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Lausunto asiakirjaan ”Julkinen kuuleminen. Harvinaiset sairaudet-Euroopan haaste”  
 
Vastaajana on Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus, jonka alaisuudessa toimii resurssikeskus 
harvinaisia liikunta- ja tukielinsairauksia ja-vammoja varten. Resurssikeskus kuuluu Harvinaiset-
verkostoon, joka on myös jättänyt oman lausuntonsa. Invalidiliitto on Suomen suurimpia 
vammaisjärjestöjä ja edustaa yhteensä noin 34.000 vammaista ihmistä, niiden joukossa harvinaisia 
sairauksia sairastavia, joiden yhdistyksille säännöissä varattu rooli järjestön hallinnossa.  
 
Kommentoimme alla joitakin kysymyksistä: 
     
 
Kysymys   1. Onko EU:n nykyinen harvinaisen sairauden määritelmä tyydyttävä? 
 
Kyllä. Suomessa on käytössä pohjoismainen harvinaisuuden esiintyvyyteen 1:10000 perustuva 
määritelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuhunkin harvinaisryhmään kuuluvien määrä on korkeintaan 
500 henkilöä. Pidämme EU:n määritelmää hyvänä ja pidämme tärkeänä, että maahamme 
toivottavasti pian saatava kansallinen strategia pohjautuu tälle määritelmälle.  
 
Kysymys  2. Oletteko sitä mieltä, että harvinaisten sairauksien koodausta ja luokittelua on 
pikaisesti parannettava?   
 
Kyllä. ICD 10:n käyttö terveydenhuollossa toteutuu tällä hetkellä huonosti. Luettelon diagnoosit 
ovat luokiteltu eri lähtökohdista. Osa on luokiteltu sairauden syyn mukaan, osa taas oireen mukaan. 
Tästä syystä luokitusta on parannettava ja varsinkin harvinaisten sairauksien ja vammojen 
määrittelyyn ja diagnostiikkaan on saatava tarkennuksia.    
 
Kysymys 3. Olisiko kansallisessa/ alueellisessa järjestelmässänne helpompi käsitellä 
harvinaisia sairauksia, jos käytettävissä olisi harvinaisten sairauksien eurooppalainen 
luettelo? 
 
Kyllä. Kansallisen tason harvinaisten sairauksien luettelo perustuu tietoon, joka saadaan 
selvittämällä harvinaisten sairauksien esiintyvyys maassamme. Luettelo toimisi pohjana esimerkiksi 
parhaillaan rakennettavalle nettiportaalille harvinaisista sairauksista. Luettelo helpottaisi myös 
tietojen vertailua ja tietokantojen luomista Euroopan tasolla.   
 
Kysymys  4. Olisiko eurooppalaisten viiteverkostojen ensisijaisesti siirrettävä tietoa vai 
suosittava potilaiden liikkuvuutta? Vai olisiko tehtävä molempia? Miten?  
 
Molempia, mutta ensisijaisesti lähtökohtana tiedon siirto. Potilaat/asiakkaat yleensä toivovat hoitoa 
kotimaassaan, usein jo kieli asettaa rajoituksia. Jos tutkimus tai hoito ei ole mahdollista kotimaassa, 
tulee kuitenkin taata hoito muussa maassa. 
 
Euroon tasolla tuli määritellä osaamiskeskukset lähtökohtana koko Euroopan tilanne, niin että 
kaikki tieto varmasti tulee käyttöön. 



 
 
 
 
 
Kysymys  10. Minkälaisia harvinaisia sairauksia poteville ja heidän perheilleen tarkoitettuja 
erityisiä sosiaali- ja koulutuspalveluja olisi suositeltava EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla?  
 
Palveluja tulisi kehittää pääasiassa kansallisella tasolla. Yhteys muiden maiden 
vammaisiin/sairaisiin saattaa olla tärkeää tiedonsiirron ja vertaistuen vuoksi, mutta kansallinen 
toiminta on etusijalla.  
 
Tilapäishoitoa, jonka perusteena voi olla joko omaisten lepo tai vammaisen/sairaan ihmisen 
virkistäytyminen, on oltava saatavilla eri tilanteisiin ja perheen tarpeista lähtien. tilapäishoidon on 
oltava ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista, niin että omaiset mielellään hoitavat omaiset 
mielellään jättävät omaisensa sinne. Omaishoitajien lomituskäytäntöjä on kehitettävä.  
 
Tieto- ja neuvontapalvelut, kuten perheen ja asiantuntijoiden säännölliset tapaamiset, kirjallinen 
materiaali, neuvontapuhelimet, tietopisteet, nettikysymyspalstat olisi oltava kaikkien käytettävissä 
helposti tarpeen mukaan. 
 
Kuntoutuspalvelu 
Harvinaisia sairauksia sairastaville ja heidän perheilleen tulee järjestää moniammatillista bio-psyko-
sosiaalista kuntoutustoimintaa. Toiminta on pitkäjänteistä sairastuneiden ja heidän perheidensä 
tukemista, joka käynnistyy diagnoosiepäilystä ja jatkuu tarvittaessa eri elämänvaiheissa. Sairastunut 
ja hänen läheisensä saavat  tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä sosiaaliturvasta, valmiuksia 
itsehoitoon ja oman kunnon ylläpitoon. Ryhmämuotoinen kuntoutus saattaa olla ainoa mahdollisuus 
vertaistukeen, jonka on todettu olevan oleellisen tärkeä uudessa tilanteessa sairastumisen jälkeen. 
.   
Omien yhdistysten tukeminen 
Harvinais-ryhmiin kuuluvien omat yhdistykset järjestävät vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä 
toimivat edunvalvojina ja edistävät kansalaisvaikuttamista.  Niitä on tuettava näissä tehtävissään.   
 
 
Kysymys  13. Kannatatteko toimintasuunnitelman laatimista? Jos kannatatte, olisiko 
maassanne laadittava kansallinen suunnitelma vai alueellinen suunnitelma? 
 
KYLLÄ.  Mielestämme  EU:n tärkein toimenpide olisi voimakkaasti suositella jäsenvaltioita 
laatimaan kansallinen suunnitelma/strategia harvinaissairauksien edellyttämän osaamisen 
hankkimisesta ja jakamisesta, palvelujen organisoinnista ja koordinoinnista sekä 
harvinaisryhmiin kuuluvien ihmisen kaikenpuolisen hyvinvoinnin takaamisesta.  Suomen 
kaltaisessa pienessä maassa kansallinen strategia on välttämätön, mutta se voi sisältää myös 
alueellista työnjakoa ja lähipalveluja koskevia osia.  
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