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Tämän lehden teemana on tutkimus ja hoito. Lihastautiliitto oli mukana IV valtakunnallisil-
la Lastenneurologiapäivillä Turun Logomossa 15.–16.6., joten tutkimusjutut painottuvat tällä 
kertaa lasten asioihin. Vuorovaikutus lääkärin kanssa on kuitenkin asia, joka koskettaa kaikkia 
iästä riippumatta. Sen oppimisesta kertoo kokemustoimija Päivi Aaltonen, jonka kanssa har-
joittelemaan pääsi lääketieteen opiskelija Eemil Taipalus. Juttu sivulla 24!



Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuonna lehden pääkirjoittajina toimivat kunkin lehden teemaan 
liittyvät vierailijat. Tutkimus ja hoito -teemanumerossa ajatuksiaan aiheesta avaa Lihastautiliiton 
puheenjohtaja Raila Riikonen.

PÄÄKIRJOITUS

Kesänjälkeinen tervehdys!

Tämän lehden teemana on tutkimus 
ja hoito. Teema, joka kiinnostaa var-
masti jokaista lihastautia sairasta-
vaa. Ennen sanottiin, että lihassai-
raan ainoa keino pysyä toimintaky-
kyisenä on fysioterapia, koska lääk-
keitä lihastauteihin ei ole. Nykyään 
kansainvälisen tutkimuksen avulla 
on tehty ensimmäiset lääkkeet lihas-
tauteihin. Tutkimus antaa uutta tie-
toa lihastautien syntymekanismeista 
ja lihassairaan toimintakyvystä, tu-
levaisuuden parantavat hoidot voi-
daan löytää vain tutkimuksella.

Minulla on Lihastautiliiton pu-
heenjohtajana luottamustoimi Ai-
vosäätiön hallituksessa. Aivosää-
tiön missiona on rakentaa tulevai-
suuden Suomea, jossa yhä harvem-
pi joutuu kärsimään aivojen ja her-
moston sairauksista. Aivosäätiö on 
jakanut apurahoja aivotutkimuk-
seen 1,95 miljoonaa euroa vuosi-
na 2010-2022, lihastautien tutkimuk-
seen on jaettu 15.000 euroa. Verrat-
tuna esimerkiksi kehitysvammatut-
kimukseen (yli 400 000 EUR apura-
hoja samalla ajanjaksolla) summa on 
pieni. Aivosäätiön kautta lahjoituk-
set voi kohdentaa, mm. lihastautien 

Kuva Shanshan Gong

ja muistisairauksien tutkimukselle 
on omat rahastonsa. Jaettavien apu-
rahojen summa määräytyy rahasto-
jen koon mukaan. Jos rahastoon tu-
lee lahjoituksia, myös jaettavien apu-
rahojen määrä kasvaa. Esimerkik-
si 2022 jaetaan apuraha ALS-taudin 
tutkimukseen, koska siihen on tullut 
lahjoituksia.

Aivosairaudet koskettavat laa-
jasti suomalaista yhteiskuntaa. Joka 
toinen yli 45-vuotias nainen ja joka 
kolmas mies sairastuu elämänsä ai-
kana vakavaan aivosairauteen. Esi-
merkiksi muistisairaudet kosketta-
vat potilaiden ja heidän läheistensä 
kautta yli miljoonaa suomalaista, se 
ei kuitenkaan ole heijastunut tutki-
musrahoitukseen. Julkisen talouden 
paineiden takia säätiöiden - ja niille 
lahjoittavien yksityisten ihmisten ja 
yritysten - rooli on tulevaisuudessa 
yhä suurempi.

Suomessa tehtävä työ hyödyttää 
suurta kansainvälistä tutkimuskoko-
naisuutta ja tuo tärkeää uutta tietoa 
sekä todellista hyötyä potilaille. Vain 
yhdistämällä eri maiden tutkijoiden 
voimat ja rahoitus on mahdollista löy-
tää hoitokeinot myös lihastauteihin.

Haastankin kaikki mukaan tal-
koisiin tutkimuksen puolesta. Jokai-
nen meistä voi osaltaan olla muka-
na rahoittamassa lihastautien tutki-
musta. Tutkimuksista saadut tulok-
set auttavat meitä lisäämään hyvin-
vointia ja terveyttä tulevaisuudes-
sa, mahdollistamaan laadukkaam-
paa elämää sekä poistamaan ennen-
aikaisia kuolemia ja näistä johtuvia 
menetettyjä elinvuosia.

Raila Riikonen
Lihastautiliiton puheenjohtaja

Porras 4/2022    3



Kysymyksiä ja vastauksia 
lihastaudeista
Lihastautiliitossa on jo usean vuoden ajan ollut tapana tarjota erilaisten asiantuntijaluentojen  
ja tapahtumien yhteydessä mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille etukäteen.  
Näistä kysymyksistä tehdään Porras-lehteen säännöllisin väliajoin kooste sellaisten  
kysymysten osalta, joista uskomme olevan hyötyä laajemminkin kuin kysyjälle itselleen.  
Tällä kertaa kysymykset on koottu Kysy lihastaudeista -palveluun tulleista kysymyksistä,  
ja niihin vastaavat Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi –hankkeen asiantuntijalääkäri, 
neurologian erikoislääkäri Manu Jokela ja Lihastautiliiton lihastautiasiantuntija Kati Kekkonen.

Lihastaudit ja anestesia  
- voiko nukuttaa?

Lihastaudit eivät ole este nukutuk-
selle, mutta tiettyjen lihassairauksi-
en kohdalla anestesialääkärin täytyy 
arvioida mitä lääkkeitä voidaan käyt-
tää ja mitä pitää välttää. Lisäksi täytyy 
huomioida, että nukutuksesta toipu-
miseen voi tietyissä vaikeammissa li-
hassairauksissa liittyä ongelmia. Näi-
den asioiden pohtiminen on kuitenkin 
anestesialääkärille rutiinia, eikä lihas-
tautia sairastavan kannata olla niistä 
etukäteen huolissaan.

Myastenia graviksen  
yhteys virustauteihin?

Viimeisimmän tietämyksen perusteel-
la ei ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että 
myastenia gravis johtuisi virus- tai 
muustakaan infektiosta.

Voiko Tampereelle päästä 
tutkimuksiin, vaikka oma 
erikoissairaanhoito ei näe sen 
tuovan diagnoosin etsimiselle 
lisäarvoa, eli ei tee lähetettä?

Lähetteen Tampereen Lihastautien 
tutkimuskeskukseen voi kirjoittaa 
myös perusterveydenhuollon tai yk-
sityisen puolen lääkäri. Lähetteen pe-
rusteella arvioidaan mahdolliset tar-
vittavat lisätutkimukset ja kutsutaan 
paikalle Tampereelle tarvittaessa.

Onko havaintoja, että IBM:ää 
sairastavalla  
olisi riskiä myös muihin 
tiettyihin sairauksiin?
Noin viidesosalla IBM-potilaista on li-
säksi jokin muu autoimmuunisaira-
us, kuten kilpirauhasen vajaatoimin-
ta, psoriaasi, keliakia tai Sjögrenin 
syndrooma.

Mistä voin saada tietoa 
perinnöllisyydestä?

Järjestölähtöistä keskustelutukea ja 
ohjausta perinnöllisyyteen liittyvis-
sä kysymyksissä tarjoaa Harvinaiskes-
kus Norion perinnöllisyyshoitaja Ulla 
Parisaari, ulla.parisaari@tukiliitto.fi, 
puh. 044 5765 439. 

Om du vill ha information och stöd 
kring ärftlighet och sällsynta diagnoser 
på svenska, kontakta Folkhälsan Maria 
Hintze, maria.hintze@folkhalsan.fi, te-
lefon 044 788 1078.

Perinnöllisyysneuvontaa annetaan 
yliopistollisten sairaaloiden kliini-
sen genetiikan yksiköissä ja perinnöl-
lisyyspoliklinikoilla. Yliopistosairaa-
loiden tarjoamaan perinnöllisyysneu-
vontaan tarvitaan lääkärin kirjoitta-
ma lähete, mutta saman suvun jäsenet 
pääsevät yleensä neuvontaan ilman 
jokaisen erillistä lähetettä.
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Lihastautiliitto 
kommentoi 
apuvälinepalveluja
Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti järjestöille 
kuulemistilaisuuden koskien apuvälinepalveluja ja 
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 
annetun asetuksen (apuvälineasetus) muutostarpeita 
30.8.2022.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehit-
tämis- ja koordinointiryhmä on asetettu maaliskuussa 2021, ja sen yh-
tenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostar-
peita. Koordinaatioryhmä on nimennyt erillisen työryhmän muutostar-
peiden selvittämistä varten. 

Kuulemistilaisuus oli järjestöille mahdollisuus esittää työryhmälle 
näkemyksensä tarpeellisista muutoksista apuvälineasetuksessa ja apu-
välinepalveluissa apuvälineiden käyttäjien näkökulmasta. Puheenvuo-
ron pituus oli tarkkaan rajattu. Lihastautiliiton sosiaaliturva-asiantun-
tija Katja Voltti ja kokemustoimija Iita Makkonen kävivät pitämässä pu-
heenvuoron. Lisäksi puheenvuoron laadintaan antoi merkittävän pa-
noksen kokemustoimija Anna Nyström. Kommenttipuheenvuoromme 
koski apuvälinepalveluja. Järjestöjen puheenvuoron pitivät Lihastauti-
liiton lisäksi mm. SOSTE, Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys 
Rusetti ry, Suomen CP-liitto ry ja Invalidiliitto ry. 

Lihastautiliiton kommentit 
STM:n järjestöjen 
kuulemistilaisuuteen 30.8.2022
Lihastaudeissa sairauden eteneminen ai-
heuttaa apuvälineiden tarpeen jatkuvan 
muuttumisen ja sen seurannan tarpeen. 
Asiakas joutuu itse päättämään, milloin 
alkaa käyttää kävelyä tukevia apuvälinei-
tä ja myöhemmin pyörätuolia. Erilaisia 
apuvälineitä täytyy voida kokeilla ajoissa, 
apuvälinekokonaisuuden hallitsevan am-
mattilaisen ennakoivalla tuella. Ja laatia 
asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. 
Asiakkaan ei voida olettaa tietävän, mitä 
erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla. 

Apuvälineprosessin hitaus on haas-
tavaa sairauden edetessä. Apuväline voi-
daan yksilöllisesti suunnitella vasta tar-
peen ilmaantuessa, ja jos apuvälinettä 
joutuu odottamaan kuukausia, voi tarve 
olla jo muuttunut ja johtaa välineen epä-
sopivuuteen. Jolloin prosessi pitää aloit-
taa taas alusta. 

Apuvälinepalveluiden työntekijät ovat 
usein sitoutuneita etsimään yksilöllisiä 
ratkaisuja, mutta taloudelliset resurssit 
ja järjestelmän kankeus tuottavat haas-
teita. Pieni taloudellinen säästö toteu-
tuksessa voi johtaa kalliiseen laskuun 
asiakkaan palveluiden lisääntyessä.

Toimimaton palvelu, rikkinäinen tai 
epäsopiva apuväline, apuvälineen huol-
lon ja uusimisen viivästyminen heijas-
tuvat asiakkaan koko elämään ja hä-
nen lähipiirinsä. Apuvälineprosessis-
sa tulisi huomioida paremmin asiak-
kaan kohtaaminen: hän tietää itse par-
haiten, mikä on omaan elämään sopi-
vin ratkaisu. Yleisohjeistusten ei tulisi ra-
jata yksilölliseen tarpeeseen vastaavia 
apuvälineratkaisuja.

Yhteydenpito Apuvälinekeskuksen 
kanssa on joustamatonta. Puhelin- ja au-
kioloajat eivät huomioi asiakkaiden eri-
laisia elämäntilanteita, kuten työssä käy-
mistä. Palveluita tulisi kehittää kotiin vie-
täviksi asiakkaan tarpeen mukaisesti uu-
den apuvälineen sovittamisesta ja han-
kinnasta alkaen huoltoihin. 

Elämälle välttämättömän apuväli-
neen huolto on pitkään ollut toimima-
ton. Ihmiset joutuvat kohtuuttomiin ti-
lanteisiin, kun apuvälineen puuttuminen 
halvaannuttaa arjen ja elinpiiri supis-
tuu. Huollon aikana asiakkaan tulee saa-
da väliaikaisesti tilalle todellisiin tarpei-
siin vastaava apuväline. Apuvälineen kul-
jetus korjattavaksi, esim. sähköpyörätuo-
li, voitaisiin järjestää asiakkaan kannalta 
sujuvammin ja vaihtoehtoisesti toteuttaa 
kotiin tuotavana liikkuvana palveluna, 
myös virastoaikojen ulkopuolella.
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Lihastautiliiton 
fysioterapiapalvelu –  
miksi sitä saa vain Turussa?
Lihastautiliitossa on toiminut oma fysioterapiapalvelutoiminta jo 35 vuotta. Fysioterapiayksikkö 
sijaitsee Turussa liiton keskustoimiston yhteydessä. Fysioterapiatoiminnan ovat aloittaneet liiton 
pitkäaikaiset fysioterapeutit Kristiina Rantakaisla ja Ritva Pirttimaa, jotka molemmat eläköityivät 
hiljattain. Nykyisin fysioterapiayksikössä työskentelee kolme fysioterapeuttia: Noora Kärkkäinen, 
Emma Velling ja Veera Tevasaari.

Lihastautiliiton palvelut rahoitetaan 
STEA-rahoituksella ja palvelut ovat 
avoimia kaikille, jotka tarvitsevat 
apua ja tukea. Tästä poiketen liiton 
fysioterapiatoiminta ei ole STEA-ra-
hoitteista järjestötoimintaa. Lääkin-
nällisiä palveluita ei ole sallittua to-
teuttaa STEA-rahoituksen turvin. Lii-
ton fysioterapiatoiminnan mahdol-
listavat tänä päivänä sopimukset Ke-
lan, Turun kaupungin ja sairaanhoi-
topiirin kanassa, jotka lähettävät asi-
akkaita terapiaan maksusitoumuk-
sella. Turussa tapahtuvan fysiotera-
piatoiminnan palkka- ja muut kus-
tannukset joudutaan kattamaan täy-
sin asiakaslaskutuksella, muuta ra-
hoitusta tähän toimintaan ei ole. Fy-
sioterapiapalveluita kysytään usein 
myös muualle Suomeen, mutta aina-
kaan toistaiseksi liitolla ei ole mah-
dollista aloittaa fysioterapiatoimin-
taa Turun ulkopuolella, koska tarvit-
tavia paikallisia sopimuksia, lihas-
tauteihin erikoistuneita työntekijöitä 
ja tiloja ei ole. 

Avainasemassa 
toimintakyvyn säilyttäminen 

Lihastautiliiton fysioterapiapalvelu-
toiminnan asiakkaat ovat käytännös-
sä kaikki lihastautia sairastavia. Diag-
nooseja on laidasta laitaan, yleisim-
pänä motoneuronitaudit ja ALS. Asi-
akkaat tulevat fysioterapiavastaan-
otolle Kelan, kunnan tai sairaanhoito-
piirin maksusitoumuksella. Myös itse 
maksaen voi hakeutua fysioterapeutin 

vastaanotolle. Tarjolla on myös etä-
vastaanottovaihtoehto, joka toteu-
tuu suojatun videopuhelun välityksel-
lä. Tämä mahdollistaa asiakkaan pää-
syn lihastaudit tuntevan fysiotera-
peutin vastaanotolle mistä päin Suo-
mea tahansa.

Lihastautia sairastavien fysiotera-
piassa keskitytään siihen, että asiak-
kaan toimintakyky säilyisi mahdolli-
simman hyvänä sairauden aiheutta-
mista oireista huolimatta. Lihasheik-
kous on tavallisin lihastaudin oire, 
eikä sitä voida parantaa tai ehkäistä 
fysioterapialla. Fysioterapiassa pyri-
täänkin ehkäisemään lihasheikkouksi-
en aiheuttamia vaivoja, mm. kipuja ja 
kireyksiä, sekä vahvistamaan muita li-
haksia, jotta liikkumiskyky ja toimin-
takyky säilyisivät mahdollisimman 
hyvinä. Hengitysterapia kuuluu kiin-
teäksi osaksi niiden asiakkaiden tera-
piaa, joilla on ongelmia hengityksen 
tai yskimisen kanssa.

Fysioterapiassa  
huomioidaan yksilöllisyys

Fysioterapiassa huomioidaan jokai-
nen asiakas yksilöllisesti: sairau-
den erityispiirteet, sen aiheuttamat 
rajoitteet sekä asiakkaan omat toi-
veet ja tavoitteet fysioterapian suh-
teen kartoitetaan heti aluksi. Lihas-
taudin etenemistä ei voida pysäyttää 
fysioterapialla, mutta paljon on teh-
tävissä sen eteen, että toimintaky-
ky säilyisi mahdollisimman hyvänä. 

Väkivallan tekijä on lähes  
aina vammaiselle henkilölle  
tuttu tai läheinen ihminen
Toimintarajoitteiset henkilöt kokevat muuta väestöä todennäköisemmin väkivaltaa ja 
lähisuhdeväkivaltaa lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisina. Heidän on myös usein muita 
vaikeampi saada tilanteeseen apua. Väkivallan uhreille suunnattujen palveluiden saavutettavuutta 
ja esteettömyyttä pitäisikin parantaa, selviää tuoreessa tutkimushankkeessa, jonka toteuttivat 
THL, Invalidiliitto ry sekä Kynnys ry. Lähisuhdeväkivallalla oli lukuisia seurauksia, kuten muiden 
ihmisten kanssa kanssakäymiseen liittyvien vaikeuksien ja eristäytyneisyyden lisääntymistä.

Mikäli koet tarvitsevasi lihastauteihin erikoistuneiden fysioterapeut-
tien apuja ja asut kaukana, ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele etä-
vastaanottomahdollisuutta. Etävastaanottoajalle voi osallistua esi-
merkiksi oman fysioterapeutin kanssa, jolloin liiton fysioterapeutit 
neuvovat mieltä askarruttavissa asioissa ja oma fysioterapeutti saa 
tarvittavia neuvoja jatkoa ajatellen. Vastaanottomahdollisuuksista ja 
hinnoista voi tiedustella fysioterapia@lihastatutiliitto.fi. Myös Lihas-
tautiliiton verkkosivustolta löytyy lisätietoja asiasta.

6    Porras 4/2022

mailto:fysioterapia@lihastatutiliitto.fi


Puh. 09 417 606 00 │ www.steripolar.fi  │ ISO 9001    ISO 14001    ISO 13485

kun hoitotulokset ratkaisevat

Acapella  
- hengitä vapaammin!
Värisevä Acapella-hengitysharjoitusväline avaa 
tukkoisia keuhkoja irroittamalla limaa tehokkaasti. 
Acapella sopii käytettäväksi kaikille, missä tahansa 
asennossa.

Kysy Acapellaa 
lähimmästä 
apteekistasi tai 
osta Steripolarin 
verkkokaupasta!

www.steripolar.fi/verkkokauppa

Veera Tevasaari aloitti fysioterapiassa
Olen valmistunut fysioterapeutiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuonna 
2021. Valmistumiseni jälkeen muutin Turkuun asumaan ja täällä olenkin työsken-
nellyt useissa fysioterapeutin sijaisuuksissa mm. Kaarinan kaupungin kotihoi-
dossa ja Raision kaupungin kotikuntoutustiimissä sekä Hulvelan palvelukeskuk-
sessa. Fysioterapeutin työt aloitin Lihastautiliiton Turun toimipisteessä kesäkuun 
alussa, joten jos et ole minua aiemmin nähnyt niin ei hätää, olen uusi täällä. Li-
hastautiliitolle hain töihin mielenkiintojeni vuoksi. Halusin haastaa itseäni ja ke-
hittää omaa osaamistani lihastautia sairastavien parissa työskennellen.

Terapiatilanteissa pyrin tuomaan esille tuoretta ja nuorekasta fysioterapeut-
tista näkökulmaa. Perinteisistä toimintatavoista poiketen toiminkin työssäni in-
novatiivisesti. Olen myös hyvin puhelias ja huumorintajuinen. Vapaa-ajalla tyk-
kään viettää aikaa luonnossa ulkoillen sekä joogassa käyden. Edeltävän kesän ai-
kana olen myös innostunut pyöräilystä ja käynyt säännöllisesti meressä uimassa.

Fysioterapia voi sisältää yksilöllistä ohjausta, neuvontaa, 
liiketerapiaa ja harjoittelua sekä manuaalista ja fysikaa-
lista terapiaa. 

Terapian tavoitteet ja sisältö määritellään yhdessä asiak-
kaan kanssa. Mikäli esimerkiksi asiakkaalla on aiempi nega-
tiivinen kokemus tietystä terapiamenetelmästä, otetaan se 
terapian sisällön suunnittelussa huomioon ja mietitään mui-
ta ratkaisuja fysioterapiatavoitteisiin pääsemiseksi. Jotkut 
asiakkaat tarvitsevat enemmän terapeutin tekemää liikettä 
ja manuaalista käsittelyä, kun taas toiset tarvitsevat ohjaus-
ta ja motivaatiota omatoimiseen harjoitteluun.

Asiakkaan aktiivinen rooli on tärkeä
Terapian vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että asiak-
kaalla on aktiivinen rooli terapiassa: että hän kokee tulleen-
sa kuulluksi ja ymmärretyksi. Lihasvoimien heikentyessä 
asiakas saattaa olla fysioterapiassa passiivinen ja antaa te-
rapeutin liikuttaa kehoaan, mutta asiakas on loppupelissä 
se, joka päättää, mitä terapiassa voidaan ja ei voida tehdä. 
Tämä otetaan huomioon, vaikka asiakkaalla olisi kommuni-
koinnissa haasteita. Lihastautiliiton fysioterapeuteille erilai-
set kommunikoinnin apuvälineet ja tavat ovat tuttuja.
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Teksti Kati Kekkonen

Lasten krooninen kipu
Krooninen kipu on monitekijäinen ja monitahoinen kokonaisuus, eikä aina tiedetä, miksi akuutti kipu muuttuu 
krooniseksi. Yksittäistä laukaisevaa tekijää kroonistuneelle kivulle ja kipuoireyhtymälle ei aina pystytä 
osoittamaan. Kroonisen kivun lisäksi voidaan puhua ensisijaisesta kipuoireyhtymästä. Kipuoireyhtymä on 
suhteellisen yleistä, mutta alidiagnosoitua sekä alihoidettua lasten ja nuorten keskuudessa. Kipu määritellään 
yleensä krooniseksi, kun se on kestänyt yli kolme kuukautta, mutta määritelmissä on vaihtelevuutta.

Kroonisesta kivusta kärsii arviolta 20–
46 % lapsista ja nuorista, ja huomat-
tavasti elämää rajoittavasta kivus-
ta noin 8 %. Arvioiden mukaan kroo-
nisen kivun kokemukset ovat nousus-
sa ja sen taloudelliset vaikutukset ovat 
huomattavia. Kroonistunut kipu on 
yhteydessä myös syrjäytymiseen, joka 
on taloudellisesti merkittävä seikka. 
Lapsuudessa alkava krooninen kipu 
jatkuu usein myös aikuisuuteen, ja li-
sää etenkin hoitamattomana myös 
mm. mielenterveyshäiriöiden ilmene-
mistä aikuisuudessa 

Lapset kärsivät useimmiten pai-
kallisista kivuista, kuten päänsäryis-
tä, vatsakivuista sekä luurankolihas-
ten kivuista kuten selkäkivuista, nivel-
kivuista ja niska-hartiaseudun kivuis-
ta. Lapsilla tavataan myös kroonista 
väsymysoireyhtymää, CRPS -oireyhty-
mää eli monimuotoista paikallista ki-
puoireyhtymää, fibromyalgiaa, hyper-
mobiliteettia sekä POTS -oireyhtymää 
eli posturaalista ortostaattista taky-
kardiaoireyhtymää. Kroonisen kivun 
laukaisevia tekijöitä lapsilla ovat vam-
mat, leikkaukset ja sairaudet. Kipu-
tunteen taustalla voi olla myös psyyk-
kinen trauma tai stressi. Suurimmassa 
riskissä kroonistuneeseen kipukoke-
mukseen ovat ne lapset ja nuoret, joil-
la on usein päänsärkyä ja päiväaikais-
ta väsymystä, ja jotka harrastavat lii-
kuntaa erittäin aktiivisesti. 

Kivun ei yleisesti ei ole ajateltu 
liittyvän lihastauteihin. Tiedon ja tut-
kimuksen lisääntyessä on kuitenkin 
havaittu kivun liittyvän useisiin eri 
lihastauteihin, samoin kroonisen ki-
vun. Engel kumppaneineen (2009) 
teki tutkimuksen nuorten lihastautia 
sairastavien kokemasta kivusta. Tut-
kimuksessa, jossa lihastautia sairas-
tavia nuoria oli mukana 42 kpl, 55 % 
raportoi kokevansa kroonista kipua. 
Kipua koettiin useissa kohdissa ke-
hoa, eniten jaloissa. 

Miksi kipu kroonistuu?
Akuutti kipu ilmoittaa vaarasta, ja se 
on evolutiivisesti ajateltuna hengis-
sä selviämisen kannalta tärkeä viesti. 
Akuutissa kivussa kiputuntemus aut-
taa myös akuutin vaurion korjautu-
misprosessissa, koska kipu auttaa vält-
tämään vammaa pahentavia tekijöi-
tä. Kivun muuttuessa krooniseksi tämä 
suojaava ja varoittava kivun merkitys 
kuitenkin jää takaa-alalle ja kiputunte-
mus muuttuu haitalliseksi oireeksi. Ah-
distus, masennus, unettomuus ja kog-
nitiivinen heikentyminen ovat kroo-
nistuneen kivun liitännäisseurauksia, 
mutta ne voivat myös ylläpitää kipuko-
kemusta ja altistavat täten kivun pitkit-
tymiselle. Psyykkiset ongelmat verotta-
vat myös kivusta selviämiseen tarvitta-
via voimavaroja.

Kroonisen kivun yhteydessä puhu-
taan myös sentraalisesta sensitisaati-
osta. Silloin kivun aistijärjestelmä toi-
mii epätarkoituksenmukaisesti, johta-
en kivun jatkumiseen syyn jo poistut-
tua. Sentraaliseen sensitisaatioon kuu-
luu myös hyperpatia eli korostunut ki-
putuntemus sekä allodynia eli kivut-
toman ärsykkeen aistiminen kipuna. 
Kaikilla kivusta kärsivillä ei kuiten-
kaan tapahdu sentraalista sensitisaa-
tiota, eikä ole tiedossa miksi se tulee 
toisille, ja toisille ei. 

Kipua voivat pitkittää myös pelko- 
ja välttämiskäyttäytyminen sekä van-
hemman että lapsen puolelta. Myös ää-
rimmäinen kivun pelko eli katastro-
fointiajattelu voi aiheuttaa kivun ko-
kemisen pahenemista, kivun merki-
tyksellisyyden suurentelua tai liiallis-
ta pohdintaa ja avuttomuuden tunnet-
ta kiputilanteessa.

Kroonisen kivun  
hoito lapsilla

Lasten kroonisen kivun hoitoon ei ole 
olemassa kansainvälisiä yhtenäisiä 

hoitokäytänteitä tai suosituksia. 
Lasten kroonisen kivun ja kipu-

oireyhtymän hoidon tulisi kuiten-
kin olla moniammatillista, ja tähdätä 
mahdollisimman normaaliin ikätasoi-
seen elämään oireista huolimatta. Ki-
vun hoidon tulisi yhdistää kuntoutus-
ta, psykologisia menetelmiä sekä tar-
vittaessa myös lääketieteellisiä ja lääk-
keellisiä menetelmiä. Kroonisen kivun 
hoitomenetelmiä lapsilla ovat muun 
muassa psykoedukaatio, kognitiivi-
nen käyttäytymisterapia, fysioterapia 
ja toimintaterapia. Psykologiset inter-
ventiot vähentävät kipukokemuksen 
voimakkuutta, ja etenkin kognitiivisen 
käyttäytymisterapian on todettu mer-
kittävästi parantaneen selviytymistä 
kivun kanssa ja vähentäneen äärim-
mäistä kipupelkoa. 

On tärkeää kiinnittää huomiota 
myös uneen, fyysiseen aktiivisuuteen, 
sosiaalisiin suhteisiin ja koulunkäyn-
tiin. Monet kroonisesta kivusta ja ki-
puoireyhtymästä kärsivät lapset nuk-
kuvat huonosti, ja unettomuuden hoi-
to kroonisesta kivusta kärsivillä lap-
silla ja nuorilla voi parantaa elämän-
laatua ja vähentää myös terveyden-
huollon kustannuksia. Kroonisesta ki-
vusta kärsivät lapset ja nuoret jäävät 
monesti kaveripiirin ulkopuolelle, jo-
ten on tärkeää kannustaa näitä lapsia 
ystäviensä ja harrastustensa pariin. 
Elinpiirin laajentuessa myös kivun ko-
kemus vähenee. Fyysinen aktiivisuus 
ja fysioterapia vähentävät huomatta-
vasti kipukokemuksia. Fyysisen aktii-
visuuden parantamiseen voi kuulua 
esimerkiksi voima- ja tasapainohar-
joittelua, pelejä ja leikkejä. 

Niin sanotusta integratiivisesta 
eli vaihtoehtoisesta lääketieteestä voi 
olla apua kroonistuneen kivun hoi-
dossa lapsilla ja nuorilla. Esimerkiksi 
hypnoosi, jooga, akupunktio, hieron-
ta sekä erilaiset harhautusmenetelmät 
voivat auttaa kroonisesta kivusta ja 
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kipuoireyhtymästä kärsiviä lapsia ja nuoria. Erilaisissa tut-
kimuksissa nuoret kipupotilaat kertoivat saaneensa kipui-
hinsa apua muun muassa hengitysharjoituksista, aromate-
rapiasta, mindfulnessista, rentoutusharjoituksista, levosta 
ja venyttelystä. Muita raportoituja kivunlievityskeinoja oli-
vat asennonvaihto, uiminen, lämpö sekä sukkien pitämi-
nen jalassa. 

Perheen rooli lapsen kroonistuneessa kivussa

Lasten ja nuorten kokema krooninen kipu koskettaa aina 
myös koko perhettä. Jatkuva kipukokemus vaikuttaa per-
heen elämään negatiivisesti, ja voi pahimmillaan aihe-
uttaa vanhempien työpoissaoloja tai jopa vanhempien 
työkyvyttömyyttä. 

Perheen opitut tavat ja toimintamallit voivat ylläpitää 
kipua ja sitä, kuinka herkästi tuntemukset tuodaan esille 
kipuna. Perheen toimintamalleihin voi lukeutua esimerkik-
si se, jäädäänkö pienestäkin tuntemuksesta heti kotiin, vai 
lähdetäänkö kiputuntemuksen kanssa kuitenkin kouluun 
ja töihin. Friedrichsdorf ym. (2016) hoitavat työkseen kipu-
potilaita lastensairaalassa. He ovat havainneet, että kroo-
nisesta kivusta kärsivien lasten vanhemmat ovat usein yli-
varuillaan ja kiinnittävät liikaa huomiota lapsensa kipuun 
ja kivusta kertomiseen. Täten vanhemmat voivat vahingos-
sa jopa vahvistaa lapsen kipukäyttäytymistä. Tämän vuoksi 
olisi tärkeä huomioida myös vanhemmat lapsen kivunhoi-
toprosessissa opettaa heille keinoja selvitä lapsen kipukoh-
tauksista, esimerkiksi rauhoittumalla. Perheen kannustava 
ja aktivoiva ote suojaa kivun pitkittymiseltä. 

Turun malli lasten  
kroonisen kivun hoidossa

Lastenneurologian erikoislääkäri Milla Ylijoki esitteli Val-
takunnallisilla Lastenneurologiapäivillä kesäkuussa Turun 
mallin lasten kroonisen kivun hoidossa. Turun yliopistolli-
sessa keskussairaalassa on käytössä moniammatillinen PIT-
KOS-työryhmä lasten kroonisen kivun hoidossa. Työryh-
mään kuuluu lastensairaanhoitaja/kipuhoitaja, reumatolo-
gi, ortopedi, gastroenterologi ja yleispediatri, lastenneuro-
logi, lasten anestesiologi, lasten- ja nuorisopsykiatri, perhe-
terapeutti tai psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaalakoulun 
opettaja, neuropsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeut-
ti sekä kuntoutusohjaaja ja/tai sosiaalityöntekijä. Krooni-
sesta kivusta kärsivät lapset tulevat työryhmään lähetteellä 
joko lasten ja nuorten poliklinikalta, psykiatrialta tai avo-
pediatreilta. Kohderyhmänä on alle 16-vuotiaat potilaat, 
joilla on kroonista kipua tai muuta toimintakykyä haittaa-
vaa tai uhkaavaa oiretta, kuten väsymystä, unettomuutta 
tai lihasheikkoutta. Usein pitkäaikaisista oireista kärsivillä 
lapsilla on myös runsaasti koulupoissaoloja. 

Työryhmä kokoontuu joka toinen viikko käsittelemään 
lähetteet, ja kokouksissa päätetään työryhmän kesken teh-
tävät toimenpiteet. Lapsi otetaan aina ensin työryhmän lää-
kärin vastaanotolle, jolloin varmistetaan potilaan soveltu-
vuus PITKOS-työryhmään. Tässä vaiheessa kaikki etiologiset 
ja diagnostiset selvittelyt tulee olla tehtynä, sillä PITKOS-jak-
solla ei enää tehdä tutkimuksia. Kaikki lähetteellä tulleet po-
tilaat eivät lopulta tarvitse PITKOS-työryhmän interventiota, 
mutta soveltuville aloitetaan kuntoutus ja arvio avotoimin-
tana tai kahden viikon jaksolla vuodeosastolla.

PITKOS-toiminnan tavoitteena on lopettaa tutkimus-
kierre, joka lapselle ja perheelle on oireiden vuoksi saat-
tanut kehittyä. Kokonaistilanteen selvitys, mukaan lukien 
perheen sosiaalisen tilanteen ja lapsen koulutilanteen sel-
vitys, kuuluvat olennaisena osana toimintaan. Lisäksi sel-
vitetään miten oireet vaikuttavat arkeen sekä yksilö- että 
perhetasolla. Tavoitteena on myös saavuttaa yhteistyössä 
lapsen ja perheen kanssa kaikkien hyväksymä jatkosuunni-
telma. PITKOS-jaksolla interventioina käytetään psykoedu-
kaatiota, psykofyysistä fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, 
psykiatrian tukea ja menetelmiä sekä omahoitajan ja lää-
kärin seurantaa ja arviointeja. Jaksolla havainnoidaan ja 
arvioidaan lapsen tai nuoren toimintakykyä, etsitään lääk-
keettömiä kivun-/oireenhallintakeinoja ja tuetaan lasta tai 
nuorta selviytymään arjessa. Lisäksi tehdään tiivistä yh-
teistyötä kodin ja koulun kanssa, jotta löydetään sopiva 
tapa mahdollistaa koulunkäynti. Tarvittaessa mukaan ote-
taan myös sosiaalitoimi ja lastensuojelu. 
 
Lähteet:

Engel J.M., Kartin D., Carter G.T., Jensen M.P., Jaffe K.M. Pain in 
Youths With Neuromuscular Diseases. Am J Hosp Palliat Care. 2009; 
26(5): 405-412. 

Friedrichsdorf S.J., Giordano J., Dakoji K.D., Warmuth A., Daughtry 
C., Schulz G.A. Chronic Pain in Children and Adolescents: Diagnosis 
and Treatment of Primari Pain Disorders in Head, Abdomen, 
Muscles and Joints. Children 2016, 3, 42. 

Kalso E. Miksi kipu pitkittyy ja voiko sitä ehkäistä? Lääkärilehti 
18/2018, vsk 73, s. 1119–1126. 

Ylijoki Milla. Luento IV Valtakunnallisilla Lastenneurologiapäivillä 
15.-16.6.2022, Kongressikeskus Logomo, Turku
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Lapsi kuntoutuksen 
päähenkilönä - terveisiä 
Lastenneurologiapäiviltä
Lihastautiliitto oli mukana IV valtakunnallisilla Lastenneurologiapäivillä Turun Logomossa  
15- 16.6.2022. Teemana päivillä oli ”Klaaraks tiimityät?” ja päivillä kuultiin monia  
puheenvuoroja kuntoutuksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä.

Päivät avannut lastentautien erikois-
lääkäri, dosentti Heikki Lukkarinen, 
toi heti avauspuheenvuorossaan esiin 
sen, että lasten kuntoutukseen on in-
vestoitu vain murto-osa siitä, mitä pi-
täisi investoida - kuntoutus on hyvin 
kustannustehokasta oikeaan aikaan 
annettuna. Päivien aikana monessa 
puheenvuorossa otettiin esille moni-
ammatillisuus, sekä se että lapsi tuli-
si ottaa mukaan hänen kuntoutustaan 
suunniteltaessa. 

Lapsen asema kuntoutuksessa 
vai kuntoutuksen asema 
lapsen elämässä?
Fysioterapeutti ja kuntoutuksen yliopet-
taja Salla Sipari piti puheenvuoron kun-
toutumisesta ja yhteiskehittämisestä ar-
jessa. Hän korosti puheessaan, että on 
muistettava tehdä ero kuntoutuksen ja 
kuntoutumisen välillä. Kuntoutuminen 
on lapsen ja hänen ympäristönsä väli-
nen muutosprosessi ja lapselle merki-
tyksellistä toimintaa. Kuntoutumisen 
tarpeet muuttuvat elämäntilanteiden ja 
arjen mukaan ja ovat yksilöllisiä. Sipa-
rin mielestä lapset tulisi ottaa mukaan 
luomaan, tuottamaan ja kehittämään 
palveluita, jotta niistä saataisiin enem-
män lasten tarpeita vastaavia. Samaa 
mieltä oli ylilääkäri Jarkko Kirjavainen. 
Lapselle merkityksellinen toiminta, tar-
peet ja tavoitteet tulisi asettaa kuntou-
tuksen suunnittelun lähtökohdaksi ja 
lapsi tulisi ottaa mukaan oman kuntou-
tuksen suunnitteluun. 

TtM Johanna Olli korosti puheen-
vuorossaan lapsen asemaa kuntoutuk-
sensa päähenkilönä, ja otti esille  aja-
tuksen, jossa lasta voidaan ajatella joko 
kohteena, ongelmana tai tekijänä. Koh-
teena oleva lapsi on ulkoisten interven-
tioiden kohde, jossa kuntoutuksen ta-
voitteet asetetaan ylhäältä käsin. On-
gelmalähtöisessä ajattelussa lapseen 

keskitytään puutelähtöisesti ja epäon-
nistumiset asetetaan koskemaan las-
ta. Tekijälähtöisessä ajattelussa lapsi 
otetaan huomioon persoonana ja hä-
nen oikeutensa ja aktiivisuutensa tun-
nustetaan – ja tätä ajatusta kohden tu-
lisi lapsen kuntoutuksessa päästä. Lap-
set osaavat itse määritellä kuntoutuk-
selleen tavoitteita, ja lasten määrittä-
mät tavoitteet ovat yleensä helpommin 
saavutettavissa kuin vanhempien mää-
rittelemät tavoitteet. Ollin mukaan lap-
si ei ole kuntoutusta varten, vaan kun-
toutus lasta varten. 

Lastenneurologian erikoislääkä-
ri Harri Arikka pohti esityksessään, 
millaista on lasten hyvä kuntoutus 
SOTE:ssa. Hän painotti, että lasten kun-
toutuksen tavoitteena tulee olla perus- 
ja erityistason palveluiden entistä pa-
rempi yhteistyö. Arikan mukaan kun-
toutus on tuotava osaksi lapsen ym-
päristöä yhdessä kasvatuksen (perhe), 
ohjauksen (lähimmät ihmiset) sekä 
opetuksen (varhaiskasvatus ja koulu) 
kanssa, ja se on parasta toteuttaa lap-
sen ja perheen lähiympäristössä. Arik-
ka pohti myös erilaisista ja osittain 
päällekkäisistä kuntoutussuunnitelmis-
ta luopumista - esimerkiksi lääkinnäl-
lisiä, pedagogisia ja sosiaalisia kuntou-
tussuunnitelmia tehdään eri paikois-
sa, eivätkä ne kommunikoi keskenään. 
Mitä jos alusta saakka lapsella olisi 
vain yksi suunnitelma, jota täydennet-
täisiin tarpeiden mukaan? Jos lapsi tar-
vitsisi esimerkiksi lääkinnällisen kun-
toutussuunnitelman, sen voisi liittää 
osaksi jo olemassa olevaa kasvun, kehi-
tyksen ja opetuksen suunnitelmaa.

Moniammatillisuuden 
merkitys kuntoutuksessa

Professori, kehityksen ja kasvatuk-
sen erikoispsykologi Riikka Korja Tu-
run Yliopistosta piti puheenvuoron 

moniammatillisuuden merkitykses-
tä lapsen ja perheiden arvioinnissa ja 
kuntoutustyössä. Korja painotti esi-
tyksessään sitä, että lasta olisi hanka-
la tutkia ilman moniammatillista tii-
miä. Koska osaamisen vaatimukset eri 
aloilla ovat lisääntyneet, ei yksittäisen 
asiantuntijan asiantuntemus enää rii-
tä kattamaan koko laajaa skaalaa, eikä 
yksi asiantuntija voi hallita kokonai-
suutta. Kuntoutuksessa täytyy ottaa 
huomioon muun muassa sosio-emo-
tionaalinen ja moraalinen kehitys, ter-
veys ja kasvu, kognitiivinen kehitys, it-
sesäätelyn kehitys sekä turvallisuuden 
tunteen ja kiintymyksen kehitys. Ei rii-
tä, että puututaan vain yhden osa-alu-
een ongelmiin, vaan kaikki tulisi ottaa 
huomioon kokonaisvaltaisesti. 

Mitä uutta lasten 
lihastaudeista? 

Lastenneurologiapäivillä lastenneuro-
logian dosentti ja osastonylilääkäri 
Pirjo Isohanni kävi läpi lihastautien 
lääkehoidon kehitystä ”Mitä uutta li-
hastaudeista?” -otsikon alla. 
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Meillä olet 
osaavissa käsissä 

Sairauden kanssa tulee toimeen, kun saa  
asian tuntevaa hoitoa ja oikeaa tietoa. Maskussa 
vankka kokemus ja uusin tieto kohtaavat.

Harkinnanvaraiseen moniammatilliseen 
yksilökuntoutukseen voivat hakea myös 65 vuotta 
täyttäneet. Lue lisää nettisivuiltamme osoitteesta  
kuntoutuskeskus.fi/yksilokuntoutus

Omaishoitajan ja hoidettavan parikurssille  
et tarvitse kuntoutussuunnitelmaa tai lääkärin- 
lausuntoa! Löydät kaikki tulevat kurssit osoitteesta 
kuntoutuskeskus.fi/omaishoitajat

Tutustu palveluihimme netissä tai soita ja kysy lisää!

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja siten  
kuntoutujalle maksuttomia.

MASKU –
Se paras 

vaihtoehto.

mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi / 
p. 040 133 7010  /  www.kuntoutuskeskus.fi  /      #munkuntsi

Lapsilla esiintyviä lihastauteja on satoja erilaisia, tutuim-
mat näistä ehkä Duchennen lihasdystrofia, spinaalinen liha-
satrofia eli SMA, synnynnäiset myopatiat ja myasteniat, mi-
tokondriotaudit sekä dystrofia myotonica tyyppi 1.

Erotusdiagnostisesti on tärkeä ottaa huomioon myös ke-
hitysviivästymät, erilaiset oireyhtymät, aivomalformaatiot 
sekä metaboliset taudit. Tutkimusten aloitusvaiheessa ero-
tusdiagnostiikka kattaa miltei koko lastenneurologian alan. 
Lasten lihastautien diagnostiikassa keskeisessä asemassa 
ovat kreatiinikinaasin eli CK:n määritys, ENMG sekä gee-
nitutkimukset. Myös lihasten kuvantamistutkimukset, ku-
ten lihasten magneettikuva ja ultraäänitutkimus sekä koe-
pala ovat diagnostiikassa keskeisiä. Geenitestit ja panee-
lit ovat suurelta osin korvanneet lihaskoepalan oton lasten 
diagnostiikassa.

Kaikille lihastauteja sairastaville lapsille voidaan Isohan-
nin mukaan suositella D-vitamiini- ja kalsiumlisää. Duchen-
nen lihasdystrofiaan ja spinaaliseen lihasatrofiaan on olemas-
sa täsmälääkkeitä, jotka pidentävät toimintakykyistä aikaa.

Duchennen lihasdystrofia on lapsuuden yleisin lihas-
tauti, johon liittyy etenevä lihasheikkous, kävelykyvyn 
menetys teini-iässä sekä puhe- ja hengityspulmat. Sairaus 
johtuu dystrofiinigeenin puutoksesta, DMD-geenimuun-
noksesta. Kaikille Duchennen lihasdystrofiaa sairastavil-
le aloitetaan steroidihoito. Steroidihoito pidentää kävely-
kykyistä aikaa ja myöhentää skolioosin, hengitysvajeen 
sekä kontraktuurien kehittymistä. Steroideilla on kuiten-
kin haittavaikutuksia, kuten painonnousu, osteoporoosi 
ja kaihi. Steroidien lisäksi kaikille Duchennen lihasdystro-
fiaa sairastaville tulisi aloittaa ACE-estäjä, eli sydänlääke, 
viimeistään 10-vuoden iässä. 

Duchennen lihasdystrofiaan on Suomessa olemassa 
myyntiluvallinen ja korvattavuuden saanut atalureeni-lää-
ke niille Duchennen lihasdystrofiaa sairastaville, joilla on 
nonsense-mutaatio. Atalureeni tuottaa parempaa dystrofii-
niproteiinia ja täten pidentää toiminta- ja kävelykykyistä 
aikaa jopa yli kahdella vuodella. USA:ssa on lisäksi olemas-
sa muita Duchennen lihasdystrofiaan tarkoitettuja lääkkei-
tä, mutta näillä ei ole vielä myyntilupaa EU:ssa. 

Spinaaliseen lihasatrofiaan, eli SMA:han on Suomes-
sa käytössä nusinerseenihoito, jota saa arviolta 30 potilas-
ta. Nusinerseeni lisää toimivan SMN-proteiinin määrää ja 
se on hyvin siedetty lääke. Lisäksi onasemnogeeniabepar-
voveekki, geeniterapialääke, joka annetaan kerta-annok-
sena suonensisäisesti, on saanut Suomessa palveluvalikoi-
maneuvoston ehdollisen hyväksynnän keväällä 2022. On-
asemnogeeniabeparvoveekkia käytetään SMA1 -taudin hoi-
dossa niillä potilailla, joilla on 2 SMN2 geenikopiota sekä 
niiden SMA1 -potilaiden nuoremmilla sisaruksilla, joilla on 
SMN1-puutos ja SMN2 geenikopioita. SMA:n hoitoon on li-
säksi olemassa suun kautta otettava lääke, risdiplaami, jol-
la ei kuitenkaan vielä ole korvattavuutta Suomessa. 

Uudet lääkehoidot ovat muuttaneet lapsena ilmenevi-
en lihastautien hoidon. Uudet lääkkeet vaativat rinnalleen 
kuitenkin standardoituja testejä, joilla voidaan mitata toi-
mintakykyä ja sen muutosta. Testeillä mitataan lääkehoito-
jen tehoa vuosittain. Duchennen lihasdystrofian ja SMA:n 
lääkehoitojen seurantaan onkin kehitetty uusia mittarei-
ta ja arviointimenetelmiä. Nämä testit ja menetelmät ovat 
muotoutuneet pitkälti kansainvälisten lääketutkimusten 
pohjalta. Lääkehoitojen tehon mittauksessa on tärkeä huo-
mioida myös elämänlaadulliset asiat ja vaikutus lapsen ja 
perheen elämänlaatuun. 
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Vastasyntyneiden seulontatutkimukset 

Mahdollisuus nopeampaan 
hoidon aloitukseen
Seulontatutkimusten tarkoituksena on parantaa seulottavan taudin ennustetta, jos tauti voidaan 
tunnistaa jo ennen oireiden alkamista ja varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito todistetusti parantaa 
taudin ennustetta. SMA-taudin lääkehoidot ovat viimevuosina kehittyneet, ja lääkehoidon 
vaikutuksista taudin ennusteeseen on näyttöä. SMA:han on olemassa myös yksinkertainen ja 
edullinen seulontamenetelmä, joka ei kuitenkaan ole vielä kovinkaan laajalti käytössä Euroopassa. 
SMA Europen koordinoima vastasyntyneiden SMA-seulontaa Euroopassa edistävä liittouma SMA 
NBS Alliance on asettanut tavoitteekseen saada kaikkiin Euroopan maihin rutiini-SMA-seulonta 
lähivuosina. Suomessa asiaa ajaa myös SMA Finland, joka on jäsenyyden kautta mukana liittoumassa.

Vastasyntyneiden seulontatutkimuk-
sien tavoitteena on tunnistaa ne lap-
set, joilla on tarve varhaiseen hoidon 
aloitukseen ja tukitoimiin elämänlaa-
dun ja toimintakyvyn parantamiseksi 
ja jopa menehtymisen ehkäisemisek-
si. Vastasyntyneiden seulonta on tär-
keää myös kaikkien harvinaisten sai-
rauksien varhaisen ja oikean diagnos-
tiikan vuoksi. 

Suomessa vastasyntyneiden seu-
lontaa on tehty vuodesta 2015 saakka. 

Kantapäästä otettavalla veritäplänäyt-
teellä seulotaan 22 eri sairautta, enim-
mäkseen aineenvaihduntasairauk-
sia sekä endokrinologisia sairauksia, 
ja lisäksi napaverinäytteestä hypoty-
reoosia. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön vuonna 2020 tekemän selvityksen 
mukaan seulonnat ovat pelastaneet 
lapsia vammautumiselta ja kuolemal-
ta sekä paljastaneet myös joidenkin 
tautien taudinkulun vaihtelevan ai-
empaa tietoa laajemmin. Seulonnoilla 

on siis myös yhteiskunnallisesti mer-
kittävä taloudellinen ja laajasti tervey-
denhuoltojärjestelmää koskeva mer-
kitys harvinaisten sairauksien aihe-
uttamien vakavien vammautumisten 
ja kuolemien estämiseksi. Selvityksen 
mukaan vuonna 2019 noin 99 % vas-
tasyntyneistä osallistui Suomessa tar-
jottaviin seulontoihin. Vuosien 2015–
2019 aikana Suomessa löytyi seulon-
nan ansiosta kymmenen eri sairautta 
ja 43 tautitapausta. 
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Lihastautien seulonta

Neuromuskulaaritauteja on yli 400 
erilaista, ja kaikki ovat harvinaisia. 
Harvinaisuuden vuoksi diagnoosi vii-
västyy usein, jolloin olemassa olevat 
hoidot eivät enää tehoa yhtä hyvin. 
Tautien varhainen seulonta nopeut-
taisi silloin varhaista diagnostiikkaa ja 
hoidon aloitusta. Kaikkia neuromus-
kulaaritauteja ei kuitenkaan voida 
seuloa, koska kaikissa taudeissa ei ole 
seulonnassa nykyisin tunnisteina käy-
tettäviä biomarkkereita tai molekyyli-
tason virhettä, joka voitaisiin juuri sil-
lä hetkellä havaita. Maailmalla on ra-
portoitu seulontatutkimuksia liittyen 
muun muassa Duchennen lihasdystro-
fiaan, Pompen tautiin sekä dystrofia 
myotonica tyyppi 1:seen. Eniten tietoa 
on kuitenkin spinaalisen lihasatrofian 
eli SMA:n seulonnasta.

Seulonnan hyödyt

SMA:ssa potilaan elimistö ei tuota riit-
tävästi proteiinia, joka suojaa lihaksia 
hermottavia hermosoluja.

– 95 % tapauksista tämä johtuu tie-
tystä SMN1- geenin virheestä. Tämä 
geenivirhe on luotettavasti seulottavis-
sa jo vastasyntyneiltä, kertoo Novartis 
Gene Therapiesin Pohjoismaiden lää-
ketieteellinen johtaja Petteri Knudsen. 

SMA:n seulonta onnistuisi vasta-
syntyneiltä jo nyt otettavasta kanta-
pääverinäytteestä. Testin sensitiivisyys 
on arviolta 95 % ja spesifisyys lähes-
tulkoon 100 %, joten väärien negatii-
visten tulosten mahdollisuus on hyvin 
pieni. SMA Finlandin hallituksen mu-
kaan seulonnasta hyötyisi siis suurin 
osa syntyvistä SMA-vauvoista. SMA:n 
seulontatestin hinta on noin 3–5 euroa, 
joten se olisi myös kustannustehokas-
ta ja yhteiskunnalle taloudellisesti kan-
nattavaa hoitotaakan pienentymisen ja 
parantuneen toimintakyvyn kautta. 

Vastasyntyneiden seulonta SMA:n 
kohdalla takaisi myös sen, että lää-
kehoito pystyttäisiin aloittamaan 
varhain hoidon tehokkuuden ja 

vaikutusten parantamiseksi, ja tä-
ten tarjoamaan sairastuneelle lapselle 
jopa liki oireeton elämä.

– Mitä aiemmin tauti diagnosoi-
daan ja hoito aloitetaan, sitä suurem-
pi osa lihashermosoluista pystytään 
pelastamaan. Kaikilla hyväksytyil-
lä SMA-lääkkeillä tehdyt kliiniset ko-
keet tukevat tätä. Alan asiantuntijoi-
den kesken mahdollisimman aikaisen 
hoidon aloituksen tärkeydestä vallit-
see laaja yksimielisyys, kertoo Novar-
tiksen Knudsen. 

Säännönmukainen, kaikkia vas-
tasyntyneitä lapsia koskeva seulonta 
auttaisi myös perheitä, joilla ei ole tä-
mänkaltaisesta taudista ennakkotie-
toa pääsemään nopeammin hoidon ja 
avun piiriin. Varhaisvaiheen tieto lap-
sen sairaudesta voi vähentää myös 
vanhempien kokemaa syyllisyyttä lap-
sen tilanteesta, ja vähentää vanhempi-
en pyrkimyksiä saada lapsi tekemään 
asioita, joita hän ei sairauden vuoksi 
fyysisesti kykene tekemään.

Pelko pois seulonnoista 

Varhaisen seulonnan negatiivisina 
puolina on pidetty vanhempien oi-
keutta olla tietämättä ja huolta siitä, 
että lapsuudesta tulee liian lääketie-
teellistetty. On myös ajateltu, että var-
hainen diagnoosi jo ennen oireiden il-
menemistä estäisi perheitä ja lapsia 
elämästä täyttä elämää. Yhtä hyvin 

voidaan kuitenkin ajatella, että vaik-
ka tietämättömyys sairaudesta voisi-
kin antaa perheelle hieman huoleton-
ta aikaa, sairaus kuitenkin ehtii tehdä 
tuhojaan esimerkiksi SMA:n kohdalla 
motoneuroneissa ilman hoitoa. Euro-
pean Alliance for Newborn Screening 
toteaa kannanotossaan, että tietämät-
tömyyden valinta ei ole eettisesti oi-
kein, jos vanhemmat kuitenkin valitsi-
sivat lapselleen hoidon. 

Kariyawasamin tutkimukses-
sa vuodelta 2021 haastateltiin SMA:n 
seulontaan osallistuneita, positiivisen 
seulatuloksen saaneiden lasten van-
hempia. Seula koettiin hyvänä, positii-
visia asioita olivat muun muassa var-
hainen hoitoon pääsy, paremmat hoi-
don tulokset sekä selkeämpi diagnosti-
nen polku. Negatiivisia esille noussei-
ta asioita olivat tulevan sekä leimau-
tumisen pelko. Tutkimuksessa koros-
tettiin, että vanhemmille tulisi jo en-
nen seulontaa antaa tietoa siitä mitä 
seulotaan ja millainen tauti SMA on. 

Tietoa suostumuksen 
pohjaksi

Suomessa SMA Finlandin hallitus ko-
rostaa, että koska SMA:han ei ole ole-
massa tunnistettavaa riskiryhmää, tu-
lisi SMA:n seulonnan kohdistua kaik-
kiin vastasyntyneisiin. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön kanta seulontatut-
kimuksiin onkin, että seulonnan tu-
lee olla kaikkien Suomessa syntynei-
den vastasyntyneiden saatavilla. Li-
säksi vanhempien tulee seulontaan 
suostumisen pohjaksi saada ymmär-
rettävä selvitys seulonnan tavoitteis-
ta ja menettelyistä. Tautiepäilytapa-
uksissa tulee taata nopea ja luotetta-
va jatkoselvitys ja löydetyille tautita-
pauksille viiveetön pääsy asiantunte-
vaan hoitoon. SMA Finlandin hallitus 
muistuttaa, että SMA:han on olemassa 
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hyvin luotettava geenitesti. Petteri Knudsen kertoo, että hä-
nen tiedossaan ei ole SMA:n seulontatutkimukseen liitty-
vää suurta vastustusta, ja seulasta kieltäytymisen prosent-
ti on muutamien prosenttien luokkaa niissä maissa, joissa 
seulontatutkimus on käytössä. 

SMA täyttää vastasyntyneiden 
seulontaohjeiden kriteerit

Seulontatutkimuksien vuonna 1968 luodut kriteerit ovat 
muokattuina käytössä tänäkin päivänä. Kriteereissä ar-
vioidaan muun muassa sairauden vaikeusastetta, varhai-
sen tunnistamisen tärkeyttä hoidon tehokkuudessa sekä 
seulontamenetelmien tarkkuutta. Novartis on tarkastellut 
kaikkia vastasyntyneiden seulontaan liittyviä mukaanotto-
kriteerejä, ja SMA täyttää nämä kaikki (Taulukko 1). 

Petteri Knudsen Novartikselta kertoo, että Norja oli en-
simmäinen maa Euroopassa, jossa SMA:ta alettiin seuloa 
kaikilta vastasyntyneiltä syksyllä 2021. Norjan lisäksi SMA 
kuuluu vastasyntyneiltä seulottaviin sairauksiin Saksassa, 
Puolassa, Hollannnissa, Tsekissä, Itävallassa (pilotti), ja kol-
mella alueella Italiassa ja kahdella Espanjassa. Tämän li-
säksi Unkarissa, Sloveniassa, Slovakiassa ja Serbiassa on 
tehty päätös seulonnan aloittamisesta. Portugalissa seulon-
ta alkaa myöhemmin tänä vuonna pilottina, Ruotsissa asi-
an käsittely on kesken ja Tanskassa odotetaan enää parla-
mentin päätöstä asiasta.

Norjassa vastasyntyneiden seulontatutkimukset on 
Suomen tavoin keskitetty yhteen laboratorioon, Oslon 
yliopistosairaalaan.

– Oslon yliopistosairaala haki SMA:n lisäämistä vas-
tasyntyneiltä seulottavien sairauksien joukkoon syksyl-
lä 2020. Lääketieteelliset, eettiset, taloudelliset, sosiaaliset 
muut asiaan vaikuttavat seikat käytiin perusteellisesti läpi, 
ja lausuntokierroksen jälkeen asia vietiin terveysministe-
riön päätettäväksi. Myönteinen päätös tehtiin heinäkuussa 
2021, ja SMA seulonta aloitettiin syyskuussa 2021. Seulon-
nassa on tähän mennessä diagnosoitu jo yli viisi SMA-tapa-
usta. Asianmukainen hoito on näille potilaille voitu aloittaa 
päivystysluonteisesti ja hyvissä ajoin ennen yhden kuukau-
den ikää, kuvailee Petteri Knudsen Norjan prosessia.

Väärä seulatulos?

Suurin haitta seulonnasta on todennäköisesti väärien po-
sitiivisten seulontatulosten aiheuttama huoli. Riski väärän 
positiivisen tuloksen saamiseen on pieni, jos seulonta teh-
dään tutkitulla testillä. STM:n selvityksen mukaan vääriä 
positiivisia tuloksia on yleensä vähintään kaksinkertainen 
määrä todellisiin tautitapauksiin verrattuna, ja positiiviset 
tulokset tutkitaan aina uudelleen ja jatkoselvitykset aloi-
tetaan. Suomessa käytössä olevista aineenvaihduntasaira-
uksien seulonnoissa väärä positiivinen tulos voi johtua esi-
merkiksi keskosuudesta tai äidin raskauden aikana käyttä-
mistä lääkkeistä. 

Väärien negatiivisten seulontatulosten riski on hieman 
hankalampi. Vääriä negatiivisia tuloksia voi tulla esimer-
kiksi laboratoriossa tapahtuneista virheistä, keskosuudesta 
tai haetusta poikkeava geenivariantti sairauden aiheutta-
jana. Arviolta 5 % SMA-tapauksista jää löytymättä tällä het-
kellä käytössä olevassa seulassa toisenlaisen geenimutaa-
tion vuoksi. STM:n selvityksen mukaan vuosina 2015–2019 

Suomessa tehdyistä seulonnoista ei löytynyt yhtään vää-
rää negatiivista tapausta. Vääriä positiivisia tuli tutkimuk-
sen aikana vuosittain 120 kappaletta. Novartiksen Knudsen 
muistuttaa, että kaikki positiiviset tulokset SMA:n seulon-
nassa varmennetaan 

SMA Finlandin hallitus on ollut yhteydessä Palveluva-
likoimaneuvosto Palkoon, SMA:n kanssa työskenteleviin 
neurologeihin sekä terveydenhuollon vaikuttajiin SMA:n 
seulontaan liittyvissä kysymyksissä. Tällä hetkellä Suomen 
tilanne seulontojen suhteen on täysin avoin. Knudsenin tie-
don mukaan asiaa oltaisiin alkamassa selvittää. Norjan no-
pea prosessi tuo esimerkin siitä, että Suomessakin asia voi-
taisiin saada nopealla aikataululla käsittelyyn ja seulonnat 
alkamaan.
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Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonnan 
nykytilanteen selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 
muistioita 2020:18.
Novartis Gene Therapeutics. Vastasyntyneiden SMA-seulonta. Esite 
2/2022.
European Alliance for Newborn Screening in SMA. Spinal Muscular 
Atrophy: Screen at birth, save lives. Whitepaper version 2, 25 
November 2021.
Dangouloff T., Boemer F., Servais L. Newborn screening of 
neuromuscular diseases. Neuromuscular Disorders 31 (2021) 
1070–1080.
Kariyawasam D.S.T., D´Silva A.M., Vetsch J., Wakefield C.E., Wiley 
V., Farrar M.A. ”We needed this”: perspectives of parents and 
healthcare professionals involved in a pilot newborn screening 
program for spinal muscular atrophy. EClinicalMedicine 33 (2021) 
100742.
Newborn Screening for Neuromuscular Diseases | Muscular 
Dystrophy Association (mda.org)
Lääkärilehti - Synnynnäisiä aineenvaihduntatauteja on seulottu 
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ALSin syyperusteisen lääkehoidon tilanne
ALS-tautiin sairastuneen ja hänen läheistensä tärkeimpiä kysymyksiä on,  
onko näköpiirissä sairauden kulkuun vaikuttavaa hoitoa.

ALS on sairaus, jossa aivoissa ja sel-
käytimessä sijaitsevat, lihaksia käs-
kyttävät liikehermot eli motoneuronit 
kuolevat. Tämä johtaa tahdonalaisen li-
haksiston heikentymiseen ja surkastu-
miseen. Seurauksena on viime kädessä 
hengityslihasten toiminnan loppumi-
nen. ALSin tavallisin kesto on 3–5 vuot-
ta, mutta huomattavasti pitempi kesto 
ei ole harvinaista.

Tiedon karttuessa on käynyt ilmi, 
että ALSin oireet aiheuttava solutuho 
ei rajoitu motoneuroneihin. Erityisen 
selvää tämä on silloin, kun kyseessä 
on mutaation C9orf72 aiheuttama tau-
ti. Noin 15 % C9orf72- mutaation kan-
tajista kehittyy myös otsa-ohimolohko-
rappeuma eli frontotemporaalinen de-
mentia FTD. Dementiaa voi ilmaantua 
myös niille ALS-potilaille, joilla mutaa-
tioita ei löydy. Muutamalla kymmenel-
lä prosentilla suomalaisista ALS-poti-
laista on löydettävissä jokin ALSia ai-
heuttava mutaatio. Niitä voi löytyä 
myös potilailta, joiden suvussa tautia ei 
ole todettu. Mutaation vaikutus ei pois-
sulje ympäristötekijöiden vaikutuksia, 
mutta niitäkään ei riittävästi tunneta. 

Edellä kuvattujen piirteiden mer-
kitys on siinä, että ALS on aiemmin 
luultua huomattavasti moni-ilmeisem-
pi tauti. Yhden taudin sijasta voidaan-
kin puhua oireyhtymästä. Tästä puoles-
taan seuraa, että jo sitä jarruttavan lää-
kehoidon löytäminen on haastavaa ja 
täysi parantaminen nykytiedon valos-
sa liki mahdotonta. Varsinaiset meka-
nismit, joilla motoneuronituho käyn-
nistyy ja etenee, ovat käytännössä 

tuntemattomia. Lääkekehityksen histo-
riassa on useita sattuman kautta syn-
tyneitä löytöjä, mutta hermoston rap-
peutumista aiheuttavat sairaudet eivät 
ole otollinen kohde tällaisille onnen-
kantamoisille. Esimerkkinä voi käyttää 
suuremman mittakaavan ongelmaa eli 
Alzheimerin tautia, johon miljardiluo-
kan tutkimuspanostuksista huolimat-
ta ei kohta 20 vuoteen ole pystytty ke-
hittämään uutta varmuudella toimivaa 
lääkettä. Perimmäinen syy on tässäkin 
perustason solutuhon tapahtumaketju-
jen puutteellinen tunteminen.

Toistaiseksi ainoa ALSia jarruttava, 
yleismaailmallisesti hyväksytty lääke 
on rilutsoli (Rilutek®). Joissakin maissa 
tällä hetkellä myös edaravoni.

Niin sanotussa kehitysputkessa ja 
eri vaiheissa on satoja vakavasti otet-
tavia lääkemolekyylejä. Näistä mo-
net ovat kuitenkin melko kaukana sii-
tä vaiheesta, jossa voidaan vakavas-
ti puhua mahdollisuudesta, että lääke-
viranomaiset hyväksyisivät ne viral-
liseen käyttöön. Kattavin lista käyn-
nissä olevista hoitotutkimuksista löy-
tyy Yhdysvaltain terveysviraston yl-
läpitämiltä sivuilta ClinicalTrials.gov. 
Tätä kirjoitettaessa sivusto löytää ha-
kusanalla ALS 776 tutkimusta. Muita-
kin lähteitä on, suositeltavimpia poti-
lasjärjestöjen sivustot. Tässä lyhyessä 
yhteenvedossa käsitellään neljää eri-
tyyppistä lääkettä, joista osa on hyväk-
sytty ALSin viralliseksi hoidoksi jois-
sakin maissa. Puhtaasti ALSin oireisiin 
vaikuttavia hoitoja ei käsitellä.

Edaravoni
Edaravoni (Radicut®, Radicava®) on 
japanilaisen Mitsubishi Tanaben kehit-
tämä lääke, jonka laskimoon annetta-
va muoto hyväksyttiin ALSin hoitoon 
2015.  Se on sittemmin hyväksytty tässä 
muodossa ainakin yhdeksässä maassa. 
EU ei hyväksynyt edaravonia 2019.

Edaravonin teho on osoitettu verrat-
tain pienillä potilassarjoilla. Kolmannen 
vaiheen tutkimuksessa (137 potilasta, 
joista 69 sai edaravonia ja 68 lumelää-
kettä) osoitettiin 24 viikon kohdalla mer-
kitsevästi vähemmän laskua ALSFRS-R-
pisteissä potilailla, jotka saivat edaravo-
nia, kuin lumeryhmän potilailla. ALS-
FRS-R on taudista aiheutuvaa haittaa ku-
vaava standardiasteikko, joka on käytös-
sä käytännössä kaikissa ALSin lääketut-
kimuksissa tätä nykyä. Kuitenkaan näyt-
töä ALSin olennaisesta hidastumisesta, 
esimerkiksi eloonjäämisen, hengittämi-
sen ja lihasvoiman osalta mitattuna ei 
ollut kaikkien ryhmien osalta merkitse-
västi. Hyöty pystyttiin osoittamaan vain 
pienellä osalla potilaita, ja onkin arvioi-
tu, että vastaavat kriteerit täyttäisi vain 
7 % kaikista ALSia sairastavista. Näillä 
potilailla oli oireinen tauti ollut lyhyem-
män aikaa ja heidän hengitysfunktionsa 
lähtötaso oli muita parempi.

Edaravoni on suhteellisen hyvin 
siedetty, tavallisimmat sivuvaikutuk-
set ovat päänsärky, kaatuilu ja tasapai-
nohäiriöt, joita on raportoitu 10 % sitä 
saaneista. Sulfiiteille allergisille edara-
voni ei sovi, ja astmaa sairastavat saat-
tavat myös olla herkempiä.
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Suoneen annettavan edaravonin 
annostusprotokolla on melko moni-
mutkainen, ja lääke on ainakin toistai-
seksi ollut kallis. Osaltaan näihin on 
yritetty vastata suun kautta otettavalla 
muodolla (Radicava-ORS). Se on saanut 
USA:n elintarvike- ja lääkeviranomai-
sen (FDA) hyväksynnän toukokuussa 
2022.  Muita suun kautta otettavan eda-
ravonin hyväksyneitä maita ovat Kana-
da ja Sveitsi. Suomalainen voi periaat-
teessa hankkia edaravonia Internetin 
kautta – tällaisessa tilanteessa suoneen 
annostelua ei ole toteutettu Suomessa.

Natriumfenyylibutyraatti ja 
tauroursodeoksikoolihappo
Lyhemmin ilmaistuna fenyylibutyraat-
ti NaPB ja taurursodioli eli TUDCA ovat 
yhdistelmä virtsahappokierron entsyy-
mien häiriön hoitoon käytettyä lääket-
tä ja erään sappihapon tauriinijohdan-
naista. Tauriini on tarpeen keskusher-
moston ja lihasten kehittymisen kan-
nalta.  ALSissa yhdistelmän on todet-
tu suojaavan hermosoluja erilaisilta 
stressitekijöiltä ja vaikuttavan suotui-
sasti solun energiaa tuottavien mito-
kondrioiden toimintaan.  Yhdistelmää 
on tutkittu useammassa toisen vaiheen 
tutkimuksessa. Viimeisessä, vuonna 
2021 julkaistussa CENTAUR-lääketut-
kimuksessa (137 potilasta, joista 89 sai 
NaPB+TUDCA:a, 48 lumelääkettä) vai-
kuttavaa ainetta saaneiden potilaiden 
ryhmässä toimintakyvyn heikkene-
minen oli hieman hitaampaa kuin lu-
melääkeryhmässä. Ero oli tilastollises-
ti merkitsevä. Kuuden kuukauden sa-
tunnaistetun vaiheen jälkeen myös lu-
melääkettä alkuvaiheessa saaneet tut-
kimuspotilaat saivat halutessaan alkaa 
käyttää NaPB+TUDCA:a. Potilaat, jot-
ka saivat alusta alkaen lääkeyhdistel-
mää, elivät keskimäärin 6,5 kk kauem-
min kuin alussa lumelääkettä saaneet. 
Tutkimus ei suoraan vastannut siihen, 
mikä oli kuuden kuukauden kohdalla 
lääkeyhdistelmään vaihtaneiden mah-
dollinen hyöty.

NaPB+TUDCA on pääosin hyvin sie-
detty. Sivuvaikutuksina on kuvattu ri-
pulia, pahoinvointia, vatsan alueen 
tuntemuksia ja syljen erityksen lisään-
tymistä, joka on liitetty TUDCA:an

On joitakin viitteitä siitä, että TU-
DCA on edellä kuvatussa yhdistelmäs-
sä olennaisempi komponentti, ja myös 
EU:ssa on käynnissä tutkimuksia, joissa 
tutkitaan pelkän TUDCA:n tehoa ALSin 
hoidossa. Lähin tällainen on käynnissä 
Karolinska Institutetissa Tukholmassa.

NaPB+TUDCA annostellaan suun 
kautta. TUDCA:a on mahdollista hank-
kia luontaistuotekaupoista, mutta 

sairauksien lääkitseminen tällaisilla val-
misteilla tapahtuu täysin omalla vas-
tuulla. NaPB:tä on Suomessa saatavil-
la reseptillä, mutta ei indikaatiolla ALS. 
Kuten tapana on, Yhdysvaltain lääkevi-
ranomainen FDA edellyttää edellä mai-
nittujen, niin sanotun toisen vaiheen 
lääketutkimuksen lisäksi vielä kolman-
nen vaiheen tutkimusta NaPB+TUDCA:n 
tehon todentamiseksi. Kanada on hy-
väksynyt lääkeyhdistelmän ehdollisesti 
ALSin hoidossa, eli sitä on mahdollista 
saada siellä reseptillä (Albrioza®), mut-
ta myös Kanadassa lopullinen hyväk-
syntä edellyttää näyttöä kolmannen vai-
heen tutkimuksessa, joita on käynnissä 
myös Euroopassa. Tuloksia odotetaan 
vuonna 2024.

Toferseeni
Kuten edellä todettiin, osa ALSista se-
littyy geenivirheillä, ja osa niiden yh-
distelmillä. Noin 30 eri geenin virhei-
den on raportoitu aiheuttavan AL-
Sia, ja niiden yleisyys vaihtelee et-
nisten ryhmien välillä. Enemmistöl-
tä ALS-potilaita ei geenivirheitä ny-
kyisen käytännön mukaisesti tutkitta-
essa löydy. SMA-tautien hoidossa sel-
västi vaikuttavat ASO-hoidot (Antisen-
se oligonucleotide) eivät sellaisinaan 
ole laajennettavissa ALSiin, osaksi sii-
tä syystä, että geenivirheperäisen AL-
Sin varsinaisena mekanismina ei aina-
kaan valtaosassa näytä olevan virheel-
lisen valkuaisaineen toimimattomuus 
sinänsä, vaan tapahtumaketju on mo-
nimutkaisempi. ASOt ovat synteettises-
ti valmistettuja nukleotidiketjuja, joi-
den pääasiallisin tarkoitus on jarruttaa 
virheellisen geenituotteen ilmenemis-
tä elimistössä. ASOilla on tehty myös 
ALSiin kohdistettuja hoitotutkimuksia. 
Enin osa niistä on keskittynyt SOD1-
geenivirheiden hoitoon.

Pisimmälle edenneet hoitotutki-
mukset on tehty toferseenilla. Se on 
yhdysvaltalaisen Biogenin kehittämä 
ASO. Toistaiseksi tärkeimmässä tut-
kimuksessa oli 108 potilasta, joista 72 
sai tutkimuslääkettä ja 16 lumelääket-
tä. Toferseeni ei hidastanut tilastolli-
sesti merkitsevästi ALSin etenemistä 
ALSFRS-R-asteikolla mitattuna yleises-
ti, mutta suotuisaa eroa nähtiin isoim-
milla annoksilla erityisesti niillä, joil-
la oli aggressiivinen taudinkuva. Lisäk-
si suorituskyvyn lasku oli vähäisem-
pää lääkettä sairauden aiemmassa vai-
heessa saaneilla, kun tarkastelun koh-
teena olivat lihasvoiman heikentymi-
nen, yleinen terveystaso ja itserapor-
toitu elämän laatu. Poikkeavan SOD1-
valkuaisaineen ja solutuhon mittari-
na käytettyjen NfL-neurofilamenttien 

tasot selkäydinnesteessä laskivat, mitä 
pidettiin merkkinä lääkkeen vaikutta-
vuudesta. Erityisen aggressiivista mu-
taatiota A4V kantaneet toferseenia saa-
neet elivät 1,5 vuotta, kun tämän mu-
taation kantajilla keskimääräisen elin-
iän tiedettiin olevan 1,2 vuotta. 

Toferseenin sivuvaikutuksina ra-
portoitiin päänsärkyä, kaatuilutaipu-
musta sekä selän ja raajojen kipua. Osa 
oireista saattoi selittyä selän punkti-
osta johtuvilla seikoilla. Toferseeni ei 
läpäise veri-aivoestettä, minkä vuok-
si se on annosteltava keskushermos-
toon, käytännössä selkäydinnestetilaan 
punktoimalla. Selkäytimen ja hermo-
juurten tulehdusta ja näköhermon tur-
votusta raportoitiin 6,7 % tutkimuk-
seen osallistuneista. 

Yli kahdessakymmenessä tutkimus-
keskuksessa on käynnissä tutkimus, 
jossa tutkitaan toferseenin vaikutuk-
sia niillä, joilla on jokin 17:sta listatusta 
SOD1-tyypin geenivirheestä ja kohon-
neet NfL-tasot, mutta ei vielä ALSin oi-
reita. Tällaisten potilaiden löytäminen 
edellyttää geenivirheen hakemista ter-
veiltä henkilöiltä, missä on omat eetti-
set haasteensa. Suomalaisille tällä on 
merkitystä sikäli, että Suomessa toisek-
si yleisin ALSia aiheuttava geenivirhe 
SOD1p.D91A, vaikka kuuluukin SOD1-
mutaatioihin, aiheuttaa kummaltakin 
(terveeltä) vanhemmalta perittynä erit-
täin hitaan taudin, jonka kesto voi olla 
jopa yli 30 vuotta. Tällainen suhteelli-
sen ”hyvänlaatuinen” ALS ei ole edel-
lä mainitulla listalla eli SOD1p.D91A:n 
kantaja ei toistaiseksi ole ensisijainen 
ASO-hoitokokeilun kohde. 

Suomalaisilla yleisimmän ALS-mu-
taation C9orf72 kohdalla ensimmäi-
sen vaiheen ASO-tutkimuksia on myös 
käynnistetty, mutta varsinaisia tuloksia 
joudutaan vielä odottamaan.

Metyylikobalamiini
Kobalamiini eli vitamiini B12 on her-
mostolle tärkeä vitamiini. Se osallistuu 
mm. DNA:n synteesiin ja aminohappo-
jen sekä rasvojen aineenvaihduntaan. 
Sitä tarvitaan myös punasolujen muo-
dostuksessa ja aivojen kehityksessä 
lapsuudessa. Ihminen ei kykene synte-
tisoimaan B12-vitamiinia itse, joten sitä 
on saatava ravinnosta.

B12-vitamiinia myydään sekä lääk-
keenä että ravintolisänä. Suomessa 
markkinoilla olevissa tablettilääkkeis-
sä B12-vitamiini on syanokobalamiini-
na, mutta ravintolisissä voi olla myös 
metyylikobalamiinia. Lihakseen pistet-
tävää korkea-annoksista metyylikoba-
lamiinia ei Suomessa toistaiseksi ole 
saatavilla.
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Soluviljelmissä metyylikobalamii-
nin on todettu vähentävän solujen 
stressiä, glutamaatin toksisuutta ja oh-
jelmoitua solukuolemaa. Lisäksi me-
tyylikobalamiini on vähentänyt DNA:n 
metylaatiota ja plasman homokysteii-
nitasoja. Näiden vaikutusten pohjalta 
lihakseen pistettävällä metyylikobala-
miinilla on tehty muutamia tutkimuk-
sia ALSin hoidossa, käytännössä yhden 
japanilaisen tutkijaryhmän toimesta.

Laajimpaan vuonna 2019 julkais-
tuun tutkimukseen osallistui 377 po-
tilasta Tilastollisesti merkitsevää eroa 
ei todettu 182 viikon kohdalla metyy-
likobalamiinia saaneen ryhmän ja lu-
melääkeryhmän välillä. Tässäkin tutki-
muksessa saatiin ns. post hoc-analyy-
sissä tulos, jonka mukaan alaryhmä eli 
ne potilaat, joiden ALS oli alkuvaihees-
sa (oireinen sairastamisaika alle 12 kk), 
kestivät pitempään ennen päätetapah-
tumien kuten kuoleman tai pysyvän 
hengityskonehoidon tarpeen ilmaantu-
mista, ja samoin heillä ALSFRS-R-mitta-
rin pistelasku oli vähäisempää kuin lu-
melääkettä saaneilla. Uudemmassa kol-
mannen vaiheen tutkimuksessa, jonka 
tulokset julkaistiin toukokuussa 2022, 
oli mukana 130 potilasta, jotka oli jaet-
tu tasan yhtä suuriin metyylikobala-
miini- ja lumelääkeryhmiin. Metyyliko-
balamiinin annos oli  50 mg lihakseen 
kahdesti viikossa, ja tutkimuksen kesto 
oli kaksi vuotta. Ensisijainen pääteta-
pahtuma oli suorituskyvyn arvio ALS-
FRS-R-mittarilla. Kuudentoista viikon 
kohdalla metyylikobalamiinia saaneil-
la pistelasku oli 2,66, kun se lumelää-
kettä saaneilla oli 4,63 pistettä. Tutki-
jat katsoivat, että tulos kertoo korkea-
annoksisen metyylikobalamiinin suo-
tuisasta vaikutuksesta alkuvaiheen AL-
Sia sairastavilla. Koska tutkimukseen 
oli otettu vain alkuvaihetta sairastavia, 
ei kuolemia tai pysyvään hengityskone-
hoitoon joutuneita ollut. 

Tässä vuoden 2022 tutkimuk-
sessakin on useita virhelähteitä. 

Potilasmäärä oli suhteellisen pieni, ja 
seuranta-aika verraten lyhyt. Lisäksi 
potilaat olivat valikoituja eli vain koh-
talaisen vähän aikaa sairastaneita. Var-
sinaista biomarkkeria ei tutkimukses-
sa ollut. Korkea-annoksisen metyyli-
kobalamiin sivuvaikutukset todettiin 
vähäisiksi.

Lopuksi
Käytännössä kaikissa lääketutkimuk-
sissa koehenkilöistä osa käyttää rilutso-
lia. Tämän ei katsota olennaisesti vai-
keuttavan tutkimustulosten tilastollis-
ta arviota. Hoitojen kustannusvaikutta-
vuuden kannalta katsottuna ALS kuu-
luu harvinaisiin, mutta myös niin vai-
keisiin sairauksiin, että niiden hoitoon 
saatetaan hyväksyä vähätehoisempia-
kin lääkkeitä, jollainen rilutsolikin on. 
USA:n FDA:n suositusten on usein näh-
ty saavan jatkoa myös EU:ssa. 

Käytännössä uusimmissakin ALS-
lääketutkimuksissa on puutteensa, ku-
ten tutkimuksessa yleensä. Taudin har-
vinaisuudesta johtuen potilasmäärät 
ovat usein olleet pieniä. ALSille ei tois-
taiseksi ole löydetty yksiselitteistä bio-
markkeria, jolla voitaisiin mitata hoi-
don tehoa muutenkin kuin asettamal-
la päätetapahtumia, joista ehdottomin 
on kuoleminen ALSiin. Biomarkkeri 
voi periaatteessa olla mikä tahansa mi-
tattavissa oleva fysikaalinen tai biolo-
ginen suure, joka mieluiten olisi spesi-
fi ALSille ja muuttuisi tehoavan hoidon 
myötä. Hoitojen tehoa mitataan ensisi-
jaisesti ALSFRS-R-asteikolla, jonka tul-
kinnassa on joitakin vaikeuksia. Esi-
merkiksi tilanteessa, jossa käsin kirjoit-
taminen laskee normaalista tilantee-
seen, jossa kaikki kirjoitetut sanat eivät 
ole luettavissa, tuottaa kahden pisteen 
laskun. Missä määrin tällaisen laskun 
hidastuminen voidaan tulkita osoituk-
seksi annetun hoidon tehosta, on jos-
sain määrin kyseenalaista.

ALS tautina on erittäin yksilöllinen 

ja sairastamisajat vaihtelevat suures-
ti. On osoitettu, että lääketutkimuksiin 
valikoituu herkemmin keskimääräistä 
nuorempia ja koulutetumpia potilaita. 
Nuori ikä yleensä tarkoittaa parempaa 
ennustetta. Lisäksi potilaiden geneetti-
nen profiili on usein jätetty tutkimuk-
seenottokriteerien ulkopuolelle. Näin, 
vaikka tiedossa on, että eri geenivir-
heiden kantajuus vaikuttaa ennustee-
seen eri lailla, ja että eri geenivirheet 
jakaantuvat ALSia sairastavassa väes-
tössä eri tavoin. 

Lääkeviranomaiset suhtautuvat 
post hoc-analyyseihin periaatteessa 
torjuvasti. Post-hoc-analyysillä tarkoi-
tetaan sitä, että tilastollisia analyysejä 
suoritetaan tietojen näkemisen jälkeen. 
Tällainen menettely voi sisältää run-
saasti virhelähteitä, ja sitä on kutsuttu 
jopa tietojen ruoppaamiseksi. ALS-tut-
kimuksissa post hoc-analyysit tuottavat 
herkästi pienen alaryhmän, jonka ra-
portoidaan hyötyvän lääkkeestä.

ALSia hoitavat lääkärit ovat täy-
sin tietoisia potilaiden ehdottoman ym-
märrettävästä toiveesta saada käyttöön 
edes hidastava lääke. Vastaavasti lää-
käreiden, tutkijoiden ja terveysviran-
omaisten on pystyttävä vastaamaan sii-
tä, että käyttöön ei tule valmisteita, joi-
den tehosta esitetyt lupaukset ovat kat-
teettomia. Tämä on kaikkien yhtei-
nen etu.  Ihmisille ei saa luvata sellais-
ta mitä ei voida pitää, ja periaatteena 
on myös primum non nocere, eli ensisi-
jaisesti on pidättäydyttävä vahingoitta-
masta terveyttä.

Myös Suomessa tehtävä tutkimus 
kokonaisuudessaan on edellytys sille, 
että suomalaisille ALS-potilaille avau-
tuisi mahdollisuuksia päästä mukaan 
suuriin monikansallisiin hoitokokei-
luihin. Kokonaisuudessaan ALSin hoi-
tokokeilut ovat paljon toivoa antavam-
malla tasolla kuin vaikkapa kymme-
nen vuotta sitten ja suunta on tästäkin 
eteenpäin.
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Miten luoda 
mahdollisimman 
yhdenvertaiset puitteet  
harvinaissairaille 
Euroopassa?
ECRD 2022 (The European Conferen-
ce on Rare diseases and Orphan Pro-
ducts) eli harvinaissairauksien Euroo-
pan konferenssi järjestettiin kesä-hei-
näkuun vaihteessa etänä yhteistyös-
sä EURORDIS:in ja Orphanetin kes-
ken. Harvinaissairaita koskettavat asi-
at liittyvät olennaisesti koko EU:n ta-
solla tehtävään poliittiseen päätöksen-
tekoon, ja konferenssin johtava teema 
oli yhtenäisen eurooppalaisen harvi-
naissairauksien strategian luomises-
sa. Tähän artikkeliin on koottu konfe-
renssissa esiin nousseita keskeisiä ky-
symyksiä, ja pyysimme vaikeisiin ky-
symyksiin vastauksia myös suomalai-
silta asiantuntijoilta.

Tiedon saamisen ja hoitoon pääsyn 
lisäksi konferenssissa pohdittiin Eu-
roopan tämänhetkisen terveyskriisin 
vaikutuksia harvinaissairauksien hoi-
toon, harvinaissairauksiin keskittyvän 
tutkimuksen ympäristöjä sekä tieto-
suoja-asioita: Miten yhdenvertaisuus 
toteutuu pandemianjälkeisessä Euroo-
passa, jossa hoitovelkaa on muuten-
kin? Kuinka strategian hienot tavoit-
teet voidaan saada toteutumaan käy-
tännössä, konkreettisten päätösten ja 
käytäntöjen tasolla?

Eurooppalaisen harvinaisyhteisön 
viesti on, että harvinaissairaat ovat 
yksin harvinaisia, mutta yhdessä vah-
voja. Eurordisin pääjohtaja Yann Le 
Cam korosti tiedolla johtamista. Jotta 
oikeita ja oikeudenmukaisia päätök-
siä pystyttäisiin Euroopan tasolla teke-
mään, on koottava yhteen tieto harvi-
naisista sairauksista ja niiden hoidos-
ta Euroopasta. Harvinaissairauksien 
yhteisöt ovat yksittäisinä pieniä, mut-
ta yhdessä ne muodostavat suuren 
joukon. Eurordisin yhtenä tavoitteena 

on tehdä tämä joukko näkyväksi 
päätöksentekijöille. 

Orphanetin johtaja Ana Rath muis-
tutti siitä, että harvinaissairaiden hoi-
dossa kaikki alkaa aina potilaasta, 
mutta vastuu oman sairauden sanoit-
tamisesta ei voi kuitenkaan olla vain 
potilaalla. Edelleen monien harvinais-
sairauksien kohdalla lasten vanhem-
mat joutuvat ajamaan itse harvinais-
sairaan lapsensa asioita, koska eivät 
muuten saa oikeaa tai riittävää hoitoa.

Harvinaissairaiden hoidon pa-
rantaminen on iso ja tärkeä kysymys 
myös Suomessa. Tätä varten jokaises-
sa Suomen viidestä yliopistosairaa-
lasta on harvinaissairauksien yksik-
kö ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksessa (THL) toimii harvinaisten sai-
rauksien kansallisen koordinaation 
asiantuntijatyöryhmä.

Kysyimme Kuopion yliopistosai-
raalan harvinaissairauksien yksikön 
HARSY:n ylilääkäri Tarja Heiskanen-
Kosmalta, miten harvinaissairauksien 
diagnostiikkaa ja hoitoa voidaan pyr-
kiä parantamaan.

– Avainsana harvinaisissa sairauk-
sissa on tieto. On oltava ylipäätään tie-
toa siitä, että harvinaissairauksia on 
olemassa. On osattava kuulla ja nähdä 
potilas ja hänen tilanteensa kokonai-
suus - potilaan epäselvät oireet edel-
lyttävät paneutumista ja kokonaisuu-
den tarkastelua. Tämän vuoksi kon-
sultaatioille ja kysymyksille ei saa olla 
esteitä terveydenhuollon sisällä, Heis-
kanen-Kosma toteaa.

– Mikäli tiedon kulku on puutteel-
lista, se saattaa hankaloittaa muun 
muassa diagnostiikkaa, hoitoa, kun-
toutusta tai psykososiaalisen tuen 
saantia. Puutteellinen tiedonkulku 

pitää sisällään myös koulutuksen ja 
konsultaatiomahdollisuuksien tunte-
muksen (ERN) puutteet.

Harvinaissairauksien hoidossa tie-
to kertyy hitaasti, tiedon kerääminen 
ja saaminen ovat välttämättömiä - 
myös tutkimukselle.

Hoitoon pääsy ja kliiniset 
tutkimukset puhututtivat

Konferenssissa keskusteltiin myös sii-
tä, miten jatkuvasti kehittyvien, uu-
sien hoitojen käyttöönottoon on tär-
keää saada yhdenmukaisia käytäntö-
jä ylirajaisesti Euroopan tasolla. Ny-
kyiset paikalliset erot asettavat poti-
laat keskenään eriarvoiseen asemaan. 
Esimerkiksi vastasyntyneiden seulon-
noissa on suuria paikallisia eroja Eu-
roopan sisällä, mikä asettaa lapset eri-
arvoiseen asemaan. Jos sairaus on lää-
kehoidolla hoidettavissa, pitäisikö sen 
olla mukana myös seulonnoissa? 

Kliinisiin tutkimuksiin pääsy ei 
aina harvinaisissa sairauksissa ole 
helppoa. Vielä vaikeampaa se voi olla 
Euroopan reuna-alueella kuten Suo-
messa. Miten Suomesta sitten saatai-
siin nykyistä houkuttelevampi alue 
harvinaissairauksien hoitoon tarkoi-
tettujen lääkevalmisteiden osalta jo 
kliinisen tutkimuksen vaiheessa? Lää-
keteollisuus ry:n erityisasiantuntija 
Mia Bengtström vastaa:

– Suomi on tietenkin väestöltään 
pieni maa, ja koska olemme eläneet pie-
nissä yhteisöissä ollen ”sukua toisillem-
me”, on geneettinen variaatio kaven-
tunut. Joitain perinnöllisiä sairauksia 
meillä on enemmän ja toisia vähem-
män, ja meillä on myös taudeilta suo-
jaavia geenivirheitä, Bengtström toteaa.
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– Suomalaiset ovat tutkimusmyönteisiä ja osallistuvat 
mielellään tutkimuksiin, vaikka tutkimuksista saatu hyöty 
on pieni. Suomalaiset myös noudattavat annettuja ohjeita 
lääkkeen ottamisesta, jolloin tutkimustulosten luotettavuus 
paranee. Kun kyseessä vakava tauti, potilaat ovat tietenkin 
kiinnostuneita tutkimuksesta kaikissa maissa.

– Jotta saamme tutkimuksia Suomeen, pitää tutkimus-
edellytyksiä sairaaloissa ja terveydenhuollossa parantaa 
niin, että lääkärillä on mahdollisuus osallistua tutkimuk-
siin niin halutessaan. Lääkeyritykset Suomessa tekevät 
hartiavoimin töitä, jotta saamme tutkimuksia myös Suo-
meen. Kun niitä tarjotaan, lääkärillä pitää olla aikaa ottaa 
tutkimuspotilaita vastaan. Jotenkin pitäisi myös saada tieto 
potilaille tutkimuksista silloin kun hoitava lääkäri ei osal-
listu tutkimuksiin, jolloin potilas voisi hakeutua tutkimusta 
tekevään sairaalaan. Myös pohjoismainen yhteistyö laajen-
taa potilaiden mahdollisuuksia, Bengtström uskoo.

Eurooppalainen terveysdata

ECRD-konferenssissa puhuttiin myös sähköisistä rajany-
littävistä terveyspalveluista (EHDS, European health data 
space eli eurooppalainen terveysdata). EHDS:n tavoitteena 
on auttaa terveysdatan käytössä esimerkiksi potilaan men-
nessä toiseen EU-jäsenmaahan hoitoon tai tutkimuksiin. 
Sen ansiosta EU- kansalaiset voivat saada terveyspalvelu-
ja kohdemaassa samalla tavoin kuin asuinmaassaan ja po-
tilaan suostumuksella lääkäri voisi pyytää EHDS:n kautta 
myös potilaan terveystietoja.

– Kyseessä ei kuitenkaan ole niin sanotusti eurooppa-
lainen potilastietojärjestelmä: tietoja ei kerätä yhteen paik-
kaan, vaan potilastiedot välitetään potilaan kotimaasta hoi-
toa varten siihen hoitoyksikköön, jossa potilas on hoidos-
sa, kertoo Sitran koordinoiman TEHDAS-hankkeen projek-
tijohtaja Markus Kalliola.

– EHDS tulee laajentamaan sitä, mitä tietoja potilaasta 
voidaan jakaa jäsenmaiden kesken ja se tulee myös pakol-
liseksi jäsenmaille. Muuten kyseessä ei ole uusi asia, vaan 
potilastietojen vaihtoa on jo harjoitettu potilasyhteenveto-
jen ja sähköisten reseptien osalta jäsenmaiden välillä my-
health@eu -järjestelmässä, Kalliola toteaa.

EHDS:n avulla lääkärit saavat potilasta koskevat olen-
naiset tiedot omalla kielellään, mikä hyödyttää etenkin, jos 
potilas tulee eri kielialueelta. EHDS:n tavoitteena on var-
mistaa EU:n alueella liikkuvien EU-kansalaisten hoidon jat-
kuvuus turvallisesti ja tehokkaasti esimerkiksi kiireellisen 
hoidon tarpeessa. Pidemmällä aikavälillä myös lääketie-
teellisten kuvien, laboratoriotulosten sekä kotiuttamislau-
suntojen ja koko terveysrekisterin tulee olla käytössä koko 
EU:n alueella. Samalla myös sähköisen reseptin käyttö EU:n 
sisällä laajenee, mikä helpottaa matkustamisen ja lääkehoi-
don yhdistämistä EU-alueella.

EHDS mahdollistaisi myös paremman pääsyn omiin ter-
veystietoihin ja niiden muokkaamiseen esimerkiksi lisää-
mällä tietoa tai korjaamalla virheitä sekä tiedon siitä, mi-
ten omia terveystietoja on käytetty. Lääketieteen ammat-
tilaisille EHDS on hyödyllinen siitä syystä, että heillä on 
mahdollisuus nähdä ajantasainen terveysdata hoitotilan-
teessa nopeammin ja ilman suurta hallinnollista prosessia. 
EHDS:n on arvioitu tulevan asteittain käyttöön suuressa 
osassa EU-maita vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Järjestöt kohderyhmänsä äänenä
Järjestön tehtävä harvinaissairauksien kentässä liittyy mui-
den toimijoiden tavoin tiedon jakamiseen ja oikean tiedon 
äärelle ohjaamiseen. On tärkeää, että ihminen saa omasta 
sairaudestaan tietoa ja että hän löytää muita samaa, harvi-
naista sairautta sairastavia. Järjestöillä on siis tähdellinen 
tehtävä vertaistiedon ja kokemukseen perustuvan tiedon 
välittäjänä. Järjestön toinen tärkeä tehtävä on käyttää koh-
deryhmänsä ääntä vaikuttamistyössä.

Kesäkuisen konferenssin tärkein yksittäinen viesti oli-
kin, että kaikkien harvinaisen tiedon ympärillä työskente-
levien on hyvä tehdä yhteistyötä. Järjestössä keskiössä ovat 
itse harvinaissairauksia sairastavat henkilöt ja heidän lä-
heisensä, mutta merkittäviä kumppaneita ovat myös esi-
merkiksi kansalliset ERN-osaamiskeskukset sekä yritykset.
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EURORDIS eli European Organisation for Rare Diseases 
on harvinaissairauksia edustavien eurooppalaisten 
järjestöjen yhteenliittymä. Lihastautiliitto kuuluu Suomessa 
Harvinaiset-verkostoon, joka on EURORDISin jäsen.

ORPHANET on kaikille avoin verkkopalvelu, jonka tarkoi-
tuksena on jakaa luotettavaa, ajantasaista tietoa harvinais-
sairauksista ja -lääkkeistä sekä parantaa harvinaisten saira-
uksien tutkimusta, diagnostiikkaa ja hoitoa.

ERN (European Reference Network) on eurooppalainen 
osaamisverkosto. Kansalliset ERN-osaamiskeskukset ovat 
osa verkostoa, jossa asiantuntijat vaihtavat keskenään tie-
toa oman erikoisalansa harvinaisista sairauksista.



Teksti Susanna Hakuni

Aivosäätiö  
tukee lihastautien  
tutkimusta
Vuonna 2010 perustetun Aivosäätiön tavoitteena on aivojen ja hermoston 
sairauksia sairastavien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämisen 
tukeminen. Säätiö rakentui aikanaan erillään toimineiden Neurologiasäätiön, 
Lasten psykiatrian tutkimussäätiön, Rinnekodin tutkimussäätiön ja Alzheimerin 
tutkimussäätiön tilalle. Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää 
rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen.

Lihastautien tutkimussäätiö sulautui 
Aivosäätiöön vuonna 2014. Aivosääti-
össä toimii Yleisrahaston ja Neurologi-
sen rahaston lisäksi Lihastautirahasto. 
Lihastautirahaston hoitokunta arvioi 
oman alansa apurahahakemukset ja 
tekee esityksen säätiön hallitukselle, 
joka tekee päätöksen apurahojen jaka-
misesta. Aivosäätiön hallituksessa on 
aina Lihastautiliiton edustaja.

Aivosäätiön Lihastautirahasto tu-
kee lihastautien diagnostiikkaan, hoi-
toon ja kuntoutukseen liittyviä tutki-
mushankkeita. Monien tautien osalta 
tutkimus kohdistuu ensin itse sairau-
den ymmärtämiseen.

– Useimpien hermostoperäisten li-
hastautien, kuten ALSin, puhkeami-
sen syy on edelleen arvoitus. Siksi tut-
kimus kohdistuu usein juuri sairauk-
sien syntysyiden selvittämiseen. Puh-
keamissyyn selvittäminen on tarkem-
man diagnosoinnin sekä hoitojen ke-
hittämisen edellytys, kertoo Aivosääti-
ön toimitusjohtaja Jenni Pajunen.

Aivosäätiö on jakanut apurahoja 
aivotutkimukseen 1,95 miljoonaa eu-
roa vuosina 2010–2022, lihastautien 
tutkimukseen on jaettu 15.000 euroa. 
Lisäksi 2022 jaetaan 8000 euron apu-
raha ALS-tutkimukseen. Lihastauti-
tutkimuksen pieneltä tuntuva summa 
heijastelee suoraan rahaston saamia 
lahjoituksia:

– Jaettavien apurahojen summa 
määräytyy Aivosäätiön eri rahastojen 
koon mukaan: jos rahastoon tulee lah-
joituksia, myös jaettavien apurahojen 
määrä kasvaa, kertoo Jenni Pajunen 
apurahojen jakoperiaatteista. 

Tutkimuksen tukemisen Aivosää-
tiö jakaa myös aktiivisesti tietoa edus-
tamistaan sairauksista: säätiön verk-
kosivustolta löytyy lihastautitiedon li-
säksi myös esimerkiksi neurologian 
erikoislääkäri Manu Jokelan video li-
hastautien syntymekanismeista. Sää-
tiön viettäessä 10-vuotisjuhlavuottaan 
vuonna 2020 juhlavuosikampanjoin-
nissa nostettiin esiin yhden kuukau-
den teemana ALS ja julkaistiin SMAJ-
tautia käsittelevä video.

Tutkimus tarvitsee 
lahjoitusrahaa

Parantavat hoidot voidaan löytää vain 
tutkimuksen avulla, myös lihastau-
deissa. Jenni Pajusen mukaan suo-
malainen tutkimus on korkealaatuis-
ta, mutta rahoitusta tarvitaan lisää – 
etenkin nykytilanteessa, jossa julkinen 
talous on tulevina vuosina kovien pai-
neiden alla ja siksi yksityisten lahjoit-
tajien ja säätiöiden rooli tutkimuksen 
rahoituksessa kasvaa.

– Haluamme Aivosäätiössä tar-
jota luotettavan väylän yksityisten 

lahjoitusten kanavoimiseksi aivojen, 
hermoston ja lihastautien tutkimuk-
selle.  Aivosäätiön kautta lahjoitukset 
voi kohdentaa, esimerkiksi lihastau-
deille ja muistisairauksille on omat ra-
hastonsa. Testamenteilla on ollut tär-
keä merkitys Aivosäätiölle, ja myös 
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Aivosäätiön toimitusjohtaja Jenni Pajunen 
muistuttaa, että myös yksityiset ihmiset voi-
vat edistää tutkimusta lahjoittamalla esi-
merkiksi Aivosäätiön kautta.



merkkipäivä- ja muistokeräyksiä toteutetaan yhä enem-
män, Pajunen kertoo keräystavoista.

Aivosäätiöllä on apurahahaku tutkijoille kerran vuodes-
sa, vuonna 2022 apurahoja jaetaan yhteensä 250 000 euroa. 
Eri alojen tieteellisistä ja kliinisistä asiantuntijoista koostu-
vat asiantuntijaryhmät käyvät läpi hakemukset ja valitse-
vat niistä parhaat, ja lopulta Aivosäätiön hallitus tekee pää-
töksen jaettavista apurahoista. Aivosäätiön luottamushen-
kilöt ovat vapaaehtoisia eli heille ei makseta palkkaa.

– Myönnettyjen apurahojen käyttöä seurataan: kaik-
ki apurahansaajat toimittavat Aivosäätiölle raportin tut-
kimustuloksistaan apurahakauden päätyttyä. Aivosäätiön 
hallitus seuraa tuloksia ja Aivosäätiön nettisivuilta löytyy 
tietoa aivo- ja lihassairauksiin, apurahoihin ja viimeisim-
piin tutkimustuloksiin liittyen. Lisäksi kerromme niistä so-
mekanavissamme, jotka kannattaa ottaa seurantaan, Paju-
nen vinkkaa.

Suomalainen tutkimus näyttäytyy usein ulkomailla teh-
tävää tutkimusta pienimuotoisempana, ja resursseiltaan 
huomattavasti niukempana. Lääkäriliitto on jo pitkään ol-
lut huolissaan suomalaisen tiedeyhteisön köyhtymisestä, 
jos suomalaiset tutkijat siirtyvät ulkomaille tekemään tut-
kimustyötään. Jenni Pajunen näkee kuitenkin suomalaisel-
le tutkimukselle oman tärkeän paikkansa osana kansainvä-
listä yhteistyötä:

– Kaikki Suomessa tehty tutkimus hyödyttää myös kan-
sainvälistä tutkimuskokonaisuutta, eri maiden tutkijat ovat 
vahvasti sidoksissa toisiinsa. Kansainvälistä tutkijoiden yh-
teistyötä tarvitaan, jotta läpimurtoja syntyy ja tutkijat voi-
vat hyödyntää toistensa löydöksiä, Pajunen muistuttaa.

Aivosäätiö 
• Aivosäätiö tukee suomalaista aivotutkimus-
ta lahjoitusvaroin. Aivosäätiö jakaa vuosittain 
apurahoja aivotutkijoille sekä lisää ymmärrys-
tä aivoterveydestä ja aivosairauksista. 
• Lahjoitukset Aivosäätiölle voi kohdistaa lihas-
tautien tutkimukseen
• Aivosäätiön perustivat vuonna 2009 Alzhei-
mer-säätiö, Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö, 
Neurologiasäätiö ja Rinnekodin kehitysvam-
matutkimussäätiö. Lihastautien tutkimussää-
tiö liittyi Aivosäätiöön 2014.
• Aivosäätiön hallitus koostuu aivotutkimuk-
sen, talouden ja terveyden huippuasiantunti-
joista, mukana ovat mm. Lihastautiliiton pu-
heenjohtaja Raila Riikonen, HUS:n ex-toimitus-
johtaja Juha Tuominen, kehitysvammalääke-
tieteen professori Maria Arvio ja Lääketeolli-
suuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.
• Aivosäätiön lihastautirahaston hoitokun-
taan kuuluvat professori emeritus Bjarne Udd, 
Lihastautiliiton entinen varapuheenjohta-
ja Markku Niemelä, neurologian eriloislääkäri 
Manu Jokela ja Lihastautiliiton toiminnanjoh-
taja Sari Kuosmanen.

Lihastautirahastosta  
jaetut apurahat:
• Järvilehto Julius, LK: Polyneuropatian esiinty-
vyys, tautitaakka ja biomarkkerit –hankinnais-
ten, geneettisten ja immunologisten neuropa-
tioiden erottamisen merkitys potilaiden diag-
nostiikkaan ja hoitoon, väitöskirja 1.500 EUR
• Tolonen Marko, lehtori: Lapsen hengitysvai-
keuden tunnistamisen ja diagnostisen ajatte-
lun oppiminen, väitöskirja 1.500 EUR
• Rönkkö Julius, väitöskirjatyö: Calcium shan-
nels in motor neuron function and disease, 
Helsingin yliopisto. 4.000 EUR
• Lehtokari Vilma, FT, Nemaliinimyopatiapoti-
laiden ravitsemustutkimus, Folkhälsanin tutki-
muskeskus, 3.805 EUR
• Vuonna 2022 lihastautien tutkimukseen jae-
taan 4.000 EUR sekä 8000 EUR apuraha ALSin 
tutkimukseen
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Lihastaudit ja liikunta
Ongelmat ja rajoitteet nousevat helposti esiin, kun pohditaan liikuntaa liikuntarajoitteisen 
näkökulmasta: mikä on vaikeaa, mikä mahdotonta, mikä ei onnistu, mihin ei pysty. Näiden 
kysymyksien sijaan pitäisi kysyä mitä kukakin haluaa tehdä, mikä on hänelle tärkeää ja sen 
jälkeen, miten sen pystyy saavuttamaan. Apuvälineet, oma motivaatio ja luovat ratkaisut 
avaavat paljon enemmän mahdollisuuksia, kuin mitä pelkkää rajoitetta tuijottaessa arvaisikaan. 
Liikuntarajoitteista huolimatta kaikilla on oikeus liikuntaan ja osallistumiseen. Liikunta kuuluu 
kaikille, iästä, kunnosta tai diagnooseista riippumatta.

Liikunta käsitteenä mielletään usein 
kehoa äärirajoille puskevana urheilu-
na tai vähintään reippailuna, mutta lii-
kuntaa on kaikki liike ja aktiviteetti, 
jonka ihminen suorittaa kehoaan ja li-
haksiaan käyttäen. Tämän toiminnan 
ja aktiviteetin laajuus, intensiteetti, ta-
voitteet ja ulospäin näkyvä ns. tehok-
kuus määrittyvät kuitenkin jokaisen 
kohdalla yksilöllisesti ja riippuvat ke-
homme toimintakyvyn tasosta. Jokai-
nen aloittaa ja jatkaa päiväänsä liikku-
malla tehdessään päivänsä askareita. 
Usein ajattelemme liikuntana kodin ul-
kopuolella tapahtuvaa erillistä toimin-
taa, mutta varsinaisen treenaamisen, 
harrastamisen tai kuntoutuksen lisäksi 
kaikki aktiivinen arki omaa toiminta-
kykyä hyödyntäen on liikuntaa. 

Paras mahdollinen kunto

Liikunnan hyödyt ovat tuttuja meille 
kaikille ja samat hyödyt siitä on myös 
lihastautia sairastavalle. Lihastautien 
etenevän luonteen vuoksi voi joskus 
olla vaikeaa löytää motivaatiota liikku-
miselle tai kuntouttamiselle. Oman pe-
ruskunnon ja toimintakyvyn mahdol-
lisimman optimaalisena pitäminen on 
kuitenkin lihastautia sairastavalle jopa 
perustervettä oleellisempaa. Kun oma 
toimintakyky on joka tapauksessa ka-
peutunut ja sairauden etenevän luon-
teen vuoksi tulee jollain aikavälillä vie-
lä kapeutumaan, on entistä tärkeäm-
pää pyrkiä pysymään oman kunnon ja 
voinnin parhaalla mahdollisella tasol-
la. Liikunnan harrastaminen lihastau-
tia sairastavana harjoittaa kehon kestä-
vyyttä, koordinaatiokykyä, tasapainoa, 
lihasten ja nivelten liikkuvuuksia sekä 
sydän- ja keuhkotoimintaa. Lisäksi 

tutkimukset osoittavat, että lihastauti-
diagnoosin mukana usein tulevat fa-
tiikki ja väsymys ovat vähäisempiä lii-
kuntaa harrastavilla. 

Oman jaksamisen mukaan

Ennen liikuntaan ryhtymistä on tär-
keää ottaa huomioon diagnoosi ja sen 
sanelemat määreet ja rajoitteet. Diag-
nooseja on paljon, joten yhtä kaikil-
le pätevää ohjetta ei voi antaa, vaan 

liikunnan suunnittelu ja toteutus tulee 
aina tehdä diagnoosi ja sairauden kul-
loinenkin vaihe huomioon ottaen. On 
myös tärkeää erottaa, onko kyseessä 
hitaasti vai nopeasti etenevä sairaus 
sekä tiedostaa muut perussairaudet, 
sydämen toiminta, ikä ja oma lähtöta-
so. Vaikka diagnoosi saneleekin jon-
kun verran asioita, ei se kuitenkaan 
ole ketään täydellisesti määrittävä ja 
edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
on otettava aina huomioon jokaisen 
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Lihakset ja keho tarvitsevat liikettä ja lihastaudin heikentäessä yleensä voimakkaimmin tiet-
tyjä lihaksia ja kehon osia, on sitäkin tärkeämpää ylläpitää toimivien lihasten voimaa ja toi-
mivuutta arjen toiminnallisuuden ja osallisuuden ylläpitämiseksi. Harjoittelu ei kuitenkaan 
saa olla niin raskasta tai pitkäkestoista, että normaalin toimintakyvyn palautumiseen menee 
useampia päiviä. 



Teksti neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Regina Ekblom
yksilölliset ominaisuudet, toiveet, tavoitteet ja lähtökohdat. 
Itse liikuntasuorituksessa tulee tarkkailla liikunnan tai ak-
tiviteetin intensiteettiä ja pysyä oman rasitusikkunan sisäl-
lä. Rasitusikkunalla tarkoitetaan aikaa ja intensiteettiä, jos-
sa harjoittelua voi tehdä ilman, että harjoittelu vie voimat 
kokonaan, eikä sen jälkeen pysty lainkaan toimimaan. 

Harjoittelu ei saa olla niin raskasta tai pitkäkestoista, 
että normaalin toimintakyvyn palautumiseen menee use-
ampia päiviä. Mikäli harjoittelu vie suhteettomasti voimia, 
on syytä pohtia aktiivisen treenaamisen ja aktiivisen ar-
jen ja osallistumisen suhdetta ja tärkeysjärjestystä. Liikun-
nan tai harjoittelun ei ole tarkoitus viedä voimia ja heiken-
tää toimintakykyä, vaan kohentaa sitä. Nyrkkisääntönä li-
hastaudin kanssa liikkuessa tai harjoitellessa on välttää 
raskasta aerobista liikuntaa, oman rasituskynnyksen ylit-
tämistä ja lihasvoimaharjoittelun suuria painovastuksia ja 
jarruttavan lihastyön liikkeitä, jolloin lihaskudoksen vauri-
oituminen on alttiimpaa. 

Ei liikaa eikä liian vähän

Lihastaudin kanssa harjoitellessa joutuukin tasapainottele-
maan sen kanssa, että liikkuu riittävästi ja sopivalla intensi-
teetillä, mutta ei liikaa tai liian raskaasti, ettei lihas tarpeetto-
masti vaurioidu tai ennenaikaisesti heikkene, eikä keholle ai-
heudu tarpeetonta fatiikkia tai kiputiloja. Sopivan intensitee-
tin ja määrän löytyminen, sekä sairauden eri vaiheiden tie-
dostaminen on tärkeää turvallisen liikunnan ja harjoittelun 
kannalta. Liikkumattomuus aiheuttaa useimmiten suurem-
paa haittaa hyvinvointiin ja terveyteen ja se altistaa nopeam-
malle kehon ja toimintakyvyn heikkenemiselle. Lihakset ja 
keho tarvitsevat liikettä ja lihastaudin heikentäessä yleensä 
voimakkaimmin tiettyjä lihaksia ja kehon osia, on sitäkin tär-
keämpää ylläpitää toimivien lihasten voimaa ja toimivuutta 
arjen toiminnallisuuden ja osallisuuden ylläpitämiseksi. Oi-
kein annosteltu liikunta parantaa myös yleistä jaksavuutta ja 
tehostaa hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa.

On myös hyvä muistaa, että tarvitsemme liikettä kehon 
liikkuvuuden ylläpitämiseksi. Kudokset muokkautuvat koko 
elämämme ajan ja liikunnalla voimme välttää tai hidastaa 
nivelten jäykistymistä ja lihasten kudosaineenvaihdunnan 
passivointia, sekä ehkäistä tarpeettomia asentovirheitä, ki-
putiloja ja hengityksen heikkenemistä. Ei siis liikaa, mutta 
ei liian vähänkään liikuntaa. Oman itselle sopivan tasapai-
non löytää itseään kuuntelemalla, tietämällä diagnoosin sa-
nelemat rajat ja mikäli mahdollista, oman fysioterapeutin 

kanssa suunnitellen. Fysioterapeutin kanssa tapahtuva lii-
kunta ja harjoittelu on usein hoitavaa ja kuntouttavaa, mut-
ta terapeutin kanssa voi yhdessä keskustella ja suunnitella 
myös kuntoutuksen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, lii-
kuntaa, harrastamisesta ja näiden sopivasta määrästä. 

Apuväline auttaa sekä  
harjoittelussa että arjessa

Eri liikunta- ja harrastemahdollisuuksia pohtiessa on hyvä 
tuntea paitsi oman alueen harrastamisen ja liikkumisen 
mahdollisuudet, myös niitä mahdollistavat apu- ja harraste-
välineet. Välineiden hankintapaikka riippuu välineen käyt-
tötarkoituksesta ja -paikasta. Arjen toimintakykyyn ja liikku-
miseen tarvittavista apuvälineistä puhutaan lääkinnällisen 
kuntoutuksen apuvälineinä ja ne hankitaan omalta kunnal-
ta, joko terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidosta. Vaik-
ka jotain apuvälinettä, kuten pyörätuolia, ei tarvitsisi koko 
aikaa tai edes suurinta osaa ajasta, voi miettiä antaako joku 
tietty apuväline enemmän mahdollisuuksia harrastamiseen 
ja osallistumiseen.  Esimerkiksi pyörätuolin, rollaattorin tai 
vaikkapa kävelykepin käyttö ennen tai jälkeen jonkun akti-
viteetin voi säästää omia voimia ja näin vapauttaa resurs-
seja niihin asioihin, jotka itselle ovat tärkeitä ja mielihyvää 
tuottavia. Mieluummin ehkä istuu hetken aikaa pyörätuolis-
sa ja jaksaa siten panostaa tärkeämpiin asioihin, kuin käyt-
tää kaiken voiman liikkumalla koko päivän kävellen, jos 
kaikki voimat kuluvat pelkästään siihen. 

Lääkinnällisten apuvälineiden lisäksi arkea auttavia ja 
harrasteissa käytettäviä apuvälineitä voi hankkia myös so-
siaalitoimen tai koulutoimen taholta. Puhtaasti vapaa-ai-
kaan ja harrastamiseen on olemassa myös omia soveltavan 
liikunnan apu- ja harrastusvälinevuokraamoja, kuten So-
lia ja Malike. Molemmat vuokraavat ja järjestävät väline-
kokeiluja, Malikkeen välineet on suunnattu vahvemmin tu-
kea ja apua vaativille. Molempien toimijoiden verkkosivuil-
ta löytyy tietoa eri välineistä ja niiden vuokraus- ja kokeilu-
mahdollisuuksista ja tapahtumista, sekä muuta tietoa. Kan-
nattaa tutustua näiden toimintaan sekä tiedustella oman 
alueen seuroilta soveltavan liikunnan mahdollisuuksia. 
Omaan väline- tai harrastuskokeiluun kannattaa ottaa mu-
kaan myös oma fysioterapeutti, joka pystyy ohjaamaan ja 
neuvomaan paitsi välineen käytössä, myös eri liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksista. 

Liikunnan iloa kaikille – ei sen kautta mihin en pysty, 
vaan mitä haluan ja miten pystyn!
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Teksti Susanna Hakuni • Kuvat Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Kokemustoimija auttaa 
lääkäriä kohtaamisessa
Lihastautiliiton kokemustoimija Päivi Aaltonen on kokemustoiminnan konkari, jonka kokemusalueina 
omaan lihastautidiagnoosiin HMSN 1b liittyvien kysymysten lisäksi ovat mm. lapsettomuus ja äitiys. 
Yksi kokemustoiminnan tärkeä osa-alue on lääkäriopiskelijoiden valmennus vuorovaikutukseen.

Päivin ura kokemustoimijana alkoi 
jo 90-luvulla, kun Pirkanmaan lihas-
tautiyhdistyksen silloinen puheenjoh-
taja Seppo Vänni soitti ja pyysi Päi-
viä lähtemään mukaan POLKU-pro-
jektiin. POLKU oli Kansanterveysjär-
jestöjen vuosina 1998–2001 toteutta-
ma hanke, jossa tulevaisuuden am-
mattilaisille välitettiin pitkäaikaissai-
raan omakohtaista tietoa, jotta hoi-
to- tai asiakassuhde saataisiin toimi-
maan entistä paremmin. Hankkeessa 
valmennettiin tutoreita eli potilaslu-
ennoitsijoita välittämään tietoa omas-
ta sairaudestaan.

– Seppo kannusti minua vaikutta-
jaksi kertomaan nuorille opiskelijoil-
le lihastautia sairastavan elämästä, ja 
vakuutti minut siitä, että pystyn sii-
hen. Sanoin puhelun päätteeksi kyllä, 
ja sillä tiellä ollaan, Päivi kertoo.

Kokemustoimijaura on POLKU-
hankkeesta jatkunut näihin päiviin 
saakka, ja pitänyt sisällään monenlai-
sia toimeksiantoja Tampere-Talossa 
elävänä kirjana toimimisesta Harvi-
naiset-verkoston messuedustajan teh-
täviin Apuvälinemessuilla. Vuosien ai-
kana Päivi on pitänyt omasta osaami-
sestaan huolta osallistumalla lisäope-
tukseen ja kursseille.

– Koulutuksista mieleen ovat jää-
neet erityisesti laivaseminaari, jossa 
näyttelijä Tuija Piepponen opetti mei-
tä huumorin avulla sekä vuoden 2020 
kokemustoimijoiden koulutuspäivä, 
jossa näyttelijä Esko Kovero kertoi 
esiintymisvinkkejä. Kokemustoimin-
ta on tarjonnut myös muita hieno-
ja kokemuksia, kuten lääketieteen li-
sensiaattien valmistujais- ja valatilai-
suuteen osallistuminen vuonna 2019, 
Päivi kertoo.

Lääkärikokelasta  
jännittää usein
Tampereen yliopisto, jossa Päivi käy 
kokemustoimijana opastamassa tule-
via lääkäreitä kohtaamisessa, on aloit-
tanut yhteistyön järjestöjen edustaji-
en kanssa jo vuonna 1998. Vuorovai-
kutustaitoja harjoitellessa kolmannen 
vuosikurssin opiskelijat pitävät harjoi-
tuksena vastaanoton, joka videoidaan. 
Vastaanotolle tulon syyksi on otettu jo-
kin potilaan joskus ilmennyt sairaus.

– Aluksi sovitaan mikä on vas-
taanotolle tulon syy. Sen jälkeen on 
vuorossa kahden lääketieteen opiske-
lijan vastaanotolla käynti, joka koos-
tuu haastattelusta ja jatkosuunnitel-
man sopimisesta. Ruumiillista tut-
kimusta harjoituksissa ei tehdä. Ti-
lanteet videoidaan ja katsotaan jäl-
keenpäin yhdessä sekä arvioidaan 

ja annetaan palautetta, kertoo Päivi 
harjoituksen etenemisestä. 

Vuorovaikutusharjoitukset ovat ol-
leet Päiville todella mieluisia koke-
mustoimintatehtäviä, ja kokemus aina 
positiivinen. 

– Vuorovaikutustaito ei ole mieles-
täni luonnonlahja, vaan sen opiskelu 
on täyttä työtä ja pitkä prosessi. Opis-
kelijat ovat kuitenkin aina pärjänneet 
mainiosti, ja olleet kuuntelevia - suu-
rin osa muistaa myös sen tärkeän kat-
sekontaktin ja uskaltaa katsoa potilas-
ta silmiin. Tämän päivän nuoret ovat 
niin fiksuja, Päivi kehuu. 

Palautteen antamisessa Päivin ohje-
nuorana on ollut Tommy Tabermanin 
lause ”Jätä siemen, älä haavaa”. Palaut-
teen tulee olla rehellistä ja avointa, ja 
Päivin tapana on aloittaa positiivisista 
asioista. Sen jälkeen on rakentavan tai 
korjaavan palautteen vuoro ja lopuksi 
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palataan vielä positiiviseen kokoamal-
la onnistumiset yhteen. 

– On myös ehdottoman tärkeää 
muistaa, että palaute koskee aina itse 
tilannetta, eikä siinä puututa ihmisen 
persoonaan. Muistutan myös aina tai-
dosta ottaa kiitos vastaan kiitoksella, 
koska opiskelijat helposti vähättelevät 
itseään, Päivi kertoo.

Päivin mukaan myös opiskelijat 
suhtautuvat harjoituksiin positiivises-
ti ja odottavat niitä innolla– mutta sa-
malla jännittävät niitä kovasti. Tästä 
syystä henkilökohtaisen avustajan tai 
tulkin paikallaolo ei ole harjoituksissa 
mahdollista. 

– Kysyn usein opiskelijalta, onko 
tämä saanut nukuttua viime yönä? Ja 
moni on nukkunut huonosti, koska on 
jännittänyt niin tulevaa videointia. Sil-
loin saatan vinkata, että alkukankeu-
teen auttaa usein yksinkertainen ky-
symys ”Mitä sinulle muuta kuuluu?” – 
avoin kysymys, jonka avulla voi saada 
paljon tietoa potilaasta kerralla. Sama 
kysymys toimii kiireisissä tilanteissa, 
jos lääkäri oppii mahdollisimman pie-
nellä panoksella saamaan mahdolli-
simman paljon tietoa, Päivi kertoo.

Taito kuunnella  
oikeita asioita

Harjoituksissa opiskelijoilla on aito ti-
laisuus oppia lisää siitä, miltä tuntuu 
olla potilas, tulla haastatelluksi ja sai-
rastaa kroonista tautia koko elämän-
sä ajan. Jotta harjoitus olisi mahdolli-
simman hyödyllinen, täytyy myös ko-
kemustoimijan valmistautua siihen ja 
hoitaa oma osuutensa hyvin. Kokemus 
yksin ei tee ihmisestä kokemustoimi-
jaa, koska pelkkä kokemus ei riitä. Se 
täytyy osata sanoittaa ja tuoda esiin 
oikealla tavalla.

– Kohderyhmä ja oma rooli pitää 
tunnistaa - kenelle olet puhumassa? 

On tärkeää, että kokemustoimijalla on 
takanaan riittävän pitkälle edennyt 
kuntoutumis- ja sopeutumisprosessi. 
Syyttely tai katkeruus ja niiden esille-
tuominen johtaa parhaimmillaankin 
vain torjuntaan, eikä palvele harjoi-
tuksen tarkoitusta, Päivi toteaa.

Liikaa paineita ei harjoituksesta 
kuitenkaan kannata ottaa, vaan luot-
taa siihen, että omat tiedot ja taidot 
senhetkisillä voimavaroilla riittävät.

– Kirjaviisauden rinnalle tarvitaan 
kokemusta, ja sitä minulla on oman 
elämäni kautta. Kukaan ei voi kyseen-
alaistaa kertomusta minun omasta 
eletystä elämästäni. Tärkeintä on aito-
us: puhun asioista, joista varmasti tie-
dän, Päivi painottaa.

Päivin mielestä vuorovaikutuksen 
hallinta liittyy taitoon kuunnella oikei-
ta asioita, ja hyvä lääkäri on kuuntele-
va lääkäri. Näiden taitojen harjoittelus-
sa auttaa tilanteen suoma mahdollisuus 

kysyä asioista kasvoista kasvoihin.
– Lihastautia sairastavan kannal-

ta harjoituksissa on hienoa myös näky-
vyys, kun saa antaa sairaudelle kasvot 
ja kertoa tuleville ammattilaisille lihas-
sairauksista. Annan opiskelijoille myös 
viimeisimmän Porras-lehden, johon he 
voivat rauhassa tutustua, Päivi toteaa.

Hyötyjen lisäksi Päivi toteaa myös 
tekevänsä kokemustoimintaa ihan 
senkin takia, että se antaa itselle 
paljon: 

– On mahtavaa voida käyttää omia 
kokemuksia työvälineenä jonkun toi-
sen asian edistämiseksi ja auttaa opis-
kelijoita. Kun palaan vuorovaikutus-
harjoituksen jälkeen kotiin Tampereen 
yliopistolta, on omalla autolla ajettua 
matkaa takana 210 kilometriä, ja aikaa 
kulunut kuutisen tuntia, mutta fiilis on 
upea: olen taas saanut olla osa ketjua 
ja tunnen itseni tarpeelliseksi. Jaettu 
ilo on kaksinkertainen ilo!
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Lihastautipäivät ja  
Lihastautiliiton  
50-vuotisjuhla  
12.11.2022
Original Sokos Hotel Ilves

Lihastautipäivien ohjelma
12.00–12.45  Tervetulosanat  

puheenjohtaja Raila Riikonen ja 
toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen 
Kansanedustaja Merja Kyllösen tervehdys

12.45–13.30  Uskalla unelmoida, uskalla elää 
näyttelijä ja juontaja Eero Herranen

13.30–14.15  Kahvi

14.15–15.15  Paneelikeskustelu vertaistuesta 
Keskustelua johtamassa toimittaja/
juontaja Sean Ricks, panelisteina 
lihastautia sairastavia läheisineen

15.30–16.15  Pienryhmät:

 SMAJ-diagnoosiryhmä  
Lihastautien tutkimuskeskuksen johtaja, 
dosentti Johanna Palmio, Lihastautiliiton 
lihastautiasiantuntija Kati Kekkonen

 Minustako vaikuttaja?  
Nuorten yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 
Lihastautiliiton järjestösuunnittelija 
Jonna Marttinen 

15.30–17.00  Tehdään yhdessä vahvuuskortteja!  
Toiminnallinen ryhmä omannäköisille  
ja omista tarpeista lähteville 
vahvuuskorteille 
Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija Liisa-Maija 
Verainen, taideopiskelija Olesya Nedostoynaya 

16.20–17.00  Muistelonurkkaus  
- tule kertomaan muistosi  
Lihastautiliitosta vuosien varrelta! 
Lihastautiliiton järjestösuunnittelijat 
Marjo Luomanen ja Raija Similä

 Keskusteluryhmä:  
Elämää lihastautia sairastavan läheisenä 
Lihastautiliiton järjestösuunnittelija 
Sirpa Kälviäinen ja sosiaaliturva-
asiantuntija Katja Voltti

 Tehdään yhdessä vahvuuskortteja! 
-ryhmä jatkuu

17.00–19.00  Majoittuminen, vapaata keskustelua

12.00–13.30 ja 15.30–17.00  
Lasten puuhapiste alakerrassa,  
varaus ilmoittautumisen yhteydessä.

Iltajuhla: Lihastautiliitto 50 vuotta! 
19.00– Juhlapuhe 

Lihastautiliiton puheenjohtaja Raila Riikonen

 Juhlaillallinen

20.30  Muistoja 50 vuoden taipaleelta 
Lihastautiliiton puheenjohtaja Raila Riikonen

 Musiikkia  
Trubaduuri Harri Mäkinen

22.00 Juhlatilaisuus päättyy,  
mahdollisuus jatkaa seurustelua 
aularavintolassa
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Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tehdään verkossa osoitteessa https://www.lyyti.in/lihastautipaivat2022 11.10. mennessä. Linkin kautta 
ilmoittaudutaan sitovasti sekä Lihastautipäiville, Lihastautiliiton 50-vuotisiltajuhlaan että pienryhmiin ja lasten puuhapisteelle. 
Pienryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Peruutuksesta iltajuhlaan ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta veloitamme 30 € / hlö. Peruutuksista ilmoitetaan 
järjestöpäällikkö Elina Soinille: 044 038 6614 tai elina.soini@lihastautiliitto.fi.
Iltajuhlassa Lihastautiliitto tarjoaa illallisen kutsuvieraille, Lihastautiliiton jäsenille sekä heidän avustajilleen, mikäli avustajaa 
tarvitaan ruokailussa. Avecille illalliskortin hinta on 75 € (laskutetaan jälkikäteen).
Majoitusvaraukset hoidetaan itse omien tarpeiden mukaisesti. Liitto on sopinut majoituskiintiöistä ja sopimushinnoista 
tapahtumaan liittyen, kiintiömajoitusta voit hyödyntää käyttämällä alla olevia varauskoodeja:
Varauskoodi puhelimitse LIHASTAUTIPÄIVÄT
Verkossa osoitteessa www.sokoshotels.fi varauskoodi BLIHASTAUTIPÄIVÄT
Sopimushinnat 135 €/1hh ja 155 €/2hh ovat voimassa 14.10 asti. 
Ilmoitathan hotellille varauksesi yhteydessä myös tarvitsemasi apuvälineet.
Lisätietoja Lihastautipäivästä, iltajuhlasta, majoituksesta sekä varauksista antaa järjestöpäällikkö Elina Soini:  
044 038 6614 tai elina.soini@lihastautiliitto.fi.

Tervetuloa mukaan viettämään marraskuista lauantaita viisikymppisen Lihastautiliiton kanssa!



Lihastautien tietoisuuspäivää  
vietettiin 2. syyskuuta

Tietoisuuspäivän tarkoituksena on li-
sätä tietoa lihassairauksista, jotka 
kaikki ovat harvinaisia. Tieto on tär-
keää, jotta harvinaisia sairauksia sai-
rastavat saavat parempia kuntoutuk-
sen mahdollisuuksia, hoitoa sekä pal-
veluja. Tietoisuuspäivässä oli mukana 
myös Lihastautiliiton Vastaanottajas-
ta vaikuttajaksi -hanke, jossa on kulu-
neen kolmen vuoden ajan (2019–2021) 
etsitty uusia tiedonjakamisen tapoja.

Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuon-
na päivän teemana oli tiedon ja koke-
musten jakaminen. Tieteellinen tieto 
on lisääntynyt kuluneen 50 vuoden ai-
kana valtavasti, ja geeniteknologian ke-
hitys on tuonut lihastautien diagnos-
tiikkaan uusia työkaluja. Edistysaske-
leista huolimatta lihastautia sairasta-
vien ihmisten kokemukset omasta sai-
raudestaan ovat tärkeässä roolissa sai-
rauksien tunnistamisessa. Jaetuilla 

kokemuksilla on myös iso merkitys 
sekä muille sairastaville että työssään 
lihastautia sairastavia kohtaaville.

Tietoa jaettiin kolmen videon voi-
min: Professori emeritus Bjarne Udd 
kertoi tutkimuksen kehittymisestä 
oman uransa aikana, neurologian eri-
koislääkäri Manu Jokela lihastautien 
tutkimuksesta ja tulevaisuudennäky-
mistä ja opiskelija Peter Ruonakoski 
omista ajatuksistaan ja tavoistaan vai-
kuttaa tietoa jakamalla. Tietoisuuspäi-
vänä julkistettiin myös Lihastautilii-
ton kesällä ilmestynyt Plussan puolella 
– Raskausopas lihastautia sairastaval-
le naiselle ja siitä tuotettu video.

Videoita on katsottu ja jaettu kiitet-
tävästi sekä tietoisuuspäivän aikana 
että sen jälkeen – kiitos kaikille tietoa 
jakaneille! Kaikki videot löytyvät Li-
hastautiliiton YouTube-kanavalta sekä 
liiton verkkosivustolta.

Kouluilta 
taitoaineista 
13.10. 
Lihastautiliitto järjestää kouluillan tai-
toaineista 13.10. klo 17–18.30 Teams 
-tapahtumana. Tervetuloa mukaan 
kuulemaan ja jakamaan hyväksi koet-
tuja vinkkejä ja kokemuksia!

Omista koulukokemuksistaan ker-
tomassa taideopiskelija Olesya Ne-
dostoynaya sekä kieltenopettaja Elina 
Mäkikunnas. Lihastautiliitosta muka-
na urasuunnittelija Liisa-Maija Verai-
nen ja järjestösuunnittelija Marjo Luo-
manen. Tilaisuuteen toivotaan mu-
kaan myös koulujen edustajia - kut-
su siis lapsesi opettajia ja koulunkäyn-
nin ohjaajia tai avustajia mukaan ti-
laisuuteen! Ilmoittaudu mukaan 
10.10. mennessä: https://www.lyyti.fi/
questions/106bcc3e24

Vielä ehtii hakea syksyn kursseille!
Lihastautiliiton syksyn kurssitarjonnassa on vielä kaksi kurssia, joiden hakuaika päättyy lokakuussa:  
Virkistystä ja voimavaroja – K-18 -kurssi sekä Itsemyötätuntoa etsimässä taiteen keinoin.

Virkistystä ja voimavaroja – K-18 -kurssi
Kurssiaika: 11.–13.11.2022 
Hakuaika päättyy: 9.10.2022
Paikka: Scandic Station Tampere
Perinteinen K-18 -kurssi toteutetaan nyt viikonloppukurssina 
Tampereella. Tule mukaan hakemaan uutta draivia syksyyn! 
Viikonlopun aikana keskitytään omiin vahvuuksiin ja etsitään 
omien voimavarojen lähteitä sekä saadaan tietoa ja tukea am-
mattilaisilta ja vertaisilta, mielekästä yhteistä tekemistä unoh-
tamatta. Kurssin kohderyhmänä ovat 18–30- vuotiaat nuoret.

Osa kurssin sisällöstä toteutetaan Lihastautipäivillä, joten 
voit vaivatta osallistua molempiin tapahtumiin viikonlopun 
aikana. Mikäli tarvitset avustusta päivittäisessä elämässä-
si, voi mukaan ottaa oman avustajan. Liitto korvaa avustajan 
majoituksen ja ruokailut.

Itsemyötätuntoa etsimässä taiteen keinoin
Kurssiaika: Tiistaisin aikavälillä 1.11.–13.12.2022 klo 18–20 
Hakuaika päättyy: 14.10.2022 
Paikka: Microsoft Teams –verkkopalvelu
Kurssi sopii lihastautia sairastaville aikuisille. Kurssin tavoit-
teena on keskittyä omaan itseen ja oppia näkemään itsensä 
hyväksyvin silmin. Kuka minä olen, mitä minä haluan, mistä 
minä haaveilen? Mitä hyvää minussa on? Mitkä ovat minun 
vahvuuksiani? Erilaisten taidemuotojen ja -kokeilujen kaut-
ta työstetään kokonaisuutta omasta itsestä ja siitä, miten it-
seään katsoo ja itsestä ajattelee. Taiteen keinoin opetellaan 
hyväksyvää katsetta itseen. Kurssin aikana tehdyistä teok-
sista koostuu lopuksi teosten kokonaisuus, josta voi itseään 
peilata myös myöhemmin.

Kurssille valitaan 10 osallistujaa.
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Kohti yhteisluomisen mallia 
Lihastautiliiton kolmivuotinen Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke (2019–2021) päättyy tänä vuonna. 
Nyt onkin hyvä aika kysyä, mitä hankkeessa on tehty ja mitä toiminnalla on saatu aikaan. Kehitettyä 
vaikuttajatoimintaa voidaan verrata myös kansalaisten yleisempiin toiveisiin vaikuttamisen tavoista Suomessa.

Asiantuntijaorganisaatio Sitra julkai-
si kesällä tietoja Demokratia ja osalli-
suus -teemalla tehdystä Osallistuminen 
ja mahdollisuudet päätöksentekoon 
vaikuttamiseen Suomessa -kyselytutki-
muksesta, jonka tarkoitus on selvittää 
sekä kansalaisten että luottamushen-
kilöiden ja viranomaisten näkemyksiä 
päätöksentekoon osallistumisesta. Ky-
sely tehtiin tänä keväänä ja se valmis-
tuu kokonaisuudessaan syyskuussa. 

Kyselyllä selvitettiin muun muassa 
suomalaisia kiinnostavia yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen tapoja. Tutkimuk-
sen tulokset kertovat, että suurin osa 
suomalaisista haluaa vaikuttaa anonyy-
misti, ja tärkeää on myös vaikuttamisen 
helppous. Yhteensä 4000 kansalaiskyse-
lyyn vastanneesta henkilöstä suuri osa 
oli valmis harkitsemaan osallistumista 
nettiadressien (68 % vastaajista), netti-
keskustelujen (42 %), nettipaneelien (51 
%) ja nettiäänestämisen (82 %) kautta. 
Päättäjät taas tuntuivat haluavan, että 
kansalaiset osallistuisivat kasvotusten 
haastatteluihin tai yhteissuunnitteluun. 

Vaikka Sitran kyselyssä tutkittiin ni-
menomaan yhteiskunnalliseen päätök-
sentekoon vaikuttamista, voidaan tu-
loksia peilata myös siihen, minkälaisia 
vaikuttamisen malleja tulisi tukea jär-
jestössä. Vastaanottajasta vaikuttajak-
si -hankkeessa missiona on ollut oman, 
juuri lihastautiyhteisölle sopivan ja li-
hastautitietoon vaikuttavan tavan löy-
täminen. Haussa on ollut helppo ja ha-
lutessa anonyymi, mutta samalla teho-
kas tapa kerätä ja jakaa lihastautitietoa 
sekä näin myös vaikuttaa. Tavoitteena 
on ollut hyödyntää digitaalisia välinei-
tä, jotka mahdollistavat yhteistyön esi-
merkiksi etätapaamisissa. 

Ole tietoon vaikuttaja,  
älä vain vastaanottaja 

Sitran kyselyn mukaan 37 % vastaajis-
ta olisi halukas vaikuttamaan yhdistys-
ten tai järjestöjen kautta. Lihastautilii-
ton hankkeessa on ollut kyse juuri siitä, 
että emojärjestössä luodaan sellainen 
toimintamalli, joka mahdollistaa lihas-
tautia sairastavien henkilöiden ja hei-
dän läheistensä osallistumisen tiedon 
tuottamiseen. Lihastautia sairastava 

henkilö ei näin ole vain tiedon vastaan-
ottaja, vaan hän myös jakaa omaa tieto-
aan aktiivisesti - vaikuttajana. 

Koko hanke on perustunut havain-
toon siitä, että harvinaisissa lihassai-
rauksissa myös niihin liittyvä tieto 
on harvinaista - ja samalla tietoa kai-
paaville ihmisille äärimmäisen tärke-
ää. Tutkimustietoa on asiantuntijoilla, 
mutta myös itse sairastavat ja heidän 
läheisensä voivat olla hyvin perehty-
neitä omaan sairauteensa. 

Paras kokemustieto löytyy itse sai-
rastavilta henkilöiltä ja heidän läheisil-
tään. Jokaisen lihastautia sairastavan 
tulisi halutessaan saada osallistua tie-
don tuottamiseen ja jakamiseen, myös 
anonyymisti. Vain itse sairastavien tai 
heidän läheistensä ääntä voimistamalla 
voidaan lisätä aitoa ymmärrystä ja tie-
toisuutta harvinaisista lihassairauksista. 

Vaikuttamisen  
tapoja on monia 

Vaikuttamisella tavoitellaan yleensä 
muutosta, mutta vaikuttaminen voi 
kohdentua myös tilanteen säilyttämi-
seen entisen kaltaisena. Vaikuttaa voi 
yksilötasolla tai yhdessä, isommalla 
joukolla. Vaikuttaminen voi olla joko 
paikallista, valtakunnallista tai jopa 
kansainvälistä toimintaa. 

Yksittäinen henkilö voi jakaa tie-
toaan kokemustoimijana tai vertais-
henkilönä, osana työpajaa tai raatien 
potilasedustajana esimerkiksi harvi-
naisyksiköissä. Yksi tapa vaikuttaa on 
osallistua yhteiskunnalliseen keskus-
teluun vammaisaktivistina, yhdistys-
aktiivina tai sosiaalisen median in-
fluensserina. Kaikki lihastautitietoi-
suuteen vaikuttavat aktiiviset teot 
ovat vaikuttamista jollakin tavalla.  

Vastaanottajasta vaikuttajaksi 
-hankkeessa on haettu sellaista mal-
lia, jonka avulla on mahdollista kerätä 
ja jakaa tietoa itse sairastavilta ja hei-
dän läheisiltään eteenpäin: vertaisille, 
ammattilaisille, päättäjille ja viranhal-
tijoille. Se, mihin tiedolla lopulta halu-
taan vaikuttaa, riippuu siitä kenelle ja 
miten sitä jaetaan. 

Vaikuttajaryhmien kokeilu 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ol-
lut kokeilla vaikuttajaryhmiä, joissa 
voidaan kehittää tiedon tuottamisen 
yhteistyötapoja. Ajatuksena on ollut 
tuottaa sellaista tietoa, joka voisi hyö-
dyttää varsinaista työryhmää laajem-
paa joukkoa.

Hankkeessa erityisiksi vaikuttamis-
kohteiksi ovat valikoituneet kaksi ai-
hetta: tiedon lisääminen lihastaudeista 
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ja raskaudesta sekä yksittäisen lääkehoidon korvattavuus-
asia. Nämä vuonna 2020 perustetut vaikuttajaryhmät ovat 
koostuneet itse lihastautia sairastavista tai heidän läheisis-
tään. Ryhmät ovat työskennelleet alusta alkaen yhteisen, yh-
dessä kirkastetun tavoitteen eteen. 

Tapaamisia ryhmissä on ollut noin kerran kuukaudessa, 
ja osallistuminen on ollut vapaaehtoista toimintaa, johon 
on voinut osallistua oman aikataulun ja jaksamisen mu-
kaan. Ryhmän nimettömästi keräämä tieto on myös mah-
dollistanut anonyymin osallistumisen. 

Raskausopasryhmän työstä on syntynyt raskausopas: 
kesällä 2022 julkaistiin Plussan puolella - raskausopas li-
hastautia sairastavalle naiselle. Lääkevalmisteen korvatta-
vuusasiaan vaikuttava ryhmä taas kirjoitti yhdessä mielipi-
dekirjoituksia sekä antoi tietoa potilasjärjestölausuntoon. 
Lääkevalmisteen korvattavuusasiaan saatiin myönteinen 
päätös syksyllä 2021. 

Oikean tiedon hakeminen  
ja jakaminen on tärkeää 

Hankkeessa on haluttu kokeilla erilaisia tiedonjakamisen ta-
poja tuottamalla kuvapankkeja, videoita, podcasteja ja blogi-
kirjoituksia. Lisäksi on tehty oppilaitos- ja asiantuntijayhteis-
työtä, josta on tuotettu sisältöä Lihastautiliiton kanaville. 

On tärkeää, että ihmiset itse hakevat oikeaa tietoa, sillä 
pirstaloituneen tiedon maailmassa olennaista on juuri oi-
kean tiedon erottaminen väärästä. Hyvä kumppani on ollut 
esimerkiksi potilasvaikuttamiseen koulutusta ihan jokaisel-
le antava EUPATI Suomi -yhteisö, jonka juuret ovat euroop-
palaisessa potilasosallisuustyössä. 

Omaehtoiset vertaisryhmät näkyviksi 

Digitaalisilla alustoilla toimii useita lihastautiyhteisön oma-
ehtoisia vertaisryhmiä. Näihin ryhmiin on haluttu luoda 
yhteyksiä, jotta ryhmiä kaipaavat ihmiset löytäisivät ver-
taisiaan entistä paremmin. Koska harvinaissairas on usein 
asiansa kanssa yksin, voi aktiivinen, keskustelevaan ver-
taisyhteisöön kuuluminen olla ihmiselle merkittävä asia. 

Vertaisryhmiä kutsuttiin koolle jo Lihastautien tutkimus 
ja hoito -konferenssissa Tampereella vuonna 2019. Lihastauti-
päiville hanke on kutsunut diagnoosikohtaisia ryhmiä seuraa-
vasti: vuonna 2020 kutsuttiin DMD, LGMD ja avoin diagnoo-
si sekä vuonna 2021 distaaliset myopatiat ja kongenitaaliset 

myopatiat. Näistä osaan on saatu perustettua vertaisryhmät. 
Omaehtoisesti toimivien ryhmien ylläpitäjät ja aktiivit 

nousevat kallisarvoiseen asemaan vertaistuen mahdollista-
jina, sillä järjestössä kymmenien vertaisryhmien ylläpitä-
minen ei olisi muuten mahdollista. 

Ryhmien jäsenillä on myös paljon sellaista kokemustietoa, 
jota voidaan hyödyntää järjestölähtöisen tiedon kokoamisek-
si: esimerkiksi CMT-opasta on uudistettu kokeilemalla tiedon 
keräämistä Facebook-ryhmästä. Uudistustyö on vielä kesken 
ja jatkuu yhteistyössä Kysy lihastaudeista -palvelun kanssa. 

Luottamus on tärkeintä 

Vaikuttajatoiminnassa olennaista on, että vaikuttamisen 
kohteet nousevat kohderyhmältä ja tavoite määritellään 
yhdessä - aivan alusta lähtien. Tavoitteen kirkastaminen 
on yksi kaikkein keskeisimmistä toiminnan lähtökohdista. 
Tärkeintä vaikuttajaryhmätyöskentelyssä on kuitenkin ol-
lut ryhmän sisäinen luottamus. 

Keskinäisellä luottamuksella on varmasti vaikutusta sii-
hen, että ryhmien jäsenet ovat kokeneet voineensa vaikut-
taa heille tärkeisiin asioihin . Osallistujat ovat samalla koke-
neet saaneensa itse lisää tietoa ja vertaisuutta. Lisäksi toi-
minta on ollut motivoivaa, koska sen on tiedetty hyödyttä-
vän laajempaa joukkoa kuin vain itse tekijätiimiä. 

Kehittämishankkeiden tulisi aina tuottaa uusia, hyödyl-
lisiä toimintamalleja, ja hyväksi havaitut käytännöt juur-
ruttaa pysyväksi, kohderyhmää hyödyttäväksi osaksi emo-
järjestön toimintaa. Ryhmiin osallistuneet vapaehtoiset 
ovat hankkeen kokeiluissa osoittaneet, että yhdessä työs-
kentelemällä voidaan saavuttaa tuloksia. Osallisuus edel-
lyttää kuitenkin emojärjestön tukea, mikä tarkoittaa, että 
sen koordinoinnille on oltava resurssi. 

Lihastautiliitto on hakenut vaikuttajatoiminnalle pi-
dempiaikaista rahoitusta. Rahoituspäätös on vielä auki, 
mutta selvää on, että tulevaisuuden toimintaympäristön 
muutokset sekä osallisuuden vaatimuksen vahvistuminen 
kaikessa toiminnassa kasvattavat tällaisen toiminnan tar-
vetta entisestään.

Sitran Osallistuminen ja mahdollisuudet päätöksen- 
te koon ja vaikuttamiseen Suomessa -kyselytutkimus:  
www.sitra.fi/julkaisut/demokraattiset-osallistumismah- 
dollisuudet-suomessa/

Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke 
• alkoi vuonna 2019 Lihastautien tutkimus ja hoito -konferenssilla
• on tehnyt yhteistyötä asiantuntijalääkärin kanssa: projektisuunnittelijan lisäksi hankkeessa on työskennellyt osa-aikaisesti lastenneurolo-

gian erikoislääkäri Jaana Lähdetie vuosina 2019–2020 ja neurologian erikoislääkäri Manu Jokela vuosina 2020–2022
• on tuottanut videoita sekä Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistun podcast-sarjan. Löydät ne Lihastautiliiton YouTube 

-kanavalta 
• tuotti Plussan puolella - raskausoppaan lihastautia sairastavalle naiselle. Opas on ladattavissa Lihastautiliiton verkkosivustolta otsikosta 

Tietoa ja tukea sekä tilattavissa Lihastautiliitosta 
• on kokeillut vuosien aikana uusia tiedonjakamisen muotoja: vuonna 2021 avattiin Lihastautiliiton verkkosivustolle blogi, josta löytyy potilas-

vaikuttajien tekstejä muun muassa tietoisuustyöhön ja kansainvälisiin konferensseihin liittyen.  Blogikirjoituksen aiheista voi edelleen vinkata 
viestintäasiatuntija Susanna Hakunille: susanna.hakuni@lihastautiliitto.fi  

• on vastannut Kysymyksiä ja vastauksia lihastaudeista -palstan kysymyksiin hankkeen asiantuntijalääkäri Manu Jokelan avusuksella. Kysy-
myksiä tälle palstalle voi edelleen lähettää: kati.kekkonen@lihastautiliitto.fi  

• ollut mukana perustamassa ja tukemassa omaehtoisia diagnoosiryhmiä verkossa ja somessa. Lue viestintäasiantuntija Marjukka Kähö-
sen blogista vinkit ryhmän aktivoimiseksi Lihastautiliiton verkkosivustolta. Vain keskusteleva vertaisyhteisö auttaa! 

• on tehnyt yhteistyötä EUPATI Suomen kanssa potilasvaikuttamiseen liittyen. EUPATI aloittaa uudet opintoryhmät syksyllä 2022, ja mu-
kaan voi mennä kuulolle yhdeksi kerraksi tai osallistua vaikka niihin kaikkiin! Katso lisää: https://fi.eupati.eu/
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Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Yhdistystiimi ke 9.11. klo 10–12 - tervetuloa mukaan suun-
nittelemaan yhdistyksen toimintaa kahvikupposen äärelle. 
Osallistua voi joko paikan päällä Turussa (os. Itäinen Pitkä-
katu 68) tai etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Ilmoittautu-
miset ja lisätiedot: yhdistys@lsly.fi, 050 913 3517
Jalkaterapia-luento ti 11.10. klo 18. Mietityttääkö jalkojen 
hoito? Miten niitä hoidetaan ja milloin olisi syytä hakeutua 
jalkaterapeutin vastaanotolle? Jalkaterapeutti Emmi Isotalo 
Jalkaterapia Askeleesta tulee kertomaan meille jalkojen itse-
hoidosta. Luento toteutetaan hybridimallilla, eli voit osallis-
tua mukaan fyysisesti Porissa, Raumalla, Turussa, Loimaalla 
ja Salossa tai kotoa Teamsin välityksellä. Tarkemmat tiedot 
ja paikat löydät yhdistyksen kotisivuilta. Ilmoittautumiset yh-
distys@lsly.fi tai 050 913 3517 keskiviikkoon 5.10. mennessä. 
Fyysiset tilaisuudet Raumalla ja Salossa toteutuvat vain, jos 
osallistujia on vähintään 4.
Omaisten vertaistapaaminen Teamsissa 18.10. klo 18–20. 
Aiheena henkilökohtainen apu, josta alustamassa Lounais-
Suomen Avustajakeskus. Ilmoittautumiset yhdistys@lsly.fi 
tai 050 913 3517. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lihas-
tautiliiton kanssa. 
Teamsin käyttö -koulutukset ti 8.11. Teams on verkos-
sa oleva kokous-, koulutus ja keskustelusovellus, jota käyte-
tään laajasti ympäri maailmaa. Teamsia voi käyttää tietoko-
neella, puhelimella tai tabletilla. Koulutamme sinut Teamsin 
käyttöön, joten tervetuloa mukaan! Peruskoulutus ”Teamsin 
käyttö tutuksi” järjestetään ti 8.11. klo 13–13.45 ja jatkokou-
lutus ”Enemmän irti Teamsista” heti perään klo 14–15. Voit 
osallistua halutessasi jompaankumpaan tai molempiin! Il-
moittautumiset yhdistys@lsly.fi tai 050 913 3517. 
Jouluglögit alueilla joulukuussa. Tervetuloa nauttimaan 
jouluisesta tunnelmasta, glögistä ja hyvästä seurasta alu-
eellamme. Pääset samalla moikkaamaan alueen työntekijöi-
tä. Jouluglögit järjestetään klo 13–15: Turussa 1.12., Poris-
sa 8.12., Salossa 13.12. ja Raumalla 15.12. Tarkemmat paikat 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. 
Verkkovertaistapaamisten ajankohdat löydät yhdistyksen 
kotisivuilta www.lsly.fi. 

Satakunta
PORIN joulujuhla la 10.12. klo 15–18. Tervetuloa viettä-
mään perinteistä joulujuhlaa kanssamme Porin Scandic-ho-
telliin. Ohjelmassa hyvää seuraa, illallinen ja lahjojen jako. 
Ota mukaan pikkupaketti n. 5 euroa (lasten paketit voi ni-
metä). Tarkemmat tiedot tapahtumasta löydät yhdistyksen 
kotisivuilta. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.12. men-
nessä Erjalle, puh. 045 356 6344. Muistathan kertoa samalla 
erityisruokavaliosi!
SATAKUNNAN VERTAISTAPAAMISET löydät yhdistyksen koti-
sivuilta www.lsly.fi 
Euran ALS-ryhmän vetäjä: Tero Viilto, puh. 044 042 2269 
(vain txt), tai sp tero.viilto©icloud.com 
Porin ja Rauman vertaisryhmien vetäjä: Erja Simonen, puh. 
045 356 6344 tai sp erja.johanna.simonen@gmail.com
Porin ALS-ryhmään etsitään uutta vetäjää! Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä yhdistyksen järjestösuunnittelijaan: 050 913 
3517 tai yhdistys@lsly.fi 

Varsinais-suomi
Tuolijoogaa Turussa 5.9. alkaen joka toinen maanantai klo 
16–17 Turun toimiston Pihlajasalissa (os. Itäinen Pitkäka-
tu 68). Kertamaksu 2 €/hlö. Ohjaajana Susanna Ryynänen. 
Syyskauden 2022 viimeinen kerta ma 12.12. HUOM! Tarkis-
tathan kerrat yhdistyksen kotisivuilta, päivämääriin saattaa 
tulla muutoksia.
Vesijumppaa Turussa 15.9. alkaen joka torstai klo 17.15–
18.30 Palvelutalo Esikon altaalla (os. Uittamontie 7). Kerta-
maksu 3 €/hlö. Avustaja paikalla. Syyskauden 2022 viimei-
nen kerta to 15.12.
TURUN joulujuhla la 10.12. klo 13–16.30. Tervetuloa viet-
tämään perinteistä joulujuhlaa kanssamme Meri-Karinaan. 
Ohjelmassa hyvää seuraa, ruokailu, joulupukin vierailu ym. 
Ota mukaan pikkupaketti (lasten paketit voi nimetä). Tar-
kemmat tiedot tapahtumasta löydät yhdistyksen kotisivuilta. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.12. yhdistys@lsly.fi, 
050 913 3517. Muistathan kertoa samalla erityisruokavaliosi!
VARSINAIS-SUOMEN VERTAISTAPAAMISET löydät yhdistyk-
sen kotisivuilta www.lsly.fi
Turun vertaisryhmän vetäjä: Sonja Lindholm, puh. tai sp 
Loimaan vertaisryhmän vetäjä: Eeva Anttila, puh. 044 086 
0426
Turun ALS-ryhmään etsitään uutta vetäjää! Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä yhdistyksen järjestösuunnittelijaan: 050 913 
3517 tai yhdistys@lsly.fi 
Ajankohtaiset tiedot löytyvät yhdistyksen sivuilta www.lsly.fi 
tai puh. 050 913 3517

Keski-Suomen lihastautiyhdistys
Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen sääntömääräinen  
SYYSKOKOUS lauantaina 26.11.2022, klo 13.00 Pizzeria Bel-
la Roma, Kauppakatu 41, 40100 Jyväskylä Ilmoittautumiset 
19.11.2022 mennessä jäsenrekisterin kautta tai sähköposti: 
yhdistys@kslty.fi tai puh. 040 579 4165 Yhdistys tarjoaa ruo-
an. Tervetuloa!

OUKALI, Pohjois-Pohjanmaan ja  
Kainuun lihastautiyhdistys ry 
Kainuun Kerho
Kajaanissa on käynnistynyt Kainuun kerho/vertaistukitoi-
minta lihastautia sairastaville ja heidän läheisilleen. Syksyl-
le 2022 on suunnitteilla yhteinen teatterissa käynti pikkujou-
lun merkeissä. 
Lisätietoja Seija Määtältä: puh. 0500 181 633 tai s-posti sei-
ja@kajaani.net. Seijalle voit lähettää myös toiveita toimin-
taan liittyen! 

Pirkanmaan lihastautiyhdistys
Valkeakosken Verrokit kokoontuvat perjantaisin 30.9., 28.10. 
ja 25.11. klo 14–16 osoitteessa Valtakatu 20. Tervetuloa!
Myosiittikerhon tapaaminen 20.10. klo 14–16 Tampereella 
(Pellervonkatu 9). Ilmoittautumiset tapahtumiin puheenjoh-
taja Marketta Ojalalle 17.10. mennessä.
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Pirkanmaan lihastautiyhdistyksen kesäretki

Parasta Pyhäjärveä
Pirkanmaan lihastautiyhdistyksen kesäretken kohokohta oli vierailu Vesilahden kirkossa.

Lähdimme matkaan heinäkuisena torstaiaamuna Tampe-
reen vanhan kirkon edestä taas Matrocksin esteettömällä 
bussilla, jonka kuljettaja Aleksi on aina kuljettanut meitä tur-
vallisesti ennenkin.

Matkamme ensimmäinen etappi oli Lempäälä, joka ny-
kyaikaisena tarjoaa myös entisyyttä. Näimme keskiaikaisen 
kirkon sekä historiallisen Kuokkalan Museoraitin.

Kohokohtana oli kuitenkin Vesilahden kirkko ja sen iha-
na kirkkoherra Harri Henttinen, joka ensimmäiseksi ilmoitti, 
että hän on vain ”Kirkko-Harri”, koska eräs pikkupoika oli sen 
nimen antanut. Hänestä pidetään vauvasta vaariin, eikä ole 
ihme: hän oli välitön ja hänestä heijastui todellinen lämpö ih-
misiä kohtaan. Kaikki kuuntelivat hiljaa hänen kertoessaan 
kirkon historiaa, nykypäivää ja omaa toimintaansa siellä. 

Tutustuimme myös Klaus Kurjen tiehen, jossa kuljimme 
20 kilometrin mielenkiintoisen aikamatkan pakana-ajoista 
näihin päiviin, ja kukapa meille olisi osannut kertoa sen mai-
semien, rakennusten ja tarinoiden historiasta kuin tietysti 
osaava Juhani Viita. Hän osaa myös hauskuuttaa meitä aina 
matkojen aikana.

Näimme myös Laukon kartanon ja matka jatkui maukkaalle 
lounaalle Pyhäjärven rantamille, Hukianhoviin, jossa myös kah-
vittelimme sekä lauloimme kesäisiä lauluja Juhanin johdolla.

Siihen asti aurinko paistoikin, mutta kotimatka Nokian 
kautta sujui pienessä tihkusateessa. Se ei meitä haitannut, 
koska pysähdyimme meille tytöille sopivaan Nanson Penko-
laan ja sen tiedämme, että sieltä ei selvitty ilman heräteos-
tojakaan. Tampereella oli matkan päätteeksi virkistyneitä ja 
iloisia matkalaisia. Kiitän kaikkia mukana olleita!

Marketta Ojala

ALS-yhteyshenkilöt

Lihastautiliiton toimintaa voit tukea  
yksityishenkilönä tai yrityksenä.
Merkkipäivälahjoitukset
Merkkipäivää viettäessäsi voit esittää toivomuksen, että 
lahjojen sijasta sinua muistavat tukisivat Lihastautiliiton 
toimintaa. Myös muistokukkarahat voi ohjata liiton  
toiminnan tukemiseen.

Testamenttilahjoitukset 

Testamenttilahjoituksillä kehitetään Lihastauti liiton toimin-
taa sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Lahjoittaja  
voi halutessaan määritellä lahjoituk sensa käyttötarkoituk-
sen. Testamentti lahjoitukset ovat verovapaita.

Lahjoita tilille: Nordea FI17 1590 3000 2011 50

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 
RA/2020/587 Lihastautiliitolle on voimassa 1.8.2020 
alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta. Varat käytetään Lihastautiliitto ry:n järjes-
tämän vertaistuki-, harrastus- ja virkistystoimintaan. 
Rahankeräyslupa on myönnetty 19.5.2020.

Tue toimintaa

Lisätietoja lahjoituksista  
talous päällikkö  
Sari Posio, 044 736 1033,  
sari.posio@lihastautiliitto.fi

www.lihastautiliitto.fi

ALS-yhteyshenkilöltä saat vertaistukea ja tietoa alueesi  
ALS-tapaamisista ja tukiryhmien toiminnasta.

LAPIN LÄÄNIN  
LIHASTAUTIYHDISTYS

ETELÄ-HÄMEEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Aki Rantanen 
ajkrantanen@gmail.com,  
p. 050 402 1051
Kyllikki Lampinen (omainen) 
ellikyllikki@gmail.com,  
p. 040 089 3325
KAAKKOIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS 
Erja Vakkila
erja.vakkila@gmail.com,
p. 0400 552 423
KYMENLAAKSON  
LIHASTAUTIYHDISTYS 
Pirjo Niemi
pirjo.hellevi.niemi@gmail.com,
p. 045 897 5255

Mauno Korhonen (omainen) 
maunokoo@saunalahti.fi, 
p. 0400 181 102
PIRKANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Jari Lammela 
jari.lammela@kolumbus.fi,  
p. 0400 331 738
POHJANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Carita Ahlvik-Fors 
carita.ahlvik@gmail.com,  
p. 050 535 5428
UUDENMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
toimisto@uly.fi,  
p. 040 833 9430

Kuva: Vesilahden seurakunta.
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Jäsenyhdistysten liikuntavastaavat
Oman alueesi liikunta-asioissa ota yhteyttä jäsenyhdistyksissä toimiviin liikuntavastaaviin. Liikuntavastaavat toimivat yh-
teyshenkilöinä yhdistyksen ja alueella toimivien yhteistyökumppaneiden välillä sekä koordinoivat ja kehittävät jäsenistölle 
sopivia terveysliikuntapalveluita.
Lihastautiliitossa liikunta-asioista vastaa järjestösuunnittelija Sirpa Kälviäinen: 050 599 2472 tai sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.
fi. Kysy liikunnasta –neuvonta vastaa liikunta-aiheisiin kysymyksiin syyskaudella perjantaisin  7.10., 4.11. ja 2.12. klo 14–16

OUKALI, POHJOIS-POHJANMAAN JA  
KAINUUN LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Maarit Sihvonen 
maarit.sihvonen@dentfys.fi, 
p .040 528 0622
LOUNAIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Antti Virta  
antti.k.virta@gmail.com, 
p. 040 743 8489
varaliikuntavastaava  
Hannu Mikkola 
hannu-mikkola@luukku.com,  
p. 050 336 2895
varaliikuntavastaava Erja Simonen  
erja.johanna.simonen@gmail.com, 
p. 045 356 6344
KAAKKOIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Minna Nivala 
minna.nivala@mail.com, 
p. 050 376 9621

PIRKANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaavaa Mika Saarela
mika.saarela@hotmail.com, 
p. 0400 874 576
POHJANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Päivi Pihakari 
paivi.pihakari@gmail.com,  
p. 050 573 8871
varaliikuntavastaava  
Mirja Asikainen  
mirja.asikainen@edu.vaasa.fi, 
p. 0400 973 233
POHJOIS-SAVON  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Silja Laituri
siljariitta.laituri@gmail.com
p. 040 748 7160

UUDENMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Atso Ahonen
atso.ahonen@gmail.com, 
p. 050 308 6886
ITÄ-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Liisa Piiparinen 
liisa.piiparinen@wippies.fi,  
p. 050 431 7100
varaliikuntavastaava  
Aila Laakkonen 
laakkonen.aila@gmail.com,  
p. 050 301 0864
ETELÄ-HÄMEEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Pekka Sippo
peki2000@yahoo.com, 
p. 0400 407 136
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Lihastautiliiton palvelut

FYSIO TERAPIA
Lihastautiliiton fysioterapiapalvelutoiminta on erikoistu-
nut lihastautia sairastavien lihastaudin erityispiirteet sekä 
yksilöllisen kokonaistilanteen huomioivaan fysioterapi-
aan. Fysioterapiayksikkö tarjoaa yksilöllistä fysioterapiaa, 
allasterapiaa, hengitysfysioterapiaa ja etäkuntoutusta. 
Fysioterapeutit Veera Tevasaari, Emma Velling ja Noora 
Kärkkäinen. Fysioterapian vastaanotto: Läntinen Pitkä-
katu 35, 20100 Turku (ei liikuntaesteitä).
Ajanvaraus arkisin klo 9–15, 044 736 1030  
fysioterapia@lihastautiliitto.fi

KURSSITOIMINTA
Kursseja lihassairaiden ja heidän läheistensä elämän-
tilanteen kohentamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
lapsille, nuorille, perheille, työikäisille ja eläkeläisille, 
verkkokursseja aikuisille. Tarkempia tietoja  
kursseista: www.lihastautiliitto.fi/tietoa-ja-tukea/
kurssitoiminta/
Ota yhteyttä: kuntoutusasiantuntija  
Susanna Ryynänen, 044 703 4657 
susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi 

TYÖELÄMÄN, KOULUN-
KÄYNNIN JA OPISKELUN  
NEUVONTA- JA TUKIPALVELUT

Tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työllistymiseen, 
yrittäjyyteen sekä työelämässä jaksamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Palvelu sisältää yksilöllistä ohjausta ja 
suunnittelua sekä tarvittaessa mukanaoloa koulupala-
vereissa ja työterveysneuvotteluissa.
Ota yhteyttä: Liisa-Maija Verainen, puh. 040 751 
1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi

JURIDINEN NEUVONTA
Kynnys ry tarjoaa järjestöyhteistyössä maksutonta 
neuvontaa vammaispalveluihin, vakuutus-, eläke- 
ja kuntoutuslainsäädäntöön sekä perusoikeuksiin 
liittyvissä asioissa. Palvelun yhteystiedot löytyvät 
Kynnyksen verkkosivustolta osoitteesta www.kyn-
nys.fi/toiminta/juridinen-neuvonta/

SOSIAALITURVA  NEUVONTA
Sosiaaliturvaan liittyvää edunvalvontaa ja neuvontaa.
Ota yhteyttä: sosiaaliturva-asiantuntija  
Katja Voltti, 044 736 1031 
katja.voltti@lihastautiliitto.fi

Kysy lihastaudeista -palvelu sisältää lihastauti-
asiantuntijan sekä lääkäreiden puhelimitse anta-
man ohjauksen ja neuvonnan.
Asiantuntijan tavoittaa arkisin klo 9–15  
numerosta 050 572 2784 tai  
kati.kekkonen@lihastautiliitto.fi
Puhelinlääkäriaikoja on keskimäärin kaksi  
kertaa kuukaudessa, heinäkuussa puhelin-
lääkäripalvelu lomailee.

KYSY LIHASTAUDEISTA –PALVELUN  
PUHELINLÄÄKÄRIAJAT SYYSKAUDELLA 2022 
Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoai-
kana numerosta 044 0480 100. Linja aukeaa soit-
toajan alettua, ja se suljetaan soittoajan päätyttyä. 
Puhelinaikoja ei voi varata etukäteen, eikä puheli-
najan aikana jättää lääkärille viestiä, tekstiviestiä 
tai soittopyyntöä linjan ollessa varattu. Puhelusta 
peritään normaali matkapuhelinmaksu

KYSY LIHASTAUDEISTA 
-PALVELU

LOKAKUU
5.10. klo 15–16.30 
professori 
Bjarne Udd

17.10. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
Hannu Laaksovirta

MARRASKUU
1.11. klo 16–17.30
LT, perinnöllisyyslääketie-
teen ja lastenneurologian 
erikoislääkäri
Hannele Koillinen 

18.11. klo 13–14.30
neurologian dosentti
Johanna Palmio

22.11. klo 16–17.30
neurologian erikoislääkäri 
LT, dosentti
Mari Auranen

JOULUKUU
7.12. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
Manu Jokela 

13.12. klo 16–17.30
neurologian erikoislääkäri 
LT, dosentti
Mari Auranen
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HUOM! Puhelinlääkäreiden soittoaikoihin saattaa tulla 
muutoksia, ajantasainen lista löytyy Lihastautiliiton 
verkkosivuston tapahtumakalenterista.



Liity  
jäseneksi!

Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku
Keskustoimisto avoinna ma–pe klo 9–15 
Puhelin 044 736 1030, faksi (02) 273 9701
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi

Viestintäsuunnittelija (Paikka auki)
Janne Ansaharju, 044 704 9666

Järjestösuunnittelija 
Sirpa Kälviäinen (liikuntatoiminta) 
Lappeenrannan aluetoimisto 
Perillistenkatu 3,  
53100 LAPPEENRANTA 
050 599 2472

Järjestösuunnittelija 
Marjo Luomanen  
(kokemustoiminta) 
Vaasan aluetoimisto 
Korsholmanpuistikko 44,  
65100 VAASA 
040 754 9716

Järjestösuunnittelija 
Raija Similä 
(lomatoiminta ja 
+65-ikäisten toiminta) 
Oulun aluetoimisto 
Kansankatu 53, 90100 OULU 
050 591 4244

Toiminnanjohtaja 
Sari Kuosmanen, 044 064 9494

Järjestöpäällikkö
Elina Soini, 044 038 6614

Viestintäasiantuntija 
Susanna Hakuni, 050 591 5049

Talouspäällikkö 
Sari Posio, 044 736 1033

Asiantuntija, lihastaudit 
Kati Kekkonen, 050 572 2784

Kuntoutusasiantuntija 
Susanna Ryynänen, 044 703 4657

Työllisyysasiantuntija 
Liisa-Maija Verainen, 040 751 1081

Sosiaaliturva-asiantuntija 
Katja Voltti, 044 736 1031

Järjestöassistentti 
Monica Lahermaa, 044 736 1030

Järjestösuunnittelija 
Jonna Marttinen 
(nuorisotoiminta ja perhetoiminta) 
Helsingin aluetoimisto 
Marjaniementie 74,  
00930 HELSINKI 
050 599 2473

Fysioterapeutti 
Emma Velling 
040 775 3148

Fysioterapeutti 
Veera Tevasaari 
050 591 5043

Fysioterapeutti 
Noora Kärkkäinen 
044 711 7127

Vastaanottajasta vaikuttajaksi 
-hankkeen projektisuunnittelija 
Annakaisa Suominen 
044 019 0454

Lihastautiliitto ry

Sähköpostit 
etunimi.sukunimi@lihastautiliitto.fi

www.lihastautiliitto.fi

HENKILÖJÄSENEKSI  
Lihastautiliiton paikallis yhdistyksiin

Lihastautiliitto toimii kattojärjestönä 12 alueelli selle 
lihastautiyhdistykselle eri puolilla Suomea. Yhdis-
tysten varsinaisiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä 
lihastautia sairastavat. 

Yhdistysten kannattajajäseniksi voivat liittyä omai-
set, läheiset, ystävät tai kaikki lihastaudeista kiin-
nostuneet.

Jäsenmaksut ovat yhdistyskohtaisia, lisätietoa jä-
senmaksusta saat oman alueesi yhdistyksestä.

Liity täyttämällä sähköinen liittymislomake  
paikallisen lihastautiyhdistyksen verkkosivuilla.

VARSINAISEKSI JÄSENYHDISTYKSEKSI  
Lihastautiliittoon

Lihastautiliiton jäsenyhdistyksiksi voivat liittyä  
muutkin kuin paikalliset lihastautiyhdistykset.  
Edellytyksenä on liiton sääntöjen mukainen  
toiminta ja tarkoitus.

TUKIJÄSENEKSI Lihastautiliitoon

Lihastautiliiton tuki- ja asiantuntijajäseniksi  
voivat hakeutua henkilöt, organisaatiot ja  
muut yhteisöt.

Kysy lisää yhdistysjäseneksi liittymisestä  
ja liiton tukijäsenyydestä toiminnanjohtaja Sari 
Kuosmaselta sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi
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Henki-Fennia tarjoaa kaikki henki-, 
eläke- ja säästöhenkivakuuttamiseen 
liittyvät palvelut.

www.fennia.fi

IN MEMORIAM

Harri Juhani Leskinen
21.7.1971–24.5.2022

Alkavan kevään kauniina päivänä jouduin äitinä keskelle 
elämäni lohduttominta kohtaa.

Rakas poikani Harri menehtyi. Vaikea lihassairaus oli 
seuranaan lapsuudesta lähtien. Sairaus eteni ja luopumisia 
tuli eteen monessa asiassa.

Kuitenkin Harri säilytti elämänilonsa ja samoin valtavan 
uteliaisuutensa elämään yleensä. Hän nautti ihmisten seuras-
ta iästä, erilaisuudesta tai mistä hyvänsä huolimatta. Jääkiek-
ko oli intohimonsa aina ja Tappara ykkönen fanitettavana. 
Jäähallit tulivat tutuiksi, paitsi uusi Nokia Arena jäi kokemat-
ta koronapelon vuoksi. Harri sai kuitenkin kokea 21.5.22 Suo-
men pelin screeniltä ulkosalla, ja se oli upea juttu. 

 Tietokone oli Harrin elämässä mukana aina Commodore-
ajasta alkaen. Hänen kova kiinnostuksensa tiedon etsimisessä 
antoi tilaisuuden tutkia asioita tietokoneella otsahiirellä viime 
vuosina. Ystäviä oli ympäri maailman. Sukututkimus kiinnos-
ti Harria aina niin, että MyHeritagella selvitettiin sukujemme 
alkulähteetkin.

Musiikki oli suuri suosikkinsa, niin koti- kuin ulkomais-
ten esiintyjien tähdittämät konsertit olivat ylivertaisia. Teat-
terit ja varsinkin elokuvat toivat iloa koronavuosien aikana, 
James Bond ja Clint Eastwood ykkösenä.

Koti oli Harrille vapauden ja rauhan paikka. Samoin siir-
tolapuutarhamökkimme. Matkoja ulkomaille oli runsaasti 
lukuisiin maihin, joista kertyi muistoja. Autoilu pakullamme 
oli kesäisin harrastuksemme.

Nyt keväällä sairaus otti yliotteensa. Harri aavisti, että 
ei toivu tulehduksista, joita alkoi tulla useita. Kauniisti Har-
ri sanoi minulle viime tunteina, kuinka elämä on ollut niin 
mukavaa, ettei täältä haluaisi vielä lähteä. Se lause kantaa 
minua nyt. Että se 30-vuotinen elämä yhdessä oli kannatta-
nut omaishoitajana, äitinä.

Sain pitää Harrin 50 vuotta, aikoinaan ennuste oli noin 
20 vuotta. Rakkaalle Harrille toivon ikuista pehmeyttä hy-
vyytensä jatkoksi. Harri oli onneni ja iloni. Kaipaus ja kiitol-
lisuus ovat ikuista.

Harrin äiti Maire Rantala
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Jäsenyhdistykset
ETELÄ-HÄMEEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.etelahameenlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Timo Välimaa (pj), 040 508 8173,  
ehlyry@gmail.com
Saija Eerola, 044 048 5710, 
saija.eerola@outlook.com 
Lahden lihastautikerho
Sinikka Puolanne, 040 739 9454, 
sinikka.puolanne@saunalahti.fi

ITÄ-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.itasuomenlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Timo Kontturi (pj), 050 462 3816,  
tkontturi@hotmail.com
Leena Kontturi (siht) 
lkontturi@hotmail.com

KAAKKOIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kaakkoissuomenlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Pia Pulliainen (pj), 045 8403 696, 
kaakonlihastauti yhdistys@ 
gmail.com
Alla Kähärä (siht.) 0400 485 850 
allakahara75@gmail.com
Savonlinnan seudun yhteyshenkilö 
Kirsi Luostarinen 
kluostarinen@hotmail.fi

KESKI-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kslty.fi 
yhdistys@kslty.fi
Jäsenasiat ja web 
Tommi Rantanen, 050 097 5615

KYMENLAAKSON  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kymenlaaksonlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Jouni Piirala (pj), 044 5655 347,  
jouni.piirala@kymp.net
Anne Holmberg (siht., jäsenasiat),  
040 765 5238, 
anne_holmberg@msn.com

LAPIN LÄÄNIN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.lapinlaaninlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Seija Nikumaa (pj), 040 562 6848,  
snikumaa@gmail.com
Sanna Niemi (siht) 
niemelle@msn.com

OUKALI, POHJOIS-POHJANMAAN  
JA KAINUUN LIHASTAUTI-
YHDISTYS RY
Rautatienkatu 40 as 4 
90120 Oulu 
www.oukali-lihastautiyhdistys.com 
Timo Sairanen (pj) 040 840 7271,  
oukali.lty@gmail.com

POHJOIS-SAVON  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjoissavonlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Silja Laituri (pj), 040 748 7160, 
siljariitta.laituri@gmail.com

PIRKANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pirkanmaanlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Marketta Ojala (pj), 040 751 1523,  
s.marketta.ojala@gmail.com
Taru Leino (siht), 0400 777 592,  
tarulei23@gmail.com
Hämeenkyrön  
vertaistukiryhmä Pilari
Hannele Hietanen, 050 4031 140,  
hannele.hietanen@hotmail.com
Myosiittikerho Tampereella
Marketta Ojala, 040 751 1523,  
s.marketta.ojala@gmail.com
Valkeakosken Verrokit
Marketta Ojala, 040 751 1523,  
s.marketta.ojala@gmail.com

LOUNAIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.lsly.fi
Toimisto (Itäinen Pitkäkatu 68)  
avoinna ma-to 9-13
050 9133 517,  
yhdistys@lsly.fi
Porin seudun lihastautiklubi  
ja Rauma ja ymbrystä  
dystrofiaseor
Erja Simonen, 045 356 6344,  
erja.johanna.simonen@gmail.com
Loimaan alue
Eeva Anttila 
eeva.anttila86@gmail.com
Avustajakeskus
02 251 8549 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi 
www.avustajakeskus.fi

UUDENMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.uly.fi
Toimisto Väinö Auerin katu 10, 
00560 HELSINKI
Järjestökoordinaattori 
Kristiina Miettinen, 040 833 9430, 
toimisto@uly.fi
Liisa Rautanen (pj), 0500 974 794,  
liisa.rautanen@uly.fi
Hanna Bäckström (siht), 
040 832 2681,  
backstrom.hanna2@gmail.com

POHJANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjanmaanlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Arja Jylhä-Ketola (pj), 040 579 4165,  
arja.jylha-ketola@wippies.com
Elina Levijoki (siht.), 040 517 7243 
elinalevijoki@gmail.com
Pietarsaaren seudun  
lihas tautikerho – Jakobstads  
nejdens muskelhandikappgrupp
Carita Ahlvik-Fors, 050 535 5428,  
carita.ahlvik@gmail.com

Ota rohkeasti  
yhteyttä ja  
tule mukaan  
toimintaan!




