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Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä esittää ehdotukset harvinaisten sairauksien kansalliseksi ohjelmaksi 
vuosille 2014-2017. Ohjelma on laadittu sidosryhmiä osallistaen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on, että 
henkilö voi harvinaissairaudesta huolimatta elää täysipainoista ja omiin valintoihinsa perustuvaa elämää ja 

saada siihen asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen lisäksi tarpeen mukaisen psykososiaalisen tuen. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut eivät nykyisellään vastaa tyydyttävästi harvinaissairaiden tarpeisiin. 
Pienen esiintyvyytensä sekä asiantuntemuksen harvinaisuuden vuoksi harvinaiset sairaudet edellyttävät 

erityistoimia palvelujärjestelmässä, jotta niitä sairastavien oikeus laadukkaaseen hoitoon ja kuntoutukseen 
toteutuisi yhdenvertaisesti. 

Kansallinen ohjelma sisältää toimenpide-ehdotukset tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen 
kehittämiseksi. Ohjelmassa esitetään ensisijaisiksi toimenpiteiksi harvinaissairauksien vaatimien 

erityistoimenpiteiden tunnustamista lainsäädännössä tai niiden perusteluissa, harvinaissairaiden hoitopolun 
selkeyttämistä, harvinaissairauksien yksiköiden perustamista yliopistosairaaloihin, harvinaislääkkeiden 
saatavuuden ja korvattavuuden edistämistä, kansallisen koordinoivan keskuksen perustamista sekä 

sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen kehittämistä. 

Ohjelman yhtenä tavoitteena on, että harvinaissairaat, heidän läheisensä ja potilasjärjestöt osallistuvat 
paremmin harvinaissairauksia koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Potilasjärjestöjen 

vaikutusmahdollisuuksia tulee kasvattaa palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla. 
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Harvinaissairaiden hoitopolkua selkeytetään, käyttöön hoitopassi 

 

Harvinaissairaiden diagnoosi- ja hoitopolkua halutaan parantaa. Potilas pitää lähettää hoitopolulla eteenpäin 

ripeästi, jos oikeaa diagnoosia tai sopivaa hoitoa ei löydetä hoitopolun ensimmäisillä askelilla. Lisäksi 
harvinaista sairautta sairastavalle potilaalle on laadittava hoitopassi, joka helpottaa siirtymistä yksiköstä 
toiseen hoidettavaksi ja on avuksi akuuteissa tilanteissa. 

Tätä mieltä on ohjausryhmä, joka on laatinut ehdotuksen harvinaisten sairauksien kansalliseksi ohjelmaksi 
vuosille 2014-2017. Ohjelma liittyy EU:n harvinaissairauksia koskevaan suositukseen, ja se sisältää 
toimenpide-ehdotukset tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen kehittämiseksi. 

Tavoitteena on, että harvinaissairaat voisivat sairaudesta huolimatta elää täysipainoista ja omiin valintoihin 
perustuvaa elämää sekä saada asianmukaista hoitoa, kuntoutusta ja tarpeen mukaista psykososiaalista 
tukea. 

Sote-palveluilta vaaditaan erityistoimia 

Arviolta yli 300 000 suomalaisella on jokin harvinainen sairaus, vamma, oireyhtymä tai epämuodostuma. 
Vaikka harvinaissairaita on vähän sairautta kohti, yhteensä heitä on paljon: noin kuusi prosenttia väestöstä 
sairastaa harvinaissairautta elämänsä aikana. Erikoissairaanhoidossa harvinaissairaiden osuus on vielä 

merkittävästi suurempi. 

Ohjausryhmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut eivät nykyisellään vastaa tyydyttävästi 
harvinaissairaiden tarpeisiin. Koska sairaudet ovat harvinaisia, myös asiantuntijoita on harvassa ja 
taudinmääritys viivästyy helposti. Harvinaiset sairaudet edellyttävätkin erityistoimia palvelujärjestelmässä, 

jotta niitä sairastavien oikeus laadukkaaseen hoitoon ja kuntoutukseen toteutuisi yhdenvertaisesti. 

Myös harvinaissairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan 
erityistoimia. 

Hoidon koordinointia parannetaan, harvinaissairaat mukaan suunnitteluun 

Ohjausryhmä ehdottaa, että jokaisen yliopistolliseen sairaalaan perustetaan harvinaissairauksien yksikkö, 
jossa toimii harvinaissairauksien koordinaattori ja hoitaja sekä moniammatillinen työryhmä. Yksikkö vastaisi 

diagnostiikasta ja hoidon koordinoinnista silloin, kun sairaudelle ei ole olemassa selkeää omaa erikoisalaa. 

Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi kansallinen harvinaissairauksien koordinoiva keskus sekä 
osaamiskeskuksia, jotka keskittyvät tietyn harvinaisen sairausryhmän ympärille. 

Myös palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia palvelujärjestelmässä on kasvatettava. Tavoitteena on, 

että harvinaissairaat, heidän läheisensä ja potilasjärjestöt osallistuvat paremmin harvinaissairauksia 
koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. 

Ehdotuksen mukaan harvinaissairauksien vaatimat erityistoimenpiteet tulee tunnustaa lainsäädännössä. 

Ohjelman pohjalta STM valmistelee toimeenpano- ja seurantasuunnitelman vuosille 2014-2017. 

Lisätietoja 

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382 
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Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 

Harvinaisiin sairauksiin kuuluu yhteensä noin 8000 tautia. Harvinaisia sairauksia sairastaa elämänsä aikana 
6-8 prosenttia väestöstä. Suurin osa harvinaisista sairauksista on geneettisiä ja usein myös perinnöllisiä. 

Harvinaisiin sairauksiin liittyy usein diagnoosin viivästyminen sekä hoitoon ja kuntoutukseen liittyvä tiedon ja 

kokemuksen puute hajautuneessa palvelujärjestelmässä. Ohjausryhmän tavoitteena on vahvistaa 
suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä olevan tiedon ja kokemuksen käyttöä harvinaisia sairauksia 
sairastavien potilaiden hyväksi. Lisäksi halutaan parantaa tutkimuksen ja hoidon yhdenvertaista saatavuutta 
ja laatua. 

Ohjausryhmän tehtävänä on 

1. suunnitella ja ohjata EU:n harvinaissairauksia koskevan suosituksen toimeenpanoa Suomessa  
2. tehdä ehdotus suoritettujen toimenpiteiden seurannasta ja muista mahdollisesti tarvittavista 

toimenpiteistä. 

Ohjausryhmä myös ohjaa Suomen toimintaa EU:n harvinaisia sairauksia koskevassa 
yhteistoimintahankkeessa ja EU:n potilasdirektiivin toimeenpanoa koskevissa kysymyksissä. 

Taustalla EU:n suositus harvinaisista sairauksista 

Kesäkuussa 2009 Euroopan unioni antoi harvinaisia sairauksia koskevan neuvoston suosituksen. Sen mukaan 
jäsenvaltioiden on laadittava ja hyväksyttävä harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma, jolla ohjataan ja 
organisoidaan harvinaisten sairauksien alaan kuuluvia toimia jäsenvaltioiden terveyden- ja sosiaalihuollon 

järjestelmissä. 

Lisäksi jäsenmaita kehotetaan muun muassa kehittämään harvinaisten sairauksien määrittelyä, 
kartoittamaan harvinaisia sairauksia koskevien tutkimushankkeiden ja tutkimusresurssien nykytilannetta ja 

määrittämään kansalliset harvinaisten sairauksien osaamiskeskuksensa. 

Komission on määrä raportoida suosituksen toimeenpanosta ja arvioida lisätoimenpiteiden tarvetta 
viimeistään vuoden 2013 lopussa. 

Aikataulu ja aineistot 

Ohjausryhmän toimikausi on 1.6.2012 - 31.12.2013 

Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä (Valtioneuvoston hankerekisteri) 
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=18119  
 

Lisätietoja 
lääkintöneuvos Jaakko Yrjo-Koskinen, p. 050 3484877 
03.12.2013 
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The European Union Committee of Experts on Rare Diseases 
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Harvinaiset sairaudet – Euroopan komissio 

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/portal/index_fi.htm  
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Harvinaisia sairauksia koskeva hoito ja tutkimus halutaan koota yhteen 

 

Suomessa lääkärit ovat taitavia ammattilaisia, mutta kun kohdalle osuu todella harvinainen 

sairaus, voi sen tunnistaminen olla vaikeaa. Kukaan ei varmasti ensimmäisenä osaa epäillä 

vieraalta kuulostavaa valtimon kyhmytulehdusta tai Marshall-Smith-oireyhtymää. Diagnoosi ja 

hoito voivat viivästyä pahimmillaan jopa vuosia, kun kokemus ja tieto ovat hajallaan. 

"Osaamista kannattaisi keskittää osaamiskeskuksiin ja verkostoihin, jotta kaikki tieto saataisiin koottua 

yhteen", arvioi neuvotteleva virkamies Pälvi Kaukonen. 

Muun muassa tätä osaamisen kokoamista pohditaan uudessa sosiaali- ja terveysministeriön Harvinaiset 

sairaudet -ohjausryhmässä. Ryhmä valmistelee harvinaisia sairauksia koskevaa kansallista ohjelmaa ja 

määrittelee osaamiskeskuksia. 

"Osaamiskeskusten tarkoitus ei ole niinkään se, että kaikki potilaat liikkuisivat yhteen paikkaan, vaan se, että 

myös tieto liikkuu. Iso kysymys on, miten osaaminen saadaan sinne, missä potilas asuu. Tiedon pitää välittyä 

lähisairaalaan, aina perusterveydenhuoltoon asti", Kaukonen toteaa. 

Määritelmät vaihtelevat 

STM:n ohjausryhmän suunnittelee ja ohjaa harvinaisiin sairauksiin liittyvää työtä sosiaali- ja 

terveydenhuollossa.  Sen tarkoituksena on esimerkiksi kehittää harvinaisten sairauksien määrittelyä, ja siinä 

riittääkin tehtävää. Erilaisia harvinaisia sairauksia on noin 8 000. Tähän laajaan joukkoon kuuluu esimerkiksi 

vaikeita lihassairauksia, harvinaisia syöpiä ja synnynnäisiä kehityshäiriöitä. 

"Monet harvinaiset sairaudet ovat perinnöllisiä pitkäaikaissairauksia, joiden kanssa on elettävä päivittäin. Ne 

ovat potilaille silläkin tavoin vaikeita, että vertaistukea ja tietoa on vähän", Kaukonen sanoo. 

 Neurofibromatoosi, eli perinnöllinen iho- ja hermokudosoireyhtymä, on yksi tavallisimmista harvinaisista 

sairauksista Suomessa. Sitä sairastaa noin 1 500 ihmistä. 

"Joitakin sairauksia voi Suomessa olla vain yhdellä tai kahdella henkilöllä", Kaukonen muistuttaa. 

Määritelmät myös vaihtelevat alueittain. Harvinaisella sairaudella tarkoitetaan EU:ssa sairautta, jota esiintyy 

enintään viidellä 10 000 ihmisestä. Pohjoismaissa puolestaan sairaus katsotaan harvinaiseksi, jos sitä 

sairastaa yksi 10 000 ihmisestä. 

EU:n tieto yhteen 

EU on kiinnittänyt huomiota harvinaisiin sairauksiin jo pitkään. Vuonna 2009 se antoi harvinaisia sairauksia 

koskevan suosituksen. Sen mukaan jäsenmaiden tulee laatia harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 

vuoden 2013 loppuun mennessä. Tätä työtä STM:n työryhmä nyt tekee. 

"Koska potilaita on hyvin vähän, niin myös asiantuntijuutta on vähän. Kun harvinaisia sairauksia on monia, 

kattavaa tietoa ei kerry välttämättä edes yhteen valtioon. Näissä tilanteissa voitaisiin hyödyntää paremmin 

eurooppalaista yhteistyötä", Kaukonen pohtii. 



Kattavia yhteistyöverkostoja 

Viime vuonna STM teetti selvityksen harvinaisten sairauksien diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Kyselytutkimukseen vastasi yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden ylilääkäreitä ja eri järjestöjen 

edustajia. 

"Kyselyssä selvisi, että Suomessa on harvinaisia sairauksia koskevaa osaamista, mutta se on pääasiassa 

yliopistosairaaloissa", Kaukonen tiivistää. 

Selvityksen mukaan huomiota tulisi kiinnittää etenkin kokonaisvaltaiseen hoitoon, konsultaatioon ja kattavien 

yhteistyöverkostojen luomiseen. 

Yksi esimerkki sähköisestä verkostosta on EU:n rahoittama Orphanet-verkkopalvelu, joka jakaa tietoa 

harvinaisista sairauksista. Järjestöistä koostuva Harvinaiset-verkosto taas tarjoaa vertaistukea. 

 "Diagnostiikka on todella hankalaa, ja juuri siksi yhteistyö on tärkeää", Kaukonen summaa. 

Toimittaja: Maija Luotonen 

 

 


