
  

PRIMAARISESTI PROGRESSIIVISEN MS-TAUDIN 

SEURANTATUTKIMUS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Mäkirinta 
Syventävien opintojen kirjallinen työ 
Tampereen yliopisto 
Lääketieteen laitos 
Tutkimusryhmä: Irina Elovaara, Maritta 
Ukkonen, Anu Mäkirinta 
Maaliskuu 2010 
 



 

_____________________________________________________________________ 

 
Tampereen yliopisto 
Lääketieteen laitos 
Neurologian tutkimusryhmä 
 
MÄKIRINTA ANU: PRIMAARISESTI PROGRESSIIVISEN MS-TAUDIN 
SEURANTATUTKIMUS 
 
Kirjallinen työ, 44 s. 
Ohjaajat: professori Irina Elovaara ja neurologian erikoislääkäri Maritta Ukkonen 
 
Maaliskuu 2010 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Avainsanat: toimintakyky, invaliditeetti, kognitio, mieliala, kuntoutuspalvelut 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vuonna 1998 Tampereen yliopistollisessa kes-
kussairaalassa MS-taudin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneiden primaarisesti progres-
siivista MS-tautia sairastavien henkilöiden nykyistä neurologista tilaa, toimintakykyä 
sekä kuntoutuspalvelujen käyttöä.  
 
Tutkittaville lähetettiin kyselykaavake, joka sisälsi 21 kysymystä. Ne koskivat kä-
velykykyä, käsien toimintakykyä, virtsaamista, ulostamista, tasapainoa, asumismuotoa, 
kognitiivisia toimintoja, mielialaa, työelämään osallistumista, kuntoutuspalvelujen käyt-
töä, MS-taudin hoidon keskittämistä sekä lääkehoitoa. Kyselykaavakkeeseen vastasi 87 
% (20 tapausta) alkuperäisten 28 tutkittavan joukosta. Tutkittavien keski-ikä oli 61 
vuotta, ja MS-taudin oireet olivat kestäneet keskimäärin 23 vuotta. Miehiä ja naisia 
osallistui yhtä paljon. 
 
Tutkittavat jaettiin kahteen luokkaan itse ilmoitetun kävelykyvyn mukaan. Rajana ryh-
mien välillä pidettiin EDSS-tasoa 4. Ryhmään, jossa toimintakyky oli suhteellisen hyvin 
säilynyt (EDSS-taso 4 tai vähemmän), sijoittui vain 20 % tutkittavista. 80 %:lla puoles-
taan EDSS-taso oli yli 4, mikä tarkoittaa merkittävää invaliditeettia. Vuonna 1998 sa-
mojen tutkittavien keskimääräinen EDSS-taso oli 4,9. Tässä aineistossa 25 % ei pysty-
nyt enää kävelemään lainkaan (EDSS-taso yli 7,5), ja 25 % oli EDSS-tasolla 6,5. Tutkit-
tavista 95 %:lla oli virtsaamiseen liittyviä ongelmia, ja ne olivat yhteydessä EDSS-
tasoon (p = 0,000). Ulostamiseen liittyviä ongelmia oli 70 %:lla. Tuloksista käy ilmi 
taudin etenevä luonne ja huono ennuste. Tutkittavista 80 % asui läheistensä kanssa ja 15 
% ilmoitti asuvansa yksin. Kukaan ei asunut palveluasumisen yksikössä. Työelämässä 
oli mukana vain 10 % tutkittavista. Kognitiivisia ongelmia oli yli puolella, ja ne liittyi-
vät tavallisimmin muistamiseen ja mieleen painamiseen. Näistä ongelmista huolimatta 
vain 18 % tarvitsi kaikkeen asiointiin toisen apua. 75 % tutkittavista koki mielialansa 
useimmiten normaaliksi.  
 
Kuntoutuspalveluja käytti yhteensä 65 % tutkittavista. Kukaan niistä tutkittavista, joi-
den EDSS-taso oli 4 tai alle, ei osallistunut kuntoutukseen, kun taas peräti 81 % EDSS-
tason 4 ylittävistä tutkittavista käytti kuntoutuspalveluja (p = 0,007). Yleisin kuntou-
tusmuoto oli fysioterapia tai voimistelu. 54 % koki saavansa riittävästi kuntoutusta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä MS-taudista 

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on suhteellisen yleinen nuorten aikuisten krooninen 

keskushermoston sairaus, jonka taudin kulku on vaihteleva, mutta useimmille potilaille 

se aiheuttaa merkittävää invaliditeettia 15–30 vuoden kuluessa taudin puhkeamisesta. 

(Miller & Leary 2007). MS-tauti jaetaan aaltomaiseen eli relapsoivaan remittoivaan tau-

timuotoon (RRMS), jolle ovat tyypillisiä melko nopeasti kehittyvät pahenemisvaiheet ja 

niitä seuraava osittainen tai täydellinen palautuminen, sekä krooniseen progressiiviseen 

tautimuotoon, jolloin tauti etenee tasaisesti eikä selkeitä pahenemisvaiheita esiinny. 

(Lublin & Reingold 1996.)  

 

Suurimmalla osalla kroonista progressiivista tautimuotoa sairastavista tauti alkaa relap-

soivana remittoivana tautina, joka vuosien kuluessa muuttuu toissijaisesti eteneväksi eli 

sekundaarisesti progressiiviseksi (SPMS). Joukossa on kuitenkin myös niitä, joilla tauti 

on alusta lähtien progressiivinen ilman selkeitä pahenemisvaiheita, ja tätä MS-taudin 

alatyyppiä kutsutaan ensisijaisesti eteneväksi eli primaarisesti progressiiviseksi MS-tau-

diksi (PPMS). Taudin neljäs alatyyppi on nimeltään progressiivinen relapsoiva MS-tauti 

(PRMS), jolle tyypillistä ovat selkeät pahenemisvaiheet, mutta tauti etenee myös niiden 

välissä alusta alkaen. (Lublin & Reingold 1996.)  

 

1.2 Epidemiologia 

1.2.1 MS-taudin syyt ja yleisyys  

Synnyltään MS-tauti on monitekijäinen, ja sen puhkeaminen edellyttää sekä geneettistä 

alttiutta että vielä tuntemattomien ympäristötekijöiden vaikutusta. Maantieteellisesti sai-

raus on epätasaisesti jakautunut, ja sitä esiintyy eniten pohjoiseurooppalaisten kansojen 

keskuudessa, kuten Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa, mutta myös Pohjois-Ameri-

kassa, Kanadassa, Kaakkois-Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Lähellä päiväntasaa-

jaa MS-tauti on harvinaisempi. Suuren riskin kansoilla taudin esiintyvyys on noin  
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1/1 000 ja yksilön elinaikainen riski sairastua keskimäärin 1/400. MS-taudin levinnei-

syyteen vaikuttaa se, missä geneettisesti alttiit yksilöt viettävät lapsuutensa. Muutto lap-

suudessa korkean riskin alueilta matalan riskin alueille vähentää MS-taudin puhkeami-

sen riskiä, ja siirtyminen matalan riskin alueilta korkean vallitsevuuden alueille puoles-

taan lisää riskiä sairastua verrattuna alkuperäisväestöön. Useissa tutkimuksissa on myös 

raportoitu MS-taudin ilmaantuvuuden olevan kasvussa, mikä voi osittain johtua siitä, et-

tä tietämys taudista on lisääntynyt sekä käytössä on uusia diagnostisia tekniikoita. 

(Compston & Coles 2002, 2008.)  

 

1.2.2 MS-tauti Suomessa 

Suomi kuuluu MS-taudin suhteen korkean riskin alueeseen. Suomalaisessa vuonna 

2004 julkaistussa epidemiologisessa tutkimuksessa määritettiin MS-taudin vallitsevuus 

ja ilmaantuvuus Keski-Suomessa 1970-luvulta vuoteen 2000 saakka ja havaittiin Suo-

messa olevan MS-taudin esiintyvyydessä alueellisia eroja, jotka ovat säilyneet yli 30 

vuoden seuranta-ajan. Eniten MS-tautia raportoitiin kuitenkin Seinäjoen seudulla, missä 

MS-taudin riskin havaittiin olevan yli kaksinkertainen sekä vallitsevuus- että ilmaantu-

vuuslaskelmien mukaan muihin alueisiin verrattuna. (Sarasoja ym. 2004.)  

 

Seinäjoen seudulla MS-taudin esiintyvyys on 2/1 000 eli kaksinkertainen maan muihin 

osiin verrattuna. Siellä tautia esiintyy myös useammin suvuittain kuin muualla Suo-

messa. (Sumelahti ym. 2001.) Noin 20 % MS-tapauksista kulkee suvussa, eli perintöte-

kijöiden osuus on kiistaton. MS-tautia sairastavan ensimmäisen asteen sukulaisten sai-

rastumisriski on parin prosentin luokkaa, kun taas toisen ja kolmannen asteen sukulais-

ten riski on enää prosentin verran. (Compston & Coles 2008.) MS-tautia sairastavan 

monotsygoottisella kaksosella riski on puolestaan huomattavasti korkeampi, noin 25 %  

(Willer ym. 2003).  

 

Vuonna 2003 julkaistussa suomalaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa havaittiin, et-

tä primaarisesti progressiivisen MS-taudin ikävakioitu ilmaantuvuus oli huomattavasti 

korkeampi Seinäjoella vuosina 1987–1993 verrattuna Uudenmaan ja Vaasan alueisiin, 

mikä osoittaa suurta riskiä kyseessä olevan MS-taudin alatyypin suhteen Seinäjoella. 

Syyksi primaarisesti progressiivisen MS-taudin suuriin ilmaantuvuuseroihin Vaasan ja 
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Seinäjoen alueiden välillä tutkijat epäilivät ympäristötekijöitä, koska geneettinen tausta 

on alueilla samanlainen ja perimän muutokset populaatiossa hitaita. (Sumelahti ym. 

2003.)  MS-taudin syntyyn vaikuttavat ympäristötekijät ovat toistaiseksi tuntemattomia, 

mutta niiden epäillään olevan viraalista alkuperää (Challoner ym. 1995). 

 

1.3 Patogeneesi 

MS-tauti on tulehduksellinen demyelinoiva sairaus, joka aiheuttaa keskushermoston eri 

osiin, erityisesti näköhermoon, aivorunkoon, selkäytimeen, pikkuaivoihin sekä perivent-

rikulaariseen valkeaan aineeseen ilmaantuvia leesioita eli plakkeja (Brück ym. 2002). 

MS-plakille tyypillisiä patologisia muutoksia ovat myeliinikato, oligodendrosyyttien tu-

houtuminen, aksonikato sekä astrosyyttien proliferaatioon liittyvä glia-arven muodostus. 

Näiden muutoksien taustalla on tulehdusprosessi, johon osallistuvat T ja B-lymfosyytit, 

makrofagit sekä mikrogliasolut. (Brück & Stadelmann 2005.) 

 

Tutkimuksissa on havaittu, että primaarisesti progressiivisessa MS-taudissa keskusher-

moston plakit sisältävät vähemmän tulehdussoluja verrattuna sekundaarisesti progres-

siiviseen tautityyppiin. (Revesz ym. 1994.) Lisäksi varhaiset magneettikuvaus- eli MK-

tutkimukset ovat osoittaneet, että primaarisesti progressiivisessa tautimuodossa valkean 

aineen leesioita on vähemmän ja ne ovat kooltaan pienempiä jopa vaikeasti invalidi-

soituneilla sekundaarisesti progressiiviseen tautiin verrattuna (Thompson ym. 1990).  

Primaarisesti progressiivinen tautimuoto poikkeaa myös kliiniseltä taudinkuvaltaan 

yleisimmästä relapsoivasta remittoivasta tautityypistä, sillä se alkaa myöhemmällä iällä 

ja on ennusteeltaan huonompi. Monet tutkijat ovatkin sitä mieltä, että primaarisesti 

progressiivinen MS-tauti on patogeneesiltään erillinen sairaus. (Revesz ym. 1994.) 

 

Runsaasta tutkimuksesta huolimatta kudostuhon mekanismi MS-plakeissa ei ole vielä 

täysin selvillä (Brück ja Stadelmann 2005). Myöskään primaarisesti progressiiviselle 

MS-taudille spesifinen patologia ei ole täysin ymmärretty, vaikka tiettyjen piirteiden, 

kuten plakkien vähäisemmän tulehduksellisuuden, aksonien jatkuvan vaurioitumisen 

sekä oligodendrosyyttien merkittävän tuhoutumisen tiedetäänkin liittyvän erityisesti 

primaarisesti progressiiviseen MS-taudin alatyyppiin (Brück ym. 2002). 
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1.4 Diagnostiikka 

MS-tauti diagnosoidaan kliinisesti, ja sille on olemassa lukuisia diagnostisia kriteereitä. 

Keskushermoston MK-tutkimuksella on nykyään merkittävä rooli MS-taudin diagnostii-

kassa, vaikka mitään yksittäistä diagnostista tutkimusta ei olekaan olemassa. Selkäydin-

nestetutkimus saattaa lisäksi tukea diagnoosia, mutta erityisesti sillä on merkitystä ero-

tusdiagnostiikassa. (MS-taudin diagnoosi, lääkehoito ja kuntoutus: Käypä hoito  

-suositus 2009.)  

 

Magneettikuvauksessa nähdään valkean aineen poikkeavuuksia yli 95 prosentilla poti-

laista. Ne eivät kuitenkaan pelkästään riitä MS-diagnoosiin, koska radiologisesti voi-

daan erityisesti monilla yli 50-vuotiailla todeta MS-tautiin sopivia aivojen valkean ai-

neen plakkeja ilman mitään kliinisiä merkkejä taudista. Näin ollen ylidiagnostiikkaa tu-

leekin välttää. Sen sijaan selkäytimessä sijaitsevat muutokset ovat poikkeuksetta epä-

normaaleja kaiken ikäisillä. (Compston & Coles 2008.)  

 

Suomessa Käypä hoito -suosituksessa diagnoosiin pääsemiseksi kehotetaan käytettä-

väksi McDonaldin työryhmän vuoden 2005 uusittuja diagnostisia kriteereitä (MS-taudin 

diagnoosi, lääkehoito ja kuntoutus: Käypä hoito -suositus 2009). Niiden mukaan pri-

maarisesti progressiivisen MS-taudin diagnoosiin edellytetään vähintään vuoden kestä-

neen taudinkuvaan sopivan progressiivisen neurologisen häiriön lisäksi tiettyjä MK-

löydöksiä sekä niiden tueksi mahdollisesti myös poikkeavia aivoselkäydinnesteen IgG-

löydöksiä ja muutoksia visuaalisissa herätepotentiaaleissa (VEP) (Polman ym. 2005). 

 

1.5 Kliininen taudinkuva 

1.5.1 Primaarisesti progressiiviselle MS-taudille tyypilliset piirteet 

Relapsoiva remittoiva MS-tauti alkaa keskimäärin 30 vuoden iässä  ja on 2–3 kertaa 

yleisempi naisilla kuin miehillä, kun taas primaarisesti progressiivinen tauti puhkeaa 

keskimäärin 10 vuotta myöhemmin. Sairaus on miehillä ja naisilla yhtä yleinen. Primaa-

risesti progressiivinen tautimuoto on myös harvinaisempi, sillä sitä sairastaa vain  

10–15 % MS-potilaista. Primaarisesti progressiivisessa MS-taudissa oireet alkavat hi-

taammin kuin relapsoivassa remittoivassa tautimuodossa, mutta invaliditeetti kertyy 
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kuitenkin nopeammin vuosien kuluessa ilman mainittavaa palautumista. (Miller & Lea-

ry 2007.) 

 

Primaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavista 80 prosentilla taudinkuvaan kuuluu 

progressiivinen, pääasiassa alaraajojen parapareesi eli molemminpuoleinen lihasvoiman 

heikkeneminen, johon liittyy spastisiteettia eli lihastonuksen lisääntymistä. Tilaan liitty-

vät tärkeimmät oireet ovat heikentynyt liikuntakyky, jäykkyys, kömpelyys, huomattava 

rasitukseen liittyvä uupumus, virtsaamisvaivat, erektiohäiriöt sekä ummetus. Sensorisiin 

oireisiin kuuluu mm. tunnottomuutta, parestesioita eli tuntoaistimusten häiriöitä sekä 

dysestesiaa eli epämiellyttäviä, normaalista poikkeavia tuntemuksia.  Kliinisessä tutki-

muksessa nähdään tyypillisesti epäsymmetrinen spastinen parapareesi, johon liittyy li-

hasheikkoutta sekä jänneheijasteiden vilkastumista. (Miller & Leary 2007.) 

 

Sairastuneista 15 prosentilla tauti ilmenee pääasiallisesti progressiivisena ataksiana eli 

liikkeiden hallitsemattomuutena, johon liittyy muutoksia pikkuaivoissa ja aivorungossa. 

Harvinaisena oireena näkö voi progressiivisesti heiketä, mikä johtuu näköhermon neu-

ropatiasta. Varsinaista dementiaa MS-taudissa esiintyy harvoin, mutta lievät puutokset 

ja oireet kognitiivisen toimintakyvyn eri osa-alueilla ovat tavallisia.  (Miller & Leary 

2007.) 

 

1.5.2 Ennuste 

Primaarisesti progressiiviseen MS-tautiin ei ole toistaiseksi olemassa tehokasta taudin 

etenemistä hidastavaa hoitoa, ja sen ennuste on huonompi kuin muiden MS-tautityyp-

pien. Tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaiden keskuudessa esiintyy kuitenkin huo-

mattavaa yksilöiden välistä vaihtelua taudin etenemisnopeuden suhteen. Merkittäviä 

taudin etenemistä ennustavia tekijöitä, kuten sukupuoli, ikä taudin puhjetessa tai en-

sioireet, ei kuitenkaan ole löytynyt. (Tremlett ym. 2005.)  

 

Keskimääräinen taudin etenemisnopeus on sama primaarisesti ja sekundaarisesti prog-

ressiivisessa MS-taudissa. Osalla sairastuneista nähdään pitkiäkin suhteellisen stabiileja 

kausia, eikä primaarisesti progressiivinen MS-tauti siten kaikilla johda nopeaan invali-

disoitumiseen. (Miller & Leary 2007.) 
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MS-tauti ei ole itsessään kuolemaan johtava sairaus. 1990-luvun loppupuolella julkais-

tussa tanskalaistutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että yli puolet MS-tautia sairastavien 

kuolemista johtui itse sairaudesta tai sen komplikaatioista. Toisaalta keskimääräinen 

elinikä MS-tautia sairastavilla on vain 10–15 vuotta muuta väestöä alhaisempi, ja noin 

puolet elää 30 vuotta tai enemmän MS-taudin kanssa, joten he ovat diagnoosin jälkeen 

vielä pitkään riskissä myös monille muille sairauksille. (Koch-Henriksen ym. 1998.)  

 

Suomalaisessa vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että 30 vuoden seu-

ranta-ajalla 70 % MS-tautia sairastavien kuolemista johtui joko MS-taudista tai sen 

komplikaatioista. Suotuisaan eloonjäämisennusteeseen liittyviä tekijöitä olivat relap-

soiva remittoiva tautimuoto, alle 30 vuoden ikä taudin puhjetessa sekä näköhermon tu-

lehdus tai sensoriset oireet ensioireina. Primaarisesti progressiivisen tautimuodon ha-

vaittiin puolestaan liittyvän merkittävästi huonompaan ennusteeseen, ja kuolemanriski 

oli 2,6-kertainen relapsoivaan remittoivaan tautimuotoon verrattuna. (Sumelahti ym. 

2001.) 

 

1.6 MS-taudin vaikutus toimintakykyyn 

1.6.1 Fyysinen toimintakyky 

Laajassa suomalaisessa 2000-luvun alussa toteutetussa väestöpohjaisessa poikkileik-

kaustutkimuksessa arvioitiin MS-taudin vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja pyrit-

tiin selvittämään sairauden aiheuttamia haasteita erityisesti itsestä huolehtimisen, lii-

kuntakyvyn sekä kotona pärjäämisen osa-alueilla. Tutkimukseen osallistui 240 MS-tau-

tia sairastavaa henkilöä Keski-Suomen alueelta, ja tutkimus toteutettiin lähettämällä 

heille kotiin kyselykaavake. Keskimääräinen taudinkesto osallistuneilla oli 15,8 vuotta. 

Relapsoivaa remittoivaa tai sekundaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavia oli yh-

teensä 82 %. Loput 18 % osallistuneista sairasti primaarisesti progressiivista MS-tautia. 

(Paltamaa ym. 2006.) 

 

Tutkittavat raportoivat, että uupumus ja tasapaino- ja kävelyongelmat olivat kolme pää-

asiallista oiretta, joilla oli eniten vaikutusta heidän päivittäiseen elämäänsä. Taudin eri 
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vaikeusasteita kuvaa se, että puolet tutkittavista kykeni kävelemään ongelmitta, kun taas 

7 % oli vuodepotilaita. Lähes puolet joutui turvautumaan apuvälineisiin ulkona liikku-

essaan ja kolmasosa myös sisätiloissa. Toisaalta neljäsosa kykeni yhä kävelemään ul-

kona ilman apuvälineitä sairastettuaan MS-tautia yli 15 vuotta. (Paltamaa ym. 2006.) 

 

1.6.2 Sairauden vaikutus työkykyyn 

Edellä kuvattuun suomalaiseen tutkimukseen osallistuneista 40 % oli edelleen ainakin 

osittain työelämässä, kun MS-taudin oireiden alusta oli kulunut keskimäärin 16 vuotta. 

Heistä 25 % oli joko koko- tai osa-aikaisessa työssä, ja loput 15 % oli tutkimushetkellä 

opiskelijana, työttömänä, kotiäitinä tai -isänä tai sairaslomalla. Tutkimukseen osallistu-

neista 60 % ei ollut enää mukana työelämässä vaan joko koko- tai osa-aikaisella työky-

vyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä. Tutkijat pitivät työssäkäyvien osuutta melko 

alhaisena suhteutettuna siihen, että 82 % tutkittavista ilmoitti kuitenkin pystyvänsä huo-

lehtimaan itsestään joko vaikeuksitta tai ainoastaan vähäisin vaikeuksin, 50 % kykeni 

kävelemään ongelmitta ja 53 % pärjäsi kotona itsenäisesti. Tutkimuksessa ei havaittu 

yhteyttä koulutustason ja työelämässä pysymisen välillä. Keskimääräinen kesto oireiden 

alusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen oli noin yhdeksän vuotta. Työelämässä 

mukana olevien osuus väheni voimakkaasti yli 35-vuotiaiden ikäryhmässä. (Paltamaa 

ym. 2006.) 

 

1.6.3 Työkyvyn arviointi 

MS-tauti todetaan tyypillisesti parhaassa työiässä (20–40 vuotta), jolloin tehdään mm. 

merkittäviä ammatillisia ja taloudellisia ratkaisuja, joten sairastumiseen liittyy myös ta-

loudellista toimeentuloa ja uraa koskevia uhkia. MS-tauti on luonteeltaan etenevä, ja 

keskimäärin kymmenen vuoden kuluessa diagnoosista puolet sairastuneista jääkin työ-

kyvyttömyyseläkkeelle. (Ruutiainen 2003.) 

 

Vuonna 2005 julkaistussa yhdysvaltalaisessa kirjallisuuskatsauksessa, joka kattoi yh-

teensä 18 tutkimusta, pyrittiin löytämään vastauksia siihen, minkälaisia henkisiä ja fyy-

sisiä tekijöitä tutkimusten mukaan on liitetty MS-tautiin liittyvään työkyvyttömyyteen. 

Yhteensä kuudessa tutkimuksessa havaittiin yhteys EDSS (Expanded Disability Status 

Scale) -tason ja työssäkäynnin välillä. EDSS-asteikko on työkalu, jota lääkäri käyttävät 
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arvioidessaan MS-tautia sairastavan toimintarajoitetta. (Pompeii ym. 2005.) EDSS-as-

teikko perustuu siihen, että lääkäri arvioi potilaan toimintakyvyn kahdeksalla neurologi-

sella osa-alueella ja näistä saatujen pisteiden avulla määrittää potilaan EDSS-tason as-

teikolla 0–10, jossa 0 merkitsee normaalia neurologista toimintakykyä ja 10 MS-tau-

dista johtuvaa kuolemaa. (Kurtzke 1983.) Laajalti hyväksyttyä kultaista standardia MS-

tautia sairastavien fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn testaamiseen työkyvyn arvi-

ointia varten ei kuitenkaan vielä ole olemassa (Pompeii ym. 2005).  

   

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin niiden MS-tautia sairastavien, joilla on korkeampi in-

validiteetin aste EDSS-asteikolla, olevan todennäköisemmin poissa työelämästä, mikä 

sinänsä ei ole yllättävää. Ranskalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin EDSS-

tasojen eroavan merkittävästi poissa työelämästä olevien tapausten ja työssäkäyvien ver-

rokkien välillä MS-tautia sairastavilla. Keskimäärin työkyvyn raja oli EDSS-tasojen 4,5 

ja 5,5 välimaastossa (Verdier-Taillefer ym. 1995). Taso 4,5 tarkoitti kykyä työskennellä 

täysipäiväisesti ja taso 5,5 puolestaan merkitsi invaliditeettia, joka ei enää mahdollista 

täyspäiväistä työntekoa (Kurtzke 1983). Käytännössä työkykyä arvioitaessa ei luonnolli-

sestikaan voida arvioida pelkästään EDSS-tasoa, vaan huomioon tulee ottaa myös muut 

näkökohdat, kuten kognitiivinen toimintakyky sekä työnantajan joustavuus suhteessa 

sairauden aiheuttamiin rajoitteisiin. (Pompeii ym. 2005.) 

 

Kahden tutkimuksen mukaan fyysiset vaikeudet, liikkumisongelmat, näköongelmat, 

tunne-elämän ongelmat sekä voimakas väsymys olivat MS-taudista johtuvia syitä lo-

pettaa työnteko (Edgley ym. 1991 ja Scheinberg ym. 1980). Ne MS-tautia sairastavat, 

jotka pysyivät työelämässä, raportoivat myös väsymyksen tavallisimmaksi työntekoa 

haittaavaksi tai rajoittavaksi oireeksi kahdessa poikkileikkaustutkimuksessa. (Dyck & 

Jongbloed 2000, Gulick ym. 1989). 

 

1.6.4 Työn laadun vaikutus työkykyyn 

Edellä mainitussa ranskalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin, että suurempi 

todennäköisyys työkyvyttömyyden suhteen oli niillä MS-tautia sairastavilla, joiden työ 

vaati fyysistä voimaa, käsien tarkkuutta ja toistuvia liikkeitä. Vastaavasti todennäköi-

syys työkyvyttömyyden suhteen pieneni, kun työ oli fyysisesti vähemmän vaativaa toi-
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mistotyötä tms. istumatyötä. Analyyseissä havaittiin, että työkyvyttömyyteen liittyi mie-

hillä usein työnkuvan jäykkyys ja joustamattomuus, kun taas naisilla työnteon esteeksi 

koitui useammin työn vaatiman fyysisen voiman puute. (Verdier-Taillefer ym. 1995.) 

Myös koulutustason ja työssäkäynnin välillä oli kolmen tutkimuksen mukaan yhteyttä. 

Ne MS-tautia sairastavat, joilla oli taustalla useita vuosia koulutusta, olivat todennäköi-

semmin mukana työelämässä kuin vähemmän koulutetut. (Dyck & Jongbloed 2000, 

Grima ym. 2000, Verdier-Taillefer ym. 1995.) 

 

1.6.5 MS-taudin alatyypit ja työkyky 

Vaikka MS-taudin alatyyppien oireet muistuttavat paljon toisiaan, voi työkykyisyys 

vaihdella kuitenkin huomattavasti eri tautityyppien välillä. Relapsoivaa remittoivaa tau-

timuotoa sairastavien työllistymiseen saattaa vaikuttaa taudin ennustamaton luonne pa-

henemisvaiheineen, kun taas primaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavien tauti-

muodossa on helpommin ennustettavia piirteitä, mutta toisaalta tauti myös etenee nope-

ammin ja rajoittaa työkykyä jo varhaisemmassa vaiheessa diagnoosin jälkeen. (Pompeii 

ym. 2005.) 

 

Yhdysvaltalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa ja jo aiemmin mainitussa ranskalai-

sessa tapaus-verrokkitutkimuksessa vertailtiin MS-taudin alatyyppien vaikutusta poti-

laiden työkykyyn. Molemmissa tutkimuksissa todettiin, että relapsoivaa remittoivaa tau-

timuotoa sairastavista suurempi osuus oli mukana työelämässä verrattuna primaarisesti 

progressiivista (Jacobs ym. 1999) tai progressiivista relapsoivaa MS-tautia sairastaviin 

(Verdier-Taillefer ym. 1995). Näiden tutkimusten analyysit olivat kuitenkin karkeita, 

eikä niissä ollut otettu huomioon muita työkykyyn vaikuttavia tekijöitä MS-taudin li-

säksi, joten suoria johtopäätöksiä työkyvyn ja MS-taudin alatyypin välisistä yhteyksistä 

ei näistä tuloksista voitane tehdä.  (Pompeii ym. 2005.) 

 

1.7 Kognitiiviset häiriöt 

1.7.1 Kognitiivisten muutosten yleisyys ja luonne 

Kognitiivisia muutoksia on arvioitu esiintyvän noin 40–60 prosentilla MS-tautia sai-

rastavista, ja ne voivat suuresti haitata selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä 
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työssäkäyntiä (Rao ym. 1991a ja 1991b). MS-tautiin liittyvät kognitiiviset ongelmat 

vaihtelevat suuresti, ja niihin kuuluvat esimerkiksi tiedon prosessoinnin hidastuminen, 

oppimisen ja muistin ongelmat, häiriöt visuospatiaalisessa eli avaruudellisessa hahmot-

tamisessa, kielelliset ja puheen sujuvuuden ongelmat sekä puutteet toiminnanohjauk-

sessa. (Huijbregts ym. 2006.) Kognitiivisia muutoksia on raportoitu esiintyvän kaikissa 

MS-taudin alatyypeissä. On myös havaittu, että kognitiivisia muutoksia esiintyy enem-

män sekundaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavilla, ja ne ovat luonteeltaan va-

kavampia verrattuna relapsoivaa remittoivaa ja primaarisesti progressiivista tautimuotoa 

sairastaviin. (De Sonneville ym. 2002.)   

 

Vuonna 2004 julkaistussa alankomaalaisessa tutkimuksessa vertailtiin relapsoivaa re-

mittoivaa sekä sekundaarisesti ja primaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavien 

kognitiivisia kykyjä terveisiin kontrolleihin. Tutkimuksessa havaittiin, että relapsoivaa 

remittoivaa tautimuotoa sairastavat suoriutuivat annetuista tehtävistä paremmin verrat-

tuna progressoivia tautimuotoja sairastaviin, vaikka heilläkin esiintyi puutteita vaati-

vammissa työmuistia kuormittavissa tehtävissä sekä puheen sujuvuudessa terveisiin 

kontrolleihin verrattuna. Primaarisesti ja sekundaarisesti progressiivista tautimuotoa sai-

rastavat pärjäsivät puolestaan huonommin kaikissa tehtävissä verrattuna kontrolleihin. 

Kaikissa MS-taudin alatyypeissä esiintyi siis kognitiivisia häiriöitä, jotka olivat vaka-

vimpia sekundaarisesti progressiivista tautimuotoa sairastavilla ja lievimpiä relapsoivaa 

remittoivaa tautia sairastavilla primaarisesti progressiivista tautimuotoa sairastavien si-

joittuessa näiden välimaastoon. Tutkimuksessa havaittiin myös kognitiivisten ongel-

mien heterogeenisyys eri MS-taudin alatyyppien välillä. (Huijbregts ym. 2004.) 

 

Nykykäsityksen mukaan kognitiivisia ongelmia ilmaantuu jo taudin varhaisvaiheessa ja 

lievätkin oireet heikentävät MS-tautia sairastavan työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista 

vuorovaikutusta. Usein kognitiiviset oireet jäävät terveydenhuollossa huomioimatta kes-

kityttäessä lähinnä MS-taudin aiheuttamiin fyysisiin oireisiin. Hankalimmillaan kogni-

tiiviset oireet johtavat dementiasairauden kaltaiseen jatkuvaa avustusta ja seurantaa vaa-

tivaan tilaan, joka aiheuttaa merkittävän uhan MS-tautia sairastavan itsenäiselle sel-

viytymiselle, ja rasittaa huomattavasti omaisia. (Laatu & Rinne 2007.)   
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1.7.2 Neuropsykologinen tutkimus 

Neuropsykologinen tutkimus on oleellinen arvioitaessa MS-tautia sairastavan kognitii-

visia häiriöitä. Sen avulla arvioidaan laajasti kognitiivisia toimintoja ja kartoitetaan, 

mitkä taidoista ovat säilyneet ja mitkä puolestaan edellyttävät harjoitusta. Tutkimuksen 

tuloksia tulisi käyttää neuropsykologisen kuntoutuksen suunnittelun pohjana.  

(Saunamäki ym. 2005.) 

 

Kognitiiviset ongelmat ovat joillekin sairauden toimintakykyä rajoittavin oire ja vai-

kuttavat selvästi elämänlaatuun (Rao ym. 1991b). MS-tautiin sairastuneella tulisikin ol-

la mahdollisuus objektiiviseen arvioon omasta kognitiivisesta tilanteestaan. Neuro-

psykologinen tutkimus on aina tarpeen esimerkiksi arvioitaessa MS-tautia sairastavan 

työkykyä tai uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia, huolimatta siitä, tulevatko kog-

nitiiviset oireet esiin haastattelussa neurologin vastaanotolla. Samoin neuropsykologi-

nen tutkimus on tarpeellinen, mikäli MS-tautia sairastava itse tuo esille ilmenneitä kog-

nitiivisia ongelmiaan. (Kujala ym. 1994.)  

 

Koska MS-diagnoosiin ei edellytetä neuropsykologista tutkimusta eivätkä kognitiiviset 

ongelmat aina tule esiin neurologin vastaanotolla, ellei MS-tautia sairastava itse tuo nii-

tä esille, ei tutkimusta automaattisesti tehdä kaikille sairastuneille. Sairastunut voi myös 

itse reaktiivisesti kieltää ongelmat tai orgaaninen oiretiedostus saattaa olla häiriintynyt, 

jolloin hoitohenkilökunnan tehtäväksi jää ohjaaminen neuropsykologisiin tutkimuksiin. 

Tutkimukset ovat tarpeellisia, jotta kognitiiviset muutokset havaittaisiin varhaisessa 

vaiheessa ja oireiden aiheuttamia haittoja voitaisiin lieventää ennen kuin ne vaikeuttavat 

sairastuneen elämää monilla eri osa-alueilla. Lisäksi pian sairastumisen jälkeen tehdyllä 

neuropsykologisella tutkimuksella saadaan selville kognitiivinen perustaso, johon myö-

hemmin mahdollisesti ilmaantuvia oireita voidaan verrata ja näin arvioida kognitiivisen 

tason heikkenemistä. (Saunamäki ym. 2005.) 

 

1.7.3 Mieliala 

MS-tautiin liittyy usein myös masennusta, kuten moniin muihinkin pitkäaikaissairauk-

siin. Pitkäaikaiseen masennukseen liittyvää toimintakyvyn laskua saattaa olla vaikeaa 

erottaa todellisesta kognitiivisen tason laskusta. Masennusta voidaankin hoitaa ensin 
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masennuslääkkeillä ja arvioida kognitiivista tasoa vasta sen jälkeen. MS-tautiin aiem-

min usein liitettyä euforiaa, eli poikkeuksellista optimistisuutta omaan tilaan nähden 

(Ruutiainen & Hämäläinen 2006), esiintyy sen sijaan ilmeisesti vain pienellä osalla sai-

rastuneista. (Kujala ym. 1994.) 

 

Vaikeaan etenevään sairauteen sairastuminen saattaa aiheuttaa myös itsetuhoisuutta. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa todettiin MS-tautiin sairastuneen itsemurhariskin olevan 

noin kaksinkertainen ikävakioituun väestöön verrattuna. Itsemurhariski oli erityisen kor-

kea ensimmäisen vuoden aikana diagnoosin saamisesta sekä nuorten miesten keskuu-

dessa. (Fredrikson ym. 2003.) Suomalaisessa tutkimuksessa MS-tautia sairastavien it-

semurhakuolleisuuden ei sen sijaan havaittu olevan merkittävästi korkeampi muuhun 

väestöön verrattuna (Sumelahti ym. 2002). Tämä saattaa osittain johtua neurologisen 

asiantuntemuksen, kuntoutuksen ja tehokkaan sopeutumisvalmennuksen hyvästä saata-

vuudesta Suomessa (Ruutiainen 2003). 

 

1.8 MS-tauti ja lainsäädäntö 

Vaikeavammaisilla on Suomessa tiettyjä lainsäädännöllisiä oikeuksia, joista on säädetty 

laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Lain mu-

kaan vammaisella tarkoitetaan: ”henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pit-

käaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista”, eli lie-

vää tai alkuvaiheessa olevaa MS-tautia sairastavia laki ei koske. Laki edellyttää kunnan 

huolehtivan siitä, että vammaisille järjestetään heille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet 

sellaisina kuin kunnassa tarve edellyttää. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettä-

vistä palveluista ja tukitoimista 1987/380.) 

 

Nk. vammaispalvelulain mukaan kunnan tulee järjestää vammaiselle kohtuulliset kulje-

tuspalvelut saattajapalveluineen, tulkkipalvelut näkö- tai puhevammaisille, päivätoi-

mintaa sekä palveluasuminen, mikäli se on sairauden tai vamman vuoksi välttämätöntä 

tavanomaisen elämän toiminnoista suoriutumiseksi. Lisäksi lain mukaan kunnan tulee 

järjestää henkilökohtaista avustusta päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä 

laajuudessa kuin vaikeavammainen välttämättä apua tarvitsee. Edelleen kunnan tulee 

korvata vammaiselle henkilölle joko kokonaan tai osittain esimerkiksi henkilökohtai-
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sesta avustajasta ja päivittäisissä toiminnoissa suoriutumiseen tarvittavista välineistä ja 

laitteista tai niihin tehdyistä välttämättömistä muutostöistä aiheutuvat kustannukset. 

Myös asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset tulee korvata. (Laki 

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380.) 

 

1.9 MS-taudista aiheutuvat kustannukset 

MS-taudista ja sen aiheuttamasta invaliditeetista koituu yhteiskunnalle runsaasti kustan-

nuksia. Ruotsalaisessa vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin eriasteista 

MS-tautia sairastavista aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan MS-tautia sai-

rastavasta aiheutuvat kulut olivat keskimäärin 53 600 € vuodessa. Suurin osa kokonais-

kustannuksista liittyi pitkiin sairaslomiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin, sosiaalisiin pal-

veluihin, sairaala- ja kuntoutuskuluihin sekä lääkkeisiin. Sairaalahoidon ja laitoskun-

toutuksen osuus kustannuksista oli 10 %, varhaisen eläköitymisen puolestaan 30 %. 

Tutkimuksessa havaittiin, että kustannukset korreloivat merkittävästi taudin vaikeusas-

teen kanssa. Yksittäisen MS-tautia sairastavan kokonaiskustannukset kasvoivat seitse-

mänkertaisesti edettäessä taudin alkuvaiheista (EDSS-pisteet 0–1) vaikeaan taudinku-

vaan (EDSS-pisteet 8–9). (Berg ym. 2006.) 

 

1.10 MS-tauti ja kuntoutus 

1.10.1 Erilaiset kuntoutusmuodot 

Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asetta-

man työryhmän Käypä hoito -suosituksessa MS-taudin diagnoosista, lääkehoidosta ja 

kuntoutuksesta todetaan, että kuntoutus on osa MS-taudin kokonaisvaltaista hoitoa ja 

jokaisella sairastuneella on oikeus työ- ja toimintakykyä kohentavaan kuntoutukseen. 

Kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena. Lääkinnällisen 

kuntoutuksen järjestämisestä vastaa kunta, ja kuntoutuspalveluja voidaan tuottaa sekä 

perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tasolla. (MS-taudin diagnoosi, lääke-

hoito ja kuntoutus: Käypä hoito -suositus 2009). Tutkimusten mukaan terveysliikunta 

on hyödyllistä MS-tautia sairastavalle, koska se lisää elämänlaatua, lihaskuntoa ja toi-
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mintakykyä sekä vähentää patologista väsymystä (Petajan ym. 1996, Romberg ym. 

2004, 2005).  

 

MS-tauti voi aiheuttaa vaurioita eri puolille keskushermostoa, ja moniin tärkeistä oi-

reista voidaan vaikuttaa vain kuntoutuksella. Esimerkiksi lihasheikkoutta ja -jäykkyyttä 

sekä lantionpohjalihasten toimintaa voidaan hoitaa fysioterapialla. Toimintaterapiasta 

saadaan apua käsien toimintahäiriöissä, ja erilaiset apuvälineet tukevat toimimista 

omassa elinympäristössä. Puheterapiasta voi olla hyötyä silloin, kun potilaalla on äänen-

käyttöön, artikulaatioon tai nielemiseen liittyviä ongelmia. MS-tautiin liittyviin kogni-

tiivisiin häiriöihin voidaan puuttua neuropsykologisella kuntoutuksella. (Ruutiainen 

2003.) 

 

Toimintakykyä voidaan lisäksi edistää muovaamalla ympäristöä liikuntarajoitteiselle 

paremmin soveltuvaksi esimerkiksi asunnon muutostöillä sekä lisäämällä autoon tar-

vittavia lisävarustuksia. Työn jaksottamisella, oikeilla ruokailutottumuksilla ja kehon 

jäähdyttämisellä voidaan puolestaan hillitä sairauteen usein kuuluvaa patologista väsy-

mystä. Toimintakykyyn vaikuttaa suotuisasti myös muiden sairastuneiden antama ver-

taistuki, johon on mahdollisuus MS-yhdistysten toiminnan kautta. (Ruutiainen 2003.) 

 

Edellä mainittujen kuntoutusmuotojen lisäksi MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa to-

detaan, että joogasta, lantionpohjalihasten fysioterapiasta sekä vyöhyketerapiasta saattaa 

olla oireenmukaista hyötyä. Muita MS-tautia sairastaville soveltuvia kuntoutusmuotoja 

ovat lymfa-, musiikki-, nielemis-, voice massage- sekä ratsastusterapia. (MS-taudin 

diagnoosi, lääkehoito ja kuntoutus: Käypä hoito -suositus 2009.) 

 

1.10.2 Kuntoutusta koskeva lainsäädäntö 

Suomessa kuntoutusta järjestävät ja rahoittavat julkinen terveydenhuolto, Kansaneläke-

laitos eli Kela sekä työvoima- ja opetushallinto. Näillä tahoilla on lakisääteinen velvol-

lisuus tehdä yhteistyötä (Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä 27.3.1991/604).  

Ensisijaisesti MS-potilaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa oma kotikunta, kun 

taas erikoissairaanhoidon tehtävänä on esimerkiksi kalliiden apuvälineiden hankkimi-

nen. Lääkinnälliseen kuntoutukseen lasketaan kuuluvaksi fysioterapia, toimintaterapia, 
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puheterapia, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, sopeutumisvalmennus, laitos-

kuntoutus sekä apuvälineiden arvio. (Rinne 2006.) 

 

Laissa Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista säädetään vaikeavammais-

ten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista. Lain mukaan Kelan tulee järjestää alle 65-

vuotiaalle vaikeavammaiselle hänen työ- tai toimintakykynsä säilyttämiseksi tai paran-

tamiseksi tarvittavat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennusjaksot, joiden tulee perustua 

erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen, sekä edustaa hyvää kuntoutuskäytäntöä. 

Vaikeavammaisen kuntoutussuunnitelma tulee laatia julkisen terveydenhuollon yksi-

kössä. Kuntoutusjaksojen tulee olla tehostettuja ja yksilöllisesti suunniteltuja avohoi-

dossa tai laitoksissa toteutettavia jaksoja. Kuntoutujalle tulee lain mukaan korvata kun-

toutuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset matkakustannuksineen. Lisäksi Kela 

voi järjestää ammatillista kuntoutusta, mikäli sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan, 

sekä harkinnanvaraista kuntoutusta ei-vaikeavammaisille. (Laki Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutusetuuksista 2005/566). 

 

1.10.3 MS-tautia sairastavien kuntoutuspalvelut Suomessa 

Kuten edellä mainittiin, Suomessa Kela tukee lakisääteisesti Suomen kansalaisten kun-

toutusta. Kela tarjoaa ammatillista kuntoutusta niille, joiden työkyky on oleellisesti huo-

nontunut, tai työkyvyttömyys uhkaa lähivuosina. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kun-

toutus puolestaan on tarkoitettu alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille. Harkinnanvarai-

nen kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa työikäisille, joilla sairaus haittaa työkykyä. Li-

säksi Kela tukee neuropsykologista kuntoutusta. (Kuntoutus. Kansaneläkelaitos. 

www.kela.fi.)  

 

Päästäkseen Kelan tukemaan kuntoutukseen MS-tautia sairastava tarvitsee lääkärinlau-

sunnon, josta tulee käydä ilmi, millaista kuntoutusta lääkäri suosittelee, miksi kuntoutus 

on tarpeellista ja mitkä ovat sen tavoitteet. Lisäksi haettaessa vaikeavammaisen lääkin-

nälliseen kuntoutukseen edellytetään erillistä kuntoutussuunnitelmaa, jonka laatimiseen 

osallistuvat kuntoutujan ja lääkärin lisäksi terveydenhuollon työryhmä. Kuntoutussuun-

nitelman perusteella Kela tekee kuntoutuspäätöksen. Neuropsykologiseen kuntoutuk-
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seen pääseminen edellyttää lääkärinlausunnon lisäksi yksityiskohtaista neuropsykolo-

gista tutkimusta. (Kuntoutus. Kansaneläkelaitos. www.kela.fi.)  

 

Vaikka Kelan tukema kuntoutus loppuukin kuntoutujan täytettyä 65 vuotta, on kaiken 

ikäisillä MS-tautia sairastavilla kuitenkin oikeus perusterveydenhuollon järjestämään 

kuntoutukseen. Kunnilla on lisäksi velvollisuus järjestää asianmukaiset apuvälineet nii-

tä tarvitseville. (Paltamaa ym. 2006.) 

 

1.10.4 Kuntoutussuunnitelma ja kuntoutusketju 

Jokaisella MS-tautia sairastavalla tulisi olla mahdollisuus asianmukaiseen kuntoutuk-

seen. MS-taudin Käypä hoito -suosituksen mukaan potilaalle kuuluu hyvä ensitieto sai-

raudesta, sopeutumisvalmennusta, lihashuolto- ja liikuntaneuvontaa sekä yksilöllistä te-

rapiaa ja laitosmuotoista ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta havaittujen tarpeiden 

mukaisesti. Kuntoutuksen tulisi perustua hoitavan tahon ja potilaan yhteisymmärryk-

sessä tehtyyn yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. (MS-taudin diagnoosi, lääkehoito 

ja kuntoutus: Käypä hoito -suositus 2009.) Suomessa siis jokainen MS-potilas on oikeu-

tettu kuntoutussuunnitelmaan, niin vastasairastunut kuin vaikeasti vammainenkin. 

Suunnitelman laatimisessa ei ole ongelmia, jos viranomaisten välinen yhteistyö sujuu 

jouhevasti ja potilas osoittaa itse aktiivisuutta. Todellisuudessa puutteita esiintyy mo-

nesti molemmilla osa-alueilla. (Ruutiainen 2003.) 

 

Oleellista kuntoutujan kannalta on oikein ajoitettu ensitiedon, sopeutumisvalmennuk-

sen, fysio- ja toimintaterapian sekä muiden mahdollisten terapioiden, kuten neuropsy-

kologisen kuntoutuksen sekä laitosmuotoisen kuntoutuksen ketjutus. Sairauden alussa 

kuntoutuksen painopiste on opiskelu- ja työkykyisyyden säilyttämisessä, kun taas MS-

taudin edettyä keskitytään lähinnä toimintakykyisyyden säilyttämiseen. Heti diagnoosin 

saamisen jälkeen tulisi aloittaa yksilöllinen fysioterapia liikuntaneuvonnan muodossa. 

Fysioterapian tarve vaihtelee sairauden eri vaiheissa suuresti. Lihasheikkouden ja spas-

tisuuden ilmentyessä terapiakertoja suositellaan olevan 15–30 kertaa vuodessa, kun taas 

pitkälle edenneessä invaliditeetissa tarvitaan fysioterapiaa jo 1–2 kertaa viikossa.  (Ruu-

tiainen 2003.) 
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1.10.5 Laitoskuntoutus ja sopeutumisvalmennus 

Tutkimuksissa on osoitettu, että yksilöllisestä laitosmuotoisesta kuntoutuksesta on sel-

västi hyötyä MS-tautia sairastaville (Freeman ym. 1997). Ensikosketuksensa siihen sai-

rastunut saa tavallisesti sopeutumisvalmennuskurssin muodossa, joka on suomalainen 

ilmiö. Muualla maailmassa vastaavaa toimintamuotoa ei ole käytössä. Diagnoosin saa-

misen jälkeen 1–3 vuoden kuluessa noin 75 % suomalaisista MS-tautiin sairastuneista 

osallistuu laitosmuotoiseen sopeutumisvalmennukseen. Sopeutumisvalmennuskurssin 

jälkeen laitoskuntoutusta jatketaan opiskelu- ja työkykyä kohentavilla jaksoilla. Pidem-

mälle edenneessä sairaudessa tarvetta on toimintakykyä ylläpitävälle ja arvioivalle lai-

toskuntoutukselle. Laitosjaksot tukevat samalla MS-potilaan läheisten jaksamista sekä 

avohoidon kuntoutusta. (Ruutiainen 2003.) 

 

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen ylilääkäri Juhani Ruutiaisen mukaan suoma-

lainen MS-tautia sairastava saa pääsääntöisesti riittävästi fysioterapiaa ja nykyaikaiset 

liikunnan apuvälineet. Myös ensitieto on hyvin saatavilla, samoin sopeutumisvalmen-

nukseen ohjaaminen ja sen saatavuus. Työkykyä ylläpitävä kuntoutus toteutuu Suo-

messa kuitenkin vielä satunnaisesti, ja laitoskuntoutusjaksoille on vaikeaa päästä. Vai-

keavammaisten kuntoutus on lakisääteistä (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-

sista 2005/566), ja heidän kuntoutuspalvelunsa toteutuvat, kunnes kuntoutuja täyttää 65 

vuotta. Tämän jälkeen julkisen terveydenhuollon järjestämä laitoskuntoutus loppuu.  

(Ruutiainen 2003.) 

 

1.10.6 Neuropsykologinen kuntoutus 

MS-tautia sairastavan kognitiivisten toimintojen kuntoutus alkaa neuropsykologisella 

tutkimuksella, jota tulisi seurata rakentava palautekeskustelu suorituskyvyn vahvuuk-

sista ja heikkouksista yhdessä neuropsykologin kanssa. Myös puolison olisi hyvä osal-

listua keskusteluun. Tavoitteena on, ettei MS-tautia sairastava kognitiivisista ongelmis-

taan huolimatta passivoituisi eivätkä läheiset alkaisi hoitaa kaikkia asioita hänen puoles-

taan. (Kujala ym. 1994.)  

 

Perinteisesti neuropsykologinen kuntoutus on perustunut ohjaukseen ja tiedon jakami-

seen esimerkiksi ryhmätilaisuuksien, sopeutumisvalmennuskurssien, perhekurssien, lu-
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entojen ja keskusteluryhmien muodossa. Yksilöllisessä neuropsykologisessa ohjauk-

sessa on puolestaan painotettu vielä säilyneiden kognitiivisten toimintojen tehokasta 

käyttöä, kompensaatiokeinojen hyödyntämistä sekä apuvälineiden käyttöä. (Saunamäki 

ym. 2005.) 

 

Aivojen toiminnallisella magneettikuvauksella on pystytty osoittamaan, että jo hyvin 

varhaisessa MS-taudin vaiheessa aivokudoksen vaurion jälkeen tapahtuu hermoverkos-

tojen uudelleen organisoitumista, mikä puolestaan edistää kuntoutumista. Vielä ei kui-

tenkaan tiedetä, säilyykö näiden hermoverkostojen kyky uudistua myös sairauden ede-

tessä. (Ruutiainen 2003.) Nykykäsityksen mukaan neuropsykologisessa kuntoutuksessa 

olisi tämän vuoksi tarpeen vielä säilyneiden toimintojen tehostamisen lisäksi aktiivisesti 

harjoittaa ja jäsentää uudelleen myös jo häiriintyneitä toimintoja, koska etenkin taudin 

alkuvaiheessa aivoissa tapahtuu uudelleen organisoitumista (Saunamäki ym. 2005). 

 

1.10.7 Kuntoutuksen avulla saavutetut tulokset 

Aiemmin on kuviteltu, että fyysinen harjoittelu on jopa haitaksi MS-taudissa  

(Ruutiainen 2003). Tämä olettamus on kuitenkin kumottu ja osoitettu, ettei säännöllinen 

harjoittelu saa aikaan sairauden pahenemisvaiheita eikä aiheuta uusia tulehduspesäk-

keitä keskushermostoon, vaan ennemminkin parantaa kävelykykyä ja elämänlaatua.  

(Petajan ym. 1996).  

 

Suomessa Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa tehdyssä satunnaistetussa, 

kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa selvitettiin, onko pitkäkestoisella harjoitte-

luohjelmalla vaikutusta lievää tai keskivaikeaa MS-tautia sairastavien fyysiseen toi-

mintakykyyn tai terveyssidonnaiseen elämänlaatuun (HRQOL, health-related quality of 

life). Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selvittää harjoittelun vaikutusta kävelyno-

peuteen, koska kävelyn rajoitukset vaikuttavat suuresti MS-tautia sairastavien kykyyn 

osallistua esimerkiksi työ- ja perhe-elämän sekä vapaa-ajan aktiviteetteihin. (Romberg 

ym. 2005.) 

 

Tutkittavat jaettiin harjoitteluryhmään, jossa tehtiin progressiivisesti voimaharjoittelua 

sekä aerobista harjoittelua 6 kuukauden ajan, sekä kontrolliryhmään, johon kuuluvia ei 
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kehotettu muuttamaan liikkumistottumuksiaan. Harjoitteluohjelma toteutettiin siten, et-

tä harjoitteluryhmään kuuluvat osallistuivat aluksi ohjattuun ryhmäliikuntaan kolmen 

viikon ajan kuntoutuskeskuksessa, minkä jälkeen he jatkoivat harjoittelua kotona fy-

sioterapeutin antamien ohjeiden mukaisesti. Kotiharjoitusohjelma sisälsi pääasiassa raa-

jojen vastusharjoittelua sekä jonkin verran aerobista kestävyysharjoittelua. (Romberg 

ym. 2005.) 

 

Tutkittavat arvioitiin tutkimuksen alussa sekä puolen vuoden kuluttua käyttäen MSFC 

(Multiple Sclerosis Functional Composite),  EDSS ja FIM (the Functional Independence 

Measure) -asteikkoja sekä MSQOL-54 (MS Quality of Life-54) -elämänlaatukyselyä ja 

CES-D (Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) -depressioasteikkoa. MS-

taudille spesifistä MSQOL-54-elämänlaatukyselyä käytettiin tutkittavien terveyssidon-

naisen elämänlaadun (HRQOL) arvioinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että puolen 

vuoden kuluttua harjoitteluryhmässä olleiden tulokset olivat parantuneet ensisijaisesti 

kävelynopeutta mittaavissa testeissä, kun taas kontrolliryhmässä olleiden tulokset olivat 

huonontuneet. Muutokset kävelynopeudessa olivat kliinisesti merkittäviä.  Lisäksi ha-

vaittiin merkittävää paranemista yläraajojen kestävyydessä. Merkittävää muutosta ryh-

mien välillä sen sijaan ei havaittu alaraajojen voimassa, maksimaalisessa hapenottoky-

vyssä, staattisessa tasapainossa eikä käsien toiminnassa. (Romberg ym. 2004, 2005.)   

 

Tutkimuksessa havaitut muutokset kävelynopeudessa tulivat esiin MSFC-asteikolla, jo-

ka on moniulotteinen fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn mittari ja ottaa paremmin 

huomioon kognitiivisen ulottuvuuden ja käsien toiminnan kuin perinteisesti käytetty 

EDSS (Cutter ym. 1999). Fyysistä toimintarajoitetta mittaavilla EDSS- ja FIM- as-

teikoilla ei havaittu muutosta invaliditeetin määrässä. Myöskään MSQOL-54- elä-

mänlaatu- ja CES-D-depressioasteikoilla ei merkittäviä muutoksia havaittu. MS-taudin 

pahenemisvaiheita tapahtui tutkimuksen aikana tasaisesti molemmissa ryhmissä, mikä 

osoittaa sen, ettei harjoittelulla ole haitallista vaikutusta MS-taudin aktiivisuuteen. 

(Romberg ym. 2004, 2005.)   

 

Tutkimuksessa havaittiin pitkäkestoisen harjoittelun positiiviset tulokset MS-tautia sai-

rastavien toimintakyvyssä, kun taas vaikutusta koettuun elämänlaatuun ei pystytty osoit-

tamaan. Yhdysvalloissa 1990-luvulla julkaistussa samantyyppisessä tutkimuksessa puo-
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lestaan todettiin harjoittelulla olleen positiivinen vaikutus myös elämänlaatuun liittyviin 

tekijöihin (Petajan ym. 1996). Tutkijat arvelivat yhdeksi selittäväksi tekijäksi tähän ris-

tiriitaan sitä, että suomalaistutkimuksessa tutkittavat joutuivat harjoittelemaan kolmen 

viikon kuntoutuskeskusjakson jälkeen yksin kotona ilman ohjausta, kun taas yh-

dysvaltalaistutkimuksessa tutkittavat harjoittelivat ohjatuissa pienryhmissä. Sosiaalinen 

eristäytyneisyys ja vertaistuen puute harjoiteltaessa ovat mahdollisesti vähentäneet lii-

kunnan positiivista vaikutusta elämänlaatuun. (Romberg ym. 2005.)  

 

1.11  MS-tautia sairastavien tyytyväisyys palveluihin 

1.11.1 Tyytyväisyys hoitoon 

MS-tautia sairastavien tyytyväisyyttä hoidon ja kuntoutuksen tasoon on tutkittu varsin 

vähän. Suomessa aiheesta on tehty tutkimus vuonna 2003, jolloin MS-tautia sairasta-

ville järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla iltatilaisuus, jonka yhteydessä toteutettiin 

kysely interaktiivisilla kyselylaitteilla MS-tautia sairastavien kokemuksista hoitopalve-

luiden järjestämisestä Suomessa. Kyselyyn osallistui yli 400 MS-tautia sairastavaa, jois-

ta enemmistö oli naisia. (Enberg ym. 2005.) 

 

Kyselyyn vastanneista n. 70 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä hoitojärjestelyihin, kun taas 

loput olivat tyytymättömiä tai eivät osanneet sanoa. Merkittäviä tyytyväisyyteen vai-

kuttavia tekijöitä olivat hoitopaikka, oma MS-lääkäri, tieto eri lääkitysvaihtoehdoista 

sekä koettu kuntoutuksen riittävyys. Hoitopaikkana oli useimmilla keskussairaala, mutta 

osalla paikkakunnista hoitovastuuta oli siirretty myös terveyskeskuksiin, ja esimerkiksi 

Helsingissä MS-yhdistyksen neuvolalla oli merkittävä rooli. Sairaalassa, jossa käytän-

nössä hoitovastuussa on neurologian erikoislääkäri, hoitonsa saavat olivat tyytyväisem-

piä kuin terveyskeskuksessa hoidettavat. Tyytyväisyyteen ei kuitenkaan vaikuttanut pel-

kästään hoitopaikka, vaan kyselyyn vastanneet kokivat tärkeäksi oman hoitavan MS-

lääkärin olemassaolon. Kuitenkin vain 60 % koki, että heillä on oma MS-lääkäri. Tut-

kimuksen tuloksista kävi ilmi, että MS-tautia sairastavat arvostavat hoidon jatkuvuutta 

sekä omaa MS-lääkäriä, ja näillä tekijöillä on runsaasti merkitystä koettuun tyytyväi-

syyteen hoidon suhteen. (Enberg ym. 2005.) 
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1.11.2 Kuntoutuksen riittävyys 

Tyytyväisyyttä kuntoutukseen selvitettäessä vain puolet vastaajista koki saavansa riittä-

västi kuntoutusta. Tähän puolestaan vaikuttivat merkittävästi liikuntakyky sekä tietoi-

suus kuntoutussuunnitelman olemassaolosta. 73 % niistä vastanneista, jotka tiesivät, et-

tä heille on laadittu kuntoutussuunnitelma, kokivat myös saavansa riittävästi kuntou-

tusta. Saamansa kuntoutuksen koki puolestaan riittäväksi ainoastaan 21 % niistä vastan-

neista, jotka eivät tienneet, oliko heille ylipäätään laadittu kuntoutussuunnitelmaa. Yl-

lättävää kyllä, hyväkuntoiset ja vastasairastuneet osoittautuivat tyytymättömämmiksi 

saamaansa kuntoutukseen verrattuna pitempään sairastaneisiin ja liikuntarajoitteisem-

piin vastaajiin. Tähän on todennäköisesti yhtenä selityksenä se, että hyväkuntoisille MS-

tautia sairastaville ei kuntoutusmahdollisuuksia ole samalla lailla tarjolla kuin vaikea-

vammaisille. (Enberg ym. 2005.) 

 

Tutkimuksessa tuli esille, että kuntoutuksen riittämättömyyden kokemukseen oli yhtey-

dessä monien vastaajien tietämättömyys omasta kuntoutussuunnitelmasta. Tutkijoiden 

mukaan MS-tautia sairastavan ottaminen mukaan oman kuntoutussuunnitelman laatimi-

seen on tärkeä tekijä hoitoon sitoutumisen kannalta ja kuntoutuksen tavoitteiden saavut-

tamisessa, eikä se edellytä ylimääräistä taloudellista panostusta.  (Enberg ym. 2005.) 

 

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA MENETELMÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vuonna 1998 Tampereen yliopistolli-

sessa keskussairaalassa MS-taudin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneiden primaarisesti 

progressiivista MS-tautia sairastavien henkilöiden nykyistä neurologista tilaa, toiminta-

kykyä sekä kuntoutuspalvelujen käyttöä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2009, ja siihen 

oli saatu lupa Tampereen yliopistollisen keskussairaalan eettiseltä toimikunnalta. Kaikki 

tutkittavat myös allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen. Tutkittaville lä-

hetettiin kotiin kyselykaavake (liite), joka sisälsi kaikkiaan 21 kysymystä. Ne koskivat 

kävelykykyä, käsien toimintakykyä, virtsaamista, ulostamista, tasapainoa, asumismuo-

toa, kognitiivisia toimintoja, mielialaa, työelämään osallistumista, kuntoutuspalvelujen 

käyttöä, MS-taudin hoidon keskittämistä sekä lääkehoitoa. Kysymykset olivat raken-

teeltaan pääasiallisesti monivalintoja, mutta mukaan oli liitetty myös pari avokysy-
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mystä. Tutkittaville tarjottiin lisäksi mahdollisuutta osallistua puhelinhaastattelulla, mi-

käli kyselykaavakkeen täyttäminen ei jostain syystä onnistunut. 

 

Kyselykaavakkeen täyttämisen lisäksi tutkittavilta tiedusteltiin halukkuutta osallistua 

tutkimuksen toiseen osaan, johon kuuluvat neurologin suorittama kliininen tutkimus se-

kä verinäytteiden otto. Näiden tutkimusten avulla pyritään selvittämään mm. tutkitta-

vien MS-taudin etenemistä sekä kertyneen invaliditeetin määrää erilaisilla kliinisillä as-

teikoilla (mm. EDSS) verrattuna vuonna 1998 suoritettuihin tutkimuksiin. Verinäyt-

teistä määritetään MS-tautiin liittyviä immunologisia tekijöitä sekä perintötekijöitä 

(DNA ja RNA). Perintötekijöistä tutkitaan erilaisia immuunijärjestelmää sääteleviä 

geenejä, koska niillä tiedetään olevan merkitystä MS-taudissa.  

 

Tässä syventävien opintojen opinnäytetyössä keskitytään ainoastaan kyselykaavakkei-

den avulla tehtyyn tutkimukseen. Tätä kirjoitettaessa neurologin tekemät kliiniset tut-

kimukset ovat vielä kesken, ja tutkimusryhmän on tarkoitus tehdä niiden pohjalta erilli-

nen julkaisu myöhemmin. 

 

Tutkimuksen tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS-ohjelman versiolla 16.0 Window-

sille (SPSS Inc.) sekä Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla (Microsoft Office 

2000). Järjestysasteikollisten muuttujien tilastollista riippuvuutta testattiin ristiintaulu-

koimalla ja suorittamalla Fisherin tarkan todennäköisyyden testaus, joka soveltuu sellai-

sen aineiston testaukseen, jossa odotetut frekvenssit ovat pieniä.  

 

3 TUTKIMUSAINEISTO  

3.1 Lähtötilanne 

Tämän tutkimuksen potilasaineisto on kuvattu taulukossa 1. Aineiston muodostivat 28 

Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa primaarisesti progressiivisen MS-taudin 

vuoksi hoidossa ollutta henkilöä, jotka olivat osallistuneet MS-taudin kliinisiin tutki-

muksiin vuonna 1998. Tähän alkuperäiseen tutkimukseen osallistuneista miehiä ja nai-

sia oli molempia 14, ja heidän keski-ikänsä tutkimushetkellä oli 51 vuotta (keskihajonta 
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10). Kaikilla heistä oli primaarisesti progressiivinen MS-tauti, joka täytti Lublinin ja 

Reingoldin diagnostiset kriteerit vuodelta 1996. (Ukkonen ym. 2003.)  

  

Tutkittavien osallistuessa MS-taudin kliinisiin tutkimuksiin vuonna 1998 heille suoritet-

tiin neurologinen tutkimus, johon sisältyi invaliditeetin asteen arviointi. 26 potilaalta 

otettiin lisäksi aivoselkäydinnestenäyte lumbaalipunktiolla. Tutkittavat luokiteltiin 

Thompsonin kriteereiden (Thompson ym. 2000) mukaan varmasti, todennäköisesti ja 

mahdollisesti primaarisesti progressiivista MS-tautia sairastaviin. Näiden kriteerien mu-

kaan 20 tutkittavalla oli varma ja kahdeksalla todennäköisesti primaarisesti progressii-

vinen MS-tauti. 

 

MS-taudin kesto sekä toimintakyky eri asteikoilla mitattuna (mm. EDSS, arm index, 

ambulation index) olivat miehillä ja naisilla tutkimushetkellä samanlaiset. Tutkittavien 

EDSS-taso oli keskimäärin 4,9 (vaihteluväli 2,0–8,0). Tavallisimmat taudin alkuoireet 

olivat motorisia (68 %:lla), pikkuaivo-oireita (39 %:lla) tai sensorisia häiriöitä (25 

%:lla). Häiriöitä joko suolen tai rakon tai molempien toiminnassa taudin puhkeamishet-

kellä oli 18 %:lla, näköhäiriöitä 14 %:lla ja aivorungon toimintahäiriöitä 7 %:lla tutkit-

tavista.  (Ukkonen ym. 2003.)  

 

3.2 Nykytilanne 

Alkuperäisestä 28 tutkittavan joukosta neljä oli menehtynyt vuoteen 2009 mennessä, ja 

yhden diagnoosi oli vaihtunut. Lopuista tutkittavista yhteensä 20 halusi osallistua tutki-

mukseen. Heistä 17 oli halukkaita osallistumaan sekä kyselykaavakkeella että neurolo-

gin suorittamaan kliiniseen tutkimukseen, ja kolme halusi osallistua pelkästään kysely-

kaavaketutkimukseen. Kukaan ei halunnut osallistua tutkimukseen puhelinhaastatte-

lulla.  Tutkittavien keski-ikä oli 61 vuotta (keskihajonta 6,9) ja kesto MS-taudin oirei-

den alusta keskimäärin 23 vuotta (keskihajonta 8,2). Aikaa diagnoosin saamisesta oli 

kulunut keskimäärin 18 vuotta (keskihajonta 6,4). Miehiä ja naisia oli tutkittavien jou-

kossa molempia 10. 

 



 24 

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Tulosten tulkinta  

Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa on paikoitellen jouduttu tekemään tulkintaa epäsel-

vien vastausten vuoksi, esim. kun tutkittava oli monivalintakysymyksissä rengastanut 

useita toistensa kanssa ristiriidassa olevia vaihtoehtoja tai lisännyt itse omia vastaus-

vaihtoehtoja. Näissä tapauksissa on toimittu siten, että kahdesta rengastetusta vaihtoeh-

dosta on systemaattisesti otettu huomioon aina ”huonompi” vaihtoehto, esim. alhai-

sempi toimintakyky. Mikäli tutkittava oli rengastanut useita vaihtoehtoja, joita ei voi 

keskenään verrata, vastaus on tulkittu analyysissä puuttuvaksi. Samoin on toimittu, jos 

kysymys ei ole koskenut tutkittavaa, ja hän oli siitä huolimatta vastannut kysymykseen.  

 

4.2 Perustietoa aineistosta 

Aineistoa tarkasteltaessa havaittiin, että se oli jakautunut tasaisesti miesten, naisten ja 

heidän keskimääräisten ikiensä suhteen. Naisilla tauti oli kestänyt keskimäärin 24 vuot-

ta (keskihajonta 10,2) ja miehillä 22 vuotta (keskihajonta 6,0). Aikaa diagnoosista oli 

kulunut naisilla keskimäärin 18 vuotta (keskihajonta 6,7) ja miehillä 19 vuotta (kes-

kihajonta 6,4). Tunnusluvut on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1: tunnuslukuja 

Sukupuoli Ikä (vuosia) Oireiden kesto (vuosia) Aika diagnoosista (vuosia) 

Keskiarvo 61,4 23,6 17,9 nainen, N=10 

Keskihajonta 8,3 10,2 6,7 

Keskiarvo 60,3 21,6 18,7 mies, N=10 

Keskihajonta 5,4 6,0 6,4 

Keskiarvo 60,9 22,6 18,3 yhteensä 

Keskihajonta 6,9 8,2 6,4 
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4.3 Toimintakyky 

4.3.1 Kävelykyky 

Kävelykykyä arvioitiin kysymällä pisintä kävelymatkaa sekä kävelyssä tarvittavien apu-

välineiden käyttöä yhdeksällä eri vastausvaihtoehdolla siten, että vastaukset voitiin suh-

teuttaa suoraan kertynyttä invaliditeettia mittaavalle EDSS-asteikolle (taulukko 2). Tu-

loksista kävi ilmi, että tutkittavista 25 % ei kyennyt kävelemään lainkaan, ja toisaalta     

20 % ilmoitti pystyvänsä vielä kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä vähintään 500 

metriä yhtäjaksoisesti.  

 

Tutkittavat jaettiin itse ilmoitetun kävelykyvyn perusteella kahteen luokkaan. Ensim-

mäiseen luokkaan sijoittuivat ne, joiden EDSS-taso oli 4 tai vähemmän, ja toiseen 

EDSS-tason 4 ylittävät (taulukko 3). Jako on luonnollisesti erittäin karkea, koska se pe-

rustuu pelkästään tutkittavan itse arvioituun kävelykykyyn, mutta on kuitenkin suuntaa 

antava invaliditeetin astetta arvioitaessa.  

 

Taulukko 2: Kävelykyky ja sitä vastaava EDSS-taso      

Kuvaus Frekvenssi Prosentuaalinen 

osuus 

Vastaava 

EDSS-taso 

ei pysty kävelemään lainkaan 5 25 % > 7.5 

pystyy kävelemään korkeintaan 5 metriä apuvälinettä 

käyttäen 
1 5 % 7.0 

pystyy kävelemään 2 tukisauvaa käyttäen levähtämättä 

vähintään  20 m yhtäjaksoisesti 
5 25 % 6.5 

pystyy kävelemään 1 tukikeppiä käyttäen välillä 

levähtäen tai levähtämättä 100 m yhtäjaksoisesti 
3 15 % 6.0 

pystyy kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä 

vähintään 200 m yhtäjaksoisesti 
1 5 % 5.0 

pystyy kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä 

vähintään 300 m yhtäjaksoisesti 
1 5 % 4.5 

pystyy kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä 

vähintään 500 m yhtäjaksoisesti 
4 20 % 4.0 

puuttuvat vastaukset 0 0 %  

yhteensä 20 100 %  
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Taulukko 3: Tutkittavien ryhmittely EDSS-tason mukaisesti 

 Frekvanssi Prosentuaalinen osuus 

EDSS 4 tai alle 4 20 % 

EDSS yli 4 16 80 % 

puuttuvat vastaukset 0 0 % 

yhteensä 20 100 % 

 

4.3.2 Käsien toimintakyky 

Käsien toimintakykyä arvioitiin neljällä eri osa-alueella: pukeutumisessa, haarukan ja 

veitsen käytössä, hiusten pesussa sekä kolikoiden käsittelyssä. Kukaan niistä tutkitta-

vista, joiden EDSS-taso oli 4 tai alle, ei tarvinnut apua pukeutumisessa. Sen sijaan jos 

EDSS-taso oli yli 4, 35 % ilmoitti tarvitsevansa apua pukeutumisessa (taulukko 4).  

 

Veitsen ja haarukan käyttö vaatii hienomotoriikkaa, joka usein häiriintyy MS-taudissa. 

Tutkittavista kuitenkin jopa 55 % ilmoitti pystyvänsä käyttämään veistä ja haarukkaa 

ongelmitta, kun taas 30 %:lla oli ongelmia niiden käytössä. 15 % tutkittavista ei pysty-

nyt lainkaan käyttämään ruokailuvälineitä ja tarvitsi siis toisen apua ruokailussa. Hie-

nomotoriikkaa edellyttää myös kolikoiden käsittely, joka onnistui ongelmitta 60 %:lta 

tutkittavista. Lopuilla niiden käsittely tuotti ongelmia, ja 10 % joutuikin turvautumaan 

toisen apuun kolikoiden käsittelyssä. Hiusten pesusta suoriutui itsenäisesti 80 % tutkit-

tavista, 20 % puolestaan tarvitsi siihen toisen apua. Tutkittavien avun tarve pukeutumi-

sessa EDSS-tason mukaan luokiteltuna on esitetty taulukossa 4. Muista käsien käytön 

osa-alueista ei ole esitetty vastaavia taulukoita, koska ne eivät toisi oleellista lisäinfor-

maatiota tutkittavien toimintakyvystä. 

 

Taulukko 4: Avun tarve pukeutumisessa EDSS-tason mukaan luokiteltuna 

 EDSS 4 tai alle EDSS yli 4 Yhteensä 

ei tarvitse apua 4 (20 %) 9 (45 %) 13 (65 %) 

tarvitsee apua 0 (0 %) 7 (35 %) 7 (35 %) 

puuttuvat vastaukset 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Avun tarve pukeutumisessa 

yhteensä 4 (20 %) 16 (80 %) 20 (100 %) 
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4.3.3 Muu toimintakyky 

Virtsaamiseen liittyvät ongelmat ovat tavallisempia primaarisesti progressiivisessa MS-

taudissa kuin muissa MS-taudin alatyypeissä (Ukkonen ym. 2004). Tässäkin aineistossa 

ainoastaan 5 % tutkittavista (yksi tapaus) ilmoitti, ettei virtsaamiseen liittynyt ongelmia. 

Virtsaamiseen liittyvät ongelmat olivat yhteydessä EDSS-tasoon: kaikki ne, joiden 

EDSS-taso oli alle 4, raportoivat rakon tyhjentämisen ongelmista. Sen sijaan niistä, joi-

den EDSS-taso oli yli 4, peräti 63 %:lla oli ongelmia virtsanpidätyksessä ja 31 %:lla se-

kä virtsanpidätyksestä että rakon tyhjentämisestä johtuvia ongelmia. (Taulukko 5.) Yh-

teys oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,000). Tilastollisesta testauksesta jätettiin pois 

luokka ”ei ongelmia virtsaamisessa”, johon kuului yksi tapaus. 

 

Taulukko 5: Virtsaamiseen liittyvät ongelmat EDSS-tason mukaan luokiteltuna 

 EDSS 4 tai alle EDSS yli 4 Yhteensä 

ei ongelmia virtsaamisessa 0 (0 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 

ongelmia virtsanpidätyksessä 0 (0 %) 10 (50 %) 10 (50 %) 

ongelmia rakon tyhjentämisessä 4 (20 %) 0 (0 %) 4 (20 %) 

ongelmia sekä virtsanpidätyksessä 

että rakon tyhjentämisessä 
0 (0 %) 5 (25 %) 5 (25 %) 

puuttuvat vastaukset 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Virtsaaminen 

yhteensä 4 (20 %) 16 (80 %) 20 (100 %) 

P = 0,000: verrattu ryhmiä, joissa EDSS-taso 4 tai alle ja EDSS yli 4. Tilastollisesta testauksesta jätetty 

pois luokka ”ei ongelmia virtsaamisessa”.  

 

Ulostamiseen liittyvät ongelmat olivat hieman harvinaisempia: 30 %:lla ulostamiseen ei 

liittynyt lainkaan ongelmia. Tavallisin ulostamiseen liittyvä ongelma oli ummetus, jota 

esiintyi 35 %:lla tutkittavista. Ulosteen pidätyskyvystä johtuvia ongelmia oli 15 %:lla, 

ja sekä ummetuksesta että pidätyskyvystä johtuvia ongelmia 20 %:lla.  

 

Tasapaino-ongelmat kuuluvat myös tavallisesti MS-tautiin, ja tutkittavista 90 % ilmoit-

tikin, että heillä on joko toisinaan tai runsaasti ongelmia tasapainon ylläpitämisessä. 

Niistä tutkittavista, joiden EDSS-taso oli alle 4, 50 %:lla ei ollut lainkaan ongelmia ta-



 28 

sapainon ylläpitämisessä ja 50 %:lla oli toisinaan ongelmia tasapainon kanssa. Sen si-

jaan kukaan niistä tutkittavista, joiden EDSS-taso ylitti neljän, ei ollut välttynyt tasa-

paino-ongelmilta. Heistä 50 %:lla oli toisinaan ongelmia ja 50 %:lla runsaasti ongelmia 

tasapainon kanssa (taulukko 6).  

 

Taulukko 6: Tasapainoon liittyvät ongelmat EDSS-tason mukaan luokiteltuna 

 EDSS 4 tai alle EDSS yli 4 Yhteensä 

ei ongelmia tasapainon ylläpitämisessä 2 (10 %) 0 (0 %) 2 (10%) 

toisinaan ongelmia tasapainon 

ylläpitämisessä 
2 (10 %) 8 (40 %) 10 (50%) 

runsaasti ongelmia tasapainon 

ylläpitämisessä 
0 (0 %) 8 (40 %) 8 (40 %) 

puuttuvat vastaukset 0 (0 %) 0 (0 %)     0 (0 %) 

Tasapaino 

yhteensä 4 (20 %) 16 (80 %) 20 (100 %) 

 

 

4.4 Asuminen, työssäkäynti ja mieliala 

Yksin asui 15 % ja läheisiensä kanssa 80 % tutkittavista. Laitos- tai sairaalahoidossa oli 

vain 5 % (yksi tapaus). Yksikään tutkittava ei asunut palvelutalossa tms. palveluasumi-

sen yksikössä invaliditeetistaan huolimatta.  

 

Vain 10 % (kaksi tapausta) ilmoitti olevansa yhä työelämässä. Työssäkäyvistä tapauk-

sista molempien EDSS-taso oli neljä tai alle, eikä heillä esiintynyt ongelmia käsien käy-

tössä. Toinen tapauksista ilmoitti kuitenkin ongelmia esiintyvän asioiden mieleen pai-

namisessa ja muistamisessa sekä uusien asioiden oppimisessa. Kummankaan työssä-

käyvän tutkittavan työ ei ollut perinteisesti fyysisesti raskaana pidettyä.  

 

Mielialasta kysyttäessä 75 % tutkittavista koki sen useimmiten normaaliksi (kuva 1). 

Alakuloiseksi koki itsensä 5 % (yksi tapaus) ja masentuneeksi samoin 5 %. Erittäin hy-

väksi mielialansa koki 10 % tutkittavista. Mielialaa koskevaan kysymykseen jätti vas-

taamatta 5 %.  
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Kuva 1: Tutkittavien mieliala 

 

4.5 Kognitiiviset toiminnot   

Oman arvionsa perusteella 55 % tutkittavista ilmoitti havainneensa muutoksia kognitii-

visissa toiminnoissa. Niistä tutkittavista, joiden EDSS-taso oli 4 tai alle, kognitiivisista 

ongelmista raportoi 50 % (2 tapausta). Ryhmässä, jossa EDSS-taso oli yli 4, 56 % il-

moitti havainneensa kognitiivisia ongelmia. Tavallisin kognitiivinen ongelma liittyi 

muistamiseen ja mieleen painamiseen, ja tämän tyyppisistä vaikeuksista kärsi 40 % tut-

kittavista. Puhumiseen liittyvistä ongelmista raportoi 20 %. Uusien asioiden oppiminen 

tuotti hankaluuksia 10 %:lle ja asioihin keskittyminen 5 %:lle tutkittavista. 

 

Kognitiivisten ongelmien vaikutusta jokapäiväiseen elämään tutkittiin kysymällä, miten 

tutkittavat selviytyvät jokapäiväisten asioiden hoitamisesta joko kotoa käsin tai kodin 

ulkopuolella. Tutkittavilta kysyttiin pystyvätkö he käymään itsenäisesti kaupassa, pan-

kissa ja virastoissa, hoitamaan kotoa internetin välityksellä esim. laskujen maksun tai 

asioimaan puhelimitse. Kysymys koski vain niitä, jotka ilmoittivat havainneensa itse 

muutoksia kognitiivisissa toiminnoissaan (11 tapausta). 
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Taulukko 7: Muutokset kognitiivisissa toiminnoissa EDSS-tason mukaan ryhmiteltynä 

EDSS-taso 
 

EDSS yli 4 EDSS 4 tai alle Yhteensä 

on havainnut 

muutoksia 
9 (45 %) 2 (10 %) 11 (55 %) 

ei ole havainnut 

muutoksia 
7 (35 %) 2 (10 %) 9 (45 %) 

puuttuvat vastaukset 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Itse havaitut muutokset 

kognitiivisissa toiminnoissa 

yhteensä 16 (80 %) 4 (20 %) 20 (100 %) 

 
 

Itsenäinen kaupassa käynti onnistui 45 %:lta (taulukko 8) ja pankissa sekä virastoissa 

asioiminen 55 %:lta niistä tutkittavista, jotka olivat itse havainneet muutoksia kognitii-

visissa toiminnoissaan. Lisäksi tästä kognitiivisista ongelmista kärsivien joukosta 27 % 

pystyi hoitamaan asioita kotoaan internetin välityksellä ja 64 % puhelimitse. Vain 18 % 

(kaksi tapausta) ilmoitti tarvitsevansa apua kaikessa asioinnissa. Itsenäistä asioimista 

koskeviin kysymyksiin jätti vastaamatta 9 % (yksi tapaus) kognitiivisista ongelmista 

kärsivistä tutkittavista. Taulukossa 8 on esitetty tutkittavien itsenäiseen kaupassa asioi-

miseen liittyvät prosentuaaliset osuudet. Muista asiointimuodoista ei ole esitetty vastaa-

via taulukoita, koska ne eivät toisi oleellista lisäinformaatiota. 

 

Taulukko 8: Itsenäinen asioiminen kaupassa 

 Frekvenssi Prosentuaalinen osuus kai-

kista tutkittavista (N=20) 

ei pysty käymään kaupassa 5 25 % 

pystyy käymään kaupassa 5 25 % 

vastanneet yhteensä 10 50 % 

puuttuvat tiedot  kysymys ei koskenut tutkittavaa 9 45 % 

 
tutkittava ei muuten vastannut ky-

symykseen 
1 5 % 

 yhteensä 10 50 % 

kaikki tutkittavat yhteensä 20 100 % 
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4.6 Kuntoutuspalvelut 

4.6.1 Kuntoutuspalvelujen käyttö ja kuntoutusmuodot 

Kuntoutuspalveluja käytti yhteensä 65 % tutkittavista (13 tapausta). Miehet ja naiset 

käyttivät kuntoutuspalveluja lähes yhtä paljon (taulukko 9). Kuntoutukseen osallistui 

peräti 55 % tutkittavista (11 tapausta) vähintään kerran viikossa. Vain 5 % (yksi tapaus) 

ilmoitti käyttävänsä kuntoutuspalveluja vähintään kerran kuussa ja 5 % (yksi tapaus) vä-

hintään kerran vuodessa.  

 

Kun tutkittavat jaettiin kuntoutuspalveluja käyttäviin ja niihin, jotka eivät käytä kuntou-

tuspalveluja, havaittiin kuntoutuspalvelujen käytön ja EDSS-tason välillä yhteys. Ku-

kaan niistä tutkittavista, joiden EDSS-taso oli 4 tai alle (4 tapausta), ei osallistunut kun-

toutukseen, kun taas peräti 81 % EDSS-tason 4 ylittävistä tutkittavista (13 tapausta) 

käytti kuntoutuspalveluja. Yhteys oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,007). Todennäköi-

sin selitys tälle ilmiölle on se, että ne tutkittavat, joiden toimintakyky ei ole vielä huo-

mattavasti heikentynyt MS-taudista johtuen, eivät ole yhtä motivoituneita kuntoutuk-

seen kuin vaikeammin invalidisoituneet. Vain vähäisesti invalidisoituneet tutkittavat 

myös pystyvät todennäköisemmin harrastamaan liikuntaa itsenäisestikin, eivätkä siksi 

välttämättä koe tarvitsevansa varsinaista kuntoutusta. Näiden tutkittavien saattaa olla 

myös vaikeampi saada kuntoutusta, koska heillä ei ole oikeutta Kelan järjestämään laki-

sääteiseen kuntoutukseen samalla tavalla kuin vaikeavammaisilla MS-tautia sairasta-

villa. 

 

Kuntoutuspalveluja käyttävistä 38 % (5 tapausta) käytti pelkästään terveyskeskuksen 

kuntoutuspalveluja ja 31 % (4 tapausta) yksityisen kuntoutuslaitoksen palveluja. Aino-

astaan 8 % (1 tapaus) ilmoitti ainoaksi kuntoutusmuodokseen 2–3 viikon mittaiset jak-

sot kuntoutuslaitoksessa. Loput 23 % (3 tapausta) käyttivät useamman kuin yhden tahon 

tarjoamia kuntoutuspalveluja.  

 

Ylivoimaisesti käytetyin terapiamuoto oli voimistelu tai fysioterapia (92 % eli 12 tapa-

usta). Toimintaterapiaa hyödynsi 23 % (3 tapausta), nielemis- tai puheterapiaa 15 % (2 

tapausta) ja psykologista tai neuropsykologista terapiaa 8 % (1 tapaus) kuntoutuspalve-
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luja käyttävistä. Muita lähinnä yksittäisillä tutkittavilla käytössä olevia kuntoutusmuo-

toja olivat ratsastusterapia, allasterapia tai -jumppa sekä hieronta. 

 

Kuntoutuspalveluja käyttävien joukosta 38 % osallistui ainoastaan yksilölliseen kuntou-

tukseen, 15 % vain ryhmässä tapahtuvaan kuntoutukseen ja 31 % osallistui sekä yksi-

lölliseen että ryhmäkuntoutukseen. Kuntoutuspalveluita käyttävistä kaksi jätti vastaa-

matta yksilö/ryhmäkuntoutusta koskevaan kysymykseen. 

 

Taulukko 9: Kuntoutuspalvelujen käyttö 

Sukupuoli  

Nainen Mies Yhteensä 

ei käytä kuntoutuspalveluja 4 (20 %) 3 (15 %) 7 (35 %) 

käyttää vähintään kerran 

viikossa 
5 (25 %) 6 (30 %) 11 (55 %) 

käyttää vähintään kerran 

kuussa 
0 (0 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 

käyttää vähintään kerran 

vuodessa 
1 (5 %) 0 (0 %) 1 (5 %) 

puuttuvat vastaukset 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Kuntoutuspalvelut 

yhteensä 10 (50 %) 10 (50 %)   20 (100 %) 

 

 

4.6.2 Tyytyväisyys kuntoutukseen   

Kuntoutuspalveluja käyttävistä 54 % koki saavansa riittävästi tarvitsemaansa kuntou-

tusta, ja 31 % sai kuntoutusta, muttei mielestään riittävästi. Vain yksi kuntoutuspalve-

luja käyttävä oli tyytymätön, ja koki ettei saa tarvitsemaansa kuntoutusta (kuva 2). Yksi 

vastauksista oli ristiriitainen, eikä sitä voitu tulkita. Lisäksi yksi tutkittava, joka ei käyt-

tänyt kuntoutuspalveluja, ilmoitti olevansa tyytymätön, koska ei saa mielestään lainkaan 

tarvitsemaansa kuntoutusta. 
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Kuva 2: Tyytyväisyys kuntoutuspalveluihin Pirkanmaalla 

 

4.7 Hoidon keskittäminen 

Kaikista tutkittavista 55 %:lla hoito oli keskitetty terveyskeskukseen ja 10 %:lla yli-

opistosairaalaan. Kysymyksessä muina vaihtoehtoina olivat MS-neuvola, aluesairaala ja 

keskussairaala. Hoidon keskittämistä koskevaan kysymykseen oli jättänyt kokonaan 

vastaamatta 10 % (kaksi tapausta), ja yksi koki, ettei hänen MS-taudin hoitoaan ollut 

keskitetty mihinkään. 5 % (yksi tapaus) ilmoitti pääasialliseksi hoitopaikakseen yksityi-

sen lääkäriaseman ja 5 % yliopistosairaalan lisäksi työterveyshuollon. 10 % tapauksista 

oli valinnut useampia vaihtoehtoja yhden sijaan. 

 

4.8 Lääkehoito 

Vaikka primaarisesti progressiiviseen MS-tautiin ei ole olemassa taudinkulkuun vaikut-

tavaa lääkehoitoa, 65 % tutkittavista käytti kuitenkin jotakin lääkettä sairauden aiheutta-

mien oireiden helpottamiseksi. Eniten käytössä oli spastisuutta lieventäviä lääkkeitä, 

kuten titsanidiini 30 %:lla ja baklofeeni 25 %:lla tutkittavista. Neuropaattiseen kipuun 

tarkoitettu pregabaliini oli puolestaan käytössä 15 %:lla. Muita käytössä olevia lääkkeitä 

olivat uupumisen lieventämiseen tarkoitettu amantadiini, virtsatieinfektioiden estoon 

tarkoitetut antibiootit, lihasjännitykseen ja spastisiteettiin käytetty klonatsepaami sekä 

jotkin rauhoittavat valmisteet ja unilääkkeet. Muutama tutkittava ilmoitti käyttävänsä li-

säksi mm. sydän- ja verenkiertolääkkeitä sekä diabeteslääkkeitä muiden sairauksiensa 

hoitoon. Yhteyttä lääkkeiden käytön ja EDSS-tason välillä ei havaittu.  
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5 POHDINTA 

5.1 Fyysiset rajoitteet 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin kahdenkymmenen primaarisesti progressiivista MS-tau-

tia sairastavan henkilön tämänhetkistä invaliditeetin astetta, selviytymistä jokapäiväi-

sissä toiminnoissa sekä kuntoutuspalveluiden käyttöä kotiin lähetettyjen kyselykaavak-

keiden avulla. Samat henkilöt olivat osallistuneet MS-taudin kliinisiin tutkimuksiin 

vuonna 1998. Kyselykaavakkeeseen vastasi 87 % (20 tapausta) alkuperäisten 28 tutkit-

tavan joukosta.  

 

Tutkittavat jaettiin kahteen luokkaan heidän ilmoittamansa kävelykyvyn mukaan, minkä 

tarkoituksena oli tehdä karkea jako lievästi ja vaikeammin invalidisoituneitten välille. 

Rajana ryhmien välillä pidettiin EDSS-tasoa 4, mikä merkitsee kykyä kävellä apuvä-

lineittä ja levähtämättä vähintään 500 metriä yhtäjaksoisesti. Ryhmään, jossa toiminta-

kyky oli suhteellisen hyvin säilynyt (EDSS-taso 4 tai vähemmän), sijoittui vain 20 %  

(4 tapausta) tutkittavista, ja heidän keski-ikänsä (57 vuotta) oli noin viisi vuotta alhai-

sempi kuin lopuilla 80 %:lla, joilla EDSS-taso oli yli 4 ja keski-ikä 62 vuotta.  

 

Vuonna 1998 samojen tutkittavien keskimääräinen EDSS-taso oli 4,9. Tähän tutkimuk-

seen osallistuneista tutkittavista 25 % ei pystynyt enää kävelemään lainkaan (EDSS-taso 

yli 7,5), ja 25 % pystyi kävelemään kahta tukisauvaa käyttäen levähtämättä vähintään 20 

metriä yhtäjaksoisesti (EDSS-taso 6,5), mikä merkitsee myös merkittävää invaliditeet-

tia. Tämä havainto kuvastaa primaarisesti progressiivisen MS-taudin etenevää luonnetta 

ja huonoa ennustetta. Taudin heterogeenisyyttä puolestaan kuvaa se, että 20 % tutkitta-

vista pystyi edelleen kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä vähintään 500 metriä, 

vaikka heidänkin oireensa olivat kestäneet jo keskimäärin 19 vuotta.  

 

Käsien toimintakyky on kävelykyvyn ohella merkittävä tekijä itsenäisesti elämässä sel-

viytymisessä. Kaikki ne tutkittavat, joiden EDSS-taso oli 4 tai alle, selvisivät ongelmitta 

pukeutumisesta, veitsen ja haarukan käytöstä, hiustenpesusta sekä kolikoiden käsitte-

lystä.  Puolestaan kaikilla niillä, joilla EDSS-taso ylitti tason 7,5, oli ongelmia käsien 

käytössä, ja kaikki heistä tarvitsivat esimerkiksi apua pukeutumisessa. Tasapaino-on-
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gelmista kärsi 90 % tutkittavista. Tasapaino-ongelmat olivat yhteydessä EDSS-tasoon: 

kaikki ne, joilla oli runsaasti ongelmia tasapainon ylläpitämisessä, kuuluivat ryhmään, 

jossa EDSS-taso oli yli 4, ja puolestaan ne, joilla ei ollut ongelmia tasapainon ylläpi-

tämisessä, kuuluivat vähemmän invalidisoituneiden ryhmään. Yhteys EDSS-tason ja 

käsien toimintakyvyn tai tasapainon säilyttämiskyvyn välillä ei ollut kuitenkaan tilastol-

lisesti merkitsevä. 

 

Primaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavilla on useammin virtsaamisen häiriöitä 

kuin muita MS-taudin alatyyppiä sairastavilla (Betts ym. 1993 ja McDonnell ja  

Hawkins 1998). Virtsaamiseen liittyvät ongelmat näkyivät myös tässä aineistossa, sillä 

yhtä lukuun ottamatta kaikki tutkittavat ilmoittivat virtsaamisen häiriöitä esiintyvän. 

Yleinen käsitys kuitenkin on, että kaikilla MS-tautia sairastavilla on virtsaamisoireita ja 

poikkeavuuksia alempien virtsateiden toiminnassa taudin vaikeusasteesta huolimatta. 

Selityksenä sille, miksi yksi tutkittavista ei kokenut ongelmia virtsaamisessa, saattaa ol-

la pitkän taudinkeston ja virtsaamisvaivan kroonisuuden seurauksena tapahtunut so-

peutuminen ja kyvyttömyys enää tunnistaa oireita. (Ukkonen ym. 2003). 

 

Tutkimusten mukaan primaarisesti progressiiviseen MS-tautiin tyypillisesti liittyvät py-

ramidiradan toimintahäiriöt ja niistä johtuvat alaraajojen motoriset ongelmat korreloivat 

virtsaamishäiriöihin. Myös EDSS-tason ja rakon toimintahäiriöiden vaikeusasteen vä-

lillä on havaittu yhteys, mikä selittyy sillä, että EDSS-taso riippuu pitkälti pyramidira-

dan toimintahäiriön asteesta alaraajoissa (Betts ym. 1993 ja McDonnell ja Hawkins 

1998). Samantyyppinen ilmiö oli havaittavissa tässä aineistossa: kaikilla niillä tutkitta-

villa, joiden kävelykyvyn perusteella arvioitu EDSS-taso oli alle 4, esiintyi ongelmia ai-

noastaan rakon tyhjentämisessä, kun taas noin kahdella kolmasosalla niistä, joiden 

EDSS-taso oli yli 4, esiintyi ongelmia virtsanpidätyksessä ja kolmanneksella oli ongel-

mia sekä virtsanpidätyksessä että rakon tyhjentämisessä. Alaraajojen toimintahäiriön as-

teella vaikuttaisi siis näiden havaintojen perusteella olevan yhteys virtsaamisvaivojen 

vaikeusasteeseen (p = 0,000). Koska aineisto oli kuitenkin pieni ja EDSS-tason arviointi 

perustui itse ilmoitettuun kävelykyyn, ovat tulokset vain viitteellisiä. Ulostamiseen liit-

tyviä ongelmia esiintyi aineistossa jonkin verran vähemmän kuin virtsaamisvaivoja, ja 

niistä tavallisin oli ummetus. 
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5.2 Asumismuoto ja työssäkäynti 

Tutkittavista 80 % asui läheistensä kanssa ja 15 % ilmoitti asuvansa yksin. Yksin asu-

vien joukossa oli myös vaikeammin invalidisoituneita. Yllättävää kyllä, kukaan ei asu-

nut palvelutalossa tms. palveluasumisen yksikössä, vaikka keskimääräinen taudin kesto 

oli 23 vuotta ja invaliditeettia oli kertynyt suurimmalle osalle merkittävästi. Tutkitta-

vilta ei kysytty, onko heillä omaishoitajaa, henkilökohtaista avustaa tai muita perheen-

ulkopuolisia hoitajia, jotka mahdollistavat kotona asumisen invaliditeetista huolimatta.  

 

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään sairaudesta huolimatta lisää elämänlaatua ja 

on todennäköisesti useimpien toiveena. Lisäksi se on yleensä kunnille huomattavasti 

edullisempi vaihtoehto laitoshoitoon verrattuna. Toisaalta vaikea invaliditeetti ja muun 

muassa kognitiiviset ongelmat saattavat rasittaa kohtuuttomasti esimerkiksi omaishoi-

tajana toimivaa puolisoa. Kuntien tulisikin huolehtia siitä, että omaishoitajat saavat riit-

tävästi tukea ja mahdollisuuksia levätä muun muassa järjestämällä riittävästi laitos-

paikkoja intervallihoitojaksoja varten. 

 

Tutkittavista oli työelämässä mukana ainoastaan kaksi, vaikka 75 % oli vielä alle 65-

vuotiaita. Molempien työssäkäyvien EDSS-taso oli 4 tai alle. Useissa tutkimuksissa on 

raportoitu MS-tautia sairastavien korkean EDSS-tason korreloivan työkyvyttömyyteen 

(Pompeii ym. 2005). Ranskalaistutkimuksessa todettiin työkyvyn rajan sijoittuvan kes-

kimäärin EDSS-tasojen 4,5 ja 5,5 välille (Verdier-Taillefer ym. 1995), mutta tässä ai-

neistossa ko. raja oli siis alhaisempi, koska EDSS-tasolle 4 tai alle sijoittuvista tutkitta-

vista vain puolet kävi enää töissä, vaikka kaikki heistä olivat alle 65-vuotiaita. Muun 

muassa aineiston pienuuden ja tutkittavien korkeahkon keski-iän vuoksi ei tämän ai-

neiston perusteella kuitenkaan voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä primaari-

sesti progressiivista MS-tautia sairastavien invaliditeetin asteen vaikutuksista työky-

kyyn. Lisäksi MS-tautia sairastavan työkykyyn vaikuttavat useat muut seikat, kuten sai-

rauteen tyypillisesti kuuluva uupumus, kognitiiviset ongelmat sekä työnantajan jousta-

vuus (Pompeii ym. 2005). 
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5.3 Kognitiivisten muutosten vaikutus ja mieliala 

Kognitiivisia ongelmia oli havainnut itsellään yli puolet tutkittavista. Todellisuudessa 

luku on todennäköisesti suurempi, koska lieviä muutoksia on itse vaikea havaita, ja 

taustalla saattaa olla myös oireiden kieltämistä. Kognitiivisia ongelmia oli sekä toimin-

takyvyltään hyvätasoisten että vaikeammin invalidisoituneiden joukossa, ja ne liittyivät 

yleisimmin muistamiseen ja mieleen painamiseen. Toiseksi eniten esiintyi ongelmia pu-

heen alueella. Puhumisen ongelmat eivät sinänsä välttämättä liity pelkästään kognitiivi-

siin ongelmiin, vaan taustalla saattaa olla myös motorisia häiriöitä tai molempia, joten 

kyselykaavakkeen avulla ei voida erotella puheongelmien taustalla olevia syitä. Pieni 

osa tutkittavista koki lisäksi ongelmia uusien asioiden oppimisessa sekä keskittymi-

sessä.   

 

Noin puolet kognitiivisista ongelmista kärsivistä pystyi kuitenkin edelleen asioimaan it-

senäisesti kaupassa, pankissa ja virastoissa, ja kaksi kolmasosaa kykeni hoitamaan asi-

oita puhelimitse. Internetin avulla hoiti asioitaan noin kolmasosa. Vain kaksi tapausta 

tarvitsi kaikkeen asiointiin toisen apua, mikä on suhteellisen pieni osuus tutkittavien 

yleisesti korkeaan invaliditeettitasoon nähden. Tutkittavien asiointikyky kognitiivisten 

ongelmien yleisyydestä huolimatta oli yllättävän hyvä. Mahdollisuus asioida puheli-

mitse helpottaa jo merkittävästi jokapäiväisten asioiden hoitamista ja lisää invalidisoi-

tuneen mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa, mikä on erittäin tärkeää itsemäärää-

miskyvyn säilymisen kannalta. Kykyyn asioida kodin ulkopuolella tai kotoa puhelimella 

tai internetin välityksellä vaikuttavat kognitiivisten tekijöiden ohella luonnollisesti myös 

esim. liikuntakyky, käsien hienomotoriikka sekä näkökyky, joten tuloksiin vaikuttavat 

monet tekijät, ja ne ovat näin ollen vain suuntaa antavia.  

 

On selvää, että tutkittavien kokemat kognitiiviset vaikeudet aiheuttavat monenlaisia on-

gelmia nykyisessä informaatioyhteiskunnassamme, jossa keskittymis- ja oppimiskyvyn 

sekä hyvän muistin merkitys on tunnetusti suuri jokapäiväisessä elämässä ja varsinkin 

työelämässä selviytymisessä. Lievätkin kognitiiviset ongelmat saattavat helposti muo-

dostua kynnyskysymykseksi työelämässä, erityisesti jos työ on nk. ”tietotyötä”. Puhumi-

seen liittyvät ongelmat puolestaan rajoittavat merkittävästi kykyä kommunikoida muit-

ten ihmisten kanssa ja saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa eristäytymiseen. Pa-

himmillaan kognitiiviset ongelmat johtavat dementiaa muistuttavaan tilaan, ja siksi var-
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hainen puuttuminen on tärkeää. Tässä aineistossa kuitenkin ainoastaan 8 % kuntoutus-

palveluja käyttävistä tutkittavista sai psykologista tai neuropsykologista terapiaa, vaikka 

sen tarve vaikuttaisi olevan huomattavasti suurempi. 

 

Kolme neljäsosaa tutkittavista koki mielialansa useimmiten normaaliksi. EDSS-tasolla 

ja mielialalla ei havaittu tilastollista yhteyttä, joten näistä tuloksista ei voida päätellä, et-

tä vaikeasti invalidisoituneet olisivat keskimäärin masentuneempia tai heillä esiintyisi 

vaikeaan MS-tautiin liitettyä euforiaa. Tulokset perustuvat kuitenkin tutkittavien omaan 

näkemykseen mielialastaan, mikä saattaa erota asiantuntijan arviosta. 

 

5.4 Palvelujärjestelmän toiminta 

Kuntoutuspalveluja käytti lähes kaksi kolmasosaa, ja yli puolet tutkittavista osallistui 

kuntoutukseen vähintään kerran viikossa. Eniten käytettiin yksityisen kuntoutuslaitok-

sen palveluja ja lähes yhtä paljon terveyskeskuksen palveluja. Laitoskuntoutusjaksoille 

osallistuttiin harvemmin. Suurimmalla osalla kuntoutusmuotona oli fysioterapia tai 

voimistelu. EDSS-tason ja kuntoutuspalvelujen käytön välillä oli tilastollinen yhteys    

(p = 0,007), eli vaikeammin invalidisoituneet käyttivät useammin kuntoutuspalveluita 

kuin vain vähäisesti invalidisoituneet, mikä sinänsä ei ole yllättävää. Alle 65-vuotiaille 

vaikeasti invalidisoituneille myös kuntoutukseen pääseminen on todennäköisesti hel-

pompaa, koska heillä on siihen lainsäädännöllinen oikeus (Laki Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutusetuuksista 2005/566). Tämä oikeus kuntoutukseen loppuu 65 vuoden iässä, 

minkä jälkeen vastuu kuntoutuksen järjestämisestä siirtyy kunnille. Tässä aineistossa 

kuitenkin ko. ikärajan ylittäneistä tutkittavista 80 % käytti edelleen kuntoutuspalveluja 

vähintään kerran viikossa.  

 

Kuntoutuspalveluja käyttävistä noin puolet oli tyytyväisiä saamaansa kuntoutukseen, ja 

kolmasosa sai tarvitsemaansa kuntoutusta, muttei mielestään riittävästi. Vain yksi kun-

toutuspalveluja käyttävä tutkittava oli tyytymätön saamiinsa kuntoutuspalveluihin.  

Suomessa MS-tautia sairastavien tyytyväisyyttä kuntoutuksensa tasoon on tutkittu var-

sin vähän ja primaarisesti progressiivista tautityyppiä sairastavien tyytyväisyyttä ei tiet-

tävästi lainkaan. Tässä aineistossa kuntoutuspalveluja käyttävien tutkittavien lukumäärä 

(13 tapausta) jäi kovin pieneksi, ja kuntoutusta koskevia kysymyksiä oli kyselykaavak-
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keessa vain muutama, eikä näin ollen pitkälle meneviä johtopäätöksiä primaarisesti 

progressiivista MS-tautia sairastavien kuntoutuspalvelujen käytöstä ja tyytyväisyydestä 

tarjolla oleviin kuntoutuspalveluihin voida tehdä. Kuntoutuksen vaikutus toimintaky-

kyyn MS-taudissa on kuitenkin osoitettu tutkimuksin, ja ihanteellista olisikin, että jo-

kainen kuntoutusta tarvitseva saisi sitä riittävästi. Käytännössä kuntoutuspalvelujen 

saantia rajoittavat kuitenkin muun muassa kuntien niukat resurssit. Myös se, kuinka tie-

toinen MS-tautia sairastava on omista oikeuksistaan kuntoutuspalveluihin ja kuinka hän 

jaksaa niitä vaatia, saattaa vaikuttaa saatavaan kuntoutukseen ja sen määrään.  

 

Suomessa MS-tautia sairastavia hoidetaan usein keskussairaalatasolla, mutta osa paik-

kakunnista, kuten Tampere, on siirtänyt suunnitellusti hoitovastuuta terveyskeskuksiin 

(Enberg ym. 2005). Yli puolella tämän aineiston tutkittavista hoito oli keskitetty terve-

yskeskukseen ja vain kymmenesosalla yliopistosairaalaan. Hoidon keskittämistä koske-

vasta kysymyksestä kävi ilmi, että osa tutkittavista ei tiennyt, missä heidän hoidostaan 

vastaava paikka oli, tai koki hoidon hajautetun useampaan toimipaikkaan tai ettei hoitoa 

oltu keskitetty mihinkään. Suomalaisessa MS-tautia sairastavien tyytyväisyyttä hoi-

toonsa ja kuntoutukseensa kartoittaneessa tutkimuksessa todettiin, että merkittäviä tyy-

tyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat hoitopaikan lisäksi oman MS-lääkärin olemas-

saolo sekä koettu kuntoutuksen riittävyys (Enberg ym. 2005). Tämän tutkimuksen ai-

neistosta voitaneen päätellä, että koska osa tutkittavista ei tiennyt mihin heidän hoitonsa 

oli keskitetty, heillä tuskin on myöskään omaa hoidosta vastaavaa MS-tautiin perehty-

nyttä lääkäriä.  

 

5.5 Tutkimuksen rajoitteet 

Kyselykaavake tutkimusvälineenä on helpohko tapa selvittää tutkittavien omaa näke-

mystä tämänhetkisestä tilastaan sekä tutkia esimerkiksi tyytyväisyyttä tarjottuihin palve-

luihin, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin. Kyselykaavakkeen haasteena on saada sen ra-

kenteesta tarpeeksi selkeä, sekä ottaa vastausvaihtoehdoissa kaikki oleelliset vastaus-

vaihtoehdot huomioon. Tässäkin tutkimuksessa jotkin kysymykset osoittautuivat vasta-

usvaihtoehdoiltaan puutteelliseksi tai tutkittaville vaikeaselkoiseksi. Tulosten tulkin-

nassa on puolestaan otettava huomioon se, että kaikki vastaukset ovat tutkittavien (ja 

mahdollisesti heitä kyselykaavakkeen täytössä avustaneiden henkiöiden) subjektiivisia 
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arvioita ja mielipiteitä, mikä on tietenkin eri asia kuin esimerkiksi kliinikon tekemä 

mahdollisimman objektiivinen arvio neurologisesta tilanteesta tai konetutkimusten tu-

lokset. Tämän vuoksi tutkimustuloksia on arvioitava kriittisesti eikä niistä voida vetää 

suoraviivaisia päätelmiä. Tulosten arviointiin toi lisähaastetta se, että kaikki tutkittavat 

eivät vastausohjeista huolimatta esimerkiksi kognitiivisista ongelmista johtuvista syistä 

niitä kuitenkaan noudattaneet, ja niinpä vastauksia jouduttiin paikoitellen tulkitsemaan.  

 

5.6 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että primaarisesti progressiivinen MS-tauti on luonteel-

taan etenevä ja johtaa useimmissa tapauksissa vuosien kuluessa vaikeaan invaliditeet-

tiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, minkä asteista invaliditeettia primaarisesti progressii-

vinen MS-tauti aiheuttaa sairauden kestettyä jo pitkään ja minkälaisia haittoja jokapäi-

väiseen elämään se voi tuoda. Aineistosta kävi myös ilmi, kuinka paljon MS-taudin ete-

nemisaste ja sen myötä kertyvä invaliditeetti voivat vaihdella samaa tautimuotoa suurin 

piirtein yhtä pitkään sairastaneilla. Tulokset eivät sinällään ole yleistettävissä primaari-

sesti progressiivista MS-tautia sairastavien keskuudessa, koska tutkittavat olivat koh-

tuullisen iäkkäitä (keski-ikä 61 vuotta) ja MS-taudin oireet olivat kestäneet jo keskimää-

rin yli 20 vuotta.  

 

Primaarisesti progressiivinen MS-tauti on suhteellisen harvinainen sairaus, ja niinpä tut-

kittaviakin on Suomen kokoisessa maassa melko vähän. Tämä tutkimus rajattiin Pirkan-

maan alueelle, ja koska aineisto jäi pieneksi, rajoitti se myös tilastollisen analyysin mah-

dollisuuksia. Lisää tutkimusta primaarisesti progressiivista MS-tautia sairastavien sel-

viytymisestä sairautensa kanssa tarvittaneen Suomessa lisää tulevaisuudessa. 
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Liitteet: Kyselykaavake 

 

Primaarisesti progressiivisen MS-taudin seurantatutkimus 
 

Tämä kyselykaavake on laadittu Tampereen yliopistossa vuonna 2009 

toteutettavaa primaarisesti progressiivisen MS-taudin seurantatutkimusta 

varten. Sen tarkoituksena on kartoittaa Tampereen yliopistollisessa 

keskussairaalassa vuonna 1998 primaarisesti progressiivisen MS-taudin 

kliinisiin tutkimuksiin osallistuneiden potilaiden tämän hetkistä sairauden 

etenemisastetta ja sairaudesta kertyneen invaliditeetin vaikutusta 

toimintakykyyn.   

 

Osassa kysymyksistä on erilliset vastausvaihtoehdot. Rengastakaa niistä 

parhaiten tilanteeseenne sopiva vaihtoehto/vaihtoehdot. Muissa kysymyksissä 

vastatkaa niille varattuun tilaan. Vastattuanne kysymyksiin pyydämme teitä 

ystävällisesti palauttamaan kyselykaavakkeen saamassanne palautuskuoressa 

yhdessä Suostumus tutkimukseen -lomakkeen kanssa 11.9.2009 mennessä. 

Postimaksu on maksettu valmiiksi. Kaikki tutkimuksen tulokset käsitellään 

luottamuksellisesti.  

 

1. Kävelykyky . Kuinka pitkän matkan pystytte tällä hetkellä kävelemään? 

a) En pysty kävelemään lainkaan. 

b) Pystyn kävelemään korkeintaan pari askelta ja saatan tarvita 

apua pyörätuolista siirryttäessä. 

c) Pystyn kävelemään korkeintaan viisi metriä apuvälinettä käyttäen, 

muuten käytän pyörätuolia. 

d) Pystyn kävelemään kahta tukisauvaa käyttäen levähtämättä 

vähintään 20 metriä yhtäjaksoisesti. 

e) Pystyn kävelemään yhtä tukikeppiä käyttäen välillä levähtäen tai 

levähtämättä 100 metriä yhtäjaksoisesti. 

f) Pystyn kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä vähintään 100 

metriä yhtäjaksoisesti. 
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g) Pystyn kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä vähintään 200 

metriä yhtäjaksoisesti. 

h) Pystyn kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä vähintään 300 

metriä yhtäjaksoisesti. 

i) Pystyn kävelemään apuvälineittä ja levähtämättä vähintään 500 

metriä yhtäjaksoisesti. 

 

2. Käsien toimintakyky.  Tarvitsetteko apua pukeutumisessa? 

a) En tarvitse apua. 

b) Tarvitsen muiden apua pukeutumisessa. 

 

3. Pystyttekö käyttämään veistä ja haarukkaa ruokaillessanne? 

a) Kyllä, pystyn käyttämään molempia ongelmitta. 

b) Pystyn jotenkuten, mutta minulla on ongelmia haarukan ja veitsen 

käytössä. 

c) En pysty käyttämään, tarvitsen muiden apua ruokailussa. 

 

4. Pystyttekö pesemään itse hiuksenne? 

a) Kyllä, pystyn itse pesemään hiukseni. 

b) En, tarvitsen muiden apua hiusten pesussa. 

 

5. Pystyttekö käsittelemään itse kolikoita? 

a) Kyllä, minulla ei ole ongelmia kolikoiden käsittelyssä. 

b) Pystyn jotenkuten, mutta minulla on ongelmia kolikoiden 

käsittelyssä. 

c) En, tarvitsen aina muiden apua kolikoiden käsittelyssä. 

 

6. Virtsaaminen . Esiintyykö teillä ongelmia virtsaamisessa? 

a) Ei esiinny. 

b) Kyllä, minulla on ongelmia virtsanpidätyksessä. 

c) Kyllä, minulla on ongelmia rakon tyhjentämisen kanssa. 

d) Kyllä, minulla on ongelmia sekä virtsanpidätyksessä että rakon 

tyhjentämisessä. 
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7. Ulostaminen. Onko teillä ongelmia ulostamisen kanssa? 

a) Ei ole. 

b) Kyllä, minulla on ongelmia ulosteen pidätyskyvyssä. 

c) Kyllä, minulla on ummetuksesta johtuvia ongelmia. 

d) Kyllä, minulla on sekä pidätyskyvystä että ummetuksesta johtuvia 

ongelmia. 

 

8. Tasapaino . Onko teillä ongelmia tasapainon ylläpitämisessä? 

a) Ei ole. 

b) Kyllä, minulla on toisinaan ongelmia tasapainon ylläpitämisessä. 

c) Kyllä, minulla on runsaasti ongelmia tasapainon ylläpitämisessä. 

 

9. Asuminen.  Miten asutte? 

a) Asun yksin. 

b) Asun yhdessä läheiseni/läheisieni kanssa. 

c) Asun palvelutalossa tms. palveluasumisen yksikössä.  

d) Olen toistaiseksi sairaala- tai laitoshoidossa. 

 

10. Kognitiiviset toiminnot . Onko teillä esiintynyt muutoksia muisti- ja 

ajattelutoiminnoissa? 

a) En ole havainnut muutoksia. 

b) Kyllä, minulla on ongelmia muistamisessa ja asioiden mieleen 

painamisessa. 

c) Kyllä, minulla on ongelmia keskittyä asioihin. 

d) Kyllä, minulla on ongelmia uusien asioiden oppimisessa. 

e) Kyllä, minulla on ongelmia puhumisessa. 

 

11. Jos vastasitte äskeiseen kysymykseen ”kyllä” yhdessä tai useammassa 

kohdassa, niin vastatkaa tähän kysymykseen. Pystyn itsenäisesti: 

a) käymään kaupassa 

b) asioimaan pankissa ja virastoissa 

c) hoitamaan asioita kotoa internetin välityksellä (esim. laskujen 

maksu) 

d) hoitamaan asioita puhelimitse 
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e) tarvitsen kaikkeen asiointiin muiden apua. 

 

12. Mieliala.  Millaiseksi koette mielialanne keskimäärin? 

a) Useimmiten erittäin hyväksi. 

b) Useimmiten normaaliksi. 

c) Useimmiten alakuloiseksi. 

d) Useimmiten masentuneeksi. 

 

13. Työelämä.  Oletteko vielä mukana työelämässä? 

a) Kyllä. 

b) En ole. 

 

14. Jos olette vielä mukana työelämässä, niin kertokaa muutamalla sanalla 

minkä tyyppistä työtä teette. 

 

        

_______________________________________________________________ 

 

15. Kuntoutus . Käytättekö kuntoutuspalveluja, ja jos käytätte, niin kuinka 

usein? 

a) En käytä kuntoutuspalveluja. 

b) Kyllä, käytän vähintään kerran viikossa. 

c) Kyllä, käytän vähintään kerran kuukaudessa. 

d) Kyllä, käytän vähintään kerran vuodessa. 

 

16. Jos käytätte kuntoutuspalveluja, niin vastatkaa tähän kysymykseen. 

Millaisia kuntoutuspalveluja käytätte? 

a) Käytän terveyskeskuksen tarjoamia kuntoutuspalveluja. 

b) Käytän yksityisen kuntoutuslaitoksen palveluja. 

c) Käyn n. 2–3 viikon mittaisilla kuntoutusjaksoilla kuntoutus-

laitoksessa.  
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17. Jos käytätte kuntoutuspalveluja, niin vastatkaa tähän kysymykseen. 

Minkälaisia kuntoutusmuotoja teillä on käytössä? 

a) Voimistelu/fysioterapia. 

b) Toimintaterapia. 

c) Nielemis-/puheterapia. 

d) Psykologinen/neuropsykologinen terapia. 

e) Muu terapiamuoto. 

Mikä?__________________________________ 

 

18. Jos käytätte kuntoutuspalveluja, niin vastatkaa tähän kysymykseen. 

Onko kuntoutuksenne yksilöllistä, vai osallistutteko kuntoutukseen 

ryhmässä? 

a) Osallistun vain yksilölliseen kuntoutukseen. 

b) Osallistun vain ryhmässä tapahtuvaan kuntoutukseen. 

c) Osallistun sekä yksilölliseen että ryhmässä tapahtuvaan 

kuntoutukseen. 

 

19. Jos käytätte kuntoutuspalveluja, niin vastatkaa tähän kysymykseen. 

Oletteko tyytyväisiä kuntoutuspalvelujen saatavuuteen Pirkanmaalla? 

a) Kyllä, mielestäni saan riittävästi tarvitsemaani kuntoutusta. 

b) Osittain kyllä. Saan tarvitsemaani kuntoutusta, mutten mielestäni 

riittävästi. 

c) En ole tyytyväinen, koska mielestäni en saa tarvitsemaani 

kuntoutusta. 

 

20. Vastuu hoidosta . Mihin hoitonne on keskitetty? 

a) Terveyskeskukseen. 

b) MS-neuvolaan. 

c) Aluesairaalaan. 

d) Keskussairaalaan. 

e) Yliopistolliseen sairaalaan. 
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21. Lääkehoito.  Mitä lääkkeitä teillä on käytössä MS-taudista johtuvien 

oireiden helpottamiseen? 

 

      

_______________________________________________________________ 

      

_______________________________________________________________ 

 

 

Kiitos kun osallistuitte tutkimukseen! 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


