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Esipuhe
Epilepsia on haastanut minua elämässäni 8-vuotiaasta saakka. Olen 34-vuotias ja minulle
on kertynyt paljon elämänkokemusta vaikeahoitoisesta epilepsiasta. Ensin pari sanaa
siitä, kuka olen. Läheiset kuvaavat minua lujaluonteiseksi ja itseeni uskovaksi ihmiseksi.
Itse ajattelen, että olen lempeä ja eteenpäin katsova, joskus itsepäinenkin. Perheeseeni
kuuluu aviomies ja 4-vuotias poikamme. Elämämme on asettunut uomiinsa Karviassa.
Epilepsiani määritettiin eteneväksi myoklonusepilepsiaksi OYS:ssa parin vuoden
kuluttua ensimmäisestä tajuttomuuskouristuskohtauksestani, jonka sain vuonna 1995.
Tällöin lapsuuden perhettäni pyydettiin mukaan tutkimukseen, jossa selvitettiin sairauteni perinnöllisyyttä. Sairauteni tarkentui ULD-EPM1:ksi, harvinaisepilepsiaksi. Tästä huolimatta olen sama ihminen, joskin kasvanut ja kehittynyt. Ja tautikin on oikeastaan sama,
mutta tieto siitä, nimeä myöten, on merkittävästi tarkentunut.
Sairauteni eteni pikkuhiljaa ja minulla on ollut monia huonoja jaksoja elämässäni.
Nykyisin käytän kyllä pyörätuolia, mutta kävelen pieniä matkoja ja epilepsiakohtaukseni ovat hyvin aisoissa yhdellä lääkkeellä. Olen ollut työkyvyttömyyseläkkeellä 17-vuotiaasta saakka. Nuoruudessani jouduin luopumaan monista jo oppimistani taidoista,
esimerkkeinä hiihto, pyöräily, piirtäminen ja lopulta käveleminen. Luopuminen oli
rankkaa ja surullista koko perheelle.
Yläaste oli haasteellinen, koska koulu ei ollut esteetön ja asenteet löivät päälle. Avustajapalveluja ei saanut helposti ja opiskelujen sopeuttamista ei osattu järjestää. Lukiossa
opiskelu kävi mahdottomaksi, mutta vahva itsetuntoni sai minut hakeutumaan jatko-opintoihin muualle. Ammatillisena kuntoutuksena kouluttauduin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, mutta en ole pystynyt toimimaan tässä ammatissa. Itsenäistymisvaiheessa
omassa yksiössä asuminen oli hienoa, mutta vammaispalvelujen saaminen oli tuskallisen
työlästä. Siihen liittyi paljon riitelyä ja oikeuksien hakemista. Silti en luovuttanut.
Haluan kertoa omalla esimerkilläni, että sisua tarvitaan vaikeahoitoisen epilepsian
kanssa. Haluan vaikuttaa Epilepsialiiton toiminnassa siihen, että muut epilepsiaa sairastavat pärjäisivät paremmin. En kaipaa yhtään sääliä itseni tai perheeni vuoksi, mutta
apua ja tukea tarvitsen arjessani. Haluan nauttia perheestäni monessa polvessa ja elää
elämäämme tässä hetkessä täysillä. En anna vaikeahoitoisen epilepsian estää sitä.

Päivi Marttila

www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi
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Vaikeat ja harvinaiset
epilepsiat
Epilepsia ei ole yksi sairaus vaan joukko erilaisia sairauksia. Suurin osa epilepsiaa sairastavista on oireettomia lääkityksen ansiosta.
Henkilöllä on vaikea epilepsia, jos hänellä on epilepsiakohtauksia tai muita epilepsiaan liittyviä oireita
asianmukaisesta hoidosta huolimatta ja oireet haittaavat hänen toimintakykyään ja elämänlaatuaan.
Epilepsiaa sairastaa noin 0.5% väestöstä. Heistä noin
kolmasosalla on vaikea epilepsia.
Harvinaissairaudella tarkoitetaan puolestaan
sairautta, jota sairastaa vähemmän kuin yksi henkilö 2000 henkilöä kohden. Osa epilepsioista kuuluu
harvinaissairauksiin ja nämä epilepsiat ovat yleensä
vaikeita epilepsioita. Vaikea epilepsia voi alkaa missä
iässä hyvänsä, mutta useat harvinaisepilepsiat
alkavat jo lapsena.
Epilepsiakohtaukset voivat olla hyvin monimuotoisia. Niitä voi esiintyä viikoittain, kuukausittain tai
useita päivässä ja ne tulevat yleensä odottamattomasti. Kohtaukset voivat aiheuttaa tapaturmia ja
4

vaaratilanteita. Vaikeisiin ja harvinaisiin epilepsioihin liittyy usein kohtausten lisäksi toimintakyvyn tai
älyllisten toimintojen haasteita, jotka voivat joskus
haitata enemmän kuin epilepsiakohtaukset. Epilepsiaan liittyy suurentunut riski äkkikuolemaan (SUDEP),
jolle ei löydy syytä. Äkkikuoleman riski on suurin
aikuisilla, jotka ovat sairastaneet vaikeaa epilepsiaa
pitkään ja joilla esiintyy tajuttomuuskouristuskohtauksia.
On tärkeää löytää epilepsian tarkka taustasyy,
sillä diagnoosi vaikuttaa hoidon valintaan ja antaa
tietoa epilepsian ennusteesta. Taustasyy vaikuttaa
myös siihen, millaisia muita ongelmia epilepsiaan
liittyy.
Vaikeiden ja harvinaisten epilepsioiden taustalla
on erilaisia syitä, joista osa tunnetaan jo tarkasti,
mutta osa diagnosoidaan vain tyyppipiirteiden kuten
kohtaustyypin, aivosähkökäyrän ja alkamisiän perusteella. Tunnettuja syitä ovat aivojen kehityshäiriöt,
eri syistä johtuvat aivovammat tai kromosomi- ja
vaikeat epilepsiat -opas

Epilepsian
hyvän hoidon lähtökohta
on oikea diagnoosi

Epilepsiakohtaukset ja epilepsiaan
liittyvät muut liitännäisongelmat
aiheuttavat merkittäviä haittoja
toimintakykyyn.

geenipoikkeavuudet. Tällä hetkellä tunnetaan jo
useita satoja geenivirheitä, jotka voivat aiheuttaa epilepsiaa ja uusia löytyy jatkuvasti. Diagnostiikka tarkentuu koko ajan, kun geenitutkimus ja tarkemmat
aivojen kuvantamistutkimukset kehittyvät.
Epilepsian syyn selvittäminen ja tehokkaimman
hoidon löytäminen voivat viedä aikaa. Usein joudutaan käyttämään eri epilepsialääkkeiden yhdistelmiä. Joskus lääkehoidon lisäksi harkitaan myös muita
hoitomuotoja kuten dieettihoitoa, stimulaattorihoitoa tai leikkaushoitoa. Hoidon sivuvaikutukset
voivat myös vaikuttaa henkilön toimintakykyyn.
Epilepsian hoidolla pyritään vähentämään kohtauksia ja saavuttamaan mahdollisimman hyvä
elämänlaatu. Epilepsiaa sairastavan henkilön tulee
voida osallistua itse aktiivisesti hoidon ja tukimuotojen suunnitteluun, jossa tulee huomioida vaikean
tai harvinaisen epilepsian erityispiirteet. Tärkeää on
myös läheisten ja vertaisten antama tuki.

www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Vaikeaa ja harvinaista epilepsiaa
sairastavien henkilöiden kohtaukset ja
muut epilepsiaan liittyvät oireet ovat
monimuotoisia ja yksilöllisiä.
Toimivien ja elämänlaatua parantavien
tukimuotojen löytämiseksi tulee selvittää
yksilölliset epilepsian aiheuttamat haitat
yhdessä epilepsiaa sairastavan henkilön
ja hänen läheistensä kanssa.
Epilepsiaa sairastavan henkilön vointi
aaltoilee, tukimuodot tulee suunnitella
sekä hyvien että huonojen vaiheiden
varalle.
5

Esimerkkejä harvinaisepilepsioista
Infantiilispasmioireyhtymä

Lennox-Gastautin
epilepsia

Imeväisikäisenä alkava
epilepsia. Kohtaukset ovat
vähäoireisia, sarjassa tulevia
lihasnykäyksiä eli spasmeja.
Nopea ja tehokas epilepsian
hoito on tärkeää, jotta voidaan
mahdollisimman hyvin välttää
merkittävät kehityksen haitat,
joita liittyy usein tähän
epilepsiaan.

Lapsuusiässä alkava vaikea
epilepsia, johon liittyy usein
monen tyyppisiä kohtauksia
esimerkiksi tajuttomuuskouristuskohtauksia, poissaolokohtauksia ja yhtäkkisiä
kaatumisia sekä älyllinen
kehitysvamma. Koska tapaturmariski on kohtausten
takia suuri, tätä epilepsiaa
sairastavat henkilöt tarvitsevat
jatkuvaa valvontaa.

Lapsuusiässä alkava
epilepsia, jota sairastavilla
on yleensä myös epilepsiakohtauksia. Haitallisinta on
kuitenkin jatkuva unen aikainen purkaustoiminta aivoissa,
mikä haittaa kehitystä joko
laajasti tai tietyllä kehityksen
osa-alueella. Lapsen vointi ja
toimintakyky vaihtelevat
aaltomaisesti. Hyvä ja tehokas
hoito lapsuusiässä parantaa
kehitysennustetta.

Harvinaiset rakenteelliset, tulehdukselliset ja
immunologiset syyt

UnverrichtLundborgin tauti

Dravetin oireyhtymä
Geenivirheen aiheuttama
epilepsia, joka alkaa usein
pitkillä, sairaalahoitoa
vaativilla kuumeen aikaisilla
kouristuskohtauksilla
imeväisiässä. Myöhemmin
epilepsiaan liittyy myös
muun tyyppisiä kohtauksia
ja usein kehityksen ongelmia.

Näihin syihin liittyvät vaikeat
paikallisalkuiset epilepsiat
voivat alkaa lapsuudessa tai
aikuisena. Epilepsiakohtausten luonne riippuu siitä, millä
aivoalueella häiriö vaikuttaa
erityisesti. Epilepsian taustasyy voi vaikuttaa hoitovaihtoehtoihin.

Harvinaisiin kromosomipoikkeavuuksiin ja
geenivirheisiin liittyvät epilepsiat
Epilepsiaa aiheuttavia kromosomipoikkeavuuksia ja geenivirheitä
tunnetaan jo useita satoja ja niitä löytyy koko ajan lisää. Useimmiten
nämä kromosomi- ja geenivirheet ovat uusia poikkeamia juuri
kyseisen henkilön perintötekijöissä eivätkä ne ole periytyneet
vanhemmilta. Taustalla olevan geenivirheen tunnistaminen voi
vaikuttaa lääkkeen valintaan.
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CSWS-oireyhtymä

Suomalaiseen tautiperimään
kuuluva epilepsiasairaus, joka
ilmaantuu kouluikäisenä tai
nuorena aikuisena. Henkilöillä
on tajuttomuuskouristuskohtauksia, jotka yleensä
saadaan hyvin lääkkeillä
hallintaan, mutta pienet
lihasnykäykset kasvoissa ja
raajoissa sekä niiden aiheuttamat tasapaino- ja koordinaatiovaikeudet reagoivat vain
osittain lääkehoitoon. Oireet
aaltoilevat voimakkuudeltaan,
mutta useimmilla henkilöillä
niiden haittaavuus lisääntyy ja
ne johtavat osalla sairastavista
vaikeaan toimintakyvyn
heikkenemiseen.

vaikeat epilepsiat -opas

Vaikean epilepsian vaikutukset
toimintakykyyn
Fyysiset vaikutukset
Epilepsiakohtaukset esiintyvät yleensä yllättäen ja
usein ilman ennakkotuntemusta. Ne aiheuttavat tilanteen, jossa epilepsiaa sairastava henkilö ei pysty hallitsemaan omia toimintojaan. Hän ei välttämättä ole tietoinen sen hetkisistä tapahtumista eikä usein muista
mitään kohtauksesta. Epilepsiakohtauksen jälkeen
henkilö voi olla sekava ja kokea voimakasta väsymystä. Toimintakyky voi olla pitkään alentunut. Kohtausten pelko voi rajoittaa toimintakykyä myös kohtausten välisenä aikana.
Kohtaukset ovat hyvin monimuotoisia: pelkkiä
poikkeavia tuntemuksia, lyhyitä raajanykäyksiä tai
nykinöitä, monimutkaisia liikemalleja tai rajuja tajuttomuuskouristuskohtauksia. Kohtauksiin voi liittyä
tajunnan hämärtyminen. Yksittäisellä epilepsiaa sairastavalla henkilöllä voi olla monia erityyppisiä kohtauksia ja toisaalta eri epilepsiatyypeissä kohtaukset
voivat olla erilaisia.
Epilepsiakohtaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Henkilö voi loukkaantua vakavastikin esimerkiksi tajuttomuuskouristuskohtauksen aikaisen kaatumisen tai epilepsiakohtauksen aikaisen kouristelun
seurauksena. Jos tajuttomuuskouristuskohtaus pitkittyy, se voi johtaa myös hengenvaaralliseen tilaan (epileptinen status).

Epilepsiaa sairastavien kuolleisuus on kaksi-kolme
kertaa suurempi kuin muulla väestöllä. Äkkikuoleman
riski on kasvanut erityisesti vaikeahoitoista epilepsiaa
sairastavilla. Epilepsiaa sairastavalla 20–40 -vuotiaalla
henkilöllä äkkikuoleman riski on 24 kertaa yleisempi
kuin normaaliväestöllä.
Tajunnanhämärtymiskohtausten aikana epilepsiaa sairastava henkilö ei ole tietoinen ympäristöstään. Hänelle voi sattua tapaturma tai hän voi aiheuttaa ympäristössään vaaraa ja sekaannusta, kun hän
toimii kohtauksen aikana tilanteeseen sopimattomalla tavalla. Tajunnanhämärtymiskohtauksen jälkeen esiintyy usein pitkään kestäviä muistivaikeuksia,
jälkiväsymystä, puhevaikeutta ja sekavuutta.
Epilepsian hyvään hoitoon kuuluu epilepsialääkkeiden valinta siten, että niiden sivuvaikutukset ovat
mahdollisimman vähäiset. Vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa joudutaan käyttämään usean lääkkeen
yhdistelmiä, jolloin epilepsiakohtausten lisäksi lääkkeiden aiheuttamat sivuvaikutukset voivat rajoittaa
jokapäiväistä toiminta- ja suorituskykyä. Näistä tavallisimpia tai haittaavimpia ovat väsymys, huimaus,
tasapainohäiriöt, vapina, masentuneisuus, käyttäytymisen muutokset, painonnousu ja päänsärky.

Epileptiset kohtaukset lisäävät
tapaturmariskiä ja heikentävät
toimintakykyä.
Kohtausten jälkioireet ja lääkkeiden
sivuvaikutukset laskevat suoritus- ja
toimintakykyä.
Epilepsian taustasyy voi myös
vaikuttaa henkilön fyysiseen
toimintakykyyn ja korostaa
kohtausten aiheuttamia haittoja.
www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi
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Tiedonkäsittelyn vaikutukset
Vaikeaan epilepsiaan liittyy usein tiedonkäsittelyn
eli kognition ongelmia. Niiden haitta-aste vaihtelee
eri henkilöillä lievistä ja kapea-alaisista ongelmista
vaikea-asteiseen älylliseen kehitysvammaan. Tyypillisiä tiedonkäsittelyn ongelmia ovat tarkkaavuuden ja
vireystilan säätelyn vaikeudet, tiedon prosessoinnin
hitaus, kielelliset ja kommunikaation ongelmat sekä
muistivaikeudet. Vaikeudet voivat aaltoilla. Ne voivat
korostua lyhytaikaisesti kohtausten jälkitilan aikana
tai pitkäkestoisesti, kun kohtaustilanne on huono. Vaikean epilepsian jatkuessa osa näistä ongelmista voi
vähitellen korostua ja jäädä pysyviksi. Lasten opittujen taitojen heikentyminen ja kognitiivisten vaikeuksien lisääntyminen voivat tapahtua nopeasti.
Tiedonkäsittelyn vaikeudet lisäävät henkilön tuen
tarvetta arkielämässä. Ne voivat heikentää toimintakykyä jopa enemmän kuin kohtaukset ja vaikuttaa
yleiseen oppimiskykyyn sekä kykyyn selviytyä työelämässä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.
Tiedonkäsittelyn ongelmia tulisi arvioida säännöllisesti yhdessä epilepsiaa sairastavan henkilön, hänen
lähipiirinsä ja hoitavan tahon kanssa. Itse havaitut
vaikeudet, kuten muistivaikeudet, kannattaa ottaa
puheeksi lääkärikäynneillä.
Tiedollisen toimintakyvyn ongelmia voidaan arvioida neuropsykologisessa tutkimuksessa ja järjestää
sen tulosten perusteella tarvittavaa tukea. Tiedonkäsittelyn vaikeuksien vuoksi henkilöt tarvitsevat usein
tavanomaista enemmän aikaa suoriutuakseen päivittäisistä toimista. Ylisuojelua, tarpeettomia rajoituksia
ja puolesta tekemistä tulee välttää.
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Tiedonkäsittelyn vaikeudet vaihtelevat
lievistä vaikeuksista vaikea-asteiseen
älylliseen kehitysvammaan.

Tiedonkäsittelyn ongelmat voivat olla
lyhytkestoisia ja ohimeneviä. Ne voivat
liittyä kohtauksien jälkitilaan tai olla
pysyviä tai korostua ajan myötä.

Vaikeaa epilepsiaa sairastava voi tarvita
apua joissakin asioissa. Kuitenkin sen
sijaan, että hänen puolestaan tehdään
asioita, on viisaampaa tukea hänen
toimintakykyään rohkaisemalla häntä
tekemään itse ja osallistumaan kaikkeen
kykyjensä mukaan.
vaikeat epilepsiat -opas

Psyykkiset vaikutukset
Vaikeahoitoiseen epilepsiaan saattaa liittyä myös
psyykkisiä ongelmia. Lapsilla ne voivat ilmetä esimerkiksi levottomuutena, käytösongelmina, turhautumisherkkyytenä tai sosiaalisina vaikeuksina. Nuoruudessa ja aikuisuudessa voi esiintyä masennusta tai
ahdistuneisuutta.
Psyykkisten ongelmien taustalla on useita eri
mekanismeja. Joskus epilepsialla ja psyykkisillä sairauksilla on yhteinen taustasyy; sama aivojen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa epilepsiaa, aiheuttaa myös
herkkyyden psyykkiseen sairastavuuteen. Joihinkin
epilepsialääkkeisiin voi liittyä sivuvaikutuksena mielialan muutoksia, levottomuutta tai aggressiivisuutta.
Toisaalta sairastuminen mihin tahansa pitkäaikaissairauteen pelottaa ja vaikuttaa mielialaan. Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan minäkuva saattaa
muodostua kielteiseksi ja itsetunto voi olla heikko.
Näiden taustalla on epävarmuutta ja kokemuksia
oman elämän hallinnan menettämisestä. Tiedonkäsittelyn vaikeudet lisäävät usein myös epävarmuuden
tunnetta. Myös kohtausten ja kuoleman pelot ovat
melko yleisiä vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavilla
henkilöillä.
Epävarmuus, pelot ja psyykkiset ongelmat voivat
johtaa tilanteeseen, että henkilö alkaa välttää tiettyjä
tilanteita ja vetäytyy sosiaalisesta kanssakäymisestä.
Hän saattaa eristäytyä ystävistä, vältellä osallistumista
tai kodin ulkopuolella liikkumista. Eristäytyminen heikentää osaltaan entisestään psyykkistä toimintakykyä. Psyykkisen kuormittumisen riski koskee epilepsiaa
sairastavan ohella myös hänen läheisiään.
www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavilla
saattaa esiintyä psyykkisiä ongelmia,
kuten masennusta tai ahdistuneisuutta.

Kohtausten pelko ja myös kuoleman
pelko ovat melko yleisiä.

Hyvä epilepsian hoito, ympäristön tuki
ja epilepsiaa sairastavan mahdollisuus
vaikuttaa oman elämänsä ratkaisuihin
estävät ja lievittävät psyykkisiä ongelmia.
Vaikea epilepsia ei estä osallistumasta,
mutta sairastava voi tarvita läheisten ja
ympäristön tukea siihen, että hän jaksaa
ja uskaltaa lähteä liikkeelle.
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Arjen haasteet ympäristössä
Vaikeaa epilepsiaa sairastavan lapsen arki
Epilepsiaa sairastavan lapsen arki koostuu samanlaisista asioista kuin terveiden lasten arki. Tavoitteena
on, että lapselle pystytään tarjoamaan samoja kokemuksia ja haasteita kuin muillekin saman ikäisille.
Leikki ja oppiminen ovat lapsen luontaisia toimintoja
ja hän tarvitsee joka päivä sopivan kokoisia, kehitystä
tukevia haasteita.
Vaikeaa epilepsiaa sairastavan lapsen kehityksen
ja jaksamisen kannalta on tärkeää, että hän voi osallistua päiväkodin tai koulun normaaliin arkeen, vaikka
hänen kohtaustilanteensa olisi huonommassa vaiheessa.
Kohtaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Niihin
on varauduttava ja lapsen lähipiirin on osattava hoitaa kohtaukset. Hoito-ohjeet ovat yksilöllisiä, joten on
hyvä, että avustajat ja tilapäiset hoitajat eivät vaihdu
jatkuvasti. Kohtausten pelko ei saa johtaa ylisuojeluun.
Lapsen oma kokemus kohtauksista vaihtelee sen
mukaan, minkälaisia kohtauksia hänellä on. Voi olla,
että hänelle ei jää kohtauksesta mitään mielikuvaa
tai hän voi muistaa sen tarkasti. Kohtaus voi yhtäkkiä
kaataa hänet tai aiheuttaa oudon olotilan, jota ei voi
selittää. Kohtaukset eivät ole yleensä kivuliaita, mutta
ne ovat epämiellyttäviä, koska lapsi menettää niiden
aikana kontrollikykynsä.

Perheen kannalta lapsen vaikeaan epilepsiaan
liittyy paljon epävarmuutta ja ennakoimattomuutta.
Siksi epilepsiaan on joskus vaikea sopeutua. Tavoitteena on kuitenkin pyrkiä elämään mahdollisimman
tavallista elämää vaikean epilepsian aiheuttamista
rajoitteista ja esteistä huolimatta. Lapsen valvonnan
tarve jatkuu vielä siinäkin iässä, jossa lapsi yleensä voi
jo olla yksin kotona. On tärkeää, että valvonnasta huolimatta lapsi pääsee harjoittelemaan omatoimisuutta
ja itsenäistymistaitoja. Esimerkiksi omassa huoneessa
nukkumisen järjestäminen on tärkeää, mutta haasteellista, jos lapsella on paljon yöllisiä kohtauksia.
Vanhempien voimavarat hupenevat nopeasti, jos lapsella on paljon kohtauksia ja erityisesti, jos he joutuvat
myös heräilemään öisin. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan tukitoimia.
Ympäristön suhtautuminen lapsen epilepsiaan
vaikuttaa lapsen omaan käsitykseen sairaudestaan
ja itsestään. On tärkeää, että läheiset ja muut lähiympäristön ihmiset perehtyvät ennakkoluulottomasti
lapsen epilepsiaan ja näkevät hänet omana itsenään,
ilman sairauden leimaa.

Epilepsia on ennakoimaton ja pitää lapsen
vanhemmat varuillaan.
Vanhemmat voivat tarvita joustoa työelämässä
lapsen kohtaustilanteen takia.
Vaikeaa epilepsiaa sairastavalle lapselle tulee
mahdollistaa omatoimisuuden ja itsenäistymistaitojen harjoittelu ikätasonsa ja toimintakykynsä mukaisesti.
Vaikeaa epilepsiaa sairastava lapsi tarvitsee ikätasoaan enemmän valvontaa kotona, päiväkodissa
ja koulussa, mutta se ei saa johtaa ylisuojeluun tai
syrjimiseen.
10
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Epilepsiaa sairastavien lasten
oppimiskyky aaltoilee kohtaustilanteen myötä. On hyvä pohtia
valmiiksi tavoitteita ja toimintamalleja sekä hyvien että
huonompien jaksojen varalle.

Koulunkäynti ja opiskelu
Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavilla lapsilla ja nuorilla on oikeus säännölliseen koulunkäyntiin ja opiskeluun. Heillä saattaa olla tavanomaista enemmän
haasteita oppimisessa ja he tarvitsevat usein koulun
tukitoimia sekä yksilölliset oppimistavoitteet. Oppimisen haasteet vaihtelevat kapea-alaisista erityisvaikeuksista vaikeaan älylliseen kehitysvammaan.
Monen lapsen kohdalla tukitoimien tarve havaitaan jo ennen kouluikää ja niitä aletaan suunnitella
ennen koulun aloittamista. Joskus ongelmat ilmaantuvat vasta kouluiässä. Koulun tukitoimet tulisi järjestää heti, kun niille huomataan tarvetta eikä jäädä
odottamaan erillistä lääkärin lausuntoa asiasta.
Huono kohtaustilanne voi vaikuttaa vireystasoon.
Levon tarve saattaa lisääntyä, päiväunet tai lyhennetty koulupäivä voivat olla tarpeen. Joillakin lapsilla
aikaiset heräämiset lisäävät kohtauksia. Lääkemuutokset voivat myös aiheuttaa poikkeavaa väsyvyyttä
tai muita toimintakykyä heikentäviä haittavaikutuksia.
Koulun henkilökunta tarvitsee hyvät tiedot lapsen epilepsian kohtaustyypeistä ja kohtausten hoitoohjeet. Joskus kohtauksien tunnistaminen vaatii
pidempää lapsen tuntemusta ja tämän vuoksi on
tärkeä, että avustava henkilökunta pysyisi pitkään

samana. Koulupäivän lisäksi lapsi tarvitsee valvontaa
myös koulumatkoilla.
On tärkeää, että lapsi voi osallistua monipuolisesti
kaikkiin koulussa tapahtuviin toimintoihin yhdessä
muiden oppilaiden kanssa. Ylisuojelemista tulee
välttää. Tarvittaessa tulee pyytää esimerkiksi hoitavan tahon kuntoutusohjaajan käyntiä koululle, jotta
löydettäisiin käyttökelpoisia keinoja osallistumisen
mahdollistamiseksi.
Vaikea epilepsia vaikuttaa työkykyyn ja ammatinvalintaan. Jotkut ammatit eivät tule kyseeseen, mutta
lähes kaikilta aloilta löytyy tehtäviä, jotka sopivat
myös vaikeaa epilepsiaa sairastavalle. Vahva motivaatio ja kiinnostus alaan ylittävät monia esteitä. On tärkeää, että vaikeaa epilepsiaa sairastavien henkilöiden
kouluttautumista tuetaan. Tutkimukset osoittavat,
että epilepsiaa sairastavien koulutustaso ja sijoittautuminen työelämään jäävät heikommiksi kuin mihin
heillä olisi edellytyksiä. Kun suunnitellaan jatko-opintopaikkaa, tarvitaan usein hoitotahon ja ammatinvalinnanohjaajan yhteistyötä. Osa vaikeaa epilepsiaa
sairastavista nuorista ei päädy työelämään, jolloin
jatkokoulutuksen tarkoituksena on itsenäistymisen ja
omatoimisuuden harjoitteleminen.

Koulunkäynti ja opiskelu vaativat
yksilöllistä suunnittelua ja
avustamiselle voi olla tarvetta.

Kohtauksiin liittyvän tapaturmariskin
vuoksi vaikeaa epilepsiaa sairastavan
lapsen valvonnan tarve on tavanomaista
suurempi.

Epilepsiaan liittyvien liitännäisongelmien (oppimisvaikeudet,
psyykkiset häiriöt, tarkkaavuushäiriö ym.) tunnistaminen on
tärkeää, sillä ne voivat lisätä lapsen oppimisen ja toiminnan
rajoitteita.
www.epilepsia.fi
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Ammatin ja työn
soveltuvuutta
epilepsiaa sairastavalle
arvioidaan aina
tapauskohtaisesti.

Työllistyminen
Osa vaikeaa epilepsiaa sairastavista henkilöistä on
mukana työelämässä. Kohtausten lisäksi heidän työkykyynsä voivat vaikuttaa epilepsiaan liittyvät neurologiset, kognitiiviset ja psyykkiset haitat.
Tietyt ammatit, kuten kuljetusala, ovat poissuljettuja kaikilta epilepsiaa sairastavilta. Vaikea epilepsia
tuo lisärajoituksia. Työssä jatkamiseen voi aiheuttaa
haasteita myös ajokielto, joka koskee kaikkia epilepsiaan sairastuneita sairauden alussa ja vaikeaa epilepsiaa sairastavia pysyvästi.
Työtä ja työoloja on mahdollista mukauttaa esimerkiksi räätälöimällä työaikoja ja -tehtäviä. Koulutus,
ammatillinen osaaminen, kokemus ja motivaatio kompensoivat vaikeasta epilepsiasta aiheutuvia haittoja.
Työterveyshuolto tuntee työpaikan ja -tehtävien vaatimukset ja auttaa löytämään ratkaisuja, jotka ovat henkilön terveydellisten edellytysten mukaisia. Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia tulee selvitellä
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos henkilö
ei voi enää toimia nykyisessä ammatissaan epilepsian vuoksi, saattaa uudelleen kouluttautuminen tulla
kyseeseen. Ammatillinen kuntoutus edellyttää lääketieteellistä arviota työkyvyttömyyden uhasta ja jäljellä
olevasta työkyvystä.
Yhteiskunnan erilaiset tukimuodot kuten palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki tukevat työllistymistä silloin, kun työkyky on alentunut ja työllistyminen on sairauden johdosta hankalaa.
Osa vaikeaa epilepsiaa sairastavista päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle. Työelämän ulkopuolelle jääminen on monelle aikuiselle rankka tilanne. Säännöllisen
elämänrytmin säilyttäminen ja uudenlaisten elämänsisältöjen etsiminen auttavat tässä elämänvaiheessa.
Yhteiskuntaan voi osallistua muullakin tavoin kuin
työn kautta, esimerkiksi tekemällä vapaaehtoistyötä
tai osallistumalla harrastustoimintaan. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi myös tehdä jonkin verran
ansiotyötä. Tarkan ansiorajan voi tarkistaa Kelasta tai
työeläkeyhtiöstä.
12

Työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaisesti työkyvyttömille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu
pääosin sosiaaliturvaetuuksiin (työkyvyttömyyseläke,
kuntoutustuki). Tavoitteena on ylläpitää henkilön toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä. Työtoimintaa
järjestetään työ- ja toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla avotyötoimintana. Työtoiminnasta
ei makseta palkkaa, vaan siihen osallistuva saa pientä
työosuusrahaa.

Työllistymisen ja työssä jatkamisen
lähtökohta on epilepsian hyvä hoito ja
tarvittaessa työkyvyn moniammatillinen
arviointi.
Vaikka henkilö ei olisi enää työelämässä,
hän voi osallistua yhteiskuntaan monin
tavoin.
Työn mukauttamisen ja ammatillisen
kuntoutuksen mahdollisuudet tulee
kartoittaa ennen työkyvyttömyyseläkeratkaisua.
Säännöllinen elämänrytmi on tärkeä
työelämän ulkopuolellakin.

vaikeat epilepsiat -opas

Asuminen
Vaikeaa epilepsiaa sairastavista aikuisista osa asuu
yksin tai perheensä kanssa. Osa asuu yksin erilaisten
apuvälineiden sekä palvelujen avulla ja osa tarvitsee
sairautensa ja sen liitännäisongelmien vuoksi jatkuvaa
tukea ja valvontaa (palveluasumista). Vaikeaa epilepsiaa sairastava tarvitsee turvallisuutta ja varmuuden
nopeasta avusta. Toisaalta hänelle tulee taata yksityisyyttä ja mahdollisuus omannäköiseen elämään.
Epilepsiaa sairastavan henkilön toimintakyky
saattaa vaihdella voimakkaasti ja ennakoimattomasti.
Moni vaikeaa epilepsiaa sairastava pystyy kohtausten
välillä toimimaan itsenäisesti ja huolehtimaan itsestään, mutta kohtausten ja niistä toipumisen aikana
hän on vaarassa ja riippuvainen muiden avusta. Esimerkiksi tajunnanhämärtymiskohtauksen yhteydessä
hän saattaa harhailla päämäärättä, lähteä kotoaan
ilman päällysvaatteita, ottaa lääkkeensä useampaan
kertaan tai kytkeä sähkölaitteita päälle. Yleisimmät
vaikeaa epilepsiaa sairastavien tapaturmat ovat keittiössä tai kylpyhuoneessa saadut palovammat. Esimerkiksi veden varassa sattuessaan kohtaus on hengenvaarallinen.
Vaikeaa epilepsiaa sairastavan henkilön avuntarve
on usein paljon muutakin kuin vain kohtauksiin liittyvää avustamista ja valvontaa. Esimerkiksi tiedonkäsittelyn toimintojen heikkeneminen, liikuntarajoitteisuus
ja lääkkeiden sivuvaikutukset saattavat vaikeuttaa
jokapäiväisistä toimista selviämistä.
Koska epilepsiat ja niihin liittyvät liitännäisongelmat ovat monimuotoisia, myös asumiseen liittyvät
ratkaisut ovat yksilöllisiä. Kodin turvallisuuteen voidaan vaikuttaa pienillä apuvälineillä kuten veden lämpötilan säätimillä ja aikakatkaisimilla. Jotkut muistisairailla käytettävät sovellukset voivat sopia myös
epilepsiaa sairastavien käyttöön. Kaikkia riskejä ei
kuitenkaan voida ennakoida tai poistaa.
Moni vaikeaa epilepsiaa sairastava tarvitsee henkilökohtaista avustamista. Kohtausten monimuotoisuuden ja epilepsiaan liittyvien tiedonkäsittelyn
www.epilepsia.fi
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ongelmien vuoksi avustaminen toimii sekä avustettavan että avustajan kannalta parhaiten, kun avustajien
joukko on mahdollisimman pysyvä ja pieni.
Palveluasumisessa on tärkeää henkilökunnan
pysyvyyden kannalta myös kodinomaisuus ja henkilön
mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä.

Epilepsiaa sairastavalla tulee olla
mahdollisuus vaikuttaa itse turvallisen
asumisen ratkaisuihin.
Epilepsian erityispiirre muihin
neurologisiin sairauksiin verrattuna
on toimintakyvyn aaltoilu.
Tekniset ratkaisut eivät poista tarvetta
toisen ihmisen antamalle avulle.
Joitakin vaaratilanteita voidaan välttää
teknisillä ratkaisuilla, ja uusia parempia
keinoja kehitetään koko ajan.
Apu tulee usein epilepsiaa sairastavan
henkilön läheisiltä. On tärkeää huolehtia
heidän toimintakyvystään ja
jaksamisestaan.
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Hoito ja kuntoutus

14

vaikeat epilepsiat -opas

Epilepsian hoitopolku
Epilepsiaa hoidetaan sekä perusterveydenhuollossa (aikuiset) että erikoissairaanhoidossa lastenneurologisissa yksiköissä (lapset ja nuoret), neurologian yksiköissä (yli 15-vuotiaat nuoret ja aikuiset) ja
kehitysvammapoliklinikoilla (osa kehitysvammaisista
epilepsiaa sairastavista).
Perusterveydenhuollossa hoidetaan pääasiassa
kohtauksettomat aikuiset, joilla on pysyvä lääkehoito ja joiden hoidossa ei enää tarvita erikoislääkärin
kannanottoja. Hoito voi toteutua esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, työterveyshuollossa tai
erityisneuvolassa.
Aikuisten epilepsian lääkehoidon aloitus ja alkuvaiheen hoidon ohjaus kuuluvat erikoissairaanhoitoon. Hoidon tulee myös jatkua erikoissairaanhoidossa
siihen saakka, kun kohtauksettomuus on saavutettu ja
tarvittavat kuntoutustoimenpiteet saatu päätökseen.
Erikoissairaanhoidon vastuulla ovat lisäksi epilepsiaa
sairastavan henkilön ajokyvyn arviointi, päätös lääkehoidon lopettamisesta, vaikean epilepsian hoito sekä
raskauden suunnittelu ja seuranta yhdessä äitiyspoliklinikan kanssa.
Lasten epilepsian hoito kuuluu aina erikoissairaanhoitoon.
Vaikea epilepsia on tärkeää pyrkiä tunnistamaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikean epilepsian mahdollisuutta tulee pohtia heti, kun kaksi
ensimmäistä, asianmukaisesti valittua ja henkilölle
hyvin sopinutta lääkitystä eivät ole tuoneet kohtauksettomuutta ja kohtauksista aiheutuu merkittävää
haittaa. Diagnoosin tarkistamiseksi ja hoidon mahdollisuuksien arvioimiseksi on tuolloin harkittava henkilön lähettämistä sellaiseen erikoissairaanhoidon
yksikköön, jossa on vaikean epilepsian hoitoon perehtynyt lastenneurologi tai neurologi, jolla on tarvittaessa tukenaan moniammatillinen työryhmä ja mahdollisuus video-EEG-rekisteröintiin. Tämä on erityisen
tärkeää pienten lasten kohdalla.
Epilepsian leikkaushoidon mahdollisuuksien selvittely ja varsinainen leikkaushoito edellyttävät vaativaa erityisosaamista, mistä syystä hoidot on keskitetty
tähän hoitoon perehtyneisiin erikoissairaanhoidon
yksiköihin (HUS ja KYS).

Vaikean epilepsian hoidossa
moniammatillinen työryhmä
Vaikean epilepsian hoitoon perehtyneessä yksikössä
korostuu hoidon moniammatillisuus ja työryhmätyöskentely. Lastenneurologi tai neurologi ohjaavat
yleensä potilaan hoitoprosessia, mutta lisäksi potilaan hoitoon osallistuu useita muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kuten esimerkiksi epilepsian
www.epilepsia.fi
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hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä,
neuropsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti,
puheterapeutti tai kuntoutusohjaaja. Myös yhteistyö
eri erikoisalojen välillä on tavallista. Yhteistyötahoja
ovat mm. kliininen neurofysiologia, neuroradiologia,
neurokirurgia ja psykiatria.
Erityistä huomioitava vaatii myös vaihe, jolloin
nuori siirtyy lastenneurologialta aikuisneurologialle.
Yleensä tämä ajoittuu noin 16 vuoden ikään. Ajankohtaan vaikuttavat nuoren elämäntilanne ja epilepsian
hoitotasapaino. Jo useita vuosia ennen siirtymistä
nuorta tuetaan kontrollikäynneillä ottamaan asteittain vastuuta omasta terveydestään ja epilepsian hoidosta kykyjensä mukaisesti. Tavoitteena on turvata
epilepsian hyvä ja keskeytymätön hoito.
Vaikean epilepsian hoidossa on tärkeää, että potilaan, hänen läheistensä sekä hoitavan yksikön välille
syntyy hoitokumppanuus, jossa potilas itsekin on
aktiivinen toimija. Lisäksi tiedon kulun tulee olla mahdollisimman sujuvaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon, työterveyshuollon tai kouluterveydenhuollon välillä. Potilaan tulee myös itse
antaa oikeus olennaisten tietojensa luovuttamiseen
hoidon kannalta keskeisille tahoille.

EpiCARE-osaamisverkosto ja
virtuaalisairaalahanke
Euroopassa aloitti vuonna 2017 toimintansa harvinaisiin ja vaikeisiin epilepsioihin keskittynyt EpiCARE
-osaamisverkosto (European Reference Network for
Rare and Complex Epilepsy). Verkoston toiminta tähtää
vaikeiden ja harvinaisten epilepsioiden diagnostiikan
ja hoidon parantamiseen, epilepsian syiden parempaan tunnistamiseen, epilepsiakirurgian laajempaan
käyttöön, tasapuolisempaan pääsyyn harvinaisepilepsioiden erikoistason diagnostiikkaan ja hoitoon sekä
tieteellisen tutkimuksen parantamiseen kansainvälisen yhteistyön avulla. Tarkoituksena on ottaa käyttöön
etälääketieteen keinoja. Tällöin tieto kulkee asiantuntijoiden välillä eri maissa, mutta potilaiden ei tarvitse
matkustaa saadakseen käyttönsä erikoisasiantuntemusta. Tällä hetkellä Suomessa Kuopion epilepsiakeskus on EpiCAREn jäsen.
Virtuaalisairaala-hanke on kaikkien yliopistosairaaloiden yhteinen asiakaslähtöisten digitaalisten
terveyspalveluiden kehittämishanke, jossa tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille
erityisesti erikoissairaanhoitoon kytkeytyviä digitaalisia terveyspalveluita. Terveyskylän Aivotaloon ja Lastentaloon (www.terveyskyla.fi) luodaan
epilepsian digihoitopolkua, jonka on tarkoitus
täydentää perinteisiä hoitoketjuja.
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Lääkehoito
Vaikean epilepsian lääkehoito on pitkäaikaista. Epilepsian hyvän hoidon tavoitteina ovat kohtauksettomuus
ja mahdollisimman vähäiset lääkkeiden aiheuttamat
sivuvaikutukset. Kohtauksettomuuteen pyritään ensisijaisesti ensin yhtä epilepsialääkettä käyttämällä.
Ensimmäinen lääke valitaan henkilön epilepsiatyypin
mukaan ja siten, että lääke sopii hänelle muutenkin
mahdollisimman hyvin. Ei ole olemassa erityistä testiä, joka auttaisi määrittämään sen annoksen tai lääkityksen, jolla henkilö saataisiin kohtauksettomaksi.
Ainoastaan seuranta näyttää, kuinka hyvin lääkitys
onnistuu tässä tavoitteessa. Mikäli henkilö saa kohtauksen, annosta nostetaan. Jos annosta ei voida enää
nostaa esimerkiksi sivuvaikutusten vuoksi, hänelle
määrätään rinnalle toinen lääke, ja mahdollisesti pyritään vähitellen vähentämään ensimmäinen lääke
pois. Sen jälkeen seurataan, onko henkilön epilepsian
hoitotaso parempi. Sopivan lääkityksen tai lääkeyhdistelmän löytymiseen saattaa kulua pitkäkin aika.
Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan hoidossa
joudutaan monesti turvautumaan usean lääkkeen
yhdistelmiin, jolloin myös sivuvaikutusten riski kas-

vaa. Toisaalta joskus täytyy hyväksyä toimintakykyä
haittaavia sivuvaikutuksia, jotta kohtaukset saadaan
kuriin. Monilääkehoidossa pyritään ns. järkiperäiseen
yhdistelmähoitoon, jossa käytetään eri vaikutusmekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä hillitsemään
kohtauksia. Kaikilla potilailla ei saavuteta kohtauksettomuutta.
Epilepsiaan on tullut viime vuosina paljon uusia
lääkkeitä. Tästä huolimatta vaikeahoitoista epilepsiaa
sairastavien osuus on pysynyt samana. Useammasta
vaihtoehdosta on kuitenkin helpompi löytää potilaalle
sopiva lääke. Uusimpien epilepsialääkkeiden etuna on
myös se, että verikoeseurantaa ei tarvita.
Lääkkeiden sivuvaikutukset vaihtelevat. Myös
hyvässä hoitotasapainossa olevaan epilepsiaan
on liitetty mielialan ja elämän laadun laskua. Eräät
epilepsialääkkeet voivat myös aiheuttaa psyykkisiä
haittavaikutuksia kuten masentuneisuutta, aggressiivisuutta tai jopa itsetuhoisuutta. Tällaisia lääkkeitä
pyritään välttämään, jos epilepsiaa sairastavalla henkilöllä on psyykkisiä ongelmia jo ennen lääkityksen
aloitusta. Toisaalta joitakin epilepsialääkkeitä käytetään myös psyykkisten sairauksien hoidossa.
Vaikean epilepsian kohtaustasapainoa parantamaan voidaan harkita epilepsiakirurgiaa, stimulaatiohoitoja tai dieettihoitoja, mutta epilepsialääkitystä
jatketaan yleensä näiden hoitojen ohella.

Epilepsian leikkaushoito
Noin kolmasosalla epilepsiaa sairastavista henkilöistä
kohtaukset jatkuvat asianmukaisesta lääkehoidosta
huolimatta. Osaa heistä voidaan auttaa epilepsian
leikkaushoidolla.
Epilepsialeikkauksella tarkoitetaan epilepsiakohtauksia tuottavan aivojen alueen kirurgista poistamista tai eristämistä. Leikkauksen tavoitteena voi
olla joko kohtauksettomuus tai vaikean kohtaustilanteen lievittyminen. Epilepsiapesäkkeen poisto voi tulla
kyseeseen vaikeassa paikallisalkuisessa epilepsiassa.
Leikkausta edeltävien tutkimusten tavoitteena on
paikantaa kohtauksia tuottavat aivojen alueet ja arvioida, ovatko nämä turvallisesti poistettavissa. Keskeisimpiä käytettäviä tutkimuksia ovat mahdollisten
rakenteellisten muutosten toteamiseksi tehtävä aivojen magneettikuvaus (MRI) ja henkilön tyypillisten
kohtausten rekisteröimiseksi tehtävä video-EEG-tutkimus. Muita tavallisia tutkimuksia ovat positroniemissiotomografia (PET), aivojen toiminnallinen MRI,
neuropsykologin tutkimus ja psykiatrinen arvio.
16
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Moniammatillinen epilepsiakirurgiatyöryhmä arvioi
tehtyjen tutkimuslöydösten perusteella leikkaushoidon soveltuvuutta sairastavalle henkilölle. Joskus
leikkaushoitoon edetään kaksivaiheisesti, jolloin ensin
tarkennetaan kohtausten lähtökohtaa ns. kallonsisäisellä EEG-rekisteröinnillä.
Epilepsian leikkaushoidon tulos on todennäköisesti sitä parempi, mitä nuorempana ja mitä nopeammin henkilö pääsee leikkaukseen. Erityisesti pienten
lasten vaikean epilepsian varhainen leikkaushoito
ehkäisee pitkittyneeseen vaikeaan kohtaustilanteeseen liittyviä pysyviä haittoja kehitykselle ja oppimiskyvylle.
Täyden kohtauksettomuuden ennuste leikkauksen jälkeen vaihtelee 30–90% välillä. Tämä riippuu leikattavasta alueesta, leikkaustyypistä ja siitä
millainen rakenteellinen syy epilepsian taustalla
on. Ohimolohkoepilepsian leikkaushoidon jälkeen
henkilöistä on kohtauksettomia vuoden kuluttua
noin 60–70% ja pitkäaikaisseurannassakin noin 65%.
Aivopuoliskon eristämisleikkaus on tehokas vaikean
epilepsian hoito niillä henkilöillä, joilla on laaja
toiseen aivopuoliskoon rajautuva aivojen vaurio ja
toispuolihalvaus. Valtaosa heistä on lapsia, joilla
on tapaturmavaarallisia kohtauksia ja epilepsiasta
johtuva älyllisen kehityksen hidastuminen. Aivokurkiaisen katkaisuleikkaus voi lievittää tietyntyyppisiä kohtauksia ja sitä voidaan harkita, jos varsinainen epilepsiapesäkkeen poisto ei ole mahdollista. Epilepsialeikkauksella voidaan myös vähentää
vaikeaan epilepsiaan liittyvää kuolleisuutta.
Leikkaushoitoa edeltävät selvittelyt ja varsinainen leikkaushoito ovat voimia kuluttava ajanjakso

epilepsiaa sairastavalle ja hänen läheisilleen. Odotusaika tutkimuksiin voi olla pitkä ja tutkimuksia voidaan
joutua tekemään useammassa eri vaiheessa. Osa
tutkimuksista edellyttää aina sairaalahoitoa. Lisäksi
sekä kallonsisäisiin video-EEG -rekisteröinteihin että
varsinaiseen epilepsialeikkaukseen voi liittyä myös
merkittäviä haittavaikutuksia, joiden mahdollisuus
täytyy suhteuttaa vaikeaan epilepsiaan liittyviin
haittoihin.

Epilepsian leikkaushoito voi tulla
kyseeseen vaikeassa paikallisalkuisessa epilepsiassa.

Tavoitteena voi olla kohtauksettomuus
tai kohtaustilanteen lievittyminen.

Varhainen leikkaushoito
todennäköisesti parantaa
hoitotuloksia.

Stimulaattorihoidot
Stimulaattorihoidolla pyritään vaikuttamaan aivojen
hermoverkkojen toimintaan kohtauskynnystä nostavasti. Stimulaatiossa aktivoidaan hermoverkkoja tietyin väliajoin pienellä sähkövirralla. Vaikean epilepsian
hoidossa käytetään kahdenlaisia stimulaattorihoitoja:
vagushermoa stimuloivia stimulaattoreita (VNS), jotka
vaikuttavat kallon ulkopuolelta vagushermon kautta
aivoihin sekä aikuisilla suoraan aivokudoksen sisään
asetettavia syväaivostimulaattoreita (DBS). Stimulaattori- asennetaan paikalleen nukutuksessa leikkaussalissa. Toimenpiteestä toipuminen käy nopeasti.
Stimulaation tiheyttä ja voimakkuutta säädetään
poliklinikkakäyntien yhteydessä. Epilepsialääkitys jatkuu stimulaattorihoidon ohella, mutta sitä voidaan
keventää, jos stimulaattorihoito tehoaa hyvin. Stimuwww.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

laattorihoidolla saavutetaan harvoin kohtauksettomuutta, mutta osalla potilaista kohtausten määrä tai
voimakkuus vähenevät merkittävästi ja elämänlaatu
paranee. Vireystila voi kohentua etenkin, jos epilepsialääkitystä pystytään vähentämään.
Vagusstimulaattorihoidon merkittävin haittavaikutus on äänen käheytyminen stimulaation aikana.
Syväaivostimulaatiota potilas ei tunne mitenkään.
Tutkimuksissa potilaat raportoivat lisääntynyttä
masentuneisuutta ja muistivaikeuksia syväaivostimulaatiohoidon aikana, mutta tällaisia haittavaikutuksia
ei ole havaittu, kun muistia tai mielialaa on arvioitu
objektiivisilla mittareilla. Ennen stimulaattorihoitoon
päätymistä tulee arvioida, voidaanko henkilön epilepsiaa hoitaa epilepsialeikkauksella.
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Dieettihoidon toteuttaminen edellyttää
päiväkodin ja koulun hyvää yhteistyötä
ja kaikkien lapsen arkielämään osallistuvien henkilöiden sitoutumista.

Dieettihoito on työläs toteuttaa,
mutta vanhemmat tottuvat yleensä
nopeasti valmistamaan dieettiin
sopivia ruokia.

Dieettihoito
Epilepsian hoidossa käytetään niin sanottua klassista
ketogeenistä dieettiä ja sen muunnelmia. Kaikissa
näissä on periaatteena vähentää ravinnosta merkittävästi hiilihydraatteja, jolloin rasvan osuus energialähteenä kasvaa ja aivojen aineenvaihdunta muuttuu.
Riittävästä valkuaisaineiden, hivenaineiden ja vitamiinien saannista tulee huolehtia. Dieettihoito edellyttää tarkkaa ruokavalion noudattamista joka päivä,
kaikkialla, sillä sen yhtäkkinen höllentäminen voi johtaa kohtausten lisääntymiseen.
Dieetti aloitetaan sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla ravitsemusterapeutin ohjaamana. Pienet
muutokset ravitsemuksessa tai yksittäisen ruokaaineen poisjättäminen eivät tehoa epilepsiaan. Dieettihoidon teho on tutkimuksien mukaan yhtä hyvä kuin
lääkkeiden teho. Yleensä lääkehoito jatkuu dieettihoidon aikana, mutta dieettihoidon tehotessa,
voidaan lääkehoitoa keventää.

Dieettihoitoa käytetään erityisesti
lapsilla, koska yhtäjaksoisesti useiden
vuosien ajan jatkuvana hoitona siihen
liittyvät haittavaikutusriskit kasvavat.

Dieettihoitoon liittyy haittoja: ketoosiarvojen seuranta kotona joko verinäyttein tai virtsanäyttein, kolesterolitason
nousu, munuaiskivet ja ummetus. Lapsi ei
välttämättä halua syödä dieettiruokia ja
esimerkiksi flunssa tai vatsatauti voivat
aiheuttaa ongelmia dieetin toteutuksessa.

Psyykkisten liitännäisongelmien hoito
Vaikeaan epilepsiaan liittyy usein ohimeneviä psyykkisiä oireita, mutta myös varsinaisia psyykkisiä sairauksia kuten masennusta ja ahdistushäiriöitä. Psyykkisten ongelmien taustatekijät ja niihin vaikuttavat
seikat ovat monimuotoisia, joten näitä ongelmia pitää
arvioida monesta näkökulmasta. Merkitystä voi olla
epilepsian taustatekijällä, lääkityksellä, henkilön
aikaisemmilla kokemuksilla ja elämäntilanteella, epilepsian vaikutuksilla toimintakykyyn sekä ympäristön
suhtautumisella.
Lapsilla psyykkiset oireet näkyvät usein levottomuutena, vetäytymisenä, käytöshäiriöinä ja turhautumisherkkyytenä. Oppimisvaikeudet ja kommunikoinnin vaikeudet voivat lisätä riskiä psyykkisille oireille.
Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavat lapset ja nuoret kohtaavat samat kehitystehtävät ja -haasteet kuin
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terveet ikätoverit. Kehitystehtävien onnistunut ratkaiseminen tukee osaltaan lapsen psyykkistä hyvinvointia. Vanhemmat ja lähipiiri voivat tukea tätä mm.
mahdollistamalla osallistumisen ikäkaudelle tyypilliseen toimintaan, tarjoamalla onnistumisen kokemuksia, mutta toisaalta asettamalla selkeät ja johdonmukaiset rajat lapsen käyttäytymiselle.
Oma tai läheisen sairastuminen vaikeaan pitkäaikaissairauteen on kenelle tahansa raskas tilanne.
Kaikki hyötyvät tässä tilanteessa omien tunteiden
ja kokemusten läpikäymisestä jonkun ulkopuolisen kanssa. Keskustelutukea on mahdollista saada
hoitavan tahon kautta esimerkiksi epilepsiahoitajan
vastaanotolla. Myös työterveyshuollosta tai mielenterveystoimistosta voi löytyä keskustelutukea.
Lapsille ja nuorille voi löytyä keskustelutukea myös
vaikeat epilepsiat -opas

kouluterveydenhuollon tai perheneuvolan kautta.
Vaikeaa epilepsiaa sairastavilla ja heidän läheisillään tulee toistuvasti eteen uusia sopeutumista vaativia tilanteita sairauden uusien vaiheiden myötä.
Psyykkiset ongelmat saattavat korostua etenkin ajanjaksona, jossa kohtaustiheys on suuri. On tärkeää, että
vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavaa ei jätetä yksin
psyykkisten ongelmien ja pelkojen kanssa. Perheen
ja muiden läheisten tuki sekä turvallisuuden kokemus
arjessa ovat tärkeitä psyykkiselle hyvinvoinnille.

Psyykkisiin oireisiin tulisi saada apua mahdollisimman varhain ennen kuin oireet pitkittyvät ja
monimutkaistuvat. Oireista on hyvä keskustella epilepsiaa hoitavan tahon kanssa ja sieltä käsin voidaan
tehdä tarvittaessa lähete tarkempaan psykiatrisen
tuen arvioon. Psykiatrisiin sairauksiin käytettävät
lääkkeet voivat vaikuttaa epilepsian tasapainoon,
jonka vuoksi niiden aloittamisesta on hyvä neuvotella
myös epilepsiaa hoitavan lääkärin kanssa.

Kuntoutus
Vaikeaa epilepsiaa sairastavan kohdalla kuntoutuminen tarkoittaa toimintakyvyn parantumista ja palauttamista, itselle sopivien elämäntavoitteiden ja -sisältöjen löytämistä sekä motivoitumista oman terveyden
hyvään hoitamiseen. Aikuisilla kuntoutuksen tavoite
voi olla sairauden ja sen aiheuttamien haittojen
hyväksyminen ja uuteen suuntautuminen, palaaminen
työelämään, uuden työuran aloittaminen tai parempi
kyky huolehtia itsestä ja elää mielekästä elämää
mahdollisimman itsenäisesti. Etenevää epilepsiasairautta sairastavien kohdalla (esimerkiksi Unverricht-Lundborgin tauti) kuntoutus tähtää toimintakyvyn ylläpitämiseen. Erityisesti lasten kohdalla
kuntoutus kohdistuu koko perheeseen ja tavoitteena
on perheen toimintakyvyn parantaminen ja lapsen
kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen.
Kuntoutuksen tarve riippuu henkilön toimintakyvystä ja siihen vaikuttavat monet tekijät kuten epilepsian ominaisuudet, liitännäisongelmat, henkilön
vahvuudet, heikkoudet sekä ympäristö.

Kuntoutustarve olisi hyvä tunnistaa varhain ja
kuntoutus tulisi aloittaa ennen kuin ongelmat monimutkaistuvat ja kriisiytyvät. Toimintakyvyn ja kuntoutuksen tavoitteiden arviossa ja toteutumisessa keskeisenä on henkilö itse. Hänen apunaan on hoitopaikan
moniammatillinen työryhmä. Neurologin arvion
lisäksi voidaan tarvita neuropsykologin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin ja puheterapeutin arviota
sekä sosiaalityöntekijän tekemää kartoitusta. Arviot
kootaan kuntoutusneuvottelussa, jossa tehdään
kuntoutussuunnitelma, määritetään tavoitteet ja sovitaan seurannasta. Epilepsiaa sairastavan on tärkeä
tuoda tässä keskustelussa esiin omia tarpeitaan ja
ratkaisuehdotuksiaan sekä sitoutua kuntoutussuunnitelmaan.
Kuntoutuksena voidaan tarvita esimerkiksi neuvontaa, sopeutumisvalmennusta ja vertaistukea,
oppimisen tukimuotoja, kuntoutusta kohti työelämää,
henkilökohtaista avustamista, asumisen ohjausta ja
tukitoimia, kognitiivisia apukeinoja ja -välineitä sekä
yksilöterapiaa.

Kuntoutumisessa on erilaisia haasteita eri ikävaiheissa

VARHAISLAPSUUS

LEIKKI-IKÄ

Varhaislapsuudessa vanhempien
saama tuki ja ohjaus ovat keskeisiä.

Leikki-iässä lapsi tarvitsee omaan kehitysvaiheeseensa sopivaa tietoa sairaudestaan
ja sen hoidosta.

KOULUIKÄ
Kouluiässä lapsi rakentaa minäkuvaa ja
itsetuntoaan ja laajentaa reviiriään.

NUORUUSIKÄ

AIKUISUUS

Nuoruusiässä epilepsia koettelee nuoren
identiteetin rakentumista ja haastaa
itsenäistymistä.

Aikuisena sairastuminen voi haastaa oman
selviytymisen lisäksi myös perheen taloudellisen
turvan ja toimeentulon.

www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi
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– miten voi vaikuttaa omaan ja läheisen toimintakykyyn?
Vaikeaan epilepsiaan sairastuneesta voi aluksi tuntua, että sairaus on koko ajan mielessä ja se muuttaa
koko elämän. Omaan tai perheenjäsenen epilepsiaan tutustuminen ja sen tuomat muutokset vaativatkin alussa aikaa ja voimavaroja. Yhden perheenjäsenen sairastuminen heijastuu koko perheeseen.
Vaikean ja harvinaisen epilepsian kohdalla sopeutumista ja elämään uudelleen suuntautumista
edellyttäviä vaiheita tulee eteen toistuvasti. Tavallinen arki kuitenkin jatkuu ja itse asiassa helpottaa
sopeutumista. Epilepsia vaatii joissakin tilanteissa huomioimista mutta ei määrää koko elämää.
Omahoito tarkoittaa niitä asioita, joita epilepsiaa sairastava voi tehdä
hoitonsa onnistumiseksi ja hyvinvointinsa parantamiseksi
• Ottaa selvää omasta sairaudesta sekä vaikuttaa hoitoon ja kuntoutukseen
• Ottaa aktiviinen rooli seurannan toteutumisesta, myös sairauteen liittyvät asiakirjat
		 kannattaa säilyttää huolellisesti tallessa
• Huolehtia lääkityksen säännöllisyydestä
• Seurata kohtaustilanteita ja kirjata ne ylös
• Huolehtia säännöllisistä elämäntavoista, erityisesti unen riittävyydestä
• Syödä monipuolisesti
• Liikkua ja ulkoilla riittävästi
• Välttää kohtauksille altistavia tekijöitä
Omahoidon onnistumista tukevat
• Riittävä tieto
• Läheisten tuki
• Arjen sujumista tukevat toimet
• Psyykkinen tuki, tarvittaessa ammattilaisten avulla
20
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Sosiaaliturva
Taloudellinen tuki

Kelan vammaistuet

Pitkäaikaissairaus aiheuttaa ylimääräisiä kuluja kuten
lääke-, hoito- ja matkakustannuksia. Pienituloisen
henkilön taloudessa menot voivat olla tuntuvia.

Kelan vammaistukien tarkoituksena on kompensoida
sairaudesta aiheutuvia kustannuksia ja tukea itsenäisyyttä jokapäiväisessä elämässä. Vammaistuilla
tarkoitetaan:
• alle 16-vuotiaan vammaistukea
• 16 vuotta täyttäneen vammaistukea
• eläkettä saavan hoitotukea
Myöntämisen perusteita ovat esimerkiksi sairaudesta johtuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarve.
Vammaistukea haettaessa on selvitettävä perusteellisesti, miten epilepsia on alentanut toimintakykyä
ja minkälaista avun tarvetta ja erityiskustannuksia
sairaus aiheuttaa. Nämä asiat kirjataan lääkärin laatimaan C-lääkärinlausuntoon, joka tarvitaan hakemuksen liitteeksi. Myös hakijan tulee itse kuvata
hakemuksessa, missä asioissa hän tarvitsee apua ja
valvontaa sekä liittää mukaan selvitykset sairauden
aiheuttamista kustannuksista.

Lääkekorvaukset
Tavallisimmat epilepsialääkkeet ovat ns. erityiskorvattuja lääkkeitä. Erityiskorvauksen saamiseksi tarvitaan
hoitavalta lääkäriltä lääkärinlausunto B. Kun asiakas
ostaa erityiskorvattuja lääkkeitä, hän maksaa vain
lääkekohtaisen omavastuuosuuden. Vuoden alussa
tulee maksettavaksi suurempi alkuomavastuu. Kun
lääkekulut ylittävät vuoden aikana tietyn rajan, omavastuu pienenee. Rajat voi tarkistaa Kelan sivuilta.

Matkakorvaukset
Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta saa ensisijaisesti
julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti.
Oman auton tai taksin käyttöön voi saada korvausta,
jos sairaus tai liikenneolosuhteet edellyttävät kyseisen kulkuvälineen käyttöä. Matkakorvausta varten
tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön todistus. Henkilön tulee maksaa omavastuuosuus yhdensuuntaisesta matkasta. Kun kalenterivuoden aikana
matkojen omavastuita on maksettu tietty summa,
Kela korvaa matkat ylittävältä osalta kokonaan.
www.epilepsia.fi
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epilepsialiitto@epilepsia.fi

Asiakasmaksujen
alentaminen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos ne vaarantavat henkilön
tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä
elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Asiakasmaksuihin voi saada myös toimeentulotukea, mutta maksun
alentaminen tai perimättä jättäminen ovat ensisijaisia
keinoja toimeentulotuen myöntämiseen nähden.
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Kotona selviytymistä tukevat palvelut
Sosiaali- ja vammaispalvelut tukevat arjessa selviytymistä silloin, kun sairaus haittaa toimintakykyä eikä
henkilö selviydy ilman toisen ihmisen apua. Palveluja järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin
perusteella. Arvioinnin pohjana on hakijan oman perustelun lisäksi useimmiten lääkärinlausunto ja/tai
muu asiantuntija-arvio, jossa sairauden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet on kuvattu. Sosiaalipalvelujen järjestämisestä on oikeus saada päätös kirjallisesti.

Kotipalvelu

Tilapäishoito

Kotipalvelua järjestetään henkilölle, joka alentuneen
toimintakyvyn vuoksi ei selviydy omatoimisesti arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista.
Kotipalvelun työntekijät voivat esimerkiksi käydä
tietyin aikavälein yksin asuvan henkilön kotona tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. Lapsiperheissä
kotipalvelu voi ehkäistä ennalta perheen uupumista
tilanteessa, jossa vanhempien työssäkäynti, muiden
sisarusten huomiointi ja oma jaksaminen ovat koetuksella lapsen pitkäaikaissairauden vuoksi. Kotipalvelu
on maksullista.

Tilapäishoidolla tarkoitetaan sitä, että henkilö on säännöllisin väliajoin lyhyitä jaksoja, tyypillisesti muutamia päiviä kuukaudessa, hoidossa kodin ulkopuolella
esimerkiksi hoiva- tai asumisyksikössä. Tilapäishoito
voidaan toteuttaa myös niin, että hoitaja tulee kotiin
henkilöä hoitamaan. Tilapäishoito tukee läheisten
jaksamista ja on esimerkiksi osa omaishoidon kokonaisuutta. Lasten tilapäishoito toteutuu tyypillisesti
kotona tai perhehoidossa, jossa on samanaikaisesti
useita lapsia. Lapset, niin terveet kuin pitkäaikaissairaatkin, vaativat aina vanhempien aikaa ja valvontaa mutta tilapäishoito varmistaa sitä, että vanhemmilla on mahdollisuus koota voimiaan ja aikaa myös
perheen muiden lasten hyvinvoinnista huolehtimiseen
silloin, kun lapsen sairastaminen aiheuttaa paljon
valvonnan tarvetta ja ylimääräistä työtä.

Perhetyö
Perhettä voidaan tukea myös perhetyön keinoin. Tällöin perhetyöntekijä käy kotona sovitulla tiheydellä
tapaamassa perhettä. Tarkoituksena on vahvistaa
perheen voimavaroja esimerkiksi tukemalla vanhempia kasvatuksessa ja tarjoamalla lapsen hyvinvointia
edistävää toimintaa.

Asunnon muutostyöt

Omaishoidon tukea voi hakea silloin, kun epilepsiaa
sairastava henkilö tarvitsee kotona annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus,
johon kuuluvat hoidettavalle tarvittavat palvelut sekä
omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajana
voi toimia omainen tai joku muu hoidettavan läheinen
henkilö.

Asunnon muutostöitä korvataan henkilölle, jolla
liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen
vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Edellytyksenä on, että
hän tarvitsee välttämättä näitä toimenpiteitä selvitäkseen arkisista toiminnoista. Vaikeaa epilepsiaa
sairastavan kohdalla saatetaan korvata esimerkiksi keittiön ja kylpyhuoneen turvallisuutta lisääviä
muutostöitä tai kiinteästi asennettavia hälytyslaitteita. Lisäksi henkilö voi saada maksutta käyttöön
erilaisia apuvälineitä kuten liesivahdin. Turvapuhelin
puolestaan on maksullinen palvelu.

Henkilökohtainen avustaja

Palveluasuminen

Henkilökohtainen avustaja tulee kyseeseen silloin,
kun henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa takia
välttämättä apua, jotta suoriutuisi tavanomaisista
elämän toiminnoista. Näitä ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia,
vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avustajan palvelua myönnetään tietty tuntimäärä
kuukaudessa.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka
tarvitsevat jatkuvaa apua, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Palveluasumista järjestetään esimerkiksi
palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa.

Omaishoito
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Liikkuminen ja osallistuminen
Epilepsiaa sairastavan henkilön liikkumista ja toimintaa saattavat rajoittaa epilepsiakohtausten ohella
erilaiset fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn vaikeudet. Aktiivista epilepsiaa sairastava henkilö ei
myöskään saa kuljettaa moottoriajoneuvoa, mikä
haittaa osallistumista etenkin haja-asutusalueella,
jossa julkista liikennettä ei aina ole tarjolla.
Kuljetuspalveluja voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa
tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Kuljetuspalvelua voidaan anoa vaikeavammaiselle
vammaispalvelulain perusteella tai harkinnanvaraisena sosiaalihuoltolain perusteella. Esimerkiksi toistuviin epilepsiakohtauksiin liittyvät riskit, merkittävät
liikuntakyvyn rajoitukset tai epilepsiaan liittyvät liitännäissairaudet voivat olla perusteita kuljetuspalvelujen
myöntämiselle. Kuljetuspalvelun tarve arvioidaan aina
yksilöllisesti ja pelkkä ajokielto ei välttämättä oikeuta
kuljetuspalveluun. Kuljetuspalvelua haetaan sosiaalitoimesta.
Vammaisten pysäköintiluvan myöntämisen
edellytyksenä on sairaudesta tai vammasta johtuva
merkittävä liikunnallinen haitta (vähintään haittaluokka 11). Vammaisten pysäköintilupa voidaan myöntää, vaikkei henkilö itse pysty ajamaan autoa, jos
hänellä on säännöllinen kuljetuksen tarve, eikä hän
selviydy ilman saattajaa.
Jos henkilö tarvitsee sairautensa takia välttämättä
ja toistuvasti apua osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan, hänelle voidaan myöntää henkilökohtaista avustajapalvelua harrastuksia, yhteiskuntaan osallistumista ja sosiaalista kanssakäymistä
varten.
Vammaisten päivätoiminta tarjoaa kodin ulkopuolista toimintaa ja sosiaalisia kontakteja. Toiminta
voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa ja sosiaalisten
taitojen harjaannuttamista.

Asiakassuunnitelma
Asiakassuunnitelma tehdään yhteistyössä epilepsiaa
sairastavan henkilön ja hänen huoltajansa tai läheistensä sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden
kanssa. Siihen kirjataan kaikki henkilön tarvitsemat
tuet ja palvelut ja sovitetaan eri palvelut yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Yleensä asiakassuunnitelman
laatimisen käynnistää hoitotahon sosiaalityöntekijä,
mutta epilepsiaa sairastava tai hänen omaisensa voi
myös itse pyytää sen tekemistä.
www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi
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”Ole sellanen toiselle, kun haluaisit
sen olevan sulle!”
”Se merkitsee paljon, jos
pystyn omalla tarinallani
auttamaan muita ihmisiä,
jotka ovat samassa
tilanteessa kuin itse.”

Epilepsiayhteisö välittää
Epilepsiayhteisön tavoitteena on epilepsiaa
sairastavien ihmisten tasa-arvoisen ja omaehtoisen elämän mahdollistaminen. Epilepsiayhteisö edistää harvinaista ja vaikeaa
epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän
läheistensä arjessa pärjäämistä ja voimaantumista. Yhteisössä on mahdollisuus vaikuttaa ja toimia epilepsiaa sairastavien ihmisten
hyväksi.
Epilepsiayhteisö tarjoaa vertaistukea,
jonka pohjana on kokemus epilepsiasta ja
tasavertainen vuorovaikutus. Epilepsiaa sairastavilla ihmisillä ja heidän läheisillään on
tarve jakaa kokemuksiaan ja saada tietoa ja

tukea muilta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta henkilöiltä.
Epilepsialiitto välittää tietoa vaikeista ja
harvinaisepilepsioista, auttaa sairastuneita
ihmisiä ja heidän läheisiään verkottumaan
keskenään sekä tarjoaa virkistys- ja vertaistapaamisia. Vaikeaa ja harvinaista epilepsiaa
sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen
suunnattua toimintaa koordinoi harvinaiset
ja vaikeahoitoiset epilepsiat -toimikunta. Sen
jäsenet ovat harvinaisepilepsiaa sairastavia
henkilöitä, heidän läheisiään ja asiantuntijoita.

Liity jäseneksi – tue toimintaa
OSALLISTU VERKOSSA

TULE MUKAAN

www.epilepsia.fi

• Epilepsian kanssa
Facebook-ryhmässä
• chat-kanavalla
• virtuaalikahviloissa

• kaverikahveille

instagram/epilepsialiitto

vertais- ja virkistystoimintaan
• harrastuksiin
• retkille ja matkoille

facebook.com/epilepsialiitto
twitter.com/epilepsialiitto

