
 

   
 

Jäseninfo 

Tammikuu 2023 

Tiivistelmä 
Yhdistys sai 58 000 € STEA-rahoituksen norjalai-

sen koulupaketin suomentamiseen ja levittämi-

seen. PSSHP (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) 

veti ME/CFS:n pois suunnitteilla olleesta toimin-

nallisten häiriöiden hoitopolusta. Yhdenvertai-

suusvaltuutettu antoi lokakuussa vakuutusoi-

keudelle ME/CFS-sairauden vammauttamien 

kannalta myönteisen lausunnon. Vakuutusoi-

keus antoi vakuutusyhtiön ME/CFS-sairaan elä-

kehakemusta koskevaan valitukseen kielteisen 

päätöksen. 

Hyvää alkanutta vuotta! 

Yhdistyksessä tapahtunutta 

RME:n konferenssi (lokakuu 2022) 
Ruotsin potilasjärjestö RME (Riksförbundet för 

ME-patienter) järjesti 12.10. konferenssin Tuk-

holmassa. Yhdistyksen sihteeri Katja Brandt 

matkusti paikan päälle ja on kirjoittanut yhteen-

vedon konferenssin pääpuhujien esityksistä 

(Liite 1). 

Eduskunnan kansalaisinfo: long covid ja 

ME/CFS (joulukuu 2022) 
Kansalaisinfo on eduskunnan Pikkuparlamen-

tissa toimiva kansalaisille suunnattu tila ja siellä 

järjestetään eduskuntatyöhön liittyviä yleisöta-

pahtumia. Perussuomalaisten kansanedustaja 

Mika Niikko järjesti 7.12. tapahtuman Long Co-

vid ja ME/CFS virusinfektion jälkitiloina. 

Mukana oli neurologian professori, kansallisen 

long covid -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja 

Risto O. Roine, vuoden fysioterapeutti 2021 

Hanna Markkula sekä Eduskunnan ME/CFS-ver-

koston puheenjohtaja, kansanedustaja ja eri-

koislääkäri Sari Tanus. Yhdistyksen puheenjoh-

taja Samuli Tani piti esityksen ja oli panelistina 

tilaisuudessa.  

Linkki tallenteeseen: https://fb.watch/hglN-

ye_UD/. 

Yhdistys sai STEAn rahoituksen (joulukuu 

2022) 
Yhdistys sai viimein usean vuoden yrittämisen 

jälkeen STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus) hankerahoituksen vuosille 

2023–2025 ME/CFS:ää sairastavien lasten ja 

nuorten osallisuuden ja elämälaadun paranta-

miseen kouluille suunnatun Pohjoismaisen työ-

kalupakin avulla. 

Avustussumma on 58 000 euroa ja pystymme 

sillä suomentamaan ja levittämään norjalaisen 

työkalupakin laajaan käyttöön Suomessa. Toive 

on, että työkalupakin avulla Suomen koulujär-

jestelmä saadaan tietoiseksi ME/CFS:stä ja sitä 

kautta mahdollisimman monen ME/CFS-sairaan 

lapsen koulunkäynti mahdollistettua ja heidän 

perheidensä kaltoinkohtelu kokonaan lopetet-

tua. 

Hankerahoituksen saaminen mahdollistaa 

STEAn yleisavustuksen (hakijan sääntöjen mu-

kaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen 

liittyviin yleiskuluihin) hakemisen myöhemmin 

yhdistykselle. 

Muut asiat 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto va-

kuutusoikeudelle ME/CFS syrjintäepäilystä 

(lokakuu 2022) 
Cfsfinland.blogspot.com-sivusto julkaisi loka-

kuussa yhdenvertaisvaltuutetun 27.10. vakuu-

tusoikeudelle antaman ME/CFS-sairaiden kan-

nalta myönteisen lausunnon. 

Myalginen enkefalomyeliitti / Krooninen väsy-

mysoireyhtymä (ME/CFS): Yhdenvertaisuusval-

tuutettu tiukkana vakuutusoikeudelle ME/CFS 

syrjintäepäilyistä (cfsfinland.blogspot.com) 

https://www.eduskunta.fi/fi/naineduskuntatoimii/kansalaisinfo/Sivut/tapahtuma.aspx?eventid=790
https://www.eduskunta.fi/fi/naineduskuntatoimii/kansalaisinfo/Sivut/tapahtuma.aspx?eventid=790
https://fb.watch/hglN-ye_UD/
https://fb.watch/hglN-ye_UD/
http://cfsfinland.blogspot.com/2022/10/yhdenvertaisuusvaltuutettu-tiukkana.html?m=1
http://cfsfinland.blogspot.com/2022/10/yhdenvertaisuusvaltuutettu-tiukkana.html?m=1
http://cfsfinland.blogspot.com/2022/10/yhdenvertaisuusvaltuutettu-tiukkana.html?m=1
http://cfsfinland.blogspot.com/2022/10/yhdenvertaisuusvaltuutettu-tiukkana.html?m=1


   
 

   
 

Yhdistyksen jäsenen saama vakuutusoikeu-

den päätös (joulukuu 2022) 
Yhdistyksen jäsen on toimittanut hallitukselle 

tiedoksi vakuutusoikeuden päätöksen, joka on 

ME/CFS-potilaiden yhdenvertaisen kohtelun 

kannalta myönteinen. Osia päätöksestä on Liit-

teessä 2. Alla jäsenen toimittama yhteenveto 

päätöksestä. 

Eläkeyhtiö valitti työeläkeasioiden muutoksen-

hakulautakunnan (TELK) päätöksestä vakuutus-

oikeuteen siksi, että se piti kroonista väsymysoi-

reyhtymää merkittävimpänä työkykyä alenta-

vana tilana x:n työkyvyttömyyteen ja TELK oli ar-

vioinut x:n työkykyn alentuneen täyteen työky-

vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.  

Eläkeyhtiö perusteli valitustaan sillä, ettei kroo-

nista väsymysoireyhtymää ole tähän mennessä 

käsitelty työntekijän eläkelaissa sairautena, 

minkä vuoksi kroonisen väsymysoireyhtymän 

perusteella ei ole myönnetty työkyvyttömyyselä-

kettä. Samalla eläkeyhtiö pyysi vakuutusoi-

keutta kiinnittämään huomiota siihen, miten 

toiminnallisten häiriöiden hyväksyminen työky-

vyttömyyseläkkeen myöntämisen perusteeksi 

vaikuttaa eläkkeiden myöntämislinjaan yleisellä 

tasolla.  

Lopputuloksen perusteella x sai asianajajansa 

kanssa vakuutettua vakuutusoikeudelle, että 

ME/CFS on TyEL:n mukainen sairaus ja TELK:n 

päätös työkyvyn heikentymisestä täyteen työky-

vyttömyyseläkkeeseen oikeuttaen on juuri oi-

kea. X:n mielestä eläkeyhtiön vaatimuksen hy-

väksyminen ja sen linjaus olisi ollut selvästi eläk-

keenhakijoiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen 

kohtelun vastainen. Eläkkeenhakijoiden kohtelu 

ja etuuden myöntämisen perusteet eivät voi 

myöskään vaihdella sattumanvaraisesti eläke-

laitoksittain. 

Vakuutusoikeus hylkäsi eläkeyhtiön valituksen. 

Se hyväksyi TELK:n päätöksen perustelut. Vakuu-

tusoikeus myös totesi, että ”ratkaisut oikeu-

desta työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään jo-

kaisessa yksittäisessä tapauksessa erikseen ja 

yksilöllisesti harkiten. Tällöin eläkettä hakeneen 

terveydentilaa ja toimintakykyä arvioidaan ky-

seessä olevassa asiassa esitetyn lääketieteelli-

sen selvityksen perusteella. Ratkaisussa otetaan 

huomioon myös muut työkyvyttömyyseläkkeen 

myöntämiseen vaikuttavat seikat kuten ikä, kou-

lutus ja aikaisempi toiminta. Ratkaisut perustu-

vat siten tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, 

eikä yksittäisiä ratkaisuja voida suoraan rinnas-

taa toisiinsa ja vertailla keskenään.”  

Mitä eläkeyhtiön haluaman (ennakko)tapauk-

sen perusteella voidaan päätellä yleisesti kroo-

nisen väsymysoireyhtymän eli ME/CFS:n jat-

kosta?  

Sen, että ME/CFS-diagnoosia itsessään ei kat-

sota enää ensimmäisessä eikä ylimmässä muu-

toksenhakuelimessä (vakuutusoikeus) työnteki-

jän eläkelain vastaiseksi. Tämä lopputulos on 

kauan odotettu, koska nyt se on linjassa myös 

WHO:n diagnoosikoodiston ja Duodecimin Hyvä 

käytäntö -konsensussuosituksen kanssa. 

Koska työntekijän eläkelain mukaiset työkyvyt-

tömyyseläkkeen kriteerit ovat huomattavasti 

tiukemmat kuin sairauspäivärahan, voidaan 

analogisesti päätellä, ettei sairauspäivärahaa-

kaan voida juridisesti tehokkaasti hylätä väit-

täen ME/CFS-sairautta toiminnalliseksi häiri-

öksi.  

Tärkeää on muistaa, että hakijan terveydentilaa 

arvioidaan aina ko. asiassa esitetyn lääketieteel-

lisen selvityksen perusteella ja ottaen huomioon 

muut laissa mainitut työkyvyttömyyseläkkeen 

myöntämiseen vaikuttavat seikat. Kyse on ta-

pauskohtaisesta kokonaisharkinnasta. 

PSSHP veti ME/CFS:n pois toiminnallisten 

häiriöiden hoitopolusta 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri veti ME/CFS:n 

pois suunnitellusta toiminnallisten häiriöiden 

hoitopolustaan. 

Hoitoketjun Terveysportin sivulla lukee nyt: 

Huomionarvoista on, että krooninen väsymysoi-

reyhtymä ei kuulu toiminnallisiin häiriöihin 



   
 

   
 

mutta voi olla tarpeen poissulkea toiminnallis-

tenkin häiriöiden selvittelyissä. Krooniseen väsy-

mysoireyhtymään liittyvä diagnostiikka ja hoito 

noudattelee kansallista konsensussuositusta. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toiminnalliset 

häiriöt -hoitoketju Lääkärin tietokannat - Duo-

decim (terveysportti.fi) 

SOMTYn konferenssin abstrakti (meiliin) 

Psykologi Meeri Keurulaisen tiedote tutki-

mushankkeesta (joulukuu 2022) 
Psykologi Meeri Keurulainen hakee osallistujia 

tutkimukseen kroonisen väsymysoireyhtymän 

(ME/CFS) ryhmämuotoisesta terveyspsykologi-

sesta kuntoutuksesta. Tiedote tutkimukseen 

osallistuvalle on Liitteessä 3. Tutkimukseen toi-

votaan lähivuosina vielä noin 50 ME/CFS-poti-

lasta. Tiedotteessa mainitaan osallistumisen 

olevan mahdollista myös Tampereella ja Helsin-

gissä. Helsingissä se ei toistaiseksi ole mahdol-

lista (organisaatiolupa-asiat kesken), Tampe-

reella rekrytointi on auki.  Lahdessa uudet ryh-

mät pyörähtävät käyntiin luultavasti alkuvuo-

desta, siihenkin vielä mahtuu muutama osallis-

tuja. 

Meeri lähetti lisäyksenä muutaman tarkennuk-

sen: 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit: 

• Muut uupumusta/ fatiikkia selittävät sairau-

det on poissuljettu  

• G93.3  

• Ryhmää suositellaan pääosin heille, joilla oi-

reilu luokitellaan lieväasteiseksi.  

• Vointi sallii työskentelyn ryhmässä (1.5–2 h/ 

tapaaminen), tiloissa huomioidaan mahdol-

lisuus hyödyntää apuna esim. jumppamat-

toa / mukavampia tuoleja.  

• Tutkittava on halukas ryhmätyöskentelyyn 

ja kokee mielekkääksi jäsentää muuttunutta 

terveystilannetta muiden kanssa.   

• Työskentelyä oman toimintakyvyn paranta-

miseksi, tutkittava asettaa kuntoutukselle 

omat tavoitteet ja niiden toteutumista seu-

rataan. 

Muuta tärkeää:  

• Ryhmäkuntoutus on vuonna 2021 julkaistu-

jen Hyvä käytäntö-konsensussuositusten 

mukaista.   

• Tutkimuksessa kerättyjä tietoja hyödynne-

tään vain tässä tutkimuksessa, eikä niistä 

tehdä erillisiä lausuntoja sairauskertomuk-

seen/tutkimuksen ulkopuolelle. Mittaustu-

loksilla varmennetaan diagnoosin oikeelli-

suutta sekä kerätään tietoa mahdollisista 

taustatekijöistä, jolloin tulokset eivät yksilö-

tasolla ole hyödynnettäviä. 

STM:n valtakunnalliset lääkinnälliseen kun-

toutukseen ohjautumisen perusteet kap-

pale toiminnallisista häiriöistä (joulukuu 

2022) 
Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliset 

lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen 

perusteet -julkaisuun lisättiin kappale toimin-

nallisista häiriöistä ilman lausuntokierrosta. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5423-6 

ME/CFS:stä kirjoitetaan tässä kappaleessa seu-

raavaa: 

Toiminnallisista häiriöistä erillisenä kokonaisuu-

tena erotetaan krooninen väsymysoireyhtymä 

(ME/CFS), jonka oirekuvassa esiintyy toiminnal-

lisen häiriön piirteitä ja jonka hoidossa sekä kun-

toutuksessa käytetään osin samoja menetelmiä 

ja periaatteita kuin toiminnallisissa häiriöissä. 

Tavallista voimakkaampaa ja pitkäaikaisempaa 

väsymystä potevia varten TAYS:ssa toimii väsy-

mystyöryhmä diagnosointia, hoidon ja kuntou-

tuksen arviointia varten. Työryhmä antaa mah-

dollisuuksiensa mukaan konsultaatioapua myös 

TAYS-piirin ulkopuolisille alueille. Pitkäkestoista 

COVID-19-tautia (Long-COVID) potevien kuntou-

tuksesta löytyy tietoa edellä tässä oppaassa (ks. 

luku 8.2.4.3). 

Toisaalta pitkäkestoista COVID-19-tautia sairas-

tavien kuntoutuksesta sanotaan näin: 

Aktiivisuuden pariin suositellaan palaamaan 

maltillisesti huomioiden yksilöllinen 

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
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5423-6


   
 

   
 

rasituksensietokyky sekä yksilöllinen taudin-

kuva. Aktiivisuuden lisääminen ei saa pahentaa 

oireita. Potilaille, joilla esiintyy PEM-oire (post-

exertional malaise -oire) suositellaan oireiden 

hallintaan aktiivisuuden ja levon rytmitystä eli 

pacing-menetelmää. Monet potilaat voivat hyö-

tyä omahoitoon ja oireiden hallintaan tähtää-

västä ohjauksesta. Tavoitteiden, palautumisen 

ja oireiston muutoksien seuraamisessa voidaan 

käyttää aktiivisuuspäiväkirjoja tai -mittareita 

erityisesti kartoittamaan PEM-oiretta laukaise-

via tekijöitä. 

ME/CFS-sairauden kriittinen PEM-oire jätetään 

siis nyt mainitsematta ME/CFS:n yhteydessä, 

mutta mainitaan long covidin kuntoutuksessa 

perusteena pacing-menetelmälle. Lisäksi 

ME/CFS erotetaan toiminnallisista häiriöistä silti 

mainiten, että sen hoidossa ja kuntoutuksessa 

käytetään osin samoja menetelmiä ja periaat-

teita kuin toiminnallisten häiriöiden hoidossa.  

STM:n long covid -raportti (tammikuu 

2022) 
Sosiaali- ja terveysministeriön long covid -työ-

ryhmän loppuraportti julkaistaan lähiaikoina. 

Raportin ja muita työryhmän julkaisuja voi 

käydä katsomassa osoitteessa 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM088:00/2021. 

 

Terveisin 

 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry 

Samuli Tani, puheenjohtaja 

Jonna Strandén, varapuheenjohtaja 

Katja Brandt, sihteeri 

Tuulia Tiihonen, toiminnanjohtaja 

 

 

 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM088:00/2021


RME-konferenssi 12. lokakuuta 2022, Landstingssalen, Tukholma 
 
Ruotsin ME-yhdistyksen kaksipäiväinen tapahtuma järjestettiin jo 15. kerran, kahdesta 
edellisvuodesta poiketen jälleen paikan päällä Tukholmassa ja Malmössä. Ohessa luvatusti 
sihteerimme Katja Brandtin suomenkieliset yhteenvedot viiden pääpuhujan esityksistä.  
 

 
Øystein Fluge, Bergen, ME/CFS:n tautimekanismin malli 
 
Immuunijärjestelmän osallisuudesta ME/CFS-sairaudessa viittaa mm. B-solujärjestelmän 
aktivoituminen ja se, että sairaus on infektion laukaisema ja yleisempi naisilla. Lisäksi ME:tä 
sairastavien suvuissa tavataan normaalia enemmän autoimmuunisairauksia.  
 
”Immunologinen häiriö”-hypoteesi: Infektio (tai muu laukaiseva tekijä) aiheuttaa jatkuvan 
immuunivasteen, josta seuraa verenkiertohäiriö ja kudoshypoksia ja niitä kompensoivia 
autonomisia ja metabolisia sopeutuksia mm. mitokondrioiden toiminnassa (Fluge ym. 
Pathomechanisms and possible interventions in ME/CFS, J of Clinical Investigation 7/2021).  
 
Tuore iCPET-tutkimus vahvistaa, että ME/CFS:ää sairastavilla on sekä makro- että 
mikrovaskulaarisen endoteelin toimintahäiriö mikä rajoittaa rasituksen sietoa (Joseph ym., 
2021). Toinen tuore ja huomattava hypoteesia vahvistava löydös on, että lähes 90%:lla 
ME:tä sairastavista on heikentynyt aivoverenkierto kallistustestin aikana. Vastaavaa 
havaitaan myös Long COVIDissa (Van Campen ym. 2021). 

-  
Immunologisen häiriön malli selittää monet ME:n oireista kuten PEM, väsymys, 
ortostaattinen intoleranssi, POTS, kognitiiviset, vatsan ja suoliston ongelmat sekä kohonneet 
laktaattiarvot. Tila on mahdollisesti palautuva. Flugen työryhmien kuusi tutkimusta (2009-
20) viittaavat siihen, että tietyt ME/CFS:n alaryhmät hyötyvät joko rituksimabista (riittävän 
suurella annostuksella) tai syklofosfamidista. Esimerkiksi CycloME-tutkimuksessa (2020) 
puolet osallistujista (N=40) saivat lääkkeestä hyvän vasteen. Muita lupaavia hoitoja ovat IVIG 
ja autovasta-aineiden immunoadsorptio (vrt. Scheibenbogen ym.2018). Tallenne.  
 

 
Prof. Karl Johan Tronstad, Bergenin yliopisto: Häiriintynyt energia-aineenvaihdunta 
 
Sekä empiiriset havainnot (sairastavien energian puute ja alhainen fyysinen kyvykkyys) että 
liikuntatutkimusten konkreettiset löydökset (esim. hapen puute ja laktaatin ylituotanto) 
viittaavat siihen, että ME/CFS:ään liittyy energia-aineenvaihduntahäiriö (vrt. Joseph 2021, 
Vermeulen 2014, van Campen 2021; Lien 2019).  
 
”Metabolic switch”-hypoteesi: Normaalisti elimistön pääenergiareitissä käytetään 
polttoaineena glukoosia. Jos happea ei ole riittävästi ja mitokondrioiden entsyymi 
pyruvaattidehydrogenaasi (PDH) ei toimi kunnolla, polttoaineena on käytettävä muita 
molekyyleja (aminohapot, rasvahapot tms.), jolloin syntyy enemmän laktaattia ja 
vähemmän energiaa (ATP:tä). Energian puute, huono palautuminen aktiivisuuden jälkeen ja 
alentuneet aktiivisuuskynnykset ovat seurauksia kehon epänormaalista metabolisesta 
sopeutumisesta.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34263741/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33577778/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33577778/
https://www.mdpi.com/1648-9144/58/1/28
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29543914/
https://www.youtube.com/watch?v=chupVcseNpU
Liite 1



 
Norjalainen tutkimusryhmä käsitteli terveitä viljeltyjä lihassoluja ME-potilaiden seerumilla ja 
havaitsi, että solujen energia-aineenvaihdunta (metabolomiikka) stressaantui lisääntyneestä 
hapenkulutuksesta. Lisäksi tavattiin muutoksia rasva-aineenvaihdunnassa, tiettyjen amino-
happojen ja TCA-metaboliittien alentuneita tasoja sekä muuttuneen redox-tilan. ME:tä 
sairastavien veressä näyttäisi siis olevan jotain, joka vaikuttaa solujen toimintaan (Fluge ym. 
2016). 
  
”A Map of Metabolic Phenotypes” (Hoel ym. 2021): Proteomi-klusterianalyysissä todettiin, 
että 159/800 ME/CFS:ää sairastavien metaboliiteista eroavat tilastollisesti terveistä 
verrokeista. Ketoaineet ovat huomattavasti lisääntyneet (kuten paastotilassa). Myös PSK4 
on yli-ilmentynyt ja aiheuttaa lisääntynyttä rasvahappojen hapettumista viljellyissä soluissa. 
Kartoituksessa havaittiin 3 ME/CFS:n alaryhmää, joilla on toisistaan eriävät metaboliset 
profiilit. Yhdistävää metabolista fenotyyppiä tai biomarkkeria ei kuitenkaan vielä ole 
löytynyt. Tämänkaltaista tutkimusta tarvittaisiin lisää. 
 

 
Prof. Peter Rowe, John Hopkins Childrens’ Center: Dysautonomia ME/CFS ja EDS:ssä 
 
Ortostaattinen intoleranssi (OI) on keskeinen diagnostinen kriteeri ME/CFS:ssä (IOM 2015). 
  
Rowe on tehnyt ME/CFS-tutkimusta jo 90-luvulta saakka. Tuloksia vanhasta ja uudesta 
tutkimuksesta (Van Campen ym. 2021): 

• ME/CFS:ää sairastavat voivat kallistustestissä saada silmiinpistäviä oireita, kuten 
heikentynyt aivohapetus ja akrosyanoosi (käsien ja jalkojen värimuutos). 

• 42%:lla ME-sairaista on OI ja 28%:lla POTS  

• 70% täyttää ortostaattisen hypotension (pystyasentoon liittyvän verenpaineen 
laskun) kriteerit 

• 58%:lla ME-sairaista on normaali syke ja verenpaine, mikä on hämäävää, sillä jopa 

• 90%:lla on kallistustestissä merkittävästi heikentynyt aivoverenkierto, mikä selittää 
pyörrytyksen, väsyneisyyden, aivosumun sekä sen, että pystyasento aiheuttaa 
pitkäkestoisia kognitiivisia ongelmia.   

• Jo 20%: n kallistus tai pelkkä istuminen voi provosoida OI:n (vrt. Wyller 2009). 
 
Syy: Viallinen vasokonstriktio ja suonensisäisen tilavuuden väheneminen. 
Hoito: Esim. fludrokortisoni, josta on hyötyä lähes 70%:lle.  
 
Ehlers Danlos Syndromaan (EDS) liityy iho- ja niveloireita, varhaisia suonikohjuja, taipumus 
saada mustelmia, kipu/väsymys ja blue sclerae eli siniset silmänvalkuaiset). Beightonin 
kriteereissä vaaditaan vähintään 4/9 pistettä. Valtaosa sairastavista naisia.  
 
EDS:llä paljon yhteistä ME:n kanssa. Beightonin kriteerit täyttyy n. 60% ME-potilaista (vrt. 
24% terveillä verrokeilla) eli hypermobiliteetti on kolme kertaa normaalia tavallisempi. 
HUOM! Yliliikkuvuus ei itsessään ole sairaus vaan mahdollinen yhteinen altistava tekijä. 
 
EDS:än ja ortostaattisen intoleranssin yhteydet:   

https://insight.jci.org/articles/view/89376
https://insight.jci.org/articles/view/89376
https://insight.jci.org/articles/view/149217
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7674527/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35056336/


• Sidekudoksen löysyys verisuonissa > heikentynyt veren paluu sydämeen > 
ortostatiikan oireet  

• Kyseessä tahdosta riippumaton ilmiö, joka ei liity dekonditioon, passiivisuuteen tai 
liikuntapelkoon (vrt. Mayo Clinic 2021 ->) 

• perifeerinen neuropatia ja mastosolujen aktiviaatio-oireyhtymä (MCAS) tavallisia 

• aiheuttaako yliliikkuvuus selkäytimessä autonomiset oireet? Joissakin tapauksissa 
niskan C1- ja C2-CNS-puristuksen eksessiivinen (yli)kierto johtaa pyörtymiseen, jota 
käsitellään kaulurilla tai jopa C1-C2-fuusiolla puristuksen/liikkeen estämiseksi. 

 
Tapaus: Nuori tanssija/uimari sai hoidoksi elvytyssuolaa, fysioterapiaa ja lääkkeitä ja parani 
vähitellen 2 vuoden kuluttua armeijakuntoon. 
Ennuste: Dysautnomia ei välttämättä ole elinkautinen, mutta vaatii koordinoitua hoitoa.  
 

 
Trude Schei, Norjan ME-yhdistys: Pan-Eurooppalainen tutkimus 
 
Kaikkien aikojen suurin eurooppalainen ME-kyselytutkimus (N=11,297) perustuu 
norjalaiseen kyselyyn vuodelta 2019 (N = 5,822) ja toteutetaan yhteistyössä European ME 
Alliance (EMEAn) kanssa. Tarkoitus saada uutta tietoa taudinkulusta ja esiintyvyydestä.  

• 15 kieltä, 18 maata, 18 kysymystä 

• Rajoitukset: ei tavoita vakavimmin sairaita eikä niitä, joilla ei vielä ole diagnoosia. 
 

Otteita tuloksista: 

• Tuki: Asteikolla 0-5 mikään maa ei saavuttanut yli 2,5. Harvat saavat tukea koululta, 
terveydenhuollolta tai sosiaalipalveluita vaan jäävät omaisten hyväntahdon ja 
jaksamisen varaan. Norjan tilanne hieman muita maita parempi, potilaan myös 
hieman tyytyväisempiä tukijärjestelmään. 

• Sairauden kulku: Harvat paranevat, enemmän kuin puolet kokee joko pahenemista 
tai suuria vaihteluja.  

• Sairauden kulkuun vaikuttavat tekijät: PEM, stressi ja (taloudelliset) huolet. Myös 
virheellisten neuvojen/harjoitusten saaminen pahentaa sairauden kulkua.   

• Huom.: CBT parantavana hoitona koetaan hyödyttömänä, mutta supportiivisena 
selviytymisstrategiana CBT:stä on osalle jonkin verran hyötyä. 

• Diagnoosin saaminen kestää Euroopassa keskimäärin 5 vuotta ja Suomessa 4,5 
vuotta. Miehet diagnosoidaan vuoden verran naisia nopeammin. 

• Sairauden varhainen puhkeamisikä on vakavan tautimuodon riskitekijä. Brittiläinen 
biopankki vahvistaa tämän havainnon.  

• Vakavuusaste: 75% on kodin- tai vuoteenomia eli ”lieväkin” ME on vaikea sairaus. 

• Alkamisvuosi: Norjassa ja maailmalla (mahdollisesti sikainfluenssan aiheuttama) 
selkeä sairastumishuippu vuonna 2009. Yleisesti ottaen potilaiden määrä on 
kasvussa. 
 

Johtopäätös: Tutkimusrahoitus hoitokeinojen löytämiseksi tulisi paljon edullisemmaksi kuin 
sairauden aiheuttamat jatkuvat kustannukset ja menetykset. Tallenne. 
 

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/orthostatic-hypotension/diagnosis-treatment/drc-20352553
https://www.youtube.com/watch?v=jL5StmKCP5w


Brian Hughes, psykologian professori, Irlanti: Uudet NICE-suositukset (10/2021): 
Follow the Science 
 
NICE-työryhmään kuului mm. 15 vanhempaa lääketieteellistä konsulttia. Luonnos oli mittava 
(2733 sivua) ja se perustui mm. kymmeneen kirjallisuuskatsaukseen. Kaikki maailman 
sidosryhmät kutsuttiin antamaan lausuntoja, joita tuli niin paljon, että julkaisua jouduttiin 
lykkäämään. Lopullinen julkaisu tapahtui lokakuussa 2021. Suositus ei ole juridisesti sitovia, 
mutta on erittäin merkillistä, jos kansallisen elimen toimesta huolellisesti laadittuja näyttöön 
perustuvia kansallisia suosituksia ei kunnioiteta. 
 
Mitä uutta? 

• Diagnoosiin tarvitaan vähintään neljä oiretta (PEM, unihäiriöt, fatiikki ja kognitiiviset 
vaikeudet) 

• Moniammatillinen tiimi voi sisältää psykologin, mutta keskeisempiä osaamisalueita 
ovat reumatologia, endokrinologia, neurologia, immunologia jne. 

• Laaditaan henkilökohtainen hoito- ja tukisuunnitelma sis. toimintakykarvio, 
apuvälineiden tarve, omahoitostrategiat, yhteyshenkilöt jne. 

• Nykytiedon mukaan parantavaa hoitoa tai kuntoutusta ei ole, mutta 
energianhallintaa voi suositella. Tämä on merkittävä muutos, sillä vanhat suositukset 
määräsivät asteittain lisättävää rasitusta (GET) parantavana hoitona. Uusi suositus 
(”Do not offer GET”) ei ole tulkinnanvarainen. GET:iä ei tule tarjota.  

• CBT:tä ei tule tarjota parantavana hoitona vaan tarpeen vaatiessa emotionaalisena 
tukena potilaalle ja omaishoitajille.  

• Älä myöskään suosittele lobbausryhmien kauppaamaa Lightning Processia (millä 
tahansa nimellä), sillä menetelmä ei perustu näyttöön. ME/CFS ei liity uskomuksiin 
tai käyttäytymiseen. 

 
Muuttuva paradigma: Psykogeenisestä fysiologiseen sairauteen 
Kautta aikojen naisten fyysisiä oireita on vähätelty ja pistetty psykologisen heikkouden 
piikkiin. Esim. Lontoon epidemia 1955, joka tulkittiin retrospektiivisesti massahysteriana 
vuodesta 1970 viime vuosiin saakka. Psykogeenisen (tai kognitiivis-behavioraalisen) 
hypoteesin rajoituksia: 

• johtopäätökset eivät perustu näyttöön vaan näytön puutteeseen (esim. neg. verikoe) 

• ME/CFS:ää sairastavilla ei ole voitu todeta psykologisia eroja terveisiin verrattuna 

• CBT:stä ei ole todettu heille hyötyä 

• CBT-tutkimuksen huono laatu: suuri osa tutkimuksista ei ole vertaisarvioitu tai on 
arvioitu oman sidosryhmän ”kaikukammiossa”, esim. arviointiin on voitu käyttää 
omaa väitöskirjaopiskelijaa. 

 
Miten muuttaa vanhoja organisaatioita ja asenteita? Iso-Britannian NICE-suositukset 
perustuvat vallitsevaan lääketieteeseen ja niillä on suuri vaikutus muihinkin maihin. Mutta 
yksinomaan hyvät suositukset eivät riitä. ME/CFS:än ymmärtäminen biologisena sairautena 
ja vanhan psyykkisen sairauden stigman poistaminen vaativat valtavaa muutosta. 
Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan koulutuksen ja käyttöönoton palkitsemisjärjestelmiä 
sekä asennemuutosta. Valitettavasti siirtyminen uuteen aikakauteen tapahtuu hitaasti sitä 
mukaa kun vanhat auktoriteetit menevät eläkkeelle ja huono tiede väistyy uuden edeltä.  
 



Miksi sitten jotkut eivät pidä uusista suosituksista tai halua uskoa niihin? Harvat 
ammattilaiset seuraavat tiedettä ja monet rakentavat uransa vanhaan tietoon, se on 
inhimillistä. Kaikki ammattilaiset eivät ole dogmaattisia, mutta on vaikea myöntää 
tehneensä väärin. Yksinkertaisin ratkaisu olisi suositusten noudattaminen.  
 
Brian Hughesin oma yhteenveto ja tallenne tapahtumasta sekä hänen muita kirjoituksiaan 
löytyy sivustolta "The Science Bit". 
 
 

https://thesciencebit.net/2022/10/24/another-look-at-the-new-nice-guideline-for-me-cfs/
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Tutkimus kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) ryhmämuotoisesta terveyspsykologisesta
kuntoutuksesta

Päijät- Hämeen keskussairaalassa yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla käynnistyi syksyllä 2019 tutkimus
kroonisen väsymysoireyhtymän ryhmämuotoisesta terveyspsykologisesta kuntoutuksesta. Tutkimus liittyy
psykologi Meeri Keurulaisen väitöskirjaopintoihin. Vuosina 2021-2024 tutkimukseen otetaan 70-80 tutkittavaa.
Tutkimukseen on mahdollista osallistua Lahdessa, Tampereella ja Helsingissä.

Krooniseen väsymysoireyhtymään ei ole yhtä selkeää parantavaa hoitoa, joka toimisi kaikille. Ei-lääkkeellisillä
kuntoutuksilla sekä oireen mukaisilla lääkehoidoilla toimintakykyä voidaan kuitenkin parantaa sekä ylläpitää.
Samanaikaisia sairauksia ja oireita voidaan hoitaa.

Tutkimusten tarkoituksena on kehittää kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien tueksi strukturoitu
terveyspsykologinen ryhmäkuntoutus, jota voisi hyödyntää osana kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ryhmä on
kohdennettu tutkittaville, joilla toimintakyvyn heikentymä on lievää- keskivaikeaa. Kuntoutuksen avulla pyritään
tukemaan sopeutumista muuttuneeseen toimintakykyyn sekä tarjoamaan työkaluja toimintakyvyn
parantamiseksi ja omahoidon tueksi. Kuntoutuksen painopiste on tavoitteellisessa terveyden ja toimintakyvyn
parantamisessa ja ylläpitämisessä, oman sairauden erityispiirteiden ymmärtämisessä. Kuntoutuksessa
pyritään vahvistamaan omaa kehomieliyhteyttä sekä oppimaan miten omilla arkipäiväisillä valinnoilla voi
vaikuttaa arjessa jaksamiseen sekä toimintakyvyn parantamiseen. Tutkimuksen toissijaisena tavoitteena on
suomalaisten väsymysoireyhtymään sairastuneiden tarkempi karakterisaatio monitieteisiä mittareita
hyödyntäen sekä biolääketieteellisen tutkimustiedon tuottaminen.

Tutkimuksessa kroonisen väsymysoireyhtymän kuntoutusta lähestytään kokonaisvaltaisesti. Tällä tarkoitetaan
sitä, että tutkimuksessa käytettävässä kuntoutuksessa huomioidaan terveyteen vaikuttavien biologisten
tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla pyritään tukemaan
toimintakykyä muuttuneessa tilanteessa riippumatta kroonisen väsymysoireyhtymän aiheuttavasta tekijästä.

Ryhmässä sovelletaan kognitiivisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä
psykofyysisiä menetelmiä strukturoidusti sairastuneiden tarpeisiin ja arkeen soveltaen. Tutkimuskohteena ovat
ryhmäläisten kokemukset kuntoutuksen toimivuudesta ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Tutkimus on arvioitu
HUS:n eettisessä toimikunnassa.

Tutkimukseen halukkailta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen, suostumus pyydetään ennen
haastattelujen aloittamista. Suostumuksen antamisen jälkeen yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla arvioidaan
tutkimukseen soveltuvuutta lääkärin ja psykologin haastatteluilla. Haastatteluiden kesto on yhteensä noin 2,5
tuntia. Tämän lisäksi tehdään psykiatrinen poissulkuhaastattelu, tähän on hyvä varata aikaa 2 tuntia. Mikäli
olette haastattelujen perusteella tutkimukseen soveltuva ja suostutte mukaan tutkimukseen, ennen
tutkimuksen aloittamista teille tehdään myös erilaisia tutkimusmittauksia.

Laboratoriomittauksilla suljetaan pois muita oireilua selittäviä sairauksia sekä otetaan ylimääräinen
tutkimusverinäyte.  Laboratoriomittauksiin on hyvä varata aikaa noin tunti. Neuropsykologisilla mittauksilla
kartoitetaan tiedonkäsittelytoimintoja. Neuropsykologiset mittaukset ovat kestoltaan noin kaksi tuntia.
Neuropsykologiset mittaukset toteutetaan yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla. SOMNOtouch TM nibp-
laitteella seurataan verenpaineen vaihteluita, sykevariaatiota sekä yön aikaista palautumista vuorokauden
ajan. Laite asennetaan yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla sekä palautetaan sinne seurannan päätyttyä.
Laitteen asennuksen kesto on noin puoli tuntia. Lisäksi kotiin mukaan täytettäväksi annetaan voinnin
itsearviointilomakkeita. Näiden täyttäminen vie aikaa noin tunnin.

Mittausten jälkeen tutkimukseen osallistuvat arvotaan tutkimuksen kohteena olevaan ryhmäkuntoutukseen
(tutkimusryhmä) tai tutkimuksen vertailuryhmänä (kontrolliryhmä) olevaan elintapaohjausryhmään.
Elintapaohjausryhmässä käydään strukturoidusti läpi arjen rytmiä, ruokavaliota, liikuntatottumuksia sekä omia
terveyttä ylläpitäviä tekijöitä. Ryhmä kestää kuusi kertaa ja käynnit toteutuvat kolmen kuukauden aikana
kahden viikon välein, kaksi tuntia kerrallaan.

Tutkimuksen kohteena oleva ryhmäkuntoutus on kestoltaan neljä kuukautta. Tänä aikana ryhmätapaamisia
on kahdeksan. Tapaamiset toteutuvat kahden viikon välein ja ovat kestoltaan 2 tuntia. Ryhmässä edetään
kuntoutukseen kehitetyn työkirjan mukaan. Jokaiselle kerralle on etukäteen sovittu aihe. Kuntoutus sisältää
omaa hyvinvointia tukevien elementtien harjoittelua sekä niiden aktiivista ja tietoista hyödyntämistä myös
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ryhmätapaamisten ulkopuolella. Aikaa omatoimiseen kuntoutuksen edistämiseen tapaamisten ulkopuolella
suositellaan varattavan päivittäin 0,5-1 tuntia oman voinnin mukaan.

Ryhmien päättymisen jälkeen psykologin seurantahaastattelut toteutetaan etäyhteyksin. Haastattelujen kesto
on 0,5-1 tuntia. Voinnin itsearviointilomakkeiden täyttämisen kesto on noin tunti.

Tutkimus- ja kontrolliryhmän seurantatapaaminen, psykologin seurantahaastattelu ja voinnin
itsearviointimittaukset toteutetaan 3 kk ryhmän päättymisestä. Seurantatapaamisen kesto on kaksi tuntia.
Psykologin haastattelu toteutetaan etäyhteyksin, kesto on noin 0,5-1 tuntia. Voinnin itsearviointilomakkeiden
täyttäminen vie aikaa noin tunnin.

Kaikki tutkimuskäynnit ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkittavat voivat keskeyttää tai peruuttaa tutkimukseen
osallistumisen missä vaiheessa vain ilman, että se vaikuttaa heidän saamaansa muuhun hoitoon.

Mikäli kiinnostuitte tutkimukseen osallistumisesta, pyydämme teitä ilmaisemaan kiinnostuksenne
yleissairaalapsykiatrian poliklinikan henkilökunnalle.

Tutkimusryhmän puolesta, yhteistyöterveisin

Meeri Keurulainen

psykologi, psykologian tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto

meeri.keurulainen@phhyky.fi, p. 044-7195045

www.paijat-sote.fi, www.phhyky.fi
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