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1 JOHDANTO 

C-hepatiitti on yleisin Suomessa esiintyvistä hepatiiteista, ja se on diagnosoitu jo yli 27 000 
suomalaisella. Vuosittain 1 000–1 200 suomalaista sairastuu C-hepatiittiin. Sairastuneista 
lähes puolet on 20–29 -vuotiaita nuoria.1 Taudilla on merkittäviä vaikutuksia paitsi 
sairastuneiden ja heidän läheistensä elämään myös laajemmin yhteiskuntaan. C-hepatiitti on 
pahimmillaan elinikäinen rasite sairastuneelle ja samalla myös huomattava taakka julkiselle 
terveydenhuollolle. 

Vuonna 2012 julkaistussa Euro Hepatitis Index -raportissa vertailtiin kolmenkymmenen 
eurooppalaisen maan hoitokäytäntöjä C-hepatiitin torjunnassa. Suomi sijoittui vertailussa 
sijalle 17. Vertailu perustuu maiden käytäntöihin seuraavilla C-hepatiitin torjunnan 
osa-alueilla: ennaltaehkäisy, testaaminen, hoitoon pääsy, kansalliset toimenpiteet sekä 
tuloksellisuus C-hepatiitin torjunnassa. Parhaat käytännöt ovat tutkimuksen mukaan 
Ranskassa. Pohjoismaista Ruotsi sijoittui sijalle neljä, Norja oli yhdeksäs ja Tanska 16.2

Munuais- ja maksaliitto, A-klinikkasäätiö, AbbVie Finland ja MSD Finland haluavat olla 
mukana käynnistämässä laajempaa keskustelua keinoista, joilla C-hepatiittitartuntojen 
määrä Suomessa saataisiin laskuun. Tätä tarkoitusta varten nämä toimijat teettivät 
viestintätoimisto Milttonilla sidosryhmätutkimuksen, joka pohjautuu Suomen keskeisten 
terveydenhuollon asiantuntijoiden, virkamiesten, sairaanhoitopiirien ja potilasjärjestöjen 
edustajien sekä poliittisten päättäjien haastatteluihin. Tutkimus julkistettiin 13.10.2015 
Finlandia-talolla järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa ”C-hepatitis in Finland, where 
are we now?”. 

Tutkimuksen tarkoituksena on koota yksiin kansiin eri sidosryhmien näkemyksiä Suomen 
C-hepatiittitilanteeseen liittyen ja näin edesauttaa aiheesta käytävää keskustelua. 
Haastattelut osoittivat, että sidosryhmien näkemykset C-hepatiitin ennaltaehkäisystä, 
hoidosta ja seurauksista vaihtelevat ja ovat keskenään osin ristiriitaisia. Erityisesti 
kysymys siitä, ketkä tulee hoitaa ensisijaisesti, jakaa mielipiteitä. C-hepatiitin hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn ei ole olemassa yhtenäisiä käytäntöjä, vaan ne vaihtelevat alueittain. 
Tämä tekee sairastuneiden tasa-arvon turvaamisesta vaikeampaa. Moni tutkimusta varten 
haastatelluista esittikin toiveen vahvemman kansallisen koordinaation ja ohjeistuksen 
luomisesta C-hepatiitin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyen. 

Haastatteluista välittyi vahva tahto tietoisuuden lisäämiseen C-hepatiitista ja sen 
vaikutuksista. Osa haastatelluista puhui C-hepatiitista jopa ”vaiettuna sairautena”, joka 
leimaa kantajansa ja johon liittyy paljon ennakkoluuloja ja väärää informaatiota. Tämä 
tutkimus pyrkii osaltaan nostamaan tietoisuutta ja ymmärrystä C-hepatiitista sekä 
tarjoamaan alustan jatkokeskustelulle. Lämmin kiitos kaikille niille, jotka osallistuivat 
haastatteluihin ja tekivät näin tämän tutkimuksen mahdolliseksi. 

1 THL: Tartuntatautirekisteri - C-hepatiitti THL 2014; (19.9.2014)

2 Health Consumer Powerhouse, Euro Hepatitis Index 2012, Report, 3-6, 9
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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena eri sidosryhmät näkevät Suomen 
C-hepatiittitilanteen ja mitkä keinot nähdään tärkeinä C-hepatiitin ennaltaehkäisyssä ja 
torjunnassa. Tutkimusta varten haastateltiin seuraavia tahoja: Sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
HUS, Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS, Turun yliopistollinen keskussairaala 
TYKS, Turun ja Varkauden sosiaali- ja terveystoimen edustajat, Keskustan, Kokoomuksen, 
Perussuomalaisten ja SDP:n eduskuntaryhmät, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 
eettinen neuvottelukunta ETENE, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, A-klinikkasäätiö sekä 
Munuais- ja maksaliitto. 

Haastatteluissa asiaa lähestyttiin kolmen teema-alueen kautta; tietoisuuden lisääminen, 
sairauden ehkäisy ja hoito sekä kansallinen näkökulma. 

Tietoisuuden lisääminen
Tavoitteena oli selvittää haastateltavien näkemyksiä siitä, kuinka hyvin C-hepatiitti ja sen 
tartuntatavat tunnetaan Suomessa. Lisäksi vastaajia pyydettiin esittämään ehdotuksensa 
parhaista keinoista tietoisuuden lisäämiseksi C-hepatiitista. 

Sairauden ehkäisy ja hoito 
Haastatteluissa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä C-hepatiitin ennaltaehkäisystä sekä 
sairauden hoitoasteeseen ja -tapaan vaikuttavista tekijöistä. 

Kansallinen näkökulma
Tavoitteena oli kerätä tietoa kansallisen ohjeistuksen ja koordinaation tarpeellisuudesta, 
keskeisistä sidosryhmistä, joiden ääntä valmistelussa tulisi kuulla sekä parhaista 
kansainvälisistä käytännöistä. 

Haastatteluja tehtiin yhteensä 21 aikavälillä 5.5.– 2.10.2015. Haastattelut suoritettiin 
kasvokkain ja ne kestivät keskimäärin 40–60 minuuttia. Haastattelut jakautuivat seuraavasti:

• 5 terveydenhuollon asiantuntijaa
• 7 potilasjärjestön edustajaa
• 5 virkamiestä
• 4 poliittista päättäjää ja taustavaikuttajaa
 
Haastatelluille on taattu anonymiteetti. Tästä johtuen sitaatit on raportissa identifioitu 
ainoastaan haastatellun edustaman tahon mukaan. Tutkimus toteutettiin vuoden 2015 kevään 
ja syksyn aikana ja julkaistiin kokonaisuudessaan 13.10.2015 Suomen C-hepatiittitilannetta 
koskevassa seminaarissa ”C-hepatitis in Finland, where are we now?”.
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C-hepatiitti (HCV) on yleisin Suomessa esiintyvistä hepatiiteista3. Suomen 
tartuntatautirekisteriin on vuoden 1995 jälkeen ilmoitettu noin 27 000 HCV-tapausta1. 
Vuosittain 1 000-1 200 suomalaista sairastuu C-hepatiittiin1. Sairastuneista lähes puolet on 
20–29 -vuotiaita nuoria1.

C-hepatiitti tarttuu veren kautta3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatutkimuksen 
mukaan ruiskuhuumeiden käyttö on yleisin C-hepatiitin tartuntavoista, mutta noin 40 
prosentissa tapauksista tartuntatapa jää tuntemattomaksi3. Ennen viruksen tunnistamista 
vuonna 1990 HCV-viruksen on voinut saada Suomessa myös esimerkiksi verensiirrosta3. 
Muita mahdollisia tartuntatapoja ovat muun muassa suojaamaton seksi4 ja epästeriilien 
lävistys- ja tatuointivälineiden kautta saatu tartunta5. 

C-hepatiitti on usein oireeton, mutta hoitamattomana se voi johtaa jopa kuolemaan4. 
C-hepatiitti-infektio kroonistuu noin 85 prosentilla tartunnan saaneista4 altistaen näin 
kantajansa vuosikymmenien kuluessa erilaisille maksasairauksille kuten fibroosille, 
maksakirroosille ja -syövälle3. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 22 prosenttia 
maksasyövistä johtuu C-hepatiitista6. Suomessa arviolta 2 200 C-hepatiittipotilasta sairastaa 
vakavaa F3/F4 asteen maksavauriota1 3 7 8 9 ja heistä yli puolet on saanut tartunnan ennen 
vuotta 20001 3 7 8 9. 

WHO arvioi, että maailmanlaajuisesti C-hepatiitin aiheuttamaan maksasairauteen kuolee 
350 000–500 000 ihmistä vuosittain10. Suomessa C-hepatiittitartunnan saaneiden kuolleisuus 
on 8,5-kertainen valtaväestöön verrattuna johtuen useasta eri tekijästä3.

3 THL: Hepatiitti C -virusinfektioiden seuranta Suomessa vuosina 1995-2013

4  Färkkilä, M, Virushepatiiti Kirjassa Färkkilä M Isoniemi H Kaukinen K Puolakkainen P toim. Gastroenterologia ja hepatologia Duodecim 

2013 s 749_69_kaikki

5 WHO: Guidelines for the Screening, Care and Treatment of Persons with Hepatitis Infection

6 D. Lavanchy, Epidemiology, HCV, hepatitis C, prevalence, review Article published online: 22 November 2010

7  Liu Shan, et al. New Protease Inhibitors for the Treatment of Chronic Hepatitis C. A Cost-Effectiveness Analysis. Annals of Internal 

Medicine 2012;156:279-290

8  Nieminen U, et al. Effect of steatosis and inflammation on liver fibrosis in chronic hepatitis C. Liver International 2009;29:153-158.

9  Thein et al. Estimation of Stage-Specific Fibrosis Progression Rates in Chronic Hepatitis C Virus Infection: A Meta-Regression. 

HEPATOLOGY 2008;48:418-431

10 WHO: Factsheets - Hepatitis C http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
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Lähde: National Institute for Healy and Welfare, Infectious Diseas Registry, C-hepatitis.  
(referred 26.3.2014)
Official Statistics of Finland (OSF): Population Structure e-publication (e-publication).
ISSN 1797 5395. Helsinki Statistics Finland. (referred 26.3.2014)
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C-hepatiittiin ei ole olemassa rokotusta, mutta sitä vastaan on olemassa tehokkaita 
lääkehoitoja11. Hoidon lopputulokseen vaikuttavat monet tekijät. Hoitojen teho vaihtelee, 
mutta mikäli pysyvä vaste saavutetaan, maksavaurioiden eteneminen pysähtyy11. Uusilla 
interferonivapailla hoidoilla todennäköisyys hoidon onnistumisesta kasvaa, ja genotyypistä 
riippuen voidaan hoidoilla saavuttaa jopa 100 prosentin pysyvä hoitovaste12.

11 Färkkilä M. C-hepatiitin hoito: miten ja milloin? Duodecim 2010;126(1):41-8

12  ABT-450/ritonavir and ABT-267 in combination with ABT-333 for the treatment of hepatitis C virus Ashley Arezou Minaei & Kris V 

Kowdley† †Swedish Medical Center, Liver Care Network, Seattle, WA, USA
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C-HEPATIITTI ON VAIETTU ONGELMA 

Haastatellut terveydenhuollon asiantuntijat, potilasjärjestöjen edustajat, virkamiehet ja 
päätöksentekijät ovat erimielisiä siitä, miten akuutti ongelma C-hepatiitti on Suomessa. 
Erityisesti potilasjärjestöjen edustajat, poliittiset päättäjät sekä ehkäisevän päihdetyön 
asiantuntijat pitävät C-hepatiittia merkittävänä ongelmana, johon tulee puuttua nykyistä 
tehokkaammin. Moni haastateltava ilmaisi erityisen vahvasti turhautumisensa siihen, että 
C-hepatiitti aiheuttaa edelleen kuolemia Suomessa, vaikka sairaus olisi hoidettavissa. 

Myös suurin osa haastatelluista virkamiehistä ja terveydenhuollon asiantuntijoista näkee 
C-hepatiitin merkittävänä ongelmana niille ryhmille, joita se koskettaa suoraan. He 
kuitenkin muistuttavat, että C-hepatiitti ei ole kansanterveydellinen ongelma. Toisaalta 
moni haastatelluista terveydenhuollon ja potilasjärjestöjen edustajista muistutti, että 
sairastuneiden joukossa on paljon nuoria, joilla C-hepatiitin aiheuttamat maksavauriot 
voivat näkyä vasta vuosien päästä. Sairaus saattaa osaltaan kuitenkin vaikuttaa 
heidän työllistymiseensä ja elämänvalintoihinsa merkittävällä tavalla jo ennen vakavien 
maksavaurioiden syntymistä. Näin taudin vaikutukset ja kustannukset kanavoituvat myös 
laajemmin yhteiskunnalle. 

”Onhan se merkittävä ongelma. Turha sairaus, turhia kuolemia. On estettävissä 
oikealla hygienialla.” 

(Poliittinen päättäjä)

”On merkittävä ongelma, etenkin pitkäaikaiskustannusten hallinta on poliittisella 
tasolla ongelma. Yksilötasolla on toki myös haastava ongelma.” 

(Poliittinen päättäjä)

”On merkittävä. Kyseessä on krooninen sairaus, joka johtaa pahimmillaan 
kuolemaan.” 

(Poliittinen päättäjä)

”Jos ajattelee terveysongelmaa ja kansanterveyttä, niin en näe hirveän suurena 
ongelmana. Potilasryhmässä, jossa pääosassa esiintyy, tämä on yksi osa heidän 
sairastavuuttaan.” 

(Virkamies)

”Riskiryhmässä C-hepatiitti muodostaa ongelman. Pitäisi seurata sitä, miten tauti 
etenee näillä käyttäjillä.” 

(Virkamies)
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”Myös mitä nuorempana tartunnan saa, sitä enemmän se kuormittaa 
terveydenhuoltoa. Osa HCV-kantajista on nuoria naisia, joten siihen yhdistyvät 
mahdollisesti myös esimerkiksi perheenperustamiseen ja raskauteen liittyvät 
asiat.” 

(Potilasjärjestön edustaja)

”Onhan se merkittävä ongelma, ja niin Suomessa kuin muuallakin se on tietyn 
alaryhmän ongelma. Siitä syystä se on aliarvioitu ongelma.” 

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Se on huolestuttavaa ja eriarvoistavaa. Nämä nuoret, jotka ovat tässä joukossa, 
heidän tulevaisuutensa on synkkä. Heillä on pitkä tie tulla yhteiskuntakelpoisiksi 
myöhemmin. Leimaava sairaus.” 

(Terveydenhuollon asiantuntija)

Haastatellut sidosryhmät ovat melko yksimielisiä siitä, ettei C-hepatiittia tunneta vielä 
Suomessa riittävän hyvin koko väestön keskuudessa. Osa haastatelluista näki, että 
tietoisuutta voitaisiin lisätä myös riskiryhmien ja terveydenhuollon ammattilaisten 
keskuudessa. Moni haastatelluista ihmetteli sitä, että esimerkiksi HI-virus sekä A- ja 
B-hepatiitti ovat julkisessa keskustelussa huomattavasti C-hepatiittia tunnetumpia 
sairauksia. 

Osa haastatelluista päättäjistä sekä terveydenhuollon ja potilasjärjestöjen edustajista 
arvelee, että yksi syy sille, miksi C-hepatiitista ei puhuta riittävästi on, että se on julkisessa 
keskustelussa leimaantunut liian vahvasti vain ruiskuhuumeiden käyttäjien ongelmaksi. 
Laajempi keskustelu taudista voisi osaltaan auttaa poistamaan C-hepatiitin leimaa vain 
marginaaliryhmien ongelmana ja hälventää tautiin liitettyjä ennakkoluuloja.

”HIV:stä puhutaan, mutta ei HCV:stä. Jos vähänkin on oireita, pitää osata mennä 
testiin. Lääkäreillä pitäisi olla ymmärrystä kysyä.” 

(Poliittinen päättäjä)

”Kun mennään terveydenhuoltohenkilökunnan ulkopuolelle, tietoisuus 
ei ole riittävällä tasolla. Typistetään elämäntapasairaudeksi, johon liittyy 
huumeidenkäyttö tai holtiton seksuaalinen käyttäytyminen. Moni mieltää, ettei 
kosketa heitä.” 

(Poliittinen päättäjä)

”Se riippuu kohderyhmästä. Jos puhutaan väestötasolla, niin huonommin 
tunnetaan.” 

(Virkamies)
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”Kyllähän se on ongelma, mutta se on vähän jäänyt varjoon. A-hepatiitista 
on pidetty huolta yksityisen terveydenhuollon kautta. HCV:stä ei niinkään 
julkisuudessa puhuta, vaan tieto pyörii vain terveydenhuollon ammattipiireissä. 
Vaikeammin tarttuvista taudeista, kuten HIV:sta on enemmän tietoa kun HCV:stä.” 

(Potilasjärjestön edustaja)

”Nykyisellään HCV nousee mediajulkisuuteen ainoastaan, jos jostain puistosta 
löytyy ruisku ja pelätään, että esimerkiksi lapsi osuu siihen. Reaktio on ihan 
luonnollinen, mutta keskustelu pitäisi avata myös kansanterveydellisestä 
näkökulmasta.” 

(Potilasjärjestön edustaja)

”Sairaudesta eivät tiedä tarpeeksi huumeiden käyttäjät, ei etukäteen, eikä 
piikittämisen aikana. Sairaudesta ei myöskään tiedä terveydenhuollon henkilöstö, 
eivätkä ne, jotka ovat päivisin tekemisissä huumeidenkäyttäjien kanssa, 
puhumattakaan valtaväestöstä.” 

(Potilasjärjestön edustaja)

”Meillä oli viime vuonna seminaari, jonka otsikko oli: ”Hepatiitti, vaiettu sairaus”. 
HCV:stä ei ole puhuttu, koska kohderyhmä on sellainen, josta haluttaisiin vaieta.” 

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Kenties sitten se, että A- ja B- hepatiittiin on rokotteet, hämää juttua. Tekee siis 
sen, että HCV ei saa sille kuuluvaa huomiota.” 

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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TIETOISUUDEN LISÄÄMISEEN ON USEITA KEINOJA

Suurin osa haastatelluista korostaa, että tietoisuuden lisääminen C-hepatiitista tukee taudin 
ennaltaehkäisyä ja tartuntojen määrän kääntymistä laskuun. Terveydenhuollon asiantuntijat 
ja potilasjärjestöt arvioivat, että riskiryhmiin kohdistettava tiedottaminen on välttämätöntä, 
mutta ei laajuudeltaan riittävää yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. 

Moni haastatelluista pitää erityisesti nuorten parissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä 
tärkeänä ja toivoo, että C-hepatiitista tiedottaminen liitettäisiin tiiviimmin osaksi kouluissa 
tehtävää päihteiden vastaista työtä tai osaksi terveystiedon opetusta. 

Vastaajilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on paras tapa tavoittaa nuoret. 
Kouluissa tapahtuvan tiedottamisen lisäksi moni terveydenhuollon ammattilainen 
peräänkuuluttaa erilaisten sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. 
Potilasjärjestöiltä toivotaan aktiivisuutta sairastuneiden äänen esiin nostamisessa, koska 
se nähdään hyvin tehokkaana vaikuttamisen muotona. Toisaalta moni haastatelluista 
potilasjärjestöjen edustajista muistutti, että heidän resurssinsa ovat hyvin pienet ja vain 
selkeällä vastuun- ja tehtävänjaolla kansallisella tasolla voidaan luoda kustannustehokas ja 
kattava suunnitelma tietoisuuden parantamiseksi. 

”Ymmärryksen levittäminen on tärkeää – sen pitäisi lähteä kouluista ja nuorista. 
Pitäisi muistuttaa, että aina kun ihon alle mennään, on olemassa riski.”

(Poliittinen päättäjä)

”On tärkeää löytää oikea kohderyhmä, jota valistaa, jotta siitä on aidosti hyötyä. 
[…] Voitaisiin myös pohtia luovemmin kokonaisuutta: pitäisikö esimerkiksi 
tatuointiliikkeet ottaa vahvemmin yhdeksi tiedottamisen kohderyhmäksi?” 

(Poliittinen päättäjä)

”Tartuntatavoista tietäminen ja tietoisuus ovat kaksi eri asiaa. Kaikkeen 
pitää tietysti panostaa ja etenkin nuorissa ikäryhmissä. Voisi olla jo koulussa 
terveystiedon tunnilla samoin kun muiden tautien osalta.”

(Virkamies)

”Pitäisi erottaa yleinen väestöstrategia ja riskiryhmästrategia, ja edetä 
molemmilla. Pelkästään väestöstrategialla ei tavoiteta riskiryhmiä kunnolla, mutta 
myöskään pelkällä riskiryhmästrategialla tietoa ei saada välitettyä tarpeeksi 
laajasti. Päihdehuollossa tämä on yleinen käytäntö. Jos yleinen ei riitä, tehdään 
erikoispalveluita. Suomessa tähän on hyvät mahdollisuudet, koska samanlaista 
riskiryhmästrategiaa on harrastettu muiden tautien osalta. Ei voi hävitä, jos tekee 
huolellisesti.”

(Potilasjärjestön edustaja)
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”Varmaankin C-hepatiitin osalta pitäisi ottaa käyttöön samantyyppinen 
terveysneutraalisuus kuin muissa kampanjoissa, kuten sydän- ja verisuonitaudit. 
Suomessa neutraali, auktorisoitu medisiininen tieto toimii.”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Itse kierrän HIV-positiivisen kanssa kouluissa. Kerron taudista ja potilas kertoo 
omat kokemuksensa. Pelkkä teoria ei pure, pitää olla vertaiskokemusta, se tuo 
inhimillisyyttä.” 

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Kansallisesti tulisi panostaa tietoisuuden lisäämiseen. Kansallisia kampanjoita, 
kuntatasolla on turha kampanjoida. THL on hyvä taho. Toki tulisi miettiä, 
että kampanjointi olisi kansantajuista ja nuorisoon uppoavaa. Nuoriin ei iske 
vanhanaikainen tietoiskutyyppinen tiedottaminen.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Joskus olemme puhuneet, että mentäisiin infoamaan kouluihin. Olen siihen 
hieman kyynistynyt, sillä HIV-tietoisuutta on jaettu vuosia ja tartunnat pysyvät 
edelleen samoissa lukemissa.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

Yleisen tietoisuuden kasvattamisen lisäksi osa potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 
ammattilaisista toivoo, että myös terveyden- ja päihdehuollon ammattilaisten tietämystä 
C-hepatiitista lisätään, jotta mahdollisimman monella sairastuneita kohtaavalla toimijalla on 
kyky tunnistaa tauti ja sen riskiryhmät sekä riittävä tieto sairauden vaatimista toimenpiteistä. 
Etenkin perusterveydenhuollon ammattilaisten tietoisuudella sairaudesta nähdään olevan 
tärkeä rooli, koska he tekevät päätöksen lähetteen tekemisestä erikoissairaanhoitoon.

Yhtenä tärkeänä välineenä HCV:n ja muiden tartuntatautien ennaltaehkäisyssä monet 
haastatelluista pitävät terveysneuvontapisteitä. Terveysneuvontapisteitä on tällä hetkellä 
Suomessa 37, kaikkiaan 31 kunnassa13. Neuvontapisteiden käytännöissä, muun muassa 
asiakkaille vaihdettavien neulojen ja ruiskujen määrässä, testauksessa, aukioloajoissa ja 
pisteiden sijainnissa, on huomattavia eroja14.

Etenkin potilasjärjestöt ja osa terveydenhuollon edustajista nostivat esiin kysymyksen 
terveysneuvontapisteiden ja testausmahdollisuuksien yhtäläisestä saatavuudesta eri puolilla 
Suomea. Monet haastatelluista toivovat, että tietoa hyviksi todetuista ennaltaehkäisemisen ja 
testaamisen käytännöistä olisi enemmän saatavilla, jotta niiden perusteella voitaisiin luoda 
kansalliset ohjeistukset. 

13 A-klinikkasäätiö, http://www.a-klinikka.fi/yhteystiedot/terveysneuvontapisteet

14  ”Myös Suomessa tarve kansalliselle C-hepatiittistrategialle”, Veturi nr 4, 2011 

http://toimipaikka.a-klinikka.fi/vinkki/sites/toimipaikka.a-klinikka.fi.vinkki/files/VETURI04.PDF
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”Pienempien paikkakuntien on vaikea ylläpitää samankaltaisia neuvontapalveluita. 
Hoitoonohjauksessa pitää kuitenkin olla yhtenäiset standardit.” 

(Poliittinen päättäjä)

”Osaamisessa ja palvelun tasossa on hurjia vaihteluita. Jotkut ovat auki 
vähän aikaa, jotkut laajemmin. Laissa lukee, että on järjestettävä, jos on tarve. 
Järjestäminen vaatii vastuun, että tutustutaan, mikä on oikea malli. Olisi hyvä, 
että lähdettäisiin käyttäjien ehdoilla tekemään kansallinen ohjeistus hyvistä 
käytännöistä. Luotaisiin kansallinen suositus auttamaan kuntia.”

(Virkamies)

”Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on yhdenvertainen tiedonsaanti, 
terveydenhuolto ja koulutus. Kansalaisten tulisi olla yhdenvertaisessa asemassa 
asuinpaikasta riippumatta.”

(Virkamies)

”Tutkijoiden mukaan tällä [terveysneuvontapisteiden työllä] on ollut huomattava 
vaikutus veriteitse tarttuvien tautien ennaltaehkäisyssä. Tällä tavalla tavoitetaan 
paljon sitä porukkaa, jotka ovat eniten alttiita.”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Väestössä normaali terveydenhoitaja näkee HCV-tapauksen ehkä kerran kuussa. 
Siksi tarvitsee olla joka paikassa sama tieto, testaus ja hoitopalvelut.”

(Potilasjärjestön edustaja) 

”Tärkeimpiä seikkoja C-hepatiitin leviämisen ehkäisyssä ovat ruiskujen ja neulojen 
vaihtopisteet, tietoisuuden lisääminen, matalan kynnyksen terveysneuvonta ja 
testaus.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”[Terveysneuvontapisteiden verkosto] ei missään tapauksessa ole kattava, ja kyllä 
siihen työhön pitäisi panostaa todella voimakkaasti. Maailmalla ja Suomessakin on 
todettu, että niistä on paljon hyötyä eri tautien ehkäisyssä.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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Yleisen sekä terveyden- ja päihdehuollon henkilöstön tietoisuuden kasvattamisen lisäksi 
suuri osa haastatelluista näkee riskiryhmien seulonnat tärkeänä keinona lisätä tietoa HCV-
tartunnoista. Tämä voi osaltaan ehkäistä taudin leviämistä. Seulontoja olisi mahdollista tehdä 
esimerkiksi äitiysneuvoloissa, vankeinhoidossa sekä maahantulon yhteydessä. 

HCV-tartunnan saaneiden äitien lapset altistuvat raskauden ja synnytyksen aikana HCV-
tartunnalle. Suomessa on arviolta 240– 400 raskaana olevaa HCV-infektion kantajaa3. 
Osa heistä ei välttämättä edes tiedä tartunnastaan, koska HCV-testi ei kuulu odotusajan 
seulontatutkimuksiin, toisin kuin esimerkiksi hepatiitti B:n ja HIV:n seulonnat15. 

Monet haastateltavat pitävät äitiysneuvoloissa tapahtuvaa C-hepatiitin seulontaa hyvänä 
tapana vähentää tartuntoja ja ihmettelevät, ettei tämä ole jo vallitseva käytäntö. Virkamiehet 
huomauttivat, että tarve seulonnoille on tiedostettu ja siihen saattaa tulla muutos lähiaikoina. 

”Äitiysneuvola on siitä hyvä, että se tavoittaa kaikki sen ikäryhmän raskaana 
olevat. Seulontojen ottamista mukaan tulisi vakavasti harkita.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

Vankien keskuudessa HCV-tartunta on hyvin yleinen (56 % miesvangeista ja 47 % 
naisvangeista)3. 

Moni haastatelluista terveydenhuollon ja potilasjärjestöjen edustajista arvioi vangit otolliseksi 
ryhmäksi C-hepatiitin seulonnoille ja hoidolle, koska vankeusaika vietetään kontrolloidussa 
ympäristössä ja hoito voitaisiin yhdistää muihin kuntouttaviin palveluihin. Tämän arvioidaan 
mahdollisesti lisäävän hoitoon sitoutumista. 

”Kun vankien joukossa esiintyvyys on näin korkea, tämä on tärkeä ryhmä, jolle 
seulontoja tulisi lisätä.”

(Poliittinen päättäjä)

”Vankiloissa voitaisiin tehostaa testausta. Nykyään ei ole rutiinijuttu, 
että testattaisiin. En pidä rutiinitestejä pahana asiana. Vaikka se sotisi 
toimintaperiaatteita vastaan, koen, että puhtaita välineitä tulisi olla saatavana.” 

(Potilasjärjestön edustaja)

15  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta http://www.finlex.fi/fi/laki/

alkup/2004/20040421 (15.1.2015)



14 3 TIETOISUUTTA LISÄÄMÄLLÄ VOIDAAN TEHOSTAA ENNALTAEHKÄISYÄ

SIDOSRYHMÄTUTKIMUS C-HEPATIITISTA SUOMESSA

”Kyllä, ilman muuta pitäisi. Vangit ovat kaikilla mittareilla katsottuna sellainen 
porukka, johon koko yhteiskunnan pitäisi panostaa. Kun porukka lusii, kannattaisi 
antaa lääkehoitoja, mutta mitä sitten, kun ovat ulkona? Pitäisi muistaa syödä 
lääkkeitä. Tähän tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia nyt kun seuraamuslainsäädäntö 
on uusiutumassa.” 

(Potilasjärjestöjen edustaja)

”Minusta vangit ovat tärkein ryhmä.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Tulotarkastuksessa otetaan verinäyte, sen pitäisi olla seulonnan lähtökohtana. En 
ymmärrä, miksi vankeja pitäisi kohdella eri tavalla kuin muita. Kaikilta tulisi ottaa 
testit ilman kieltäytymisoikeutta. Puhutaan arvokkaasta vankeudesta, mutta se on 
hölynpölyä.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

THL:n maahanmuuttajien terveydestä tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa 
oleskelevilla venäläisillä maahanmuuttajilla C-hepatiitin esiintyvyys on 3 % ja somalialaisilla 
maahanmuuttajilla 2 %16. Muista Suomeen tulevista kansallisuuksista C-hepatiittia esiintyy 
esimerkiksi Egyptin (14 %), Kamerunin (13,8 %), Ukrainan (4 %), Irakin (3,2 %) ja Nigerian (2,1 
%)6 maahanmuuttajien keskuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen “Pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy” ei kuitenkaan sisälly suositusta 
C-hepatiitin seulonnasta, vaikka siihen sisältyy vastaava ohjeistus HIV:sta ja B-hepatiitista17.

Moni haastateltavista pitää riskiryhmiin kuuluvien ja korkean prevalenssin maista tulevien 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden testaamista kannatettavana tietoisuuden lisäämiseksi ja 
leviämisen ehkäisemiseksi.

16 THL: Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi, 2012 

17  “Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy” Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:21
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”Tämä on osa kokonaisuutta, joka on jo työn alla.”

(Virkamies)

”Koen, että pitäisi seuloa sekä C- ja B-[hepatiitti] että HIV. Yksilön vapaudet 
ovat tärkeitä, mutta näen paljon HIV:iä, joka todetaan loppuvaiheessa, koska ei 
hakeuduta hoitoon.”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Kyllä. Suomessa on outoa asennetta testaukseen liittyen. Kaikkien pitäisi testata 
itsensä. Kaikilla on riski.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”HIV:hän testataan. En näkisi sitä tärkeänä. Jos täytyy priorisoida, HIV on tärkeä. 
Maahanmuuttajat ovat eri asia. Jos tulee korkean prevalenssin maasta, kannattaa 
testata. Pakolaisista en ole varma, kannattaako. Mikäli status muuttuu, että ovat 
pysyvästi täällä olevia, niin kannattaa testata mikäli kuuluvat [riski]ryhmään.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

Toisaalta osa terveydenhuollon ammattilaisista ja potilasjärjestöjen edustajista 
kyseenalaistaa pelkän testaamisen hyödyn, jos se ei johda hoitoon ohjaamiseen. Nämä 
haastatellut korostavat, että aktiivisempien seulontojen lisäksi tarvitaan myös aktiivisempaan 
hoitoonohjausta sairauden taltuttamiseksi.

”Pitäisi [testata], mutta mitä hyötyä siitä on? Ns. mitäs sitten, jos tulee 
positiivinen? Pitäisi myös tehdä jotain.”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Mitään sellaista ei voi testata, millä tiedolla ei tee mitään. Pitäisi kytkeä siihen 
testaukseen myös, miten hoidetaan, missä tilanteessa, mitä tehdään, jos löytyy 
positiivisia. Jos [testaus] johtaa vain siihen, että tiedetään yksittäinen positiivisuus, 
niin ei pitäisi.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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18  Razavi et al. HCV Treatment Rate in Select European countries in 2004-2010, EASL2013  

http://www.centerforda.com/Presentations/Razavi%20EASL%20presentation%20130424.pdf (9.1.2015)

19  Sillanpää Maarit, Hepatiitti C virusinfektioiden epidemiologisia piirteitä Suomessa. Power Point esitys 15.5.2014

20  Färkkilä, M C-hepatiitin uudet lääkkeet - milloin ja kenelle? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014;130(18):1813-22
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Maailman terveysjärjestö WHO on muistuttanut, että HCV on nykyään parannettavissa oleva 
tauti5. WHO toteaa, että terveydenhuoltoon pääsy tulee taata kaikille riippumatta esimerkiksi 
sosioekonomisesta statuksesta tai mahdollisista käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä kuten 
päihderiippuvuudesta5. 

Myös THL on todennut, että C-hepatiittia voidaan hoitaa lääkkeillä ja että suurin osa hoidetuista 
paranee3. Kuitenkin vain noin 300 sairastunutta Suomessa saa hoitoa vuosittain1  18, mikä on noin 
neljännes suhteessa vuosittaisten uusien tartuntojen määrään3. Sairastuneen terveydentilaan 
vaikuttamisen lisäksi HCV:n hoito ehkäisee myös uusia tartuntoja11, sillä onnistuneen hoidon 
jälkeen sairastunut ei enää levitä virusta3. 

Suomen C-hepatiittiin sairastuneiden hoitoaste, 1,1 %, on 22 maan vertailussa 
kuudenneksi heikoin18. Siitä huolimatta, että tartuntoja ei tulisi lisää tulevina vuosia, 
vakavasta maksavauriosta C-hepatiitin takia kärsivien henkilöiden määrä kasvaisi 
nykyisellä hoitoasteella yli 50 % seuraavan kymmenen vuoden aikana.3 7 8 9 19 Suomessa 
C-hepatiittitartunnan saaneiden hoito aloitetaan vaiheessa, jossa maksavaurio on jo 
edennyt. Pelkkä tartunta ei siis vielä ole riittävä syy hoidon aloittamiseen20. Maksavaurion 
vakavuudesta huolimatta päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa hoidon 
saantiin15. 

Suomessa on tällä hetkellä merkittäviä alueellisia eroja siinä, miten C-hepatiittitartuntojen 
määrä on kehittynyt. Vuonna 2014 eniten tartuntoja suhteessa asukaslukuun raportointiin 
Itä-Savon (49/100000), Länsi-Pohjan (37/100 000) ja Etelä-Savon (32/100 000) 
sairaanhoitopiireistä ja vähiten Keski-Pohjanmaan (12/100 000) Etelä-Pohjanmaan 
(16/100 000) ja Satakunnan (16/100 000) sairaanhoitopiireistä1.

Tartuntojen määrän lisäksi ennaltaehkäisyn sekä hoitoonohjauksen ja hoidon käytännöt 
vaihtelevat merkittävästi alueittain Suomessa. Yhtenäistä suositusta tai ohjeistusta 
C-hepatiitin ehkäisystä ja tartunnan saaneen seurannasta ei ole. Suosituksia on olemassa 
vain C-hepatiitin lääkkeellisestä hoidosta, mutta nekään eivät ole kansallisen tason 
suosituksia.14
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HOITOON PÄÄSEVIEN MÄÄRITTELY JAKAA MIELIPITEITÄ 

Suurin osa haastatelluista potilasjärjestöjen edustajista ja päättäjistä toivoo, että useampi 
C-hepatiittiin sairastunut hoidettaisiin. Samalla etenkin virkamiehet ja osa terveydenhuollon 
edustajista muistuttavat, että resurssit ovat niukat ja suuremman määrän hoitaminen vaatisi 
merkittäviä lisäpanostuksia.

Toisaalta jo nyt C-hepatiitin hoitokustannukset voivat nousta erittäin korkeiksi. Yksi kirroosin 
aiheuttama sairaalahoitojakso teho-osastolla maksaa kymmeniä tuhansia euroja21, ja mikäli 
tauti johtaa maksansiirtoon, ovat kustannukset ensimmäiseltä hoitovuodelta yli 100 000 
euroa21. Tämänkin jälkeen pelkkä lääkehoito maksaa yli 10 000 euroa vuodessa21. Moni 
haastatelluista potilasjärjestöjen edustajista muistuttikin, että jos sairastuneiden hoitoon 
pääsyä lykätään, hoidon hinta lopulta kasvaa, kun C-hepatiitin aiheuttamat maksavauriot 
etenevät pidemmälle. 

Taloudellisesta tilanteesta johtuva priorisoinnin tarve nousi esiin monissa keskusteluissa. 
Kysymys herätti paljon pohdintaa, ristiriitoja ja epätietoisuutta vastaajien keskuudessa. 
Etenkin moni potilasjärjestöjen edustaja sekä poliittinen päättäjä korostaa, että 
sosioekonominen tausta, tartuntatapa tai asuinpaikka eivät saa vaikuttaa hoitoon pääsyyn. 
Ne, jotka ovat motivoituneita saamaan hoitoa, tulisi hoitaa. Toisaalta moni haastateltava 
kokee terveydenhuollon etiikan vastaiseksi ajatuksen yksilöidä hoitoa tarvitsevia ja korosti, 
tarvetta kattavalle ohjeistukselle aiheesta. 
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21  Tiina Lautala. Alkoholikirroosia hoidetaan harvoin maksansiirrolla Lääkärilehti (online) 2010;  

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=8551/type=1 (19 September 2014)
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”Resursseja toki, mutta myös asenteitahan tässä pitäisi muokata. Hoidetaanhan 
HIV:täkin ja syöpää. Kaikki on kallista.”

(Poliittinen päättäjä)

”Kun todetaan, että on sairaus, niin hoito pitää käynnistää. Kytketään 
syrjäytymisen ehkäisyyn – vahva ote siihen, että ei enää tartu uudelleen.”

(Poliittinen päättäjä)

”Noudatetaan perustuslain asettamia pykäliä. Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen 
asemaan. Ei hoitoon pääsyn kriteerinä voi olla, miten tartunta on saatu.”

(Poliittinen päättäjä)

”Tulee tehdä kattava arviointi siitä, missä vaiheessa on järkevintä hoitaa 
kokonaiskustannusten kannalta.”

(Poliittinen päättäjä)

”Rahoituksesta keskustellaan ilman muuta, koska lääkkeet ovat niin kalliita. Hinta 
on 20-kertainen. Jos kaikki ne, joita voisi hoitaa, hoidettaisiin, Suomen lääkemenot 
menisivät kokonaan tämän potilasjoukon hoitamiseen. Paikko laittaa perspektiiviin 
myös taloudellinen tilanne huomioiden.” 

(Virkamies)

”Lopullinen ratkaisu tulee olemaan poliittinen. Jos katsoo koko valtiontalouden 
raameja, on pysyttävä raameissa. Hoito on jostain pois.”

(Virkamies)

”Maksasairaudet yhdistetään heti päihteiden käyttöön. Tämä on päättelyvirhe. 
Krouveinta laatua. Tieteellisen koulutuksen saaneiden ihmisten ei pitäisi 
tehdä sellaisia virheitä. Terveydenhuollon perustehtävä on parantaa, lieventää 
kärsimystä ja auttaa ihmistä elämään terveellisesti. Moralisointi ei kuulu siihen.”

(Potilasjärjestön edustaja)
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”Jotta HCV:n hoito ei mene yksilöllisen harkinnan näkökulmaan, on selvitettävä 
onko hoidosta laajempaa hyötyä. Terveydenhuollon sisällä on oltava konsensus. 
Terveydenhuollon sisällä järjestetään nk. konsensuskokouksia. Esimerkiksi 
20 vuotta sitten puhuttiin huumeista, ja terveydenhuollon korkean statuksen 
asiantuntijat miettivät huumeidenkäyttäjien hoidon ja vieroittamisen hyödyt ja 
haitat. Tällainen konsensus tarvittaisiin myös HCV:n osalla.” 

(Potilasjärjestöjen edustaja)

”Hoitoasteen nostaminen vaatisi sitä, että C-hepatiittia tarkasteltaisiin kuin mitä 
tahansa sairautta, johon on hoito.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Kyllä periaatteessa pitäisi olla samanlaiset systeemit koko maassa. Tietysti 
ongelma kasaantuu kasvukeskuksiin.”

(Terveydenhuollon asiantuntija) 

”Ehkä voisi ajatella, että priorisoitaisiin nuoria ja motivoituneita potilaita. Heitä 
tulee hoitaa parantavalla hoidolla. Samoin ne, jotka ovat saaneet [tartunnan] 
verensiirrosta aikoinaan, odottavat äidit, tässä järjestyksessä.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”On järkevää, että yritetään hoitaa mahdollisimman moni, mutta raha tulee eteen. 
Hoidon arvioon otetaan, jos on saanut tartunnan. Realiteetit ovat terveydenhuollon 
rajalliset resurssit. Siksi tehdään priorisointia.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Kyllä sairastuneet pitäisi pyrkiä saamaan kattavammin hoitoon. Aktiivikäyttäjälle 
ei kuulu hoito, mutta muuten olen sitä mieltä, että tartunta sinänsä riittää hoidon 
aloittamiseksi, jos potilas on kompliantti ja päässyt irti käytöstä. Yksi vuosi kuivilla 
voisi olla kansallisen strategian taso.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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C-HEPATIITTI OSAKSI SAIRASTUNEEN KOKONAISVALTAISTA 
HOITOSUUNNITELMAA

Lähes kaikki haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että yhden keskeisen HCV-potilasryhmän, 
ruiskuhuumeiden aktiivikäyttäjien, alhainen hoitoon sitoutuminen luo haasteita hoidon 
onnistumiselle. Moni terveydenhuollon ammattilainen korostaa, että näiden henkilöiden 
osalta HCV:tä tulisi hoitaa osana laajempaa hoitosuunnitelmaa, joka ottaa huomioon 
sairastuneen kokonaistilanteen. Potilasjärjestöt korostavat, että hoidon saaminen voi toimia 
myös kannustimena kokonaisvaltaisempaan elämäntavan muutokseen, mikä tulisi ottaa 
huomioon hoidontarvetta arvioidessa. 

Vaikka tarpeesta kokonaishoitosuunnitelmille ollaan melko yksimielisiä, moni 
potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon edustaja toisaalta korostaa, että C-hepatiittia ei tule 
suoraan yhdistää päihteidenkäyttöön tai syrjäytymiseen. C-hepatiitti voi tarttua monin eri 
tavoin ja jos sairautta käsitellään liian suoraviivaisesti päihteidenkäytön seurauksena, se 
aiheuttaa mahdollisissa tartunnansaaneissa pelkoa leimaantumisesta ja hidastaa hoitoon 
hakeutumista. 

”Olisi varmaan hyvä koordinoida syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävien 
toimenpiteiden kanssa. Syrjäytymistä on monenlaista, mutta yleinen infon 
jakaminen on tärkeää kaikille.”

(Poliittinen päättäjä)

”Kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma on hyvä ajatus. Sitoutuminen hoitoon on 
tärkeää.”

(Poliittinen päättäjä)

”Hoitavat tahot ovat miettineet tätä – hoidettavien sitouttaminen hoitoon on iso 
haaste johtuen juuri suurimmasta kohderyhmästä. […] Osa moniammatillista 
työtä, jossa katsotaan ihmistä kokonaisuutena.”

(Virkamies)
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”Tuudittaudutaan siihen, että oireet ilmenevät vasta ajan päästä. Jos on sitä tai 
tätä, ihmisen pitää ensin muuttua. Vaikka usein se on niin, että kun potilas saa 
hoitoa, hän voi muuttua.” 

(Potilasjärjestön edustaja)

”Jos lähetteellä haluaa hoitoon, tietäen että on tauti, muttei kerro, että käyttää 
huumeita, pääsee hoitoon. Pitääkö valehdella?”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Hoitoon sitoutuminen on todella huonoa. Vaikka lääke olisi kuinka hyvä, hoitoa ei 
välttämättä saada onnistumaan. Pitää ratkaista muut ongelmat ensin.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Syrjäytymisen ehkäisy on niin laaja asia. Huumeiden käyttöön pitää puuttua, 
mutta siinä samassa ei niinkään HCV yksinään, vaan syrjäytymisen estäminen 
kaikin puolin vaikuttaa myös tähän problematiikkaan. Toki pitää muistaa, että 
piikkihuumeiden käyttö ei ole välttämättä syrjäytymisen merkki. Ei välttämättä ole 
syy huumeiden käyttöön.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Nimenomaan se on tärkeässä roolissa, että ihmisten kokonaistilanne otettaisiin 
paremmin haltuun. Sitä kautta hoitokin onnistuu paremmin.”

(Terveydenhuollon asiantuntija) 

”Neuvontapoisteiden ja muiden kautta ehkä [tulee koordinoida muiden 
päihteidenvastaisten toimenpiteiden kanssa], mutta hoito on kuitenkin sen verran 
vaativaa, että se on pidettävä nykyisessä terveydenhuollon prosessissa mukana.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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5 KANSALLISELTA STRATEGIALTA 
TOIVOTAAN YHTENÄISTEN 
KÄYTÄNTÖJEN VAHVISTAMISTA

Vertailtaessa Euroopan parhaita käytäntöjä C-hepatiitin torjunnassa Ranska sijoittui 
ensimmäiselle sijalle ja esimerkiksi Ruotsi neljänneksi Suomen ollessa vasta sijalla 172. 
Vertailussa nostettiin esille hyviä käytäntöjä C-hepatiitin hoitoon liittyen. Yhdeksi tärkeäksi 
askeleeksi määritellään kansallisen strategian luominen tautiin liittyen, jonka avulla 
luodaan koordinoitu lähestymistapa tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhtenäinen suunnitelma 
sairastuneiden hoitoon ohjaamiseksi ja riskiryhmien paremmaksi tunnistamiseksi2. 

Myös Euroopan maksapotilasjärjestö ELPA:n tilaama raportti suosittaa kansallisten 
C-hepatiittistrategioiden luomista, jotta nykyistä useampi tartunnan saaneista saataisiin 
ohjattua hoitoon2. Kansallisen strategian avulla on mahdollista koordinoida ja keskittää 
toimintaa C-hepatiitin vastaisessa työssä. 

Ranskalla ja Skotlannilla on olemassa oleva kansallinen toimintastrategia C-hepatiittia 
vastaan22. Skotlannin strategia esittelee kolmivaiheisen suunnitelman C-hepatiitin 
torjumiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa (vuosina 2006–2008) tavoitteeksi määritettiin 
tietoisuuden lisääminen terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, datan kerääminen ja 
tutkimusten tekeminen suositusten muotoilemiseksi. Toisessa vaiheessa (vuosina 2008–2011) 
pyrittiin paikallisten moniammatillisten verkostojen luomiseen ja tavoitteena oli hoitaa yli 
1 500 potilasta vuodessa. Lisäksi panostettiin C-hepatiitin tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn 
ja hoitoketjuihin liittyvien käytäntöjen määrätietoiseen tehostamiseen. Kolmannessa 
vaiheessa (vuosina 2012–2015) painopisteenä on ollut C-hepatiitin huomioiminen kattavasti 
seksin ja veren kautta tarttuvien virusten vastaisessa torjuntatyössä.22 23

Ranska tunnisti C-hepatiitin vakavana sairautena jo vuonna 1992. Ranskassa tehtiin 
1990-luvulla tutkimusta ongelman laajuuden selvittämiseksi sekä perustettiin alueellisia 
keskuksia C-hepatiitin hoidolle. Vuonna 1999 Ranska käynnisti ensimmäisen kolmivuotisen 
kansallisen toimenpideohjelman C-hepatiitin torjumiseksi. Ohjelman fokuksena oli 
testaamisen ja hoitoonohjauksen tehostaminen. Ensimmäisen toimenpideohjelman jälkeen 

22  Sharon Hutchinson, Translating research into public health policy: Scotland’s Action Plan on Hepatitis C, INHSU, Munich 5th 

September 2013 http://www.inhsu.com/symposium2013/pdf/sharon-hutchinson-translating-research-into-public-health-policy-

the-scottish-national-hepatitis-c-action-plan.pdf (2.1.2015)

23  NHS Health Scotland, http://www.healthscotland.com/drugs/hepatitis%20C.aspx (2.1.2015)
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24  The Economist, Intelligent Unit, French efforts to address the hepatitis C challenge, 2014,  

http://www.economistinsights.com/sites/default/files/France%20and%20HCV_designed.pdf (2.1.2015) http://www.anrs.fr/

Hepatites-virales-B-et-C/Clinique/Actualites/Premier-rapport-sur-la-prise-en-charge-des-personnes-infectees-par-les-virus-de-

l-hepatite-B-ou-de-l-hepatite-C-en-France

25  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Notas de Prensa 26.2.2015  

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3576

26 THL - Tartuntataudit Suomessa 2013, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-190-7

27 THL: Suomen hiv-strategia THL 2012;July 2012: 1-24 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-799-8 (19.9.2014)

28  Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 

2012–2015

29  Vastus kirjalliseen kysymykseen kansallisesta strategiasta C-hepatiitin torjumiseksi  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_103+2015.pdf

Ranska jatkoi toimenpideohjelmia C-hepatiitin torjumiseksi vuoteen 2012 saakka. Vuonna 
2014 Ranskassa julkaistiin uusimmat suositukset kansallisiksi toimenpiteiksi C-hepatiitin 
osalta. Suositusten avulla Ranskassa on onnistuttu alentamaan C-hepatiittikuolleisuutta, 
parantamaan diagnoosiastetta ja saavuttamaan Euroopan korkein hoitoaste.24

Myös monissa muissa Euroopan maissa C-hepatiitin hoitoon on viime aikoina panostettu 
aiempaa enemmän. Esimerkiksi Espanja on tehnyt päätöksen hoitaa puolet tartunnan 
saaneista seuraavan kolmen vuoden aikana uusilla interferonivapailla lääkkeillä ja osoittanut 
hoitoihin myös tarvittavan rahoituksen.25

 
KANSALLISELLE STRATEGIALLE ON TARVE 

C-hepatiittitartuntoja on Suomessa noin kymmenkertainen määrä suhteessa HIV-
tartuntoihin, mutta C-hepatiitin osalta kansallinen strategia puuttuu26. Suomen HIV-
strategia toimii hyvänä esimerkkinä kansallisen strategian merkityksestä tartuntataudin 
torjunnassa, jossa kaikki HIV-tartunnansaaneet pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja 
hoitamaan27. 

Valtion huumausainepoliittisessa toimenpideohjelmassa vuosille 2012 –2015 viitataan, 
että C-hepatiitin ehkäisyyn ja hoitoon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota28. Osa 
haastateltavista kokee, että tämä lupaus ei ole vielä toteutunut, ainakaan toivotussa 
määrin. Virkamiehet kuitenkin muistuttavat, että C-hepatiittiin liittyvien tutkimusten ja 
selvitysten määrä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana, mikä on osaltaan johtanut siihen, 
että sosiaali- ja terveysministeriö on keväällä 2015 perustanut asiantuntijatyöryhmän, 
jonka tavoitteena on tehostaa HCV-tartuntojen ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen 
testaustoimintaa ja lääkehoitoa. Työryhmä laatii kansallisen strategian C-hepatiitin 
torjumiseksi ja esittelee sen työnsä valmistuttua, todennäköisesti alkuvuodesta 2016.29 
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Kansallisen C-hepatiittistrategian tarve nähdään haastateltavien keskuudessa suurena. 
Sairastuneiden tasa-arvon varmistamiseksi eri puolilla Suomea strategian toivotaan 
vahvistavan kansalliset, yhtenäiset käytännöt taudin ennaltaehkäisyssä, testaamisessa ja 
hoitoonohjauksessa. Tämä edellyttää, että osana strategian valmistelua arvioidaan myös 
tarvittavat resurssit sekä periaatteet niiden käytölle.

”En ymmärrä, miksi C-hepatiitista ei ole tehty vielä strategiaa. Onko niin, että on 
ollut terveyspoliittisessa keskustelussa ihan piilossa tähän asti? HIV on ollut niin 
iso asia, että huomio on keskittynyt siihen.”

(Poliittinen päättäjä)

”Toivon, että strategia tehdään mahdollisimman kattavasti. Mukaan kokonaisarvio 
kustannuksista ja siitä, milloin kannattaa hoitaa.”

(Poliittinen päättäjä)

”On tärkeää, että strategiassa tehdään kokonaisarvio kustannuksista. Kuinka 
paljon maksaa hoitaa ja myös se, kuinka paljon maksaa jättää hoitamatta.”

(Poliittinen päättäjä)

”Kansallisen ohjeistuksen laatimisen tavoitteena se, että sekä testaus että hoidon 
kriteerit ovat yhtenevät.”

(Virkamies)

”Nyt on tehty valtion toimesta selvityksiä ja tutkimuksia C-hepatiitista. Nyt kun 
tietoa on tullut lisää, ollaan tekemässä kansallista strategiaa.”

(Virkamies)

”Koulujen opintosuunnitelmiin pitäisi sisällyttää tämä asia. Testauskynnyksen 
madaltaminen on tärkeää. Kun tartunta todetaan, jatkotestit pitäisi mahdollistaa 
heti. Hoitoon pitäisi päästä helpommin.”

(Potilasjärjestö) 

”Kakki kansalliset strategiat ovat hyviä. Tavoitteena tulee olla sama hoito joka 
puolella maata. Toivoisin sitten, että strategia ei olisi yltiöpäinen, vaan noudattaisi 
sellaisia ajatuksia, että se on toteutettavissa. Yleensä strategioihin ei tule rahaa, 
vaan pelkkiä velvoitteita.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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”Odottaisin kansallisia suosituksia kuten HIV:ssä ja muissakin infektiotaudeissa. 
Vahvasti suosittelen.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Strategia todellakin tarvitaan. Ei ole riittävästi vielä tietoa ammattilaisillakaan 
eikä yhtenäisyyttä ehkäisyssä ja hoidossa.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

STRATEGIAN VALMISTELUSSA ON KUULTAVA ERI SIDOSRYHMIÄ

Suurin osa haastatelluista toivoo strategian valmisteluun mahdollisimman laajaa 
osallistumista eri alojen edustajilta, erityisesti terveydenhuollon ja ehkäisevän päihdetyön 
asiantuntijoilta ja työntekijöiltä sekä potilasjärjestöiltä. Laaja osallistuminen valmisteluun 
nähdään tärkeänä, jotta C-hepatiittiin liittyvät eri näkökulmat tulevat otetuksi huomioon. 
Lähes kaikki haastatellut vaikuttajat olivat valmiita tarjoamaan omaa asiantuntemustaan ja 
aikaansa strategian valmisteluun tarvittaessa. 

Moni terveydenhuollon asiantuntija toivoo, että suosituksia laadittaessa tarkasteltaisiin 
myös kansainvälisiä parhaita käytäntöjä, etenkin muiden Pohjoismaiden, mutta myös 
C-hepatiittiongelmaansa aktiivisesti hoitaneiden Ranskan ja Skotlannin osalta. Näin on 
mahdollista arvioida sitä, onko muualta omaksuttavissa hyviksi osoittautuneita käytäntöjä ja 
vastaavasti oppia muualla tehdyistä virheistä. 

”Olennainen tekijä olisi ministeriö ja poliittiset päättäjät sekä virkamiestaso. Sitten 
lääkärit ja terveydenhuollon henkilökunta mukaan keskusteluun, kuten myös ne, 
jotka työskentelevät ennaltaehkäisyn parissa.”

(Poliittinen päättäjä)



26 5 KANSALLISELTA STRATEGIALTA TOIVOTAAN YHTENÄISTEN KÄYTÄNTÖJEN VAHVISTAMISTA

SIDOSRYHMÄTUTKIMUS C-HEPATIITISTA SUOMESSA

”Sairastavien tai toipuneiden ääni pitää saada vahvasti mukaan suoraankin 
eikä vain potilasjärjestöjen kautta. […] Osana työtä voisi ottaa mukaan myös 
oppimisen asiantuntijoita – heillä olisi ehkä paras näkemys siihen, millainen 
ennaltaehkäisytyö toimii nuorten parissa.”

(Poliittinen päättäjä)

”Varataan Hanasaari kahdeksi päiväksi ja raahataan sinne tutkijat ja komission 
hemmot kertomaan tilanteesta ja asemoimaan Suomi muihin maihin verrattuna. 
Terveydenhuollon keskeiset vaikuttajat otetaan mukaan. Keskeiset strategiat 
tehdään keskustelun jälkeen virka- ja työryhmätyönä.”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Mukaan tulisi ottaa myös käyttäjiä. Ei pidä tehdä strategiaa niin, ettei ymmärretä 
taudin kohderyhmää kunnolla.”

(Potilasjärjestön edustaja)

”Mallina pitäisi olla mitä Ruotsissa ja Ranskassa on tehty. Tehdään siitä 
suomalainen versio.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Täytyisi olla laajasti alan ammattilaiset mukana, eli infektiolääkärit 
ja gastroenterologit, terveystaloustieteen, kolmannen sektorin ja 
perusterveydenhuollon edustajat. Varmaankin viisainta on mennä STM:n 
ohjauksessa ja THL mukaan asiantuntijaorganisaationa.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Myös hoitajat mukaan, sillä hoitajat ovat avainasemassa.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)

”Pitäisi miettiä niin, että miten muissa Pohjoismaissa tehdään. Pitäisi olla 
konsensus, miten lähdetään hoitamaan. Suomessa turha hoitaa omin säännöin.”

(Terveydenhuollon asiantuntija)
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Eri sidosryhmillä on haastattelujen perusteella vahva tahto osallistua aiempaa aktiivisemmin 
keskusteluun C-hepatiittitilanteesta Suomessa ja keinoista tautia vastaan taistelemiseksi. 
Käytyjä keskusteluja leimasi vahvasti tietoisuus taudin hoitamisen ja ennaltaehkäisyn 
haasteista. 

Etenkin potilasjärjestöt, mutta myös osa terveydenhuollon edustajista olivat erityisen 
huolissaan siitä, että C-hepatiittiin sairastuneet pelkäävät leimaantumista, koska tietoisuus 
sairaudesta ja sen vaikutuksista on puutteellista. Moni haastatelluista piti merkittävänä 
epäkohtana myös siitä, että kaikki sairastuneista eivät tiedä saaneensa tartuntaa, koska 
C-hepatiittia ei seulota yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi HI-virusta tai hepatiitti A:ta ja B:tä 
eikä sairautta ja sen etenemistä seurata järjestelmällisesti. 

Haastattelujen perusteella eri sidosryhmät tahtovat lisätä sekä suuren yleisön että 
riskiryhmien ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuutta C-hepatiitista, jotta useampi 
sairastuneista hakeutuisi testattavaksi ja etenkin nuoret osaisivat välttää sairastumista 
paremmin. Erityisesti sairastuneiden ääni tahdotaan saada vahvemmin mukaan 
keskusteluun, sillä se nähdään tehokkaana keinona lisätä ymmärrystä sairaudesta ja sen 
vaikutuksista. 

Vaikean taloustilanteen nähdään luovan haasteita C-hepatiitin ennaltaehkäisyn ja 
hoidon tehostamiselle. Moni haastatteluista korosti, että C-hepatiittiin hoitoon liittyvät 
kysymykset ovat moniulotteisia ja edellyttävät kattavaa kansallisen tason pohdintaa siitä, 
miten C-hepatiittia ehkäistään, hoidetaan ja seurataan sekä siitä, miten resurssit näiden 
tehtävien välillä jaetaan. Kansallisten käytäntöjen ja suositusten vahvistaminen nähdään 
erityisen tärkeänä sairastuneiden tasa-arvon turvaamiseksi. Jokaisella asuinpaikkaan, 
sosioekonomiseen taustaan tai tartuntatapaan katsomatta tulee olla oikeus samanlaiseen 
ennaltaehkäisyyn, testaukseen ja hoitoon. Eräs haastatelluista terveydenhuollon 
asiantuntijoista tiivisti toiveensa kansallisen tason keskustelulle seuraavasti: 

”[Toivon], että C-hepatiittia tarkasteltaisiin kuin mitä tahansa sairautta, johon on 
hoito.”
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