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Kandin tukena, potilaan parhaaksi

Lue lisää: duodecim.fi/jasenyys

Duodecim tarjoaa sinulle tieteellisen yhteisön ja sen verkostot, 
tutkittua tietoa ja monipuolisia työkaluja, joiden avulla kasvatat 

asiantuntemustasi heti urasi alusta lähtien. Voit liittyä heti opintojesi 
alussa, opiskelijajäsenyys on maksuton!





PÄÄTOIMITTAJAN TERVEHDYS

Uusi lukuvuosi on taas kovalla vauhdilla pyörähtänyt käyntiin. Toisille meis-
tä se tarkoitti paluuta arkeen, kun taas toisille se on tarkoittanut täysin uu-
sia kuvioita: eri maa, uusi koulu ja uudet ihmiset. Muutos voi olla kaivattua, 
innostavaa, jännittävää, pelottavaa tai sekoitus niistä, kuten ensimmäinen 
vuosi ainakin itselleni oli. Nyt toisen vuoden alkaessa Tarttoon tuleminen 
oli huomattavasti helpompaa. Tarton reitit ja kuviot ovat jo tulleet melko 
tutuiksi.

Tämä syksy on myös alkanut joiltain osin keveämmin viime vuosiin verrat-
tuna: koronarajoituksista on luovuttu, ja sitä myötä opiskelijaelämää on 
päästy viettämään niin railakkaasti kuin sitä on tarkoituskin viettää. On ol-
lut hienoa nähdä, kuinka sankoin joukoin me taslolaiset olemme tapahtu-
miin osallistuneet.

Toivotan jokaiselle lukijalle intoa ja jaksamista opiskeluihin, missä vaihees-
sa ne sitten ovatkaan. Opiskelua  ja vapaa-aikaa oikeassa tasapainossa, niin 
syksy kuluu taas nopeammin kuin sitä huomaakaan. Pitäkää huolta itses-
tänne ja tosistanne!

Tomi-Iiro Virkki,

päätoimittaja

Kannen Caput Lignum -logo
© Meri Räihä



Tarjoamme sinulle perusasioiden, kuten 
hyvän palkan, joustavien työaikojen ja 
kauniiden Saimaan maisemien lisäksi 
mahdollisuuden hypätä kehittyvän  
organisaation kelkkaan ja kehittää 
työtä omien kiinnostuksen  
kohteidesi mukaisesti.

OTA ROHKEASTI  
YHTEYTTÄ JA  
KYSY LISÄÄ:

Marianne Svahn
Rekrytointikoordinaattori

040 3597 244
marianne.svahn@essote.fi

Yhteisöllisyys, 
avoimuus 

ja ihmisten  
kohtaaminen.
Vain yhdessä 

tehden syntyy 
toimiva  

organisaatio.

Ylilääkäri PTH 
YEK-koulutettava

EEMU-SAMULI 
VÄLIAHO
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HEI SÄ!  
SEURAA TASLOA 

INSTAGRAMISSA @TASLORY 
JA TIKTOKISSA @TASLO.RY 

NIIN PYSYT MENOSSA 
MUKANA! 



Tänä syksynä uudet opiskelijat toivotettiin tervetulleeksi hauskan ja 
tapahtumarikkaan Freshman Weekin merkeissä. Viikko oli vauhdi-
kas, sillä jokaiselle päivälle oli järjestetty erilaisia tapahtumia fuk-
seille sekä taslolaisille. Reippaimmat fuksit ottivat kuitenkin varas-
lähdön fuksiviikkoon jo edeltävänä viikonloppuna osallistumalla 
luokan yhteiselle päivälliselle, kaupunkikierrokselle sekä nauttimal-
la Tarton yöelämästä.

Fuksiviikko alkoi maanantaina, jolloin tulevat lääkärit pääsivät pe-
laamaan paintballia. Pitkän hikoilun ja tuskan kyynelten jälkeen 
keltaisen joukkueen (team Ellen) täytyi myöntää katkera tappion-
sa oranssille joukkueelle (team Laura). Siitä huolimatta kaikilla oli 
hauskaa! Tiistaina tarkoituksena oli tutustua eläinlääketieteen 
uusiin opiskelijoihin Vets VS Meds -tapahtumassa, joka kuitenkin 
peruttiin huonon sään vuoksi. Fuksit ja tutorit saivat siis ansaitun 
lepopäivän.

FRESHMAN WEEK 2022



Keskiviikkona fuksit pukeutuivat tiimiasuihin ja suuntasivat kohti 
Freshman pubcrawlia. Siellä he pääsivät tutustumaan Tarton yöelä-
mään vanhempien opiskelijoiden ohjatessa heitä baarista baariin. 
Innokkaimmilla fukseilla oli myös mahdollisuus suorittaa erilaisia 
haasteita illan edetessä. Nämä haasteet toivat esille taitoja, joita 
jokainen tuleva lääkäri tarvitsee: kuinka suostutella DJ soittamaan 
oma suosikkibiisi sekä saada ilmainen juoma illan aikana. Tiukan 
kilpailun jälkeen First day of school -joukkue osoittautui ylivoimai-
seksi, ja heidät palkittiin kultamitaleilla sekä voittomaljoilla. 



Torstaina viimeinenkin jää suli, kun löysimme kansainvälisten opis-
kelijoiden karaokeillassa Cursus I:n salaiset supertähdet. Perjantai-
na fuksit sekä taslolaiset suuntasivat Shootersiin, jossa fuksit sai-
vat kokea opiskelijaelämän todellisen merkityksen: halvat shotit ja 
täyden tanssilattian. Lauantaina Freshman Week huipentui Taslon 
järjestämään Amazing Race:iin, jota seurasi perinteiset tutustumis-
bileet. Juhlissa fuksit esiteltiin TaSLO:lle tietovisassa, ja uudet opis-
kelijat toivotettiin tervetulleiksi perinteisellä taslolaisella tyylillä, 
eli hyvillä bileillä. Vauhdikas viikko sai päätöksen puistossa järjes-
tetyllä piknikillä, jossa saimme nauttia toistemme seurasta hyvän 
ruoan ja rennon ilmapiirin kera. 

Kaiken kaikkiaan viikko oli hauska ja antoisa. Me tuutorit nautimme 
todella paljon, joten toivottavasti myös te fuksitkin! Oli ilo saada 
tutustua mahtaviin ensimmäisen vuoden opiskelijoihin sekä yksilö-
tasolla että ryhmänä. Uudet opiskelijat ovat huippulisä Tasloon ja 
he tulevat varmasti viihtymään tässä porukassa. Toivomme Lauran 
kanssa, että Freshman Weekistä tulee perinne, joka elää Tartossa 
pitkään ja paranee vuosi vuodelta. Väsyneet mutta onnelliset tuu-
torit kiittävät ja kuittaavat! 

Ellen Lindström Cursus II



TULE HYVÄN TYÖN TEKIJÄKSI  
HUS Helsingin yliopistollinen  sairaala 

hus.fi/hyvatyo

HYVÄ
ELÄMÄ

Hyvä elämä vaatii välillä erikoisosaamista ja 
huipputason hoitoa. HUSissa hyvä hoito syntyy 
monien eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä 

sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Hyvä työelämä tarjoaa tilaa ammatilliselle kasvulle. 
Yliopistosairaalassa tutkitaan ja kehitetään 

jatkuvasti uusia hoitomenetelmiä ja toimintatapoja.
Työ HUSissa joustaa, kun elämä sitä vaatii.

 

Ainutlaatuiset työtehtävät 
Suomen johtavana sairaalakokonaisuutena HUS 
tarjoaa työtehtäviä, jollaisia muualla ei ole tarjota. 
Meillä sisätaudeilla saat oppia uutta joka päivä, 
sillä sisätautipotilaiden kirjo on laaja. 

Opi ja erikoistu  
Panostamme perehdytykseesi sekä tutkimus- ja 
konsultaatiomahdollisuuksiisi. Voimme tarjota myös 
osa-aikatyötä. 

Erinomainen seniorituki 
Olemme sisätaudeilla saaneet opiskelijoilta ja 
lääkäreiltä erinomaista palautetta seniorituesta ja 
hyvästä ilmapiiristä. 
 
Edellytämme sinulta vähintään lääketieteen kan-
didaatin tutkintoa ja lääketieteellisen tiedekunnan 
opintojen 4. vuosikurssin suoritusta. Erikoistuvana 
lääkärinä toimit hoitavana lääkärinä Malmin sai-
raalan päivystyspoliklinikalla tai vuodeosastoilla, 
päivystys- ja valvontaosastolla. 
 

Tule tekemään hyvää työtä HUSiin Malmin sairaalaan Helsinkiin 

LÄÄKÄRIKSI SISÄTAUDEILLE! 

Kysy lisää! 
Lea Lappeteläinen  
Apulaisylilääkäri  
HUS Sisätaudit ja kuntoutus, sisätautien linja  
lea.lappetelainen@hus.fi  
p. 050 402 2923 

#huslainen #vårtHUS
HUS on savuton.



Cursus I esittäytyy
1. Name 
2. Age 

3. Where are you from? 
4. Life before Tartu 

5. Best thing in Tartu 
6. What are your hobbies? 

7. Share some life wisdom you live by.  
8. Favourite animal 

9. What plant would you be? 
10. If you won the lottery, what would 

you do?

1. Alisa
2. 21
3. Salo, Finland
4. Tokmanni-täti
5. Free alarm clock from my 
neighbourhood churches
6. Dance, stress baking
7. See ei ole probleem
8. Allergy friendly naked rat
9. A dehydrated one

10. Hire a chef 



1. Anette
2. 28
3. Kemi
4. Completing my bachelor’s and master’s 
degrees in biosciences, competing actively 
with dogs and enjoying nature
5. Beautiful town with its old buildings and 
narrow streets
6. Dog breeding and showing, hunting
7. Always follow your dreams but be kind 
and patient to yourself
8. Rat! Definitely
9. Midsummer Rose
10. Build a castle for myself only

1. Emma
2. 25
3. Helsinki
4. 6 years of elämän koulu
5. Hoa-Mi
6. Badminton is life
7. There’s no such thing as too much 
feta
8. Doggies
9. Money tree
10. Spend it on shooters vip



1. Pihla 
2. 19 
3. Lappeenranta<3 
4. Cooking up fire beats
5. tu library 
6. Dancing, singing, playing piano 
etc 
7. 1 Cor. 2:9  
8. Hippu-dawg 
9. Nettle
10. Probably get anxious about it

1. Panu
 2. 21
3. Helsinki
4. Working with this and that to pay 
my studies.
5. People, trees and parks
6. Cooking and eating and sports, 
hiking and fishing when I’m not busy 
with cooking and eating.
7. ”Jos ei jaksa niin koittakaa vaan 
jaksaa.” ja ”Kivitettiinhän Jeesustakin 
aikanaan, mutta nyt mies on maail-
man maineessa.”
 8. Polar bear
9. Vaivaiskoivu 
10. Get a new frying pan





Solo Healthin lääkärinä pääset 
monipuolisten työmahdollisuuksien 
äärelle niillä ehdoin, jotka itse 
määrittelet.

Ota yhteyttä – toteutamme työtoiveesi! 

Pauliina Joentaus
     044 281 8828
     pauliina.joentaus@solohealth.�

SOLO HEALTH ON LÄÄKÄRIN TYÖNANTAJA

Etsimme juuri Sinua eniten kiinnostavat, toiveitasi vastaavat 
työskentelyvaihtoehdot. 

Tiedämme, että olet palkkasi arvoinen ja lupaamme tehdä 
Sinulle kilpailukykyisen tarjouksen. Työajat, työnkuvan ja 
sijainnin päätät sinä. Oma yhteyshenkilösi auttaa Sinua 
kaikissa käytännön asioissa.
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1. Saga
2. 20
3. Finland
4. Being an au pair and figuring out 
how to get into med school.
5. The people!!
6. Ballet 
7. Things will always fall into place, no 
matter what.
8. My dog
9. I aspire to be as cool as an aloe vera 
plant :)
10. Pay my tuition fees

1. Maximilian
2. 20
3. Germany
4. Discovering my love for medicine
5. Everything being close / ”Nett-
Hier”-sticker
6. Rifle shooting
7. Was du heute kannst besorgen 
das verschiebe nicht auf morgen
8. I have no clue
9. If I was a plant I would be 56 
different herbs
10. go crazy @ Tartu Appros 2023



1. Anna
2. 20
3. Salo/Finland
4. Working and partying
5. All new friends!! (and shooters)
6. Baking and mental health walks
7. Palju päike väike äike
8. Sausage dogs<3
9. Corpse flower
10. Travel to the moon

1. Victoria
2. 24
3. Originally from Pori, Finland, but I’ve 
lived over 5 years in Helsinki before mo-
ving here!
4. Spent too much time at a crossfit gym
5. The departures’ lounge at the airport
6. I like to do cardio and lift weights
7. It is what it is (when you think about 
it, it’s actually a really good one. I try not 
to stress & worry about things I can’t 
change)
8. Tiger
9. Cactus (with soft spikes)

10. If I had any money left after paying 
the tuition, I’d buy a puppy for my dog :)



1. Niko
2. 23 
3. Jyväskylä, Finland
4. Theoretical physics
5. Bolt 
6. Anki cards and watching The 
Office (US) 
7. Don’t eat yellow snow 
8. Velociraptor
9. Macroalgae
10. Buy a refrigerator from Gigantti

1. Vilma
2. 20
3. Tampere, Finland
4. Smiling to customers and looking like 
I enjoy my job
5. People who speak English
6. Procrastinating and listening to pod-
casts
7. If you feel like you can’t do it just try 
to do it
8. Hedgehog
9. Money tree
10. I would bribe Tomusk



1. Jenna
2. 24
3. Kirkkonummi, Finland
4. Stay-at-home dog mom
5. Bolt 
6. Procrastination and long walks
7. By quitting drinking coffee you 
can lose up to 87% of the joy in 
your life
8. Dogs and cats
9. Monkey orchid
10. Pay for tuition fees



1. Tuike
2. 25
3. Tampere
4. Horses and horse girl life in England
5. Väike kuuba mojito (passion)
6. If there would be time then gym
7. Bruhhh
8. Dog
9. Monstera Deliciosa
10. I wouldn’t be too annoyed about 
the electricity bill

1. Noora
2. 27
3. Tampere, Finland
4. I sold refridgerators at Gigantti
5. Cheap wine
6. Gym and dog shows
7. ”The difference between stupidi-
ty and genius is that genius has its 
limits.” -Albert Einstein
8. Unicorn
9. Jukkapalmu
10. I would buy a fully working KITT 
car from Knight Rider



1. Pranav
2. 18 years old
3. From India, born in Helsinki
4. WannABI gymlad
5. The people
6. Gym, running, chess, walks, mu-
sic; enjoy sports, movies and series 
too
7. If you fail, keep trying. Not for 
too long though, the Wolt driver is 
waiting downstairs :)
8. Favourite animal : Erling Haa-
land
9. Money plant
10. Buy a ticket to space or get 
training to become an astronaut

    1. Siiri
    2. 27
    3. Kotka
    4. Responsibilities here and there
    5. Bean bag chairs in the library
    6. Once a gymnast, always a gymnast
    7. It will all make sense eventually
    8. Tantsulõvi
    9. Lily of the valley
    10. Pay the uni



Johtaja

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 2.0 -malli mahdollistaa päivän  
viikossa toiveittesi mukaiseen kehittymiseen työajalla, kun  
tulet vähintään 4kk viransijaisuuteen. Meillä voit työskennellä  
laajan päivystyksen sairaalassa tai terveysasemilla, joita on 22  
Pohjois-Karjalassa. Kysy lisää laakari@siunsote.fi

Tulevaisuuden 
työpaikka 
juuri sinulle!

Meillä sote-uudistus on tehty jo 2017.

22 terveysasemaa

Kliinikko

Kouluttaja

Tutkija

Kehittäjä



Tunnen sykkeen päässäni, kuuntelen loppuarviotani ensimmäisestä ana-
tomian suullisesta kokeesta, mutta en kuule mitään. Näen vain Kerstin 
huulien liikkuvan ja luen viimeiset sanat, mutta kysyn vielä varmistaak-
seni ymmärsinkö oikein. I pass? -Yes you pass. Maybe next time you 
come a bit less confused, yes?

Ensimmäisen vuoden (vai Cursus 1:n) fiilikset ovat olleet jännityksen 
täyteiset. Miten opiskelen kaikki luut, kyhmyt, tököt ja kuopat latinak-
si parissa viikossa? Pääsenkö kokeista läpi ja miten selviän täällä, kun 
viis veisasin luonnontieteistä lukiossa? Nämä kysymykset ovat pyörineet 
mielessä kesästä asti kuultuani aiempien vuosikurssien kokemuksia kou-
lusta.

Ykköset ovat kirjavaa sakkia. Joillakin on jo tutkinto tai alan opintoja alla, 
kun taas jotkut tulevat suoraan lukiosta, toiset työelämästä erilaisista 
taustoista. Jännitys tuntemattomasta nitoo meidän kaikkien fiilikset 
kuitenkin yhteen, sillä MD opinnot ulkomailla ovat kaikille uutta. Suurin 
shokki itselle on ollut huomata löytäneeni itseni taas lukion penkiltä: 
samat haasteet, uudet kujeet, ollaanpa vielä luokan kokoisessa pienryh-
mässä. Tällaistako on lääkiksessä?

FUKSIEN TERVEISET



FUKSIEN TERVEISET
Lääkiksen ero lukioon on käynyt äkkiä selväksi. Kokeista ei pääse läpi 
pelkästään sivukorvalla kuuntelemalla, mutta onneksi ei ole tarvinnut 
oppia kantapään kautta -vielä. Töitä on poskettomasti. Olen ottanut 
käyttöön muuan sisareni anatomian professorin hänelle lanseeraaman 
tehokkaan PP-opiskelumenetelmän (perse penkkiin!).

Taktiikalla puolet opitusta karkaa korvien välistä, kun koepaperi palau-
tuu opettajan pöydälle. Asiat olisi mukava ymmärtää, ennen kuin vasta 
vaivalla otettu oppi heitetään kankkulan kaivoon raivatakseen terabitti 
tilaa uudelle tiedolle.

Herää, imppaa tietoa, nukahda, toista. Uudet tavat alkaa rutinoitua. 
Joskus mietityttää, että missä vaiheessa opiskeluelämästä saa nauttia, 
mutta oikeastaan nautin joka hetkestä. Uudet kaverit, naula päässä 
vääntäminen ja virheille nauraminen tekee tästä hauskaa. Mikään ei ole 
niin palkitsevaa kuin hakea A tai pass kokeesta, josta ei ymmärtänyt höl-
käsen pöläystä kymmeniä vapaa-ajalla käytettyjä työtunteja sitten. Työn 
tulosta parempaa on kuitenkin ahaa-elämyksiin käytetty aika huvituksi-
neen ja hermoromahduksineen.

Koulun vaativuutta tasapainottaa kahvit Chemicumissa ja iltariennot, 
kun niihin ehtii. Praxat ja opiskelu porukassa tuulettavat aivoja muka-
vasti ja saavat nauramaan omalle idiotismille ja tyhmille kysymyksille. 
Torstaina saimme tutustua kalloon omatoimisesti Kerstin jätettyä mei-
dät viikoksi heitteille kokeen alla. Os lacrimalen paikantaminen vaati 
puoli tuntia pähkäilyä ja vanhemman opiskelijan konsultointia, kunnes 
kuulimme luun olevan se mikä on rikki kaikista kalloista. Raskaasta kes-
kiviikostakin selviää, kun Piret laittaa yhtäkkiä tanssimaan ja kertoo suo-
malaisten olevan naku eestlased.

Fuksisyksy on ollut rankka mutta siisti. Kaverit ovat mahtavia ja koulukin 
menee kuin vettä vaan, jos on Tarton veteen tottunut. Edessä on syk-
syn tiukin koeviikko, mutta lukukauden puoliväli häämöttää. Ensi viikol-
la mennään jo lihaksiin, aika jännää. Hope we all pass the final exams. 
-Näihin kuviin näihin tunnelmiin.

Panu Hirvinen Cursus I



Kipu on yleisin syy hakeutua terveydenhuollon henkilöstön luokse, Suo-
messa 40 % terveyskeskuslääkärin käynneistä liittyy kipuun (Kivun käypä 
hoito -suositus 2017; Cohen ym. 2021). Caputin kahdessa edellisessä nu-
meroissa tutustuttiin ensin akuutin kivun syntyyn ja tämän jälkeen krooni-
seen kipuun.

Akuutissa kivussa erotetaan toisistaan nosiseptio eli kipureseptoreiden 
aktivoituminen ja varsinainen kipuaistimus, joka tapahtuu aivokuorella. 
Nosiseptori välittää omaa aksoniaan pitkin sensorista tietoa selkäytimeen. 
Selkäytimen tasolla ensimmäinen hermosolu synapsoi toiseen, ja tieto ris-
teää selkäytimen vastakkaiselle puolelle. Tätä selkäytimen spinotalaamis-
ta rataa pitkin informaatio kulkeutuu talamukselle. Talamuksessa, joka on 
sensorisen tiedon eräänlainen keskusasema aivoissa, viesti synapsoi toisen 
kerran. Täältä tieto kulkeutuu korteksille eli aivokuorelle ja vasta tässä vai-
heessa tietoiseksi aistimukseksi.

Normaalisti nosiseptoreita aktivoi kudosvaurio tai sen uhka, esimerkiksi tu-
lehdus tai komprimaatio. Kun kudosvaurio paranee tai nosiseptiota aiheut-
tava ärsyke poistuu, kipukin lakkaa. Kyseessä on siis evolutiivisesti merkit-
tävä, suojaava mekanismi, jotta välttäisimme kudosvauriota aiheuttavia 
tekijöitä ja suojaisimme rakenteita mahdollisen vaurion jo tultua.

Aina tämä mekanismi ei kuitenkaan toimi kuten pitäisi. Kroonisessa kivussa 
kipuaistimusta ei aiheutakaan enää pelkästään nosiseptori vaan myös itse 
keskushermosto. Kyseessä on patologinen tila, jolloin hermosto on oppi-
nut hyväksi aistimaan kipua joko hyvin pienestäkin ärsykkeestä tai koko-
naan ilman varsinaista nosiseptiota.

Krooninen kipu aiheuttaa valtavan määrän inhimillistä kärsimystä sekä yh-
teiskunnallisia taloudellisia vaikutuksia. Jopa 30 % ihmisistä (eri tutkimusten 
mukaan 11-40 %) kärsii mahdollisesti kroonisesta kivusta. (Cohen ym. 2021.) 
Krooninen kipu on yhdistelmä somaattisia, psyykkisiä, kognitiivisia ja emoti-
onaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat potilaan käytökseen ja sosiaaliseen toi-
mintaan. (Hylands-White ym. 2017; Dale & Stacey 2016)

Kivun fysiologia osa 3, Kroonisen kivun hoito
Eetu Hopeapuu Cursus V



Krooninen kipu vaikuttaa potilaan toiminnan lisäksi itse kyseisen henkilön 
fysiologiaan (kuva 1). Harmaan aineen määrä aivoissa pienenee, ahdistus 
ja masennus lisääntyvät. Lisäksi kivun säätelyradat muuttuvat patologisiksi. 
Keskittymiskyky ja -kognitio heikkenevät sekä itsemurhariski kasvaa. Kroo-
nisella kivulla on siis lukuisia erittäin negatiivisia tekijöitä niin yksilön kuin 
yhteiskunnan näkökulmasta.



Kuva 1. Nosiseptio käynnistää kaskadin, jossa aistittu kipu ja sen vaarallisuus 
tulkitaan aiempien kipukokemusten ja oman henkilökohtaisen tilanteen perus-
teella. Kivun pitkittyessä kudosvaurion laajuuden merkitys vähenee, ja muiden 
tekijöiden korostuu. Aiempi ahdistuneisuus lisää kroonisen kivun riskiä, mutta 
kipu itsessään on riskitekijä niin masennukselle kuin ahdistukselle. (Kuva muo-
kattu lähteestä Cohen ym. 2021.)

Krooninen kipu on usein nosiplastista tai neuropaattista. Neuropaattinen 
kipu johtuu itse hermoston vauriosta, jonka taustalla voi olla esimerkiksi 
pitkälle edennyt diabetes, leikkauksen komplikaatio, infektio tai hermon 
pinnetila. Kipu on luonteeltaan tällöin usein voimakasta ja terävää, lisäk-
si mukana voi olla sensorisen hermoston häiriötiloja kuten parestesiaa 
(tunnottomuutta tai pistelyä). Nosiplastisessa kivussa kivun säätely on 
häiriintynyt, ja mekanismeja tälle on useita. Syy voi olla selkäydin- tai 
aivotasolla. Tällainen kipu voi olla luonteeltaan neuropaattisen kaltais-
ta, tai laaja-alaisempaa ja jomottavaa. Usein väsymys ja hyperalgesia eli 
korostunut kipuaistimus liittyvät oirekuvaan ja stressi pahentaa oireita. 
Klassisia nosiplastisia kiputyyppejä ovat fibromyalgia ja ärtyneen suolen 
oireyhtymä.

Hermoston neuroplastisuus eli muokkaantuvuus mahdollistaa niin krooni-
sen kivun kuin sen hoidonkin. Syntyneet patologiset aivotason muutokset 
ovat osittain tai joskus jopa kokonaan peruutettavissa. Usein kroonises-
ta kivusta kärsivillä realistisena tavoitteena ei kuitenkaan ole täydellinen 
kivuttomuus, vaan sen sijaan parempi elämänlaatu ja kivun merkittävä 
(vähintään 30 %) väheneminen.

Kivun hoito perustuu multimodaaliseen eli erilaisia näkökulmia yhdistä-
vään hoitoon. Farmakologinen eli lääkehoito on merkittävästi vähäisem-
mässä roolissa kuin akuutin kivun hoidossa, vaikka silläkin on paikkansa. 
Kroonisen kivun hoito pohjautuu biopsykososiaaliseen lähestymistapaan, 
jossa huomioidaan potilaan elämäntilanne ja omat resurssit, pääpainon 
ollessa lääkkeettömissä hoidoissa. (Kivun käypä hoito -suositus 2017)
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Kognitiivis-behavioraalinen terapia on viime vuosina ollut tärkeässä roo-
lissa kroonisen kivun hoidossa. Siinä ihminen pyrkii oppimaan, miten 
omat ajatukset ja toiminta vaikuttavat koettuun kipuun. Esimerkiksi ki-
vun katastrofointi lisää aistittua kipua. Samoin ylioptimistiset ajatukset 
paranemisesta tuottavat vain pettymyksiä: ”kun saan tämän lääkkeen/
fysioterapian/leikkauksen, niin kolme vuotta kestänyt kipuni loppuu”. Ta-
voitteena on löytää tekijöitä, joilla ihminen voi itse vaikuttaa kipuunsa, ja 
asteittain ottaa näitä käyttöön. (Dale & Stacey 2016; Hylands-White ym. 
2017.)

Fysio- ja/tai toimintaterapia ovat usein osana kroonisen kivun hoitoa. 
Kuten lääketieteessä, näissä terapioissa yhdistellään erilaisia hoitoja ja 
pyritään löytämään sopiva kombinaatio potilaalle. Aktiivisia terapioita 
ovat erilaiset liikuntaharjoitteet, jotka voivat olla hyvin kohdennettuja ja 
spesifejä terapeuttisia harjoitteita (tietyn lihaksen tai nivelen harjoitus) 
tai laaja-alaisia yleisiä voima- ja kestävyyskuntoa kehittäviä. Yleisellä lii-
kuntaharjoittelulla on useita etuja, joita ei ole millään lääke- tai leikka-
ushoidolla. Kivun muutoksesta riippumatta liikuntaharjoittelu vähentää 
diabeteksen, syöpien, sydän- ja verisuonitautien, infektioiden ja masen-
nuksen riskiä. Lisäksi liikunnalla on anti-inflammatorisia vaikutuksia, jotka 
vähentävät matala-asteisen tulehduksen määrää ja laskevat keskusher-
mostotasollakin tulehdussytokiinien eristystä. Sytokiinit ovat pieniä pro-
teiineja, jotka toimivat solun välisissä kommunikaatioissa, ja voivat lisätä 
tai aktivoida tulehdusta. Keskushermoston matala-asteinen tulehdus on 
yksi nosiplastisen kroonisen kivun ylläpitäjistä. (Borisovskaya ym. 2020; 
Wang ym. 2022.)

Liikunta vaikuttaa myös hermosolujen välittäjäaineisiin, erityisesti seroto-
niiniin lisäämällä sen eritystä keskushermostossa. Serotoniini on erittäin 
merkittävässä roolissa laskevien inhiboivien eli kipua vähentävien hermo-
ratojen aktivaatiossa. Mahdollisesti liikuntaharjoittelu voi lisätä myös do-
pamiinin ja noradrenaliinin määrää. Niin masennuksessa kuin kroonisessa 
kivussa harmaa aine vähenee. Liikunnalla voidaan lisätä harmaan aineen 
määrää sekä lisätä BDNF:n (aivoperäisen neurotrofisen tekijän / brain-de-
rived neurotrophic factor) eritystä ja hippokampuksen neurogeneesiä. 
(Borisovskaya ym. 2020; Wang ym. 2022.)

Passiivisia terapiamuotoja ovat manuaaliterapia, akupunktio, lämpö/
kylmä- sekä sähköhoidot. Manuaaliterapia on usein pehmytkudoksiin 
kohdistettua hierontaa/myofaskiakäsittelyä tai nivelten mobilisaatiota ja 
manipulaatiota. Mobilisaatio on rauhallista, niveleen kohdistettua pump-
paavaa liikettä. Manipulaatiossa niveleen suoritetaan nopea (< 1 sekunnin 
kestoinen) impulssi. Molempien tavoitteena on parantaa nivelen liikku-
vuutta ja vähentää koettua kipua. Näitä hoitoja antavat Suomessa erityis-
koulutetut fysioterapeutit sekä osteopaatit, naprapaatit ja kiropraktikot. 
Akupunktion ja manuaaliterapian hyödyistä kroonisessa kivussa on jonkin 
verran näyttöä, mutta pääpainon tulisi olla aktiivisessa harjoitus- ja käyt-
täytymisterapiassa. Samoin sähkö- eli TNS-hoitoja on käytetty jo vuosia. 
PENS-hoito on yhdistelmä sähkö- ja akupunktiohoitoa, jossa akuneuloihin 
ohjataan sähkövirtaa. (Dale & Stacey 2016; Hylands-White ym. 2017; Vic-
kers ym. 2018; Bernal-Utrera ym. 2020.)

Lääketieteellisistä hoidoista yleisimpiä ovat farmokologiset terapiat. Pa-
rasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää nosiseptiokivun 
hoitoon, mutta nosiplastiseen ja neuropaattiseen niiden vaikutus on vaa-
timaton. Neuropaattisen kivun hoidossa käytetään ensisijaisesti trisyksi-
lisiä masennuslääkkeitä, gabapentinoideja (gabapentiini, pregabaliini), 
SNRI-ryhmän masennuslääkkeitä tai lidokaiinivoiteita. Lisäksi mietoa opi-
aattia (tramadoli) ja perifeeriseen neuropaattiseen kipuun kapsaisiinilaas-
taria voidaan kokeilla. (Kivun käypä hoito -suositus 2017.)

Masennuslääkkeiden hyöty kroonisessa kivussa perustuu eri mekanis-
meihin kuin varsinaisen masennuksen hoidossa, sillä vaikutukset tulevat 
nopeammin ja usein pienemmillä annoksilla. Masennuslääkkeistä SSRI eli 
selektiiviset serotoniinin takaisinotonestäjät eivät ole tehokkaita krooni-
sen kivun hoidossa. Niillä on lievää vaikutusta, mutta NNT eli number-nee-
ded-to-treat on 2-3 kertaa suurempi kuin SNRI- ja TCA-lääkkeillä. Nämä 
lääkkeet lisäävät sekä serotoniinin että erityisesti noradrenaliinin määrää 
selkäydintasolla hyvin nopeasti annostelun myötä, ja vähentävät samalla 
kipua. Ilmeisesti noradrenaliinilla näyttäisi olevan tässä merkittävä vaiku-
tus. (Obata 2017.)



Passiivisia terapiamuotoja ovat manuaaliterapia, akupunktio, lämpö/
kylmä- sekä sähköhoidot. Manuaaliterapia on usein pehmytkudoksiin 
kohdistettua hierontaa/myofaskiakäsittelyä tai nivelten mobilisaatiota ja 
manipulaatiota. Mobilisaatio on rauhallista, niveleen kohdistettua pump-
paavaa liikettä. Manipulaatiossa niveleen suoritetaan nopea (< 1 sekunnin 
kestoinen) impulssi. Molempien tavoitteena on parantaa nivelen liikku-
vuutta ja vähentää koettua kipua. Näitä hoitoja antavat Suomessa erityis-
koulutetut fysioterapeutit sekä osteopaatit, naprapaatit ja kiropraktikot. 
Akupunktion ja manuaaliterapian hyödyistä kroonisessa kivussa on jonkin 
verran näyttöä, mutta pääpainon tulisi olla aktiivisessa harjoitus- ja käyt-
täytymisterapiassa. Samoin sähkö- eli TNS-hoitoja on käytetty jo vuosia. 
PENS-hoito on yhdistelmä sähkö- ja akupunktiohoitoa, jossa akuneuloihin 
ohjataan sähkövirtaa. (Dale & Stacey 2016; Hylands-White ym. 2017; Vic-
kers ym. 2018; Bernal-Utrera ym. 2020.)

Lääketieteellisistä hoidoista yleisimpiä ovat farmokologiset terapiat. Pa-
rasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää nosiseptiokivun 
hoitoon, mutta nosiplastiseen ja neuropaattiseen niiden vaikutus on vaa-
timaton. Neuropaattisen kivun hoidossa käytetään ensisijaisesti trisyksi-
lisiä masennuslääkkeitä, gabapentinoideja (gabapentiini, pregabaliini), 
SNRI-ryhmän masennuslääkkeitä tai lidokaiinivoiteita. Lisäksi mietoa opi-
aattia (tramadoli) ja perifeeriseen neuropaattiseen kipuun kapsaisiinilaas-
taria voidaan kokeilla. (Kivun käypä hoito -suositus 2017.)

Masennuslääkkeiden hyöty kroonisessa kivussa perustuu eri mekanis-
meihin kuin varsinaisen masennuksen hoidossa, sillä vaikutukset tulevat 
nopeammin ja usein pienemmillä annoksilla. Masennuslääkkeistä SSRI eli 
selektiiviset serotoniinin takaisinotonestäjät eivät ole tehokkaita krooni-
sen kivun hoidossa. Niillä on lievää vaikutusta, mutta NNT eli number-nee-
ded-to-treat on 2-3 kertaa suurempi kuin SNRI- ja TCA-lääkkeillä. Nämä 
lääkkeet lisäävät sekä serotoniinin että erityisesti noradrenaliinin määrää 
selkäydintasolla hyvin nopeasti annostelun myötä, ja vähentävät samalla 
kipua. Ilmeisesti noradrenaliinilla näyttäisi olevan tässä merkittävä vaiku-
tus. (Obata 2017.)



Lisäksi aivorungossa oleva sinertävä aivotäplä (locus coeruleus) on pieni 
mutta merkittävä tumake. Se välittää informaatiota muun muassa selkäyti-
meen, aivokuorelle, pikkuaivoihin ja hypotalamukseen. Sinertävän aivotäp-
lä on mukana unen ja hereillä olon säätelyssä, kognitiossa, oppimisessa ja 
stressissä. Eläinmallien perusteella on osoitettu, että TCA- ja SNRI-lääkkeet 
normalisoivat hermovauriosta johtuvan sinertävän aivotäplän patologisen 
toiminnan vähentäen samalla kipuaistimusta. (Obata 2017.)

Opioidien käyttöä ei kroonisessa kivussa pääosin suositella niiden suurten 
haittojen, vähäisen hyödyn ja riippuvuuden synnyn vuoksi, etenkään nuo-
rilla potilailla. Nosiplastisessa kivussa opiaattien hyöty on olematon, mutta 
neuropaattisessa kivussa niitä voidaan tarvittaessa käyttää lyhytaikaisesti. 
Tästä syystä muun muassa suomalainen kivun käypä hoito ei suosita fibro-
myalgian tai vastaavien kipuoireyhtymien hoidossa opiaatteja oireiden pe-
rustuessa hermoston nosiplastiseen toimintaan. (Cohen ym. 2021.)
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Lopuksi

Kroonisen kivun hoidossa lähtökohtana on aina biopsykososiaalinen lä-
hestymismalli. Siinä huomioidaan hermoston virheellinen toiminta, vaikka 
selvää kudospatologiaa ei kliinisesti tai kuvantamisella olisi todettavissa. 
Tavoitteena on saada potilas ymmärtämään syyt krooniselle kivulle ja opet-
taa häntä löytämään kipua vähentäviä tekijöitä omassa elämässään. Fysio-
terapeutin tai toimintaterapeutin ohjaamilla terapeuttisilla harjoitteilla ja 
liikunnalla on merkittävä rooli kroonisen kivun hoidossa. Liikunnan ei vält-
tämättä tarvitse olla kuormittavaa, vaan pelkkä matalatehoinen kävelykin 
luonnossa voi lievittää jo merkittävästi kipua. Mikäli lääkkeetön hoito ei 
riitä, voi hoitava lääkäri määrätä masennuslääkkeitä kipua vähentämään. 
Tällöin tulee perustella potilaalle hyvin, miksi hän kyseiseen lääkkeeseen 
reseptin saa. Muutoin hoitosuhde voi vaarantua, mikäli potilas kokee, ettei 
lääkäri ottanut hänen kipuaan todesta, vaan ”luuli minun olevan vain ma-
sentunut ja määräsi masennuslääkkeitä”.
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Krooninen kipu on todellista, ja johtuu häiriöistä aivo-, keskushermosto- tai 
periferiatasolla. Sen hoito on vaikeampaa, eikä tavoitteena ole aina täysin 
kivuton potilas. Kipua voidaan kuitenkin yleensä merkittävästi vähentää, ja 
elämänlaatua parantaa. Tärkeää on saada potilas ymmärtämään mekanis-
mit kivun taustalla, ja näyttää, että kipu otetaan terveydenhuollon toimi-
joiden puolesta todesta.



TULE LÄÄKÄRIKSI 
VANTAAN SAIRAALAAN
Meillä on sinulle tarjolla töitä – sijaisuuksia ja myös pysyviä virkoja!  
Vantaan sairaala vastaa perusterveydenhuollon tasoisesta vuodeosasto- 
hoidosta Vantaalla. Mahdollisuuksia on monia: Peijaksen sairaalassa  
on kaksi geriatrista akuuttiosastoa ja Kotisairala, Katriinan sairaalassa  
kuntoutusosastoja ja geriatrinen muistipoliklinikka.

Tarjolla on erimittaisia sijaisuuksia ja ajoittain myös pysyviä virkoja. Työn- 
kuvaa voidaan räätälöidä mahdollisen koulutustarpeen ja kiinnostuksen  
mukaan yksilöllisesti. Meillä saat hyvän perehdytyksen ja seniorituen,  
olemme koulutusmyönteisiä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:  
ylilääkäri Sirpa Sairanen 050 312 4464
ylilääkäri Kaisa Schroderus 040 162 6114

Lisätietoja ja tehtävään 
haku www.vantaarekry.fi



UUDISTUNUT HAKUPROSESSI

Kylmänä tammikuisena lauantai-iltana ystäväni sai minut suostuteltua 
hakemaan Viron lääkikseen. Tämä tarkoittaisi viidettä lääkishakua. Olin 
tuolloin teoreettisen fysiikan opiskelija, ja opintoni olivat alkaneet luista-
maan. Olin jo elävästi kuvitellut itseni sairaalafyysikoksi, mutta pieni ääni 
sinä lauantaisena tammikuuyönä sai minut harkitsemaan lääkistä viiden-
nen, viimeisen kerran. 

Seuraavana aamuna klo 6.14 selvisi, ettei Tarton lääkikseen enää haeta-
kaan yhdysvaltalaisella SAT-kokeella, vaan Cambridgen yliopiston järjes-
tämällä BioMedical Admissions Test:llä. Katsoin kalenteriani; tammikuun 
16:s. Seuraava BMAT järjestetään helmikuun 17:s. Kuukausi aikaa kokee-
seen. No perkele, let’s go.

Samalla, kun maksoin Tarton yliopiston hakemuksen ja BMAT-kokeen, 
aloin työstää Cambridge Pressin sivuilta löytyviä vanhoja pääsykokeita. 
Past papereita löytyi jo vuodesta 2003, joten ajattelin ehtiväni tehdä kaik-
ki 18 valintakoetta kahdesti. Tämä oli minulle fysiikan opintojen ohella 
hieman utopistista.

BMAT koostuu siis kolmesta osiosta: Thinking skills, eli 32 monivalintaky-
symystä 60 minuuttiin liittyen aineistonhallintaan ja loogiseen päättelyyn. 
Scientific knowledge and applications, eli 27 monivalintakysymystä 30 mi-
nuuttiin liittyen luonnontieteisiin ja matematiikkaan. Tämä osio muistut-
taa eniten Suomen lääkisten valintakokeen monivalintakysymyksiä. Wri-
ting task, eli kolmesta aiheesta yksi lyhytmuotoinen essee. Tähän aikaa 30 
minuuttia.

Pääsykoepäivä viimein koitti. Ennen pääsykoetta tietokoneelle piti ladata 
”Isoveli valvoo -ohjelma” eli jokin selaimen lisäosa, jotta Cambridge Press 
voisi rajoittaa muille selaimille menemisen. Koe alkoi virallisesti klo 13.00 
Suomen aikaa, mutta pääsin aloittamaan kokeen vasta noin 13.25, koska 
odotin omaa valvojaa paikalle. Tämä oli hyvin suuri stressitekijä, koska 
luulin menettäväni koeaikaa. Valvoja sitten pyysi näyttämään läppärin 
videokameralla, että olin yksin huoneessa ja puhelimeni oli käden ulot-
tumattomissa. Myös kokeen aikana valvoja halusi nähdä ranteeni (ehkä 
kink, ehkä älykellon puolesta, who knows) sekä sanoi, etten näy tarpeeksi 
kamerassa.



Stressini multihuipentuma oli järkyttävä, ylitsepääsemätön pissahätä. Mi-
nun piti näkyä koko kokeen ajan kamerassa, joten tein kriittisen valinnan 
ja otin läppärini mukaan vessaan. Siinä sitten pidin intensiivistä, kärsivää 
silmäkontaktia kameran kanssa tehdessäni tarpeeni ja toivoin tuhannen 
auringon voimalla, että koettani ei keskeytetä. Loppu hyvin kaikki hyvin.

Käytin motivaatiokirjeen kirjoittamiseen kahdesta kolmeen kuukautta. 
Suurimpana haasteena oli aiheen rajaus sekä kypsien argumenttien erot-
tuvuus. Jälkeenpäin ajatellen sanoisin, että hakijoiden suurin kompastus-
kivi motivaatiokirjettä tehdessä on reflektion puutteellisuus. Jos olet teh-
nyt kesätöitä terveyskeskuksessa, mitä arvoja opit? Jos työkokemuksesi 
rajoittuu kassatyöskentelyyn, miksi on tärkeää kuulla asiakasta, eikä vain 
kuunnella? Mitä voimisteluvalmennuksesi voisi kertoa tahdostasi vai-
kuttaa yhteisösi hyvinvointiin? Aasinsiltoja on rajaton määrä ja uskallan 
väittää, että viiden vuoden kokemus terveydenhuoltoalalta ilman reflek-
tiota jää toiseksi, kun vastassa on 18-vuotias koiranulkoiluttaja, joka pu-
kee sanoiksi vastuun, yhteisöllisyyden ja välittämisen. Reflektoi, reflektoi, 
reflektoi.

Haku 2022 huipentui toukokuussa kymmenminuuttiseen haastatteluun, 
joka viimeisen kerran koettelee hakijan motiiveja hakeutua lääketieteelli-
seen. Haastattelukutsu itsessään oli pieni todiste siitä, että BMAT-kokeen 
tulos oli ok ja motivaatiokirjeestä oli saanut vähintään 51 %. Silti pienen 
jälkipuinnin jälkeen ilmeni, että sisäänpääsyprosentti kaikista haastatel-
tavista oli noin 54 %, eli taistelu ei ollut ohitse. Minua haastatteli kolme 
tiedekunnan jäsentä, jotka esittivät kysymyksiä liittyen lääketieteen etiik-
kaan, sekä valmiuksistani integroitua Viroon. Haastattelun ydin on kui-
tenkin näyttää, että osaat käydä paineen alla pohdiskelevaa keskustelua. 
Referaatti omista saavutuksista, olivat ne sitten Nobel-palkintoja tai täy-
dellinen frontside ollie, ei varmastikaan tuottanut korkeita pisteitä.

Ehdollinen hyväksyntäkirje tuli lähes viikkoa ennustettua päivämäärää 
aikaisemmin (valinta oli ehdollinen, kunnes fyysiset dokumentit olivat 
lähetetty yliopistolle). Olin parhaillaan syömässä itämaista kanakastiket-
ta kirjastoni kanttiinissa, kun sähköposti ilmestyi ennenaikaisesti. Herkkä 
hetki. Minusta tulee lääkäri. Viides vuosi toden sanoi.



En sanoisi, että lääkikseen hakeminen on helppoa ja kivaa, mutta mikä 
olisi? Hyvin todennäköisesti ruoho aidan toisella puolella onkin ostarin 
asfalttinen parkkipaikka. Minusta piti tulla dinosaurus-insinööri (4-v.), 
sitten lääkäri (15-v.), sitten sairaalafyysikko (21-v.), mutta lääkis vei lo-
pulta voiton. Olen tyytyväinen, että pääsin lääkikseen, mutta vielä tyyty-
väisempi omasta polustani sinne.

Hyvä lukija. Rohkaisen sinua 7 giganewtonin voimalla havittelemaan 
unelmiasi. On se sitten lääkis, oma siirtolapuutarha, tai dinosaurus-insi-
nöörin (DI) ammatti; it truly is worth it in the end. Trust yourself and the 
process. Parhainta menestystä juuri sinulle!

 Niko Ruppert Cursus I
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