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Puheenjohtajan palsta                                                                                                              20.11. 2007 

 
 
 

Arvoisat kollegat, 
 
Reilu neljä vuotta sitten matka Pohjoisesta Tarttoon oli pitkä ja ahdas, 
auton ollessa tupaten täynnä tavaraa ‐ ihan vain varmuuden vuoksi! 
Yllätyksekseni en tarvinnut ensimmäisen syksyn aikana kovinkaan 
paljoa muuta, kuin vahvoja takapuolilihaksia. Onneksi keväällä, ja koko 
toisen vuosikurssin ajan, veri alkoi jälleen virrata ja painehaavat 
parantua. Hyvä niin, sillä kolmannen vuosikurssin syksy vei jälleen jalat 
alta. Tammikuussa syksyn kauhut olivat takana ja kevät meni 
ihmetellessä uutta titteliä: lääketieteen kandidaatti. Preklinikka oli 
virallisesti ohi ja klinikka edessä.    
 
Viiden opiskeluvuoden ja kohta viiden TaSLO:n hallituksessa vietetyn 

vuoden aikana, olen päässyt näkemään ja kokemaan jos jonkin moista. Tarton Yliopisto tarjoaa 
meille ”kohtuullista” korvausta vastaan koulutuksen, jolla voimme harjoittaa lääketiedettä 
kaikkialla EU‐maissa. Harvalla on pullat näin hyvin uunissa! Viitaten tämänkin kirjoituksen alkuun, 
antakaamme siis arvostusta toinen toisillemme siitä, että olemme uskaltaneet lähteä vieraaseen 
maahaan, vieraaseen kultturiin, opiskelemaan vieraalla kielellä ammattiin, jonka sisällöstä monella 
ei ollut aavistustakaan. 
 
Pari viikkoa takaperin TaSLO:n hallitus ilmoitti Suomen medisiinariliittoon jäsenmääränsä, joka oli 
tasan 100. Lukumäärä on pysynyt jokseenkin samana jo jonkin aikaa. Kurssit ovat kuitenkin 
muokkautuneet vuosi vuodelta ja valmistumisvaiheessa papereita vastaanottamassa voi olla aivan 
toisenlainen joukko, kuin mitä oli ensimmäisellä anatomian tunnilla. Tartto karsii jyvät akanoista. 
Ne jotka jaksavat porskuttaa ansaitsevat arvostusta! 
 
Jo yli kymmenen vuoden ajan Tartosta valmistuneet kollegamme ovat auranneet tietä meille 
nuoremmille rapakon toisella puolen. Sitä tietä olkaamme myös itse laajentamassa opiskelu‐ 
vuosiemme varrella ja eritoten niiden jälkeen! 
 
Muistorikkaita vuosijuhlia ja paksua vointia toivotellen  
 
Marjo Saarenpää 
Puheenjohtaja 
 
 



 

 
 

Forssan seudun terveydenhuollossa 
on sijaisuuksia haettavana 

 
 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä on uusimuotoinen 
terveydenhuollon alue, jossa samassa organisaatiossa toimii sekä 
perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoidossa. Tämä mahdollis-
taa erikoistuvalle lääkärille mahdollisuuden suorittaa koko eurokoulu-
tuksen meillä sekä osan erikoistumiskoulutuksesta. Kaikilla erikois-
aloillamme on koulutusoikeudet (1/2 v – 2 v) varsinaiseen erikoistu-
miseen.  
Forssan sairaalassa on tarjolla sisätaudeilla, anestesiassa, naisten-
taudeilla ja kirurgiassa sairaalalääkärin (erikoistuva) avoimia virkoja. 
Kesäsijaisuuksia on sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa eri 
erikoisaloilla. 
 
Forssa sijaitsee 90 km päässä Turusta ja Tampereelta, Helsinkiin tu-
lee matkaa 110 km.  
 
Pieni sairaala on hyvä oppimispaikka, saat ”bedside”  opetusta ja 
saat haastavaa ja mielenkiintoista työtä kokemuksesi mukaan. Työ-
yhteisö on hyvä. Työyhteisössämme sinulla on mahdollista hoitaa 
potilaasi kokonaisvaltaisesti, konsultoida voit nopeasti ja helposti.  
Erityisesti huomioimme nuorten lääkäreiden tarpeet toimipaikkakou-
lutuksessa ja perehdyttämisessä.  Annamme mahdollisuuden osallis-
tua myös oman talon ulkopuolella tapahtuvaan teoreettiseen koulu-
tukseen.   
 
Ota yhteyttä joko puhelimitse tai sähköisesti.. 
Katso myös  www.fstky.fi 
 
Kari Österberg 
puh 03 4191 4082 
emali: kari.osterberg@fstky.fi 
 
 

http://www.fstky.fi/


Tutkimusmatkalla Tundralle 
 

Viime keväänä kirjoitin seikkailuistamme Stadissa, kun lähdimme kesyttämään natiiveja. 
Koska TaSLO yrittää yhdistää kansoja lahden molemmilla puolilla, tällä kertaa keräsimme 
rohkeuttamme ja lähdimme Tundralle – Suomen pohjoisimpaan lääkikseen. 
Pj ja Vpj saapuivat Tundraan lentävien porojen selässä perjantai‐iltana. Pj on entinen 
tundralainen ja Vpj oli erittäin kiitollinen, että oli tulkki mukana. Vietimme ensimmäisen  
illan syöden perinteisiä ruokia iglussa. Lauantaiaamulla Vpj lähti kaupungille kiertelemään 
suurta keskusta ja tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. (Ilmeisesti  tundralaiset ovat sukua 
kiinalaisille koska kauppahallista saa erittäin hyviä kevätkääryleitä.) Kaupungin kiertelyn 
jälkeen valmistauduimme vuosijuhliin.  
 
Cocktail‐tilaisuudessa oli perusmeininkiä – lahjojen esittely ja juttelu. Vastasimme 
peruskysymyksiin, joihin jokainen TaSLOlainen joutuu vastaamaan. Juhlaväki siirtyi 
perinteisellä pororeellä Nokian Smarthouse’iin. Sieltä löysimme eksyneen lampaamme 
Reetan, joka lupasi tulla ensi vuonna Tundran kylmyydestä takaisin oikeaan kotimaahansa, 
Tartumaahan. Ilta jatkui erittäin hyvän seuran ja ruuan parissa. Smarthouse’sta siirryimme 
jatkoille pororeellä juhlatunnelmassa. Matkalla nähtiin tundran erikoisuuksia – pimeitä 
metsiä, poroja ja jopa jääkarhuja.  
 
Jatkoilla bändi soitti erilaisia kansanlauluja ja tarjoilu oli kostea ja loputon. Törmäsimme 
KuOLO‐serkkuihimme ja oli puhetta uudesta excusta. Keskustelu muuttui kuitenkin 
kiihtyneeksi ja KuOLO haastoi TaSLO:n öljypainimatsiin, joka siis tapahtuu KuOLO:n 
seuraavalla exculla ☺  
 
Jatkoimme tundralaisten informointia Tartosta ja vastasimme taas peruskysymyksiin. 
Tundralaiset kertoivat ikiroutasta, jääkarhujen eri käyttötavoista ja 100 eri pororeseptiä. 
Monet tundralaiset olivat kiinnostuneita tulemaan Tartulandiaan taas excuilemaan. 
Tanssimme kansantansseja jatkojen iglussa aamunkoitteeseen. Olimme niin fiiliksissä, että 
Pj:n puku jopa ratkesi. Onneksi natiivit osasivat korjata puvun hakaneuloilla ja menot 
senkuin jatkuivat. Sunnuntaina iltapäivällä nousimme lentävien porojemme selkään ja 
saavuimme turvallisesti taas kotiimme Tarttoon. Retki oli onnistunut, tundralaiset 
kesytettyjä ja rakas Reetamme löydetty. Kiitämme Tundralaiset ihanista juhlista ja 
toivomme lisää yhteistyötä ja myös Reetan turvallista paluuta meille.  
 
Vpj. Morag Dixon, CIII 

 



Valokeilassa: Joel Starkopf 
 
 

Tällä kertaa Caputin valokeilaan on joutunut Tarton yliopistollisen keskussairaalan anestesiologian 
ja tehohoidon professori Joel Starkopf. Suurin osa tartonsuomalaisista on tavannut professori 
Starkopfin ensiavun prakseissa ensimmäisellä vuosikurssilla. Tämän jälkeen hänen kanssaan 
joutuu, tai itse asiassa pääsee, tekemisiin nelosen anestesiologian prakseissa ja vitosen 
päivystyslääketieteen prakseissa. Starkopf on syntynyt 1966 ja valmistunut TÜ:sta ‐91. Tohtoriksi 
hän on väitellyt vuonna 1997 ja Anen ja tehohoidon professorin virkaan hänet on nimitetty 2004. 
 
A.H.  Oletteko opiskellut tai työskennellyt jossakin muualla kuin TÜ:ssa? 
 
J.S.  1989 opiskelin yhden lukukauden Helsingin yliopistossa. Olin silloin viidennellä 

vuosikurssilla. Opiskelijan elämä oli oikein mukavaa. .. Se oli itse asiassa koko 
opiskeluaikani paras lukukausi. Tämän lisäksi olen tehnyt tutkimustyötä Tromsössä 
kliinisen fysiologian osastolla. 

 
A.H.  Mistä aiheesta väittelitte tohtoriksi? Olitte tuolloin 31 vuotias. 
 

Professori Starkopf katselee hetken vaikuttavalla kirjavalikoimalla varustettua 
työhuoneensa kirjahyllyä ja ottaa sieltä eteeni nidoksen, jonka otsikossa lukee: 
”Oxidative stress and ischemia reperfusion of the heart”. 

 
A.H.  Minä olen tuossa mielessä pahasti myöhässä, täytän kohta 31. 

Moni suomalainen kollega on ihmetellyt että kuinka noin nuorena voi onnistua 
saamaan professorin tittelin. 

 
J.S.  En ole mitenkään tarkoituksella taistellut aikaa tai vanhenemista vastaan. Asiat ovat 

vain edenneet näin. Urakehitykseen on tietenkin tarvittu myös tahdonvoimaa. 
Etenemistä on kyllä edistänyt seikka, että Viron kokoisessa maassa, jossa on vain yksi 
lääketieteellinen tiedekunta, ei löydy kovin montaa pätevää kandidaattia tällaiseen 
tehtävään. 

 



A.H.  Miksi erikoistuitte juuri anestesiologiaan? 
 
J.S.  Olen aina halunnut kliinisen erikoisalan. Olen aina ollut erittäin kiinnostunut siitä 

mitä ihmisorganismissa tapahtuu molekyylitasolla. Anestesiologiassa yhdistyy nämä 
kaksi asiaa: kliininen työ potilaiden parissa ja varsin tarkka tietämys ihmisorganismin 
toiminnoista molekyylitasolla. Olen työskennellyt kardiokirurgian osastolla 
kolmannesta vuosikurssista lähtien, ensin apulaishoitajana. Tuolloin kardiokirurgian 
osastolla työskenteli myös dosentti Jüri Samarütel. Hänen uskomattoman laaja 
tietämys ja suhtautuminen työhönsä ovat myös vaikuttaneet siihen että erikoistuin 
juuri anestesiologiaan. 

 
 

En ollut varma kuinka edellä mainitun dosentin nimi kirjoitetaan. Googlettamalla 
oikea nimi löytyi. Löysin nimen avulla Postimees –artikkelin päiväyksellä 11.5.2007, 
jossa haastatellaan Dosentti Samarütelia tuoreena Tarton Kliinikumin tiedepalkinnon 
saajana. Hän kertoo artikkelissa muutaman tarinan ajalta jolloin työskenteli TÜ:ssa, 
muun muassa massiivisen verenvuodon vuoksi hengenvaarassa olleesta potilaasta, 
jolle siirrettiin 26 litraa verta. Punasoluvarastojen käytyä vähiin oli verensiirtoa 
jatkettu henkilökunnan joukosta löytyneen sopivan verenluovuttajan verellä. Kun 
dosentti Samarüteliltä kysytään että minkälainen on narkoosiuni, hän vastaa: 
”Tavallisesti ei ihminen tunne mitään”. Dosentti Samarütel kertoo, että 
erikoistumisvaiheessa, hänen tutorinsa nukutti hänet, Samarütelin ennalta 
tietämättä, jotta tämä oppisi paremmin ymmärtämään mitä narkoosiuni on. Dosentti 
Samarütel on tehnyt tutkimustyötä mm. seuraavista aiheista: kliinisestä kuolemasta 
elvyttäminen, kehonulkoinen verenkierto, mekaanisen ventilaation kehittäminen jne. 
Postimees ‐artikkelin luettua on helppo samaistua professori Starkopfin erikoisalan 
valintaan. 

 
A.H.  Miten kuvailisitte lääkärin ammatin asemaa virolaisessa yhteiskunnassa? 
 
J.S.  Lääkärin ammatti koki Virossa devalvaation 90‐luvun alussa. Nyt se on nousemassa 

jälleen korkealle arvostettujen ammattien joukkoon. Nykyään voin hyvillä mielin 
suositella lääkärin ammattia. Ammatti on arvostettu ja hyvin palkattu. 

 
A.H.  Minkälainen on TÜ:n sairaalan päivystyssysteemi? 
 
J.S.  Se riippuu erikoisalasta. Yleisesti on Tartossa päivystäviä erikoislääkäreitä varsin 

paljon, johtuen siitä että nykyään on sairaala sijoittunut hajalleen ympäri Tarttoa. 
Anestesiologiassa erikoistuva lääkäri päivystää ja hänen kanssaan päivystää 
valmistunut erikoislääkäri. Pienemmissä (alue)sairaaloissa päivystyslääketieteen 
pätevyyden omaava, esimerkiksi kirurgian tai sisätautien erikoislääkäri päivystää ja 
hänellä on mahdollisuus kutsua paikalle eri alojen erikoislääkäreitä. 

 
A.H.  Mitä mieltä olette siitä että Suomessa saa itsenäisesti työskennellä jo neljännen 

vuosikurssin opiskelija? 
 



J.S.  Se on koulutuksen kannalta hyvä asia. Tärkeintä kuitenkin on, että potilas saa oikean 
hoidon. En ole lainkaan vakuuttunut että neljännen vuosikurssin opiskelija voi 
itsenäisesti taata tämän. Jos tällainen menettelytapa otettaisiin yhtäkkiä käyttöön 
esimerkiksi Virossa, siitä seuraisi kaaos. Virossakin ollaan nähdäkseni kehittämässä 
asioita siihen suuntaan että opiskelijat saisivat enemmän vastuuta. Muutos vaatii 
paljon hoitajien ja seniorilääkärien kouluttamista. Lisäksi uskon että opiskelija 
tarvitsee tarkat ja perusteelliset ohjeet kuinka toimia erilaisissa tilanteissa. 

 
A.H.  Suomessa tämä systeemi toimii, silloin kun se toimii, pitkälti hoitajien ja 

takapäivystäjien ammattitaidon ja joustavuuden varassa. 
 

Tässä kohtaa professori Starkopfin puhelin soi. Soittoäänenä on, ei yhtään vähempää 
kuin AC/DC:n Thunderstruck. Kysyn soittoäänestä myöhemmin, että kuuluuko se 
hänen lempikappaleisiin. Hän vastaa: ”latasin tämän koska en löytänyt Black 
Sabbathin Iron mania”. 

 
A.H.  Mitkä ovat hyvän lääkärin tärkeimmät ominaisuudet?  Viisi seikkaa, olkaa hyvä! 
 
J.S.  Inhimillisyys. Se onkin ainoa. Siihen ei ole mitään lisättävää. 
 
A.H.  Mitkä ovat hyvän anestesiologin ominaisuudet? 
 
J.S.  Samat! kts. edellä mainittu! Vastoin yleistä käsitystä, on anestesiologikin lääkäri…   
 
A.H.  Minkälaista on professorin vapaa‐aika? Onko sitä ylipäätään? 
 
J.S.  On. viikonloppuisin ja iltaisin… Vapaa‐ajan täyttää muutama suuri rakkaus: perhe; 

minulla on kolme tytärtä, nuorin on viisivuotias, lisäksi jääkiekko ja matkustaminen. 
 
A.H.  Oletteko tehnyt muuta, kuin lääketieteeseen liittyvää työtä? 
 
J.S.  Kyllä: Olen ollut rakennustyömiehenä, maataloustöissä, Neuvostoliiton armeijan 

palveluksessa graafikkona, maalasin plakaatteja ja julisteita… lisäksi olen ollut 
ojankaivuutöissä Otepäällä. Näitä kaikkia töitä olen tehnyt opiskeluaikana. 

 
A.H.  Kuinka kehittäisitte tarttolaista lääketieteen opetusta? 
 
J.S.  Hyvä kysymys. Haluaisin lisätä työharjoittelun osuutta siten, että sitä kuuluisi 

enemmän pakolliseen opiskeluun. Haluaisin saada järjestettyä päivystyslääketieteen 
työharjoittelun. Avainkysymys on, että kuinka saada hyviä opettajia, myös 
prekliinisen puolen opettajia, jotka olisivat lääketieteellisesti orientoituneita ja joilla 
olisi intohimoa työhönsä. Tämä on tietenkin osaksi rahakysymys mutta ei missään 
nimessä ratkaistavissa ainoastaan rahalla. Lääketieteen opetus pitää olla 
traditionaalista ja konservatiivista. Se on tullut nykyiseen tilaansa yli neljän sadan 
vuoden kehityksen tuloksena. Lääketieteen opetuksen kehittymisen tulisi olla hidasta 
evoluutiota, ei jatkuvaa uudistamista. 

 



A.H.  Olen kuullut että anestesiologialla työskentelemisen lisäksi ikään kuin harrastatte 
biokemiaa, pitääkö tämä paikkansa? 

 
J.S.  Väitöskirjani aihe käsittelee sydänlihaksen iskemian jälkeistä reperfuusiota. Tein 

tämän väitöskirjan Biokemian instituutissa. Tuolloin toimin myös biokemian 
opettajana. Orgaaninen kemia on edelleen suuri rakkauteni, voisin opettaa sitä 
vieläkin. 

A.H.  Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää tartonsuomalaisille? 
 
J.S.  Parhaimmat terveiset kaikille suomalaisille! Suuret kiitokset teille lääketieteen 

opetuksen ja opiskelijayhteisön elävöittämisestä täällä Tartossa! Suomalaiset 
opiskelijoiden olemassaolo on auttanut opettajiamme kehittymään. Heidän 
englanninkielen taitonsa on parantunut ja suomalaisten vuoksi he ovat joutuneet 
perehtymään erikoisaloihinsa vielä perusteellisemmin. Suomalaiset opiskelijat ovat 
konkretisoineet sen mitä sanotaan kansainvälistymiseksi. 

 
A.H.  Onko englanninkielinen prekliininen opetus suunniteltu erityisesti suomalaisia 

varten? 
 
J.S.  Ei, meillä on ollut opiskelijoita muistakin maista, Sri Lankasta, Japanista jne. 
 

Pakkailen muistioni reppuun ja kiitän useaan otteeseen haastattelusta. Kun olen 
saanut repun vetoketjun kiinni, keskustelemme vielä hetken. 

 
J.S.  Noh, kuinka tartonsuomalaiset pärjäävät Suomessa työelämässä? 
 
A.H.  Hyvin. On jo lähes klisee, että tartonsuomalaisten sanotaan olevan jalat maassa –

tyyppejä. Seniorilääkäreiltä viime kesänä saamani palaute oli kovin positiivista. 
Tartossa lääketieteen opiskeleminen on suomalaiselle varmasti hankalampaa kuin 
Suomessa. Täällä opiskeleminen on myös erittäin kasvattava kokemus. Siinä olette 
kyllä oikeassa, että käytännön taitojen harjoittelua voisi olla enemmän. Pidän 
päivystyslääketieteen pakollista työharjoittelua erittäin hyvänä ideana. 

 
J.S.  Minun mielestäni on niin, että lääkäriksi oppimiseen tarvitaan kymmenen vuotta 

aikaa. Ensimmäiset kuusi vuotta opiskellaan teoriaa ja sen jälkeen erikoistutaan. 
Erikoistumisesta suurin osa on käytännön työtä. Ei ole hyvä idea opettaa 
lääketiedettä siten että heti alkuun suurin osa opetuksesta keskittyy käytännön 
taitoihin. Neulojen ja putkien työntäminen ja operaatioiden tekeminen on kyllä 
jännittävää ja mielenkiintoista, mutta niitä ei saa opettaa niin, että teoriaopetus 
kärsii. Ihmisten terveydestä vastaaminen on niin tärkeää työtä, että sen tekemiseen 
teoriapohjan pitää olla todella vankka. 

 
Antti Hanhilahti, C V 
kirjoittaja on TaSLO:n hallituksen jäsen 



Kesäkandina ‐ Lauseita ja Ajatuksia  
 
 
 
Neljännen vuoden opinnot ja amanuenssin työ kirurgialla Kanta‐Hämeen keskussairaalassa 
Hämeenlinnassa olivat takana, kun aloitin kesäkuussa työt lääkärinä, siis viransijaisena lääkärinä, 
kesäkandina. Olin tätä ennen hoitanut paperiasiat kuntoon terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen kanssa ja valmis aloittamaan kesätyöni Helsingin kaupungin Malmin 
sairaalan päivystyksessä. 
 
 
Pientä jännitystä aiheutti keväällä kuitenkin sosiaali‐ ja terveysministeriö kaavailuillaan muuttaa 
asetusta niin, että neljännen vuoden kandit eivät saisi toimia lääkärinä terveyskeskuksessa. Taisi 
olla joku versio liikkeellä siitä, että vasta viidennen vuoden opiskelija saisi toimia lääkärinä 
ylipäätään. Onneksi asian pidemmälle menevä valmistelu keskeytettiin (toistaiseksi), kiitos Lääkäri‐ 
ja Medisiinariliiton aktiiviselle vaikuttamistyölle. Eli työt Malmilla saattoivat alkaa. 
 
 
Ensimmäisenä päivänä allekirjoitin työsopimuksen. Tuntui hienolta, ja täytyy myöntää, aika 
haastavalta, kun sopimuksessa luki vakanssin kohdalla ”viransijainen erikoistuva lääkäri” ja 
työtehtävät ‐kohdassa ”lääkärin tehtävät päivystyksessä”. Malmilta sain hyvän perehdytysmapin. 
Järjestelmät on helposti opittavissa, mutta vaatii hieman omatoimisuutta. Työhön perehdytys 
toimii hyvin, mutta siinäkin oma aktiivisuus on valttia. 
 
 

Helvetin keittiö 
 
 
Malmin päivystys on aika värikäs ja hektinen paikka. Joku kollega taisi käyttää sanaa ”Hells 
Kitchen”: paljon potilaita, ahtaat paikat ja kesäkuumalla elohopea nousi korkealle. 
 
 
Malmi huolehtii noin 250 000 helsinkiläisen, lähinnä terveyskeskussairaalatasoisesta, 
sairaalapäivystyksestä. Jakomäki, Pukinmäki, Itäkeskus, Vuosaari, Kulosaari, Tammisalo, 
Herttoniemi, Marjaniemi mainitakseni muutamia kaupunginosia, jotka kuuluvat Malmin piiriin. 
Mukaan mahtuu ”hienostokaupunginosia” ja ”kunnon” lähiöitä.  
 
 
Malmilla toimii siis ympäri vuorokauden terveyskeskussairaalatasoinen sairaalapäivystys 
(sisätautipäivystys). Helsingin kaupungin terveyskeskuksen internetsivustolla lukee, että Marian ja 
Malmin sairaaloissa palvellaan potilaita, jotka eivät tarvitse erityisen vaativaa hoitoa. Tuo on 
tietysti veteen piirretty viiva. Suuri osa potilaista oli vaativia perushoidollisesti, osa myös hyvin 
vaativia lääketieteellisesti. 
 
 



Sisätautipäivystyksen kanssa samoissa tiloissa on pientraumapäivystys, joka muuttuu 
terveyskeskuspäivystykseksi klo 22 jälkeen. Sitä ennen terveyskeskuspäivystys palvelee klo 16‐22 
samassa rakennuksessa. Sisätautipäivystyksessä potilaat on jaettu vuodepotilaiksi 
valvontahuoneisiin ja istuviin parempikuntoisiin aulapotilaisiin. Sairaalassa on neljä M‐osastoa 
(terveyskeskus/sisätautiosastoa) ja valvontaosasto, jotka kuuluvat päivystystoimintoihin. Näillä 
osastoilla potilaiden vaihtuvuus on suhteellisen suurta. Akuuttihoidon yksikköön kuuluvat viisi A‐
osastoa huolehtivat jatkohoidosta ja kuntoutuksesta (tukisairaala).  
 
 
Iltapäivystykset ja yöpäivystäminen kuuluivat myös työtehtäviin. Viime kesänä lääkärimiehitys oli 
virka‐aikana hyvä. Iltaisin kello 16 jälkeen Malmin päivystyksessä päivystää neljä lääkäriä ja öisin 
kello 22 jälkeen kaksi lääkäriä. Takapäivystäjää voi ja tarpeen vaatiessa pitää aina konsultoida. 
Valvontaosastolla on koko ajan anestesialääkäri, jota voi konsultoida, jos tilanne siltä näyttää. 
 
 

Sisätauteja ja sosiaalitapauksia  
 
 
Käytännön sisätauti‐caseja oli runsaasti: flimmereitä (FA), rytmihäiriöitä (RYHÄ), rintakipua (RIKI), 
hengenahdistusta (HA), ruusuja, pyelonefriittejä, deliriumeja, epämääräisiä infektioita, yleistilan 
laskuja, tajunnan menetyksiä, lääkeainemyrkytyksiä, mielenterveysongelmia jne.  

 
 
Erään selvityksen mukaan (tehty Peijaksen sairaalassa) yli neljännes päivystyspotilaista on 
humalassa tai alkoholiriippuvainen. Karkean arvioni mukaan näin on myös Malmilla. Malmilla 
näkee elämän laitapuolta, pahasti syrjäytyneitä alkoholisteja ja moniongelmaisia potilaita. Myös 
huumausaineiden käyttäjiä ja epäasiallisiakin tapauksia oli. Kertaakaan en joutunut uhkaavaan 
tilanteeseen kuitenkaan. Malmi on panostanut turvallisuuteen: ammattitaitoiset vartijat ovat 24 h 
läsnä ja osaavat reagoida jo heti alussa mahdollisiin ongelmiin. 
 
 
Hyvän paikasta tekee sen, että kesässä ehti nähdä monta klassista ja vähemmän kirjoista opittua 
potilastapausta. Potilasmäärän ollessa suuri samat asiat toistuvat, mikä helpotti oppimista. 
Osaavat, mukavat ja aika ajoin hurttia huumoria viljelevät rautaiset hoitajat ja kollegojen tuki 
tekivät kesästä mieluisan työ‐ ja oppimisympäristön. Sen lisäksi, että Malmilla saa arvokasta oppia 
ja kokemusta sisätautien ja sairauksien kirjoista sekä niiden hoidosta, niin työssä oppi arvioimaan 
päivystyshoidon tarvetta kussakin tapauksessa ja käytettävissä olevia resursseja. Esimerkiksi 
millaisessa kunnossa ja tilanteessa potilas voidaan mihinkin jatkohoitoon siirtää (hoitoketju). 
 
 
Jokaisessa potilastapauksessa oli usein monta liikkuvaa osaa eikä ratkaisumalli ollut useinkaan 
oppikirjamainen. Työtä tekemällä, konsultoimalla ja niiden ohella opiskelemalla oppii parhaiten. 
STM:n nyt taas pinnalla oleva asetusmuutosehdotus tuntuu oudolta, varsinkin jos se tulee 
koskemaan sairaaloita ja sairaalapäivystyksiä. 
 
 



Ajatuksia 
 
 
Eräs seniorikollega sanoi minulle jo aikaa sitten, että vältetään käyttämästä vastaanottotyössä 
sanaa ”asiakas”. Jossain seminaarissa puhuttiin potilaskuluttajasta. Olen samaa mieltä tämän 
lääkärin kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lääkäri voisi käyttää hyvän asiakaspalvelun 
keinoja omassa työssään.  

 
 
Odottaminen ja jonottaminen herättävät vastarintaa järjestelmää kohtaan. Haluaisinko itse 
odottaa lääkärin vastaanotolle samassa huoneessa muutaman örisevän juopuneen kanssa? 
Valitsisin kyllä mieluimmin yksityisen lääkärin. Vai valitsisinko? Silloin kun potilas tulee 
sairaalapäivystykseen ja monta kertaa yksityisen lääkärin lähettämänä, potilas tutkitaan hyvin ja 
laaja‐alaisesti. Monesti konsultoidaan jopa useita erikoisaloja. En tiedä, olisiko yksityisellä 
sektorilla siihen valmiutta, kun seuraavat ”maksavat” potilaat odottavat oven ulkopuolella. 
Paljonko olisi laskun loppusumma? Vaikka jonot eivät heti poistu systeemistä, niin voitaisiinko 
jotain tehdä, että odottaminen olisi miellyttävämpää? Miksi joissakin sairaaloissa ei ole niin paljon 
jonoja? Kysymys kuului Helsingissä vielä muutama kuukausi sitten: eikö kannattaisi palkata 
lääkäreitä lisää? Ongelman ratkaisu oli yksinkertainen, mutta miksi asioiden pitää mennä aina niin 
pitkälle, kuten Marian sairaalassa. Mariassa siirryttäneen Malmin‐malliin lääkärimiehityksen 
suhteen. Ihan kuin terveydenhuollosta päättävät haluaisivat itse nakertaa systeemiä ja kaiken 
lisäksi vielä terveydenhuollon eturintamalta.  
 
 
Suomessa systeemi toimii jonottamisesta huolimatta: kukaan ei jää ilman hoitoa. Puutteita tietysti 
on, mutta jos on sitä mieltä, että suomalainen, kansallisin varoin kustannettava sairaanhoito on 
kallista tai tehotonta, niin katsokoon Michael Mooren elokuvan Sicko. Suosittelen kaikille. Tietysti 
elokuvassa oli Mooren vahva leima ja omaa järjestelmäämme tulee tietysti kehittää. Yhteiskunnan 
alkoholiongelma, vanhenevat ikäluokat ja terveydenhuollon rakenteelliset haasteet ovat isoja. Tuo 
kandien ja mahdollisesti eurolääkäripalvelua tekevien työtä ja jopa vapautta rajoittava 
asetusehdotus sekä hoitajalakon ratkominen kuvastaa mielestäni, että osittain sokkona mennään. 
Tulipaloja sammutellaan. Minusta tuntuu, että päättäjät ovat joutuneet metsään, jo aikaa sitten. 
Missä ovat todelliset ratkaisuehdotukset ja mallit, joilla luodaan kaikille hyvää. Iltapäivälehtien ja 
päivälehtien uutisointi ei ole helpottanut asioiden ymmärrystä. Ovatko ne uutisoineet 
objektiivisesti kandien, eurolääkärikoulutuksessa olevien, ja hoitajien tilanteesta? Entä mitä lehdet 
ja televisio kertovat yhteiskuntamme alkoholiongelmasta ja välinpitämättömyydestä? Pitäisikö 
jonkun ryhtyä elokuvaohjaajaksi? 
 
 
Pasi Randén, C V 
 
 
 
 
 



Vuosijuhlat Kuopiossa: 
Kukkoo haukkoo ja kaljoo kittoo 
 
Periferialääkiksestä toiseen on pitkä matka. Viime kevään savolaisvieraidemme kotiinpaluumatka 
venyi kahden vuorokauden mittaiseksi, kun bussi aamuyön pikkutunteina Tartosta starttasi ja 
savolainen jäi Raekoja platsille Viruvalge‐pulloonsa nojailemaan. Tuota pitkää matkaa syvälle 
Savon sydämeen lähtivät myös tänä vuonna uhmaamaan kaksi edustajaa tarttolaisten joukosta: 
Maria O. ja allekirjoittanut. Kirjoittaja lähti hätähousuna jo keskiviikkoiltana matkaan, että ehtisi 
sitten varmasti tuon pitkän matkan pääte‐etappiin eli KuoLo ry:n lauantaisiin vuosijuhliin. Maria 
tuli hieman perässä ja kohtalokkain seurauksin. Tuuli oli nimittäin yltynyt perjantai‐iltana 
hirmumyrskylukemiin ja Lindaliini sekä lahden ylittävät muut venhot kieltäytyivät yhteistyöstä. 
Matka venyi jälleen kahden vuorokauden mittaiseksi. Eikä janojuomana ollut edes Viruvalgeaa. 
Sen verran Maria kuitenkin kiri, että ehti onneksi sammuttamaan janonsa kuohuviinillä Kallaveden 
ääreen, KuoLo ry:n vuosijuhlien koktail‐tilaisuuteen.  
 
Syvälle Savoon oli tuotu muista lääkiskaupungeista mitä eksoottisimpia lahjuksia. Stockmannin 
”Hullut Päivät” ‐muovikassi oli yksi arvokkaimmista tuliaisista sekä savolaisten että tarttolaisten 
mielestä, sillä eihän kyseistä tavarataloa löydy kummankaan periferialääkiksen tienoilta. Bonsai‐
puu kuvasti kandiseurojen ikuista ystävyyttä ja suklaasuukot sitten varmaan sitä kollegiaalisuutta. 
Tarttolaiset lahjoittivat sisarkandiseuralleen Tarton kartan, suomi‐eesti‐suomi‐sanakirjan sekä 
keskusteluoppaan eestiksi seuraavan ”pidennetyn” viikonlopun varalle. Ehkä aika kuluu sitten 
mukavammin aamuyön pikkutunteina seuraavaa Taisto‐bussiliinia Tallinnaan päin odotellessa. 
 
Juhla jatkui Kallaveden äärellä illallisella. Kalakukkoa ei saatu, mutta sitäkin parempaa toast 
skågenia, joka huuhdottiin alas votkalla tarttolaiseen tapaan. Globalisaatio siis jyrää! Illallisella 
esittäytyivät erilaisten järjestöjen edustajat. Tutustuimme mm. kuudennen vuosikurssin 
”Tisseihin”. Juomalaulut raikasivat ja illallisen päätteeksi viritettiin hieman tanssijalkaa 
tunnelmaan. Puolenyön hujakoilla siirryimme bussikuljetuksella Vitriinille, jossa esilämmitetylle 
tanssijalalle sai lisäkäyttöä. Pidin mielessäni savolaisen viisauden: kompastelu voep estee 
kuatumisen, ja jatkoin intiaanitanssia uusien ystävieni kanssa. Jatkot jatkuivat savolaisen bändin 
säestyksellä, uusien tuttavuuksien luomisella, syömisellä ja juomisella. Kaikella, mikä kuuluu 
hyvään juhlaan. Seuraavana aamuna pirteinä kuin peipposet valmistauduimme pitkään  
paluumatkaan. Vaikka pumppu rylykkyväsikin vähhä omija aekojaa, oli mieli virkistäytynyt 
sisarkandiseuramme todella hyvin järjestetyssä vuosijuhlassa. Kyllä ne savvolaiset ossaa! Taitavat 
nuo savolaissisaremme todellakin tietää sanontansa merkityksen: murheen kantaa yksinnii, vuan 
illoon pittää olla kaks. 
   
 
Tiina Matikainen 
Kirjoittaja on toisen vuosikurssin medisiinari ja TaSLO:n hallituksen jäsen 
 



Kun hapukoor ja musta makkara kohtaavat 
 
Valehtelisin, jos väittäisin ettei Tampereella osata vuosijuhlia järjestää. Kyseessä oli siis Tampereen 
Lääketeteen  Kandidaattiseuran  35‐vuotisjuhlat  Tullikamarin  Pakkahuoneella.  Lisäkseni  Suomen 
sydämeen kysymyksiin vastaamaan lähti uusi kukkaronnyöriemme vartija Lotta. 
 

 
TaSLO:n edustajat kuvassa keskellä: edessä Jenni ja takana Lotta. Ympärillä tyrkkyjä 
tamperelaisia ja yksi nainen.  

 
Iltajuhlaa  varten  lämmiteltiin  kokkareilla  Suomen  Terveystalolla.  Pienen  Terveystalo‐esitelmän 
jälkeen  saimme  kierrellä  tiloissa  hämmästelemässä  kiiltäviä  leikkaussaleja 
läpivalaisumahdollisuuksineen. Kiertelyn  ja  lasillisen  jälkeen vuorossa olivat  tervehdykset. TaSLO 
toi  lämpimät  terveiset  etelästä  ja  antoi  lahjaksi  yliopistosta  kertovan  kirjan,  jonka maisemiin  ja 
viron kieleen Tampereen kollegamme voivat kuivaharjoitteluna tutustua ennen kuin saavat itsensä 
fyysisesti  Tarttoon  seuraavan  kerran.    Puheenvuoromme  jälkeen  seurasi  paljon  kysymyksiä  ja 
paljon  vastauksia,  innokkaimpana  tiedustelijana oli  itse dekaani. Avasimme Tarton  arkkua myös 
tiedekunnan johtajalle, säistä opetusrakenteeseen. 
 
 
 



Pöytäseurueemme oli vailla vertaa! Vertailtiin vaihtokokemuksia, syötiin ja juotiin, jos laulamiselta 
ehdittiin.  Jotta  kellekään  ei  jäisi  illan  tarjoilut  epäselviksi,  menu  oli  painettu  käsiohjelmaan 
kolmella kielellä: ranskaksi, suomeksi ja tampereeksi.  

Ekaks om juu tulisel mausteel täytettyi käärylei ja siihe justiinsa sopiva lakkahillo. 
Sis syörää kuollutta elukkaa nin makoosas siänisoosis,  
pottui ja vihrei kera. Jotai lisuket kylkee. 
Jälkkärin om könttästä samppanjaa ja vattui kupissa. 
Juoman om jokasortin limpparia.  
 

Dekaani Mustosen  puhe  sai  yleisön  nauramaan miltei  vedet  silmissä,  kun  hän  vapaamielisesti 
lainasi monenkirjavaa kirjailijajoukkiota lisäämällä jokaisen lainauksen ja oman ajatuksensa alkuun 
”Kuunnelkaa  tarkasti!”  Puhe  naiselle  oli muuttunut  tamperelaisittain  puheeksi miehelle  ja  Niin 
minä  neitosen  lauloivat  ensin miehet  ja  sen  jälkeen  naiset  pilkun  kanssa.  Kunnon  pöytäjuhlien 
tapaan  laulu raikasi  taukoamatta  ja  tapansa mukaan Oulu ”pilasi  taas kaiken”. Niin vanhoja kuin 
vapaampiakin tansseja säesti menestyksekkäästi Valkeakosken puhallinorkesteri.  
 
”Ois kai  siistii antaa periksi,  toteais vain kylmästi, ei  tästä mitään  tuu,  lähtis kävelemään”  lauloi 
Hanhiniemen Pauli  jatkojen aluksi. Taslolaiset eivät kuitenkaan olleet tulleet paikalle  lähteäkseen 
kävelemään  vaan  höntsäilivät  isäntäväen  tapaan  loppuun  asti  hyvässä  seurassa.  Muuan 
anestesiologi,  todettuaan  käsivarteni  kirurgiakelpoisiksi,  innostui  kertomaan  lääkäreiden 
sorsastusreissusta:  ”Sisätautilääkäri,  psykiatri  ja  kirurgi  olivat  sorsametsällä.  Ensin 
sisätautilääkärillä  oli  sorsaparvi  passissa,  hän  tähtäsi  ja  tähtäsi,  kunnes  parvi  lehahti  lentoon. 
Kirurgi kysyi: ’Miksetsä ampunut?’ Sisätautilääkäri vastasi: ’Kyllä mä tiesin että ne oli sorsia, mutta 
mä  ajattelin  nyt  kuitenkin  katsoa  ensin  kirjasta  että  oliko  ne  varmasti  sorsia.’  Seuraavaksi  oli 
ampumavuoro psykiatrilla,  jolla oli myös parvi passissa. Psykiatri odotti  ja odotti oikeaa hetkeä, 
kunnes sorsat jälleen lensivät pois. Kirurgi tuli psykiatrin luo, taas ihmettelemään miksei tämä ollut 
ampunut. ’No kyllä mä tiesin että ne oli sorsia, mutta kun en ollut varma tiesikö ne  itse olevansa 
sorsia..’ Viimeisenä oli kirurgin ampumavuoro, hän otti haulikon käteensä, ampui lippaan tyhjäksi 
ja koko sorsaparven alas  saman tien. Sitten hän tokaisi patologille: ’Mees nyt kattomaan oliko ne 
sorsia vai ei!’” 
 
Kun  Pauli,  kitara  ja  pianomies  olivat  poistuneet  keskuudestamme,  jatkettiin  pitkien  iltapukujen 
kidutusta tanssilattialla ainakin siihen asti kun joku kaatoi bisset korkokenkiini. Bisseä ja siideriä oli 
nimittäin varaa kaadella sinne sun tänne, kaikki meni piikkiin. Kun kuolleen elukan ja kuppivattujen 
vaikutus alkoi hälvetä, nälkää tainnutettiin pitsatarjoilulla  ja  juustonaksuilla.  Illan  lopuksi saimme 
viimeinkin  käsiimme  Andreaksen  serkun  Jeren,  jolle  käsketysti  suoritimme  pukutarkastuksen. 
Täytyyhän puvun olla kuosissa seremoniamestarimme yllä! Jere tosin oli hieman harmissaan siitä, 
että  kaksi  neitoa  lahden  takaa  olivat  etsineet  häntä  koko  illan  ja  tulivat  vasta  siinä  vaiheessa 
ilmoittautumaan. Pilkun kohdalla huokasimme väsyneinä mutta onnellisina: mission completed.  

Jenni Holmström 

Kirjoittaja on TaSLO:n hallituksen jäsen 



Tuulet tuivertaa ja vaihtelu virkistää 
 
Harva meistä olisi kymmenen vuotta sitten uskonut opiskelevansa lääketiedettä Tartossa. Vielä 
harvinaisempaa on ensin opiskella Tartossa lääketiedettä ja sitten lähteä vaihto‐oppilaaksi Ouluun. 
Todennäköisyyksiä vastaan tässäkin asiassa on taistellut Reetta Teppo C III. Seuraavassa Reetan 
raportti vaihtarivuoden alkuvaiheesta lumituiskun ja porojen keskeltä. 
 
Poroperiferiasta päivää. Tai ainakaan tämän pohojosemmas ei ollu menemistä, jos vielä mieli 
omaa ällällä alakavaa opinalaansa harjottaa. Jännä paikka tämä Uleåborg. Ihmiset on hirmu 
lepposia, joidenkin mielestä joskus turhankin lepposia. Mutta me like it. Aiheenani siis tällä kertaa 
lääkisopinnot ulukomailla; tarkemmin otettuna maassa nimeltä Suomi, ja kaupungissa nimeltä 
Oulu. Eksoottisuus on käsinkosketeltavaa, onhan kyseessä samalla niin synnyinkaupunkini kuin 
entinen opiskelukaupunkini. Mutta täytynee sanoa, että sometimes it’s so good to be back...:)  
 
Ekana koulupäivänä jännitti. Varmaan enempi ku 7‐vuotiaana tuona kuuluisampana oikeana 
ekana päivänä (eihä sillon ees tajunnu, että ois ehkä voinu jännittää). Onneksi tutina osoittautui 
hyvin nopeasti hyvinkin aiheettomaksi ja erittäin turhaksi energia‐allikoksi. Päätinkin suunnata nuo 
käyttämättä jääneet energiavarantoni uusiin ihmisiin tutustumiseen ja uusien asioiden oppimiseen   
– se on paljastunut hyväksi valinnaksi!  
 
Few weeks later tuntui jo kuin asiat olisivat niin kuin niiden pitääkin olla. Niin kuin ne olisivat aina 
olleetkin niin. Opinnot menivät omalla painollaan, ilman sen suurempaa ressaamista. Ihmiset 
ympärillä hymyilivät, eikä vapaa‐ajan riennoistakaan ollut puutetta. Sitä oikein ällistyy kun tajuaa, 
mitä kaikkea sitä pystyy ”avaamaan”; on yliopiston avajaiset, lääkiksen avajaiset, kurssin avajaiset, 

fuksiaiset…! Auki on. Ja käteen jäi vapina ja iso 
liuta ihania ihmisiä, joiden kanssa on mukava 
yhdessä kohdata tulevan talven tuiverrus. Arkikin 
tuli vastaan, mutta arjestakin voi nauttia. Arjesta 
pitää nauttia, jokainen sitten vain koristelee sen 
oman näköisekseen…    
 
Vastaanotto on ollut lämmin, kuten olettaa 
saattoi. Ekassa ryhmätyössä tosin yks tumma 
eskimon näköinen  tyttö (asianomaiselta kysytty 
lupa vertaukseen) tuli kysymään multa, että ”Siis 
mistä nä oot oikeen tullu, ja mitä nä täällä 
teet??” Johon sekuntiakaan harkitsematta 
tokaisin, että ”Hey, I was born in this hospital!” 
Sitten molemminpuolisen hämmennyksen 
siivittämä hiljaisuus, jonka jälkeen kumpikin 
repesi hirnuvaan nauruun. Sattuikin vielä niin 
mukavasti, että tuo samainen tyttö ilmoitti 
osoitteekseen minun yläkerran asuntoni, eli 
nykyisin olemme kuin puolukka ja porkkana    – 
niin odottamattoman hyvää in a mixed salad☺ 
(Right after ya Maria!)  



Sairaalanrinteen kerrostaloyhteisö siis sen kuin laajenee, ja niin olivat myös pimeiden syysiltojen 
kaakaohetket turvatut.  
  
Mainittakoon edeltävä tapaus siis ”ankeimpana” kokemuksenani täältä. Parasta lienee kuitenkin 
ollut se, että tuntee jälleen olevansa läsnä itselleen tärkeissä elämänkuvioissa. Paluu kotikonnuille, 
ja siellä viipyminen tuntuu eittämättä hyvältä. Mitään elämää suurempia viisauksia en ala tässä 
veistelemään, ehkä punkkupullon ja hieman suppeamman kuulijakunnan kera voi sitten yrittää 
niitäkin☺ Jokainen kyllä itse tietää minne veri vetää, silloin kun vetää. Muuttolintu en ole, sillä 
suunnistan talveksi aivan väärään suuntaan… ja kompasseista en ole kiinnostunut…! 
 
Tyylilleni uskollisena haluaisin vielä siteerata jotain… (ketäköhän?), ja toivottaa sitä myötä kaikille  
oikein kylymää ja lumituiskuista talven odotusta. Täällä on jo rinteet auki☺! 
 
”So I went by, cause I had the time,  
and told the northern lights to keep shining,  
They told me to tell you, they’re waving”   ‐Tori Amos‐ 
 
Reeta Teppo, CIII 
 
 
 

 
 



Tartosta Töölön kautta plastiikkakirurgiksi 
 
Aloitin opintoni Tarton yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa syksyllä ‐94. Olin osa ensimmäistä 
suurta opiskelija‐aaltoa, jonka jälkeen Suomesta on virrannut joka vuosi paljon  opiskelijoita Tarttoon 
lääkikseen ja muihin tiedekuntiin. Tavallaan pioneerina oleminen sisälsi paljon ylimääräistä murhetta ja 
vaivaa, koska Tartossa ei oltu kunnolla valmistauduttu ulkomaisten opiskelijoiden tuloon. Yliopisto 
ponnisteli välillä aktiivisemmin ja välillä passiivisemmin asioiden selkeyttämiseksi ja ulkomaisten 
opiskelijoiden elämän helpottamiseksi, toisinaan kyllä hieman heikolla menestyksellä. Joka tapauksessa 
meitä aloitti tuolloin n. 24 suomalaista ja ehkä puolet, tai alle puolet jaksoi tarpoa loppututkintoon saakka. 
Koko koulutus annettiin alusta saakka viron kielellä. Lukukauden alkua edelsi riittämätön yhden kuukauden 
kielikurssi ja paljolti siitä syystä minä, kuten melkein kaikki muutkin jouduimme jakamaan ensimmäisen 
vuosikurssin opinnot kahdelle vuodelle. Tämän jälkeen opiskelu alkoi sujua opittuamme kielen.  
 Tuntui ansaitulta, mahtavalta ja melkein epärealistisen juhlavalta, kun torvisoittokunta soitti yliopiston 
juhlasalissa saapuessamme valmistumisjuhliimme kesäkuussa ‐01. Silloin viimeistään tajusi, että suurin 
urakka on oman uran kannalta suoritettu ja jatko sujuisi huomattavasti kivuttomammin. Ja näin se myös 
käytännössä on ollutkin.   
  

Olin ollut valmistumista edeltävinä kahtena kesänä amanuessina Tays:ssa sisätautien ja kirurgian osastoilla. 
Kirurgia oli kiinnostanut sinänsä aina, mutta näistä manukesistä lähtien mielessä kaiveli erikoistuminen 
plastiikkakirurgiaan. Se tuntui jotenkin sopivan ”eksoottiselta” ja harvinaselta, pieneltä erikoisalalta, ja ehkä 
siksi niin kiinnostavalta. Tiedossa oli, että erikoistumispaikkoja on valtakunnallisestikin melko vähän tarjolla. 
Päätin kuitenkin yrittää.  Suomeen takaisin muuton jälkeen tulikin eteen kova paikka, kun piti etsiä työtä 
ensi kertaa valmiina lääkärinä ilman itsenäistä työkokemusta. Päätin aloittaa heti tk‐palvelut, jotka 
tarkoittivat tuolloin vähintään kuusi kuukautta kestäviä palveluja. Ne sisältyivät samalla kaksivuotiseen 
eurolääkärin tutkintoon.    

Aloin etsiä töitä Tampereen lähistöltä, jonne olin muuttanut asumaan. Soittelin ylilääkäriltä toiselle, mutta 
huomasin asiaa vaikeuttavan se, ettei minulla ollut vielä täysiä lääkärin oikeuksia. Olin suorittanut silloin 
EU:n ulkopuolella opiskelleilta vaaditun kliinisen tentin, mutten vielä sosiaalilääketieteen tenttiä, joten olin 
vasta oikeutettu työskentelemään laillistetun lääkärin valvonnan alaisena. Töitä ei löytynyt Tampereelta, 
eikä Pirkkalasta. Toijalaan olisi pitänyt tehdä kirjallinen työhakemus ja muutenkin työnhaku sinne tuntui 
jotenkin byrokraattiselta. Aluksi kävin neuvotteluja Ylöjärven tk:n ylilääkärin kanssa ja näytti siltä, että töitä 
olisikin, mutta asia kaatui siihen, ettei ylilääkäri viitsinyt ottaa selvää, mitä erityisjärjestelyjä ulkomailta 
tulleelle lääkärille tulisi ottaa huomioon. Eli käytännössä mitä oikeuksia ja rajoituksia työhöni liittyisi. Hän 
kehoitti hoitamaan ensin kaikki laillistusasiat kuntoon ja ottamaan sitten uudelleen yhteyttä. Tämän jälkeen 
soitin Kangasalle, jossa kerrottiin, että heillä on venäläisiä lääkäriharjoittelijoita ilman palkkaa työssä ja 
sellaisen paikan kyllä saisin. Kun kerroin, etten voi tehdä töitä ilman palkkaa, ylilääkäri kehoitti hankkimaan 
ensin ”kunnon tutkinnon” ja kysymään sitten uudelleen. Tämän jälkeen laajensin soittelusädettä 100km:iin 
ja soitin Virroille, jossa kesämökkimmekin sijaitsi. Siellä puhelimen päässä oli Kalevi Saloranta, Virtain tk:n 
ylilääkäri. Hän kertoi heti, että oli itsekin opiskellut aikoinaan ulkomailla, nimittäin Itävallassa. Seuraavaksi 
hän sanoi, että kyllä kunnon työntekijää aina tarvitaan ja lupasi sillä samalla erikseen tapaamatta 
puhelimitse työpaikan.  
  



 Suhtautuminen Tartosta valmistuneeseen oli Virroilla 
esimerkillistä, ja sain käytännössä kädestä pitäen opastusta 
työhön, eikä alun jatkuvaa konsultoimistani erityisemmin 
paheksittu. Aloitin myös päivystykset, joita Virroilla joutui 
tekemään työvoimapulan takia paljon. Esimerkiksi siten, että 
viikolla oli yksi arkipäivystys, joka alkoi työpäivän jälkeen klo 
16:00 ja päättyi seuraavana aamuna klo 8:00, jonka jälkeen 
oli normaali työpäivä. Tämän lisäksi noin kerran kuussa 
joutui jäämään viikonlopuksi päivystämään perjantain 
työpäivän jälkeen ja kotiin pääsi ensi kerran vasta seuraavan 
viikon tiistaina klo 16:00. Tämän jälkeen en ole enää moisia 
päivystyksiä tehnytkään. 
   

Oltuani Virroilla 5 kuukautta suoritin sosiaalilääketieteen 
kuulustelun ja menin armeijaan. Armeijassa kävin lääkintä‐
RUK:n, joten siinä meni taas vuosi. Tämän jälkeen olin 
Medone Oy:n palveluksessa kuusi kuukautta työskennellen 
Noormarkun, Siikaisten ja Pomarkun terveysasemilla. Lisäksi päivystelin Kankaanpäässä. Nyt oli valmis 
lähtemään kirurgikoulutukseen ja soitin Seinäjoelle, jota oli suositeltu hyvänä opetussairaalana. Silloinen 
kirurgian toimialan ylilääkäri Reijo Syrjä lupasi heti puhelun perusteella, että pääsisin erikoistumaan heti 
kesäloman jälkeen, joten seurasi muutto Seinäjoelle. Tampereen yliopistoon olin hakenut aiemmin opinto‐
oikeuden ja päässyt myös plastiikkakirurgian koulutusohjelmaan. Edessä oli noin kolme vuotta 
sairaalapalveluja Seinäjoen keskussairaalassa, jolla on  noin 200000 ihmisen väestönpohja suomenkielistä 
Etelä‐Pohjanmaata hoidettavanaan. Sairaalassa on edustettuna mm. ortopedia‐ ja traumatologia, 
gastrokirurgia, urologia, thorax‐ ja verisuonikirurgia, yleiskirurgia, lisäksi yksi käsikirurgi, yksi lastenkirurgi ja 
yksi neurokirurgi. Lisäksi sairaalassa kävi säännöllisesti plastiikkakirurgikonsultteja. Seinäjoki osoittautuikin 
erittäin toimivaksi ja hyvähenkiseksi sairaalaksi. Täytyy sanoa, että pohjalaisten kanssa tulee helposti 
toimeen. 

 Seinäjoella tutustuin myös konsultointikeikkoja tekevään professori Erkki Tukiaiseen, joka on nykyisin 
HYKS:n plastiikkakirurgian klinikan ylilääkäri.  Erkki tarjosi sairaalalääkärin sijaisuutta Töölön sairaalasta 
plastiikkakirurgian klinikalta ja niinpä seurasi muutto Helsinkiin, tosin omistusasunto jäi Seinäjoelle. Vaimo 
ja 1,5‐vuotias poika asuvat tällä hetkellä Seinäjoella ja itse käyn siellä viikonloppuisin. Muistuttaa hieman 
opiskeluaikoja, jolloin itse asuin Tartossa ja tuleva vaimoni Tampereella, etäsuhdetta kesti  7 vuotta. Nyt on 
kuitenkin noin neljä vuotta erikoistumista takana ja enää kaksi edessä. Erikoisalavalintaani olen edelleen 
tyytyväinen. Heikkoutena siinä on ehkä valtakunnallisesti hieman rajalliset työmarkkinat, koska pienessä 
maassa ei toki ole tarvetta pienen erikoisalan lääkäreille loputtomiin. Ongelmana on myös 
erikoislääkäreiden keskittyminen lähinnä pääkaupunkiseudulle, jossa virkapohjat ovat jo täynnä. Paljon 
valmiita erikoislääkäreitä toimii Helsingin seudulla määräaikaisten työsopimusten varassa. Suunnittele siinä 
sitten tulevaisuutta pitkälle ja ota satojen tuhansien eurojen asuntolaina.  
  

Opiskelut Tartossa kehittivät mielestäni kykyä suhtautua asioihin nöyrästi ja ylipäänsä sinnikkyyttä työssä ja 
tavoitteissa. Koko ajan olen muistuttanut itseäni siitä, että ”pahin on jo takana”. Teoriapohjaa Tartto antaa 
todennäköisesti enemmän, kuin opiskelut Suomessa, mutta käytännön lääkärintaidot jäivät selvästi 



heikommalle verrattuna Suomessa opiskelleisiin kollegoihin. Tämän vuoksi suosittelen kaikkia Tartossa 
opiskelevia hankkimaan jo varhaisessa vaiheessa kesätyöpaikkoja amanuessina ja myöhemmin lääkärin 
sijaisuuksia ennen valmistumista Tartosta. Sillä rahoittaa opintojakin ihan eri tavalla.  
 Taslon yksi perustajajäsenistä toivottaakin onnea ja menestystä ja eritoten sitkeyttä opinnoissanne.  
 

Timo Halonen 
lääkäri 2001, Tarton yliopisto 
vuodesta 2003 plastiikkakirurgiaan erikoistuva lääkäri 
timo.halonen@hus.fi 
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Sairaala‐Suomi –Sanakirja 
 

Olihan se, kandidaatin ensimmäinen kesä viransijaisena sairaalalääkärinä, melkoista hässäkkää. 
Suurin osa siitä hässäkästä tosin tapahtui oman pään sisällä. Sairaalassa kaikki asiat tapahtuvat 
paljon hitaammalla temmolla kuin oli ajatellut. Eikä vaikeinta ollut vastauksien, vaan kysymysten 
löytäminen. Paljon piti opetella lääketieteellisiä termejä sekä ruotsiksi että suomeksi. Ja sitten oli 
hyvin kryptisiä termejä, joita kuulee vain sairaalassa. Tässä muutama subjektiivinen selitys 
termeille, joita ei patoanatomiassa opeteta, ei edes Suomen yliopistoissa 

 
 Sairaala‐Suomi –Sanakirja 
 
Taitava kliinikko=   seniorilääkäri, jolta puuttuvat sekä huumorintaju että sosiaaliset taidot 
 
Lääke‐esittely=   Tilaisuus, jossa ehdit miettiä 12 minuuttia että mihin hitsiin 

essitalopraamia käytetään ja sitten asia ei enää vaivaa kun saat kahvia 
ja pullaa ja kivan kalenterin. 

 
Puhelinpylväs=  amanuenssi 
 
Perehdytys=  silmäräpäys, jonka aikana sinulta kysytään että olethan läpäissyt 

kirurgian‐ ja sisätautien kurssit 
 
Koulutus=  ”tuolla on ruokasali ja tuolla henkilökunnan WC” 
 
Kysymyksenasettelu=  mahdollisimman asialliseksi muotoiltu ”mitä *#%¤#:ua?” 
 
Rynkyttää=  elvyttää 
 
DNR=  do not rynkytä 
 
Poli=  Termi joka tarkoittaa mielentilaa, joka tulee äärimmäisestä 

kypsymisestä kesäkandeihin. Esim.”voisitsä soittaa vaikka Rahkoselle, 
mulla on tänään poli.” 

 
Furre=  Helsinkiläinen termi furesiksesta, tuosta tehokkaasta 

pissistimulaattorilääkkeestä. 
 
Firman kautta=  Keikkalääkärifirman kautta. Yleensä sairaalan komein ja/tai kaunein 

lääkäri on tullut firman kautta. Firman kautta tulleet ei valita lainkaan 
eivätkä suutu ikinä. 

 
 
 
 



Konsultaatio=  Lyhyt keskustelu, jonka aikana kandin päässä ja sydämessä tapahtuu 
käsittämättömän paljon asioita. Itsetunto voi romahtaa nollan 
alapuolelle, tulevaisuuden suunnitelmat voivat mennä totaalisesti 
uusiksi. Parhaimmillaan sisältää kehuja kysymyksenasettelusta ja 
kolmen opintoviikon verran tietoa ja ymmärtämistä. 

 
Ylityö=  ”Laita tuohon tuntilistaan sitten, jos teet ylitöitä.” Tällä tarkoitetaan 

sairaalassa oloa. Tällä ei tarkoiteta illalla tapahtuvaa ”Apua, mä en tiedä 
mitään, ja mun täytyy korjata se tänä iltana” ‐opiskelua ja jatkuvaa ilta‐
aikana tapahtuvaa ”olisko sillä sittenkin ollut aivoverenvuoto” –
pohdintaa. 

 
Erikoissairaanhoito=  tarkoittaa sitä erikoisentuntuista järjestelyä, jonka mukaan tutkit ja 

hoidat potilasta, jonka on lähettänyt sinulle yleislääketieteen 
erikoislääkäri 

 
Takuri=  Takapäivystäjä, eli henkilö, joka on erikoissairaanhoidossa pidemmän 

aikaa työskennellyt taitava kliinikko, jolle voit tehdä konsultaatioita 
kysymyksenasettelusta riippumatta. 

 
Kesäkaupunki=  Kahdeksan tuhannen asukkaan kylä, jonka alueella asuu heinäkuussa 

kesämökkeilystä johtuen 8300 ihmistä. Kesäkaupungin kaikki kolme 
kauppaa menevät yleensä kiinni ennen kuin olet syönyt lounasta. 

 
Kliininen=  mihinkä tahansa asiaan liittyvä maan ja taivaan väliltä 
 
Radiologi=  Nisäkäslaji, joka pystyy tuottamaan D‐vitamiinia tietokoneen näytöstä 

loistavasta valosta. Ystävällinen hyötyeläin, joka kuitenkin pakenee 
koloonsa jos sitä vaivataan kliinisillä kysymyksillä tai käytetään muita 
termejä kuin runsas‐ tai niukkakaikuisuus. 

 
Kliinikko=  mikä tahansa muu lääkäri kuin radiologi 
 
Ammattitaito=  kyky esittää tai käyttää juuri äsken muilta opittu tieto 
 



Hoitohenkilökunta=  Sairaalan silmät, korvat, hermot, lihakset. Ihmiset joiden varaan 
ammattitaitosi suurelta osin perustuu. 

 
Kahvitauko=  Esitelmätilaisuus, jossa luennoit aina uudelleen ja uudelleen aiheesta 

”Tartto, itä‐eurooppalainen opiskelukaupunki”. 
 
Labratulokset=  Paperilappu, joka vesittää kliinikon ammattitaidolla tekemät päätelmät. 
 
Viitearvot=  Raja‐arvot labratuloksille. Eivät päde yhdenkään ikääntyneemmän 

rouvan kohdalla. Tällöin käytetään tervettä järkeä. 
 
Terve järki=  alle yksi on liian vähän ja yli sata on liian paljon 
 
smorberzk=  Mikä tahansa testi potilasta tutkiessa. käytetään esim.: ”smorberzk 

negatiivinen”, kun et muista jonkin testin oikeaa nimeä voi kutsua sitä 
smorberzk:n (lausutaan epäselvästi mumisten) testiksi ja luottaa siihen 
että sihteeri tietää testin oikean nimen sanelua purkaessaan. 

Päivystysaika=  Ajanjakso, jolloin 165/min on (kandilla) normaali pulssi ja 32/min on 
(potilaalla) myös aivan normaali pulssi. 

 
Poissulku=  yöunien takaaminen 
 
ST‐segmentti=  Kohta EKG:ssä, joka ei noudata mitään logiikkaa. Lyhenne tulee sanoista 

Siis Täh!   
 
Burana=  Ainakin vähän oikea vastaus kaikkiin kysymyksiin. Voidaan käyttää 

samaan tapaan kuin ”Kanada!” 
 
Oireen mukainen hoito=  Termi, jonka merkitys on kandille sama kuin ”älä sulje vielä puhelinta”. 

 
 
 
 
 
 
 
Antti Hanhilahti, C V 
Kirjoittaja on TaSLO:n hallituksen jäsen 

 
 
 
 
 



 



 



Se viimeinen tuska – lopputentti syynissä 

 
 
Armaan alma materin, Tarton lääketieteellisen 
tiedekunnan, kuusivuotinen lääkärin koulutus 
huipentuu tarunhohtoiseen lopputenttiin. Vaan ennen 
sitä on selvittävä monesta pahasta jamasta. Kuten 
meille jo ensimmäisestä vuosikurssista alkaen 
iskostetaan kalloon, voi jokaisen tentin tehdä vain 
kolmasti ja kolmannella kerralla epäonnistuminen 
johtaa lääkärinuran päättymiseen ‐ ennen kuin se on 
ehtinyt alkaakaan. Edellä mainittua faktaa jaksetaan 
usein painottaa mielestäni aivan kohtuuttoman paljon. 
Ja se ymmärrettävästi aiheuttaa joskus aivan 
epärealistisia pelkoja opiskelijaparassa. Jokainen tentti 
tarkoittaa siis potentiaalisesti epäonnistumista ja 
matkatikettiä maitojunaan. 
 
Todellisuudessa asianlaita on toisin. Käytännössä 
lähtöpassien saaminen edellyttää kyllä erittäin 
huolellista lusmuamista, laiskottelua tai älyn köyhyyttä. 
Kaikki opintojen esteet lienevät voitettavissa, kun pistää 
musculi gluteus maximukset penkkiin ja ahkerasti lukee.  
 
Kun sitten kuutena vuonna on selvinnyt erinäisistä erityisen inhoista eksameista (kuten anatomia, 
immunologia, sisätaudit, farmakologia, propeudetiikka), on jäljellä enää se yksi viimeinen 
vihollinen ‐ lopputentti. Sitä pelätään jo ensi kursseista alkaen, sitä varten kaikki materiaalit pitää 
säästää, siksi jokainen fysikaalisen kemian kaava ja biokemian sitruunatsükkeli pitää muistaa sillä 
niitähän voidaan kysyä sitten lopputentissä! 
 
Todellisuus on tarua aika lailla arkisempaa. Lopputentissä ei kysytä mitään prekliinisistä  
aineista, ei kaavoja (jos nyt spirometria tms. ei lasketa), ei hermoston haaroja.  
Tentissä ei tarvitse osata luetella a. cerebri interiorin haaroja latinaksi. Sen sijaan on  
tiedettävä, mikä haara verettää mitäkin aivojen alaa yksinkertaisesti siitä syystä että kunkin 
haaran tukos aiheuttaa tietynlaisen puutosoireen. 
 
Kaiken kaikkiaan lopputentti koostuu 200 kysymyksestä jotka koostuvat kliinisistä aloista. 
Suurimpia yksittäisiä alueita ovat sisätaudit erikoisaloineen sekä kirurgia. Muita suuria alueita ovat 
esimerkiksi lastentaudit, naistentaudit, psykiatria.  Tarkka kysymysten jakautuvuus selviää 
dekanaatin sivuilta ja se saattaa muuttua vuosittain. Materiaalia on määrättömästi mutta yhdeltä 
alueelta kysymyksiä saattaa tulla esimerkiksi vain kaksi. Tämä vaikuttaa jopa paradoksaaliselta; 
miten niin järjettömän määrän pystyy lukemaan että osaisi vastata kahteen kysymykseen jotka on 
poimittu teeman puitteissa täysin mielivaltaisesti? 
 
Vastaus on perin yksinkertainen. Kuten allekirjoittaneen valmistujaisvuonna eksamineuvostoa 
johtanut professori Alan Altraja sanoi, eksam on lähinnä symbolinen. Kävi esimerkiksi ilmi ettei 



uusintatenttiä tavallisesti edes järjestetä, koska tenttiä ei yleensä reputa kukaan. Tämä johtuu 
monista seikoista: 
 
Ensinnäkin, konsultaatiot; Jokainen erikoisala järjestää omat konsultaationsa. Siellä annetaan 
selvät vihjeet siitä, mitä pitää lukea ja mitä ei tarvitse tietää. Jotkut antavat liudan 
esimerkkikysymyksiä. Omassa lopputentissäni kaikki kirurgian kysymykset olivat näitä kyseisiä 
esimerkkikysymyksiä.  
 
Toiseksi, vanhoja eksameita ja kordamisküsimuksia vastauksineen liikkuu mielettömiä pinoja. Niitä 
pähkäillessä oppii eksamin kysymysten kaavan. Kysymykset ovat usein hyvinkin samankaltaisia, 
vaikka eivät samoja olekaan.  
 
Kolmanneksi, eksam on rakennettu siten että siitä pääsee melkoisen hatarillakin tiedoilla joten 
kuten läpi.  Joukossa on mielettömän helppoja kysymyksiä. Toisaalta jotkin kysymykset saattavat 
olla aivan älyttömiä ja moniselitteisiä. Tähän on yritetty puuttua ohjeistamalla kysymysten 
tekijöitä tekemään mahdollisimman ei‐tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Valitettavasti se ei useinkaan 
toteudu. Mainittakoon esimerkkeinä otorinolaryngologia, jossa kysyttiin subjektiivisten oireiden 
esiintyvyydestä potilaalla; mikä seuraavista ei ole sinuiitin oire? a) paineen tunne kasvoilla b) 
poskikipu c) tukkoisuus d) erite nenästä. Tarkoitetaanko poskikivulla kipua poskipäissä vai posken 
iholla? Onko nenä aina tukossa jos on sinuiitti? Vuotaako nenä jos vain yhteen onteloon on 
pesiytynyt märkää? Itse katson, ettei tällaiseen kysymykseen voi vastata adekvaatisti. Pistehän 
siinä sitten meni. 
 
Neljänneksi, eksamin pisteytys on tehty äärimmäisen opiskelijaystävälliseksi. Maksimipisteet 
määräytyvät parhaan tuloksen mukaan. Läpi pääsemiseksi vaaditaan joka tapauksessa 101 
pistettä. Jos kaikki osallistujat saisivat täsmälleen 101 pistettä, kaikki saisivat arvosanakseen A:n. 
Harvoin kukaan saa täyttä 200:a pistettä. Meidän vuosikurssimme tentissä maksimi oli 181. Se 
tarkoittaa, että tentissä oli 19 kysymystä, joihin tuskin kukaan vastasi oikein. Tämän väittämän 
perustan faktaan, että osa kysymyksistä oli täysin älyttömiä ja oikein vastaaminen oli mahdollista 
vain arvaamalla. Tämä on luonnollisesti vain henkilökohtainen mielipiteeni eikä tästä ole tutkittua 
tietoa. 
 
Käytännössä kaikki siis pääsevät läpi mutta hyvän arvosanan eteen joutuu tosissaan tekemään 
töitä. Itse en kumma kyllä lopputenttiä juuri hermoillut ja aavistukseni osui siinä oikeaan: olen 
tehnyt mennävuosina niin paljon inhottavampia tenttejä, että ei tuntunut enää missään. Paha 
mörkö ei ollutkaan yhtään niin paha kuin kaikki ne vuodet pelkäsin sen olevan. 
 
   
 
Vuokko Vahtera 
Kirjoittaja on entinen TaSLO:n hallituksen jäsen ja alumni kesästä 2007 lähtien. 
 
 



 

 
 
 
 

Tarton rauhasta 
Savonlinnan sykkeeseen? 
 

Tule joukkoomme kehittämään Savonlinnan seudun 
terveydenhuoltoa!  
Tarjoamme monipuolisia ja haastavia työtehtäviä 
mielenkiintoisessa työyhteisössä. 
 
Hyvän elämän seutu  
 
Savonlinnan kaupungin keskusta on rakentunut tiiviiseen kaupunkimaiseen tyyliin saarille 
Saimaan syväväylän ja vesiliikenteen solmukohtaan. Seudulla asumisen vahvuus ovatkin 
upeat järvimaisemat. Täällä asutaan Suomen keskiarvoa väljemmin ja edullisemmin. 
Rakentamisessa suositaan lisääntyvästi omarantaisia asuintaloja. Täällä on mahdollista 
toteuttaa suomalainen unelma ”omakotitalosta keskellä kaupunkia järven rannalla”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosteri on uusi vuoden 2007 alussa toimintansa käynnistänyt 
monialaista – erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
vanhustenhuollon - palvelua tarjoava kuntayhtymä.  
 
Sen toiminta on järjestetty elämänkaarimallin mukaisesti 
lapsiperheiden, aikuisten ja vanhusten palveluihin. 
 
Lisätiedot:  www.isshp.fi  Työpaikat 

 

 
Kui sa räägit eesti keelt -  opit varmasti myös 
huastamaan savvoo ihan ilman sõnaraamattua 
 
 



Amppari hyrrää, SEPE pörrää…        

Kolmas ja viimeinen jakso menestystrilogiasta ”Ambulansseja 
siellä sun täällä” käy läpi Pohjois‐Suomen sairaankuljetusta. 
Tukikohtana tarkastelussa on käytetty Oulun Yliopistollista 
sairaalaa, sivuten samalla myös Lapin keskussairaalaa 
Rovaniemellä. Matkat ovat pitkät ja kilometrejä kertyy 
ambulanssin matkamittariin helposti. Hädän tullen myös 
pelastushelikopterien toiminta auttaa; Pohjois‐Pohjanmaan 
periferia‐alueista huolehtii SEPE, Lapin seudulla hätiin pörrää 
Aslak.  

SSK= Suomen Sairaankuljetusliitto ry. Liitto on Suomessa toimivien 
sairaankuljetusyritysten valtakunnallinen etujärjestö.  

Oulun ja Lapin läänien sairaankuljetus ry. = Yhdistys, joka toimii Pohjois‐Suomen yksityisten 
sairaankuljetusyritysten edunvalvojana ja on 
jäsen Suomen Sairaankuljetusliitto ry:ssä. 

Oulun seudun ensihoito perustuu 
portaittaiseen toimintaan. Porrasteinen 
järjestelmä koostuu saumattomasta 
ketjusta, joka alkaa tilanteen 
havaitsemisesta, hälytyksen tekemisestä 
hätäkeskuksen numeroon 112, 
hälytyksen vastaanottamisesta, 
välittömän avun lähettämisestä, 
ensiavun annosta, ensihoidosta, 
potilaan kuljetuksesta sekä lop
korjaavasta ja kuntouttavasta hoidosta 
hoitolaitoksessa. 

ullisesta 

Pohjois‐Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä (PPSHP) ja alueen terveyskeskuksilla on keskeinen rooli 
toiminnan ohjeistamisessa, valvonnassa ja koulutuksen järjestämisessä. Varsinainen 
toiminnallinen rooli on potilastyöhön osallistuvilla yksiköillä. Näitä voivat olla potilaan nopeimmin 
tavoittavat ensivasteyksiköt, sairaankuljettajat ja tietyissä tapauksissa kohteeseen lähetettävä 
ensihoitolääkäri. 

Oulun seudun ensihoitojärjestelmä rakentuu tiiviistä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon välillä. Pohjois‐Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lääkärijohtoinen ensihoito 
kuuluu OYS:n leikkaus‐ ja tehohoidon tulosyksikköön. Pelastushelikopterin Tuki ry:n 
lääkinnällisestä toiminnasta vastaa Pohjois‐Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 

Useimmiten ilmatie on nopein reitti tapahtumapaikalle. Vakavan onnettomuuden tai 
sairauskohtauksen sattuessa aika on kallisarvoista, sillä avun viivästyminen nostaa kuolleisuutta 30 
prosenttia jokaista puolta tuntia kohden. SEPE lentää Oulusta esimerkiksi Taivalkoskelle 30 
minuutissa, kun ambulansilla sama matka taitetaan kahdessa tunnissa. SEPEn lähtövalmius on noin 



5‐8 minuuttia. Toiminta‐alueena on Oulun lääni, Etelä‐Lappi ja Keski‐Pohjanmaa. Tukikohtana 
toimii Oulun yliopistollisen sairaalan helikopterikenttä. 

 
SEPE:n hälytyspäätöksen tekee hätäkeskuksen 
hälytyspäivystäjä ja hän hälyyttää kopterin mm. seuraavissa 
tilanteissa: 

 
A‐riskin tehtävä pääsääntöisesti, potilaan hoitoonpääsyviive 
sairaalaan kestää yli tunnin henkeä uhkaavissa tilanteissa, 
potilaan tavoitettavuus maayksiköllä on vaikeaa ja aikaa 
vievää (suot, metsät, vesistöalueet, saaret), tilanteet, joissa 
on vaikeavammaisia (kuten suuronnettomuudet, liikenneonnettomuudet, suurienergiset vammat, 
ampumiset, puukotukset, putoamiset), hukkumiset, vaikeat hypotermiat, vaikeat palovammat, 
äkillinen tajuttomuus, kallovamma tai vaikea keskushermoston toiminnanhäiriö, vaikea kasvo‐ tai 
rintakehävamma, runsas verenvuoto, vaikeat myrkytykset, uhkaava ennenaikainen synnytys tai 
synnytyksen jälkeinen runsas verenvuoto, kiireinen potilassiirto hoitolaitosten välillä.  
 
Toinen Pohjois‐Suomen pelastushelikopteri Aslak päivystää Sodankylässä toiminta‐alueenaan 
Suomen Lappi. Aslak toimii hoitotason ensihoitoyksikkönä ja avustaa viranomaisia etsintä‐ ja 
pelastustehtävissä myös tiettömien taipaleiden takana. Aslakin toimintaa ohjaa ja valvoo Lapin 
sairaanhoitopiiri (LSHP), jonka keskus on Lapin Keskussairaala (LKS) Rovaniemellä. Aslakin 
miehistöön kuuluu kaksi lentäjää, lentoavustaja ja ensihoitaja. Ensihoitajalla on hoitotason ja 
lentoavustajalla vähintään perustason ensihoitovalmiudet. 

Monista vaikeuksista huolimatta Pelastushelikopterin Tuki ry:n toiminnalle povataan valoisaa 
tulevaisuutta. Tavoitteena on saada rahoitusmalli vankalle ja kestävälle pohjalle niin, että 
toimintoja voidaan suunnitella nykyistä pidemmällä tähtäimellä. Oman varainhankinnan osuutta 
pyritään pienentämään, jotta voimavaroja voitaisiin suunnata varsinaisen toiminnan 
kehittämiseen. 

Innokkaimmille heroisteille suosittelen tutustumista SEPEn kotisivuihin 
(http://www.sepe.fi/sivu/fi/), joilta löytyy mm. helikopteri‐ ja lääkäriauton esittelyanimaatioita, 
SEPE‐shop sekä bonuksena suoraveloitusvaltakirja, siltä varalta että jollekulle iskee äkillinen tarve 
parantaa maailmaa! 

Reeta Teppo,  

kirjoittaja on neljännen vuoden medisiinakarkuri, etsintöjä suoritetaan Oulun aluella 



 



Tärkeitä puhelinnumeroita 

       
Yleinen hätänumero  112  Medex erakliinik  736 6088 
Politsei  110  Eläinlääkäri Farmax  744 1355 
Suurlähetystö Tallinna  6103 200  Eläinlääkäri päivystävä  5053 111 
Tartto  7421 907  La Dolce Vita  730 7545 
Dekanaatti  7375 326  Tsink Plek Pang  730 3415 
Biomeedikum (vaihde)  7374 100  Tartu taksopark  1200 
Suomi‐instituutti  7427 319  Rivaal Takso  7422 222 
Express Infoline  1182  Linna Takso  7366 666 
Raekoja Apteek 24h  7423 560  SV Takso  7343 333 
Autobussijaam  7331 277  Mercedes  7420 420 
Immigration office   7377 560     
Kino Ekraan  7427 275  Kaverikandiseuroja 

yms: 
 

Tampere maja  7386 300  KuoLO  www.kuolo.fi 
Lukkude avamine 24h  7480 098/ 

50 70065 
LKS  www.helsinki.fi/jarj/lks/ 

McDonald’s  7441 929  Turun LKS  http://org.utu.fi/tyyala/tlks 
Pizza Opera  7420 795  Thorax  www.helsinki.fi/jarj/thorax/ 
Pizzataxi Taverna  7423 001  OLK  www.student.oulu.fi/~olk 
Wilde  7309 764  Chiasma  http://chiasma.cjb.net/ 
Atlantis (restoran)  7385 495     
Tartu postikontor  7440 600  SLL  www.laakariliitto.fi 
Vanemuise Teater  7433 885  SML  www.suomenmedisiinariliitto.fi 
Avancia  7420 523  NLY  www.fimnet.fi/nly 
ODE hambakliinik  7420 320  ATÜK  http://atyk.med.ut.ee 
KELA OTK suora  +358 

204346630 
EAÜS  www.eays.ee 

       
       
       
       
      TaSLO:n sähköpostilistojen 

ylläpito: 
iiro.karhiaho@gmail.com 
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