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Julkinen kuuleminen, harvinaiset sairaudet - Euroopan haaste  
 
Vastaajana on vuonna 1971 perustettu Väestöliiton perinnöllisyysklinikka, joka toimi aluksi 
ainoana perinnöllisyysklinikkana koko Suomessa noin 10 vuoden ajan. Sen jälkeen 
yliopistosairaaloihin ja ruotsinkielisille perheille Folkhälsaniin saatiin omat 
perinnöllisyyspoliklinikat vuoteen 1996 mennessä. Tällä hetkellä toimimme myös 
suomalaisen Harvinaiset -verkoston jäsenenä ja eurooppalaisen Orphanet-verkkopalvelun 
koordinaattorina Suomessa. Pitkäaikaisen ja laajan harvinaisia sairauksia koskevan 
kokemuksemme pohjalta arvostamme suuresti asiakirjaa ”Julkinen kuuleminen, 
harvinaiset sairaudet – Euroopan haaste”. Siinä on tuotu hyvin esiin tämänhetkinen 
tilanne, vielä olemassa olevat ongelmat ja niiden ratkaisemismahdollisuuksia. Haluamme 
osaltamme kommentoida ja vastata joihinkin asiakirjassa esitettyihin kysymyksiin. 
 
 
Kysymys 1: Onko EU:n nykyinen harvinaisen sairauden määritelmä tyydyttävä? 
Kysymys 2: Oletteko sitä mieltä, että harvinaisten sairauksien koodausta ja luokittelua on 
pikaisesti parannettava? 
Kysymys 3: Olisiko kansallisessa/alueellisessa järjestelmässänne helpompi käsitellä 
harvinaisia sairauksia, jos käytettävissä olisi harvinaisten sairauksien eurooppalainen 
luettelo? 
 
Kohdassa 4.1 esitetty harvinaisen sairauden määritelmä <5/10 000, on mielestämme 
sopiva. Tärkeintä kuitenkin on, että kaikkialla EU:ssa määritelmä on sama, muuten 
ajaudutaan käytännön ongelmiin. Harvinaisten sairauksien luokittelu on hyvin puutteellinen 
ICD-10 tautiluokituksessa, ja on jo aika saada se tavallisempien sairauksien luokittelua 
vastaavaksi. Mielestämme on myös taloudellisempaa luoda yksi kattava eurooppalainen 
harvinaisten sairauksien luettelo, joka huomioi myös eri maiden harvinaisimmat omat 
taudit, kuin lähteä rakentamaan useita kansallisia luetteloita.  
 
Kysymys 4: Olisiko eurooppalaisten viiteverkostojen ensisijaisesti siirrettävä tietoa vai 
suosittava potilaiden liikkuvuutta? Vai olisiko niiden tehtävä molempia? Miten? 
 
Kohdassa 4.2 Orphanet on mainittu tärkeimpänä eurooppalaisena harvinaisiin sairauksiin 
keskittyvänä verkkopalveluna. Se onkin lyhyenä toiminta-aikanaan kehittynyt erittäin 
merkittäväksi verkkopalveluksi koko maailmassa. On tärkeää, että sen kehittämistä 
edelleen tuetaan EU:n toimesta. Se luo mahdollisuuden perustaa toimivia verkostoja eri 
maiden osaamiskeskusten välille. Voidaan luoda kattavia tietopankkeja, diagnostiikka- ja 
tutkimusyhteistyötä sekä tulevaisuudessa ehkä myös konsultaatio- ja 
koulutusmahdollisuuksia terveydenhuollon henkilöstölle. Orphanet toimii nyt viidellä 
kielellä, ja EU:n tuki olisi tärkeää sen saamiseksi muillekin kansallisille kielille. Harvinaista 
tautia sairastavia potilaita on yhteenlaskettuna suuri joukko. On tärkeää, ettei heidän 
tarvitse lähteä hakemaan diagnostiikkaa ja hoitoa sairauteensa oman maansa rajojen 
ulkopuolelle, vaan että he voivat saada sen kotimaassaan omalla kielellään.  



 
Mielestämme siis eurooppalaisia viiteverkostoja on kehitettävä, ja vain poikkeuksellisen 
harvinaisissa sairauksissa tai vaativissa hoidoissa, jossa yksi jäsenmaakin on liian pieni 
alue, potilaita lähettäisiin koko Euroopan tai sen osa-alueiden osaamiskeskuksiin. 
 
 
Kysymys 5: Olisiko harvinaisten sairauksien alalla otettava käyttöön online- ja sähköisiä 
välineitä? 
 
Kyllä. 
 
 
Kysymys 6: Mitä voidaan tehdä harvinaisia sairauksia koskevan laadukkaan testauksen 
saatavuuden parantamiseksi? 
 
Geneettisiä testejä tehdään jo runsaasti yli maiden rajojen. Tutkimusryhmät voivat tehdä 
niitä jo ennen kuin testin luotettavuus ja muut ominaisuudet ovat saavuttaneet 
palvelulaboratorion tason. Toisaalta, kun tähän vaiheeseen päästään, ongelmaksi 
muodostuu usein tutkimusten kallis hinta. Harvinaisten tautien laaduntarkkailukaan ei aina 
ole vielä samalla tasolla kuin muissa laboratoriotutkimuksissa, johtuen niiden 
monimuotoisuudesta. Testien laadulle tulisi luoda yhtenäiset minimivaatimukset ja hintojen 
tulisi olla esimerkiksi verkossa nähtävissä ja vertailtavissa, jolloin vapaa kilpailu auttaisi 
kohtuullisen hinta/laatutason saavuttamisessa.  
 
Jos hinnat kuitenkin edelleen jäävät niin korkeiksi, että ne estävät tai hidastavat 
diagnostisten testien käyttämistä, EU voisi suositella jäsenmaihin valtiollisten 
tasoitusrahastojen käyttöä. Niiden avulla harvinaista tautia sairastavien kalliiden 
tutkimuksien (ja hoitojen) kustannukset jakautuisivat tasaisemmin koko väestön 
maksettaviksi. Tärkeää on myös se, että yksityisiäkään varoja ei tuhlata turhiin tai 
epätarkoituksenmukaisiin tutkimuksiin, vaan että perinnöllisyyslääketieteen asiantuntijat 
arvioivat, mitä testejä kenellekin on hyödyllistä tehdä. Tässä yhteydessä toteutuu myös se 
kysymyksen alustuksessa esitetty periaate, että testien tekemisen edellytyksenä on 
perinnöllisyysneuvonta ennen testiä sekä myös sen jälkeen. Tämän asian tärkeyttä ei voi 
korostaa liikaa, vaikka onkin selvää, että suurelle yleisölle tarjotaan suoraan yhä enemmän 
testejä itse ostettaviksi. Kuitenkin asiallisen tiedon tehokkaalla jakamisella voidaan tämä 
yksityinenkin testaus saada mahdollisimman järkeväksi. 
 
 
Kysymys 9: Olisiko EU:n annettava harvinaisiin sairauksiin liittyviä lääkinnällisiä laitteita ja 
diagnostiikkaa koskeva asetus? 
 
Samoin kuin harvinaisten sairauksien monet lääkkeet, myös lääkinnällisten laitteiden ja 
diagnostiikan välineiden ja metodien kehittäminen voi olla hyvin kallista suhteessa 
tarvittavien tuotteiden määrään. Näiden kehittämiseen markkinatalouden ehdoilla on siis 
esteitä, joita voitaisiin vähentää yhteisillä julkisilla kannustimilla. EU:n asetus tälläkin 
alueella palvelisi hyvin tätä tarkoitusta. 
 
 
Kysymys 11: Mikä hallinto- ja rahoitusmalli sopisi rekistereille, tietokannoille ja 
biopankeille? 
 



Harvinaisia sairauksia koskevan tutkimuksen edellytys on pitkäaikainen ja systemaattinen 
potilastietojen ja tutkimusmateriaalin esimerkiksi veri- ja kudosnäytteiden kerääminen. 
Kunkin yksittäisen sairauden harvinaisuudesta johtuen tietoa ja tutkimusmateriaalia 
taudista kertyy hitaasti. Useimmiten tutkimusprojektia voidaan alkaa suunnitella vasta kun 
tietoa ja tutkimusmateriaalia on saatu kerättyä tarpeeksi. Tähän ovat perustuneet 
esimerkiksi suomalaisen tautiperinnön kansainvälisestikin merkittävät tutkimustulokset. 
Kliiniset tutkimukset tehtiin jo 1960- ja 70-luvuilla ja vasta sen jälkeen 1980-luvulla 
aloitettiin niihin perustuvat geenikartoitus- ja muut molekyyligeneettiset tutkimukset. Näin 
ollen ei ole järkevää vaatia olemassa olevaa tutkimussuunnitelmaa esimerkiksi näytteiden 
biopankkeihin keräämistä varten. Taudin harvinaisuudesta ja jäsenmaan suuruudesta 
riippuen kyseeseen voivat tulla joko kansalliset tai alueelliset biopankit.  
 
 
Kysymys 13: Kannatatteko toimintasuunnitelmien laatimista? Jos kannatatte, olisiko 
maassanne laadittava kansallinen suunnitelma vai alueellisia suunnitelmia? 
Kysymys 13: Pidättekö tarpeellisena uuden yhteisön viraston perustamista harvinaisia 
sairauksia varten ja toteutettavuustutkimuksen aloittamista vuonna 2009? 
 
Suomi eroaa harvinaisten tautien kirjoltaan huomattavasti muista Euroopan maista, joten 
oman, olosuhteisiin sopivan toimintasuunnitelman laatiminen on aiheellista. Toisaalta 
Suomi on niin pieni maa, ettei sitä ole syytä tässä yhteydessä jakaa alueiksi, vaan 
kansallinen suunnitelma olisi mielestämme toimivin. EU:n yhteisön harvinaisten tautien 
viraston perustaminen voisi hyvinkin osoittautua kannattavaksi eurooppalaisten tieto-, 
palvelu- ja tutkimusverkostojen kehittämisen kannalta.  
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