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Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä: 
sisaruksia, vanhempia ja sukulaisia. 

Yhteisten kokemusten jakaminen saman kohdanneiden 
perheiden kanssa auttaa jaksamaan.

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. 
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. 

Liiton perhetoiminnassa ja jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita

TUKEA KOKO PERHEELLE
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Munuaissairaus
Suomessa sairastuu vuosittain 30–40 lasta vakavaan munuaissairauteen. Sairauden voi 
aiheuttaa synnynnäinen munuaisten tai virtsateiden rakennepoikkeavuus (esimerkiksi 
rakkulamunuaiset tai urethraläppä), tulehdus (esimerkiksi Wegenerin granulomatoosi tai IgA-
nefropatia) tai toksiini (hemolyyttis-ureeminen syndrooma). Sairaus voi olla myös perinnöllinen, 
kuten suomalaistyyppinen synnynnäinen valkuaisvirtsaisuus.

Munuaissairaus voi johtaa vaikeaan munuaisten vajaatoimintaan, jonka hoito on munuaisensiirto. 
Lasten ja nuorten munuaisensiirtoja tehdään Suomessa 10–20 vuodessa, ja niissä käytetään 
joko elävältä tai aivokuolleelta luovuttajalta saatua munuaissiirrettä. Elävänä luovuttajana voivat 
toimia vanhemmat ja täysi-ikäiset sisarukset. 

Ennen kuin munuaisensiirto voidaan tehdä, lasten vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan 
lähes aina dialyysihoidolla. Suomessa aloitetaan vuosittain noin 10–14 lapselle dialyysihoito. 
Se toteutetaan yleensä päivittäin kotona tehtävällä vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysihoitona tai 
joissain tapauksissa sairaalassa 2–4 kertaa viikossa tehtävänä hemodialyysihoitona.

Maksasairaus
Maksansiirtoa vaativaan vakavaan maksasairauteen sairastuu vuosittain noin kymmenen lasta. 
Tavallisimmin maksan tuhoutumisen aiheuttaa synnynnäinen sappiteiden puuttuminen. Maksan 
voi tuhota myös vaikea virussairaus, maksasyöpä tai jokin harvinainen aineenvaihduntasairaus 
kuten tyrosinemia. Melko suuri osa lasten maksasairauksista on synnynnäisiä ja ne ilmenevät jo 
imeväisiässä. Suomessa noin 100 lasta on saanut uuden maksan. 

Muu vaikea sairaus
Suomessa syntyy vuosittain lapsia, joilla on rakkoekstrofia, nefroottinen syndrooma tai jokin 
suolistosairaus. Näiden sairauksien lääke- ja ravitsemushoito sekä sairaalajaksot ovat vaativia 
ja ne rasittavat sekä lasta että lapsen perhettä. Nämä sairaudet eivät yleensä johda elinsiirtoon.

Perhetoiminta  
Munuais- ja maksaliitossa

Sairaudet ja elinsiirrot

Lapset voivat jo syntyessään sairastaa tai sairastua myöhemmin munuais- tai maksasairauteen 
tai saada elinsiirron. Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä: sisaruksia, vanhempia ja 
sukulaisia. 

Munuais- ja maksaliitto järjestää toimintaa perheille ja nuorille. Liitto järjestää 
sopeutumisvalmennuskursseja, toiminnallisia perhepäiviä sekä vertais- ja virkistystapaamisia 
RAY:n, Kelan tai sairastuneiden lasten vanhempien keräämällä rahoituksella. 

Kokemusten jakaminen saman kohdanneiden perheiden kanssa auttaa jaksamaan. 
Vertaisryhmät antavat tukea arjen sujumiseen. Vertaisvanhempitoiminta tukee luottamuksellisesti 
perheen selviytymistä sairauden eri vaiheissa. Liiton kautta on mahdollisuus saada 
erityiskoulutettu sairaanhoitaja tilapäisesti kotiin hoitamaan dialyysissä olevaa tai elinsiirron 
saanutta lasta.

Liitto tukee nuoria matkalla aikuisuuteen järjestämällä tapaamisia, jossa nuoret voivat tavata muita 
saman sairauden kokemia ikäisiään.
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Elinsiirto
Elinsiirto on hoitovaihtoehto, mikäli munuais- tai maksasairautta sairastavan lapsen elimen 
toimintaa ei muilla keinoin pystytä ylläpitämään tai elimen huono toiminta huonontaa merkittävästi 
elämänlaatua. Onnistuneen elinsiirron jälkeen lapsi ja nuori voi elää tavallista elämää ilman suuria 
rajoituksia.

Suomessa lasten elinsiirrot on keskitetty HUS:n Lasten ja nuorten sairaalaan, jossa myös kaikki 
siirtoa odottavat ja siirron saaneet lapset ovat seurannassa aikuisikään saakka. Lapset käyvät 
seurannassa myös omassa keskussairaalassa. 

Elinsiirto vaatii tiivistä yhteistyötä terveydenhuoltohenkilöstön ja lapsen vanhempien kesken. 
Elinsiirron jälkeen lapsen hoito sairaalassa kestää yleensä neljästä kuuteen viikkoon. Lapset 
toipuvat yksilöllisesti ja hoitoajat vaihtelevat.

Kotiutumisen jälkeen elinsiirron saaneet lapset käyvät säännöllisesti poliklinikalla ja 
osastokontrolleissa. Ensimmäisten elinsiirron jälkeisten kuukausien aikana lapsi on herkkä 
tulehduksille ja hylkimisreaktioille. Toipuminen kestää noin kuusi kuukautta, mutta kouluun tai 
päivähoitoon lapsi voi palata 6–12 viikon kuluttua elinsiirrosta.

Suomessa elinsiirtotoiminta on korkeatasoista ja elinsiirron saaneiden lasten pitkäaikaisennuste 
on hyvä. Elinsiirron jälkeen lapsi tarvitsee koko elämänsä ajan elimen hylkimistä estävää 
lääkitystä.

Elinsiirtotoiminta aloitettiin Suomessa vuonna 1964. Lasten ja nuorten elinsiirtoja on tehty 
Suomessa yli 400.

Lapsen sairaus ja perhe
Kun perheeseen syntyy pitkäaikaisesti sairas lapsi tai lapsi äkillisesti sairastuu, koko perhe ja 
lähiympäristö on ison muutoksen edessä. Perhe tarvitsee aikaa ja monipuolista tukiverkostoa.

Lapselle itselleen, sisaruksille ja muille lähipiirin lapsille on syytä kertoa heidän ikä- ja 
kehitystasonsa mukaista tietoa sairaudesta. Vaikeiden asioiden ymmärtäminen voi viedä aikaa. 
Niihin kannattaa palata, kun lapsi seuraavan kerran kysyy siitä tai jos asia selvästi vaivaa lasta. 
Puhuminen on askel avoimuuteen ja avoimuus lisää turvallisuuden tunnetta.

Myös sairastunut lapsi tarvitsee turvallisia rajoja ja rajoituksia, rakkautta, hellyyttä ja huomiota. 
Lapsi on ensisijaisesti lapsi, eikä sairas lapsi. Vanhemmilla ei ehkä enää riitä yhtä paljon aikaa 
toisille lapsille. Siksi sairastuneen lapsen sisarukset voivat kokea mustasukkaisuutta, surua, 
vetäytymistä tai liiallista tunnollisuutta. Ratkaisuna voi olla päivittäinen oma hetki vanhemman 
kanssa, jolloin sisarus kokee saavansa jakamattoman huomion. Myös sisarusten hoitopaikkaan 
tai kouluun kannattaa ilmoittaa perheen tilanteesta.
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Ihmisen kohdatessa isoja muutoksia tai järkyttäviä tapahtumia on normaalia kärsiä 
alakuloisuudesta. Parisuhde joutuu koville, kun perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen 
lapsi. Vanhempien on pidettävä huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan. Haastavassa 
arjessa on varattava aikaa myös itselle ja on hyvä säilyttää esimerkiksi jokin oma harrastus.

Jos alakuloisuus jatkuu, on tärkeää pyytää apua jaksamiseen, ja käydä tarvittaessa purkamassa 
omia tuntojaan ammattilaiselle. Kodin ulkopuolisen työn lopettaminen saattaa olla joskus ainoa 
vaihtoehto, mutta se on usein henkisesti ja taloudellisesti rankkaa.

Perheen kannattaa varata mahdollisimman pian aika oman sairaalan sosiaalityöntekijälle ja ottaa 
selvää tukimahdollisuuksista. Lapsen tai sisarusten hoitoon ja arjen pyörittämiseen voi hakea 
apua omalta kunnalta, naapureilta ja sukulaisilta.

Sairauden tuoma muutos voi tuoda perheeseen myös positiivisia asioita. Parisuhde voi 
vahvistua, perheen arvomaailma voi saada uutta näkökulmaa tai perhe ja suku voivat lähentyä. 
Vaikeassa tilanteessa voi syntyä uusia, koko elämän kantavia ihmissuhteita.

Toimintaa perheille
Lapsiperheiden kurssit
Perhekursseilla pohditaan, kuinka voidaan tukea dialyysissä olevaa, elinsiirtoa odottavaa tai elin-
siirron saanutta lasta. Kurssien tavoitteena on tukea koko perhettä sopeutumaan elinsiirtoon tai 
dialyysihoitoon sekä antaa voimavaroja muuttuneeseen elämäntilanteeseen. 

Kurssilla tapaa muita vanhempia ja saa tukea koko perheelle. Perhekurssilla myös sisarukset 
voivat tavata muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia sisaruksia. Perhekurssi pyritään jär-
jestämään vuosittain kesäaikaan. Kelan rahoittamia kursseja on järjestetty myös yhteistyössä 
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n kanssa. Kurssit ovat perheille maksuttomia. 
 
Perhekurssille tulee pyytää lääkärin B-lausunto, jossa suositellaan koko perheen osallistumista 
kurssille. Kela tukee vanhempia kuntoutuspäivärahan muodossa, jos vanhempi on kurssin ajalla 
estynyt omasta työstään. Lisäksi Kelasta voi hakea matkakorvauksia kurssin jälkeen.
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Lapsiperheviikonloput
Lapsiperheviikonloput ovat viikonlopun kestäviä sopeutumisvalmennuskursseja perheille, 
joissa lapsella on munuais- tai maksasairaus, rakkoekstrofia, nefroottinen syndrooma tai vaativa 
suolistosairaus. Viikonlopun aikana on keskusteluja ja toiminnallista ohjelmaa lapsille, nuorille 
ja aikuisille yhdessä ja erikseen. Ohjelmassa on aina lääkärin, ravitsemusterapeutin tai muun 
asiantuntijan luento.

Lapsiperheviikonloput ovat RAY:n rahoittamia ja osallistujille maksuttomia. Kurssille hakemiseen 
tarvitaan lapsen terveystiedot ja lääkärin suositus sopeutumisvalmennusta varten.

Perhepäivät
Liitto järjestää vuosittain perhepäiviä, retkiä ja matkoja sairastuneille lapsille sekä sisaruksille, 
äideille ja isille. Tapahtumissa voi tutustua uusiin perheisiin ja tavata vanhoja tuttavia, saada uusia 
kokemuksia ja vertaistukea. Tapaamisen tavoitteena on pieni irtiotto perheen arjesta. 

Nuorten viikonloput
Nuorten viikonloput on tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille. Tapaamisiin nuori voi ottaa ystävänsä 
mukaan. Viikonlopun aikana voi tavata vastaavassa elämäntilanteessa olevia oman ikäisiä nuoria 
sekä liikkua ja viihtyä yhdessä. 

Viikonlopun ohjelma suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Ohjelmassa on erilaisia 
liikuntalajikokeiluja, kosmetologin esityksiä, luontoretkiä tai vaikkapa karaokea. Viikonlopun 
parhaimpia anteja ovat nuorten uudet kaverisuhteet, jotka ovat usein jatkuneet myös leirin 
jälkeen. Viikonloppu on myös hyvä mahdollisuus osoittaa vanhemmille, että on kykenevä 
ottamaan vastuuta omasta lääkehoidostaan ja itsensä huolehtimisesta. Viikonloppu on yksi 
porras itsenäisyyteen kasvamisessa. Tukena ovat liiton työntekijät. 

Nuorten Camp
Nuorten Camp on tarkoitettu nuorille, jotka ovat siirtymässä hoitoon aikuispuolelle. Nuorten 
Campissa saa tietoa sosiaaliturvasta ja aikuisten hoitopolusta. Jokavuotisessa tapaamisessa 
vaihdetaan myös kokemuksia opiskelusta ja työelämään siirtymisestä. 

Hoitoapu
Perheet, joissa on elinsiirtoa odottava lapsi, tai lapsen elinsiirrosta on kulunut alle vuosi, voivat 
saada kotiin ammattilaisen antamaa hoitoapua. Apu on perheille maksutonta  ja sitä voi saada 
ympäri Suomen.
 
Erityiskoulutettu sairaanhoitaja tulee kotiin hoitamaan dialyysissä olevaa tai elinsiirron saanutta 
lasta ja sisaruksia. Palvelun avulla vanhemmilla on mahdollisuus irrottautua tilapäisesti 
kuormittavasta hoitotyöstä ja viettää aikaa kahden kesken tai muiden lasten kanssa. Jatkuvaa 
ja säännöllistä apua palvelu ei pysty tarjoamaan. Vuosittain hoitoapua saa noin 15 perhettä. 
Palvelua koordinoi Munuais- ja maksaliitto ja se järjestetään RAY:n rahoituksella.
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Perhe- ja nuoriso-
toiminnan työryhmä

Vertaisvanhempitoiminta

Munuais- ja maksasairaiden sekä elinsiirron saaneiden lasten vanhemmat ovat jo yli 20 vuoden 
ajan omalla vapaaehtoistoiminnallaan hankkineet varoja ja kehittäneet liiton perheiden palveluja 
ja järjestäneet virkistys- ja vertaistapaamisia.  

Perhe ja nuorisotoiminnan työryhmään kuuluu lasten vanhempia, jotka edustavat eri-ikäisiä ja 
eri sairauksia sairastavien lasten perheitä eri paikkakunnilta. Pysyvinä jäseninä työryhmässä 
toimivat HUS:n Lasten ja nuorten sairaalan elinsiirto-osaston osastonhoitaja ja sihteerinä liiton 
perhetyöntekijä.

Toiminnassa painottuvat edunvalvonta, tiedottaminen, varainhankinta, virkistystoiminta sekä 
yhteistyö hoitoyksiköiden kanssa. Työryhmä järjestää perheiden ja nuorten vertaistukitoimintaa, 
kerää toimintaan varoja sekä edistää lasten ja nuorten hoitohenkilökunnan ammattitaitoa. 

Vertaistukitoiminta auttaa munuais- ja maksasairaita, elinsiirron saaneita sekä heidän perheitään 
selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaisvanhempi on tukena, kun perheessä on munuais- tai 
maksasairas lapsi. Vertaisvanhemmalla on omakohtainen kokemus munuais- tai maksasairaan 
lapsiperheen elämästä. Hänen perheensä on askeleen edellä omaan alkuvaiheen vaikeaan 
tilanteeseen nähden.

Vertaisvanhempi on valmis kuuntelemaan, olemaan läsnä ja rohkaisemaan. Hän on luotettava 
ja vastuunsa tunteva. Yhteydenpito voi tapahtua kasvokkain, puhelimessa tai Facebookissa.
Vertaisvanhempia välittää liiton perhetyöntekijä. Uusia vertaisvanhempia tarvitaan jatkuvasti. 
Koulutusta järjestetään vuosittain.

Jäseneksi liittyminen on paras tapa tukea  
liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
Kaikki henkilöjäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksiin. 

Jäsenet saavat liiton Elinehto-lehden, 
yhdistyksen lehden tai jäsenkirjeen sekä 
valtakunnallisia ja paikallisia jäsenetuja. Saat 
myös 3–4 kertaa vuodessa perhepostia, jossa 
kerrotaan liiton perhetoiminnan tapahtumista.   

Voit liittyä jäseneksi sähköisesti osoitteessa: 
www.musili.fi/liityjaseneksi tai  
ottamalla yhteyttä yhdistykseen tai liittoon 
puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä.

Liiton perhetyöntekijät:

Järjestösuunnittelija
Marjukka Miettinen
marjukka.miettinen@musili.fi
040 5240 674

Järjestösuunnittelija
Maarit Heinimäki
maarit.heinimaki@musili.fi
050 3626 470

Liity jäseneksi. 

Vertaisvanhempina toimivat

• munuais- tai maksasairauksia sairastavien lasten vanhemmat
• lapsen dialyysin ja elinsiirron läpikäyneet 
• lapsen maksasairauden ja elinsiirron läpikäyneet
• vanhempia, joiden lapsella on rakkoekstrofia
• munuaisen omaisluovuttajat



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

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

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

Tukea
Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjes-
tää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Yhdistyksen virkistysta-
pahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät.

Munuais- ja maksaliitto
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
www.musili.fi

Munuais- ja maksaliitto

www.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi

Esitteen painatusta tukee:

VOIKO MINULLA OLLA C-HEPATI ITTI?

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. 
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta.  

Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.

www.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fiwww.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi

Älä sulje silmiäsi 
C-hepatiitilta
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C-hepatiitti on sairaus. Sitä ei tarvitse hävetä, kuten ei muitakaan sairauksia. 
Sitä voidaan hoitaa lääkityksellä ja ehkäistä viruksen leviämistä. C-hepatiittitar-
tunnan saaneet voivat yleensä elää normaalia elämää.

Jos sinulla todetaan C-hepatiittitartunta, on tärkeä huolehtia itsestä ja muista.  
On tärkeää suojata muut ihmiset niin, ettei verikontaktia pääse syntymään. 
C-hepatiitti tarttuu harvoin arjessa. Se ei tartu ruokailuvälineiden, lelujen ja 
saniteettitilojen välityksellä. Haavojen hoitaminen, terveyssiteiden huolellinen 
hävittäminen sekä omat hygieniavälineet kuten hammasharja ja partahöylät ovat 
kuitenkin tärkeitä. Sukupuoliyhteydessä on syytä kiinnittää huomiota huolel-
liseen suojautumiseen. Alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttö rasittavat 
maksaa. Terveydenhuollon henkilöille on hyvä aina kertoa C-hepatiittitartunnas-
ta. Heillä on vaitiolovelvollisuus.

Vaadi hoitavalta lääkäriltäsi riittävästi tietoa C-hepatiitin hoidosta. Lisätietoa 
saat myös Munuais- ja maksaliitosta. Sen kautta voit tavata muita samassa 
tilanteessa olevia. 

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

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

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

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

Munuais- ja maksaliitto 
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki 
050 3415 966 (klo 10–14)
www.musili.fi

Esitteen painatusta tukee

Jos minulla on C-hepatiitti

Munuais- ja maksaliitto


