
Epidemiologiaa
Fabryn tauti on yleisin lysosomaalinen 
kertymäsairaus Suomessa. Klassisen 
muodon esiintyvyys Suomessa on täl-
lä hetkellä noin 1:50 000. Italialaisessa 
vastasyntyneiden seulontatutkimuk-
sessa 1/3100 poikalapsella todettiin al-
fagalaktosidaasi A -entsyymin puutos, 
taiwanilaisessa tutkimuksessa poika-
lapsilla 1/1 250 ja tyttölapsilla 1/40 000. 
Suurimmalla osalla heistä todettiin ei-
klassinen vasta 40–50 ikävuoden jäl-
keen oireita aiheuttavaan Fabryn tau-
tiin sopiva mutaatio (1).

X-kromosomaalisesta periytymis-
tavasta johtuen Fabryn tauti vaikuttaa 
myös viallisen geenin naispuolisiin 
kantajiin aiheuttaen samoja muutoksia 
kuin miehillä, tosin usein iäkkäämpänä. 
Naisten taudinkuva on X-kromosomin 
inaktivaation (vallitseeko solussa ter-
ve vai sairas kromosomi) takia miehiä 
vaihtelevampi ja saattaa vaihdella sisa-
rustenkin välillä.

Kliiniset piirteet ja diagnostiikka
Ensimmäiset oireet todetaan pojilla 
3–10 ja tytöillä 6–15 vuoden iässä. Käy-
tännössä diagnoosi viivästyy, usein jopa 
10–20 vuodella. Fabryn taudin aiheutta-
mat tyypilliset oireet ovat kuumeiseen 
tulehdukseen liittyvät, voimakkaatkin, 

kipukohtaukset, krooninen kipu ja raa-
javaivat (akroparestesia), liikunnan 
jälkeinen kipu, heikentynyt kuuman ja 
kylmän sieto, selittämättömät vatsaki-
vut ja alentunut hikoilu (taulukot 1 ja 
2) (2). 

Miehillä plasman tai valkosolujen 
puuttuva alfa- galaktosidaasi A:n ak-
tiivisuus vahvistaa diagnoosin. Naisilla 
entsyymipitoisuus saattaa olla normaa-
li, mutta vääränmuotoisena entsyymi 
ei toimi normaalisti. Tällöin diagnoo-
si pitää varmistaa geenitutkimuksella. 
Näille naisille klassinen Fabryn taudin 
oireisto kehittyy miehiä iäkkäämpinä. 

Potilaan suvun mutaatio selvitetään 
myös perheenjäsenten tutkimista var-
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Fabryn tauti on harvinainen X-kro-
mosomissa periytyvä kertymäsai-
raus. Se johtuu alfagalaktosidaasi A 

-entsyymiä koodaavan GLA-geenin 
mutaatiosta. Entsyymiaktiivisuu-
den puuttuminen tai alentuminen 
aiheuttaa sfingolipidi globotria-
osylkeramidin (Gb3) kertymisen 
lysosomeihin. 

Kuumeiseen tulehdukseen liittyvät kipukohtaukset
Krooninen kipu ja raajavaivat (akroparestesia)
Liikunnan jälkeinen kipu
Heikentynyt kuuman ja kylmän sieto
Selittämättömät vatsakivut
Kuulo-ongelmat
Ihon angiokeratoomat 
Niukkahikisyys tai täydellinen hikoilemattomuus
Proteinuria
Cornea verticillata

Taulukko 1. Fabryn taudin oireet 
lapsuudessa ja nuoruudessa.

KATSAUS

 Erikoislääkäri 4/2018 • 28 vsk160



ten. Kaikkiaan on löydetty yli 900 mu-
taatiota, useimmilla suvuilla omansa. 
Elinbiopsia (munuainen, sydänlihas, 
joskus iho) voi hyödyttää Fabryn tau-
din diagnostiikassa ja elinten fibroosin 
asteen selvittämisessä.

Fabryn taudin mahdollisuus on syytä 
muistaa, jos potilaalla on alle 50-vuo-
tiaana todettu tuntemattomasta syystä 
johtuva aivoinfarkti tai TIA, kardiomyo-
patia tai munuaisten vajaatoiminta.

Hoitamattomana tauti aiheuttaa eri 
elinten vajaatoimintaa. Myös eliniän-
odote lyhenee, miehillä noin 50–60 ikä-
vuoteen ja naisilla noin 70 ikävuoteen.

Osalla potilaista oireet rajoittuvat 
yhteen elimeen (late onset disease, 
Fabry tyyppi 2). Lapsuudessa ja nuoruu-
dessa potilaat ovat oireettomia. Oireet 
alkavat yleensä 40 ikävuoden jälkeen, 
ja usein todetaan joko vasemman kam-
mion hypertrofia tai proteinuria ilman 
tyypillisiä hikoilu- ja kipuoireita. Näillä 
potilailla entsyymiaktiivisuutta on jäl-
jellä jonkin verran.

Plasman lyso-Gb3 on tällä hetkellä 
ehkä herkin taudin aktiivisuuden seu-
rantamenetelmä. Lyso-Gb3-määritys ei 
diagnostiikassa korvaa geneettistä tai 
entsyymianalyysia. Naisilla lyso-Gb3-
pitoisuus on usein pienempi kuin mie-
hillä, eivätkä missense- mutaatiot GLA-
geenissä suurenna lyso-Gb3-pitoisuutta 
yhtä paljon kuin vaikeammat mutaatiot 
(3).

Naisilla X-kromosomin inaktivaatio 
vaikuttaa entsyymipitoisuuden ja Lyso-
GB3:n määrään.

Elinkohtainen hoito
Ennen entsyymikorvaushoitoa Fabryn 
taudin oireita ja elinmuutoksia hoidet-
tiin oireenmukaisesti. Tätä hoitoa tarvi-
taan nykyäänkin entsyymipitoisuuteen 
vaikuttavan hoidon lisänä (taulukko 3). 

Entsyymikorvaushoito
Entsyymikorvaushoito aloitetaan mie-
hille nuorena, varsinkin jos heillä on oi-
reita (taulukko 4) (2). Naisilla hoidon 
aloitus tapahtuu useimmiten vasta, kun 
havaitaan alkavia elinvaurion merkkejä 
tai kipuja ei saada hallintaan. Pojilla hoi-
to on syytä aloittaa viimeistään 16 ikä-
vuoden jälkeen (4). Entsyymikorvaus-
hoito annetaan suonensisäisesti kahden 
viikon välein. Markkinoilla on kaksi val-

mistetta, agalsidaasialfa ja agalsidaasi-
beeta. Entsyymin annos agalsidaasialfa-
valmisteella on pienempi (0,2 mg/kg vs 
1 mg/kg), minkä takia sen infuusioaika 
on lyhyempi, noin 1 tunti verrattuna 
beetan 2-3 tuntiin.

Entsyymikorvaushoito vähentää 
Gb3-pitoisuutta veressä sekä kertymiä 
ihon, munuaisten ja sydämen verisuon-
ten endoteelissä. Verisuonten endoteeli 
puhdistuu 6-12 kuukaudessa annoksesta 
riippumatta, mutta verisuonten sileä-
lihassolut, munuaisten podosyytit ja 
todennäköisesti myös sydänlihassolut 

Taulukko 2. Fabryn taudin oireet ja 
löydökset aikuisiässä

Munuaiset 
Proteinuria
Munuaisten vajaatoiminta
Kohonnut verenpaine
Sydän 
Vasemman kammion hypertrofia
Sydämen vajaatoiminta
Hengenahdistus
Sepelvaltimotautityyppinen rintakipu
Eteis- tai kammioperäiset rytmihäiriöt
Johtumishäiriöt
Aivoverisuonet 
Iskeemiset aivoverenkierron häiriöt (aivoinfarkti tai TIA)
Ruoansulatuskanava
Vatsakipu ja ripuli (laktoosi-intoleranssin tyyppiset oireet)
Ummetus
Pahoinvointi ja oksentelu
Iho 
Angiokeratoomat
Niukkahikisyys, täydellinen hikoilun puuttuminen tai joskus 
liikahikoilu
Turvotukset
Silmät ja korvat 
Cornea verticillata
Verkkokalvon kiemurtelevat verisuonet
Korkeiden taajuuksien sensorineuraalinen kuulon 
heikkeneminen
Hermosto
Neuropaattinen kipu (useimmiten akroparestesia)
Epänormaali kylmän ja lämpimän sieto
Ruumiillisen rasituksen aiheuttama kipu
Psyyke
Masennus
Keuhkot
Krooninen yskä, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen
Ilmateiden ahtautuminen

Munuaiset
ACE:n estäjä tai ATR-salpaaja, jos proteinuria
Dialyysihoito ja munuaissiirto munuaisvajaatoiminnassa
Sydän
ACE:n estäjä tai ATR-salpaaja, jos sydämen supistushäiriö
Trombosyyttejä estävä hoito
Sydäntahdistin tai implantoitava defibrillaattori, jos 
eteiskammiokatkoksia tai henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä.
Sydämensiirto vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa
Hypertensio
Käypä hoito -suosituksen mukaan

Aivoverisuonet
Trombosyyttejä estävä hoito
Vatsavaivat
Oireenmukainen hoito
Iho
Laserhoito auttaa kosmeettisesti, mutta ei estä uusien 
angiokeratoomien syntyä.
Silmät ja korvat
Kuulon heikentymä hoidetaan tavanomaisilla apuvälineillä.

Hermosto
Kivun hoito kipulääkkeillä (opioideja saatetaan tarvita)
Neuropaattiseen kipuun fenytoiini, karbamatsepiini, 
gabapentiini, topiramaatti
Psyyke
Masennuksen hoito tavanomaisten periaatteiden mukaan 
masennuslääkkeillä
Ryhmän tuki potilaille ja heidän omaisilleen on tärkeää.
Keuhkot
Tupakoinnin välttäminen
Astmaattiset oireet hoidetaan tavanomaisesti.

Taulukko 3. Fabryn taudin 
elinkohtainen hoito.
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vaativat puhdistuakseen suuren entsyy-
miannoksen. Podosyyttien puhdistu-
man on osoitettu korreloivan elinaika-
na saatuun kokonaisentsyymimäärään. 
Proteinurian väheneminen korreloi 
puhdistumaan (5).

Entsyymikorvaushoidon aikana kivut 
vähenevät, mihin liittyy elämänlaadun 
paraneminen. Myös ruoansulatuskana-
van oireet, akroparestesia ja hikoile-
mattomuus heikkenevät ja kuulo voi 
parantua.

Entsyymikorvaushoito on vähentä-
nyt vasemman kammion hypertrofiaa ja 
parantanut sydänlihaksen toimintaa, jos 
sydänlihas ei ole vaikeasti fibrotisoitu-
nut. Äkkikuolemat ja sydänlihaksen fib-
rotisoitumisen eteneminen eivät esty, 
jos sydänlihas on kohtalaisesti  fibroti-
soitunut. Useiden tutkimusten mukaan 
vaste entsyymikorvaushoidolle on sitä 
heikompi, mitä vaikeampi hypertrofia 
tai fibroosi on (6).

Useimmilla potilailla munuaistoi-
minnan heikkeneminen hidastuu ent-
syymikorvaushoidon aikana. Jos munu-
aistoiminta on ollut jo huono, hoito ei 
estä munuaistoiminnan heikkenemistä 
tai sydän- ja verisuonitapahtumia toisin 
kuin potilailla, joiden munuaistoimin-
ta on normaali. Jos potilaalla on pro- 
teinuria ja merkkejä glomerulusten 
sklerosoitumisesta, ei munuaissairau-
den etenemistä voi estää (7). 

Lumekontrolloidussa tutkimuksessa 

agalsidaasibeeta viivästytti edennyttä 
Fabryn tautia sairastavien aikuisten klii-
nisiä tapahtumia (munuais-, sydän- tai 
aivoverisuonitapahtuma tai kuolema) 
lumeeseen verrattuna (riskin alenema 
61 %) (8). 

Rekisteriaineiston perusteella agalsi-
daasialfa hidasti viisivuotisseurannas-
sa munuaistoiminnan heikkenemistä 
ja kardiomyopatian etenemistä (9). 
Arvioitu elinikä oli hoidetuilla miehillä 
pidempi (77,5 vuotta) kuin hoitamatto-
milla (60 vuotta). Tulosten arvioinnissa 
on otettava huomioon, että kyseessä on 
rekisteriaineiston ja aiemmin julkais-
tun hoitamattomien potilaiden aineis-
tojen vertailu. Agaldidaasibeetalla on 
havaittu saman tyyppiset munuais- ja 
sydäntulokset 10 vuoden seurannassa. 
Myöhäisvaiheessa aloitetusta hoidosta 
ei ole odotettavissa yhtä suurta hyötyä. 
Nykyisen tutkimustiedon perusteella ei 
voida ottaa kantaa siihen, onko entsyy-
mikorvausvalmisteiden välillä tehoeroa 
(10).

Entsyymikorvaushoidon kustannus-
tehokkuudesta on tietoa rajallisesti. Ar-
vion mukaan laatupainotteisen lisäelin-
vuoden (QALY) hinta oli 351 622 – 3 282 
252 euroa. Hoito on siis erittäin kallista.

Kotihoito
Entsyymikorvaushoito aloitetaan aina 
sairaalassa. Naisilla hoito voidaan siir-
tää kotiin varsin nopeasti, koska heillä 

ei yleensä muodostu allergisia reakti-
oita aiheuttavia vasta-aineita. Miehillä 
vasta-aineet alkavat muodostua 3–4 in-
fuusion jälkeen, minkä takia heidän hoi-
toaan seurataan sairaalassa pitempään.  

Molemmilla entsyymikorvaushoi-
doilla on Suomessa erityiskorvattavuus. 
Hoidon hinta on 200 000–350 000 eu-
roa potilasta kohden vuodessa.

Hoidon turvallisuus
Haittatapahtumia on kirjattu 12–61 
%:lla potilaista. Tavallisimpia ovat in-
fuusioiden yhteydessä tulevat vilunvä-
reet, kuume, pahoinvointi ja päänsärky. 
Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä 
tai keskivaikeita ja vähenevät entsyymi-
korvaushoidon keston myötä. 

Haittavaikutukset ovat hoituneet 
infuusionopeuden hidastamisella tai 
infuusion hetkellisellä keskeytyksellä. 
Myös ehkäisevää lääkitystä on saatettu 
tarvita. Haittavaikutukset eivät yleensä 
johda hoidon lopettamiseen.

Infuusioreaktiot liittyvät vasta-ai-
neisiin (IgG), joita kehittyy 16–90 %:lle 
entsyymikorvaushoitoa saavista poti-
laista. Ne saattavat huonontaa hoitotu-
losta. Agalsidaasialfaa annettaessa vas-
ta-aineita on muodostunut vähemmän 
kuin agalsidaasibeetaa käytettäessä. 

Rekisterit
Entsyymikorvaushoitovalmisteiden 
myyntilupien haltijat ylläpitävät lääke-
viranomaisten vaatimuksesta potilasre-
kistereitä. Rekistereistä voidaan tehdä 
päätelmiä suuremmista potilasmääris-
tä kuin kunkin keskuksen muutamasta 
kymmenestä–sadasta potilaasta.

Kaitsijaproteiinihoito
Uusista hoitovaihtoehdoista kaitsija-
proteiinihoito vaikuttaa lupaavimmal-
ta. Varsinkin naispotilailla entsyymin 
määrä saattaa olla normaali, mutta se 

Miehet
Niin nuorena kuin mahdollista (kun hoidon aiheuttama taakka on pienempi kuin taudin aiheuttama taakka) 8–10 vuoden iästä 
alkaen.
Naiset
Sydämen kaikukuvauksessa todetaan merkkejä kehittyvästä sydänlihassairaudesta
TIA tai aivoinfarkti
Todetaan merkkejä munuaissairaudesta (toistuva mikroalbuminuria tai glomerulusten vähentynyt suodatusnopeus tai 
munuaisbiopsiassa alkavaa fibrotisoitumista tai podosyyttien alkavaa deformoitumista).
Neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Taulukko 4. Fabryn taudin entsyymikorvaushoidon aiheet.
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voi olla väärin laskostunutta tai epäva-
kaata, mikä estää sen normaalin siir-
tymisen lysosomiin. Kaitsijaproteiinit 
ovat pieniä molekulaarisia ligandeja, 
joita voidaan antaa suun kautta ja jotka 
kiinnittyvät väärin laskostuneeseen ent-
syymiin ja edistävät entsyymin oikeaa 
laskostumista ja kuljetusta potilailla, 
joilla on missense-mutaatio. 

Kaitsijaproteiini migalastaatti pie-
nentää plasman lysoGb3-pitoisuutta ja 
virtsan Gb3-pitoisuutta merkitsevästi 
lumeeseen verrattuna (11). Myös munu-
aistoiminnan heikkeneminen hidastuu 
ja vasemman kammion massaindeksi 
pienenee. Myös ruonsulatuskanavaoi-
reet vähenivät. 

Migalastaatin etuna on suun kautta 
tapahtuva annostelu ja infusoitua ent-
syymiä suurempi jakaantumistilavuus, 
mikä saattaa viitata parempaan kudos-
hakuisuuteen. Migalastaatin siedettä-
vyys on hyvä. Se toimii vain missense-
mutaatioissa.

Muut hoidot
Glukosylkeramidisyntaasi-entsyymiä 
estävä hoito (substraattia vähentävä 
hoito) on yhdessä entsyymikorvaus-
hoidon kanssa toiminut Fabryn tautia 
sairastavilla hiirillä. Todennäköisesti 
lähivuosina myös biosimilaareja on tu-
lossa. Myös ensimmäisiä geenihoitotut-
kimuksia on aloitettu potilailla. 

Suomalaiset potilaat
Suomessa on tällä hetkellä elossa 107 
Fabry-potilasta, naisia 75 ja miehiä 32. 
Suomessa on todettu 26 erilaista mu-
taatiota. Entsyymikorvaushoitoa saa 31 
naista ja 25 miestä, 33 heistä on kotihoi-
dossa.

Ensimmäiset entsyymikorvaushoi-
dot annettiin Suomessa tammikuussa 
2003 Tyksissä vuoden kestoisen tutki-
musprojektin (13 potilasta) yhteydessä. 

Yhdeksän ensimmäistä potilasta on tällä 
hetkellä saanut hoitoa 15,5 vuotta. Kolme 
potilasta on kuollut entsyymikorvaushoi-
don aikana, yksi massiiviseen aivoveren-
vuotoon, toinen sydämen vajaatoimin-
taan ja kolmas lymfoomaan. Yksi potilas 
luopui hoidosta, koska se ei lievittänyt 
kipuja. Kaksi potilasta lopetti hoidon, 
koska se haittasi elämää liikaa. Kahdelta 
potilaalta hoito lopetettiin, koska katsot-
tiin, ettei siitä enää ollut hyötyä.

Kahdelle entsyymikorvaushoitoa 
saavalle miespotilaalle on tehty mu-
nuaissiirto. Lähes kaikilla hoidetuilla 
potilailla munuaistoiminta on säilynyt 
ennallaan. Kaksi entsyymikorvaushoi-
dossa olevaa naispotilasta on saanut 
hoidon aikana aivoinfarktin. Useimmil-
la potilailla on todettu aivojen magneet-
tikuvauksessa Fabryn tautiin liittyviä 
muutoksia ilman neurologisia oireita.

Entsyymikorvaushoitoa saaneiden 
potilaiden elämänlaatu (SF-36-mittari) 
on säilynyt ennallaan 5–6 vuotta hoidon 
alusta, mutta sen jälkeen huonontunut 
hieman normaalia ikääntymistä enem-
män. Elämänlaatu on terveisiin verrat-
tuna selvästi huonompi. Sydänlihaksen 
perfuusio oli suomalaisilla potilailla 
merkitsevästi heikentynyt terveisiin 
verrokkeihin nähden.

Suomalaisten potilaiden hoidon 
voidaan katsoa vakauttaneen Fabryn 
taudin tasolle, jossa se oli ennen hoi-
don aloitusta. Hoito ei kuitenkaan ole 
korjannut syntyneitä, mahdollisesti fib-
roottisia elinmuutoksia. 

Potilaiden seuranta Suomessa
Tyksin Fabry-ryhmä (http://www.vsshp.
fi/fi/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poli-
klinikat/Sivut/fabryn-taudin-osaamis-
keskus.aspx) antaa suosituksia hoidon 
aloittamisesta ja seuraa potilaiden hoi-
toa koko Suomessa yhdessä potilaiden 
kotipaikkakuntien hoitotiimien kanssa. 

Potilaiden alkudiagnostiikka, entsyymi-
korvaushoidon käytännön toteutus ja 
seuranta tapahtuvat heidän kotisairaa-
loissaan. Ryhmän tavoite on nähdä jo-
kainen Fabry-potilas heidän kotisairaa-
lassaan yhdessä paikallisen hoitotiimin 
kanssa vähintään kerran vuodessa. Me-
nettely pyrkii takaamaan tasavertaisen 
hoidon ja seurannan kaikille Fabry-poti-
laille asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Yhteenveto
Fabryn tauti on harvinainen X-kromo-
somaalisesti periytyvä lysosomaalinen 
kertymäsairaus, mitä voidaan hoitaa 
infusoitavalla entsyymikorvaushoidol-
la ja osalla potilaista myös suun kautta 
olevalla kaitsijaproteiinihoidolla. 

Tietoisuutta Fabryn taudista tulee 
lisätä kaikilla niillä erikoisaloilla, joilla 
sitä saatetaan kohdata. Fabryn taudis-
ta kärsivien sukujen pojat tulisi testata 
5–10 vuoden iässä, tytöt viimeistään 
siinä vaiheessa, kun heillä ilmenee oi-
reita. Varhainen diagnosointi ja riittä-
vän aikaisessa vaiheessa aloitettu hoito 
johtavat elämänlaadun paranemiseen, 
taudin etenemisen hidastumiseen ja 
elinvaurioiden synnyn estymiseen. 
Myöhäisvaiheessa aloitetusta hoidosta 
ei ole odotettavissa yhtä suurta hyötyä. 

Entsyymikorvaushoidon tuloksista 
on tarpeen kerätä lisää tietoa, koska 
harvinaisissa sairauksissa käytettävien 
lääkkeiden tehoa on vaikea osoittaa 
kontrolloiduilla lääketutkimuksilla. Re-
kistereihin perustuvat tutkimukset ovat 
korvaamattomia tiedonlähteitä taudin 
ymmärtämisen lisäämiseksi. Potilas-
määrä on Suomen kaltaisessa maassa 
pieni, joten Fabryn taudin valtakunnal-
linen keskittäminen kannattaa.
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Areena-lavalla luvassa debatteja, haastatteluja ja puheenvuoroja  
ajankohtaisista teemoista.

Pysy kehityksen kärjessä mukana! 

Suomen suurin terveydenhuoltoalan 
ammattitapahtuma Lääkäri 2019  
kokoaa lääkärit kolmeksi päiväksi  
Messukeskukseen 9.–11.1.2019.

9. -  11 .1 . 2019MESSUKESKUS HELSINKI L Ä ÄK ÄRIPÄIVÄT.FI

15.30–16.00 Laatua psykoterapiaan
Psykoterapian laaturekisteri, Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja,  
HUS Psykiatria, Psykososiaaliset hoidot ja IT-psykiatria

10.00-10.30  Vahvuudesta ja heikkoudesta – miten lääkäri jaksaa?
Haastattelussa Reetta Huttunen, LT, dosentti, apulaisylilääkäri,  
infektiosairauksien erikoislääkäri Tays ja Päivi Hietanen, TAYS ja dos. 
Haastattelijana Leila Niemi-Murola, Helsingin yliopisto

11.00–11.30 Tekoälydiagnostiikka, case EKG
Tekoäly luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös EKG-diagnostiikan 
kehittämiselle, mutta herättää varmasti lääkärikunnassa myös  
kysymyksiä. Esityksen tavoitteena on hälventää epätietoisuutta ja 
antaa realistiset käsitykset tekoälyn mahdollisuuksista.
Heikki Väänänen, tekniikan lisensiaatti, RemoteA

Katso koko ohjelma ja rekisteröidy veloituksetta näyttelykävijäksi: lääkäripäivät.fi

Ke 9.1.

To 10.1.

Pe 11.1.1

Näyttely avoinna: Lääkäreille, lääke-
tieteen opiskelijoille, proviisoreille ja 
farmaseuteille 9.–11.1.2019 
ke klo 9.30–17.00, to klo 9.30–18.00,  
pe klo 9.30–15.30

Huom! Voit sopia kollegan kanssa  
tapaamisen myös työpäivän jälkeen  
– Happy Hour to 10.1. klo 16 alkaen.
Mukana biohakkeri Teemu Arinan  
puheenvuoro Areenalla klo 16.00!

Muutokset mahdollisia
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