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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita 
sekä heidän läheisiään. Liitto valvoo sairastuneiden etuja.

Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. 
Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.
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Tiivistelmä

Dialyysihoidossa olevien elämänlaatua on selvitetty useis-
sa kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta Suomesta on 
vain vähän tutkittua tietoa. Tällä kyselytutkimuksella ha-
luttiin selvittää, miten suomalaiset dialyysipotilaat kokevat 
dialyysihoidon vaikutukset elämänlaatuun ja henkiseen 
jaksamiseen sekä hoitoyksikössä annetun ohjauksen ja 
kuntoutuksen riittävyyttä. Tavoitteena on vaikuttaa hoito-
käytäntöihin ja dialyysissä olevien ohjaukseen yhteistyössä 
hoitoyksiköiden kanssa.

Tutkimukseen osallistui 193 dialyysipotilasta eri puolilta 
Suomea. Tutkimusaineisto vastasi yleistä kuvaa dialyysi-
potilaista. Suurin osa vastaajista kävi sairaaladialyysissä ja 
ikäjakauma oli 51–70 vuotta. Suurin osa oli ollut dialyysihoi-
dossa yli vuoden, osa jopa yli 10 vuotta.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että potilaat pitä-
vät tiedonsaantia sairaudestaan ja hoitovaihtoehdoistaan 
erittäin tärkeinä. Vastaajat kokivat, että turvallisuuden tun-
netta lisää tieto samoin kuin luottamus asiantuntijoihin ja 

Aineisto ja kyselyn toteutus
Tutkimus tehtiin Digium-kyselynä keväällä 2014. Potilaiden 
oli mahdollista osallistua kyselyyn myös hoitoyksiköiden 
avustuksella tai paperiversiona. Kyselyä markkinoitiin sidos-
ryhmille, jäsenistölle sekä jäsenyhdistyksille sähköpostitse, 
liiton www-sivuilla ja Elinehto-lehdessä. 

Tutkimukseen osallistui 193 dialyysipotilasta eri puolilta 
Suomea. Tutkimusaineisto vastasi yleistä kuvaa dialyysi-
potilaista eli suurin osa (n=140) potilaista oli sairaala- tai 
sateliittihemodialyysipotilaita. Toiseksi suurin ryhmä olivat 
vatsakalvodialyysipotilaat (n=34) ja pienin ryhmä kotihe-
modialyysipotilaat (n=19). Heistä miehiä oli yli puolet. Vas-
taajien keski-ikä oli 51–70 vuotta. Vastanneista yli 80 % 
oli eläkkeellä ja kymmenesosa joko opiskeli tai oli työelä-
mässä. Vastaajista suurin osa oli ollut dialyysihoidoissa yli 
vuoden, mutta kommenteista ilmeni, että osa potilaista oli 

ollut jopa 7–19 vuotta yhtäjaksoisesti hoidoissa. Muutamal-
la oli kokemusta aikaisemmista dialyysijaksoista. Vastaaji-
en jakaumaan saattoi vaikuttaa se, että sairaaladialyysissä 
käyvät tavoitettiin kyselyllä kotidialyysiä tekeviä paremmin 
hoitohenkilökunnan markkinoinnin avulla. 

Kyselyyn vastanneista 72 % oli sairaala- tai satelliittihemo-
dialyysissä ja kotidialyysiä teki 28 % (kotihemodialyysi 10 
%, APD-hoito 13 %, ja CAPD-hoito 5 %). Kaikista vastaa-
jista 37 % olisi halunnut tehdä kotidialyysiä, näistä 16 % 
oli tällä hetkellä sairaaladialyysissä. Muutama olisi halunnut 
käydä terveyskeskuksessa, jonne olisi lyhyempi matka. 

Kyselytutkimuksen teki Munuais- ja maksaliitto ja sitä tuki 
Fresenius Medical Care.

laitteisiin. Suuri osa vastanneista piti tärkeänä sitä, että heillä 
oli mahdollisuus vaikuttaa hoitomuotonsa valintaan. Vastaa-
jien mielestä oli myös tärkeää saada itse vaikuttaa hoidon 
paikkaan ja ajankohtaan. Dialyysihoidon koettiin rajoittavan 
henkilökohtaista elämää. Yli puolet potilaista koki, että mu-
nuaissairaus vaikeutti tulevaisuuden suunnittelua. 

Elämänlaadun kannalta perhe ja perheen tuki olivat erityisen 
tärkeitä, mutta myös henkilökunnalta kaivattiin henkistä tu-
kea vaikeassa elämäntilanteessa. Munuais- ja maksaliiton 
sopeutumisvalmennuskurssit koettiin tarpeellisina, koska ne 
tarjoavat asiatiedon lisäksi tärkeää vertaistukea. 

Moni olisi halunnut jatkaa työelämässä, mutta sairauden ja 
dialyysihoitojen aiheuttama väsymys sekä hoitojen viemä 
aika oli sille esteenä. Oman fyysisen kunnon ylläpidon kat-
sottiin lisäävän sairaudesta ja dialyysihoidoista selviämistä. 
Suunnitelmallista kuntoutusta ei tällä hetkellä ole, sen kehit-
täminen koettiin ensiarvoisen tärkeäksi lisäämään dialyysi-
potilaiden hyvinvointia ja omahoitoisuutta.

KHD
10 %

APD
13 %

CAPD
5 %

SHD
72 % Kyselyyn vastanneiden

hoitomuoto.
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Potilaiden ohjaus ja
osallisuus päätöksentekoon
Potilaat kaipasivat tietoa sairaudestaan ja sen hoitovaihto-
ehdoista. Asiantuntijoiden ohjauksen lisäksi videot, oppaat 
ja nettisivut koettiin tärkeiksi tiedon lähteiksi. Potilaiden oh-
jauksessa on vielä kehitettävää, sillä vastaajista vain puolet 
koki saaneensa riittävästi tietoa hoitomuodoista ja 10 % ei 
osannut sanoa, oliko tieto riittävää. 

Pääasiassa dialyysiä edeltävä ohjaus saatiin lääkäriltä tai 
sairaanhoitajalta vastaanotolla. Dialyysiä edeltävään infor-
maatiotilaisuuteen tai ryhmäohjaukseen oli osallistunut vain 
40 % vastaajista. Saman verran vastaajia ei tiennyt niiden 
mahdollisuudesta tai niitä ei omassa sairaalassa järjestetty. 
Kymmenesosalla vastaajista ei ollut mahdollisuutta osallis-
tua, koska dialyysihoidot oli aloitettu akuutisti.

Suurin osa vastaajista piti tärkeänä, että sai itse päättää 
hoitomuodosta tai sai vaikuttaa sen valintaan. Kuitenkin 
tärkeänä pidettiin myös sitä, että asiantuntija osallistui pää-
töksentekoon, sillä se antoi turvallisuutta. Hoitomuotoa 
valittaessa otetaan yleisesti huomioon lääketieteelliset pe-
rusteet, kyky omahoitoon, asuintilat ja potilaan oma toivo-
mus. 

”Hoitomuodon valinta kohdallani oli helppo. Vain HD so-
pi. Lukuisat vatsanalueen leikkaukset ja vatsa-aorttapro-
teesi ym. eivät antaneet tilaa.”

”Keskustelin hoitavan lääkärin kanssa vaihtoehdoista. 
Yhdessä todettiin kotidialyysin onnistuvan kohdallani.”
”Lääkäri päätti puolestani, luotan häneen ja valinta oli 
loistava”
”Iästäni johtuen en halunnut dialyysilaitetta kotiin”

Lääkehoito koettiin tärkeimmäksi omahoidoksi. Siihen si-
touduttiin hyvin ja lääkkeet otettiin pääasiallisesti annettujen 
ohjeiden mukaisesti.

Ravitsemushoito ja liikunta ovat merkittäviä dialyysipotilaan 
omahoidossa. Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, että he saivat 
hyvin ravitsemukseen liittyvää ohjausta. Dialyysin aikaisen 
liikunnan ohjauksen koki riittäväksi vain vajaa puolet. Tulos 
oli hyvin samankaltainen joka puolella Suomea. 

Munuaisensiirtoa odotti tästä aineistosta ainoastaan 27 %. 
Huolestuttavaa on se, että osa vastanneista ei tiennyt, ovat-
ko he siirtolistalla. 

”Dialyysipotilaalle on ERITTÄIN tärkeää onko siirtolistalla 
ja mikä yleensä on lääkärien strategia hoidon suhteen 
yleensä. Kun ei tiedä todellista tilannetta on aika orpo 
olo.”

Olen saanut riittävästi tietoa 
hoitopäätöksen tekemiseksi.

Täysin
samaa mieltä

30 %

Jokseenkin
samaa mieltä

21 %
En osaa sanoa

10 %

Jokseenkin
eri mieltä

21 %

Täysin
eri mieltä

18 %

Potilasturvallisuus
Suurin osa vastaajista koki hoitonsa turvalliseksi. Heidän 
näkökulmasta potilasturvallisuus oli sitä, että he saavat tie-
toa sekä oikeaa hoitoa oikeaan aikaan oikealla tavalla ja että 
hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Dialyysi-
potilaat kokivat elämänsä olevan laitteen varassa, joten lait-
teiden käyttöturvallisuus nousi kyselyssä erittäin tärkeäksi. 
Myös hoitohenkilökunnan asiantuntevuuden koettiin lisää-
vän turvallisuutta. Heiltä toivottiin enemmän aikaa potilaiden 
yksilölliseen hoitoon.

”Jokaisen hoidon aikana pelkää onnistuuko se, koska 
oma henki on kiinni hoitojen toimivuudesta”
”Hoitajilla ei ole aikaa potilaille. Tietotekniikka ja kaikenlai-
nen tilastoiminen vie heidän aikansa.”
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Dialyysihoitoon liittyvät
tukipalvelut 
Kotidialyysiä opeteltaessa potilaiden koulutus tapahtuu hoi-
toyksikön tiloissa. Noin 40 % vastaajista toivoi, että kou-
lutus olisi mahdollista myös kotona. Ainakin muutamaa 
kotikäyntiä toivottiin kotihoidon alkuun.

”Kotihoidon alkaessa olisi mukava saada hoitaja kotiin 
2-3 kertaa nykyisen 1 sijaan”

Koulutuksessa käytettävää materiaalia, kuten oppaita ja 
videoita, piti 60 % vastaajista tärkeinä apuvälineinä. Myös 
dialyysihoitoon liittyvät internetsivut sekä potilasjärjestön in-
ternetsivut koettiin melko tärkeinä tiedonlähteinä. Vertaistu-
kea ja informatiivisia videoita toivottiin nettisivuille.

”Parempia nettivideoita. Ihmisten tarinoita eri-ikäisistä”
”Vertaistukihenkilöitä suoraan nettiin.”

Puhelinpäivystyspalvelua pidettiin tärkeänä riippumatta siitä 
olivatko vastaajat sairaala- tai kotidialyysissä. Puhelinpalve-
lua toivottiin erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin omas-
sa hoitoyksikössä ei ole toimintaa. Kotidialyysissä korostui 
tuen tarve erityisesti silloin, jos dialyysilaitteen kanssa on 
ongelmia.

”yöllä, kun kone temppuillut, eikä oppaasta saanut apua 
vaikka teki kaikki ohjekirjan antavat neuvot. Osastollakaan 
ei osattu neuvoa.”
”Jos munuaishoitaja on lomalla, kukaan ei välttämättä 
vastaa puheluihin. Saa soitella moneen kertaan, jotta sai-
si asiasta tietävän henkilön puhelimen päähän.”
”Kysyttävät painottuvat yleensä iltaan ja viikonloppuun”

Kuntoutus

Kuntoutuminen on munuaissairailla haastavaa sairauden 
monivaiheisuuden vuoksi. Lähes 12 % kaikista vastanneis-
ta oli sitä mieltä, ettei heillä ole lainkaan voimia omaehtoi-
seen kuntoutukseen (kuten liikunta, vertaistuki, henkisen 
jaksamisen lisääminen). Osa vastaajista koki itsensä niin 
väsyneeksi ja huonokuntoiseksi, että he tunsivat olevansa 
kykenemättömiä kuntoutukseen. 

Pääasiassa fyysinen kuntoutus nähtiin positiivisena asiana 
ja siltä toivottiin erityisesti liikuntakyvyn ja lihaskunnon pa-
ranemista. Kuntoutuksen koettiin kuuluvan kaikille sairastu-
neille ja sitä toivottiin omalta paikkakunnalta. 

Ristiriitaista oli, että 45 % vastaajista oli sitä mieltä, että ny-
kyinen kuntoutus ei ole riittävää, kuitenkaan kuntoutukseen 
ei haettu. Dialyysipotilaat mielsivät kuntoutuksen pelkäs-
tään fyysisenä kuntoutuksena.

”Kuntoutusta toivoisin oman kotipaikkakunnan terveys-
aseman fysioterapeutin avustuksella.” 

”Kuntoutus on ehdottoman tärkeää. Lihaskuntoni on ai-
van nollilla pitkän sairaalassa olon vuoksi.”
”Kuntoutus kuuluisi mielestäni kaikille sairaille.”
”Kuntoutus on tärkeää, jos tarvitsen osallistuisin mielel-
läni. Tällä hetkellä liikun niin aktiivisesti kuin pystyn.”
”En ole saanut kuntoutusta, eikä sellaisesta ole ikinä 
kohdallani puhuttu”. 

Kuntoutussuunnitelma
Ennen dialyysihoitoa aloitetulla kuntoutussuunnitelmalla 
tuodaan kuntoutumiseen selkeyttä, tavoitteita ja tulosta. 
Tällä hetkellä kuntoutussuunnitelmaa ei aikuisille munu-
aispotilaille systemaattisesti tehdä. Yli puolet vastanneista 
ilmoittaa, ettei heille sitä ole tehty ja epävarmoja oli yli kol-
mannes vastaajista. Epävarmuus kertoo, että potilas ei itse 
ainakaan ole ollut aktiivisesti mukana kuntoutussuunnitel-
man teossa. 

Samaa mieltä
15 %

En osaa sanoa
15 %

Eri mieltä
70 %

Minulle on tehty
kuntoutussuunnitelma.
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Sopeutumisvalmennukseen
osallistuminen
Munuais- ja maksaliiton sopeutumisvalmennuskurssit olivat 
tärkeitä 60 % vastaajista. Tieto sopeutumisvalmennuskurs-
seista oli saavuttanut suurimman osan vastaajista, mutta 
kursseille ei kuitenkaan osallistunut kuin neljännes vastaa-
jista.

Sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskursseille osallistu-
neista 46 % koki, että kurssista oli ollut hyötyä. He olivat 
saaneet kurssilta vertaistukea, tietoa sekä eväitä jaksami-
seen. Heillä oli voimavaroja myös omaehtoiseen kuntoutu-
miseen. Jatko- tai seurantakursseja toivottiin.

”Saimme mieheni kanssa kurssilta paljon eväitä jaksami-
seen tässä elämäntilanteessa.”
”Olen ollut muutamalla kurssilla, jotka olivat hyödyllisiä. 
Enemmänkin voisi olla yhden illan ja päivän toimintaa. 
Esim. yhteinen kulttuuriharrastaminen, luontoretki, illalli-
nen jne.”
”Sain uusia ystäviä kursseilta. Vertaistuki todella tärkeää. 
Vaikka tiivis ohjelma kurssilla vaihtelua yksitoikkoiseen 
elämään.”
”Sopeutumisvalmennusleiri oli tosi hyvä, mutta ehdotto-
masti siinä olisi pitänyt olla seurantajakso.”

Kiinnostusta kurssille osallistumiseen löytyi, jos itselle so-
piva kurssi olisi läheltä kotoa sopivana ajankohtana. Myös 

lyhyitä yhden illan tai päivän virkistyksellisiä kuntoutuspäiviä 
toivottiin.

Kursseille ei haettu, jos asiasta ei ollut riittävää tietoa tai oma 
kunto koettiin huonoksi. Tietoa ei ollut saanut  20 % vastaa-
jista. Heistä 10 % oli potilaita, joille hoito oli jouduttu aloitta-
maan akuutisti. Tulevaisuuden suunnittelu useita kuukausia 
eteenpäin koettiin myös vaikeaksi. Pieni osa vastaajista koki 
itsensä liian väsyneeksi, iäkkääksi tai hakemuksen tekemi-
sen hankalaksi. Kurssille matkustaminen ja viikon poissaolo 
kotoa tuntui raskaalta. Koettiin myös turhauttavaksi, että 
kurssiaikanakaan ei pääse eroon dialyysihoidosta.

Turhaksi sopeutumisvalmennuskurssit koki 7 % vastaajista. 
Heille asiat olivat tuttuja joko pitkän dialyysivaiheen tai aiem-
man dialyysihoidon vuoksi. 

”Minusta kurssit menevät hukkaan, kun sielläkin pitää 
käydä kolmesti viikossa dialyysissä, joka kestää 5 tuntia” 
”Hakemisen vaikeus ja rahakysymys, lääkärintodistukset 
maksaa.”
”Hakuaika pitkä. En osaa tai uskalla tehdä suunnitelmia 
kovin pitkälle.”
”Olen jo niin vanha”

Ei ole
tarvetta

6 %

Ei
kommentoitu

63 %

Ei jaksa
12 %

Ei aikaa 2 %

Ei tietoa
kursseista

16 %

Syitä, miksi sopeutumisvalmen-
nuskurssille ei ole osallistuttu.

Miten tärkeä liiton järjestämä 
sopeutumisvalmennus on? Ei osaa sanoa

32 %

Ei lainkaan
tärkeä 3 % Tärkeä

19%

Erittäin tärkeä
23 %

Kohtuullisen
tärkeä 17 %

Ei tärkeä
6 %
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Elämänlaatu

Kyselyssä tuli esille, että suurimmalla osalla potilaita dia-
lyysihoito rajoittaa henkilökohtaista elämää. Yli puolet vas-
taajista koki, että munuaissairaus vaikutti tulevaisuuden 
suunnitelmiin. Dialyysihoidon koettiin vievän aikaa ja ra-
sittavan sekä henkisesti että fyysisesti. Koettiin tärkeäksi, 
että potilaiden tarpeita hoitoyksiköissä huomioidaan mah-
dollisimman hyvin. Hoitojen aikataulusuunnittelulla oli suuri 
merkitys. Riippumatta siitä oliko kyseessä sairaala- tai ko-
tidialyysipotilas, koettiin tärkeänä, että hoidon voi toteuttaa 
haluamanaan ajankohtana. 

Nuoren dialyysipotilaan sitaatti kuvaa hyvin hoidon vaiku-
tusta moneen elämän eri osa-alueeseen: 

"Dialyysissä henkiset ja fyysiset voimat eivät ole samat 
kuin terveellä. Tämä tulee huomioida kaikessa, ei voi 
vetää itseään niin loppuun ettei jaksa huolehtia omasta 
terveydestä ja dialyysin tekemisestä. Myös mitä pidem-
pään on dialyysissä sitä enemmän se syö myös fyysistä 
jaksamista. Tämä vaikuttaa työntekoon, dialyysin alussa 
jaksoin olla töissä nyt kun kolme vuotta dialyysissä en 
enää jaksa. Opiskeluihin vaikuttaa mm. siten ettei tent-
tiviikolla jaksa tenttiä kuin yhden tentin. Tämä hidastaa 
valmistumista. Valmistumisen jälkeen haluaisin töihin, 
mutta voimia ei ole täysipäiväiseen työhön ja oman alan 
töitä ei ole tarjolla osa-aikaisena. Myöskään lapsia en voi 
dialyysissä saada, mitä kauemmin joudun odottamaan 
siirtoa ja olemaan dialyysissä sitä pienemmät mahdolli-
suudet on saada lapsia koska ikä tulee vastaan. Uuden 
puolison löytäminen dialyysissä on myös ongelmallista 
koska monet säikähtävät kun kuulevat että on dialyysis-
sä." 

Monissa tapauksissa elämä rajoittui kodin ja sairaalan vä-
lille. Vastaajat olivat luopuneet matkustelusta, mökkeilystä 
sekä harrastuksista. Hoitoa verrattiin työntekoon, josta ei 
koettu olevan mahdollisuutta lomaan. Tulevaisuuden suun-
nittelu nähtiin mahdolliseksi vasta munuaisensiirron jälkeen, 
vaikka todellisuudessa vain alle viidenneksellä on mahdolli-
suus siirtomunuaiseen.

”Ei voi suunnitella juuri mitään koska tietää ettei jaksa 
paljoa. Jos joskus saa onnistuneen siirron, niin sen jäl-
keen voi alkaa suunnitella”
”jos tietäisin varmasti pääseväni siirtoon voisi asennoitua 
ja mahdollisesti suunnitellakin tulevaisuutta toisin kuin 
nyt ko. asian ollessa pimennossa.”

Pääsääntöisesti vastaajien perheet suhtautuivat dialyysi-
hoitoon positiivisesti ja vastaajat kokivat saavansa riittä-
västi henkistä tukea. Yli kolmanneksella ystävyyssuhteiden 
ylläpito oli vaikeaa dialyysihoidon vuoksi. Koettiin, että lä-
heisten tai ystävien tuki ei ole aina riittävää ja vertaistukea 
kaivattiin. Muun muassa Munuais- ja maksaliiton sekä sai-
raaloiden eri muodoissa tarjoamat kurssit ja tapaamiset, 
jossa on mahdollista saada tärkeää tietoa ja vertaistukea 
koettiin tarpeellisiksi.

”Dialyysissä käynti väsyttää kyllä aika rankasti eikä mil-

lään jaksaisi, jaksamiseen tarvis kyllä enemmän tukea ja 
kannustusta.”
”Toivoisin vertaistukea ja viikonloppuleirejä / tapaamisia 
muitten vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.”
”Tuntuu siltä, että läheisille ei voi kertoa miten vaikeaa 
elämä on dialyysissä. Onhan niillä omiakin huolia.”

Vastanneista yli 80 % oli eläkkeellä ja kymmenesosa jo-
ko opiskeli tai oli työelämässä. Vastaajista lähes puolet oli 
joutunut jäämään eläkkeelle munuaissairautensa vuoksi. 
Avoimissa kysymyksissä kävi ilmi, että sairauden ja dialyy-
sihoitojen aiheuttama väsymys sekä hoitojen viemä aika oli 
esteenä työnteolle. Lisäksi työnantaja ei aina suhtautunut 
sairauteen positiivisesti tai tukenut osa-aikatyöjärjestelyis-
sä. Vastanneista puolet olisi halunnut edelleen jatkaa työ-
elämässä, mikäli se olisi ollut mahdollista.

”Olisi hyvä jos olisi tarjolla enemmän osa-aikaisia töitä. 
Dialyysipotilas ei voi vetää itseään liian väsyneeksi, koska 
joka päivä pitää jaksaa tehdä dialyysi ja hoitaa itseään. 
Olen tehnyt puoli vuotta dialyysin alussa täysiaikaisena 
töitä ja silloin ei jaksanut muuta kuin käydä töissä ja nuk-
kua. Dialyysipotilaan elämässäkin tulee olla sisältöä.”
”yritän jaksaa töissä vaikka välillä tuntuu etten pysty 
edes ajattelemaan, kun pätkii joka päivä. Mietin myös 
sitä että jos on pidempään poissa työelämästä, niin uu-
delleen työllistyminen on vaikeampaa sitten joskus mu-
nuaissiirron jälkeen.”
”Jos olisin saanut apua ja tukea opiskeluun ja työelä-
mään pääsemiseen sairastuttuani olisi elämäni ja talou-
dellinen tilanteeni aivan erilaiset.”

Lähes puolet koki taloudellisen tilanteensa hyväksi, vaikka 
kaksi kolmannesta koki sairaslomalle tai eläkkeelle jäämi-
sen vaikuttaneen taloudelliseen tilanteeseen merkittävästi. 
Vaikka kotidialyysihoitojen tuomat hyödyt koettiin erittäin 
tärkeiksi, lisäsivät ne myös kustannuksia. Esim. vesi-, säh-
kö- ja jätehuoltokustannusten merkittävä lisääntyminen 
huolestutti kotidialyysipotilaita. Myös matkat, lääkehoito ja 
sairaanhoidon kustannukset aiheuttivat lisämenoja.

”Vesi, sähkö ja jätehuoltomaksut nousevat.”
”Alimmalla eläkkeellä elävälle dialyysien, taksien ym hoi-
tojen omavastuut, lääkkeet ja lääkärintodistukset (joita 
Kela vaatii jatkuvasti käytössä olevista lääkkeistäkin 2 v 
välein) ruokavaliot, lisäravinteet jne. Tästä ei jää mitään 
virkistykseen.” 
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Johtopäätökset

Dialyysihoito hallitsee potilaiden elämää. He luopuvat harrastuksistaan, 
yhteydenpidosta ystäviinsä ja matkailusta, koska kokevat ne hankaliksi 
järjestää dialyysien kanssa. Dialyysissä käyvien elämä rajoittuu kodin ja 
sairaalan välille. Jotta he uskaltautuvat pois näin suppeasta elämänpiiris-
tä, tarvitaan tukea ja rohkaisua ammattihenkilöstöltä ja vertaisilta. 

Perhe ja perheen antama tuki vaikuttaa suuresti dialyysissä olevien elä-
mänlaatuun. He kokevat, että perheet suhtautuvat myönteisesti dialyysi-
hoitoon ja antavat heille tukea. Tieto sairaudesta ja sen hoidosta auttaa 
perheenjäseniä ymmärtämään sairastunutta paremmin. On tärkeää, että 
perheenjäsenille annetaan mahdollisuus osallistua sopeutumisvalmen-
nukseen tai hoitoyksikön järjestämään koulutukseen.

Dialyysipotilaat haluavat osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätök-
sentekoon. He tarvitsevat paljon tietoa voidakseen valita itselleen ja 
omaan elämäntilanteeseensa parhaiten sopivan munuaiskorvaushoi-
don. Hoitomuodon valintaan, lääkehoitoon ja ravitsemukseen annettu 
ohjaus koettiin riittäväksi. Liikunnan ohjaus ja tukeminen sitä vastoin oli 
vähäistä, ja sitä pitää kehittää hoitoyksiköissä. Myös jäsenyhdistyksissä 
liikunnan harrastamista voidaan tukea yhteistyössä hoitoyksikön kanssa. 

Suuri osa työikäisistä dialyysipotilaista haluaisi pysyä työelämässä. Hyvät 
tukitoimet ja työn organisointi auttaisivat heitä jatkamaan työssäkäyntiä 
sairaudesta ja dialyysihoidosta huolimatta. Fyysisen ja henkisen jaksa-
misen tukea ja ohjausta kaivataan paljon. Oman hoitoyksikön henkilö-
kunnalta toivotaan enemmän läsnäoloa ja tukea. Dialyysipotilaat tuntevat 
tarvetta saada hoitohenkilökunnalta apua myös kotona. Puhelinpäivys-
tyspalvelua pidetään erittäin tärkeänä silloin, kun hoitoyksikössä ei ole 
toimintaa. Potilaat näkevät hoitohenkilökuntaresurssit liian pieniksi. Hoi-
toyksiköissä nykyisten käytäntöjen kehittäminen enemmän potilaita pal-
velevaksi vaatisi lisää henkilöstöresursseja. 

Dialyysissä olevat saavat vaikuttaa hoitomuotonsa valintaan Suomessa 
erittäin hyvin. Asiantuntijoihin luotetaan ja valittu hoito koetaan pääsään-
töisesti hyväksi ja turvalliseksi. Kuitenkin osa sairaaladialyysissä olevista 
olisi halunnut kotidialyysihoitoon. Syytä siihen, miksi kaikille halukkaille 
kotidialyysiä ei aloitettu, ei kyselyssä selvitetty. Kotidialyysi on hyvä vaih-
toehto sekä yhteiskunnan että potilaan itsensä kannalta. Kotidialyysi on 
sairaaladialyysiä tehokkaampaa ja vapaampaa toteuttaa potilaan oman 
aikataulun mukaisesti. Se on myös yhteiskunnallisesti sairaaladialyysiä 
kustannustehokkaampaa. 

Kuntoutus on dialyysipotilailla haastavaa sairauden monivaiheisuuden 
vuoksi. Ennen dialyysiä ja dialyysin aikana yleiskunto usein heikkenee. 
Väsymys ja huonokuntoisuus vaikuttaa elämänlaatuun ja saattaa olla 
esteenä myös elinsiirrolle. Dialyysipotilaiden kuntoutus on tällä hetkellä 
suunnittelematonta ja riittämätöntä. Kuntoutussuunnitelman teko tulee-
kin aloittaa jo ennen dialyysihoitoja, koska sillä tuodaan kuntoutumiseen 
selkeyttä, tavoitteita ja tulosta munuaissairauden eri vaiheissa. 

Munuais- ja maksaliiton sopeutumisvalmennuskursseista tieto ei ollut 
saavuttanut kaikkia dialyysipotilaita. Sitä tuleekin jatkossa markkinoida 
tehokkaammin eri kanavien kautta. Liiton pitää myös kehittää erilaisia 
kurssimuotoja, jotta voidaan palvella erikuntoisia potilaita lähempänä 
kotia. Munuais- ja maksaliiton ja jäsenyhdistysten rooli asiantuntijana, 
kuntouttajana ja vertaistukena koetaan erittäin tärkeäksi. Yhdistysten toi-
vottiin jalkautuvan enemmän sairaalaan ja liiton hakevan lisää näkyvyyttä 
yhteiskunnallisesti.



Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Jäsenyhdis-
tyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 
henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on 
paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. 

Tietoa
Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa mu-
nuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee sairastuneiden tilannetta 
tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja.

Toivoa
Liitto välittää vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja lä-
heisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä 
ja paikan toimia.

Tukea
Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää so-
peutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja 
hyöty yhdistyvät.
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