
 

   
 

Jäseninfo 

Heinäkuu 2020 

Tiivistelmä 
Hei jäsenet 

Koronavirus-SARS-2 iski maailmaan rytinällä ja yh-

distyksessä on eletty hiljaiseloa ensin poikkeustilan 

ja sitten kesän merkeissä. Duodecimin hoitosuosi-

tukset ovat valmistumassa ajallaan tammikuussa 

2021 ja tulevat julkiselle lausuntokierrokselle mar-

raskuun aikana. Koronavirusepidemia on luonut 

kiinnostusta virusinfektioiden jälkioireita ja myös 

ME/CFS:ää kohtaan. Yhdistys on sopinut yhteis-

työstä Kokemustalo ry:n kanssa ja varmistanut ra-

hoituksen. 

Hyvää kesää ja syksyllä jatketaan! 

Yhdistyksessä tapahtunutta 

Koronavirus ja ME/CFS (maaliskuu 2020-) 
Koronavirus on iskenyt rytinällä ympäri maailman, 

ja Suomi on toistaiseksi selvinnyt epidemiasta suh-

teellisen vähin kuolonuhrein. 

Epidemian virus SARS-2-CoV on läheistä sukua 

SARS-virukselle, jonka tiedetään aiheuttaneen jäl-

kitautina ME/CFS:ää. 

Mental morbidities and chronic fatigue in severe 

acute respiratory syndrome survivors: long-term 

follow-up 

Chronic widespread musculoskeletal pain, fatigue, 

depression and disordered sleep in chronic post-

SARS syndrome; a case-controlled study 

Olemme välittäneet lääkärikontaktiemme kautta 

viestiä eteenpäin, että ME/CFS tulisi huomioida 

koronaviruspotilailla tehtävissä seuranta- ja 

muissa tutkimuksissa. 

Vaikutusvaltaiset lääkärit kuten Yhdysvaltojen 

NIH:n (National Institute of Health) ME/CFS-tutki-

musta johtava neuroimmunologi Avindra Nath ja 

NIAID:n (National Institute of Allergy and Infec-

tious Diseases) johtaja-epidemiologi Anthony 

Fauci sekä suomessa HUSin infektioylilääkäri Asko 

Järvinen pitävät mahdollisena, että covid19-tauti 

voi laukaista ME/CFS-sairauden. 

NIH on lisäämässä koronapotilaita omaan 

ME/CFS-tutkimukseensa ja Suomessakin kuule-

mamme mukaan ollaan jo yhdessä tekeillä ole-

vassa seurantatutkimuksessa huomioimassa 

ME/CFS. 

Jotkut lääkärit, jotka ovat sairastaneet covid19, 

ovat tulleet julkisuuteen pitkittyneistä jälkioireis-

taan, kuten esimerkiksi Paul Garner (professori, Li-

verpool School of Tropical Medicine) ja Nisreen A 

Alwan (apulaisprofessori, University of Southamp-

ton).  

Koronavirusepidemia voi olla onni onnettomuu-

dessa ME/CFS-potilaille, lisätessään tietoisuutta ja 

tarjoamalla mahdollisuuksia lisääntyneelle tutki-

musrahoitukselle. Suomen koronavirusepidemian 

alusta on pian kulunut ME/CFS-diagnoosin asetta-

miseen vaadittavat kuusi kuukautta ja ensimmäi-

set jälkioireista kärsivät covid19-potilaat tullevat 

pian saamaan ME/CFS-diagnoosin, mikäli diagnos-

tiset kriteerit täyttyvät. Seuraamme tilannetta. 

Yhdistyksen vuosikokous (kesäkuu 2020) 
Yhdistyksen vuosikokous saatiin järjestettyä ti 9.6. 

Keskustakirjasto Oodissa heti koronarajoitusten 

höllennyttyä ja sääntöjen vaatimat muodollisuu-

det hoidettiin. Liitteenä vuoden 2019 toimintaker-

tomus (Liite 1) ja kuluvan vuoden toimintasuunni-

telma (Liite 2). 

Kalenterivuoden 2021 hallitus jatkaa nykyisellä ko-

koonpanolla: Samuli Tani (pj), Jonna Strandén (vpj) 

ja Katja Brandt (sihteeri). 

Kaksi yhdistyksen jäsentä kysyi ennen kokousta 

mahdollisuudesta osallistua vuosikokoukseen 

etänä. Emme ole pitäneet vuosikokouksia etäko-

kouksina, koska kokoukset tarjoavat hyvän mah-

dollisuuden hallituksen ja muiden jäsenten tavata 

toisiaan kasvokkain ja koska yhdistyslain mukaan 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20008700/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20008700/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20008700/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071317/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071317/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071317/
https://www.the-scientist.com/news-opinion/could-covid-19-trigger-chronic-disease-in-some-people-67749/
https://meassociation.org.uk/2020/07/americas-top-doctors-turn-me-cfs-into-a-subject-for-everyday-discussion-as-the-covid-19-crisis-deepens/
https://meassociation.org.uk/2020/07/americas-top-doctors-turn-me-cfs-into-a-subject-for-everyday-discussion-as-the-covid-19-crisis-deepens/
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006565293.html
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006565293.html
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/19/paul-garner-covid-19-and-fatigue-a-game-of-snakes-and-ladders/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/07/28/nisreen-a-alwan-what-exactly-is-mild-covid-19/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/07/28/nisreen-a-alwan-what-exactly-is-mild-covid-19/


   
 

   
 

mahdollisuus fyysiseen kokoukseen on tarjottava 

joka tapauksessa. 

Korkealaatuisen hybridikokouksen (yhdistetty 

live- ja etäkokous) pitäminen vaatisi investointeja 

laitteistoon tai maksullisen tilan vuokraamista. Pi-

dättäydymme toistaiseksi normaaleissa kokouk-

sissa. 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 

ME/CFS:n tutkimusrahoituksesta (kesäkuu 

2020) 
Kesäkuun 18. päivä Euroopan parlamentti antoi 

historiallisen päätöslauselman lisärahoituksen 

myöntämiselle ME/CFS:ää koskevalle biolääketie-

teelliselle tutkimukselle. Päätöslauselma on luet-

tavissa täällä: https://www.europarl.eu-

ropa.eu/doceo/document/TA-9-2020-

0140_FI.html. 

Invalidiliiton tutkimus (2020-????) 
Yhdistys osallistuu Invalidiliiton tutkimukseen, 

jossa kartoitetaan ME/CFS:ää sairastavien henki-

löiden terveyttä, toimintakykyä ja haasteita es-

teettömyydessä. 

Tutkimus on suunnitteluvaiheessa ja sen tutkimus-

suunnitelmaa valmistellaan tällä hetkellä. Lähe-

tämme jäsenille tiedon tutkimuksesta, kun se 

käynnistyy. 

Jonna radiossa (kesäkuu 2020) 
Yhdistyksen varapuheenjohtajan Jonna 

Strandénin haastattelu Finnradiossa julkaistiin 15. 

kesäkuuta. 

https://www.finnradio.fm/dyna-builder/user_au-

dio/haastattelussa%20jonna%20stranden%20me-

sairaus.mp3?audio_id=193 

Tulevat asiat 

Duodecimin hoitosuositus 
Duodecimin hoitosuositus on valmistumassa aika-

taulussa tammikuussa 2021. Hoitosuositus tulee 

kaikkien nähtäville avoimelle lausuntokierrok-

selle marraskuun aikana. 

Yhteistyö Kokemustalo ry:n kanssa 
Yhdistys aloittaa yhteistyön Kokemustalo ry:n 

kanssa. Tavoitteena on kouluttaa ME/CFS-koke-

musasiantuntijoita alueellisesti kattavasti Suo-

messa ja ohjata heitä tehtäviin sairaanhoitopii-

reissä. Yhdistys on varmistanut 2000 euron rahoi-

tuksen yhteistyöhön Tre Smeder -säätiöltä. 

Muut asiat 

Biopankki ja post-mortem-tutkimukset 
Jokainen ME-potilas voi tehdä ainakin kaksi asiaa 

tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi: liittyä 

biopankkiin ja/tai ilmaista halunsa ruumiinsa käyt-

tämisestä lääketieteelliseen tutkimustyöhön. 

Tietoa biopankeista löydätte ja biopankkisuostu-

muksen voitte antaa osoitteessa https://annatko-

luvan.fi/. Suomessa on kuusi julkisen terveyden-

huollon biopankkia. 

 

ME-potilaille on tehty hyvin vähän kuolemanjäl-

keisiä tutkimuksia, mutta niissä muutamissa, jotka 

on tehty, on ollut erikoisia löydöksiä. 

On jokaisen vakaumuksen ja omantunnon asia ha-

luaako antaa kajota ruumiiseensa kuolemansa jäl-

keen. Tahtonsa kuolemanjälkeisten tutkimusten 

tekemiseen voi halutessaan ilmaista tekemällä 

hoitotahdon kanta.fi-palvelussa. Hoitotahtoon voi 

kirjoittaa esimerkiksi: ”Olen kärsinyt ME:stä 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0140_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0140_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0140_FI.html
https://www.finnradio.fm/dyna-builder/user_audio/haastattelussa%20jonna%20stranden%20me-sairaus.mp3?audio_id=193
https://www.finnradio.fm/dyna-builder/user_audio/haastattelussa%20jonna%20stranden%20me-sairaus.mp3?audio_id=193
https://www.finnradio.fm/dyna-builder/user_audio/haastattelussa%20jonna%20stranden%20me-sairaus.mp3?audio_id=193
https://annatkoluvan.fi/
https://annatkoluvan.fi/
https://me-pedia.org/wiki/Autopsy_in_Myalgic_Encephalomyelitis


   
 

   
 

(G93.3) vuosia ja toivon, että kun olen kuollut, tätä 

tilannetta käytetään lääketieteen hyväksi.” Tällöin 

hoitava lääkäri voi tehdä (omaisen tai läheisen sii-

hen suostuessa) lähetteen lääketieteelliseen ruu-

miinavaukseen. Tutkimusta varten ei tarvita erilli-

siä lupia tai raskasta protokollaa. 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-

ammatinharjoittaminen/kuolemansyyn_selvitta-

minen 

 

Terveisin 

 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry 

Samuli Tani, puheenjohtaja 

Jonna Strandén, varapuheenjohtaja 

Katja Brandt, sihteeri 

Tuulia Tiihonen, toiminnanjohtaja 

 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/kuolemansyyn_selvittaminen
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/kuolemansyyn_selvittaminen
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/kuolemansyyn_selvittaminen


SUOMEN LÄÄKETIETEELLINEN ME/CFS-YHDISTYS RY:N 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 
Tilikausi 1.1.2019 – 31.12. 2019 on Suomen lääketieteellinen ME/CFS yhdistys ry:n toinen. 

Tilinpäätös on € 5393,71 ylijäämäinen. Yhdistyksen tuotot ovat tulleet jäsenmaksuista ja varainhankinnasta. 

Yhdistys on lisäksi saanut 5000 € avustuksen William Thuringin säätiöltä konferensseihin osallistumiseen ja 

pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

Yhdistyksellä on 259 jäsentä 31.12.2019. 

Yhdistyksen perustamiskirja on laadittu 17.10.2017, yhdistys on rekisteröity 21.11.2017 (rekisterinumero 

220.540) ja säännöt on laadittu sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Hallitus valittiin vuosikokouksessa 18.3.2018 ja siihen ovat kuuluneet Lars Hassel puheenjohtajana ja Tuulia 

Tiihonen ja Katja Brandt jäseninä. Samuli Tani toimi yhdistyksen toiminnanjohtajana vuoden 2019. Hallitus 

on pitänyt kokoukset 24.1.2019, 25.3.2019, 12.4.2019, 9.5.2019, 14.10.2019 ja 11.12.2019. Yhdistyksen sään-

tömääräinen vuosikokous pidettiin 18.3.2019.  

Yhdistyksen toiminta on perustunut vapaaehtoistyöhön. 

TAPAHTUMAT 
Yhdistys järjesti 5.2.2019 Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa luentotilaisuuden, jossa kutsuvieras DrPH Da-

vid Tuller luennoi otsikolla Tiedettä vai roskatiedettä? PACE-tutkimuksesta, jonka tulokset ovat vaikuttaneet 

potilaiden hoitoon ympäri maailman. 

Yhdistys teki aloitteen pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä Lontoon kansainvälisessä IIMEC14 -konfe-

renssissa toukokuussa. Pohjoismaiset yhdistykset (Riksföreningen för ME-Patienter (RME) (Ruotsi), Norges 

Myalgisk Encefalopatiförening (Norja), ME Foreningen i Danmark (Tanska), Suomen ME/CFS-Yhdistys ry ja 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry) allekirjoittivat 23.9.2019 aiesopimuksen yhteistyöstä. Yhdis-

tykset päättivät pitää lentokenttäkokouksen 25.3.2020 Helsingissä, tavoitteenaan jatkaa kokouksien pitä-

mistä vuosittain Pohjoismaiden lentokentillä. Ensimmäisen kokouksen aiheeksi sovittiin ME/CFS:n hoidon ja 

tieteellisen tutkimuksen nykytila Pohjoismaissa. Yhdistys kirjoittaa kokouksen esityksistä ja kokouksessa käy-

dystä keskustelusta raportin. 

Yhdistys liittyi EMEAn (European ME Alliance) jäseneksi 1.6.2019. 

Yhdistyksen rahankeräyslupahakemus hyväksyttiin. Lupa on voimassa välillä 1.9.2019-31.8.2020. 

Yhdistys on antanut lausuntoja medialle kolmessa lastensuojelua ja ME-potilaita koskevassa artikkelissa. 

Elokuussa 2019 Tuulia Tiihonen esiintyi A-studiossa yhdessä infektiotautien erikoislääkäri Jukka Lumion 

kanssa. Jaksoa seurasi n. 600 000 katsojaa. 

Kesäkuussa 2019 yhdistyksen aloitteesta perustettiin virallinen Eduskunnan ME/CFS-verkosto. Verkoston jä-

seniksi ovat tervetulleita kaikki kansanedustajat. Verkoston puheenjohtajana toimii Sari Tanus (kd.) ja sihtee-

rinä Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry. Verkoston tarkoitus on parantaa ME/CFS-potilaiden ja 


Text Box
Liite 1



heidän lähiomaistensa tilannetta. Verkosto toimii yhdyssiteenä potilaiden, terveydenhuollon toimijoiden ja 

lainsäätäjien välillä. 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on osallistunut vuoden aikana konferensseihin Britanniassa (30.5.2019), 

Ruotsissa (16.10.2019) ja Norjassa (26.11.2019), sekä EFNAn (European Federation of Neurological Associati-

ons) työpajaan Varsovassa 28-29.10.2019. 

Yhdistys osallistuu Duodecimin Hyvä käytäntö -hoitosuositusten laatimiseen. Konsensussuosituksia työstävä 

paneeli tapasi ensimmäisen kerran syyskuussa 2019 ja työ jatkuu joulukuuhun 2020 saakka. Hoitosuositukset 

julkaistaan tammikuussa 2021. 

Yhdistys otti itselleen vuoden aikana neljä neuvonantajaa: 

• Tom Widenius, LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, Foibos Oy 

• Eemil Partinen, LL, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja Helsingin uniklinikka 

• Ola D. Saugstad, pediatrian emeritusprofessori, Oslon yliopisto 

• Betsy A. Keller, liikuntatieteen professori, Ithaca College, New York 

YHDISTYKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
Vuoden 2020-2021 aikana yhdistys pyrkii 

- osallistumaan Duodecimin tammikuussa 2021 julkaistaviin hoitosuosituksiin liittyviin koulutustilai-

suuksiin 

- hyödyntämään hoitosuositusten myötä sairaudelle tulevaa julkisuutta 

- laajentamaan potilaiden, lääkärien ja päättäjien verkostoa 

- aloittamaan yhteistyön Kokemustalo ry:n kanssa. 



Suomen lääketieteellinen ME/CFS yhdistys ry 

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland rf 

Y-tunnus 2877011-1 

 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021 

 
Yhdistys on rekisteröity 21.11. 2017 ja 2020 on yhdistyksen kolmas toimintavuosi. 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa eri tahoihin ME/CFS (krooninen väsymysoi-

reyhtymä) sairauden ja sen eri hoitomuotojen tunnettuuden lisäämiseksi. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

• levittää oireyhtymästä tietoa lääkäreille ja terveydenhuollon yksiköille 

• järjestää maksullisia ja maksuttomia koulutustilaisuuksia 

• pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten lääkärien kanssa 

• seuraa tiedemaailman julkaisuja ja tiedottaa niistä 

• tukee potilasaktiivien toimintaa 

• on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa 

• pyrkii osallistumaan lääkärien ja viranomaisten työryhmien toimintaan 

• tukee lääketieteellistä tutkimusta 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: 

• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

• järjestää keräyksiä ja arpajaisia 

• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

 

Kolmannen toimintakauden haasteena on kerätä rahaa lääketieteelliseen tutkimustyö-

hön ja hyödyntää sairauden saama julkisuus ja terveydenhuollon ammattilaisten kes-

kuudessa lisääntyvä kiinnostus. 

 

Yhdistyksen toiminta 2020-2021 

 

Yhdistyksen ensisijainen toiminta on ME/CFS sairaudesta tiedottaminen varsinkin 

lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle; suomalaisten lääkärien verkostoiminen keskenään 

ja ulkomaalaisten kollegoiden sekä potilaiden kanssa; kokemusasiantuntijoiden kou-

luttaminen yhdessä Kokemustalo ry:n kanssa ja lääketieteellisen tutkimuksen tuke-

minen. 

 

Yhdistyksellä on edustaja Duodecimin Hyvä käytäntö hoitosuositustyöryhmässä. 

 

Yhdistys jatkaa ja syventää aloitettua yhteistyötä Eurooppalaisten ME-yhdistysten, var-

sinkin Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin vastaavien yhdistysten kanssa. Yhdistys 

järjestää ensimmäisen pohjoismaisten ME/CFS-yhdistysten lentokenttäkokouksen 

25.3.2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla. (Kokous siirretään koronakriisin takia uu-

teen ajankohtaan, todennäköisesti vuoden 2020 lopulle). Yhdistys kirjoittaa kokouksen 

esityksistä ja kokouksessa käydystä keskustelusta raportin. 
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Yhdistyksen edustajat osallistuvat koulutustilaisuuksiin, konferensseihin ja työpajoi-

hin. Vuonna 2019 yhdistykseltä osallistui edustaja tilaisuuksiin Ruotsissa, Norjassa, 

Iso-Britanniassa ja Puolassa. 

Yhdistys tarjoaa myös aktiivisesti potilasnäkökulmaa, poliittisten päättäjien, viran-

omaisten ja lääkäreiden työryhmiin. Kesäkuussa 2019 perustettu Eduskunnan 

ME/CFS-verkosto kokoontuu säännöllisesti. Yhdistys on verkoston sihteeri. 

Duodecim järjestää ME/CFS-hoitosuositusten julkaisemisen jälkeen tammikuusta 2021 

alkaen lääkäreille koulutuksia ME/CFS:stä. Näitä varten on varattu osa hoitosuositus-

ten laatimiseen ohjatusta rahoituksesta. Yhdistys pyrkii osallistumaan näihin koulu-

tustilaisuuksiin. 

Yhdistys osallistuu Invalidiliiton tutkimukseen, jossa kartoitetaan ME/CFS:ää sairas-

tavien henkilöiden terveyttä, toimintakykyä ja haasteita esteettömyydessä. 

Yhdistys aloittaa yhteistyön Kokemustalo ry:n kanssa. Tavoitteena on kouluttaa 

ME/CFS-kokemusasiantuntijoita alueellisesti kattavasti Suomessa ja ohjata heitä teh-

täviin sairaanhoitopiireissä. Yhdistys on varmistanut 2000 euron rahoituksen yhteistyö-

hön. 

Jäsenhankinta tapahtuu pääasiallisesti yhdistyksen tiedotuskanavien kautta. Päämää-

ränä on vuonna 2019 lisätä jäsenmäärää 75 tämänhetkisestä 280. 

Varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin, keräyksiin, lahjoituksiin yksityisiltä ja yri-

tyksiltä, sekä apuraha-avustuksiin säätiöiltä. Yhdistyksellä on käynnissä rahankeräys 

(keräyslupa RA/2019/470, voimassa 1.9.2019-31.8.2020). 

 

Hallitus 6.5.2020 

Hyväksytty vuosikokouksessa 9.6.2020 


