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OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON JA KUNTOUTUMISEN JATKUMINEN? 
 
 

PITKÄAIKAISSAIRAUS TOIMINTAKYVYN UHKANA 
 
Osteoporoosi on etenevä pitkäaikaissairaus, jossa on suuri luunmur-
tumien riski. Murtuma voi lamaannuttaa pysyvästi arjen hallinnan ja 
toimintakyvyn. Lisäksi uuden murtuman riski on moninkertainen. 
Usein seuraava murtuma on aiempaa vakavampi.  
 
Vuosittain Suomessa osteoporoosiperäisiä murtumia tulee jopa 
40 000. Niistä lonkkamurtumia on yli 6 000. Pelkästään lonkkamur-
tumien hoito maksaa joka vuosi yhteensä yli 180 miljoonaa euroa.  
 
POIKKEUSOLOT LAMAUTTAVAT OSTEORPOOSIN HOIDON  
 
Poikkeusolojen myötä ryhmäliikunta ja muu ryhmätoiminta on lope-
tettu sekä kuntosalit ja ravintolat on suljettu. Kaupassakäyntiinkin liit-
tyvät omat riskinsä. Osteoporoosia sairastavan omahoidon edellyt-
tämä monipuolinen liikunta ja terveellinen ravitsemus ovat haasteelli-
sia toteuttaa.  
 
Osa terveydenhuollon kiireettömän hoidon vastaanotoista on peruttu. 
Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä on romahtanut pitkäai-
kaissairaiden osalta murto-osaan. Eristyksen kaltaisessa tilanteessa 
osteoporoosia sairastavat eivät saa riittävästi ammattilaisten ja ver-
taisten tukea omahoitoonsa. Arjen palatessa on odotettavissa monin 
tavoin huonontunut pitkäaikaissairaan tilanne. 
 
TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN POIKKEUSOLOISSA 
 
Osteoporoosia sairastavan omahoidon tuki ja kuntoutus vähentävät hoidon ja hoivan tarvetta. Kuntoutus ehkäisee 
kalliita ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavia murtumia. Kuntoutuksella saadaan aikaan kustannussäästöjä. Yksi eh-
käisty lonkkamurtuma säästää yli 30 000 euroa yhteiskunnan varoja. 
 
Poikkeusoloista huolimatta osteoporoosi ja siihen liittyvät riskit eivät ole poistuneet mihinkään, pikemminkin päin-
vastoin. Osteoporoosi on etenevä sairaus, joten hoidon ja kuntoutuksen keskeyttäminen pahentaa sairastavan ti-
lannetta. Osteoporoosia sairastavaa ei saa jättää yksin oman sairautensa kanssa, eikä hänen omahoitonsa ja kun-
toutuksensa voi loppua.  
 
Kuntoutuminen vaatii toimenpiteitä niin kuntoutujalta itseltään kuin ammattilaisilta. Parhaat tulokset syntyvät ta-
voitteellisessa toiminnassa kuntoutujan omassa ympäristössä ammattilaisen, kolmannen sektorin, vertaisten ja 
kuntoutujan yhteistyönä. Poikkeusoloissa kuntoutujan oma vastuu korostuu entisestään. 
 
Luustoliitto tarjoa tietoa, tukea ja kuntoutusta osteoporoosia sairastaville mm. verkossa, puhelimitse ja videovälit-
teisesti. Monikanavaiset palvelut tukevat omahoidon ja kuntoutumisen jatkumista kotiloissa, arjessa ja poikkeusti-
lanteessa. Tutustu Luustoliiton palveluihin: www.luustoliitto.fi/poikkeusolot.  
 

#kuntoutus #hoitopolutkuntoon #kukkarokiinni  

Osteoporoosi 
✓ Sairastaa jopa 400 000 suomalaista 
✓ Voi sairastua iästä tai sukupuolesta 

riippumatta 
✓ Usein taustalla useat eri pitkäaikais-

sairaudet tai lääkehoidot  
✓ Tunnusmerkkejä pituuden lyhenemi-

nen ja luunmurtumat 
✓ Jopa 40 000 murtumaa vuosittain 
 
Hoito ja kuntoutus 
✓ Tavoitteellista ja jokaisen omiin läh-

tökohtiin perustuvaa  
✓ Jatkuvuus poikkeusoloista huolimatta 
✓ Ehkäistään murtumia ja pidetään yl-

lätoimintakykyä iästä riippumatta 
✓ Hyödynnetään kolmannen sektorin 

palveluita  
✓ Osteoporoosin ennaltaehkäisyn, dia-

gnostisoinnin, hoidon ja kuntoutuk-
sen perustana Osteoporoosi Käypä 
hoito -suositus  
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