
HUS HARVINAISSAIRAUKSIEN 
YKSIKKÖ (HAKE)

HARVINAISTEN TIETOTORI

Harvinaisten sairauksien päivän tapahtuma Helsingissä 
perjantaina 1.3.2019 klo 10.00–15.00 
Hattivatti-sali, Uusi lastensairaala  / Oyl Mikko Seppänen



• Työtehtäviini kuuluu harvinaissairauksien diagnostiikan, hoidon ja tutkimuksen 
edistäminen

• European Society for Immunodeficiencies (ESID) hallituksen jäsen
• Vedän ESID-rekisterin työvaliokuntaa 2018-22

• Olen harvinaissairauksien tutkija
• Juuri saanut apurahan eCare 4 Me-projektiin tekoälyn käytöstä 

harvinaissairauksien joudutetuun diagnostiikkaan
• Mukana projektin rahottajissa IT-yrityksiä (Tieto, CGI..)

• Kokousmatkoja, palkkioita tieteellisiltä seuroilta
• ESID
• Clinical Immunology Society (CIS), USA
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SIDONNAISUUDET



• Harvinaissairaiden 
• Diagnostiikka
• Hoito
• Seuranta
• Ongelmat ja haasteet 

• liittyvät usein järjestelmämme rakenteellisiin piirteisiin 
• yksittäinen rivilääkäri voi vaikuttaa hyvin rajallisesti

• Miksi ei vastaanottotoimintaa?
• N. 8000 sairautta….
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MIKSI HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKKÖJÄ?
TOIMIKENTTÄ?
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HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKÖT

• 2009 EURORDIS
• 2 eurooppalaista selvitystä

- 18 sairautta
• vakavia ongelmia harvinaissairauksien

dg, th & tutkimus

1.1.2015 HYKS
• 1.5.2015 toiminta oyl Mikko Seppänen 

(100%)
• 10.8.15 sh Paula Juvonen (100%)

1. Suomessa

27.5.2015 TYKS
koordinaattori (40%)
Johanna 
Lempainen

2015 2016 2017

2.6.2016 OYS *
koordinaattori Outi Kuismin (30%) 

1.1.17 TaYS
koordinaattori (40%)
Pasi Nevalainen

1.1.2016 KYS koordinaattorit
Jarmo Jääskeläinen (20%) 
+ sh (100%)

* ainoa, jossa omaa poliklinikkatoimintaa



Yksikön keskeiset tehtävät:
• auttaa oikean diagnoosin, hoitopaikan ja 

asiantuntijan löytämisessä (konsultaatiopyynnöt)
• osallistua harvinaissairauksien hoitopolkuja, 

hoitokustannuksia ja hoidon sujuvuutta koskevien 
tutkimusten tekemiseen

• tukea harvinaissairauksien tautiryhmäkohtaisten 
ohjelmien syntymistä sekä niiden hakemista 
eurooppalaiseksi osaamiskeskukseksi (ERN)

• yhteistyö potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 
eri toimijoiden kanssa, koulutuspäivien 
järjestäminen

• sähköisten palveluiden kehittäminen
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HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKÖN TOIMINTA

HAKE

HUSin
sisäinen 

koordinointi

Kansallinen 
yo-sairaala-

yhteistyö

Rekisteri, 
potilasvirta-

analyysi, 
tutkimus

Potilaat, 
potilas-
järjestöt

EU

STM / THL



• Diagnoosi-mekanismi-hoito
• Nykyosaaminen rajallista

• Virhelähteet
• Osa kahden geneettisen 

sairauden yhteistulos (10%?)
• Osa monen geenin yhteistulosta
• Osa säätelyalueilla (WES)

• Promoottorit, toistojaksot

• Osassa vika löytyykin RNA:n tasolta
• Long non-coding RNA

• Osassa epigeneettisestä säätelyssä
• Mikrobiomi – ympäristö – genomi

• Kontrolliaineistot? Mikä normaalia?

DG: ULTRAHARVINAISEN NORMIPÄIVÄ?
• Hukassa

• potilas ja hoitava henkilökunta?
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ICD-10
• Suomessa: 350-450 dg
• kansainvälisesti n. 150 dg
Orpha Code 
• INSERM & EC
• tulee ICD-11 osaksi
• ICD-11 käyttöönotto alkaa n. 

2017 (?) Euroopassa, 
Suomessa viiveellä

REKISTERIDATAN PUUTE
- DIAGNOOSITIEDOT

7

• Orpha Code (2017 lopussa)
– 7000 harvinais-dg
– N. 3700 geeniä
 enemmän harvinaissairauksia

– Käytettävissä
• point prevalence: 4801
• periytyvyys: 4851
• tyypillinen oireiden alkamisikä: 

4637
• kliininen yhteenveto & ohjeisto: 

>2000

Euroopassa harvinainen =
esiintyvyys max 1:2000
 vaihtelua maiden 
välillä ja ajassa
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mitä? 

kuinka paljon?

mitä etsiä?

RATKAISU 1: 
LAATUREKISTERI JA TUTKIMUSHANKKEET

HAKE rekisteri
Orpha Code ( ICD-11)
Geeni, mutaatio
Deleetio

Hallinnollinen seuranta
Resursointi

Laaduntarkkailu (dg viive)
Pullonkaulat
Rahavirrat

Helsingin Biopankki WebLab

tutkimus

• Rekisteri käynnistynyt 2018 (Hyks, 
Tays)

• Orpha Codes kohta THL 
hakupalvelimella

• Valtakunnallinen rekisteri tulossa?

• Tekoälyprojekti 3/19 alkaen
– Potilaspolkuanalyysit
– Päätöksenteon tukijärjestelmä
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HARVINAISTEN SAIRAUKSIEN HOITOVASTUUTAULUKKO

Erikois-
ala 1

Erikois-
ala 2

Erikois
-ala 3

Erikois-
ala 4

Erikois-
ala 5

Erikois-
ala 6

Erikois-
ala 7

Erikois-
ala 8

Erikois-
ala 9

Erikois-
ala 10

… Erikois-
ala 50

Dg 1 
Lääkäri X



Dg 2   
Dg 3 

Lääkäri X


Lääkäri K


Lääkäri L


Lääkäri M
Fys.tt. A

Dg 4 
Dg 5 

Lääkäri Y
 

Dg 6  

Dg 7 
Lääkäri Y

 

Dg 8 
Lääkäri X

   

Dg 9    

… 
Dg 
6000 

Lääkäri Z
Sos.tt A

    

Ongelma-
meeting

Harvinaisten 
sairauksien 
asiantuntijat 
yhdellä 
erikoisalalla

Yhden  
sairauden 
asiantuntijat
HUS:ssa
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• oyl Mikko Seppänen
• sh Paula Juvonen
• taloussuunnittelija
• tiedottaja

Ohjelma tautiryhmäkohtaisesti
• johtaja
• ≥2-4 erikoislääkäriä
• moniammatillinen tuki
• tautiryhmään liittyvä 

tieteellinen toiminta
• vakiintuneita yhteistyömuotoja 
• ongelmameetingit
• virtuaaliklinikkatoiminta

RATKAISU 2: OHJELMAT
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Johtoryhmä

• Ohjaa ja kehittää toimintaa
• Pj HAKE:n johtaja/oyl
• Kunkin ohjelman ohjelmajohtaja
• Henkilöstö, tutkimusjohto
• Harvinaiset-edustus

• Jäsen ja varajäsen

• HARSO ry-edustus
• Jäsen ja varajäsen

• Kommunikaatiokanava

Ohjelma (nyt 17 kpl)

• Jatkuvuus
• Business as usual

• Transitio
• Keskinäinen ohjelman sisäinen ja 

välinen konsultaatioverkosto
• Edunvalvonta harvinaissairauksissa
• Oman potilasjärjestön yhteydenpito

• Esitteet, tiedustelut
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HAKE JOHTORYHMÄ JA OHJELMAT

Esim. suhteessa Kelaan ja sopeutumisvalmennuskursseihin





• ERN CRANIO - Harvinaiset kallon ja kasvojen epämuodostumat, korva-, nenä ja kurkkutaudit

• ERKNet - Harvinaiset munuaissairaudet

• ERNICA - Perinnölliset ja synnynnäiset rakennepoikkeavuudet

• ERN Skin - Harvinaiset ihosairaudet

• ERN GUARD-HEART - Harvinaiset sydänsairaudet

• ERN ITHACA - Harvinaiset epämuodostumat ja oppimishäiriöt

• VASCERN - Harvinaiset suonipoikkeavuudet
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7 ERN JÄSENTÄ NYT –
KAIKKI LOPUT 17 HAKEVAT 2019 (?) 

Best practice-
hoito-ohjeet
• ERN Skin ja 

iktyoosit

Diagnostiikka
(CPMS)

Potilasohjeet
• GUARD-

HEART ja 
sydänviat 

Asiakasraadit
Tutkimus

ja
Koulutus



• Syksystä lähtien CPMS ollut 
käytettävissä HUS:n seitsemässä 
harvinaissairausryhmässä 

• Tulevaisuus: 
• Potilasohjeet 
• Hoito-ohjeet
• Rekisterit
• Koulutus 
• Tutkimus
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KONSULTAATIOT YLI RAJOJEN –
EUROPEAN REFERENCE NETWORKS
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HAKUPROSESSI ERN-JÄSENEKSI
HUS:SSA 2019

HAKE-ohjelma

Ohjelmaesitys

HAKE esiarvioJohtajaylilääkärin 
hyväksyntä

Haku

HCP
Sairaanhoitopiiri

Kansallinen 
hyväksyntä

STM

Taloudellinen 
tuki hakuun 

(Tutkimusjohto)

Työpajat

Yleiset osat

2-3 vko palkallinen 
virkavapaa 

ohjelmajohtajille

HAKE



European Reference
Networks 2017 Tautiryhmä

HAKE- ohjelma

(työn alla)

Already
member

ERN BOND European Reference Network on bone disorders (Harvinaiset luuston aineenvaihduntasairaudet)

ERN CRANIO European Reference Network on craniofacial anomalies and ear, nose and throat (ENT) disorders Harvinaiset kallon ja kasvojen epämuodostumat, korva-, 
nenä ja kurkkutaudit

+

Endo-ERN European Reference Network on endocrine conditions Harvinaiset endokrinologiset sairaudet

ERN EpiCARE European Reference Network on epilepsies Harvinaiset epilepsiat

ERKNet European Reference Network on kidney diseases Harvinaiset munuaissairaudet +

ERN-RND European Reference Network on neurological diseases (Harvinaiset neurologiset sairaudet)

ERNICA European Reference Network on inherited and congenital anomalies Perinnölliset ja synnynnäiset rakennepoikkeavuudet +

ERN LUNG European Reference Network on respiratory diseases Harvinaiset keuhkosairaudet
ERN Skin European Reference Network on skin disorders Harvinaiset ihosairaudet +

ERN EURACAN European Reference Network on adult cancers (solid tumours) Harvinaiset kiinteät kasvaimet

ERN EuroBloodNet European Reference Network on haematological diseases Harvinaiset verisairaudet
ERN EUROGEN European Reference Network on urogenital diseases and conditions Harvinaiset urogenitaaliset sairaudet
ERN EURO-NMD European Reference Network on neuromuscular diseases Harvinaiset lihashermosairaudet
ERN EYE European Reference Network on eye diseases Harvinaiset silmäsairaudet
ERN GENTURIS European Reference Network on genetic tumour risk syndromes (Harvinaiset kasvainalttiudet)
ERN GUARD-HEART European Reference Network on diseases of the heart Harvinaiset sydänsairaudet +
ERN ITHACA European Reference Network on congenital malformations and rare intellectual disability Harvinaiset epämuodostumat ja oppimishäiriöt +
MetabERN European Reference Network on hereditary metabolic disorders (Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet)

ERN PaedCan European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology) Lasten syöpätaudit

ERN RARE-LIVER European Reference Network on hepatological diseases (Harvinaiset maksasairaudet)

ERN ReCONNET European Reference Network on connective tissue and musculoskeletal diseases (Harvinaiset reumasairaudet)

ERN RITA European Reference Network on immunodeficiency, autoinflammatory and autoimmune diseases (Harvinaiset puolustusjärjestelmän sairaudet)

ERN TRANSPLANT-CHILD European Reference Network on transplantation in children Lasten elinsiirrot

VASCERN European Reference Network on rare multisystemic vascular diseases Harvinaiset suonipoikkeavuudet +
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THL: Riskitiedot
Orpha Code-kiinnittyvä

hälyte
seuraavaan päivitykseen

TERVEYSKYLÄ PRO
AMMATTILAISILLE  
(erikoissairaanhoito-
perusterveydenhoito)
• Asiantuntijahaku
• Työavut (esim. esitiedot) 
• e-Konsultaatiot
• e-”Paperi”konsultaatiot
• e-Meetingit

TERVEYSKYLÄ
POTILAILLE
• Potilasjärjestölinkit
• www.vertaistalo.fi 

• Vertaistukipalvelut
• Vertaistukimateriaali

• Informaatio(linkit)
• 12000 käyntiä/kk

Sähköinen sairaskertomus
- automaattiset hälytykset

RATKAISU 3: HARVINAISSAIRAUDET.FI

Aina seuranta ei esh:ssa
- Hoitokeinot
- Taloudellisuus

- Käännekohdat, normaali kulku, uudet 
keksinnöt 
konsultaatiokanavat ja rekisterit



KANSALLINEN ARKKITEHTUURI
- kaikki sairaanhoitopiirit mukana kehittämässä

KAIKILLE
AVOIMET
PALVELUT

TERVEYSKYLÄ PRO
AMMATTILAISILLE

DIGITAALISET
HOITOPOLUT
POTILAILLE



Harvinaissairaudet.fi
 Aina kaikille avoinna oleva talo Terveyskylässä

 Ammattilaisille Pro – lisääntyvästi tietoa, opastusta ja työkaluja

Eväitä
sairauden ja eri 
ikävaiheiden 
haasteisiin

Tietoa
harvinaissairauksista

Eväitä sairauden 
ja eri ikävaiheiden 
haasteisiin

Tukea sairauden 
kanssa elämiseen

Tietoa
harvinaissairauksista



YHTEINEN KULKUSUUNTA
- KAIKEN KESKELLE POTILAS
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Kela
- toimintakykyyn

perustuvat arviot
Harvinaispotilas

- varhainen diagnoosi
- arjen sujuvuus?
- perheen taakka

- vanhemmat
- sisarukset

- yksinäisyys
- koko perhe?

- parinmuodostus?
- seksuaaliterveys? 
- itseohjautuvuus?
- tarvittavat avut ja tuet?
- taloudellinen tilanne?
- sairauden tilanne?
- kuntoutustarve?
- psykiatrisen tuen tarve?
- hoidon jatkuvuus

- aikuisuuteen?
- vanhuuteen?

- elämänlaatu?
- patient-related 

outcome measures?

Kolmas sektori
- tehokkuus
- terveyshyöty/€ 
- kannattavuus
- (voitto)

Julkinen terveydenhuolto
- tehokkuus
- terveyshyöty, QALY
- kannattavuus
- kansalaisten

yhdenvertaisuus

Sosiaalitoimi
- maksukykyyn

perustuvat arviotLääkäri
- sairauskeskeinen ajattelu

- varhainen diagnoosi
- (lääke)hoito ja

tutkimus
- lääketieteellisesti

vaativan potilaan hoidon
muut ulottuvuudet?

- edes masennus?
- moniammatillisuus?

- potilaan muun
auttamisen resurssit? 

Vammaispalvelut
- toimintakykyyn

perustuvat arviot

Mikko Seppänen, open ac



HARVINAISSAIRAUKSIEN 
YKSIKKÖ, HAKE

Harvinaissairauksien yksikkö (Hake) edistää 
harvinaissairauksien diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa. 

Yksikkö kuuluu hallinnollisesti HUSin Lasten ja nuorten 
sairauksien tulosyksikköön. Sen toiminta-alue ulottuu 
kaikkiin ikäryhmiin ja kaikille eri erikoisaloille.

Yksikkö ei ota vastaan potilaita, vaan auttaa oikean 
diagnoosin, hoitopaikan ja asiantuntijan löytämisessä 
vastaamalla konsultaatiopyyntöihin. 
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Yhteystiedot

Mikko Seppänen 
osastonylilääkäri, 
sisätautien ja 
infektiosairauksien 
erikoislääkäri, 
mikko.seppanen(at)hus.fi

Paula Juvonen 
sairaanhoitaja, 
paula.k.juvonen(at)hus.fi



HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKKÖ JA ERN

Harvinaissairauksien yksikkö
• Konsultaatiot, lähetteiden ohjaus epäselvissä 

harvinaissairausepäilyissä
• Kaikki harvinaissairaudet, kaiken ikäiset potilaat

• ERN-ohjelmien tukeminen
• Harvinaissairauksien hoitopolkuja, 

hoitokustannuksia ja hoidon sujuvuutta 
koskeva tutkimus

• Yhteistyö HARSO:n, Harvinaiset-verkoston 
Ultraharvinaisten ja yleisesti 
harvinaissairauksien potilasjärjestöjen kanssa

• Sähköisten palveluiden kehittäminen, 
Terveyskylä/Harvinaissairaudet.fi koordinointi

Eurooppalainen osaamiskeskus
• Eurooppalaisen osaamisverkoston 

konsultaatiot (CPMS)
• Kunkin verkoston tautiryhmän mukaisesti, kaiken 

ikäiset potilaat

• Verkoston yhteisten potilas-, hoito-, 
tutkimusohjeiden laatiminen

• Verkoston tautiryhmään kuuluvien 
sairauksien tutkimus

• Yhteistyö verkoston tautiryhmän 
potilasjärjestöjen kanssa

• Koulutusta verkoston jäsenistölle, 
osaamiskeskuksille 
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OHJELMAT JA SUOMI

3/14/2019 24

Potilas

OYS

TaYS

TYKSHYKS

KYS
•Vaativa

diagnoosi
hoitopäätös
toimenpide



EUROOPPALAISET OSAAMISVERKOSTOT
- TIEDOTTAMISTA LISÄTÄÄN MYÖS HARVINAISSAIRAUDET.FI SIVUILLE JATKOSSA 

Eurooppalaisten osaamisverkostojen eli ERN-verkostojen toiminta

• Video clip to introduce the European Reference Networks for rare and 
complex diseases (suomeksi)

• Information video for patients and healthcare proffessionals

• EU Protects: How the EU connected experts to treat epilepsy (suomeksi)

Videot on tuottanut Euroopan komissio
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/videos/2018_patientsvideo_en.mp4
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I164244&sitelang=en&lg=INT/FI


Harvinaissairauksien talo – Harvinaissairaudet.fi
 Sivustolla

 Suomenkielisiä sairauskuvauksia harvinaisista sairauksista
 suomalaisten ERN-osaamiskeskusten, osin ERN-verkostojen laatimia

 Tukea itsehoitoon, vertaistuen etsintään. 
 Harvinaissairauksiin liittyvää tietoa, tietoa palveluista ja 

tukimuodoista.
 Tietoa ja tukea eri ikäisille, sairauden eri vaiheissa oleville.

 Sivusto myös ruotsinkielisenä 3/2019
 Ammattilaisille Pro

 Virtuaalikeskus, Harvinaissairauksien asiantuntijahaku

 HUSin Harvinaissairauksien yksikkö koordinoi sivuston 
rakentamista



• Diagnostiikassa
• Mahdollisuuksia runsaasti ja kehittyvästi
• Kuilu todellisuuteen ei saa leventyä

• Tutkimuksessa
• Mahdollisuuksia runsaasti ja kehittyvästi
• Kuilu todellisuuteen ei saa leventyä
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NYKYPÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN 
MAHDOLLISUUKSIA <-> UHKIA? 



HARVINAISTEN SAIRAUKSIEN KEHITTYVÄ 
DIAGNOSTIIKKA

• Eksomisekvenointi (WES) ”rutiiniksi” 
jatkossa diagnosoimattomille?

• Ohjelmien osaajien tunnistus
• Tulossa ihan kulman takana:

• WGS: koko perimän sekvenointi
• (ultra-)long read: 10x, PacBIO
• Lukusyvyys kasvaa
• Kontrolliaineistot…?

• RNASeq…? Epigeneettiset metodit?
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(HARVINAIS)SAIRAUDET JA OMIIKKA
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ULTRAHARVINAISTEN SAIRAUKSIEN 
DIAGNOSTIIKKA – YHTEISTYÖTÄ YLI KLINIKAN



• Myös aikuispuolelle?
• Diagnosoimattomien yksikkö?
• Potilaiden valinta?
• Potilaspolkuanalysaattori?
• Taloudellisuus?
• Uudet sairaudet?

• tutkimus-hoito??

14.3.201931

MONIAMMATILLINEN KONSULTAATIO

P

“Integrated practice unit”



• Älyllinen kehityshäiriö esimerkkinä:
• Valtakunnallinen rekisteri on 

myötätuulessa (THL)

• Eurooppalainen yhteistyö
• Mutaatioiden jakaminen
• Rekisterit 

• Ilmiasu

• Geneettinen löydös

• Statistiset analyysit

14.3.201932

HARVINAISET, REKISTERIT JA YHTEISTYÖ
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TIETOKANNAT JA REKISTERIT EUROOPPAAN -
KANSALLINEN BIOPANKKI SUOMEEN



HARVINAISSAIRAUKSIEN TUTKIMUS 2010-16 JA 
SUOMEN AKATEMIA

• Ei suomalaishakuja harvinaissairauksille
• 65 projektia, n. 24.2 M€

• Ei infektio, ei syöpä: 19.3 M€

• Merkitys yleisemmin
• Moniammatillista, translationaalista, merkitys yleisemmille

sairauksille

• “Poistogeenisiä” tai “ylitoimivia”

• Mice or organoids are not men 

• Harvinaissairaudet opettavat ihmisen
biologiasta tavalla, johon mikään muu
tutkimus ei pysty
• etenkin monimutkaisissa biologisissa prosesseissa

(esim. hermosto, puolustusjärjestelmä)

• Harvinaissairaat tarvitsevat sitä!

DISEASE GROUP ACADEMY OF FINLAND 
FUNDING 2010- 8/2016

Basic science, animal models 
and clinical 

TOTAL (million €)

Rare immunological and auto-inflammatory diseases 0.0
Rare bone diseases 0.45
Rare cancers and tumours 4.2
Rare cardiac diseases 0.27
Rare connective tissue and musculoskeletal diseases 0.0
Rare malformations and developmental anomalies and rare 
intellectual disabilities 

0.79

Rare endocrine diseases 1.0
Rare eye diseases 0.0
Rare gastrointestinal diseases 0.29
Rare gynaecological and obstetric diseases 0.45
Rare haematological diseases 0.0
Rare craniofacial anomalies and ENT (ear, nose and throat) disorders 0.0

Rare hepatic diseases 0.0
Rare hereditary metabolic disorders 0.0
Rare multi-systemic vascular diseases 0.0
Rare neurological diseases 3.52
Rare neuromuscular diseases (+ mitochondrial diseases) 10.95
Rare pulmonary diseases 0.5
Rare renal diseases 0.0
Rare skin disorders 0.5
Rare urogenital diseases 0.0
Rare infectious diseases 0.69

data from Heikki Vilen (SA) ; category division by Mikko Seppänen



• Tulevaisuudessa ei ”enää” Suomen Akatemian painopistealue?

• Valtion tutkimusrahoitus Akatemian kautta ja suoraan yliopistosairaaloille 
kutistunut voimakkaasti viimeisen 10 v aikana

• Henkilökunnan aivovuoto ulkomaille, kun tutkimushenkilöstöä supistettu 40%

• Metodien kehittymisessä mukana pysyminen
• Ultraharvinaiset ilmiöt perimässä ja sen vaatima tarkkuus
• Vs. yleisten sairauksien assosiaatiotutkimukset (FINGEN)

• Ymmärtävätkö poliitikot eron?
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HARVINAISTUTKIMUS
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