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Harvinaisten sairauksien päivä 
 

Maailmanlaajuista harvinaisten sairauksien päivää vietetään vuosittain helmikuun viimeisenä päivänä. Nyt neljättätoista kertaa 
järjestettävä teemapäivä muistuttaa moni- ja laaja-alaisen yhteistyön hyödyistä ja tärkeydestä harvinaissairauksien hoidossa. 

 

www.harvinaiset.fi 

 

Harvinaisten sairauksien päivä 28.2.2021 
 

     Harvinaisuus on tavallisempaa kuin luullaan: arviolta kuudella sadasta suomalaisesta on harvinainen sai-
raus, vamma, oireyhtymä tai epämuodostuma. Harvinaissairaus koskettaa siis yli 300 000 suomalaista ja 
heidän läheisiään. Harvinaissairauden vaikutus sairastavan ja hänen lähipiirinsä arkeen on merkittävä. 
 

     Eurooppalaisen harvinaisyhdistysten kattojärjestö Eurordisin tekemän tutkimuksen mukaan terveyden-
huollon palvelut eivät vastaa riittävän hyvin harvinaissairaiden tarpeisiin. Harvinaissairaat antavat palve-
luille yleisarvosanaksi välttävän, mikä on selvästi heikompi kuin pitkäaikaissairailla keskimäärin. 
     – Kokemustieto voi harvinaissairauksissa olla joskus ainoa tiedonlähde. Siksi on tärkeää, että harvinais-
sairaat pääsevät mukaan yhteistyöhön ja saavat äänensä kuuluviin. Harvinaissairaiden kokemustieto auttaa 
tunnistamaan yhdenvertaisuuteen ja hoitoon liittyviä epäkohtia. Näihin tulee puuttua ja etsiä yhdessä yh-
teisiä keinoja niiden ratkaisemiseksi, painottaa Harvinaiset-verkoston puheenjohtaja Kristina Franck.  
 

Kansallinen ohjelma vahvistaa yhteistyötä ja osallisuutta 
 

     Harvinaissairauksiin liittyvän tiedon, osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen sekä yhteistyö eri tahojen 
välillä on edelleen liian harvinaista. 
      – Harvinaissairauksien hoito ja harvinaissairaiden hyvinvointi edellyttävät erityistä huomiota sekä jous-
tavaa ja saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Organisaatiorakenteita tulisi kehittää mahdollista-
maan tiedonvälitystä, yhteisen tiedon luontia ja yhtenäisen toimintamallin rakentamista, toivoo Franck.  
 

     Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kehittämiseksi on avautunut myös harvinaissairaille ja heitä edusta-
ville järjestöille. Monialaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä, jossa on mukana vahva järjestö- ja harvi-
naissairaan näkökulma, löydetään parhaat ratkaisut harvinaissairaiden haasteisiin. 
     – Hyvä esimerkki on harvinaissairauksien kansallinen ohjelma 2019–2023, jonka tavoitteissa ja toimen-
pide-ehdotuksissa näkyy vahva järjestö- ja harvinaissairaan näkökulma. Sellaista onkin syytä hakea aina, 
kun suunnitellaan, kehitetään tai arvioidaan harvinaissairaiden palveluita ja uusia toimintamalleja. Yhdessä 
olemme enemmän!, Franck muistuttaa. 
 

Virtuaaliset Harvinaismessut ovat kaikille avoinna 
 

     Harvinaiset-verkosto kutsuu kaikki mukaan Harvinaismessuille 26.2.–28.2. juhlistamaan kansainvälistä 
harvinaisten sairauksien päivää! Ohjelmassa on muun muassa MEP Sirpa Pietikäisen katsaus eurooppalai-
seen yhteistyöhön, kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven tervehdys, yliopistosairaaloiden harvinaissairauk-
sien yksiköiden asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja ja tietoa harvinaiskentän ajankohtaisista aiheista 
sekä paljon muuta. Lisäksi messuilla esittäytyy lähes 70 harvinaiskentän toimijaa. Tutustu ohjelmaan ja re-
kisteröidy kävijäksi osoitteessa bit.ly/Harvinaismessut2021. 
 
Lisätietoa harvinaisten sairauksien päivästä osoitteessa https://harvinaiset.fi/harvinaisten-sairauksien-paiva 
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