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L S V: N J U L K I S I V U
UUDISTUU:
KERRO MIELIPITEESI !
Kuluvan kevään aikana LSV on
uudistanut näky vimpiä
viestintäkanaviaan – LSV-tiedotet
ta ja järjestön internetsivuja osoitteessa www.lsv.fi.

Kädessäsi pitämäsi LSV-tiedotte
en uudesta ilmeestä vastaa graafinen suunnittelija Mia Hon
ka. Perusasiat säily vät
ennallaan – lehti ilmestyy 4–5 kert
aa vuodessa ja tiedottaa järjestön toimintaan liitty vistä
aiheista kuten kehitysyhteist yöstä, terveyspolitiikasta ja
rauhantyöstä. Julkaisemme mielellämme jäsenten kirjoittam
ia artikkeleita. Tueksi
olemme laatineet uudet kirjoittaja
n ohjeet, jotka löyty vät
nettisivuilta.
LSV:n nettisivuilla on allekirjoit tane
en laatima uusi ulkoasu. Konepellin alla teht yjen muu
tosten ansiosta myös
sivujen ajan tasalla pitäminen on
nyt entistä helpompaa.
Kokonaan uuden aluevaltauksen
LSV on tehnyt Facebookiin, jossa LSV:llä on oma sivu. Saa
käydä ”tykkäämässä”!
Tukena uudistuksissa on ollut vuod
en alussa perustettu,
7-jäseninen tiedotusr yhmä ja LSV
:n toimisto, erityisesti
nettisivujen ja sosiaalisen median
sisältöä
aktiivisesti kehittänyt Pirre. Tied
otteen ja
nettisivujen kehitys jatkuu vuoden
2013 aikana, ja mielipiteitä ja parannusehd
otuksia
otetaan vastaan.

16 Tulevia tapahtumia

Topi Turunen
Hallituksen tiedotusvastaava
topi.turunen@lsv.fi

L S V -T I E D O T E 3 / 2 0 13
ISSN 0780-119X

Vol 31, n:o 3

Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kannen kuva: Rauhanprosessin yksivuotisjuhla El Salvadorissa / Erika Brenner

2

L S V -T I E D O T E 3 / 2 0 13

P U H E E N J O H TA JA LTA

LU OT TA M U KS E S TA

L

uotatko siihen, että potilaasi kertoma tarina on totuudenmukainen? Entä luotatko saavasi lääke-edustajalta asiallista
tietoa potilaan hoitoa varten? Yhteiskuntamme toimivuus
perustuu sen jäsenten väliseen luottamukseen. Valelääkärit
ja hevosenlihaskandaalit kertovat siitä kuinka helppoa luottamuksen väärinkäyttö on oman (taloudellisen) edun tavoittelussa.
Avoimuus lisää luottamusta – tai ainakin helpottaa luotettavuuden arviointia. LSV on ollut allekirjoittamassa mm. AllTrialsvetoomusta (www.alltrials.net) lääketutkimuksen läpinäkyvyyden
lisäämiseksi. Parinkymmenen järjestön laatima tukikirje EMA:n
asian kannattamiseksi meneillään olevissa oikeustoimissa sen sijaan valmisteltiin niin kiireellä, että LSV:n virallinen allekirjoitus ei
ehtinyt mukaan – jatkossa yritämme olla valppaampia!
Myös kevätkokouksemme ympäristöterveysseminaarissa keskusteluun nousivat luottamuskysymykset. Kysyitkö viime talvena uusia
nanosuksia ostaessasi materiaalin turvallisuudesta itsellesi tai ympäristölle? Juuri esimerkiksi nanomateriaaleja on käytössä suoraan
kuluttajillekin myytävissä tavaroissa ilman tietoa turvallisuudesta.
Mutta kun suksiin ei ole varoittavia kuvia vielä määrätty lisäämään,
on yksinkertaisempaa vain luottaa, eikö vain?
Luottamuksen lisäämiseksi suuri osa lääketieteellisistä julkaisuista vaatii nykyään kirjoittajia ilmoittamaan sidonnaisuutensa. LSV:n
ja Duodecimin yhteistyössä järjestämissä seminaareissa on puitu näitä kysymyksiä jo pariin otteeseen. LSV
julkaiseekin jatkossa omat rahoituslähteensä osana julkista toimintakertomustaan. Suunnitelmissa on viedä
avoimuus vielä pidemmällekin, mutta siitä kertonemme syksyllä lisää.
Tom Sundell
Puheenjohtaja
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Turkulaiset opiskelijaaktiivit Eino Valpas
(vas.), Pyry Hallamaa
(kesk.) ja Heikki
Saarenketo (oik.)
kertoivat värikkäiden
esimerkkien kautta
lääketieteen
opiskelijoiden
kokemuksista
mainonnasta ja
kaupallisesta
yhteistyöstä.

TERVEYSPOLIT I IKK A

AVO I M U U S JA S I D O N N A I S U U D E T
P E R U S O P E T U KS ES S A
- S E M I N A A R I H E L S I N G I S S Ä 6. 3 .

L

SV:n ja Duodecim-seuran yhteinen seminaarisarja avoimuudesta ja sidonnaisuuksista lääketieteessä eteni toiseen
osaansa 6.3. Helsingin Biomedicumissa.
Avoimuus ja sidonnaisuudet perusopetuksessa
-seminaarista sai tuhdin tietopaketin lääketieteen
opetuksen avoimuudesta meillä ja muualla. Luentosaliin saapui yhteensä noin 50 opiskelijaa, opettajaa ja muita aiheesta kiinnostuneita Suomen
kustakin lääketieteellisestä tiedekunnasta. Alustukset olivat laadukkaita ja keskustelu eläväistä.
Seminaaria edeltävästi kaikkiin tiedekuntiin
oli lähetetty kysely, miten avoimuus ja sidonnaisuudet eri muodoissaan näkyvät perusopetuksessa. Tiedekuntien edustajat olivat tutkineet
opetusohjelmiaan ja esittivät tulokset seminaarissa. Löydökset olivat vaihtelevia, mutta pereh-
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tyminen kannatti: esimerkiksi Turkuun on nyt
suunnitteilla johdantoluento aiheesta ja Oulu
peräänkuulutti yhteisiä käytäntöjä tiedekunnille
liittyen sidonnaisuuksien ilmoittamiseen ja opettamiseen.
Aalto-yliopiston tutkija Henri Weijo kertoi
markkinointiviestinnän keinoista esityksessä,
jonka kaltainen sopisi hyvin lääketieteenkin
opetusohjelmaan. Lääketieteen kannalta kiinnostavia ovat erityisesti yleistajuiset sairauksia ja
hoitoja käsittelevät internetsivustot. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa suosittu WebMD-sivusto joutui
muutamia vuosia sitten ikävään valoon, kun sen
kytkökset lääketeollisuuteen alkoivat paljastua.
Sivuston depressiotestin taustalta paljastui EliLilly, ja täyttipä kyselyn miten vaan, huolestunut
kansalainen sai kuulla olevansa vaarassa sai-

rastua vakavaan masennukseen. On myös syitä
olettaa, että sivustolla keskustelevien anonyymien asiantuntijoiden joukossa on lääketehtaiden
edustajia.
Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja VeliMatti Isoviita kertoi vuonna järjestön 2008 julkaisemasta kannanotosta. Siinä Medisiinariliitto peräänkuulutti opetusta, joka antaisi valmiuksia suhtautua kriittisesti lääkemarkkinointiin sekä luennoitsijoiden ja opettajien sidonnaisuuksien avointa
ilmoittamista. Kannanotto on edelleen ajankohtainen ja kaipaa vain laajempaa toteuttamista.
Pro Medicon Kristiina Patja kävi läpi mm.
avoimuuden historiaa Yhdysvalloissa. Kuten
Patja totesi, tärkeää ei ole pelkästään yhteistyön
sujuminen vaan yhä enemmän myös se, miltä se
näyttää ulospäin. Patja esitti myös mielenkiintoisen nelikentän terveydenhuollon rahoituksen ja
kaupallisen yhteistoiminnan kontrollin suhteesta. Näyttää siltä, että mitä enemmän terveydenhuolto on rahoitettu yksityisesti, sitä tiukempi
kontrolli laaditaan. Mikäli yksityisen terveydenhuollon merkitys jatkaa kasvuaan Suomessa, on
meilläkin odotettavissa kontrollin tarpeen lisääntyminen.
Turkulaiset lääketieteen opiskelijat Pyry Hallamaa, Heikki Saarenketo ja Eino Vilpas esittivät
opiskelijoiden kokemuksia mainonnasta värikkäiden kertomusten siivittämänä. He korostivat
erityisesti sitä, millaiseen professioon haluavat
kasvaa. Kiehtova esimerkki opiskelijatoiminnasta esiteltiin Yhdysvalloista, jossa oppilaitokset on pisteytetty kaupallisen yhteistyön laadun
mukaan. AMSA Scorecard on julkisesti esillä
internetissä ja julkistamisen jälkeen useat tiedekunnat ovat radikaalisti tiukentaneet rajoituksia
markkinoinnille kampuksella.
Avoimuus ja sidonnaisuudet liittyvät mielestäni myös tarpeeseen uudistaa lääketieteen
perusopetuksen lähtökohtia. Lääketieteellinen
tieto ja hoitokäytännöt uusiutuvat nykyään niin
nopeasti, ettei erilaisten hoitojen ulkoa opiskelu
ole enää yhtä merkityksellistä kuin ennen. Lääkärin on ensisijaisesti ymmärrettävä patofysiolo-

gia tautien takana, tutkittava potilas, löydettävä
sairaus ja tämän jälkeen etsittävä paras hoito.
Jotta lääkäri selviytyy jatkossa tehtävistään entistä tiedostavampien potilaiden kanssa, hänen
on oltava tiedonhaun ja informaation arvioinnin ammattilainen. Hänen on tunnettava työnsä
kannalta keskeisimmät hoitosuositukset, seurattava niiden päivittymistä ja oltava valmis tarvittaessa hylkäämään aiemmin soveltamansa. Jotta
hoitosuosituksia ja tutkimuksia voisi arvioida
kriittisesti, on oltava keinot nähdä ja tulkita sidonnaisuudet niiden taustalla.
Teksti: Lauri Elonheimo
Kuva: Topi Turunen

MIKÄ ON ETURISTIRIITA?

Eturistiriita on olosuhteista syntyvä
riski sille, että asiantuntijan ensisijaiseen arvioon tai toimintaan vaikuttaa
toissijainen tavoite tai hyöty. (Kristiina
Patja) Sidonnaisuuksia ihmisellä on
useita ja ne voivat olla luonteeltaan
esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai
sosiaalisia. Tietyssä kysymyksessä
tietyillä sidonnaisuuksilla on mahdollisuus johtaa eturistiriitaan. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen ongelmia ovat
esimerkiksi vaikeus hahmottaa, mitkä
sidonnaisuudet ovat relevantteja missäkin kysymyksessä ja erityisesti muiden kuin taloudellisten sidonnaisuuksien merkitys (mm. hyvävelikerhot.).

POHDITTAVAA
... erotanko toisistaan markkinoinnin
ja puolueettoman informaation?
... mitkä ovat olennaisia sidonnaisuuksia? Taloudelliset? Sosiaaliset?
... haluanko ohjeita yhteistyöhöni
kaupallisten toimijoiden kanssa?

LINKKEJÄ
Seminaarin esitykset ovat nähtävissä videoina ja luentokalvoina Duodecimin sivuilla:
http://www.duodecim.fi/web/kotisivut/koulutus/-/naytasivu/83041/130456
AMSA-scorecard: http://www.amsascorecard.org/
Lääkäri-audit: http://www.lsv.fi/toiminta/terveyspolitiikka/laakari-audit/
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L ÄPINÄK Y V Y YDEN
E D E L LY T TÄ M I N E N
E I O L E T E KO P Y H Ä Ä
Lääkärit tekevät päivittäin potilaiden hyvinvointia koskevia taloudellisia päätöksiä lääkkeistä, etuisuuksista ja hankinnoista. He ovat tarvittaessa oikeutettuja jopa kajoamaan ihmisen koskemattomuuteen. Siksi lääkärillä on laajat velvoitteet noudattaa ammattikunnan
eettisiä ohjeita, lakeja ja sopimuksia, tuntea toimintaympäristönsä rajoitukset ja pyrkiä
aina potilaan parhaaseen.

T E R V E Y D E N H U O LT O
ON MONINAINEN
Terveydenhuolto on eri organisaatioiden yhteistyötä. Kaupallisia toimijoita lääkärien arjessa
ovat mm. lääketeollisuus, laitevalmistajat, lääkärikeskukset sekä työvoimavuokraus- ja täydennyskoulutusyritykset. Yritys pyrkii synnyttämään voittoa, jolla turvataan tuleva toiminta
ja korvataan omistajille koitunut taloudellinen
riski. Talouden näkökulmasta terveydenhuollon
julkisten toimijoiden ja yritysten tavoitteet ovat
osin ristiriidassa: ensimmäinen pyrkii minimoimaan terveydenhuollon nettokustannuksia ja
toinen luomaan tuottoa. Väestön terveyden suhteen tavoitteet ovat silti yhteiset.
SIDONNAISUUS,
E T U R I S T I R I I TA , J Ä ÄV I Y S
Eturistiriita (eng. conflict of interest, COI) on
olosuhteista syntyvä riski sille, että asiantuntijan
ensisijaiseen tavoitteeseen pyrkivään toimintaan
vaikuttaa toissijainen tavoite tai hyöty. Hyöty voi
olla taloudellista, sosiaalista, poliittista tai henkilökohtaista. Suomessa käytetään tässä yhteydessä usein termiä sidonnaisuus (eng. engagement,
commitment, liability), joka omaan korvaani
kuulostaa tiukemmalta kuin eturistiriita. Jääviys
on tilanne, jossa eturistiriita aiheuttaa ongelman,
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kun yhteys päätettävään asiaan voisi vaarantaa
puolueettoman ja tasapuolisen päätöksenteon.
A I N A KO J Ä ÄV I ?
Jos henkilöllä on sidonnaisuus, se ei automaattisesti tee häntä jääviksi. Terveydenhuollossa
eturistiriitoja ei voida koskaan täysin välttää.
Liian tiukka eturistiriitojen korostaminen voi
jopa vaarantaa potilaiden hoidon: uusia lääkkeitä ei uskalleta ottaa käyttöön tai olennainen

Sidonnaisuuksien
tunnistaminen on tärkeää,
mutta on muistettava, ettei
mikään arviointijärjestelmä
ole täysin läpinäkyvä eikä
kukaan toimija täysin
objektiivinen.

Erityisesti
organisaatioiden vastuu
ohjeistuksesta ja seurannasta on
tärkeää, muutoin eturistiriita
henkilöityy yksittäisen lääkärin
ominaisuudeksi.
tutkimustieto jää tuottamatta, kun yhteistyötä
ei uskalleta aloittaa sidonnaisuuden syntymisen
pelossa. Sidonnaisuuksien tunnistaminen on
tärkeää, mutta on muistettava, ettei mikään arviointijärjestelmä ole täysin läpinäkyvä eikä kukaan toimija täysin objektiivinen. Yleensä hyvä
ohjeistus, avoin keskustelu ja järjenkäyttö riittävät. Usein on hyvä miettiä, miltä tilanne näyttäisi ulkopuolisen silmin.
Y H DY S VA L L AT
PA KO N P O L U L L A
Lääkkeiden kehitys lähti vauhtiin Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen. Tutkimus- ja
kehitystyö oli aluksi säätelemätöntä, kunnes
havahduttiin siihen, etteivät lääkkeet ole haitattomia. Ensimmäinen eturistiriidat esiin nostava laki säädettiin vuonna 1962 ja ensimmäinen
suositus eturistiriitojen ilmoittamisesta 1964.
Lääketieteellisistä lehdistä NEJM otti ensimmäisenä käyttöön sidonnaisuusilmoituksen vuonna
1984. 1990-luvulla annettiin useita suosituksia
ja rajoitettiin ensimmäisen kerran lääkärien vastaanottamien lahjojen ja etuisuuksien määrää.
Kansallista lainsäädäntöä ei ensin ollut, mutta
kun vakavia väärinkäytöksiä alkoi tulla ilmi (Jesse Gelsingerin kuolema kokeelliseen geenihoitoon, koksibikohu, kansallinen laki laadittiin ja
valvonta lisääntyi. Lääketeollisuus julkaisi omat
suosituksensa vuonna 2008. Se ei kuitenkaan riitä, vaan edessä on ns. pakkoavoimuus, jolloin ja
yksittäisten lääkärien yhteydet kaupallisiin toimijoihin tulevat julkisiksi. Yhdysvaltojen kehitys on heijastunut meillekin tieteellisten lehtien,
hoitosuositusten ja lääkeyritysten kautta.

M I T E N L U O T TA M U S
A N S A I TA A N ?
Avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta.
Lääkärikunnan tulee toimia ammatillisesti, ja se
tarkoittaa välillä rohkeaa ja avointa keskustelua
ammattikunnan oikeuksista ja velvollisuuksista
myös kaupallisten toimijoiden kanssa. Meidän
on hyvä sopia ja aika ajoin päivittää pelisäännöt
lääkärien ja kaupallisten toimijoiden välille ja
seurata niiden toteutumista. Kansallisen ohjeistuksen laatiminen ei olisi pahitteeksi. Lääkäreille
tulisi järjestää koulutusta eturistiriitojen arvioinnista perusopetuksesta lähtien. Työn ydin
on hyvä pitää kirkkaana: lääkärin työn ydin on
terveyden hoito ja sairauksien ehkäisy ja lääketieteen keinot sen apuna.
Kristiina Patja
kansanterveystieteen dosentti,
terveydenhuollon erikoislääkäri
kristiina.patja@promedico.fi

LYHYT OPPIMÄÄRÄ
ETURISTIRIIDOISTA
TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Kristiina Patja ja Amos Pasternack ovat
pohtineet eturistiriitojen pulmaa raportissaan, joka perustuu eri maiden käytäntöihin ja ohjeisiin sekä aiheesta julkaistuihin tutkimuksiin. He suosittavat
eturistiriitojen avointa pohdintaa ja esittämistä terveydenhuollossa. Erityisesti
organisaatioiden vastuu ohjeistuksesta ja seurannasta on tärkeää, muutoin eturistiriita henkilöityy yksittäisen
lääkärin ominaisuudeksi. Suurin osa
eturistiriidoista liittyy työpaikkaan eikä
yksittäinen lääkäri voi niihin vaikuttaa.
Raportti on julkaistu LSV:n internetsivuilla osoitteessa www.lsv.fi.
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Ydinkoe
Semipalatinskissa

R AU H A N T YÖ

Koealueen sijainti

S E M I PA L AT I N S K , K A Z A KS TA N

YDINASEEN
T ES TAU S A LU E
Neuvostoliiton tekemät ydinkokeet ovat varoittava esimerkki siitä, miten on toimittu mielivaltaisesti harhauttamalla ihmisiä kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Semipalatinskin
alueella tehdyt ydinkokeet ovat jättäneet alueelle jälkensä, joita siivotaan vielä kauan.

HISTORIA
Ainakin kahdeksan valtion tiedetään kokeilleen
yhteensä yli kahtatuhatta erilaista ydinlaitetta
ydinaseiden kehittämistä varten kymmenissä eri
paikoissa ympäri maailman. Vuosina 1945–1980
kaikkiaan 423 ilmakehässä räjäytetyn pommin
yhteistehon on arvoitu olleen noin 545 megatonnia, mikä vastaa teholtaan 43 632:ta Hiroshiman
atomipommia. Nämä räjäytykset ovat altistaneet
ihmisiä radioaktiivisesta laskeumasta peräisin
olevalle säteilylle, jonka vuoteen 2000 mennessä
arvioidaan aiheuttaneen 430 000 syöpätapausta
ja 2,4 miljoonan ihmisen ennenaikaisen kuoleman.1
Semipalatinskin testausalue sijaitsee Kazakstanin aroilla maan koillisosassa. Lähin asutuskeskus tunnettiin Neuvostoliiton aikana Semipalatinskina, ja sen nimi vaihdettiin Semeiksi
vuonna 2007. Noin 19 000 neliökilometrin kokoisella ydinkoealueella Neuvostoliiton asevoimat tekivät ensimmäisen ydinkokeensa vuonna
1949, ja kaikkiaan yli neljän vuosikymmenen
aikana Neuvostoliitto räjäytti alueella 467 ydinja lämpöydinlaitetta, näistä 120 maan päällä tai
ilmakehässä ja 347 maan alla. Haittavaikutuksista alueen asukkaille ja ympäröivälle luonnolle ei
välitetty.1
Vuonna 1990 Lääkärit ydinsotaa vastaan
(IPPNW) -järjestö alkoi tehdä yhteistyötä ka-
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zakstanilaisen aktivistin ja runoilijan Olžas Suleimanovin perustaman Nevada-Semipalatinskliikkeen kanssa ja järjestivät mielenosoituksia
ydinkokeita vastaan. Lopulta nämä mielenosoitukset vakuuttivat presidentti Gorbatšovin ja
ydinkokeet keskeytettiin. Kun Kazakstan julistautui itsenäiseksi vuonna 1991, Semipalatinskin
ydinkoealue suljettiin, ja Neuvostoliitolta periytynyt, maailman neljänneksi suurin ydinasearsenaali hävitettiin.
TERVE YS - JA
Y M PÄ R I S T Ö VA I K U T U K S E T
Ydinkoealueen sulkemisen jälkeen on tehty
useita tutkimuksia säteilyn aiheuttamista terveydellisistä sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan
kohdistuneista haittavaikutuksista. Kenelläkään
ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka
pahasti alueen maaperä ja pohjavesivarat ovat
saastuneet, mutta kyse on tuhansista neliökilometreistä.
Paikallisten viranomaisten mukaan sadattuhannet, joidenkin arvioiden mukaan jopa 1,5
miljoonaa ihmistä kärsii saastumisesta. Syöpiä,
impotenssia sekä mutaatioiden aiheuttamia synnynnäisiä vammoja ja epämuodostumia on diagnosoitu aikuisväestöllä laajasti. Vastasyntyneillä
lapsilla on todettu vakavia neurologisia ongelmia
ja luuston epämuodostumia, ja lisäksi heiltä on

muun muassa puuttunut raajoja. Leukemia ja
muut verisairaudet ovat yleistyneet.
Vuonna 2008 japanilaisten ja kazakstanilaisten
lääkäreiden yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa todettiin Semipalatinskin lähialueiden väestön
altistuneen kerralla yli 500 millisievertin säteilyannokselle. Kun ensimmäinen ydinkoe tehtiin
alueella elokuussa 1949, eräässä kylässä 90 prosenttia asukkaista altistui vuoden aikana jopa
1 400 millisievertin säteilyannokselle. Saastuneimmilla alueilla kumulatiivisen säteilyannoksen suuruudeksi on arvioitu 2 000 millisievertiä.
Tutkimuksessa todettiin, että syöpätapausten
(erityisesti keuhko-, vatsa-, rinta- ja kilpirauhassyövät) määrä saastuneimmilla alueilla KoillisKazakstanissa on 25–30 prosenttia korkeampi
kuin muualla maassa. Tutkijat löysivät myös
psyykkisiä häiriöitä lapsilta, joiden vanhemmat
olivat altistuneet radioaktiiviselle laskeumalle.2
Kazakstanin säteilylääketieteen ja ekologian
instituutti raportoi suorista yhteyksistä säteilyaltistuksen ja geenimutaatioiden välillä perheissä,
jotka ovat eläneet ydinkoealueen lähistöllä sijaitsevissa kylissä. Väitteitä ovat tukeneet myös
britannialaisen Leicesterin yliopiston tutkimukset vuonna 2002. Tutkimusten mukaan korkeille säteilyannoksille altistuneilla aikuisilla oli 80
prosenttia suurempi todennäköisyys saada dnamutaatioita kuin tutkimuksessa olleella kont-

rolliryhmällä. Säteilylle altistuneiden aikuisten
lapsilla ero oli 50 prosenttia.3
T U L E VA I S U U D E N N Ä K Y M I Ä
Vuonna 2009 YK:n yleiskokous hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman, jossa vaadittiin kansainvälistä yhteisöä auttamaan ja tukemaan Kazakstania tarttumaan ydinkoealueen ongelmiin.
Useat YK:n järjestöt, lahjoittajamaat, kansalaisjärjestöt sekä lääketieteelliset ja luonnontieteelliset instituutit ovat liittyneet mukaan hankkeisiin,
joiden tehtävänä on tutkia kattavasti ydinkokeiden testauksen perintöä Kazakstanissa.
Suomennos: Erkka Laitinen

Artikkeli on osa sarjaa, joka kuuluu Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestön (IPPNW)
kokoamaan Hibakusha Worldwide -julistenäyttelyyn, joka oli ensimmäistä kertaa esillä Hiroshimassa elokuussa 2012.
Julistenäyttelyn tarkoituksena on levittää
tietoa ydinpolttoaineen tuotantoketjun eri
vaiheista louhinnasta ydinjätteeksi sekä
ydinmateriaalin käsittelyprosesseihin liittyvistä terveys- ja ympäristövaikutuksista.
Lisätietoa näyttelyn kotisivulta http://www.
ippnw-students.org/hibakusha.html

Lähteet:

1 “Radioactive Heaven and Earth.” IEER, IPPNW, Apex Press: New York, 1991.

2 Kassenova T. “The lasting toll of Semipalatinsk’s nuclear testing.“ Bulletin of the Atomic Scientists, 28 Sept 2009.
3 Parfitt T. “Nuclear tests leave Kazakhstan still searching for answers.“ The Lancet,16 Oct 2010.
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IPPNW:n
Ira Helfand ja
Andy Haines

K A N S A L A I S JÄ R J ES TÖT
V E R KO S TO I T U I VAT
Y D I N A S E I TA VA S TA A N
O S LO S S A

O

slossa järjestettiin kevään aikana
kaksi suurta kansainvälistä konferenssia ydinaseiden humanitäärisistä vaikutuksista. Osallistuimme
1.–3.3. järjestettyyn kansalaisjärjestökonferenssiin, josta vastasi IPPNW:n käynnistämä ICANkampanja (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons). Kansalaisjärjestökonferenssia seurasi Norjan ulkoministeriön 4.–5.3. järjestämä valtiollinen konferenssi, johon osallistui
127 maan edustajia – Suomesta paikalla oli ainakin Tarja Cronberg.
Kansalaisjärjestökonferenssissa oli edustettuna 68 eri järjestöä, joita yhdisti pyrkimys
ydinaseet kieltävään maailmanlaajuiseen sopimukseen. Kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet tukemaan valtioita ja YK:ta läpinäkyvän, multilateraalisen, kansainvälisesti sitovan ja edeltäviin
asesopimuksiin liitettävän ydinasesopimuksen
laatimisessa ja täytäntöönpanossa.
Saavuimme aurinkoiseen Norjaan perjantaiaamuna. Meillä oli siis runsaasti aikaa tutustua
Osloon ennen konferenssin alkua. Lumen puutteesta huolimatta paikallisten vakiovarustukseen
kuuluivat sukset ja monot, joita he trendikkäästi
kuljettivat mukanaan julkisissa liikennevälineissä. Elintaso oli korkea mutta toisaalta yhteiskunnan sosioekonominen polarisaatio käsinkosketeltavaa.
Lauantain kenties parasta antia oli Iso-Britannian kuninkaallisen laivaston entisen komenta-
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jan Robert Greenin, Montereyn kansainvälisen
politiikan instituutissa vaikuttavan ydinasepolitiikan tutkijan Ward Wilsonin, aktivisti Stine
Rødmyrin ja kirjailija Anne Thellen paneelikeskustelu ydinasepelotteen rauhaa ylläpitävästä
vaikutuksesta. Rauhallisesti artikuloiden panelistit yksi toisensa jälkeen kumosivat ydinasepelotteen puolesta puhuvia argumentteja. Toisaalta
itse jäimme kaipaamaan aitoa väittelyä: debattia
ei päässyt syntymään kaikkien panelistien ollessa asiassa samaa mieltä. Lisähuomion ansaitsee
lauantain hieno ydinaseiden humanitaarisiin
seurauksiin luonnontieteellisestä näkökulmasta
syventynyt paneelikeskustelu, jossa puhumassa
oli useita lääke- ja ympäristötieteen asiantuntijoita, muun muassa IPPNW:n varapuheenjohtaja
Ira Helfand.
Sunnuntaina järjestetyssä paneelissa käsiteltiin kansainvälisen lainsäädännön ja sopimusten
muodostamista. Panelisteina toimivat mm. tri
John Borrie UNIDIR:stä (United Nations Institute for Disarment Research) sekä Bill Pace, yksi
kansainvälisen rikostuomioistuimen perustajajäsenistä. Tunsimme olevamme etuoikeutettuja
saadessamme olla paikalla.
Valitettavasti kaikki luennoitsijat eivät kyenneet neutraaliin analyysiin. Tunnettujen kansalaisaktivistien Martin Sheenin ja tri Rianne Teulen puheenvuorot olivat pohjanoteeraus: Sheen
mm. totesi, että ainoa tapa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin on poliittisen järjestelmän

ulkopuolelta. Luennoitsijoista katolisen kirkon
kardinaali John Onaiyekanin agenda vaikutti
ajoittain liian uskonnolliselta; sekulaarin ajatusmaailman omaavasta tuntui kummalliselta, että
rauhanliike yhdistettiin hengellisiin asioihin.
Sunnuntaina konferenssin jälkeen IPPNW:n
jäsenet kokoontuivat keskustelemaan jäsenjärjestöjen ja ICAN:in roolista aseistariisuntatyössä. Keskustelussa painottuivat lääketieteellinen
asiantuntijuus ja objektiivisuus. Useita IPPNW:n
jäseniä jäi valtiolliseen konferenssiin.
Valtiollisen konferenssin kenties merkittävin
saavutus oli Kansainvälisen Punaisen Ristin julkilausuma, jossa se ilmaisi tukensa ydinaseiden
kieltosopimukselle. Lisäksi konferenssin myötä
tähän mennessä 27 valtiota on toimittanut Norjan ulkoministeriölle lausuman, jossa esitetään
halu liittyä kieltosopimukseen.
Verkostoituminen kansainvälisten toimijoiden
kanssa oli viikonlopun keskeisimpiä sisältöjä.
Saimme useita uusia kontakteja ja tapasimme
vanhoja tuttuja edeltävistä konferensseista. Erityisen lämpimät suhteet ovat Pohjoismaiden
IPPNW:n jäsenten välillä.

Kansalaisjärjestökonferenssiin osallistuivat
Suomesta Kati Juva sekä neljä lääketieteen opiskelijaa: Antti Junkkari, Johannes Suppanen,
Oona Määttänen ja Matti Jakkula.
Teksti: Antti Junkkari & Johannes Suppanen
Kuvat: Xanthe Hall

Konferenssipaikan
sisäänkäynti
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TERVE YDENH U O LTOA
JA R AU H A N T YÖTÄ
K ES K I -A M E R I K A S S A
JA M E KS I KO S S A

Laura Chinchilla
ja rauhankurjet

IPPNW:ssä oli tarvetta selvitellä, mitä Keski-Amerikan paikallisjärjestöissä oikeastaan tapahtuu. Vappu toimi järjestön co-presidenttinä 2008–2012, ja kun samaan aikaan Ilkan
toimittama kirja ”100 suomalaista sosiaalista keksintöä” ilmestyi espanjaksi, heräsi ajatus
lähteä Keski-Amerikkaan. Yhdistimme kaksi tarkoitusperää ja matkasimme Costa Ricaan,
Nicaraguaan, El Salvadoriin ja Guatemalaan sekä Meksikoon. Vaikka matkan järjestelyt
olivat aika summittaisia ja meillä oli suuria vaikeuksia tavoittaa IPPNW-kollegoita, matkan ohjelmasta tuli tiivis ja kiinnostava.

K

aksi nuorta innostunutta lääkäriä,
Carlos Umana ja Alexandra Arce,
olivat juuri käynnistämässä Costa Rican IPPNW:tä uudelleen. Tapasimme
Costa Rican presidentin Laura Chinchillan rauhankurkien luovutusseremoniassa, kurjethan oli
luovutettu meillä jo presidentti Sauli Niinistölle.
Presidentti Chinchilla allekirjoitti tilaisuudessa
kirjeen, jossa vedottiin ydinaseettoman maailman puolesta. Paikalla oli runsaasti väkeä, Costa
Rican rauhanyliopiston vararehtori, viestintäministeri, muutama kansanedustaja ja Japanin, Venäjän ja Ranskan suurlähettiläät.
Carlos ja Alexandra järjestivät meille tilaisuuden luennoida lääketieteen opiskelijoille: noin
seitsemänkymmentä innokasta nuorta oli paikalla. Toinen luentomme oli aamulla kello 7.00
(!) San Juan de Dios -sairaalassa, kuulijakuntana lääkärit ja opiskelijat. Ihmisiä seisoskeli jopa
ovilla ja keskustelua olisi jatkettu pidempäänkin.
Ehdimme myös tutustua Costa Rican geriatriaan
ja psykiatriaan. Geriatrisessa sairaalassa oli kunnianhimoa ja osaamista eikä sitä turhaan nimitetty Latinalaisen Amerikan parhaaksi. Mielisairaalassa oli pukeutumiskoodi: ei shortseja eikä
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sandaaleita. Muuten rappeutuneen ja laiminlyödyn hoitolaitoksen erikoisuutena oli perhoskasvattamo. Yksityistäminen oli terveydenhuollon
suuria keskusteluteemoja, varsinkin nyt kun
konservatiivit olivat tulleet valtaan.
Nigaraguassa IPPNW:n ongelmat olivat konkreettiset: vanhempi polvi ei ollut puheväleissä
nuorten kanssa ja esti tehokkaasti nuorten liittymisen toimintaan. El Salvadorissa tilanne oli
samanlainen; nuoret koettiin USA:n lähettäminä
häiritsijöinä. Guatemalan järjestö uinui täysin.
Kun nuorella polvella oli vielä keskenään erimielisyyksiä, ei ihme, että San Salvadorissa vuonna
2006 pidetyn menestyksellisen opiskelijakokouksen jälkeen järjestössä ei ollut tapahtunut mitään. Pienasekysymyksen suhteen Costa Rica,
maa ilman armeijaa, ei pidä aseita ajankohtaisena – tosin natopiikkilankaa oli kaikkialla. Nigaraguassa uskotaan, että aseet eivät ole ongelma
niin kauan kuin jokaisella on oma Kalashnikov
kotona. El Salvadorissa asia on päivänpolttava
kuten Guatemalassakin, jossa IEPADES-niminen instituutti toimii, vaan ei IPPNW.
Salvadorin varaterveysministeri Eduardo Espinosan pakeilla kuulimme, että maan vasemmis-

tolainen hallitus oli ensi töikseen
poistanut terveyskeskusmaksut
ja lähettänyt sataan köyhimpään kuntaan terveystyöntekijöitä. Hallituksella on kahdeksan
kohdan terveysohjelma. Perusterveydenhuoltoa parannetaan,
akuuttivastaanottoja lisätään,
lääkkeiden hintoja pudotetaan,
parannetaan kansalaisten terveystietoa ja niin edelleen. Saimme mukaammekin värikästä
terveystietomateriaalia ja yksinkertaisten sarjakuvien muotoon
puettua lakitekstiä.
Hetki sitten El Salvador oli
Hondurasin jälkeen toisena
Costa Rican
maailman vaarallisimpien maipresidentti
Laura Chinchilla
den luettelossa. Vuodessa tilanne
vastaanotti
oli saatu paremmaksi. Entinen
Ilkka Taipaleen
toimittaman kirjan
gerillero Raul Mijango ja pappi
”100 sosiaalista
Monseigneur Colindres päätinnovaatiota
Suomesta”
tivät, että jollei valtiovalta saa
mitään aikaan, on kansalaisyhteiskunnan koitettava toimia.
He lähtivät keskustelemaan vankiloissa olevien
ja muita tuttuja. Heillä on paraikaa kolme ohjeljengijohtajien kanssa. Pitkällisten neuvottelujen
maa: väkivalta ja terveys, rauhankasvatus ja piejälkeen päästiin 4.3.2012 sopimukseen kahden
naseet. Aiempi Meksikon hallitus kielsi omassa
suurimman jengin johtajien kanssa. Jengit lomaassaan olevan huumeiden käyttöongelman;
pettavat tappamasta toisiaan, poliiseja, sotilaita,
nyt se on pakko myöntää, sillä huumeita markkivanginvartijoita ja siviilejä. Sopimuksen jälkeen
noidaan aggressiivisesti. Yritysten on maksettava
murhat vähenivät dramaattisesti. ”Kun murhia
suojelurahaa. Tilanne on erityisen paha pohjoioli 15 päivässä, nyt ollaan tasolla 5/päivä, ja tisessa, jossa USA:lla on 1200 asekauppaa rajan
lastoissa olemme nyt 44. vaarallisin, joten pupinnassa. Lääkäreitä ei enää saa lähtemään pohdotus on ollut merkittävä. Jatkotyönämme on
joiseen, koska heitä kidnapataan ja pakotetaan
alueellistaa hanke kaikkiin El Salvadorin kuntiin
tekemään jengeille työtä. Hallituksen mielestä
ja saada myös pienemmät jengit mukaan” kertoi
kyse on lohikäärmeestä, jolle kasvaa tuhat uutta
Raul Mijango meille. Tässäpä olisi ehdokas raupäätä yhden katkaistun tilalle.
hanpalkinnolle!
Matkallamme meitä haastateltiin radiossa ja
Näimme mielisairaalat myös Nicaraguassa ja
televisiossa sekä moniin lehtiin, luennoimme
El Salvadorissa. Käymme aina mielisairaaloissa,
monissa paikoissa sosiaalipolitiikasta ja näimmissä ikinä matkailemme (vain Pohjois-Koreassa
me, miten valtava kiinnostus kohdistui pohjoisei meitä päästetty), mutta Keski-Amerikan tilanmaiseen malliin, sen tasa-arvoon, koulutukseen,
ne oli kyllä yksi huonoimmista. Onneksi Suomen
järjestötoimintaan ja yleensä toimivaan kansaPsykiatriyhdistys, johon otimme yhteyttä, on lulaisyhteiskuntaan. Keski-Amerikan kaunis luonvannut ehdottaa Pohjoismaiselle Psykiatriyhdisto ja biodiversiteetti huikaisivat kuten aurinkotykselle yhteistyön aloittamista. Keski-Amerikan
kin, mutta aseet ja korruptio syövät tällä hetkellä
mailla on jopa yhteistyöelin SICA kuten meillä
voimat ihmisten ulottuvilta.
Pohjoismaiden Neuvosto, joten rakenteita on.
Ilkka ja Vappu Taipale
Meksikon IPPNW oli onneksi toimivassa tilassa. Tapasimme puheenjohtajan Jans J. Fromowin
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Ulkoministeri Erkki
Tuomioja järjesti
vastaanoton YK:n
yleiskokouksessa 2.4.

K E H Y 20 13
KEHY on FIMSIC:n – Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunnan – vuosittain järjestämä koulutusviikonloppu, jossa nuorilla on mahdollisuus kasvattaa tietouttaan ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin Helsingin Lääkäritalolla 13.–14.4.

V

uoden teemana oli Sota, konfliktit ja
terveys. Saimme kuulla mielenkiintoisia luennoitsijoita, keskustella työryhmissä ja esittää mieltä painavia
kysymyksiä panelisteille. Paikalle oli saapunut
opiskelijoita monelta eri alalta, enimmäkseen
lääketieteen opiskelijoita, ympäri Suomea.
Lauantaina aamiaisen jälkeen viikonlopun aihetta pohjusti rauhantutkija Unto Vesa. Muilla
luennoilla käsiteltiin traumatisoituneen ihmisen,
erityisesti kidutetun maahanmuuttajaan kohtaamista (Tapio Halla), jonka jälkeen lastenlääkäri
Leena Kaartinen kertoi omakohtaisia kokemuksiaan Afganistanista. LSV:tä edustavat Kati Juva
ja Karoliina Rantonen kertoivat yleisölle ydinaseiden globaaleista vaikutuksista. Kuuntelijat
osallistuivat aktiivisesti luentoihin kysymyksin
ja kommentein.
Luentojen jälkeen oli järjestetty pienryhmätyöskentelyä. Erilaisia pienryhmiä oli kymmenen – jokaiseen osallistui noin kymmenen
opiskelijaa, ja jokainen sai itse valita itseään
kiinnostavan aiheen. Aiheita oli laidasta laitaan:
lapsisotilaista konfliktilainsäädäntöön ja sodan
ympäristövaikutuksiin. Oli siis mistä valita.
Työryhmät olivat kukin valmistelleet kysymyksen esitettäväksi sunnuntain panelisteille.
Paneelissa olivat mukana Anneli Milen (THL),
LSV:n Kati Juva, Tanja Laukkala Sotilaslääketieteen keskuksesta, vuoden pakolaisnainen Mi Mi
Po Hti ja sotilaslääkäri Janne Eerola. Ennen paneelia kuulimme Amnestyn ihmisoikeusasiantuntijalta Niina Laajapurolta Syyrian tilanteesta.
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Luentojen aiheet eivät olleet iloisia, mutta
saivat monet ajattelemaan ja toivottavasti jakamaan tietoisuuttaan yhä eteenpäin. Lounaalla
ja illallisella keskustelut jatkuivat pienemmissä
porukoissa ruokapöytien ympärillä. Ei yhdellä viikonlopulla maailmaa pelasteta, mutta sillä
voidaan saada sata nuorta kiinnostumaan muiden auttamisesta ja tarjota heille välineitä siihen.
Kaikenkaikkiaan viikonloppu oli nopeasti ohi ja
käteen jäi osallistumistodistuksen lisäksi paljon
uutta tietoa, uusia näkökulmia ja uusia ystäviä.
Ensi vuonna uudestaan!
Oona Määttänen
1. vuoden lääketieteen opiskelija Turusta
LSV:n jäsen

Ei yhdellä
viikonlopulla maailmaa
pelasteta, mutta sillä
voidaan saada sata nuorta
kiinnostumaan muiden
auttamisesta ja tarjota heille
välineitä siihen.

HYVÄKSYTYN
HISTORIALLISEN
ASEKAUPPASOPIMUKSEN
KUNNIAKSI.

Suomen valtio ja monet
kansalaisjärjestöt kuten
IPPNW ovat toimineet
monta vuotta aktiivisesti
tämän saavuttamiseksi.
Tilaisuuteen oli
kutsuttu diplomaatteja
ja rauhanjärjestöjen
edustajia.

LSV-aktiivit KATI JUVA ja ILKKA
TAIPALE valittiin Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin vaaleissa
järjestön valtuuskuntaan seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa 1.4.13.

SUOMI-KUUBA-SEURA
JÄRJESTÄÄ 15.-30.6.
SOLIDAARISUUSPRIKAATIMATKAN, jolla

tutustutaan Havannaan ja kunnostetaan
lastensairaalaa vapaaehtoistyönä.
Lisätietoa: http://www.kuubaseura.fi/

IPPNW:N TUOREIN SÄHKÖINEN
UUTISKIRJE on luettavissa osoitteessa
www.ippnw.org/vital_signs.html.

LSV:N KEVÄTKOKOUKSESSA
27.4. KÄSITELTIIN
YMPÄRISTÖTERVEYSAIHEITA.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori
Maila Hietanen ja Helene StockmannJuvala käsittelivät esityksissään
matkapuhelinten ja nanopartikkeleiden
turvallisuutta. LSV ETSII
VAPAAEHTOISIA toteuttamaan
ympäristöterveysprojekteja
– jos kiinnostuit: ota yhteyttä
pj Tom Sundelliin!

IPPNW:N EUROOPAN
OPISKELIJAKONFERENSSI
järjestetään HELSINGISSÄ 9.11.5.2014. Jos olet kiinnostunut

konferenssin suunnittelemisesta, liity 24th
IPPNW European Student Conference,
Finland – 2014 -ryhmään Facebookissa
tai lähetä sähköpostia Antille
(antti.junkkari@gmail.com).
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TULEVIA TAPAHTUMIA

”ARVIOINTI KEHITYSYHTEISTYÖSSÄ”
-KOULUTUS JA
KEHYJAOSTON KOKOUS 19.6.2013 klo 18.
Kouluttajana Kaisu Tuominen, KEPA.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

TEEMATAPAHTUMIA lääkiskaupungeissa
HIROSHIMAN JA NAGASAKIN POMMITUSTEN
68-VUOTISPÄIVINÄ 6.-9.8.
(LSV)

NUCLEAR EXITS -SYMPOSIUM
(IPPNW, LSV)
Paasitorni, Helsinki 18.-19.10.

IPPNW:N EUROOPAN
OPISKELIJAKONFERENSSI
9.-11.5.2014 Helsingissä
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