdotti, että tekisimme yhteistyötä EMEAn 

kanssa. 

Muita asioita 

Duodecimin hoitosuositus 
Hoitosuosituksen laatimisprosessi on käynnistynyt 

ja suosituspaneeli kokoontui ensimmäistä kertaa 

30.9.2019. Hoitosuositukset julkaistaan viimeis-

tään tammikuussa 2021. 

Suomen ME/CFS-yhdistyksen Kati Ahosen yhdessä 

A-klinikkasäätiön kanssa tekemän kyselytutkimuk-

sen tulokset on toimitettu Duodecimille hoitosuo-

situksen valmistelun taustamateriaaliksi. Pää-

simme perehtymään kyselyn tuloksiin ja sen yh-

teydessä annettuihin avoimiin vastauksiin ja tote-

simme, että niistä tulee riittävissä määrin esille 

ME-potilaiden kohtaamat ongelmat terveyden-

huollossa. 

Täten Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys 

ry ei teetä uutta kyselyä potilaille Duodecimin hoi-

tosuosituksia varten. 

Terveydenhuollon ammattilaisten konsul-

toiminen 
Muistutamme, että tarjoamme apuamme kaikille 

ME/CFS:stä kiinnostuneille terveydenhuollon am-

mattilaisille. Yhdistyksen perimmäisiä tarkoituksia 

on terveydenhuollon auttaminen tehtävässään, 

hoidon laadun parantaminen, lääkärien ym. 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/nain-maria-nordin-opettaa-kurssillaan-kiita-sairauksista-ja-taputtele-rintakehaa-paaset-ajattelemalla-eroon-oireista/
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/marianordinit-osuvat-kohtaan-mihin-me-laakarit-emme-osu-stressikoneisto-voi-laukaista-yllattavan-voimakkaita-ja-totaalisesti-pysayttavia-oireita/852a023c-be6a-4dee-b51f-faf6c14ce52b
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/marianordinit-osuvat-kohtaan-mihin-me-laakarit-emme-osu-stressikoneisto-voi-laukaista-yllattavan-voimakkaita-ja-totaalisesti-pysayttavia-oireita/852a023c-be6a-4dee-b51f-faf6c14ce52b
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/marianordinit-osuvat-kohtaan-mihin-me-laakarit-emme-osu-stressikoneisto-voi-laukaista-yllattavan-voimakkaita-ja-totaalisesti-pysayttavia-oireita/852a023c-be6a-4dee-b51f-faf6c14ce52b
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/marianordinit-osuvat-kohtaan-mihin-me-laakarit-emme-osu-stressikoneisto-voi-laukaista-yllattavan-voimakkaita-ja-totaalisesti-pysayttavia-oireita/852a023c-be6a-4dee-b51f-faf6c14ce52b
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006315186.html
https://www.meaction.net/2019/10/03/me-activist-testifies-before-eu-parliament/
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0204%252F2019/html/Petition-No-0204%252F2019-by-Evelien-Van-Den-Brink-%2528Dutch%2529-on-a-request-for-funding-for-biomedical-research-on-Myalgic-Encephalomyelitis#petition-data


   
 

   
 

ammattilaisten verkostoiminen keskenään Suo-

messa ja ulkomaille, sekä loppupeleissä lääketie-

teellisen tutkimuksen tukeminen. 

Nämä asiat ovat koko ajan taustalla toiminnas-

samme, mutta etenevät hitaasti. Ennen kuin sai-

rautta voidaan kunnolla tutkia, täytyy kehittää yh-

tenäiset diagnostiset käytännöt ja löytää potilaat. 

Toivottavasti Duodecimin vuoden päästä julkaista-

vat hoitosuositukset parantavat tieteellisen tutki-

muksen tekemisen mahdollisuuksia Suomessa. 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on alkamassa 

ryhmäterapiatutkimus (CBT ja ACT) ME/CFS-poti-

lailla. Kävimme tutkimusryhmän luona kertomassa 

ME/CFS:n oirekuvasta, sairauden luonteesta, sen 

kanssa selviämisestä ja sen asettamista rajoit-

teista. 

HUSin toiminnallisten häiriöiden poliklinikalle 

olemme tarjonneet mahdollisuutta osallistua 

kauttamme ulkomaille konferensseihin useita ker-

toja, mutta tarjouksemme on hylätty, vedoten sii-

hen, että rahan vastaanottaminen yhdistykseltä 

olisi sidonnaisuus. 

HUS asiakasraati, 1.1.2020-31.12.2021 
Samuli Tani on hyväksytty HUSin Sisätaudit ja kun-

toutus -asiakasraadin jäseneksi vuosille 2020-

2021. 

HUSin sivuilta: Asiakasraadin tehtävänä on antaa 

palautetta palveluiden laadusta, toimivuudesta 

sekä antaa parannusehdotuksia ja ideoita. Asia-

kasraadin jäsenellä on mahdollisuus olla mukana 

kehittämässä, suunnittelemassa ja arvioimassa 

esimerkiksi potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoito-

kulttuuria sekä tilojen käyttöä. 

Asiakasraatilaisten antaman palautteen perus-

teella voidaan puuttua esimerkiksi kylttien, lomak-

keiden ja sairaalan lähettämien tiedotteiden sisäl-

töön tai sairaalassa asiakaskokemusta heikentä-

viin asioihin kuten korkeisiin kynnyksiin. 

Hiljaiset ja hämärät tilat niitä tarvitseville ovat yksi 

ME-potilaille tärkeä asia, joiden saatavuutta ai-

omme yrittää parantaa asiakasraatitoiminnan 

kautta. 

Yhdistyksen sähköpostiin admin@slme.fi voi lä-

hettää parannusehdotuksia ja omia kokemuksia 

HUSin Sisätaudit- ja kuntoutus -tulosyksiköstä tai 

laajemmin HUSin ME/CFS-potilaiden hoidosta. Sa-

muli vie ne eteenpäin asiakasraatiin. 

Yhteydenotot kansanedustajiin 
Nyt kun eduskuntaan on perustettu ME/CFS-ver-

kosto, on kaikilla kansanedustajilla suhteellisen 

matalalla kynnyksellä mahdollisuus osallistua pa-

rantamaan potilaiden oloja Suomessa. Kansan-

edustajia on tiedotettu verkoston olemassaolosta 

sitä perustettaessa. 

Pyydämme edelleen, että ottaisitte yhteyttä 

omaan kansanedustajaanne ja kertoisitte hänelle 

tilanteestanne ja ME/CFS:stä, jos hän ei ole vielä 

liittynyt Eduskunnan ME/CFS-verkostoon (jäsen-

lista). Panoksellanne voi olla suuri merkitys siinä, 

kuinka monta kansanedustajaa loppujen lopuksi 

saadaan osallistumaan verkoston toimintaan. 

Lahjoitukset 
Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia tilille FI78 1544 

3000 0599 10 (Nordea). Kerrottehan kavereille ja 

sukulaisille, että hyvää joulumieltä teille tuo lah-

joitus yhdistykselle! 

 

Terveisin 

 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry 

Samuli Tani, toiminnanjohtaja 

Lars Hassel, puheenjohtaja 

Tuulia Tiihonen, varapuheenjohtaja 

Katja Brandt, sihteeri 

Jonna Strandén, tiedottaja 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04151693?cond=ME%2FCFS&draw=9
https://www.hus.fi/hus-tietoa/sairaanhoitoalueet/hyks/hyks_sisataudit_ja_kuntoutus/Sivut/Asiakasraati.aspx
mailto:admin@slme.fi
https://slme.fi/eduskunnan-me-cfs-verkosto/
https://slme.fi/eduskunnan-me-cfs-verkosto/


Terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja lastensuojelun kipupisteet 

ME/CFS-potilailla 
ME/CFS on suhteellisen yleinen, pitkäaikainen, invalidisoiva, monisysteeminen, neurologiseksi luokiteltu 

sairaus tai sairauksien ryhmä, jonka diagnostiset ja hoidolliset käytännöt vaihtelevat paljon maittain ja alu-

eittain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kerätty tutkimustieto, vanhojen tutkimusten uudelleenarviointi 

ja potilaiden aktiivisuus ja yhteistyö lääkärien ja tutkijoiden kanssa ovat vakuuttaneet tiedeyhteisön siitä, että 

kysymyksessä on todellinen, kategorisoitavissa, hoidettavissa ja tutkittavissa oleva sairaus. 

Suomessa ME/CFS-potilaat jäävät tällä hetkellä ilman oireenmukaista hoitoa, paradoksaalisesti myös niin, 

että mitä sairaampi potilas on, sitä vaikeampaa hoidon saaminen on. Kokeellista hoitoa ei tarjota, vaikka 

sairaus on yksi invalidisoivimmista pitkäaikaissairauksista. 

ME/CFS-potilaiden sosiaalietuuksien käsittelyssä vaatimus yhdenvertaisuudesta ei toteudu ja vaikeasti 

vammainen potilas voi jäädä ilman taloudellista tukea tai avustajaa. 

Avuksi tarjottu uusi konsepti, toiminnalliset häiriöt, etsii vastauksia vääriin kysymyksiin tuottaen ME/CFS:n 

suhteen vääriä ratkaisuja ja johtopäätöksiä. Näistä esimerkkinä käy lastensuojelun huostaanotoilla uhkailu 

ja yksi toteutunut huostaanotto perheessä, jossa lapsi joutui käymään koulua kotoa käsin ME/CFS:n dia-

gnostiset kriteerit täyttävän sairautensa takia. 

Tanskassa, josta Suomeen on otettu mallia, toiminnallisten häiriöiden konseptia pidettiin niin epäonnistu-

neena, että maan parlamentti äänesti huhtikuussa yksimielisesti äänin 107–0, ettei ME/CFS-potilaita tule 

enää hoitaa mallin mukaisesti. 

Mitä toimia toivomme ministeriöltä 
1. Sosiaalietuuksien myöntämisen perusteiden tarkistamista 

2. Hallinnollista selvitystä jokaiselta yliopistosairaalalta ME/CFS-potilaiden hoidosta 

3. ME/CFS-professuurin rahoittamista vähintään yhteen lääketieteelliseen tiedekuntaan 

4. Kelassa, muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa toimivien lääkärien sidonnaisuuk-

sien selvittämistä 
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Ministeriön toimet 
 

Hallinnollinen selvitys hoidosta yliopistosairaaloilta 
Duodecim on saanut eduskunnalta rahoituksen ME/CFS:n hoitosuositusten valmistelua varten, mutta suosi-

tukset valmistuvat vasta vuosien 2020-2021 aikana. Kansanedustajien ja potilasjärjestöjen pyynnöt yliopisto-

sairaaloille tehdä välittömästi ME/CFS-potilaiden hoidon suhteen parannuksia, eivät ole saaneet aikaan mi-

tään reaktiota. 

Toivommekin, että sosiaali- ja terveysministeriö pyytäisi kaikilta yliopistollisilta sairaaloilta hallinnollisen 

selvityksen niiden nykyisistä ME/CFS-potilaiden hoito-, kuntoutus- ja diagnosointimenettelyistä ja suunni-

telmista näiden järjestämiselle tulevaisuudessa. 

ME/CFS-professuurin rahoittaminen 
Lääketieteelliset tiedekunnat eivät järjestä pakollista opetusta ME/CFS:stä, lääkärien tietämys sairaudesta on 

heikko, eikä Suomessa ole ME/CFS-asiantuntijoita. 

Toivommekin, että sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaisi vähintään yhteen lääketieteelliseen tiedekun-

taan ME/CFS-professuurin, jotta Suomeen muodostuisi sairauden asiantuntijuutta ja lääkäreille pystyttäi-

siin kansallisesti tarjoamaan laadukasta, tuoreimpaan tieteelliseen tietoon pohjautuvaa koulutusta 

ME/CFS:stä. 

Sosiaalietuuksien myöntämisperusteiden tarkistaminen 
Etuuspäätöksiä evätään tällä hetkellä perustellen, että hakijalla ei ole lain tarkoittamaan sairauteen, vikaan 

tai vammaan viittaavia löydöksiä. 

Toivommekin, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistuksen tai lainsäädännön kautta mahdollistaisi so-

siaalietuuksien myöntämisen heikentyneeseen toimintakykyyn perustuen. 

Sidonnaisuuksien selvittäminen Kelassa, muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa 
Vaikuttaa siltä, että ME/CFS-potilaiden sosiaalietuuksien käsittelyssä vaatimus yhdenvertaisuudesta ei to-

teudu. Kelan meille antamien tietojen perusteella ME/CFS-diagnoosilla (G93.3) tehtävistä sairauspäiväraha-

hakemuksista noin puolelle annetaan hakijalle myönteinen ratkaisu. 

Tiedämme kuitenkin vaikeasti vammautuneita potilaita, joilla on ollut julkisella sektorilla historia vuodepoti-

laana, löydöksiä jotka objektiivisesti osoittavat heikentynyttä toimintakykyä ja parhaiden julkisen sektorin 

lääkärien lausunnot, eikä heille silti ole myönnetty sairausetuuksia. Epäilemme, että käsittelijöiden henkilö-

kohtaiset mielipiteet ja sidonnaisuudet vaikuttavat etuuspäätöksiin. 

Toivommekin, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistuksen tai lainsäädännön kautta keräisi tiedot kaik-

kien Kelassa, muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa toimivien lääkäreiden ja heidän esi-

miestensä sidonnaisuuksista ja julkaisisi nämä keskitetysti ministeriön nettisivuilla, jotta kenen tahansa 

kansalaisen olisi helppo tarkistaa tieto tarvittaessa. 



Pöytäkirjan asiakohta 

PTK 

68 

2019 vp 

Täysistunto 
Torstai 21.11.2019 klo 16.00 

2.4 
Suullinen kysymys lastensuojelun epäkohdista (Sari Tanus kd) 

Suullinen kysymys 
SKT 63/2019 vp 
Suullinen kyselytunti 

Puhemies Matti Vanhanen 
Seuraava kysymys, edustaja Tanus.  

Keskustelu 

16.44 
Sari 
Tanus 
kd 
Arvoisa herra puhemies! Lapsen oikeuksien viikolla on nostettava esiin lastensuojelun epäkohtia. 
Suomessa vuonna 2018 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 18 544 lasta, ja näistä vain 689 lasta on 
sijoitettuna sukulais- tai läheisperheisiin. Sijaishuollossa elää lapsia, joiden yhteydenpidon vanhempiin, 
isovanhempiin ja muihin läheisiin lastensuojeluviranomainen on joko kokonaan katkaissut tai rajoittanut 
yhteydenpitoa muutoin ankarasti. Puhutaan jopa kadotetuista lapsista.  
Eilen syvästi huolestuneiden isovanhempien moniammatillinen työryhmä toi vetoomuksen 
lastensuojelun nykytilan selvityksen teettämiseksi ja lastensuojelun epäkohtien korjaamiseksi. 
Kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä, aiotaanko lastensuojelun epäkohtiin puuttua ja teettää selvitys 
lastensuojelun nykytilasta ja lasten oikeuksien, myös läheisten tapaamisoikeuden, toteutumisesta.  

16.45 
Perhe- ja peruspalveluministeri 
Krista 
Kiuru 
(vastauspuheenvuoro) 

Puhemies! Sain itsekin tästä vetoomuksesta tietää, ja kannatan kyllä sitä linjaa, että meidän täytyy 
lastensuojelun asioissa ottaa napakampi ote. Tarvitaanko siinä tämän nykytilan selvittämistä vai ei? Jos 
eduskunta haluaa, tämä nykytila voidaan selvittää.   
Mutta kyllä tosiasia on se, että me tiedämme, mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Olin lastensuojelupäivillä 
puhumassa ammattilaisille, joita oli 1 200 paikalla. Heiltä kysyttiin osana tätä päivän työtä, että mikä on 
lastensuojelussa pahiten pielessä, mistä pitäisi aloittaa. He sanoivat, että pitää saada rakenteet ja 
henkilömitoitus kuntoon. Henkilöstömitoitukseen on kirjaus hallituksen ohjelmassa, ja tavoittelemme 
sitä, että meillä olisi yhtä sosiaalityöntekijää kohti enää 30 lasta tämän hallituskauden lopulla ja 
puolivälin etappina yksi per 35 lasta. [Puhemies koputtaa]   
Tämä on vaikea kysymys. Jatketaan keskustelua siitä, mitä muita toimia on luvassa.   
Puhemies Matti Vanhanen 
Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta 
ja nousemalla seisomaan.   

16.47 
Sari 
Tanus 
kd 
(vastauspuheenvuoro) 
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Arvoisa puhemies! Eilen välitettiin ministereille myös ME/CFS-potilaiden eli kroonista 
väsymysoireyhtymää sairastavien lasten perheiltä vetoomus, jonka oli allekirjoittanut yli 80 vanhempaa 
tai läheistä. Heidän vertaistukiverkostossaan on yli sata perhettä. Näistä perheistä neljän perheen lapsi 
on kiireellisesti ja perheelle täytenä yllätyksenä sijoitettu muutaman viime kuukauden aikana. Kaiken 
kaikkiaan kiireellisiä sijoituksia tehdään Suomessa joka toinen tunti. Onko tilanne todella näin paha? 
Tarvitaanko kiireellisiä toimia todella näin paljon?   
Huolena on myös se, että lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä yksityisten osuus on 90 prosenttia. Ylen 
selvitysten mukaan lastensuojelusta on tullut miljardibisnes. Kysyinkin asianosaiselta ministeriltä: 
ollaanko näihin lastensuojelun epäkohtiin ja myös miljardibisneksen mukanaan tuomiin haasteisiin 
puuttumassa?  

16.48 
Perhe- ja peruspalveluministeri 
Krista 
Kiuru 
(vastauspuheenvuoro) 

Arvoisa puhemies! Yhdyn näihinkin näkökulmiin, mitä esititte. Hyvin vakavaa ja painavaa asiaa. 
Sijaishuollon työryhmä tällä hetkellä nimenomaan pohtii sitä, minkälaisia asiantuntijaneuvoja olisi 
käytettävissä siinä, millä tavalla lastensuojelulakia tultaisiin kehittämään erityisesti vaativan sijaishuollon 
osalta, ja nämä esimerkit, joita tässä kerroitte, koskevat erityisesti vaativaa sijaishuoltoa. Olen myöskin 
itse huolissani siitä, että lastensuojelussa lasten etu ei todennäköisesti kovin hyvin enää toteudu, koska 
olemme siinä tilanteessa, että alkaa olla vain viidennes tästä tärkeästä työstä enää julkisissa käsissä. 
On sanottava, että perusoikeuksien vaarantaminen on paikoin käynyt selväksi, kun näitä kovimpia 
esimerkkejä tältä alueelta on saatu myöskin julkisuuteen nähtäväksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että meidän täytyy myös pystyä keskustelemaan siitä, onko lastensuojelu [Puhemies koputtaa] 
sellainen paikka, jossa tällaiselle voitontavoittelulle on sijaa jatkossa.  

16.49 
Ari 
Koponen 
ps 
(vastauspuheenvuoro) 

Arvoisa herra puhemies! Olen hyvin huolissani siitä, miten yhteiskuntamme puuttuu tärkeimpään 
instituutioomme, perheeseen, voidessaan hajottaa sen tilanteessa, jossa perhettä on kohdannut 
sairastuminen ja suuri epäonni. Puhun nyt etenkin ME/CFS-potilaista, jotka ovat tyyppiesimerkki siitä, 
mitä seuraa sairaaseen ihmiseen kohdistuvasta syrjinnästä, aggressiosta ja terveydenhuollon 
avuttomuudesta. Suomessa on kiireellisesti sijoitettu ainakin kolme ja huostaanotettu ainakin kaksi ME-
potilasta. Miten hallitus aikoo puuttua ME-potilaiden kohtaamaan syrjintään ja aggressioon? Enkä halua 
kuulla vastaukseksi mitään toiminnallisista häiriöistä. Kyseinen malli on vain lisännyt stigmaa ja huonoa 
kohtelua näiden potilaiden kohdalla.   

16.50 
Perhe- ja peruspalveluministeri 
Krista 
Kiuru 
(vastauspuheenvuoro) 

Arvoisa puhemies! Kyllä tämä ja monet muutkin esimerkit, mitä vaativassa sijaishuollossa ja myöskin 
perhehuollon puolella on, kertovat siitä, että me joudumme arvioimaan koko sitä rakennelmaa, jota me 
kutsumme lastensuojeluksi tällä hetkellä. Meillä on monenlaisia esimerkkejä, joissa joudumme myöskin 
toteamaan, että sijaishuollon valvontaan sekä myöskään lasten ja nuorten kuulemisiin ei ole 
suhtauduttu sillä vakavuudella, millä pitäisi suhtautua. Epäkohtiin on puututtava, ja lakia on 
noudatettava. Tältä osin on esimerkkejä siitä, että paikoin ei näissä tärkeissä kysymyksissä ole 
onnistuttu.  
Niin kuin totesin, tämän vaativan sijaishuollon osalta on saatava parempaa aikaiseksi. En lähde tässä 
nyt ottamaan kantaa yksittäisiin toimiin, mitä pitää tehdä, mutta tällä hetkellä eduskunnassa on nyt 
sisällä jälkihuollon parantaminen lasten ja nuorten osalta. Se on yksi askel, [Puhemies koputtaa] ja 



lupaan teille, että tämä ei jää tähän. Meidän on pakko puuttua lastensuojeluun paljon laajemmin ja 
tuoda uusia esityksiä eduskuntaan.  

16.51 
Paula 
Risikko 
kok 
(vastauspuheenvuoro) 

Arvoisa puhemies! Suomessa on hyvin paljon isovanhempia, jotka on vieraannutettu lapsenlapsestaan. 
Meihinkin ottavat hyvin usein yhteyttä sellaiset isovanhemmat, jotka on vieraannutettu jostain syystä, 
hyvinkin monesti perusteettomasti avioerotilanteessa tai muussa riitatilanteessa.  
Viime kaudella käytiin kovaa keskustelua tästä, ja silloinen oikeusministeri Häkkänen nimenomaan, 
koska kokoomus halusi, että tätä viedään eteenpäin eli että vieraannuttamista ei tapahtuisi tilanteessa, 
jossa suhde on kuitenkin mahdollista järjestää ja lapsi tarvitsee isovanhempiaan. Nyt kysynkin ministeri 
Henrikssonilta: oletteko halukas jatkamaan tätä asiaa ja viemään asiaa myöskin eteenpäin, koska 
monet isovanhemmat ovat todella surullisia?  

16.52 
Oikeusministeri 
Anna-Maja 
Henriksson 
(vastauspuheenvuoro) 

Aivan kuten edustaja Risikko toi esille, tämä on äärettömän tärkeä kysymys ja moni isovanhempi on 
huolissaan ja surullinen siitä, että ei saa tavata lapsenlapsiaan. Tästä varmasti on meillä paljonkin 
tietoa tässä salissa. Sen takia kaikki se työ, mitä ollaan tehty yhdessä sen eteen, että tämä tilanne 
saataisiin parannettua, on hyvää työtä, ja sitä haluan myös jatkaa.  
Tässä on lainsäädännössä aina äärimmäisen tärkeä näkökohta se, että lapsen oman edun on aina 
oltava etusijalla, ja se on nykyisessäkin lainsäädännössä lähtökohta. Varmasti on niin, että tätä on 
syytä vielä tarkastella, ja edellisellä hallituskaudella varmasti tehtiin joitakin askelia oikeaan suuntaan, 
ja tähän tärkeään kysymykseen varmasti palataan vielä.  

Kysymyksen käsittely päättyi.  
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Tiivistelmä Norjassa tehdystä selvityksestä vaikeasti sairaiden ME-

potilaiden ja heidän omaistensa tilanteesta. 

 
Lähde: Trude Schei, Arild Angelsen og Elin Myklebust (2019), De alvorligste ME-syke: 

Sjukdomsbyrde och hjelpetilbud, Norges Myalgisk Encefalopati Förening, 2019, 74 s + 9 

liit. 

 
http://www.me-foreningen.info/wp-content/uploads/2019/06/De-alvorligste-ME-syke-rapport-og-vedlegg.pdf 

 

Norjan ME-potilasyhdistys teetti 2018 kartoituksen vaikeasti sairaiden potilaiden tilanteesta. 

Kyselyyn osallistui 586 ME-potilasta ja 198 omaista. Potilaista 47 oli erittäin vaikeasti sairaita, 

444 vaikeasti sairaita, ja 95 keskivaikeasti sairaita. Helsedirektoratet on 2015 arvioinut että 

Norjassa on kaikkiaan 10 000-20 000 ME-potilasta. Tämä arvio on alakanttiin, kun potilas-

määrä voisi olla jopa 46 000 (amerikkalainen arvio 0,875 % väestöstä). Arvion mukaan vaike-

asti sairaat ovat neljännes kaikista ME-potilaista. Tarkkaa lukua ei ole tiedossa suoran diagnoo-

sin toistaiseksi puuttuessa (s. 81 raportissa). 

 

Erittäin vaikeasti sairaat ME-potilaat ovat vuodepotilaita ja joutuvat elämään eristettyinä 

pimennettyyn ja äänieristettyyn huoneeseen. Heistä 90 % ei nouse sängystään. He eivät voi 

kommunikoida muiden kanssa ja monelle puhuminen ja pelkkä kosketus on liian rasittavaa. 

Heistä ainoastaan 6 % jaksaa päivittäin käydä lyhyen keskustelun, kun taas puolet eivät jaksa 

keskustella joka päivä. Kolmannes on letkuruokinnassa. Joillekin potilaille ’sormenkin nosta-

minen voi olla liikaa’. Pieninkin rasitus pahentaa vointia. Ymmärrettävää on, että omaiset ovat 

vastanneet näiden potilaiden asemesta kyselyyn ja todennäköistä on myöskin, ettei kysely ole 

kattavasti tavoittanut tätä vaikeasti sairasta potilasryhmää (kts. liite kuva 5). 

 

Vaikeasti sairaat potilaat ovat sidottuina kotiinsa, työelämän ulkopuolella, sosiaalisesti eris-

tettyjä ja laiskoiksi leimattuja, koska sairaus tunnetaan huonosti. Ainoastaan 5 % poistuu asun-

nostaan kerran viikossa. Henkilökohtaisen hygienian ylläpito on minimissään, samoin kotityöt 

ja ruuanlaitto. Rasitus huonontaa heidän vointiaan ja suurin osa reagoi voimakkaasti ääniin ja 

muihin virikkeisiin. He ovat uupuneita, heillä on usein kipuja ja neurologisia vaivoja kuten 

aivosumua. 

 

Raportissa painotetaan sairauden taakkaa ja rasitusta, kokemuksia saadusta avusta ja omaisten 

panosta ja roolia. Selvitys on laatuaan ainoa, ei ainoastaan Norjassa vaan koko maailmassa: 

systemaattisesti kattava katsaus vaikeasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa elämisestä 

kriisitilanteessa. Koska tämän potilasryhmän tilanne on Suomessakin huonosti tunnettu ja sai-

rautta ei yleisesti tunnustettu, selvitys tarjoaa meillekin vihjeitä siitä mikä tilanne on tämän 

Kun hätä on 

suurin, on 

apukin lä-

hellä poissa 
 

http://www.me-foreningen.info/wp-content/uploads/2019/06/De-alvorligste-ME-syke-rapport-og-vedlegg.pdf
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potilasryhmän osalta. Potilaat jäävät usein terveydenhuollon ulkopuolelle, näkymättömiksi il-

man hoitoa, vaikean sairauden murtamina. Raportti ei ohjeista mikä olisi oikea hoito sairauteen, 

vaan miten näitä potilaita pitäisi ymmärtää ja kohdella ottaen huomioon heidän ja heidän omais-

tensa tilanne. Raportissa on tilastollista ainestoa ja omaisten vapaamuotoisia vastauksia.  

 

Selvityksen pääasiallinen sanoma: 

 

• Vakavasti sairaat ME-potilaat ovat erittäin haavoittuva ryhmä, jolla virhemarginaalit 
ovat minimaaliset ja pienetkin virhearviot voivat johtaa sairauden pitkäaikaiseen ja va-
kavaan pahenemiseen. 

• Hoito, joka huonontaa potilaan vointia on pahempi kuin hoitamatta jättäminen. 

• Kaikki, jotka ovat potilaisiin yhteydessä tarvitsevat perustietoa ME-sairaudesta ja hei-
dän tulisi kunnioittaa potilaiden ja omaisten kokemuksia, tarpeita ja toivomuksia. 

• Kaikki hoito tulisi suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa. 
 

 

Omaiset hoitavat pääasiallisesti itse vaikeasti sairaat ME-potilaat. Omaiset kertovat, että he elä-

vät kriisitilanteessa vuodesta toiseen. Vaikeimmin sairaat potilaat tarvitsevat valvontaa vuoro-

kauden ympäri ja moni omainen jää ilman ulkopuolista apua. 71 % omaisista käyttää enemmän 

kuin 40 tuntia viikossa potilaan hoitamiseen ja päivystävät tämän lisäksi vuorokauden ympäri. 

Omaishoito on taloudellisesti ja terveydellisesti rasittavaa ja yhteiskunnan apua on harvoin tar-

jolla. Kolmanneksella aikuispotilaista hoitoon osallistuu myös alaikäisiä lapsia. Näissäkin ta-

pauksissa terveydenhuollosta saa harvoin apua (17 %). Vanhempien sairastaessa, kotihoidon ja 

lasten hoidon ja koulunkäynnin tukitoimet olisivat välttämättömiä. 

 

Tarvittavien tukitoimien pääperiaatteet  

 

Potilailta ja heidän omaisiltaan kysyttiin mitä muutoksia he kaipaavat terveydenhuoltoon, kun-

nan tukitoimiin, sosiaaliturvaan ja ylipäätään ympäristön suhtautumiseen ME-potilaisiin. Kes-

keisenä asiana tuotiin esiin, että kaikilla tukijoilla tulisi olla vankka tieto ja tuntemus ME-sai-

raudesta. Kaksi tärkeää piirrettä sairaudessa ovat: 

1. ME-potilaiden toiminnallinen ja ärsykeperäinen rajoite. Kaikki rasitus, joka ylittää po-
tilaan sietokyvyn, johtaa sairauden pahenemiseen. Rasituksen jälkeinen voinnin ro-
mahdus, PEM (Post Exertional Malaise), on keskeinen oire. Vakavasti sairaiden potilai-
den rasituksen sietokyky on olematon ja sen ylittäminen on potilaille kohtalokasta, 
koska he eivät yleensä toivu. Terveydenhuollon ja muiden tukitoimien on huomioi-
tava, että ne eivät missään olosuhteissa saa rasittamalla vaarantaa potilaan vointia 
ja turvallisuutta. 

2. ME-sairaus ja sen oireet vaihtelevat päivittäin. Kaikki tukitoimet vaativat suurta jous-
tavuutta potilaan ehdoilla. Ennakoitavuus on tärkeätä hoidossa ja muissa tukitoimissa, 
samalla kun oireiden ja sairauden ennalta-arvaamattomuus on haasteellista. 

 

Huomioitava on, että potilailla ja heidän omaisillaan on eniten tietoa ME-sairaudesta ja potilai-

den hoidosta. Tästä syystä tukitoimiin osallistuvien on otettava nöyrästi huomioon heidän ko-

kemuksensa. Kun hoitoa ja tukitoimia suunnitellaan, on koko perheen oltava prosessissa mu-

kana. Ulkopuolisille erittäin vakavasti sairaan ME-potilaan näkeminen voi olla järkyttävää. Jul-

kisen terveydenhuollon panos ei norjalaisten ME-potilaiden mielestä ole riittävä ja on tilanteita 

missä terveydenhuollon tai muiden interventio huonontaa potilaan vointia. Raportissa 
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painotetaan, että tie parempaan elämänlaatuun ei kulje enemmän hoidon vaan oikean hoidon 

kautta! 

 

Liite 

 

Kuva 5: Erittäin vaikeasti sairaiden ME potilaiden toimintakyky (s. 22 raportissa) 

 
 

Kyselyn kuvasta 5 selviää, että erittäin vaikeasti sairaiden ME-potilaiden toimintakyky on ko-

vin vaatimaton. He eivät koskaan voi käyttää WC:tä, käydä suihkussa, huolehtia omasta hygie-

niastaan, kääntyä tai istua sängyssä, syödä tai valmistaa ateriansa itse, tai käyttää internetiä. 

Vain harva (10 %) saa tukan pestyä kerran tai kaksi vuodessa. Puolet potilaista eivät jaksa kes-

kustella ja reilut 40 % ovat menettäneet puhekykynsä, kun taas 30 % voivat lausua ainoastaan 

muutaman sanan päivittäin. 

 

 

Ulkopuolisen on vaikea ymmärtää mitä pienikin rasitus maksaa! 

 

 

 

Lars Hassel 2019-09-15 
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Lukijalle 
Kirjoitan tämän lyhyen yhteenvedon toiminnallisista häiriöistä helpottaakseni journalistien työtä. Toiminnalliset 

häiriöt ovat äkkiä nousseet julkisuuteen, kun lääkäreitä on ruvettu kouluttamaan niistä, yliopistolliset sairaalat 

ovat aikeissa perustaa toiminnallisiin häiriöihin erikoistuneita yksiköitä ja Kela on julkaissut niiden kuntoutuksesta 

kertovan seikkaperäisen selvityksen. 

Terveydenhuollon ja Kelan tavasta kertoa toiminnallisista häiriöistä saa sellaisen käsityksen, että  

a. lääkärit todella tietäisivät mitä toiminnallinen häiriö tarkoittaa 

b. toiminnalliset häiriöt eroaisivat selvästi ”tavallisista” oireista ja sairauksista 

c. kaikki toiminnallisiksi häiriöiksi luokitellut oireet ja sairaudet olisivat samankaltaisten mekanismien ai-

heuttamia 

d. kaikkia toiminnallisiksi häiriöiksi luokiteltuja oireita ja sairauksia voitaisiin menestyksellisesti hoitaa yhden 

mallin mukaan 

Luetellut käsitykset ovat uskomuksia ja mielipiteitä, jotka perustuvat kliiniseen kokemukseen, lääketieteelliseen 

tutkimustietoon ja arvoihin. Nämä eivät ole yleisesti hyväksyttyjä saatikka tieteellisesti todeksi osoitettuja asioita. 

Samojen potilaiden kanssa työskennelleet ja samoihin tutkimuksiin perehtyneet lääkärit voivat päätyä tyystin eri-

laisiin käsityksiin siitä mikä on toiminnallinen häiriö ja mitkä oireet ja sairaudet tulisi määritellä toiminnalliseksi 

häiriöksi — jos ylipäätänsä mitkään. 

Sen jälkeen, kun toiminnallisista häiriöistä ruvettiin aktiivisesti järjestämään lääkäreille koulutusta Suomessa vuo-

desta 2017 lähtien, ovat tuntemattomia ja huonosti tunnettuja sairauksia sairastavat potilaat huomanneet havain-

tojeni mukaan enenevissä määrin oireitansa psykologisoitavan terveydenhuollossa. Raudanpuuteoireista kärsivät 

ovat tästä hyvä esimerkki: potilas ei välttämättä saa verensä ferritiinipitoisuutta edes tutkitettua, koska oireet 

tulkitaan huolikäyttäytymiseksi heti alkuunsa. ME/CFS-potilaiden kohdalla oireenmukaisen hoidon antamatta jät-

tämistä tai sairaan lapsen kiireellistä sijoittamista on voitu perustella oireiston toiminnallisuudella (jolloin on us-

kottu, että paraneminen on asennoitumisesta ja psyykkisistä tekijöistä kiinni, joihin puuttumista lapsen perheen 

läsnäolo estää). 

Toiminnallisissa häiriöissä ei ole kyseessä pieni hoidonuudistus vaan tällä hetkellä päättävässä asemassa olevan 

lääkärisukupolven tiettyihin oirekuviin liittyvien uskomusten, mielipiteiden ja vakaumusten kanonisointi. Tunte-

mattomat sairaudet ovat todella tuntemattomia ja se on vaarassa unohtua, kun nyt ruvetaan kouluttamaan ny-

kyisiä ja tulevia lääkärisukupolvia toiminnallisista häiriöistä, luoden naiivia uskoa siihen, että monimutkaiseen on-

gelmaan olisi olemassa yksinkertainen ratkaisu. 

For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong. 

(H. L. Mencken) 

Mitä tarkoittaa toiminnallinen häiriö? 

Toiminnallinen häiriö on moniselitteinen käsite, josta ei ole vakiintunutta tulkintaa ja jota eri osapuolet käyttävät 

eri tavoin, usein edistäessään omia intressejään. 

Toiminnallisella häiriöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi: 

1. Lääketieteellisesti selittämättömiä oireita 

a. ”Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua haittaavia oireita 

ja oireyhtymiä, joiden syy ei somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa selviä ja/tai tila ei ole 



vakavuudeltaan tai kestoltaan suhteessa tehtyihin löydöksiin.” (Selinheimo;Vuokko;& Juvonen-

Posti, 2019) 

i. Mutta samasta lähteestä: ”Epämääräinen nimike selittämättömät oireet herättää epä-

varmuutta niin terveydenhuollon ammattihenkilössä kuin oireilevassa asiakkaassa/poti-

laassa ja jättää oireilun ilman asianmukaista selitystä. Toisaalta nykyisin toiminnallisten 

häiriöiden mekanismit ja taustatekijät tunnetaan entistä paremmin, jolloin ei ole perus-

teltua käyttää epäselvää nimeämistapaa. Näiden epävarmuutta ilmaisevien termien käy-

töstä tulisikin luopua.” 

2. Psykosomaattista oireilua eli psyykkisten tekijöiden aiheuttamia oireita 

a. ”Psykosomaattinen = mielen ja kehon tila, jonka aiheuttajan oletetaan olevan psyykkinen 

(Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 2012) 

b. ”Psykosomaattisista oireista on kyse silloin, kun ruumiillisille oireille ei lääketieteellisissä tutki-

muksissa löydy riittävää selitystä. Potilas pitää vaivojaan usein pelkästään elimellisinä oireina tai 

sairaudesta johtuvina. Vaivat eivät kuitenkaan usein johdu potilaan alkuvaiheessa olettamista 

syistä, vaan taustalla on monimuotoisia toisiinsa kietoutuvia syitä.” 

3. Sairautta, johon ei liity rakenteellista poikkeavuutta 

a. ”Toiminnallinen häiriö on sairaus, joka haittaa elimistön normaalien prosessien toimintaa ja joka 

ei ole pääosin havaittavissa tutkimuksin, dissektoimalla tai edes mikroskopoimalla.” (Suomen-

nettu englannin kielestä.) (Wikipedia, 2019) 

Toiminnalliseksi häiriöksi voidaan siis lukea mikä tahansa sairaus, jonka syntyperää ei tunneta ja jota ei pystytä 

testein diagnosoimaan. Hoidon kannalta katsottuna toiminnalliseksi häiriöksi määriteltyjen oireiden ja oireyhty-

mien ajatellaan silti lähes aina olevan psyykkisten syiden aiheuttamia tiloja, tai jotain jonka kehitykseen voidaan 

psykologian keinoin vaikuttaa. 

Onko ME/CFS toiminnallinen häiriö? 

Vaikka sairauden syntyperää ei tunneta ja sitä ei pystytä testein diagnosoimaan, tiedetään siitä myös, että psyko-

logisilla hoidoilla on heikko vaste oireisiin, laukaiseva tekijä on useimmiten infektio, potilasryhmän tasolla oireis-

toon liittyy toiminnanvajausta selittäviä elimellisiä poikkeamia, ja että sairaus on oireiston perusteella erotetta-

vissa muista sairauksista. 2010-luvulla on muodostunut tieteellinen konsensus ME/CFS:stä itsenäisenä sairautena. 

ME/CFS-potilaiden tarpeet verrattuna muihin Suomessa tällä hetkellä toiminnallisiksi häiriöiksi luokiteltuihin oi-

reisiin ja oireyhtymiin ovat hyvin erilaiset. 

ME/CFS:n kategorisoiminen toiminnalliseksi häiriöksi ei siten ole järjellä perusteltavissa ja potilailta kuulee jatku-

vasti, että huonot hoitokokemukset liittyvät sairauden mieltämiseen toiminnalliseksi häiriöksi ja toiminnanvajauk-

sen tulkitsemiseen joksikin sellaiseksi, johon pystyy liikunnalla ja terapialla vaikuttamaan suotuisasti, jos vain po-

tilaalla on tähän tahtotila. 

Mihin tarvitaan käsite toiminnallinen häiriö? 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä mitä journalistin pitää itselleen esittää, on se, että mihin toiminnallisia häiriöitä 

oikeastaan tarvitaan? Lääketiede on pystynyt kategorisoimaan, diagnosoimaan, tutkimaan ja hoitamaan sairauksia 

menestyksellisesti ilman toiminnallisten häiriöiden käsitettä. Miksi käsite halutaan ajaa käyttöön ja kuka haluaa? 

Toiminnallisten häiriöiden käsitteellä yritetään luoda ratkaisua ainakin seuraaviin asioihin tai oletettuihin ongel-

miin: 

1. Oletetusti turhat lääkärikäynnit 

a. Toiminnallisten häiriöiden alle voidaan mieltää kaikki oiretuntemukset, joiden perusteella ihmi-

nen hakeutuu lääkäriin, mutta joille ei löydy selitystä. Näiden lääkärikäyntien kuormitusta järjes-

telmälle halutaan vähentää. 

i. ”Kyselytutkimuksessa tanskalaisessa väestössä yli 90 % raportoi viikoittaisia kehollisia oi-

reita ja jopa 40 % raportoi haittaavia oireita (Eliasen ym. 2016). Amerikkalaista väestöä 



edustavassa tutkimuksessa noin 25 % eri tavoin oireilevista hakeutui terveydenhuollon 

palveluiden piiriin (Green ym. 2001). Terveydenhuollossa jopa kahdella kolmasosalla oi-

reet jäävät selittämättömäksi (Steinbrecher ym. 2011).” (Selinheimo;Vuokko;& Juvonen-

Posti, 2019) 

2. Kaikkien vaikeahoitoisten tuntemattomasta syystä johtuvien oireiden hoito 

a. Yksi malli sopii kaikille -ajattelu: hoidoksi potilaalle kuin potilaalle tarjotaan asteittain etenevää 

fyysistä harjoittelua ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa. (The Danish Committee for Health 

Education, 2012) 

3. Palvelumalli ja vastuunkantaja potilaille, joista kukaan ei tällä hetkellä ota vastuuta 

a. Suomen palvelujärjestelmässä ei tällä hetkellä ole tahoa, joka ottaisi vastuun potilaista, joilla on 

vakavia oireita, mutta ei tietyn erikoisalan tehtäväksi määriteltyä sairautta. 

Lääkäreille uuden palvelumallin luominen on lupaus siitä, että näille (hankalille) potilaille on tarjottavissa jotain 

tutkittuun tietoon (joskin heikkoon ja kiistanalaiseen) perustuvaa apua. Luo varmasti lohtua, että on itselle ja po-

tilaalle tarjottavaksi työkaluja hoitoon ja taho, jonne vaikeat tapaukset voi lähettää eteenpäin. Uskon, että moni 

lääkäri kokee myös helpotusta siksi, että ylhäältä annettu valmis vastaus auttaa ylläpitämään auktoriteettiaseman 

suhteessa potilaaseen. 

Vakuutusyhtiöille kelpaa malli, joka pitää työkyvyttömät vakavasti oireilevatkin potilaat harmaalla toiminnallisten 

häiriöiden alueella — ei somaattisten eikä psykiatristen sairauksien piirissä. 

Psykoterapeuteille kelpaa malli, joka tuo heille lisää asiakkaita ja työpaikkoja. 

Mielestäni malli on rakennettu terveydenhuollon työntekijöiden ja vakuutusyhtiöiden intressien pohjalta, ei poti-

laiden. 

Miten toiminnallisia häiriöitä hoidetaan ja miksi? 

Lääketieteellisesti selittämättömien oireiden hoitoon järkevä perinteinen malli on hyväksyä lääketieteellisen tie-

don rajat, hoitaa potilaan oireita ja yrittää kategorisoida potilaat oirekuvan perusteella, jotta voitaisiin kerätä tie-

toa tuntemattomista sairauksista ja kehittää niihin hoitomuotoja ja etsiä parannuskeinoa. 

1 Oireiden kokeminen ja sairaususkomukset (Danish College of General Practitioners, 2013) 



Toinen malli on haukata koko kakku kerralla ja hoitaa toiminnallisina häiriöinä kaikkia sairauksia, joita ei pystytä 

selittämään. Hoidon lähtökohtana on biopsykososiaalinen malli, jossa oletetaan, että toiminnallisten häiriöiden 

taustalla on monitekijäinen yhdistelmä biologisia, psykologisia ja sosiaalisia komponentteja. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että potilaan oireet tulkitaan vääriksi sairaususkomuksiksi, tahattomiksi ruumiin tuntemusten vää-

rintulkinnaksi, liiallisen huolen aiheuttamaksi oirehdinnaksi ja niin edelleen. 

Looginen hoitomalli tämän tulkinnan tekemisen jälkeen on psykoterapia. Tanskalaisten Per Finkin ja Marianne 

Rosendalin TERM-mallissa (Fink & Rosendal, 2015) pyritään muuttamaan potilaan sairauskäsityksiä ja luomaan 

potilaalle uskoa tulevaisuuteen ensin hyväksymällä oireiden todellisuus ja sitten etsimällä heidän elämästään mah-

dollisia oireiston kehittymisen syitä joihin tarttua ja vaikuttaa, sekä mietitään yhdessä mahdollisia tapoja selvitä 

oireiden kanssa. 

Hoitomalli kuulostaa harmittomalta ja hyväntahtoiselta, mutta käytännön kokemukset kertovat muuta. Tanskassa 

toiminnallisten häiriöiden konsepti aiheutti niin suurta haittaa potilaille, että parlamentti joutui harvinaislaatui-

sesti puuttumaan hoidollisiin asioihin. ME/CFS-potilaiden hoito oli keskitetty maassa viidelle ”toiminnallisia häiri-

öitä” hoitavalle klinikalle. Tanskan parlamentti äänesti 14.3.2019 yksimielisesti äänin 107–0 ME/CFS:n erottami-

sesta toiminnallisista häiriöistä.  

Taustalla olivat hoidosta tehdyt valitukset. Kysyimme lokakuussa 2018 Tanskan potilasjärjestöltä ME Forenin-

genilta miten toiminnallisten häiriöiden tai lääketieteellisesti selittämättömien oireiden konsepti on vaikuttanut 

ME-potilaiden hoitoon Tanskassa. Vastaukseksi meille kerrottiin, että potilasturvallisuuden lautakunnalle oli tehty 

viime kuukausien aikana 56 valitusta; 29 potilasjärjestöä oli tehnyt vetoomuksen klinikkaa vastaan; ja että toimin-

nallisten häiriöiden konsepti on estänyt potilaita saamasta kunnollista hoitoa. Toinen lähde kertoi, että kokonai-

suudessaan klinikoista oli tehty yli 300 valitusta. 
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