
Onko työntekijä joskus väsynyt, 
alavireinen, hidas tai kiukkuinen?

Oireet voivat johtua kilpirauhassairauksista. 
On tärkeää, että sairastuneen työpaikalla 

ymmärretään kilpirauhassairauksien  
vaikutukset ja osataan tukea sekä huomioida 

se jokapäiväisessä työarjessa. 

www.lapinkilpi.com

Lisätietoa kilpirauhassairauksista, 
kursseista ja lomatoiminnasta löytyy myös 
Suomen Kilpirauhasliiton internetsivuilta 

osoitteesta:
www.kilpirauhasliitto.fi

Kilpirauhasliiton tukipuhelin:
050 400 6800

arkitorstaisin klo 18-21

Kilpirauhasliiton neuvontapuhelin:
044 788 8899

tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 17-19

Puheluihin vastaa liiton työntekijä.
Kysymyksiä voi lähettää myös

sähköpostilla, osoitteella:
neuvonta@kilpirauhasliitto.fi

Kilpirauhaspotilas työelämässä

Tue toimintaamme ja liity kannatusjäseneksi!
Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi. 
Kannatusjäsenmaksu on 500 €/vuosi ja 
se sisältää KILPI lehden (4 numeroa vuodessa).

Voit liittyä myös tukijäseneksi ja maksaa 
tukijäsenmaksua haluamasi summan. 
Ota yhteyttä, niin keskustellaan sinulle 
sopivasta jäsenyydestä.

Mikä on kilpirauhanen?
Kilpirauhanen on noin 25 grammaa painava, 
perhosen muotoinen rauhanen, joka sijaitsee 
kaulalla kurkunpään alapuolella. Se valmistaa, 
varastoi ja vapauttaa verenkiertoon kilpirau-
hashormoneja, jotka säätelevät koko elimis-
tön aineenvaihduntaa ja elintoimintoja. 

Kilpirauhanen vaikuttaa aivojen toimintaa, 
kasvuun, yleiseen vireystasoon, sydämen 
sykkeeseen, lämmön tuottoon, kolesterolipi-
toisuuksiin, painoon, lihasvoimaan, muistiin, 
suolen toimintaan, hiusten hyvinvointiin ja 
koko elimistön toimintaan.

Tiesitkö, että 

kilpirauhassairaudet 

ovat myös 

miesten sairauksia?

KILPIRAUHASARVOSI

www.lapinkilpi.com

Lapin Kilpi ry
lapinkilpi@lapinkilpi.com

puh. 045 137 1008



Kilpirauhaspotilas työelämässä  
– potilaan kokemana

Oireista kilpirauhasen liikatoimintaa sairastava 
potilas sai työpaikallaan varoituksen, sillä hän 
oli aamuisin niin kiukkuinen työyhteisölleen. 
Työntekijä ei uskaltanut kertoa työnantajalleen, 
että hänen lääkityksensä ei ole tasapainossa ja 
siksi hän otti mieluummin varoituksen kuin tuli 
esiin sairautensa kanssa. 

Vajaatoimintainen potilas on huomannut, että 
säännöllinen elämänrytmi sopii hänelle parhai-
ten ja pitää hänen lääkityksensä ja vointinsa niin 
hyvänä, että pysyy työkuntoisena. Hän ei osal-
listu työpaikan virkistystapahtumiin, jos ne ovat 
iltaisin sillä hän haluaa pitää oman rytminsä. 
Tämä vaikuttaa siihen, että hän jää työyhteisös-
tä ulkopuolelle koska työtoverit eivät ymmärrä, 
että pienikin muutos rytmiin saattaa olla vaikea 
saada tasoitettua takaisin ja kilpirauhaspotilas 
vaalii aina lääketasapainoaan. 

Oireinen vajaatoimintainen työntekijä on niin 
väsynyt iltapäivisin työpaikallaan, että suoriu-
tuu vain vaivoin tehtävistään ja nukkuu 1–2 tun-
nin päiväunet heti kotiin tultuaan. Työpaikalla ei 
ymmärretä väsymystä oireena vaan kehotetaan 
nukkumaan yöllä ja lähtemään lenkille illalla. 
Nämä ovat täysin turhia neuvoja sillä niiden 
syyllistävä sävy pahentavat potilaan oloa ja pa-
himmillaan ajavat hänet suorittamaan liikuntaa 
äärirajoilla, kun hänen pitäisi saada rauhassa ta-
sata oma lääkityksensä. 

Lapin Kilpi ry on perustettu vuonna 2004 alueel-
liseksi potilasjärjestöksi, joka edistää kilpirauhas-
sairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpi-
rauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia Lapin maakunnassa.

Yhdistys järjestää lääkäri- ja muita asiantunti-
jaluentoja, tiedotusta kilpirauhassairauksista, 
vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä kokemus-
luentoja, vapaaehtoisvoimin.

Lapissa yhdistyksen vertaistukiryhmiä kokoontuu 
usealla paikkakunnalla ja yhdistyksellä on myös 
omia ”alueellisia virtuaalisia vertaistukiryhmiä” 
Facebookissa. Lue lisää alueellisesta tarjonnasta 
osoitteesta:

www.lapinkilpi.com

Häiriöitä kilpirauhasen toiminnassa

Vajaatoiminta, liikatoiminta, lasten kilpirauhas-
sairaudet, kilpirauhasen syöpätaudit ja lisäkilpi-
rauhassairaudet. 

Syinä voivat olla esim. autoimmuunisairaus, 
vajaatoiminta liikatoiminnan tai syövän hoidon 
seurauksena, synnynnäiset syyt, häiriöt aivoli-
säkkeen toiminnassa, jodin puute tai sen liial-
linen saanti. 

Oireina voi esiintyä masennusta, väsymystä, 
painon nousua tai laskua, ihon kuivuutta ja 
hiusten lähtöä yms. 

Tutkimuksissa tärkeimmät ovat potilaan haas-
tattelu oireista ja verikokeet. Lisäksi kilpirau-
hasen ultraäänitutkimus ja ohutneulanäyte 
voivat olla tarpeellisia. Hoitona kilpirauhasen 
vajaatoiminnassa on yleensä tyroksiinihormo-
ni. Liikatoiminnassa hoitona voivat olla lääkitys, 
radiojodihoito ja leikkaus. Kilpirauhasen syöpä 
leikataan ja tilanteen mukaan lisäksi radiojodi- 
ja muita hoitoja. 

Tulosta lisätietoa kilpirauhassairauksista osoit-
teesta: www.lapinkilpi.com - Kilpirauhassairau-
det

Jos epäilet itselläsi, työntekijälläsi tai työkaveril-
lasi häiriötä kilpirauhasen toiminnassa, ota itse 
tai kannusta häntä ottamaan yhteyttä terveys-
keskukseen tai työterveyshuoltoon, oireiden 
syyn selvittämiseksi.

Olemme tehneet tämän esitteen kilpirauhassai-
raiden kanssa yhdessä heidän toivomuksestaan, 
heidän heidän työnantajilleen. Esitteeseen on 
kerätty kilpirauhassairaiden kokemuksia ja huo-
mioita työnantajien ja työyhteisöjen suhtautumi-
sesta kilpirauhassairauksia kohtaan. Toivomme 
esitteen helpottavan sairauden puheeksi ottami-
sessa työpaikoilla ja lisäävän työyhteisöjen tie-
toa- ja ymmärrystä kilpirauhassairauksista.


