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Toimintakykyinen Suomi -TULE-potilaiden näkökulma 
Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, 6.2.2023 

 
 
Hyvät kuulijat! 
 
Käytän puheenvuoroni nivelrikkoisten edunvalvontaa ajavan Suomen Nivelyhdistyksen 
potilaiden edustajana. Meitä potilaita, potilasasiantuntijoita sekä eri alojen asiantuntijoita on 
yhdistyksessämme lähes 10.000. 
Nivelrikossa ei ole kysymys mistään ”kulumisesta”, vaan nivelrikko on maailman yleisin 
nivelsairaus sekä myös maailmassa enimmin vammaisuutta aiheuttava sairaus! 
 

 
Mitä nivelrikkopotilaat ehdottavat tule-kuorman madaltamiseksi? 

 
Jokainen ihminen kantaa koko elämänkaarensa ajan mukanaan omat ainutlaatuiset perintötekijänsä, 
joihin ei ainakaan toistaiseksi voi vaikuttaa. Kalenteri-ikäämmekään emme voi vaikuttaa.  
Mutta me haluamme nähdä jo lähitulevaisuudessa muutoksia parempaan niissä omaa 
terveysikäämme edistävissä asioissa, joihin tutkitusti voidaan vaikuttaa.  
Valtaosa meistä voi itse parantaa terveydentilaansa kävelyn ja muun arkiliikunnan avulla.  
Te kansanedustajat voitte vaikuttaa tule-kuorman madaltamiseen yhteistyössä kanssamme! 
 
EHDOTUKSET: 
 
1) Terveydenhuoltohenkilöstöä riittävästi.  
 
2) Potilaille yksilölliset hoito- ja tutkimussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat sekä myös 
lääkehuolto kuntoon, samoin oikea-aikaiset tekonivel- ja luudutusleikkaukset. 
Nyt potilas voi hyödyntää Terveyskylän Omapolku-portaalia (polvet, lonkat ja selkä), jossa on 
avattu terveydenhuollon digihoitopolut, sosiaalihuollon digipalvelupolut ja kaikille avoimet 
itsehoito-ohjelmat. Omapolulla olevat terveystiedot ja hoito-ohjeetkin kulkevat aina mukana. 
 
3) Vastaanotoilla potilaalle tulee tiedottaa hyvinvointialueella kunnan liikuntamahdollisuuksista ja 
kannustaa niiden käyttöön, myös seuranta tulee järjestää.  
Hyvinvointialue vastaa nyt kansalaisten sote-palveluista, mutta ihmisten terveyden edistäminen 
kuuluu myös kunnalle. Kunnat voisivat pysyvästi palkata liikuntaneuvojia antamaan yksilöllistä 
liikunnanohjausta kaikenikäisille, ja kirjastot voisivat lainata liikuntavälineitä. 
Maksutonta liikunnanohjausta tulisi antaa myös Internetin välityksellä ja Yle-tv:ssä. 
 
4) Potilaan sosiaaliturvaetuuksien ja -palvelujen kartoittaminen sekä ohjaaminen hakemusten 
täyttämiseen.  
Asiakasmaksulain 11 §:n käytöstä tiedotetaan.  
Julkisen terveydenhuollon maksujen siirrosta perintätoimistoille tulee luopua. 
 
5) Työtään koskevissa asioissa pitkäaikaissairas tai vammainen työntekijä voi kääntyä 
työterveyshuollon, työpaikan työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen, ammattiliittojen ja myös 
TE-palvelujen sekä aluehallintovirastojen (AVI) puoleen.  
Työpaikalla työtä voidaan keventää mm. apuvälineiden avulla, mukauttaa työtä tai etsiä toinen, 
kevyempi työ. Myös kela voi tarjota työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta - työkokeilu, 
työhönvalmennus ja niiden yhdistelmä. Kela voi tarjota myös laitosmuotoista kuntoutusta. Lisäksi 
hyvinvointialueet voivat tarjota kuntouttavaa työtoimintaa. 
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6) Tapaturmien ennaltaehkäisyyn tulee sisältyä tasapaino-harjoittelu ja muu lihaskunnon 
parantaminen. 
Liukastumisten ehkäisyyn muutamat kunnat jakavat veloituksetta liukuesteitä 65 vuotta täyttäneille 
sekä sairauden tai vamman takia. Myös tiedotus on luonnollisesti tarpeen. 
 
7) Nukkumisergonomian kartoittaminen ja parantaminen, myös uniapnean kartoittaminen. 
 
8) Yksilöllinen tai ryhmämuotoinen kuntoutus ennen ja jälkeen leikkauksen. 
Potilasryhmän kuntoutus onnistuu myös Teamsin/ryhmäpuhelujen avulla. Potilaille kirjalliset 
harjoitusohjelmat. Kuntoutuksen laatu voidaan varmistaa yhtenäisen tsekkauslistan avulla.  
 
9) Oppilaitosten liikuntatilat hyötykäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin lasten ja nuorten ohjattuun, 
maksuttomaan liikuntaryhmätoimintaan.  
Kouluihin välituntiohjaajia aktivoimaan liikkumista välitunneilla.  
Lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen on ehdottomasti panostettava! 
 
10) Yle-tv:hen pysyvästi kotimaisia ruokaohjelmasarjoja, joissa valmistetaan terveellisiä, nopeasti 
valmistettavia ja monipuolisia arkiruokia, joiden raaka-aineita on saatavissa ympäri maata 
kulloisenakin sesonkina ja ne ovat kohtuuhintaisia tai edullisia.  
Ohjelmasarjassa voi olla ruuanlaittotaitoisia julkkiskokkeja, yleisön mielenkiinnon herättämiseksi.  
Ja mikseipä TV:stä voisi tulla myös muuntyyppisiä oman terveyden edistämiseen ohjaavia ja 
kannustavia ohjelmia! 
Terveellisten peruselintarvikkeiden hintoja pitää alentaa vaikka niiden arvonlisäveron avulla. 
 
11) Senioriasuntoihin lisää liikunnanohjausta ja liikuntaryhmiä.  
 
12) Pluspainoisille maksuttomia liikuntapalveluita kaikilla hyvinvointialueilla, kuten 
erityisuimakortteja ja kuntosalikortteja. 
 
13) Huomattavan pluspainoisille henkilöille tehdään Suomessa muita Pohjoismaita vähemmän 
lihavuusleikkauksia, vaikka on olemassa Yhtenäiset kiireettömän hoidon kriteerit ja Käypä hoito-
suositukset.  
Tarvitaan ravitsemusterapeutin palveluita, lääkehoitoa ja kriteerien täyttyessä myös 
lihavuusleikkauksia. Laihtuneet potilaat saattavat tarvita myös vatsanahan kiristysleikkauksia. 
 
14) Nivelrikon tutkimukseen ja nivelrikkolääkkeiden kehittämistyöhön tarvitaan resursointia. 
Potilaat odottavat myös Kelakorvausten palauttamista glukosamiini-nivelrikkolääkkeelle. 
 
15) WHO on jo tuottanut ja julkaissut oman suosituksensa liikunnan toteuttamisesta ja määrästä 
terveyden edistämisessä. 
 
LOPUKSI 
 
Kalenteri-ikä on vain numero, joka vääjäämättä suurenee vuosi vuodelta. 
Mutta biologinen ikä eli terveysikä on sellainen ikäkäsite, mihin jopa aivan ratkaisevassa määrin 
voimme itse omilla toimillamme vaikuttaa suotuisasti tai kielteisesti, milteipä elämämme loppuun 
asti. 
Jokaisen täytyy itse lähteä liikkeelle, kukaan ei tee sitä puolestasi. 
Kyllä te siihen pystytte, minäkin pystyn! 
 

Puheenvuoron on valmistellut nivelrikkoa sairastavien työryhmä: 
Marja Eronen, Esko Kaartinen & Heikki Multaharju 


