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SÄHKÖHERKKIEN SOSIAALITURVAN RÄIKEÄT PUUTTEET SUOMESSA
Taustaa - yliopistollisten sairaaloiden moniamma2lliset poliklinikat ja työryhmät
Eri puolilla maata on ryhdyHy järjestämään ”toiminnallisiksi häiriöiksi” kutsuHujen
oireiden tai oireyhtymien hoitoa. TAYS:ssa on toiminut pari vuoHa väsymystyöryhmä,
OYS:ssa toimii ympäristöherkkyystyöryhmä ja HUS on perustanut toukokuussa 2019
toiminnallisten häiriöiden poliklinikan.1
Suurella osalla toiminnallisten oireiden poSlaista on toimintakykyä merkiHäväsS
haiHaavia oireita, joille ei löydy Suomessa nykyisin käytetyillä tutkimusmenetelmillä
selitystä. PoSlaat ajautuvat tyypillisesS raskaaseen tutkimuskierteeseen. Oulun
yliopistollisen sairaalan apulaisylilääkäri Sami Räsäsen mukaan tätä poSlasryhmää on
perinteisesS hoideHu perustasolla. Nykyisin terveydenhuolto on kuitenkin
pirstoutunut eri erikoisaloille ja on yhä vaikeampi saada pitkiä hoitosuhteita ja hallita
asioita, joten tarvitaan toimintojen keskiHämistä. Nyt poSlaita pyritään auHamaan
moniammaSllisten poliklinikoiden tai työryhmien keinoin. Lisäksi Oulussa hoitoon
kehitetään parempia toimintamalleja sekä tehdään tutkimustyötä. TavoiHeena on
erikoissairaanhoitoon taho, joka on vastuussa kokonaishoidosta. OYS:n
ympäristöherkkyystyöryhmässä on edustajat ammaTtauSpoliklinikan,
kuntoutustutkimuspoliklinikan ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikoilta.
Toimintamallia käytetään ensimmäisenä sisäilmaongelmiin liiHyvien poSlaiden
hoidossa.2
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidon kehiHämisen perustana on ollut
palveluprosessien uusiminen ja parempien palvelukokonaisuuksien tarjoaminen
monisairaille poSlaille. Monioireisten piloTryhmäksi valiTin väsyneet poSlaat3 , jotka
tyypillisesS ohjautuvat monille erikoisaloille. TAYS:n kuntoutustutkimuspoliklinikan
vastaavan ylilääkärin Virpi Heikkisen mukaan kyse on ihmisistä, joilla on vaikeita
oireita ja toimintakyvyn laskua, muHa joille ei ole voitu osoiHaa yhtä selkeää
diagnoosia. Toisin kuin HUS:issa TAYS:issä ei käytetä käsiteHä toiminnalliset häiriöt,
1 PoSlaan lääkärilehS 5.11.2018. hHps://www.poSlaanlaakarilehS.ﬁ/uuSset/toiminnallisten-hairioiden-hoito-saa-

vauhSa/
2 PoSlaan lääkärilehS 5.11.2018. hHps://www.poSlaanlaakarilehS.ﬁ/uuSset/toiminnallisten-hairioiden-hoito-saa-

vauhSa/
3 TAYS:sin Väsyneen poSlaan tutkimus- ja läheteohjeen mukaan poSlaan

erikoissairaanhoitoon läheHämisen yhtenä
kriteerinä on ”PoSlaan toimintakyvyn lasku on huoma/ava ja hänen kykynsä suori/aa työhön, opiskeluun,
sosiaaliseen elämään tai henkilökohtaisiin asioihin liiHyviä toimia on heikentynyt merkiHäväsS verraHuna aikaan
ennen sairastumista ja poSlaan uupumus on syvää, ilmiönä uusi tai sillä on selvä alku (ei elinikäistä) eikä se johdu
meneillään olevasta ylenmääräisestä ponnistelusta ja lepo ei sitä lievitä.” hHps://www.tays.ﬁ/ﬁ-FI/Ohjeet/
Laheteohjeet_ja_konsultaaSot/Vasyneen_poSlaan_tutkimus_ja_laheteohje(77221) NoudeHu 7.1.2020.
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vaan tarkoituksena on tehdä diagnosSnen selviHely koordinoidusS.
Kuntoutustutkimuspoliklinikan koordinoimassa työryhmässä ovat edusteHuina
sisätauSen, neurologian ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikat sekä unipoliklinikka.
Poliklinikat tekevät oman erikoisalansa mukaiset selviHelyt, jonka jälkeen pidetään
väsymystyöryhmän kokous, jossa poSlas on mukana. Prosessi pyritään viemään läpi
puolessa vuodessa.4
Väsymystyöryhmän toiminnan tavoiHeena on poSlaan mahdollisten hoideHavissa
olevien sairauksien selviHäminen ja hoitaminen, koostaa erikoissairaanhoidon
yhteinen näkemys poSlaan väsymyksen syystä tai siihen vaikuHavista syytekijöistä,
oHaa kantaa krooninen väsymysoireyhtymä (rasitusintoleranssi SEID) -diagnoosiin,
poSlaiden päämääräHömän tutkimuskierteen (myös yksityissektorilla) katkaiseminen
sekä saada kuntoutusta tarvitsevat kuntoutuspalvelujen piiriin ja tehdä tarviHaessa
myös työkykyarvio ja avustaa muutoin etuusasioissa.5
HUS:in Psykiatriakeskuksen ylilääkäri Risto Vatajan mukaan toiminnallisilla häiriöillä
tarkoitetaan poSlaiden toimintakykyä ja elämänlaatua haiHaavia oireita ja
oireyhtymiä, joiden syy ei perusteellisissakaan somaaTsissa tai psykiatrisissa
tutkimuksissa selviä.6 Oireet ovat todellisia, muHa niille ei löydy lääkeSeteellistä
mekanismia eli psykiatrista tai somaaTsta syytä. Toiminnallisissa häiriöissä on kyse
keskushermoston herkistymisestä.7 Toiminnallisiin häiriöihin kuuluu laaja joukko
monimuotoisia sairauksia ja erilaisia oireyhtymiä esimerkkeinä ärtyvän suolen
oireyhtymä, ympäristöyliherkkyys kuten sisäilman, tuulivoiman tai sähkön
aiheuHamat oireet, reumatologiaan kuuluvat ﬁbromyalgia, yksi Ehlers-Danlosin
syndrooman alamuoto sekä paljon julkisuudessa ollut krooninen väsymysoireyhtymä
(CFS, nyk. systeeminen rasitusintoleranssi, SEID).
Tieteellinen tutkimus ja ymmärrys edellä mainiHujen ”häiriösairauksien” syistä
kehiHyy jatkuvasS. Poliklinikan asiantunSjat seuraavat tutkimusSetoa sekä
hyödyntävät ulkomaisia hoitosuosituksia ja Setoa hoidon vaikuHavuudesta. Monia
syitä Sedetään, kuten perinnöllinen alTus, erilaiset rasitus- ja ympäristötekijät,
virusinfekSot ja muut sairaudet. Useimmiten toiminnallinen oire tai sairaus johtuu
monen tekijän yhdistelmästä.8 Tutkimuksen ollessa tärkeä osa yliopistosairaalan

4 PoSlaan lääkärilehS 5.11.2018. hHps://www.poSlaanlaakarilehS.ﬁ/uuSset/toiminnallisten-hairioiden-hoito-saa-

vauhSa/
5 hHps://www.tays.ﬁ/ﬁ-FI/Ohjeet/Laheteohjeet_ja_konsultaaSot/Vasyneen_poSlaan_tutkimus_ja_laheteohje(77221)

NoudeHu 7.1.2020.
6 PoSlaan lääkärilehS 5.11.2018. hHps://www.poSlaanlaakarilehS.ﬁ/uuSset/toiminnallisten-hairioiden-hoito-saa-

vauhSa/
7 MediuuSset 11.10.2019. hHps://www.mediuuSset.ﬁ/uuSset/nama-poSlaat-eivat-parane-silla-eHa-laakarit-kieltavat-

ilmion-seliHamaHomien-oireiden-hoito-etenee/d242c51b-aad4-4d23-bgb-abc0dc49036a
8 HUS Kysymyksiä ja vastauksia toiminnallisten häiriöiden poliklinikan toiminnasta. hHps://www.hus.ﬁ/sairaanhoito/
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toimintaa, poliklinikka tekee omaa tutkimusta hoidoista ja niiden vaikuHavuudesta.9
Toiminnallisten oireiden taustalta löytyy Vatajan mukaan biologisia yhdistäviä
tekijöitä, kuten kohonneet stressihormonitasot, tahdosta riippumaHoman hermoston
poikkeava toiminta, aivojen toiminta10. Vatjan mukaan tarkka syy ei monesSkaan
koskaan löydy nykyisin käytössä olevilla tutkimusmenetelmillä. Syyn etsimisen sijaan
Vataja painoHaa huolellisten tutkimusten jälkeistä keskiHymistä oireiden
vähentämiseen.
Hoitosuositukset
Toiminnallisten häiriöiden hoitosuositus on parhaillaan valmisteltavana sosiaali- ja
terveysministeriössä (STM). Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt HYKS:issä
toimivaa asiantunSjaryhmää laaSmaan suosituksen toiminnallisten häiriöiden hoidon
järjestämisestä. Lisäksi kroonisen väsymysoireyhtymän hoitosuosituksen laaSminen
on aluillaan. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin STM:ltä saamaan määrärahaan
perustuva hoitosuositustyö kroonisen väsymysoireyhtymän hoidon selkiyHämiseksi
on alkanut syksyllä 2019.11
Kelan kehi:ämä kuntoutusmalli
Työterveyslaitoksen keväällä 2019 julkaiseman selvityksen mukaan jopa puolella
erikoissairaanhoidossa olevista poSlaista on oireilua, jonka voi lukea toiminnalliseksi
häiriöksi eli oireeksi, jonka aiheuHajaa ei löydy edes perusteellisissa lääkeSeteellisissä
tutkimuksissa. Kelan projekSpäällikön Soile Huumosen mukaan oireet voivat olla
lieviä tai tosi voimakkaita, muHa ei löydy sairauHa. Osalla toiminnallinen häiriö
pitkiHyy haitaten vahvasS työ- ja toimintakykyä. 12
Kelan kehiHämää kuntoutusmallia kokeillaan noin 80 poSlaan kanssa keväästä 2020
alkaen vuoden 2021 loppuun. Tällä hetkellä toiminnallisten häiriö- sairauksien
poSlaita pyritään hoitamaan lähinnä psykoterapian keinoin ja useimmiten mitään
muuta hoitoa ei Suomessa, toisin kuin monissa muissa maissa, ole saatavilla.
Turun yliopiston kliininen ympäristölääke2ede ja uusimmat ko2maiset tutkimukset
Turun yliopistossa käynnistyy kliininen tutkimus sähköherkistä poSlaista, jossa
käydään läpi mm. pitkäaikaisen alSstumisen historia ja tehdään intervenSoita
9 Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka on aloiHanut toimintansa toukokuussa 2019. poSlashoidon lisäksi siellä

tehdään tutkimusta ja kehitetään toiminnallisten häiriöiden hoitoa tältä pohjalta. 23.9.2019 STT Info HUS hHps://
www.sTnfo.ﬁ/Sedote/toiminnallisten-hairioiden-poliklinikan-toiminta-kaynnisteHy-husissa?
publisherId=23980819&releaseId=69865830
10 Aivojen toiminta on toiminnallisessa kuvauksessa havaiHu erilaiseksi kuin terveellä ihmisellä tai sellaisella henkilöllä,

joka teeskentelee oireita.
11 HUS Kysymyksiä ja vastauksia toiminnallisten häiriöiden poliklinikan toiminnasta. hHps://www.hus.ﬁ/sairaanhoito/
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alSstumisolosuhteisiin, jonka jälkeen seurataan oireiden muuHumista. Kliininen
ympäristölääkeSede pyrkii siten selviHämään sairastumisen aiheuHaneita
syytekijöitä. Tämä on luonnollisesS niin kansanterveydellisesS kuin -taloudellisesSkin
primaarinen sairauden ehkäisymuoto eli selvitetään keskeisiä ympäristöalSsteita,
niiden terveysvaikutuksia ja kansanterveydellistä merkitystä. PoSlaan biologisten
oireiden hoito tämän rinnalla mahdollisen psykoterapian tuella ovat sekundaarinen ja
terSäärinen keino puuHua sairaudenkulkuun.
Sairastuneiden asema ilman perus- ja ihmisoikeuksien mukaista sosiaaliturvaa
Siitä huolimaHa, eHä sähköherkkien kuten useiden muiden ympäristöperäisiä
herkistymissairauksia sairastavien toimintakyky saaHaa olla merkiHäväsS alentunut –
kuten yliopistosairaaloiden ja Kelan edustajatkin asiasta toteavat - heillä on vaikeuksia
saada lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia korvauksia ja etuuksia, koska
suomalaisen ICD-tauSluokituksen luokka ”muut yleiset oireet ja sairauden merkit:
muualla luokiHelemaHomat ympäristöyliherkkyydet”, on lähinnä oirekoodi. HUS:in
vuonna 2018 lanseeraama käsite toiminnallinen häiriö on poSlaiden oikeusturvan
kannalta jatkumoa edelleen huonompaan suuntaan. Terveydenhuollon käyHäessä
diagnoosinimikkeessä termiä ”häiriö”, poSlaalla ei oikeus- ja korvauskäytännön
mukaan katsota olevan riiHävää näyHöä sairaudesta. Tilanteessa, jossa suomalainen
terveydenhuolto ei koSmaisen lääkeSeteen keskeneräisen kehityksen takia pysty tällä
hetkellä saamaan poSlaalle sairausluokitusta, poSlaat jäävät käytännössä ilman
minkäänlaista sosiaaliturvaa eli he eivät ole tyypillisesS oikeuteHuja
sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin kuten sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen.
HUS:in poliklinikka tekee yhteistyötä Kelan kanssa sekä pyrkii vaikuHamaan siihen,
eHä poSlaat saavat heille kuuluvat sosiaalietuudet. Koska poliklinikan resurssit ovat
pienet, varsinaiseen työkyvynarvioinStyöhön ei ole mahdollisuuksia. Poliklinikan
hoito ja kuntoutussuunnitelmat ovat kuitenkin tärkeää Setoa työterveyshuollossa
tapahtuvaan työkyvyn arvioinSin.13 Käytännössä kuitenkin tyypillisessä sosiaaliturvan
etuuHa koskevassa päätöksessä todetaan ”sinua ei voida pitää työkyvyHömänä”
tarkentaen ”sinulla ei ole sellaista tutkimuksilla todeHavaa sairausperusteista
toimintakyvyn alenemaa, jonka perusteella sinua voitaisiin pitää Sairausvakuutuslain
perusteella työkyvyHömänä14.
Käytännössä useat sairastuneet ovat selväsS työkyvyHömiä, muHa heillä ei ole
minkäänlaista sosiaaliturvaa – he eivät saa sairauspäivärahaa, kuntoutustukea tai
työkyvyHömyyseläkeHä. Tämä on perustuslaissa säädetyn sosiaaliturvaoikeuden ja
yhdenvertaisuusperiaaHeen vastaista.
Normit ja muut auktoritee>argumen2t
13 HUS Kysymyksiä ja vastauksia toiminnallisten häiriöiden poliklinikan toiminnasta. hHps://www.hus.ﬁ/sairaanhoito/

sairaalat/Hyks_muut_toimipisteet/toiminnallisten-hairioiden-poliklinikka/Sivut/Kysymyksi%C3%A4-ja-vastauksiatoiminnallisten-h%C3%A4iri%C3%B6iden-poliklinikan-toiminnasta.aspx NoudeHu 2.1.2020.
14 TyökyvyHömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa Slaa, jonka kestäessä vakuuteHu on sairauden

edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesS verraHavaa.
Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 § 2 momenT.
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Suomen Perustuslain 6 §:n 1 momenSn sisältämän yleisen
yhdenvertaisuuslausekkeen mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Syrjintäkiellon sisältämän 2 momenSn mukaan ketään ei saa ilman hyväksyHävää
perusteHa aseHaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydenSlan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liiHyvän syyn perusteella.
Yleisellä yhdenvertaisuuslausekkeella ilmaistaan yhdenvertaisuuHa ja tasa-arvoa
koskeva pääperiaate. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaaSmus samanlaisesta
kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä
sekä myönneHäessä lailla etuja ja oikeuksia eHä aseteHaessa velvollisuuksia.
Keskeistä on, voidaanko mahdolliset kulloisetkin eroHelut perustella
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyHävällä tavalla. Perustuslakivaliokunta on
eri yhteyksissä johtanut perustuslain yhdenvertaisuussäännöksistä vaaSmuksen, eHä
eroHelut eivät saa olla mielivaltaisia eivätkä ne saa muodostua kohtuuHomiksi.
Syrjintäkieltosäännöksillä täydennetään yleistä yhdenvertaisuuslausekeHa.
Perustuslain 6 §:n 2 momenSssa on lueHelo eräistä kielletyistä eroHeluperusteista.
Siinä on erikseen mainiHu sukupuoli, ikä, alkuperä, kieli, uskonto, vakaumus,
mielipide, terveydenSla ja vammaisuus. LueHelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä.
Erikseen mainiHuihin kielleHyihin eroHeluperusteisiin rinnastetaan muut henkilöön
liiHyvät syyt. Olennaista on, voidaanko mahdollinen eroHelu perustella
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyHävällä tavalla. Perustelulle aseteHavat
vaaSmukset ovat erityisesS säännöksessä lueteltujen kielleHyjen eroHeluperusteiden
kohdalla kuitenkin korkeat.
Perustuslaissa kielletään myös välillinen syrjintä eli sellaiset toimenpiteet, joiden
vaikutukset tosiasiallisesS – vaikkakin vain välillisesS – johtaisivat syrjivään
lopputulokseen.15
Perustuslain 19 §:n 1 momenSn mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan
ihmisarvoisen elämän edellyHämää turvaa, on oikeus välHämäHömään
toimeentuloon ja huolenpitoon.
Säännöksen 2 momenSn mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon
turvaan työHömyyden, sairauden, työkyvyHömyyden ja vanhuuden aikana sekä
lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
3 momenSn mukaan julkisen vallan on turvaHava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään, jokaiselle riiHävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edisteHävä väestön
terveyHä. Julkisen vallan on myös tueHava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta
vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvoinS ja yksilöllinen kasvu.
Perustuslain 19 § sisältää säännökset jokaisen subjekSivisesta oikeudesta
välHämäHömään toimeentuloon ja huolenpitoon (1 momenT), oikeudesta lailla
järjesteHävään perustoimeentulon turvaan säännöksessä tarkoitetuissa sosiaalisissa
riskiSlanteissa (2 momenT) samoin kuin julkisen vallan velvollisuudesta turvata
15 LainkirjoiHajan opas, perusoikeudet lainkohdiHain. Finlex-julkaisut.
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jokaiselle riiHävät sosiaali- ja terveyspalvelut sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään (3 momenT).
Ensimmäisen momenSn säännös on tarkoiteHu sillä tavoin toissijaiseksi, eHä se tulee
sovelleHavaksi vasta esimerkiksi, jos joku saa sitä muista sosiaaliturvajärjestelmistä.
VälHämäHömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja
palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso eli niin
sanoHu eksistenssiminimi. Lainsäätäjään kohdistuu velvoite järjestää tukijärjestelmä
sellaiseksi, eHä yksilöillä on riiHävät tosiasialliset mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa.
Lailla taataan perustuslain 19 §:n 2 momenSn mukaan jokaiselle oikeus
perustoimeentulon turvaan työHömyyden, sairauden, työkyvyHömyyden ja
vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
HyvinvoinSyhteiskuntaan kuuluu oikeus turvalliseen elämään riippumaHa yksilön
asemasta työelämässä, perhesuhteista ja sosiaalisesta asemasta tai muista
vastaavista tekijöistä. Tämän periaaHeen mukaisesS perustuslaissa on aseteHu
lainsäätäjälle velvoite taata perustoimeentulon turva Slanteissa, joissa yksilöllä ei ole
mahdollisuuHa hankkia toimeentuloa. TyöHömyys, sairaus, työkyvyHömyys, vanhuus,
lapsen syntymä ja huoltajan menetys ovat tyypillisesS Slanteita, joissa yksilön
toimeentulomahdollisuudet ovat merkiHäväsS heikentyneet.
Perustuslain 19 §:n 2 momenSssa on aseteHu lainsäätäjälle velvoite taata jokaiselle
perustoimeentuloturvaa tarvitsevalle subjekSivinen oikeus lailla säädeHävään
julkisen vallan järjestämään turvaan, joka on yhteydessä momenSssa lueteltuihin
sosiaalisiin riskiSlanteisiin.
Perustuslain 19 §:n 2 momenSssa tarkoiteHu perustoimeentulon turva merkitsee
pidemmälle menevää turvan tasoa kuin saman pykälän 1 momenSn mukainen oikeus
välHämäHömään toimeentuloon. Perustuslakivaliokunta on korostanut
perustoimeentulon turvan olevan itsenäinen etuus suhteessa 1 momenSssa
tarkoiteHuun oikeuteen. Siten 2 momenSssa mainituissa Slanteissa yksilön
perustoimeentuloturvajärjestelmä ei voi muodostua 1 momenSn mukaisesta
viimesijaisesta turvasta. Perustuslain mukaista ei siten ole jäHää 1 momenSssa
tarkoitetun viimesijaisen turvan varaan ketään, joka valSosääntöisesS on oikeuteHu
lailla säädeHävään perustoimeentulon turvaan pykälän 2 momenSn nojalla siinä
mainituissa sosiaalisissa riskiSlanteissa.
Perustoimeentuloturvasta huolehSminen edellyHää sosiaaliturvajärjestelmien
laaSmista siten kaHaviksi, eHei niiden ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä.
Perustoimeentulon turvan riiHävyyHä arvioitaessa on merkitystä sillä, onko henkilöllä
kokonaisuutena arvioiden toimeentulon edellytykset. Perustuslailla ei ole turvaHu
mitään nimenomaista lailla säädeHyä perustoimentulojärjestelmää sinänsä, vaan
ylipäätään yksilön oikeus perustoimeentulon turvaan. Olennaista on, eHä oikeus
perustoimeentuloon on perustuslaissa mainituissa sosiaalisissa riskiSlanteissa
turvaHu jonkin sosiaaliturvajärjestelmän kauHa.
Julkisen vallan on perustuslain 19 §:n 3 momenSn mukaan turvaHava, sen mukaan
kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riiHävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
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Palvelujen järjestämisen tapaan ja saatavuuteen vaikuHavat välillisesS myös muut
perusoikeudet, kuten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto samoin kuin oikeus elämään
sekä henkilökohtaiseen koskemaHomuuteen ja turvallisuuteen.
Perustuslain 19 §:n 3 momenSn säännös julkisen vallan velvollisuudesta edistää
väestön terveyHä viiHaa yhtäältä sosiaali- ja terveydenhuollon ehkäisevään
toimintaan ja toisaalta yhteiskunnan olosuhteiden kehiHämiseen julkisen vallan eri
toimintalohkoilla yleisesS väestön terveyHä edistävään suuntaan.16
Julkisen vallan on perustuslain 20 §:n 2 momenSn mukaan pyriHävä turvaamaan
jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuHaa
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Ympäristön terveellisyyden vaaSmus on ymmärreHävä laajasS. Ihmisten
elinympäristön tulee olla sillä tavoin elinkelpoinen, eHei sen Sla aiheuta väliHömäsS
tai välillisesS ihmisille sairastumisriskiä. Toisaalta ympäristön Slalle on aseteHava
pidemmällekin meneviä vaaSmuksia. Terveellisyyteen sisältyy esimerkiksi ainakin
Setynasteinen ympäristön viihtyisyyden uloHuvuus. Säännös merkitsee myös
perustuslaillista toimeksiantoa ympäristölainsäädännön kehiHämiseksi siten, eHä
ihmisten mahdollisuuksia vaikuHaa omaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon laajennetaan. Säännöksellä on läheinen yhteys perustuslain 2 §:n 2
momenTin, jonka mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja
vaikuHaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehiHämiseen.
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvaHava perusoikeuksien ja
ihmisoikeuksien toteutuminen.17
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen18 9 arSklan mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan
sosiaalivakuutus mukaan lueHuna. Sopimuksen 11 arSklan mukaan sopimusvalSot
tunnustavat jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyHävä elintaso,
joka käsiHää riiHävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon sekä oikeuden
elinehtojen jatkuvaan parantamiseen. SopimusvalSot ryhtyvät tarpeellisiin
toimenpiteisiin varmistaakseen, eHä tämä oikeus toteutetaan. Sopimuksen 12
arSklan mukaan sopimusvalSot tunnustavat jokaiselle oikeuden nauTa
korkeimmasta saavuteHavissa olevasta ruumiin ja mielenterveydestä.
PoSlaslain (785/1992) 3 §:n mukaan poSlaalla on oikeus laadultaan hyvään
terveyden- ja sairaanhoitoon. PoSlasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen
kanssaan (6 §).
Sähköyliherkkyys - kliininen ympäristölääke2ede
Euroopan syöpä- ja ympäristötutkimusinsStuuSn perustajan, lääkeSeteen tohtori,
professori Dominique Belpommen mukaan 80-90%:ia syövistä liiHyy elinympäristöön.
16 LainkirjoiHajan opas, perusoikeudet lainkohdiHain. Finlex-julkaisut.
17 LainkirjoiHajan opas, perusoikeudet lainkohdiHain. Finlex-julkaisut.
18 Interna8onal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United NaSons, 1967.
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Eläminen ei ole aina ollut karsinogeenista. Syövästä on tullut laajan miHakaavan
sairaus. Syöpä sekä ylipaino ja 2 tyypin diabetes ovat kasvaneet räjähdysmäisesS,
joten olemme Belpommen mukaan velvoiteHuja kyseenalaistamaan, miksi näin on
tapahtunut. Syinä ovat elämäntyyli ja useat erityyppiset alSsteet: kemikaalit,
torjunta-aineet ja langaHoman teknologian sähkömagneeTset kentät. Belpomme
kyseenalaistaa jatkammeko tämän teknologian kehiHämistä puhtaasS kaupallisista
syistä vai otammeko huomioon tästä johtuen makseHavaksi tulevat eriHäin suuret
terveyskustannuksetViimeisimmät Slastot Euroopasta osoiHavat, eHä 10 prosenSlle väestöstä on
kehiHynyt intoleranssi sähkömagneeTsille kenSlle ja luvut jatkavat kasvuaan.
Vertaisarvioitujen tutkimusSlastojen arvioinneissa on esiteHy, eHä seuraavan 50
vuoden aikana herkistyneiden osuus nousee 25-50%:iin.
Kosteus-ja homesairaudet luokitellaan tällä hetkellä ympäristöyliherkkyyssairauksiksi,
joihin kuuluvat lääkeSeteen professori Ville Valtosen mukaan homesairauksien lisäksi
esimerkiksi monikemikaali- eli tuoksuyliherkkyys, sähköherkkyys, tuulivoimaloiden
infraäänien aiheuHamat haitat sekä radonsäteily. Sisäilmasairauden edeHyä noin
puolelle poSlaista kehiHyy Valtosen mukaan monikemikaali- eli hajusteyliherkkyys.
HomealSstus on kumulaSivinen koko elämän ajalta (päiväkodit, ala-asteen koulut,
jokin asunto tai työpaikka). Näiden summana jossakin vaiheessa alSstus saaHaa
puhjeta oireiseksi sairaudeksi. Monikemikaaliyliherkistä noin puolelle, eli
alkuperäisistä homepoSlaista, noin neljäsosalle tulee sähköyliherkkyys.
Sähköherkkyys on Valtosen mukaan voimakkaasS lisääntymässä.
Sähköherkkyydessä on kyse tyypillisesS vaiheiHain etenevän sairauden
päätepisteestä, joka alkaa homesairaudesta ja etenee monikemikaaliherkkyyden
kauHa sähköherkkyyteen. Sähköyliherkkyys voi puhjeta myös ihmisen alSstuessa
voimakkaalle matalataajuiselle magneeTkentälle tai sähkökentälle taikka pitkään
jatkuneen kumulaSivisen langaHomien laiHeiden EMF-alSstumisen jälkeen (esim.
päiviHäin kahdeksan tunSa puhelimessa).
Euroopan ympäristölääkeSeteen akatemia (EUROPAEM) pitää hoitosuosituksessaan
sähköherkkyyden aiheuHajana sähkömagneeTsta alSstusta ja katsoo, eHä alSstuksen
vähentäminen on tärkeää.19
Euroopan neuvosto suosiHaa vuoden 2011 päätöslauselmassaan20, eHä
jäsenvalSoissa ryhdytään toimiin väestön alSstumisen vähentämiseksi erityisesS
radiotaajuisille sähkömagneeTsille kenSlle ja etenkin lasten ja nuorten alSstumisen
vähentämiseksi, koska heillä on suurin riksi saada pään alueen kasvaimia (8.1.1).
Neuvosto suosiHaa, eHä jäsenvalSoiden sähkömagneeTsia kenTä koskevissa raja19 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevenSon, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and

illnesses, hHps://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml,
25.7.2016.
20 The potenSal dangers of electromagneSc ﬁelds and their eﬀect on the environment. ResoluSon 1815 (2011) Final

version. hHp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?ﬁleid=17994
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arvoissa huomioitaisiin korkeataajuisten sähkökenTen fysikaalisten
lämpövaikutusten lisäksi myös niiden fysiologiset vaikutukset, toisin kuin
Suomessakin käytetyssä ICNIRP:n raja-arvossa (8..1.2). Edelleen neuvosto suosiHelee
jäsenmaita aloiHamaan kansalaisille kohdenneHuja valituskampanjoita haitallisista
pitkän aikavälin alSstuksen aiheuHamista biologisista vaikutuksista ja näihin liiHyvistä
riskeistä, erityisesS huomioiden lapset, nuoret ja hedelmällisessä iässä olevat. (8.1.3).
Neuvosto suosiHelee erityisesS huomioimaan sähköherkät ihmiset (electrosensiSve
people), jotka sairastavat sähkömagneeTsten kenTen intoleranssi -syndroomaa
(8.1.4) ja oHamaan käyHöön erityisiä näiden ihmisten suojelutoimenpiteitä mm.
perustamalla säteilyvapaita alueita. Lisäksi päätöslauselmassa suositellaan, eHä
jäsenvalSot laskisivat sisäSlojen mikroaaltosäteilyn ennaltaehkäisevät raja-arvot
tasolle 0,6 volTa/metri ja myöhemmin tasolle 0,2 volTa/metri. Lisäksi Euroopan
neuvosto suosiHelee painoHamaan ihmisoikeuslähtöistä määritelmää
varovaisuusperiaaHeen ja mahdollisimman alhaisen säteilyarvon -periaaHeen osalta
(ALARA, as low as possible).
Päätelmät
Sähköherkkyyden osalta tulisi käyHää termiä ympäristöperäinen herkistymissairaus.
Duodeciumin julkaiseman sanakirjan mukainen sairauden lääkeSeteellinen
määritelmä sairaudelle (morbus) ”psykofyysisen rakenteen tai toiminnan
poikkeavuus, joka aiheuHaa Slapäistä tai pysyvää haiHaa, vajaatoimintoja tai
vammaisuuHa” kaHaa sisällöllisesS ympäristöperäiset herkistymissairaudet mukaan
lukien sähköherkkyys. Sama koskee taudin määritelmää. TauS tarkoiHaa
määriteHävissä olevaa, eri ihmisissä samantapaisin oirein ilmenevää sairauHa.
Toiminnalliset häiriö -sairaudet, joista useimmat ovat ympäristöperäisiä
herkistymissairauksia (mm. MCS, EHS), tulee voida määritellä diagnosSsesS siten,
eHä poSlaiden lakisääteiset, kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksin ja Suomen
perustuslakiin perustuvat sosiaaliset oikeudet toteutuvat tai vaihtoehtoisesS saman
velvoiHeen toteuHamiseksi korvauskäytäntöä tulee muuHaa siten, eHä se kaHaa
myös ympäristöperäiset herkistymissairaudet (suomalaisen ICD-tauSluokituksen
luokka ”muut yleiset oireet ja sairauden merkit: muualla luokiHelemaHomat
ympäristöyliherkkyydet). SamansuuntaisesS eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden
2018 erästä kuntaa koskevassa päätöksessä21 linjatun mukaisesS taloudelliset syyt
eivät poista julkisen vallan velvoiteHa huolehSa kansalaisten sosiaaliturvasta,
työvoiman suojelusta ja edistää väestön terveyHä.

21 Dnro 2822/4/101, 16.8.2012: AOA totesi kuntaa koskevassa päätöksessään, eHeivät taloudelliset syyt poista julkisen

vallan velvoiteHa huolehSa työvoiman suojelusta ja edistää väestön terveyHä. Kunnan talousSlanteeseen liiHyvät
seikat eivät myöskään vähennä opetuksen järjestäjän vastuuta huolehSa oppilaiden opiskeluympäristön
turvallisuudesta. Koulun Sedossa olleita kosteus- ja homeongelmia oli selvitelty useiden vuosien ajan. Kunta kuitenkin
siirsi koulun peruskorjausta taloudellisista syistä. AOA:n mielestä kunnan olisi pitänyt määräSetoisemmin varmistaa,
eHeivät henkilöstö ja oppilaat enää alSstuisi terveyshaiHaa aiheuHaville sisäilman epäpuhtauksille. Kun koulun
perusparannus lykkääntyi ja korjausten valmistumista jouduTin odoHamaan, kunnan olisi pitänyt ripeämmin löytää
toimivat ratkaisut ongelmiin esimerkiksi siirtämällä opetus väistöSloihin.
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Perustuslakivaliokunnan mieSnnöissä on usein arvioitu perustuslain ja
ihmisoikeuksien turvaaman sosiaaliturvan tosiasialliseen toetutumiseen.
Lainsäätäjällä on velvoite järjestää tukijärjestelmä sellaiseksi, eHä yksilöillä on
riiHävät tosiasialliset mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa. Perustoimeentuloturvasta
huolehSminen edellyHää sosiaaliturvajärjestelmän laaSmista siten kaHavaksi, eHei
niiden ulkopuolelle jää väliinputoajia. Perustustoimeentulon turvan riiHävyyHä
arvioitaessa on merkitystä sillä, onko henkilöllä kokonaisuutena arvioiden
toimeentuloon edellytykset. Ympäristöperäisiä herkistymissairauksia kuten
sähköherkkyyHä sairastavien oikeus sosiaalietuuksiin tulee turvata niissä Slanteissa,
joissa poSlaat eivät tosiasiallisesS ole työkykyisiä. Tämä lainsäädännöllinen tai
viranomaisohjeistukseen perustuva etuuksia koskeva korvauskäytännön muutos tulisi
toteuHaa mahdollisimman pian, joHa Suomi ei tältä osin jatkuvasS rikkoisi
kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
Sähköherkät ry
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