
Kilpirauhasen
liikatoiminta eli
hypertyreoosi



”Hikoiluttaa niin, että hiukset jäätyy pakkasessa.”

”Syön koko ajan ja silti laihdun, hermostuttaa ja sydän hakkaa.”

”Kädet tärisee, hiukset lähtee, silmiä kirvelee.”

”Liikatoiminta vei unenlahjat.”

”Tieto oireista ja varhainen diagnoosi säästävät
monelta hankaluudelta.”

”Luo luottamussuhde lääkäriisi ja kanna vastuu sairaudestasi.”

”Toipuminen vie aikansa ja opettaa kärsivällisyyttä,
mutta ajan kanssa olo on tasaantunut.”

”Jos kärsit kilpirauhassairaudesta, malta mielesi
ja anna hoidolle aikaa.”
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Kilpirauhanen sijaitsee kaulalla kurkunpään alapuolella. Pieni, noin 20 grammaa 
painava perhosen muotoinen rauhanen valmistaa, varastoi ja vapauttaa verenkiertoon 
kilpirauhashormoneja, jotka säätelevät elimistön aineenvaihduntaa ja elintoimintoja. 
 
Tärkeimmät kilpirauhashormonit ovat tyroksiini (T4) ja trijodityroniini (T3). Terveen 
kilpirauhasen hormonituotannosta noin 80 % on T4-hormonia ja 20 % T3-hormonia. 
 
T4-hormoni muuntuu monissa kudoksissa, kuten maksassa, munuaisissa ja aivoissa 
varsinaiseksi elimistössä vaikuttavaksi T3-hormoniksi. Kilpirauhashormonien  
eritystä säätelee aivolisäkkeen tuottama hormoni, tyreotropiini (TSH). 

Kilpirauhasen liikatoiminnassa kilpirauhanen tuottaa liikaa kilpirauhashormoneja.

Kilpirauhasen liikatoiminnan syitä:
• Basedowin (Gravesin) taudissa (yleisin kilpirauhasen liikatoiminnan aiheuttaja) 
   elimistöön muodostuu kilpirauhaskudosta kohtaan vasta-aineita, jotka kiihdyttävät     
   kilpirauhasen toimintaa.
• Liikatoimiva (toksinen) kyhmystruuma.
• Liikatoimiva (toksinen) adenooma on kilpirauhasen hyvänlaatuinen rauhaskasvain, 
   joka tuottaa ylimäärin kilpirauhashormoneja.
• Aivolisäkeperäisessä liikatoiminnassa aivolisäkkeen hyvänlaatuinen adenooma 
   tuottaa ylimäärän TSH-hormonia kiihdyttäen kilpirauhashormonien tuotantoa. 
   Tila on hyvin harvinainen. 

Liikatoimintaa voivat aiheuttaa myös:
• Kilpirauhastulehduksen (subakuutti kilpirauhasen tulehdus) aiheuttama 
   kilpirauhashormonien liiallinen vapautuminen kilpirauhasesta.
• Vajaatoimintaan johtava autoimmuunityreoidiitti alkaa joskus ohimenevällä 
   liikatoimintavaiheella.
• Tietyt lääkkeet, kuten amiodaroni ja litium sekä jodipitoiset röntgenvarjoaineet.
• Liiallinen jodin saanti. Runsaasti jodia  sisältää esimerkiksi merilevä. Haitallisen     
  korkeita jodipitoisuuksia voi olla ravintolisinä myydyissä merilevävalmisteissa. 
  Apteekissa myytävät joditabletit on tarkoitettu vain ydinlaskeuman yhteydessä 
  ja viranomaisen kehotuksesta otettavaksi. 
 
Kilpirauhasen liikatoimintaa sairastaa noin 1 % väestöstä. Liikatoimintaan 
sairastutaan yleisimmin 30–40 vuoden iässä. Sairaus on yleisempi naisilla.

Mikä on kilpirauhanen ja mistä liikatoiminta johtuu?
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Kilpirauhashormonien ylimäärä elimistössä kiihdyttää aineenvaihdunnan 
ylikierroksille. Kilpirauhasen liikatoiminta oireilee siten kokonaisvaltaisesti koko 
elimistössä. 
Liikatoiminnan oireet syntyvät asteittain viikkojen ja kuukausien aikana. Oirekirjo 
sekä oireiden voimakkuus voivat vaihdella ajan kuluessa. Yleensä samanaikaisesti 
on monia oireita, mutta oirekokonaisuus on jokaisella liikatoimintaa sairastavalla 
erilainen. 

Yleisoireet 
•  lämmin olo ja hikoilu, huono lämmön sieto
•  silmäoireyhtymä (vain Basedowin taudissa)
•  väsymys, lihasheikkous, heikentynyt rasituksen sieto
•  tiheälyöntisyys eli takykardia ja rytmihäiriöt, etenkin eteisvärinä
•  mielialan vaihtelu, hermostuneisuus, ärtyneisyys, unettomuus 
•  nopeutunut suolen toiminta, ripuli ja laihtuminen, vaikka ruokahalu on hyvä
•  sydämentykytys, käsien tärinä
•  jano
•  runsasvirtsaisuus eli polyuria 
•  painon lasku
•  kuukautiskierron häiriöt
•  hiusten lähtö
•  iho-oireet 
•  lämmin ja kostea iho 
•  psyykkiset oireet 
•  sydänperäiset oireet 
•  suolistoperäiset oireet 

Kilpirauhasen liikatoiminnan oireet
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Kilpirauhasen liikatoiminnan diagnoosi perustuu sairaudelle tyypillisiin 
oireisiin ja lääkärin tekemään tutkimukseen. Hypertyreoosipotilas lähetetään 
pääsääntöisesti sisätautilääkärin tai endokrinologin arvioon. Aivolisäkeperäisessä 
liikatoiminnassa potilaat lähetetään aina erikoissairaanhoidon ja endokrinologin 
arvioon. Raskaudenaikaista hypertyreoosia sairastava lähetetään kiireellisesti 
erikoislääkärille. 
Diagnoosi vahvistetaan tai poissuljetaan aina verikokein. Kilpirauhasen liikatoimin- 
nassa kilpirauhashormonien (T4v ja/tai T3v) pitoisuudet ovat suurentuneet ja 
aivolisäkkeen erittämän, kilpirauhasta säätelevän TSH-hormonin pitoisuus laskenut 
alle viitealueen. 
Aivolisäkeperäisessä liikatoiminnassa T3v ja T4v ovat suurentuneet, mutta TSH on 
yleensä hieman yli viitevälin. Basedowin tautia sairastavilla todetaan tyypillisesti 
suurentuneita TSH-reseptorivasta-ainepitoisuuksia (TSHRAb tai TSAb), joten niitä 
seurataan usein harvakseltaan hoidon aikana varsinaisten kilpirauhasarvojen lisäksi. 
Lääkärin vastaanotolla suoritettavaan kilpirauhaspotilaan tutkimukseen kuuluvat 
tyypillisesti myös pulssin mittaus, kilpirauhasen tunnustelu, verenpaineen mittaus ja 
painon seuranta. 
Mikäli potilaalla on silmäoireita, niin niiden tutkimuksissa pyritään arvioimaan, onko 
tauti aktiivisessa tulehduksellisessa vai kroonisessa vaiheessa. Lisäksi arvioidaan 
taudin vaikeusaste.

Liikatoiminnan tutkiminen ja sairauden toteaminenKilpirauhasen liikatoiminnan oireet
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Kilpirauhasen liikatoiminnan hoito aloite-
taan perusterveydenhuollossa 
tyreostaatilla ja usein myös sydämen-
tykytystä, vapinaa ja hermostuneisuut-
ta lievittävällä beetasalpaajalla. Kun 
kilpirauhasen toiminta on tyreostaatilla 
palannut normaalitasolle, päätetään 
varsinaisesta hoidosta. Hoitovaihtoehtoja 
ovat erikoislääkärin harkinnan mukaan 
tyreostaattihoidon jatkaminen (pitkä, 
noin 1 – 1,5 vuotta kestävä estohoito), 
radiojodihoito tai leikkaus. 
Yksilölliseen hoitovalintaan vaikuttavat 
mm. liikatoiminnan syy, kilpirauhasen 
koko ja rakenne, mahdolliset silmäoireet, 
raskaus ja imetys sekä sairastuneen ikä 
ja mahdolliset muut vaikeat sairaudet. 
Jos alkuvaiheen jälkeenkin tarvitaan isoa 
tyreostaattiannosta, eikä sitä seurannas-
sa päästä pienentämään ilman, että liika-
toiminta nostaa päätään, joudutaan usein 
valitsemaan radiojodihoito tai leikkaus. 

Lääkehoito
Kilpirauhashormonien tuotanto voidaan 
estää lääkkeillä, tyreostaateilla. Tyreos-
taatteja voidaan käyttää lääkityksenä 
myös ennen kilpirauhasleikkausta, sekä 
ennen ja jälkeen radiojodihoidon. 
Suomessa ensisijaisesti käytetty tyreos-
taatti on karbimatsoli (Tyrazol), jonka 
annostelun määrittelee hoitava lääkäri 
hormonimittausten ja taudinkuvan perus-
teella. Lääkkeen vaikutus alkaa jo muu-
taman viikon hoidon jälkeen. Kilpirau-
hastoiminnan normaalitaso saavutetaan 
yleensä 1-3 kuukaudessa, jonka jälkeen 
lääkkeen aloitusannosta pienennetään 
yksilölliseen ylläpitoannokseen. Hoidon 
alkuvaiheessa hormonitasoja seurataan 
tiheämmin, jonka jälkeen seurantaa har-
vennetaan esimerkiksi 2-3 kuukauteen.
Karbimatsolin tavallisimpia haitta-
vaikutuksia ovat kutina ja ihottuma. 
Maksa-arvojen nousu on harvinaisempi 
haittavaikutus ja toisaalta ohimenevää 
maksa-arvojen nousua tavataan myös 
hoitamattomassa liikatoiminnassa. Har-
vinainen, mutta vakava haittavaikutus on 

veren valkosolujen väheneminen. Lääkä-
riin on oltava heti yhteydessä, jos hoidon 
aikana tulee kurkkukipua ja kuumetta 
(yli 38 astetta). Hoidon seurannassa 
tutkitaankin kilpirauhashormonien lisäksi 
usein myös rutiinisti valkosolujen määrää. 
Lääkehoidon jälkeen noin puolella sairas-
tuneista autoimmuunitulehdus rauhoittuu 
ja sairaus pysyy kokonaan poissa. Jos 
kilpirauhasen liikatoiminta aktivoituu 
uudestaan tai jatkuu aktiivisena lääkehoi-
dosta huolimatta, varsinaiseksi hoitolin-
jaksi soveltuvat ensisijaisesti radiojodi-
hoito tai kilpirauhasen poistoleikkaus. 

Radiojodihoito
Radiojodihoitoa suositellaan usein, jos 
kilpirauhanen on pieni eikä potilaalla ole 
Basedowin taudin silmäoireyhtymää, kos-
ka radiojodihoito voi pahentaa olemassa 
olevia silmäoireita etenkin niillä potilailla, 
jotka tupakoivat. Radiojodihoito on usein 
hyvä vaihtoehto hieman iäkkäämmille 
henkilöille, ja on myös nopeampi hoito-
vaihtoehto kuin pitkä estohoito tyreostaa-
teilla. Radiojodihoitoa ei anneta raskau-
den tai imetyksen aikana. 
Suun kautta kapselina nautittava radiojo-
di kertyy kilpirauhaseen ja tuhoaa sen so-
luja, jolloin liikatoiminta lakkaa. Jos annos 
ei ole riittänyt korjaamaan liikatoimintaa, 
aloitetaan tyreostaatti ja tarvittaessa 
annetaan uusi radiojodihoito 4–6 kk:n 
kuluttua tai kilpirauhanen poistetaan 
leikkauksella.
Radiojodihoidossa elimistön säderasitus 
on hyvin pieni eikä sen ole todettu aiheut-
tavan haittoja. Radiojodihoitoa saaneen 
tulee noudattaa säteilysuojaohjetta, jotta 
ulkopuoliset eivät altistu tarpeettomal-
le säteilylle. Raskaana olevien ja alle 
kouluikäisten lasten läheisyys on hoidon 
aikana ja määräajan sen jälkeen rajoi-
tettua. Raskautta tai lapsen siittämistä 
tulisi harkita aikaisintaan neljä kuukautta 
radiojodihoidon jälkeen.
Kun liikatoiminta hoidon vaikutuksesta 
lakkaa, on todennäköistä, että seuraavien 
kuukausien tai vuosien aikana kehittyy 

Kilpirauhasen liikatoiminnan hoito
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kilpirauhasen vajaatoiminta, jota hoide-
taan tyroksiinilla.

Kilpirauhasen poistoleikkaus
Basedowin silmäoireyhtymä, kilpirauha-
sen iso koko ja sen aiheuttama paineen-
tunne kaulalla puoltavat leikkaushoitoa. 
Ennen leikkausta tulee saavuttaa nor-
maali kilpirauhashormonitaso tyreostaat-
tilääkityksen avulla.
Kilpirauhasen poistoleikkauksesta voi 
seurata yleensä ohimenevää lisäkilpirau- 
hasen vajaatoimintaa, koska kilpirauha- 
sen takapinnalla sijaitsevat lisäkilpi-
rauhaset voivat kärsiä hapenpuutteesta 

leikkauksen aikana. Lisäkilpirauhasen 
vajaatoiminta hoidetaan kalsium- ja D-vi-
tamiinilisällä. Jos lisäkilpirauhasen vajaa-
toiminta jää pysyväksi, vaatii se pysyvän 
kalsium- ja D-vitamiinihoidon. Kilpirau-
hasleikkaukseen liittyy myös pieni riski 
sille, että kilpirauhasen läheisyydessä 
kulkeva äänihuulten hermo vaurioituu, 
jolloin ääni voi käheytyä.
Jos kilpirauhanen poistetaan kokonaan, 
aloitetaan leikkauksen jälkeisenä päi-
vänä kilpirauhashormonin korvaushoito 
(tyroksiini), joka jatkuu läpi elämän. Jos 
rauhasesta poistetaan vain toinen lohko, 
ei hormonikorvaushoitoa aina tarvita.

Kilpirauhasen liikatoiminnan hoito
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Kilpirauhasen liikatoiminnan syntyä ei 
voi estää tai liikatoimintaa parantaa 
elintavoilla tai itsehoidolla. Riittävä lepo, 
monipuolinen ravinto ja stressitekijöiden 
välttäminen kuitenkin edistävät hyvin-
vointia. 
Basedowin taudissa liikatoiminnan 
aiheuttama autoimmuunitulehdus voi 
rauhoittua ja sammua noin 1-1,5 vuoden 
tyreostaattihoidon myötä, mutta noin 
puolella sairastuneista liikatoiminta voi 
uusia tiheästi ja joskus voi kestää jopa 
useita vuosia ennen kuin tilanne saadaan 
hallintaan. 
Hyvän hoitotasapainon saavuttaminen 
vaatii usein kärsivällisyyttä ja pitkäjän-
teisyyttä sekä hyvää yhteistyötä potilaan, 
hoitavan lääkärin ja hoidosta erikoissai-
raanhoidossa vastaavan yksikön/erikois-
lääkärin kanssa.
Vitamiinien, kivennäisaineiden tai erityis-
ruokavalioiden vaikutuksista kilpirauha-

sen liikatoiminnassa ei tällä hetkellä ole 
luotettavaa tutkimusnäyttöä. Jotkut poti-
laat kokevat hyötyvänsä gluteenittomas-
ta ruokavaliosta. Ennen gluteenittomaan 
ruokavalioon siirtymistä on poissuljettava 
keliakia. Mahdollinen tupakointi on aina 
syytä lopettaa.
Joskus sairaus vaikuttaa laaja-alaisesti 
toimintakykyyn ja saattaa tilapäisesti 
heikentää myös työkykyä. Basedowin tau-
din silmäoireyhtymä voi myös vaikuttaa 
näkökykyyn sekä sairastuneen ulkonä-
köön ja siten koko kehokäsitykseen.
Kehossa tapahtuvat monet muutokset 
sekä hoitotasapainon löytymiseen kuluva 
aika vaikeuttavat sairauteen sopeutumis-
ta. Vaikka kilpirauhasen liikatoiminnan 
oireet saadaan hallintaan, sen hoito voi 
kestää vuosia ja sen jälkeenkin autoim-
muunisairaus säilyy osana elämää. Asian-
mukainen hoito ja vertaistuki voivat tukea 
sopeutumista. 

Hoitotasapainon saavuttaminen vie joskus aikaa
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Basedowin silmäoireyhtymä 
Basedowin silmäoireyhtymä on silmäkuo-
pan autoimmuunitulehdus. Tulehdusmuu-
toksia voi esiintyä silmäluomissa, silmän 
pinnassa, silmälihaksissa ja silmäntakai-
sessa rasvakudoksessa. 
Silmäoireita ovat muun muassa hiekan 
tunne, punoitus, vetistely ja valonarkuus. 
Myös luomiturvotusta, kaksoiskuvia, 
liikekipua ja silmien takaista särkyä voi 
esiintyä. Silmälihasten turpoaminen sekä 
silmäkuopan rasvan ja sidekudoksen tila-
vuuden lisääntyminen ahtauttaa silmä-
kuoppaa ja saa silmämunan työntymään 
ulospäin (eksoftalmus). Näköhermo voi 
joutua puristuksiin ja aiheuttaa näkö-
kyvyn heikkenemisen, jolloin tarvitaan 
kiireellistä hoitoa. 
Silmäoireet voivat esiintyä samaan ai-
kaan kuin kilpirauhasen liikatoiminta, sitä 
ennen tai sen jälkeen ja joskus harvoin 
jopa ilman kilpirauhasen liikatoiminnan 
oireita. TSHRAb-taso on yleensä aina 
suurentunut varsinaisessa Basedowin 
taudin silmäoireyhtymässä. Lieviä merk-
kejä silmäoireyhtymästä todetaan noin 
puolella Basedowin tautia sairastavista, 
kolmasosalla oireyhtymä on kliinisesti 
merkittävä, näköä uhkaavia silmäoireita 
kehittyy vain muutamalle prosentille.
Tupakointi lisää voimakkaasti liikatoimin-
taan liittyvän silmäsairauden riskiä ja voi 
myös pahentaa oireita, sekä heikentää 
silmäoireyhtymän hoidossa käytettävien 
lääkkeiden tehoa. 

Silmäoireiden hoito
Silmäoireyhtymään sairastuneet lähe-
tetään erikoissairaanhoidon arvioon. 
Silmäoireiden hoito riippuu tulehduksen 
vaiheesta ja taudin vaikeusasteesta. 
Silmien paikallishoidolla suojataan 
silmän pintaa ja ehkäistään sarveiskal-
vovaurioita kostutustipoilla ja voiteella. 
Silmiä suojataan tuulelta ja auringolta 
suoja- ja aurinkolasein. Paikallishoito 
kannattaa aina aloittaa jo perus-

terveydenhuollossa. Sängynpäädyn 
kohottaminen yöksi voi vähentää silmien 
turvotusta yöaikaan.
Aktiivisen silmäoireyhtymän hoitoon 
lääkäri voi määrätä suun kautta tai 
laskimonsisäisesti annettavaa kortikos-
teroidipulssihoitoa, jonka tavoitteena 
on rauhoittaa silmäntakaisten kudosten 
tulehdusreaktio. Laskimonsisäisesti 
annettava pulssihoito on tehokkaampi 
ja paremmin siedetty kuin tabletteina 
otettava kortisoni. Jos potilas pulssihoi-
tojen jälkeenkin kärsii kaksoiskuvista, 
silmien liikekivusta ja liikerajoituksista 
voi silmäntakaisiin kudoksiin annettavas-
ta sädehoidosta olla apua. Mikäli muista 
hoidoista ei ole apua, voidaan tulehduk-
sellisesti aktiivisen silmäoireyhtymän 
hoidossa harkita metotreksaattihoitoa 
suun kautta tai pistoksena, tai suonensi-
säisesti annettavaa rituksimabihoitoa. 
Silmäkuopan painetta vähentävää 
dekompressioleikkausta voidaan har-
kita taudin kroonisessa vaiheessa, jos 
potilaan tilanne on vaikea voimakkaan 
silmien ulospäin työntymisen takia. 
Dekompressioleikkaus tehdään kiireel-
lisenä, mikäli potilaan näkö on uhattuna 
näköhermon puristuksen tai ulostyönty-
neiden silmien etuosien tulehtumisen tai 
haavautumien vuoksi.
Silmäsairauden hoitoon kuuluu aina 
tupakoinnin lopettaminen, sillä tupakoin-
nin jatkaminen heikentää silmäsairauden 
hoitotulosta. 
Silmäoireyhtymän hoito vaatii kärsiväl-
lisyyttä. Taudin kulkuun kuuluu yleensä 
muutaman kuukauden kestävä tulehduk-
sellisesti aktiivinen pahenemisvaihe ja 
1-2 vuotta kestävä paranemisvaihe. Kun 
silmäoireyhtymä on saavuttanut krooni-
sen vaiheen, taudinkuva ei yleensä enää 
vaikeudu. Lähes jokaisen potilaan koh-
dalla päästään yleensä lopulta hyvään tai 
tyydyttävään toiminnalliseen ja kosmeet-
tiseen tulokseen.
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Jäsenyys kannattaa aina
Kilpirauhasliiton jäsenyhdistykset järjestävät muun muassa lääkäriluentoja, 
jäseniltoja, retkiä ja tapahtumia sekä vertaisryhmiä, joissa voit jakaa 
kokemuksiasi vertaisten kanssa, saat ajantasaista tietoa ja nautit mukavasta 
yhdessäolosta. Jäsenenä olet tuomassa painoarvoa liiton edunvalvonta- 
ja vaikuttamistyölle. Mitä suurempaa joukkoa edustamme, sitä vahvemmin 
pystymme vaikuttamaan. 
 
”Vertaistuen merkitys on suuri, koska huomasin
että en ole sairauteni kanssa yksin.”

”Nyt olen valoisammalla mielellä ja mikä
parasta, minulla on vertaistukea ympäri Suomen. 
Kaveria ei jätetä.”

Sinua lähimmän kilpirauhasyhdistyksen
löydät seuraavalta sivulta.

Liittymällä lähimmän kilpirauhasyhdistyksen jäseneksi saat samalla kaikki 
Kilpirauhasliiton jäsenedut, kuten neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kilpi-lehden.  

Voimassa olevat jäsenedut löydät sivulta kilpirauhasliitto.fi/jasenyys, jossa voit myös 
täyttää jäsenhakemuksen. 

Kilpirauhasliitto tukenasi
Kilpirauhasliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjes-
tö, joka edistää kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta, hoitoa ja tutki-
musta sekä kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia.

Sairaanhoitajan antamaa neuvontaa ja ohjausta saa numerosta 044 788 8899. Päi-
vystysajat kuulet puhelimesta tai löydät osoitteesta www.kilpirauhasliitto.fi

Vertaistukea on tarjolla puhelimitse ja vertaischatteina. Tukipuhelin päivystää 
numerossa 050 400 6800. Tukipuhelimen päivystysajat ja vertaischattien ajankohdat 
löydät liiton sivuilta www.kilpirauhasliitto.fi.

Voimavarakurssit ovat kuntoutumiskursseja, joita liitto järjestää sekä lähijaksoina 
että avo- ja etäkursseina. Kurssit pitävät sisällään asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja 
virkistäytymistä. Lisätietoja löydät liiton www-sivuilta.

Tuetut lomat tarjoavat virkistystä ja irtiottoa arjesta. Lisätietoa liiton www-sivuilta.
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Eri puolella Suomea toimivat kilpirauhasyhdistykset:
ETELÄ-KARJALAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.ekkilpi.com
ETELÄ-POHJANMAAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.epkilpi.com
HYVINKÄÄN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.kr-hyvinkaa.com
KESKI-SUOMEN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.kskilpi.com
KYMENLAAKSON KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info
LAPIN KILPI RY 
www.lapinkilpi.com
LOUNAIS-SUOMEN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.lskilpi.com
OULUN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.oulunseudunkilpi.com
PIRKANMAAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.pirkankilpi.com
POHJOIS-KARJALAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.pohjoiskarjalankilpi.com
POHJOIS-SAVON KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/pohjois-savon-kilpirauhasyhdistys/
PÄIJÄT-HÄMEEN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
www.paijatkilpi.fi
SATAKUNNAN KILPI RY 
www.satkilpi.com  
UUDENMAAN KILPI RY 
www.uudenmaankilpi.fi
VAASAN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY –
VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENING RF 
www.vaky.fi
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Lisätietoa kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksista
 saat osoitteesta www.kilpirauhasliitto.fi tai

soittamalla neuvontanumeroon 044 788 8899.
Puhelimesta kuulet tarkemmat päivystysajat.
Voit lähettää kysymyksiä myös sähköpostilla

neuvonta@kilpirauhasliitto.fi.

Esitteen asiasisällön on tarkastanut (v. 2020)
dosentti, sisätautien ja endokrinologian

erikoislääkäri Camilla Schalin-Jäntti.

Sivun 3 piirroskuva: Anna Häyrinen
Muut kuvat: Shutterstock
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