
 

   
 

Jäseninfo 

Lokakuu 2022 

Tiivistelmä 
Syksyn teema yhdistyksessä ovat olleet erilaiset 

vastineet suosituksista ja hoitoa ohjaavista asia-

kirjoista ja myös Lääkärilehti julkaisi vasti-

neemme mielipidekirjoitukseen. AV1-robot-

timme Mainio sai ensimmäisen käyttäjänsä. Yh-

distys tarjoaa jäsenilleen tallenteen katsotta-

vaksi SOMTYn järjestämästä kansainvälisestä 

konferenssista. 

Yhdistyksessä tapahtunutta 

Suomenkielinen pacing-opas julkaistu (ke-

säkuu 2022) 
Brittiläisen Action for ME -järjestön pacing-op-

paan suomennos valmistui kesäkuussa ja on la-

dattavissa yhdistyksen kotisivuilta. 

Aktiivisuuden rytmittäminen ME-sairaille -opas 

– Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry 

(slme.fi) 

Oppaan sivu on avattu lokakuun loppuun men-

nessä jo yli 1800 kertaa. 

Kelan toiminnalliset häiriöt (elokuu 2022) 
Toiminnalliset häiriöt -projekti - Yhteistyökump-

panit - kela.fi 

Kela järjesti 25. elokuuta toiminnallisten häiriöi-

den kuntoutuksen kehittämishankkeen loppu-

seminaarin. Videot ovat katsottavissa Youtu-

bessa. 

Toiminnalliset häiriöt 25.8.2022 - YouTube 

Toiminnalliset häiriöt -artikkelit lehdissä 

(elo-syyskuu 2022) 
Kelan loppuseminaarin jälkimainingeissa Lääkä-

rilehti ja Mediuutiset julkaisi lukuisia artikkeleita 

toiminnallisista häiriöistä. 

Lääkärilehti - Lääkärillä keskeiset tehtävät toimin-

nallisten häiriöiden kuntoutuksessa (laakari-

lehti.fi) 

Lääkärilehti - Miksi toiminnallinen häiriö ei kelpaa 

työkyvyttömyyden perusteeksi? (laakarilehti.fi) 

Lääkärilehti - Moniammatillisuus on tärkeää toi-

minnallisten häiriöiden kuntoutuksessa (laakari-

lehti.fi) 

Toiminnallisen häiriön leima haittaa long covidin ja 

ME-taudin hoitoa | Mediuutiset 

Vastine Lääkärilehteen (lokakuu 2022) 
Lääkärilehden kommentissa 26.8. vakuutusyhtiö 

Varman ylilääkäri Jan Schulgk esitti näkemyk-

sensä siitä miksi toiminnallisista häiriöistä kärsi-

vien ihmisten korvauskäytännöt ovat vakuutus-

lääketieteen näkökulmasta hankala asia. 

Lääkärilehti - Miksi toiminnallinen häiriö ei kelpaa 

työkyvyttömyyden perusteeksi? (laakarilehti.fi) 

Jotkin Schulgkin näkemykset toivat mieles-

tämme ilmeisellä tavalla esille sen mikä toimin-

nallisten häiriöiden konseptissa on pielessä ja 

kirjoitimme hänen kommenttiinsa vastineen, 

jonka Lääkärilehti julkaisi 3.10.2022. 

Lääkärilehti - Toiminnallisten häiriöiden kon-

septi on osa ongelmaa (laakarilehti.fi) 

AV1-robotti-päivitys (lokakuu 2022) 
Yhdistyksen AV1-robotti, Mainio, on viimein 

saanut ensimmäisen käyttäjän HUS Uuden las-

tensairaalan neurologian osaston kautta. 

Robotin hankkimisesta sopivan potilaan löytä-

miseen kului 10 kuukautta. Matkan varrella yh-

distys madalsi kynnystä robotin käyttöönotolle 

tekemällä sopimuksen pedagogi Janina Mänty-

maan kanssa robotin käyttöönoton opastami-

sesta ja yhteydenpidosta koulujen kanssa ja 

hankkimalla Android-tabletin, johon 

https://slme.fi/aktiivisuuden-rytmittaminen-me-sairaille-opas/
https://slme.fi/aktiivisuuden-rytmittaminen-me-sairaille-opas/
https://slme.fi/aktiivisuuden-rytmittaminen-me-sairaille-opas/
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-kuntoutuksen-kehittaminen-kelan-hankkeet-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutus
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-kuntoutuksen-kehittaminen-kelan-hankkeet-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutus
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcHnb7gsysA6XE5VgcuxXBmQygEfdcEW_
https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/laakarilla-keskeiset-tehtavat-toiminnallisten-hairioiden-kuntou-tu-ksessa/?public=4624caf03907ce680fc855bbcf468809&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3KK9g70CVo5vLHIQtKE_c5LRjUrMKm-myhNtX6QV9ULDkeZnXV30OOiuA
https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/laakarilla-keskeiset-tehtavat-toiminnallisten-hairioiden-kuntou-tu-ksessa/?public=4624caf03907ce680fc855bbcf468809&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3KK9g70CVo5vLHIQtKE_c5LRjUrMKm-myhNtX6QV9ULDkeZnXV30OOiuA
https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/laakarilla-keskeiset-tehtavat-toiminnallisten-hairioiden-kuntou-tu-ksessa/?public=4624caf03907ce680fc855bbcf468809&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3KK9g70CVo5vLHIQtKE_c5LRjUrMKm-myhNtX6QV9ULDkeZnXV30OOiuA
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/miksi-toiminnallinen-hairio-ei-kelpaa-tyokyvyttomyyden-perusteeksi/?public=75d900952a8845dd39686659de8a3108&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3oLf2RQkQFxHUmdcULoTB8wFGbMjuDA94Og5oha1jF5-ZLaE4K1tYQGM8
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/miksi-toiminnallinen-hairio-ei-kelpaa-tyokyvyttomyyden-perusteeksi/?public=75d900952a8845dd39686659de8a3108&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3oLf2RQkQFxHUmdcULoTB8wFGbMjuDA94Og5oha1jF5-ZLaE4K1tYQGM8
https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/moniammatillisuus-on-tarkeaa-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutuksessa/?public=4eddfbddb45b66416d4c3a66922cde71&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3tWz4HdHG2PpdsvIe4rRUi6RmD9NShBpLscv0p1B1LUXbaaD0j8_ndqu8
https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/moniammatillisuus-on-tarkeaa-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutuksessa/?public=4eddfbddb45b66416d4c3a66922cde71&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3tWz4HdHG2PpdsvIe4rRUi6RmD9NShBpLscv0p1B1LUXbaaD0j8_ndqu8
https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/moniammatillisuus-on-tarkeaa-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutuksessa/?public=4eddfbddb45b66416d4c3a66922cde71&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3tWz4HdHG2PpdsvIe4rRUi6RmD9NShBpLscv0p1B1LUXbaaD0j8_ndqu8
https://www.mediuutiset.fi/debatti/toiminnallisen-hairion-leima-haittaa-long-covidin-ja-me-taudin-hoitoa/0c3a8976-461a-4012-b16c-1e5d62ab3185
https://www.mediuutiset.fi/debatti/toiminnallisen-hairion-leima-haittaa-long-covidin-ja-me-taudin-hoitoa/0c3a8976-461a-4012-b16c-1e5d62ab3185
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/miksi-toiminnallinen-hairio-ei-kelpaa-tyokyvyttomyyden-perusteeksi/?public=75d900952a8845dd39686659de8a3108&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3oLf2RQkQFxHUmdcULoTB8wFGbMjuDA94Og5oha1jF5-ZLaE4K1tYQGM8
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/miksi-toiminnallinen-hairio-ei-kelpaa-tyokyvyttomyyden-perusteeksi/?public=75d900952a8845dd39686659de8a3108&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3oLf2RQkQFxHUmdcULoTB8wFGbMjuDA94Og5oha1jF5-ZLaE4K1tYQGM8
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/toiminnallisten-hairioiden-konsepti-on-osa-ongelmaa/?public=d04bfcd73a99fea39278beff9dcbda26
https://www.laakarilehti.fi/mielipide/toiminnallisten-hairioiden-konsepti-on-osa-ongelmaa/?public=d04bfcd73a99fea39278beff9dcbda26


   
 

   
 

esiasennettiin robotin käyttöön vaadittu ohjel-

misto. Näin meillä on nyt tarjota ”avaimet kä-

teen” -paketti oppilaille ja opettajien työtä ja 

koulumaailmaa ymmärtävä asiantuntija. Janina 

on tehnyt aikaisemmin yhteistyötä HUSin ja op-

pilaitosten kanssa Kympin lapset ry:n kautta, 

joka on tarjonnut 3 robottia HUSin syöpää sai-

rastavien lapsipotilaiden käyttöön. 

Riihimäkeläinen opettaja Tiina Haimila julkaisi 

kesällä pro gradu -tutkielmansa "Kato, mä otan 

nyt parhaimman ilmeen." : Pitkäaikaissairaiden 

lasten osallisuuden ja kuuluvuuden tunteen tu-

keminen koulussa robotiikan avulla. Tutkielman 

robotiikassa on kyse nimenomaan AV1:n käy-

töstä. Tiina piti esitelmän työstään HUSin Uuden 

lastensairaalan henkilökunnalle syyskuussa. 

Vastine PSSHP:n toiminnalliset häiriöt -hoi-

toketjuun (elokuu 2022) 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri julkaisi 22.6. lau-

suntokierrokselle toiminnalliset häiriöt -hoito-

ketjun. Hoitoketjua pääsee toistaiseksi tarkaste-

lemaan vielä linkin kautta: 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toiminnalliset 

häiriöt -hoitoketju Lääkärin tietokannat - Duo-

decim (terveysportti.fi) 

Yhdistys antoi hoitoketjun kuvauksesta palaut-

teen (Liite 1). 

STM:n valtakunnalliset lääkinnälliseen kun-

toutukseen ohjautumisen perusteet lau-

suntokierroksella (elokuu 2022) 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisemassa 

uudet valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntou-

tukseen ohjautumisen perusteet. 

Lausuntopyyntö: Valtakunnalliset lääkinnälli-

seen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet - 

Lausuntopalvelu 

Yhdistyksen palaute palautejärjestelmän kautta 

oli: 

” 9.2.3.4 Sydän- ja verisuonisai-

rauksien sekä 

keuhkosairauksien kuntoutus; 

Long Covid-19 -tauti 

On erittäin hyvä, että ME/CFS 

on huomioitu mahdollisena co-

vid-19-taudin seurauksena ja 

että sen ydinoire PEM-oire (post 

exertional malaise) mainitaan 

ja tästä oireesta kärsiville suosi-

tellaan oireiden hallintaan aktii-

visuuden ja levon rytmitystä eli 

pacing-menetelmää. ” 

Oppaaseen on tulossa myöhemmin kappale toi-

minnallisista häiriöistä. Tämän sisältö ei ollut ar-

vioitavissa vielä elokuun lausuntokierroksella. 

Vahvistimme työryhmältä, että ME/CFS:ää kos-

kevan sisällön on tarkoitus tulla toiminnallisten 

häiriöiden kappaleeseen ja lähetimme työryh-

mälle erikseen pyynnön käsitellä ME/CFS omana 

aihealueenaan erillään toiminnallisista häiri-

öistä (Liite 2). 

Muut asiat 

Yhdistyksen jäsenen kansalaisaloite (touko-

kuu 2022) 
Yhdistyksen jäsen Leena Marjamäki on ollut te-

kemässä kansalaisaloitetta ”Kelan ja eläkeva-

kuutusyhtiöiden noudatettava lakia kaikkien sai-

rauksien kohdalla sairausperusteisia etuuksia 

haettaessa”. Aloitteeseen kerätään allekirjoi-

tuksia 25.11. saakka ja siihen voi tutustua ja al-

lekirjoittaa alla olevasta linkistä: 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10788 

SOMTYn ME/CFS ja long covid -konferenssi 

(lokakuu 2022) 
Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yh-

distys ry (SOMTY) järjesti 7-8.10.2022 ME/CFS ja 

Long COVID – Hoito ja kuntoutus -konferenssin 

Tampereella. 

Tapahtumaan osallistui yli sata terveydenhuol-

lon ammattilaista ja konferenssin sisältö oli kan-

sainvälisesti erittäin kovatasoinen ja monipuoli-

nen. 

https://www.utupub.fi/handle/10024/154633
https://www.utupub.fi/handle/10024/154633
https://www.utupub.fi/handle/10024/154633
https://www.utupub.fi/handle/10024/154633
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/shp01374
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/shp01374
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/shp01374
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=567e2f46-39d9-44b3-9ae4-f95d88c05840
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=567e2f46-39d9-44b3-9ae4-f95d88c05840
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=567e2f46-39d9-44b3-9ae4-f95d88c05840
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10788
https://omt.org/somtykonferenssi2022/
https://omt.org/somtykonferenssi2022/


   
 

   
 

Konferenssin raportti on luettavissa suomeksi ja 

englanniksi osoitteista: 

www.omt.org/11-10-2022-me-cfs-ja-long-co-

vid-konferenssin-raportti/ 

www.omt.org/21-10-2022-conference-report-

in-english/ 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen konferenssitallen-

teen katsottavaksi 1.5.2023 asti. Linkki on lähe-

tetty kaikille jäsenille. Jos et ole saanut omaasi, 

ota yhteyttä osoitteeseen members@slme.fi. 

Tulevat asiat 

Ruotsin konferenssi (lokakuu 2022) 
Yhdistyksen sihteeri Katja Brandt osallistui 12. 

lokakuuta ruotsin potilasyhdistyksen RME jär-

jestämään konferenssiin. Raportti konferens-

sista tulee joulukuun jäsenlehteen. 

 

Terveisin 

 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry 

Samuli Tani, puheenjohtaja 

Jonna Strandén, varapuheenjohtaja 

Katja Brandt, sihteeri 

Tuulia Tiihonen, toiminnanjohtaja 

 

 

 

http://www.omt.org/11-10-2022-me-cfs-ja-long-covid-konferenssin-raportti/
http://www.omt.org/11-10-2022-me-cfs-ja-long-covid-konferenssin-raportti/
http://www.omt.org/21-10-2022-conference-report-in-english/
http://www.omt.org/21-10-2022-conference-report-in-english/
mailto:members@slme.fi


2. Muut huomiot ja avoin palaute 

 

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on etiologialtaan epäselvä, voimakkaasti invalidisoiva sairaus, josta 

kärsii arviolta ainakin 10 000 suomalaista. Suurimpia haasteita sairauden hoidossa ovat sen heikko 

tunnistaminen ja diagnosointi, olematon tutkimusrahoitus suhteessa sairauden tautitaakkaan, potilaiden 

oireiden vähättely ja epäsäännölliset hoitosuhteet. 

 

Lääkäriseura Duodecim julkaisi sairauden hoidosta helmikuussa 2021 Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) 

Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen, jossa määritellään milloin sairautta tulisi epäillä, käytettävät 

diagnostiset kriteerit ja hyvän hoidon periaatteita. 

 

Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) ei tule missään tapauksessa liittää osaksi toiminnallisten häiriöiden 

hoitopolkua vaan luoda sairaudelle erillinen uuteen hoitosuositukseen perustuva hoitopolku. Sairautta on 

kymmeniä vuosia yritetty tutkimusasetelmissa hoitaa oletuksen pohjalta, että se olisi toiminnallinen häiriö — 

tuloksetta. Aivan viime vuosien aikana on otettu merkittäviä edistysaskeleita sairauden hoidon kehittämisessä 

Euroopassa uusien hoitosuositusten, tutkimusaloitteiden ja lääkärien koulutuksen kautta. 

 

Sairauden lokeroiminen tavanomaista voimakkaammaksi palautuvaksi kehon fysiologiseksi vasteeksi 

kuormitustekijöille vailla sairautta, joka selittäisi oireilun olisi hoidollisesti valtava ja irrationaalinen askel 

taaksepäin, joka pahentaisi tai ylläpitäisi kaikkia yllä mainittuja sairauden hoitoon liittyviä ongelmia. WHO on 

ICD-11-tautiluokituksessa rajannut kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) (koodi 8E49) toiminnallisten 

häiriöiden (koodi 6B21) ulkopuolelle. Aikuispotilaista vain pieni osa paranee sairaudesta täysin ja sen yksilölle 

aiheuttama tautitaakka on suurimpia kaikista tunnetuista sairauksista. 

 

Pään työntäminen hiekkaan tämän asian osalta ampuu koko yhteiskuntaa jalkaan ja hidastaa tehokkaiden 

hoitojen löytämistä. Potilaiden diagnosoinnin, pysyvien hoitosuhteiden ja lääkärikunnan tietoisuuden 

lisääminen oirekuvasta sekä laadukkaiden havaintojen teon ja tilastoinnin mahdollistamisen tulisi nyt olla 

ykkösprioriteetteja sen sijaan, että yritetään väkisin jatkaa ME/CFS:n kohdalla jo toimimattomaksi 

osoittautunutta ajatusmallia ja hoitolinjaa. Hoidon perusasiat, tiedonkeruu ja rahoitus ovat retuperällä 

kaikkialla maailmassa samaan aikaan kun potilaat antavat kaikkialla yhdenmukaisesti palautetta siitä, että 

toiminnallisten häiriöiden malli ei ole sopiva hoitomalli heidän sairaudelleen. Lisäksi viimeisimmän 

näytönarvion mukaan (NICE 2021) millekään luonnoksessa mainitulle hoitomuodolle ei ole evidenssiä ME-

sairauden hoidossa. Guptan tyyppisistä kaupallisista hoitomuodoista jopa varoitetaan. 

 

Perusasiat kuntoon, kiitos. 

 

Ystävällisin terveisin 

Hallitus 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry 

https://slme.fi 

 

https://slme.fi/
Liite 1



Pyydämme, että erotatte kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) omaan kappaleeseensa, ettekä käsittele 

sitä syksyllä 2022 täydennettävän kappaleen 9.2.4.2 Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus osana. WHO on ICD-

11-tautiluokituksessa rajannut kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) (koodi 8E49) toiminnallisten 

häiriöiden (koodi 6B21) ulkopuolelle. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics 6C20 Bodily distress 

disorder (who.int) (exclusions: Postviral fatigue syndrome (8E49), Chronic fatigue syndrome (8E49), Myalgic 

encephalomyelitis (8E49)). Sosiaali- ja terveysministeriön omissa uusimmissa valtakunnallisissa yhtenäisissä 

kiireettömän hoidon perusteissa krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on käsitelty erillään toiminnallisista 

häiriöistä jo v. 2019. 

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on etiologialtaan epäselvä, merkittävästi elämää rajoittava 

pitkäkestoinen sairaus. Keskeisimpiä oireita ovat voimakas ja invalidisoiva uupumus tai väsyvyys, joka on 

kestänyt vähintään 6 kuukauden ajan, suhteeton voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen vähäisenkin 

fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen (PEM-oire), unihäiriöt, kivut, autonomisen hermoston ja 

immuunijärjestelmän oireet sekä kognitiiviset vaikeudet. Oireisto voi alkaa äkillisesti tai vähitellen, ja tyypillistä 

on oireiston aaltoilu. Pahimmillaan potilaiden toimintakyky on niin huono, että he ovat vuodepotilaita. 

Sairaudesta kärsii arviolta ainakin 10 000 suomalaista. 

Aikuispotilaista vain pieni osa paranee täysin ja taudin yksilölle aiheuttama tautitaakka on raskaimpia kaikista 

tunnetuista sairauksista. Suurimpia haasteita sairauden hoidossa ovat sen heikko tunnistaminen, diagnosointi 

ja tilastointi; lyhytaikaiset hoitosuhteet; potilaiden oireiden vähättely; pieni tutkimuspanos suhteessa 

sairauden tautitaakkaan ja koulutuksen puute. 

Toiminnallisten häiriöiden mallissa sairaus mielletään tavanomaista voimakkaammaksi palautuvaksi kehon 

fysiologiseksi vasteeksi kuormitustekijöille vailla sairautta, joka selittäisi oireilun. Selitysmallin vuoksi 

diagnoosien antamista kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastaville on vältelty uskottaessa sairauden 

oireiden liittyvän voimakkaasti potilaan uskomuksiin sairaustilasta ja näin ollen oireiden voimistuvan lääkärin 

antaessa diagnoosin. Tämä sosiaalinen ilmiö hoidossa on maailmanlaajuinen ja on ollut tuhoisa sairauden 

tietämyksen kehittymiselle: huolimatta siitä, että sairaudelle on ensimmäistä kertaa annettu ICD-koodi jo 60-

luvun lopussa ei meillä vieläkään ole kunnollista käsitystä sen kehityskaaresta ja ennusteesta. Diagnostinen 

viive on keskimäärin useita vuosia. 

Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) on kymmeniä vuosia yritetty tutkimusasetelmissa tuloksetta hoitaa 

oletuksen pohjalta, että se olisi toiminnallinen häiriö ja toiminnallisten häiriöiden konsepti eri nimillä on ollut 

80-luvulta alkaen merkittävässä roolissa siinä, että sairauteen on suhtauduttu vähätellen ja sen tutkimista ja 

hoitamista ei olla pidetty osana kunnioitettavaa lääkärin työtä. 

Iso-Britannian NICE julkaisi lokakuussa 2021 ME/CFS-hoitosuosituksen, johon liittyi mittava näytönasteenarvio 

eri hoitomuodoista. Toiminnallisten häiriöiden konseptin kanssa lähes identtisen vanhemman 

biopsykososiaalisen mallin pohjalta tehtyjen kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai muita psykologisia 

menetelmiä käyttäneiden tutkimuksien laatu ja näyttö arvioitiin huonoksi tai erittäin huonoksi. 

Tanskassa ME/CFS-sairaiden hoito on erityisen heikkotasoista ja merkillepantavaa on, että Tanska on ollut 

edelläkävijä toiminnallisten häiriöiden konseptin mukaisen hoidon kehittämisessä ja laajamittaisessa 

implementoinnissa. Psykologi Peter la Cour, joka oli vuosina 2013–2018 toiminnallisten sairauksien 

osaamiskeskuksen johtaja Kööpenhaminassa, julkaisi elokuussa kotikäynteihinsä perustuvan raportin, jossa 

kuvailee vakavasti sairaiden ME/CFS-potilaiden hoidon huonoa tilaa ja tuo esille miten hänen kotimaassaan 

aktiivisesti vastustetaan krooniseen väsymysoireyhtymään (ME/CFS) liittyvän lääketieteellisen tiedon 

omaksumista. 

Aivan viime vuosien aikana on otettu merkittäviä edistysaskeleita sairauden hoidon kehittämisessä Euroopassa 

uusien hoitosuositusten, tutkimusaloitteiden ja lääkärien koulutuksen kautta. Suomessa Lääkäriseura 

Duodecim julkaisi sairauden hoidosta helmikuussa 2021 Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä 

käytäntö -konsensussuosituksen, jossa määritellään milloin sairautta tulisi epäillä, käytettävät diagnostiset 

kriteerit ja esitellään hyvän hoidon periaatteita. Hoitosuositus on saanut hyvää palautetta potilailta. 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/767044268
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/767044268
https://www.nice.org.uk/guidance/ng206
https://peterlacour.dk/wp-content/uploads/De-svaerest-ME-syge-i-Danmark.-Rapport.pdf
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00019
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00019
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Suomen ja Iso-Britannian viimeisimmissä, sisällöltään hyvin yhtenevissä hoitosuosituksissa ei enää suositella 

asteittaista rasituksen lisäämistä (graded exercise therapy) hoitomuotona ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa 

suositellaan käytettäväksi supportiivisena hoitomuotona sitä haluaville ilman oletusta, että terapialla voisi 

parantaa sairauden. Painotus on potilaskeskeisyydessä, yksilöllisessä, oireenmukaisessa hoidossa ja 

kuntoutuksessa sekä aktiivisuuden ja levon rytmittämisessä siten, että aktiivisuuden lisääminen ei pahenna 

oireita. Hyvä käytäntö -suosituspaneeli suosittaa harkittavaksi aktiivisuuden rytmitystä (pacing) osana hoitoa ja 

kuntoutusta. Fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden ja levon rytmitys kannustaa 

potilaita toimimaan oman toimintakykynsä rajoissa. 

Toivomme, että työryhmänne tutustuu Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö 

konsensussuositukseen ja laatii kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) kuntoutuksesta erillisen kappaleen 

oman otsikkonsa alle osaksi kappaletta 9.2. Työikäisten kuntoutus. Long covidin yhteydessä ME/CFS on 

oppaassa jo tuotukin esille ja sairauden tyyppioire PEM-oire (post exertional malaise) mainittu, kiitos siitä. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry:n hallitus (https://slme.fi) 

Samuli Tani, puheenjohtaja 

Jonna Strandén, varapuheenjohtaja 

Katja Brandt, sihteeri 
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