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ALUKSI 

Auringon ultraviolettisäteily (UV-säteily) aiheuttaa iholla näkyviä 
muutoksia, kuten ruskettumista, palamista, valoihottumaa, luo-
mien muutoksia, ihon vanhenemista ja ihon kasvaimia. 

Lisäksi aurinko vaikuttaa D-vitamiinin esiasteen muodostumi-
seen ihon rakenteissa. 

Hyväkuntoinen iho muodostaa perussuojan auringon vaiku-
tuksia vastaan, mutta auringolta kannattaa suojautua sopivalla 
vaatetuksella, suojavoiteilla ja aurinkolaseilla.

Aurinko vaikuttaa suotuisasti joihinkin ihosairauksiin, kuten 
atooppiseen ihottumaan ja psoriasikseen, jolloin aurinkoa voi-
daan käyttää ihon hoidossa. Lääkäri voi myös määrätä valohoi-
toa näiden sairauksien hoitoon.

Lisäksi on ihosairauksia, joissa auringon valon vaikutukset 
saattavat olla erityisen haitallisia, ja huolellinen auringolta suo-
jautuminen on välttämätöntä.
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IHO JA AURINKO
Ihon suojaaminen auringolta 

Auringolta suojaudutaan sopivalla vaatetuksella, suojavoiteilla ja 
aurinkolaseilla. Turvallinen auringossa olo alkaa oman ihotyypin 
tunnistamisesta (KUVA 1).

Aurinkosuojavoide valitaan käyttötarkoituksen ja oman iho-
tyypin mukaan. Suojavoide levitetään iholle noin puoli tuntia en-
nen aurinkoon menoa. Voidetta levitetään runsaasti ja lisätään 
auringonoton aikana. Aurinkosuojavoiteet, myös vedenkestä-
vät, huuhtoutuvat iholta uitaessa.

Suojavoiteen tärkeät tiedot ovat UVB- ja UVA-kertoimet. 
Pakkauksessa ilmoitetaan numeroin ja sanoin voiteen palamis-
suojakerroin, joka suojaa auringon polttavilta eli UVB-säteiden 
vaikutukselta. Suojakertoimella ilmoitetaan, kuinka monta ker-
taa kauemmin aurinkovoiteella voideltu iho kestää aurinkoa pa-
lamatta verrattuna täysin suojaamattomaan ihoon. Hyvä va-
linta on vähintään keskitason aurinkosuojalla varustettu tuote. 
(KUVA 2)

Pakkauksesta löytyy myös UVA-logo, joka kertoo hyväs-
tä UVA-suojasta. Tällainen tuote suojaa ihoa tehokkaammin 
muun muassa auringon ihoa vanhentavalta vaikutukselta ja 
valoihottumilta.

Lierihattu suojaa kasvoja ja hartioita. Näitä alueita ei kanna-
ta jättää koskaan ilman suojausta, sillä ne sietävät huonommin 
auringon säteilyä ja palavat herkemmin. Aurinkolasit suojaavat 
silmiä.

Puuvillaiset vaatteet antavat noin kuusinkertaisen suojan au-
ringolta, ja tummat tiukkakuosiset keinokuidut vielä suuremman. 
Märkä vaate suojaa vähemmän kuin kuiva. UV-suojilla varuste-
tut vaatteet ovat varma valinta voimakkaaseen paahteeseen.

Rusketus antaa melko heikon suojan palamista vastaan. UV-
säteet tunkeutuvat ruskettuneenkin ihon lävitse ja vaurioita syn-
tyy jo ennen kuin iho edes punoittaa.
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KUVA 2
Aurinkosuojavoiteiden teho ilmoi-
tetaan aurinkosuojakertoimella. 
Sillä tarkoitetaan sitä, kuinka mon-
taa kertaa pitempään aurinkovoi-
teella voidellulla iholla voi oles-
kella auringossa palamatta ver-
rattuna täysin suojaamattomaan 
ihoon. Palamissuojakertoimet 
(UVB) tuotepakkauksissa sanoin ja 
numeroin:

Ihotyyppi Kuvaus Herkkyys 
UV-säteille

Oma-
suoja-aika 
minuutteina

I - punapää
- pisamia

- ei rusketu 
- palaa erittäin
  helposti

5–10

II - vaalea iho ja 
  hiukset
- hiukan
  pisamainen

- ruskettuu vähän 
- palaa helposti

10–20

III - ristiverinen 
- usein ruskeat 
  hiukset

- ruskettuu vähitellen
- palaa kohtalaisen
  helposti

20–30

IV - tumma iho ja 
  hiukset

- ruskettuu hyvin
- palaa joskus
- kestää UV-säteilyä
  kohtuullisen hyvin

30–40

V-VI - ruskea ja 
  musta iho

- ei pala
- kestää hyvin
  UV-säteilyä

KUVA 1
•	 Iho	reagoi	UV-säteilyyn	ihotyypin	mukaan.
•	 Suomalaisista	60	prosenttia	kuuluu	ihotyyppiin	III,	
 30 prosenttia ihotyyppeihin I–II ja 10 prosenttia ihotyyppeihin IV-V.
•	 Omasuoja-aika	tarkoittaa	aikaa,	jonka	voi	oleskella	voimakkaassa	
 auringossa suojautumatta ja ihon kärsimättä.

•	 Matala	suoja:		
 6–10

•	 Keskitason	suoja:		
 15–25

•	 Korkea	suoja:		
 30–50

•	 Erittäin	korkea	suoja:
 50+
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Auringon säteily 

Suurin osa auringon säteilystä on näkyvää valoa ja lämpö- eli 
infrapunasäteilyä. Vain noin viisi prosenttia on UV-säteilyä, josta 
UVA muodostaa noin 90 prosenttia ja UVB noin viisi prosenttia. 
Loput UV-säteilystä on UVC-säteilyä, joka suodattuu kokonaan 
pois ilmakehän yläkerroksissa. 

UVB-säteily on lyhytaaltoista ja se imeytyy suurimmaksi 
osaksi vain ihon pintakerrokseen. UVB-säteily on karsinogeeni 
eli se aiheuttaa syöpää. 

UVA-säteily on pidempiaaltoista ja se tunkeutuu syvemmäl-
le ihon kerroksiin. Se aiheuttaa muun muassa vanhenemismuu-
toksia ja on myös karsinogeeni.

Auringon vaikutusta lisäävät ympäristötekijät, kuten vesi, 
hiekka, lumi ja jää. Esimerkiksi lumi heijastaa tehokkaasti UV-
säteitä, ja vesi läpäisee auringon säteitä. Varsinkin pintavedessä 
uitaessa iho palaa helposti.

UV-säteilyn määrä kasvaa kymmenesosan kilometriä koh-
den, kun noustaan merenpinnasta. Siksi korkealla vuoristossa 
iho palaa nopeammin kuin alavalla maalla. 

Pilviselläkin säällä iho voi palaa. Ohut pilvikerros läpäisee 
noin 90 prosenttia auringon säteilystä. Ihoa viilentävä tuuli saat-
taa antaa väärän tunteen auringon vaikutuksesta. 

Auringonvalon määrä on suurimmillaan keskipäivän molem-
min puolin. Ilmatieteen laitoksen ilmoittaman UV-indeksin olles-
sa kolme, on syytä suojautua auringon säteilyltä. UV-indeksi il-
moittaa auringon haitallisen säteilyn.

Jotkut kosmeettiset aineet saattavat aiheuttaa laikullisen rus-
ketuksen. Ennen aurinkoon menoa ei kannata laittaa hajustei-
ta, partavesiä tai hiuslakkaa. Monissa kosmeettisissa tuotteis-
sa, kuten kasvo- tai värivoiteissa on mukana myös aurinkosuoja. 

Lapset ja aurinko 

Lapsen ihon oma suojamekanismi ei ole täysin kehittynyt. Lapsen 
ohut iho lyhentää turvallista auringonottoaikaa huomattavasti. 
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Parhaan suojan auringolta lapselle antaa varjoisa leikkipaikka, 
päähine, t-paita, aurinkolasit ja korkeasuojakertoiminen voide.

Suojavoidetta lisätään usein, sillä lapsen touhutessa voide 
pyyhkiytyy helposti pois. Aurinkolaseja tarvitaan, sillä lapsen sil-
mä ei ole vielä kehittynyt ja mykiö läpäisee UV-säteilyn suoraan 
silmänpohjaan. 

Alle kaksivuotiaan lapsen paikka ei ole suorassa auringon- 
paisteessa.

AURINGONOTON AAKKOSET 

A  Huolehdi ihon peruskunnosta 

B Tunnista ihotyyppisi ja valitse sopiva suojavoide

C  Käytä suojavoidetta reilusti

D  Valitse sopiva auringonottoaika ja -paikka 

E  Tarkista käyttämiesi lääkkeiden mahdolliset 
 auringonvalolle herkistävät ominaisuudet

F  Muista runsas veden juominen 

Jos iho kuitenkin palaa: 
-  viilentävä suihku ensiavuksi kuumottavalle ja 
 kirvelevälle iholle 
-  iholle perusvoidetta tai kortisonivoidetta 
-  runsaasti juomista 
-  pahaan oloon ja kipuun tulehduskipulääkettä 
-  uudelleen aurinkoon vasta ihon rauhoituttua kunnolla
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AURINKO JA LÄÄKKEET

Monet lääkeaineet voivat aiheuttaa ihoreaktion auringon- tai so-
lariumin vaikutuksesta. Tavallisimmin valolääkeihottuman laukai-
see UVA-säteily. Koska UVA-säteily läpäisee lasia, myös ikku-
nalasin läpi tuleva valo voi aiheuttaa iho-oireita.

Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vaikeuttaa reak-
tion aiheuttaneen lääkkeen löytymistä. Taustalla voi olla tietyn 
lääkeaineen ja auringon UV-säteiden haitallinen reagointi elimis-
tössä, jolloin puhutaan fototoksisesta reaktiosta. Kyse voi olla 
myös allergiasta (fotoallergia). Fototoksinen reaktio on yleisempi 
ja se kehittyy yleensä nopeasti jo ensimmäisten lääkeannosten 
yhteydessä. Allerginen reaktio on harvinaisempi, ja se syntyy hi-
taasti ja pitkään jatkuneen lääkityksen myötä. 

Jotkut lääkeaineet voivat aiheuttaa sekä fototoksisia että fo-
toallergisia reaktioita, joita on vaikea erottaa ulkonäön perusteel-
la. Herkistyminen auringolle on yksilöllistä. Käytössä olevat muut 
kosmeettiset tuotteet voivat vaikeuttaa lääkkeen ja auringon yh-
teisvaikutuksen toteamista.

Fototoksisen reaktion oireita iholla:
•	 auringonpolttaman kaltainen jälki
•	 iho palaa auringossa normaalia herkemmin
•	 paikallinen punehtuma, joka rajoittuu tarkasti  

valoa saaneelle ihoalueelle
•	 iho pistelee, punoittaa ja rakkuloi 
•	 kutina yleensä vähäistä

Fotoallergisen reaktion oireita iholla:
•	 ihottumaa esiintyy myös vaatteiden peittämällä ihoalueella
•	 iholla näppylöitä, turvotusta, paukamia ja 

ihottumamuodostelmia erilaisina yhdistelminä
•	 kutina yleensä voimakasta
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Herkistyneen ihon hoito 

Jos iho on herkistynyt lääkehoidon aikana valolle, on tärkein-
tä välttää auringonottoa ja suojata iho vaatteilla. Ihoa hoidetaan 
kuten auringossa palanutta ihoa huuhtelemalla viileällä vedellä ja 
kosteuttamalla viilentävällä voiteella. 

Hydrokortisonivoide rauhoittaa ihon kutinaa. Tulehduskipu-
lääkkeen (esim. ibuprofeeni) ja antihistamiinin (esim. setiritsiini) 
käyttö parin päivän ajan rauhoittaa yleensä tilanteen. Lääkitystä, 
jonka epäilee olevan reaktion takana, ei tule lopettaa omin päin. 
Erityisesti pitkäaikaislääkityksen jatkamisesta tulee neuvotella 
lääkärin kanssa.

Kasvit, hajusteet ja säilöntäaineet 

Psoraleeneja (valolle herkistäviä aineita) sisältävät kasvit voivat 
aiheuttaa valokosketusihottuman eli fytofotodermatiitin. Tällaisia 
ovat muun muassa mooseksenpalavapensas, tuoksuruuta, jät-
tiläisukonputki, karhunputki, koiranputki sekä selleri ja lipstikka. 

Säilöntäaineista para-aminobentsoehappo (PABA) voi her-
kistää auringonvalolle. Tervan, myskin, ambran ja perunbalsa-
min tiedetään aiheuttaneen ihoreaktioita auringossa. Hajuvettä 
ei kannata laittaa valolle altistuvalle iholle, sillä hajuvesissä voi 
olla psoraleeneja.

Muuta huomioitavaa 

Aknen hoidoksi käytettävä bentsoyyliperoksidia (esim. Basiron®) 
ei tule sivellä iholle kesäpäivänä, vaan ajoittaa käyttö yöksi. 
Estrogeeni- ja keltarauhashormoneja sisältävien lääkkeiden 
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käyttö voi lisätä maksaläiskien ilmaantumista auringonoton yh-
teydessä. Hormonilaastari tulee pitää aina vaatteen alla, sillä UV-
säteet vähentävät laastarin tehoa. 

Eräät lääkeaineet ohentavat ihon sarveiskerrosta, jolloin iho 
palaa auringossa tavallista helpommin. Tällaisia ovat suun kaut-
ta otettavat aknelääke isotretinoiini ja psoriaasilääke asitretiini. 
Myös ihon paikallishoidossa käytettävät retinoidit (adapaleeni, 
tretinoiini, tatsatoreeni) voivat aiheuttaa ongelmia. Psoriaatikoille 
ja autoimmuunisairauksia sairastaville annetaan ohjeet aurin-
gonvalon välttämisestä. 

Mikäli valmistaja ilmoittaa tuoteselosteessa lääkkeen herkis-
tävän auringolle, suojautumisohjeita tulee noudattaa. Apteekista 
tai lääkäriltä saa lisätietoa lääkkeen mahdollisista yhteisvaiku-
tuksista auringonvalon kanssa.
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Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat herkistää auringon valolle

vaikuttava 
aine

esimerkke-
jä kauppani-
mistä

vaikuttava 
aine

esimerk-
kejä kauppa-
nimistä

Antibiootit 
ja muut 
mikrobilääkkeet 

doksisykliini, muut 
tetrasykliinit

Apocyclin®, 
Doximed®; 
Tetralysal®

terbinafiini Lamisil®

fluorokinolonit	
(esim. 
siprofloksasiini)

Ciproxin®, 
useita kopio-
lääkekauppa-
nimiä

viruslääkkeet: 
asikloviiri, 
bosepreviiri, 
efavirentsi, 
ribaviriini,
valasikloviiri

Valavir®

sulfajohdannaiset 
ja/tai trimetopriimi

Cotrim®, 
Ditrim®, 
Trimopan®

sienilääkkeet: 
itrakonatsoli, 
ketokonatsoli,
vorikonatsoli

Sporanox®

Diabetes-
lääkkeet

glibenklamidi Euglucon®, 
Origlucon®

glimepiridi Amaryl®

glipitsidi Mindiab®

Epilepsia-
lääkkeet

karbamatsepiini Neurotol® natriumvalproaatti Deprakine®

Ihotauti-
lääkkeet

adapaleeni Differin® bentsoyyliperoksidi Basiron®

retinoidit 
(isotretinoiini, 
asitretiini, 
tatsaroteeni, 
tretinoiini)

Roaccutan®, 
useita 
kauppanimiä

- limuusivoiteet Elidel®, 
Protopic®

- kalsipotrioli Daivonex®

Psyyken-
lääkkeet

- amitriptyliini Triptyl® - doksepiini Doxal®

- levomepromatsiini Levozin® - olantsapiini Zyprexa®

- sitalopraami useita 
kauppanimiä

- venlafaksiini Efexor®,
useita 
kauppanimiä

> > > 
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vaikuttava 
aine

esimerkke-
jä kauppani-
mistä

vaikuttava 
aine

esimerk-
kejä kauppa-
nimistä

Sydän- ja 
verisuoni-
sairauksien 
lääkkeet

- amiodaroni Cordarone® - nesteenpoisto-
lääkkeet
(furosemidi, 
hydroklooritiatsidi)

Furesis®, 
Diurex®, 
Hydrex®

- diltiatseemi Dilzem® - enalapriili, 
ramipriili

useita 
kauppanimiä

- simvastatiini,
pravastatiini, 
atorvastatiini; 
fenofibraatti

useita 
kauppanimiä

Tulehduskipu-
lääkkeet

ketoprofeeni 
(iholle)

Orudis® - piroksikaami 
(iholle)

Felden®, 
Piroxin®

- naprokseeni, 
selekoksibi 

Naprometin®, 
Napromex®,; 
Celebra®

Rohdos-
valmisteet

mäkikuisma Hyperiforce 
Nova®

> > > 
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IHON KASVAIMET

Tyvisolusyöpä eli basaliooma on yleisin ihosyöpä. Se esiintyy 
tyypillisesti ihon valolle altistuneilla alueilla ja ikääntyneillä ih-
misillä. Kasvain voi kehittyä hyvinkin hitaasti vuosien kuluessa. 
(KUVA 3)

Tyvisolusyövän tavallisimmat tyypit ovat nodulaarinen ja pin-
nallinen tyvisolusyöpä. Nodulaarisen hoitomuoto on leikkaus. 
Pintabasaliooma voidaan hoitaa myös muilla hoitokeinoilla (pai-
kallinen lääkehoito, fotodynaaminen terapia). Jatkohoitona voi-
daan joskus joutua käyttämään myös sädehoitoa. 

Basaliooma ei lähetä etäpesäkkeitä kuin aivan harvinaisissa 
tapauksissa. Monet ihmiset kuitenkin voivat saada lukuisia ba-
salioomia elämänsä aikana. 

Okasolusyöpä eli spinosellulaarikarsinooma (KUVA 4) on 
myös tavallinen ihokasvain, joka esiintyy niin ikään kehon va-
loalueilla ja ikääntyneillä ihmisillä. Hoitona on aina leikkaus. Jos 
kasvain on esimerkiksi hermohakuinen, voidaan täydentävänä 
hoitona antaa sädehoitoa. 

Okasolusyöpä voi lähettää etäpesäkkeitä, mutta se ei ole ta-
vallista. Jos kasvain on yli 2 cm läpimitaltaan tai se kasvaa yli  
4-6 mm:n syvyyteen, etäpesäkkeet ovat mahdollisia. 

Okasolusyöpä voi muodostua esiasteestaan, aurinkoke-
ratoosista (keratosis actinica, keratosis solaris) (KUVA 5). 
Ihotautilääkäri pystyy usein tekemään diagnoosin tyypillisen ul-
konäön perusteella, mutta yleensä muutoksesta otetaan myös 
koepala diagnoosin varmistamiseksi. 

Täsmälleen ei tiedetä, mikä aurinkokeratoosi etenee edel-
leen syöväksi, joten kaikki havaitut aurinkokeratoosit hoidetaan. 
Hyviä hoitomuotoja ovat kryohoito nestetypellä, paikallinen lää-
kehoito tai myös fotodynaaminen terapia, joka on täsmähoito la-
servalolla ja herkistyslääkkeen yhdistelmällä. 

Hoitomuodon valitsee lääkäri muun muassa muutosten luku-
määrän ja kliinisen kuvan perusteella. Aurinkokeratoosi on viite 
siitä, että iholla on niin sanottu valovaurio. Tällöin ihoa on syy-
tä tarkkailla säännöllisesti itse ja hakeutua tarvittaessa lääkäriin.

KUVA 3

KUVA 4

KUVA 5



Iho ja aurinko

14

Melanooma on ihosyövistä vaarallisin (KUVA 6). Melanooman 
riskitekijöitä ovat vaalea iho, pisamaisuus, lukuisat palamiset au-
ringossa sekä runsasluomisuus. 

Melanoomaa esiintyy yleisesti nuoremmilla henkilöillä kuin 
okasolusyöpää tai tyvisolusyöpää. Melanoomaan sairastuneista 
on elossa viiden vuoden kuluttua yli 80 prosenttia. 

Epäilyttävän muutoksen ilmaantuessa on syytä hakeutua lääkä-
riin, joka poistaa muutoksen patologin tutkittavaksi. Kasvaimen 
ominaisuuksien perusteella päätetään jatkohoidosta. 

Ihossa on myös lukuisia hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka esiin-
tyvät täysin auringosta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi 
niin sanottu vanhuuden syylä eli seborroinen keratoosi, kirsikka-
luomi	(hemangiooma)	sekä	dermatofibrooma.	Jos	ulkonäkö	ei	
ole aivan tyypillinen, lääkäri voi poistaa tällaisenkin muutoksen 
tarvittaessa patologin tutkittavaksi.

Ihon kasvaimet ovat aina silmälle näkyviä, joten niiden havait-
seminen on helppoa. Iholle ilmaantuvat uudet muutokset, jotka 
eivät parane mahdollisesta paikallishoidosta huolimatta, on syy-
tä käydä näyttämässä lääkärille. 

Jo nuorten tulisi tarkkailla luomiaan, vaikka ihosyövät yleisty-
vätkin keski-iässä ja erityisesti ikääntyneillä. Oman ihon tarkkai-
lun lisäksi omaisten ja hoitohenkilökunnan tulisi olla valppaana 
havaitsemaan läheisten ihomuutokset. 

Runsasluomisella valokuvaseuranta auttaa hyvin havaitse-
maan iholle ilmaantuvat uudet muutokset. Ajoissa havaittu kas-
vain pystytään hoitamaan huomattavasti helpommin ja parantu-
minen kokonaan on todennäköisempää.

KUVA 6
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AURINKO JA 
IHOSAIRAUDET
Aurinko vaikuttaa suotuisasti joihinkin ihosairauksiin, kuten 
atooppiseen ihottumaan ja psoriasikseen. Tällöin aurinkoa voi-
daan käyttää järkevästi hyväksi, ja näin vähentää kortisonivoitei-
den käyttöä kesällä ja säästää ne talviseen aikaan. Lääkäri voi 
myös määrätä valohoitoa näiden sairauksien hoitoon.

Auringolla on suotuisa vaikutus myös muihin sairauksiin, ku-
ten nivelpsoriasikseen.

Toisaalta esimerkiksi monimuotoista valoihottumaa sairas-
taville jo kevään ensimmäiset säteet aiheuttavat kutisevan ihot-
tuman valolle alttiilla alueilla. Paikallishoitona voidaan käyttää 
kortikosteroidivoiteita.

On olemassa myös muita ihosairauksia, jotka eivät siedä 
UV-säteilyä juuri lainkaan. Näitä ovat muun muassa jotkut si-
dekudossairaudet, kuten lupusryhmän taudit (punahukka) ja vi-
tiligo eli valkopälvi, joissa aurinko ei aiheuta iholla normaalia 
pigmentaatiota.

Auringon valolle herkistyneitä harvinaisia ihosairauksia ovat 
muun muassa xeroderma pigmentosum ja porfyria, joissa aurin-
koherkkyys johtuu aineenvaihdunnallisista syistä.
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AURINGON AIHEUTTAMAT 
HAITAT – TUET JA 
PALVELUT

Monissa ihosairausryhmissä auringolla on joko hyödyllisiä tai 
haitallisia vaikutuksia. Iholiitto ja Psoriasisliitto tarjoavat tukea ja 
neuvontaa omien kohderyhmiensä asioissa. Molemmat järjestöt 
järjestävät eri tyyppistä tapaamis-, kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennustoimintaa. Psoriasista ja atopiaa sairastaville järjeste-
tään sopeutumisvalmennusta myös Kanarian saarilla.

Huolellinen auringolta suojautuminen on välttämätöntä sai-
rauksissa, joissa auringon valon haittavaikutukset saattavat 
olla jopa hengenvaarallisia. Jo vähäinen suojautumisen tarve 
saattaa haitata tai tuottaa hankaluuksia jokapäiväiseen elä-

mään. Erityisesti kesällä auringonvalol-
ta suojautuminen voi osoittautua lähes 

• Jo vähäinen suojautumisen 
tarve saattaa haitata tai 
tuottaa hankaluuksia 
jokapäiväiseen elämään.

mahdottomaksi Suomenkin leveyspii-
rillä. Aurinkosuojavaatteet, ikkunoiden 
suojakalvot ja aurinkosuojarasvat tuo-
vat helpotusta suojautumiseen.

Kunnan vastuulla olevan vammais-
palvelun tukien ja palveluiden tarkoi-
tus on edistää vammaisen henkilön 
edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertai-
sesti yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja 
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poistaa vammaisuuden aiheuttamia hait-
toja ja esteitä. 

Vammaispalvelun tuet ja palvelut ovat 
tuloista ja varallisuudesta riippumattomia. 
Vammaispalvelu voi auttaa myös valol-
ta suojautumisen aiheuttamiin tarpeisiin. 
Vammaispalvelun kautta voi saada tukea 

• Vammaispalvelun tuet ja 
palvelut ovat tuloista ja 
varallisuudesta

 riippumattomia.

kodin ja auton ikkunoiden suojakalvoihin sekä aurinkosuojavaat-
teisiin tai -kankaaseen. 

Kuntien käytännöt ja suhtautuminen ihotautia sairastavien ti-
lanteeseen saattavat kuitenkin vaihdella paljonkin. 

Kelalta haettavien vammaistukien tarkoitus on tukea pitkäai-
kaissairaan tai vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä tai 
elämänlaatua. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun 
muassa toimintakyvyn heikentyminen ja sairauden aiheuttamat 
erityiskustannukset. 

Auringon valolta suojautumisen tarve voi osaltaan heiken-
tää pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön toimintakykyä. 
Lisäksi esimerkiksi aurinkosuojavoiteiden ja -vaatteiden aiheut-
tamia kustannuksia voi lisätä erityiskustannuksiksi. On kuiten-
kin hyvä, että lääkäri on todennut niiden käytön tarpeellisuuden. 



Paras UVA-UVB-suoja
Avènen uudistuneet 50+ aurinkotuotteet tarjoavat tehokkaan 
aurinkosuojan herkälle iholle. Pierre Fabren tutkimuskeskuksen 
kehittämässä ainutlaatuisessa koostumuksessa yhdistyvät:

• Tehokas, pitkään kestävä UVA-UVB-valosuoja
• Voimakas antioksidantti (Pre-tocopheryl)
• Avènen terveyslähdeveden rauhoittava ja ärsytystä

 vähentävä vaikutus
• Ainoastaan neljä UV-suojaa, ei octocryleeniä

Uusi ihanan tuntuinen koostumus imeytyy iholle nopeasti ja on 
levittämisen jälkeen näkymätön.

• Valonkestävä
• Vedenkestävä
• Parabeeniton
• Imeytyy nopeasti

www.avene.� Avènen tuotteet apteekeista.

Avène 
on myydyin
aurinkotuote
Euroopassa!*

* Source IMS HEALTH – Pharmatrend Database – Dermo-Cosmetic market**
 – December 2011 MAT, sell out value – 7 European countries***
**  Including beauty products for men, beauty products for women, unisex beauty products, 
 personal hygiene products, hair products, baby hygiene and care products.
*** Including France, Germany, Italy, Spain, Switzerland, Austria and Belgium.



Jos olet, aurinko on saattanut vaurioittaa ihoasi.  
Vauriot voivat tulla näkyviin vasta pitkän ajan kuluttua, 
jonka vuoksi omaa ihoaan kannattaa pitää silmällä.

Oletko joskus polttanut ihosi? 

Sivustolta löydät tietoa aurinkokeratoosista, ihon 
omatarkkailusta ja ihovaurioiden ennaltaehkäisystä.  
Ihoon kannattaa tutustua pintaa syvemmältä! 
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Iholiitto ry
Karjalankatu 2 B, 3. krs

00520 Helsinki
09 7562 010

www.iholiitto.fi 
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Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry
Fredrikinkatu 27 A 3

00120 Helsinki
09 2511 900

www.psoriasisliitto.fi


