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

T

änään ajatukseni ovat Nepalissa. Raju maanjäristys on tuhonnut rakennuksia sekä Katmandussa että maaseudulla, ja ilmeisesti tuhannet
ihmiset ovat kuolleet ja lukemattomat ovat jääneet kodittomiksi. Olen
ollut Katmandussa 25 vuotta sitten ja suren myös sitä, että monet temppelit ja
kulttuurisesti hienot rakennukset ovat raunioina.
Kaikkia mullistuksia emme kykene estämään. Moni luonnonkatastrofi kin
liittyy ihmisen toimintaan ja ilmastonmuutos lisää hirmumyrskyjen ja tulvien
todennäköisyyttä, mutta maanjäristyksille emme mahda mitään. Niihinkin voi
kuitenkin varautua, ja paremmin toimeentulevilla seuduilla kuten Japanissa ja
Kaliforniassa voidaan järistyksenkestävyys ottaa huomioon taloja rakennettaessa.
Nepal on kuitenkin köyhä maa, ja LSV:lle läheinen. Meillä on ollut siellä
useita kehitysyhteistyöhankkeita. Olemme olleet mukana edistämässä nuorten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia sekä lisäämässä terveydenhuollon työntekijöiden tietoisuutta mielenterveysongelmista. Jälkimmäisessä hankkeessa on
koulutettu työntekijöitä myös psykologisen ensiavun antamisessa, mistä saattaa
olla hyötyä maanjäristyksen oloissa.
Tunnen myös henkilökohtaisesti nepalilaisia IPPNW-aktiivejä, erityisesti
lääketieteen opiskelijoita, jotka toimivat rauhanliikkeessä. Kerrankin facebookista on oikeasti iloa, kun kuulin että mm. Bimal ja hänen perheensä ovat
turvassa. Nepalin IPPNW-opiskelijat ovat jo organisoimassa hätäapua ja tukea
maanjäristyksen uhreille.
Katastrofitilanteessa on tärkeää saada paikalle apua nopeasti ja tehokkaasti.
Punainen Risti toimittaa apua maanjäristyksen uhreille, ja tätä voi tukea mm.
lahjoittamalla rahaa SPR:n katasrofirahastoon (tein sen jo itsekin).
Hätäapu ei kuitenkaan riitä. Kehitysmaiden terveydenhuollon pitkäjänteinen
tukeminen on välttämätöntä, jotta näillä mailla olisi mahdollisimman paljon
valmiuksia vastata itsekin tarpeeseen katastrofitilanteissa. Toimiva ja riittävästi
resurssoitu terveydenhuoltojärjestelmä ja ammattitaitoiset paikalliset työntekijät ovat paras apu missä tahansa mullistuksessa. Ei ole
sattumaa, että Ebola-virus pääsi leviämään juuri köyhissä
ja konfl iktien pahimmin runtelemissa Afrikan maissa. Samoin luonnonkatastrofeista selvitään paremmin, mikäli
maalla on omia resursseja ja ammattilaisia auttamassa.
Toivon voimia nepalilaisille kollegoille raskaassa työssä,
ja olen iloinen, että LSV on ollut vaatimattomalla osuudellaan mukana tukemassa Nepalin valmiuksia vastata tähän
järkyttävään tapahtumaan
Helsingissä 26.4.2015
Kati Juva
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R A U H A N T YÖ

VA N K I E N O LO S U H T E E T J A
VA N K I L AT VA LO K E I L A A N !
Vuosikymmenten aikana olemme matkailleet maailmalla, ja aina pyytäneet
päästä mielisairaalaan ja vankilaan. Vain Kuubassa emme päässeet vankilaan,
Pohjois-Koreassa emme edes mielisairaalaan. Miksi käydä tuollaisissa paikoissa?
Psykiatreina olemme toki kiinnostuneita mielisairaaloista, mutta LSV-aktivisteina
vankiloista. Kyse on ihmisoikeuksista. Tavallisista vangeista ei kukaan välitä.
Suunnittelemme syksyksi kansallista kokousta pohtiaksemme kansainvälisiä
vankien ihmisoikeuksia kohentavia toimia.
T U N I S I A N VA N K I L A O L O J A

Huhtikuussa 2015 olimme Tunisiassa esitelmämatkalla, ja suurlähetystö järjesti meille
käynnin Mornaguian vankilaan. Matalarakenteinen vankila sijaitsee noin 30 km
päässä keskustasta. Ulkopuolella on joukoittain raskaasti aseistautuneita vartijoita, mutta sisäpuolella väki on aseistautumatonta.
Tapasimme johtajan ja hänen tiiminsä matalassa hallintorakennuksessa.
Tunisiassa on kaikkiaan 23 000 vankia,
nelinkertainen määrä Suomeen verrattuna
mutta 2,5 kertaa vähemmän kuin USA:ssa.
Mornaguiassa on virallisesti 4 200 paikkaa,
mutta sisällä tällä hetkellä 6 800 miestä. Alueella on kaksi yksikköä, pienempi tarkoitettu erityisvangeille kuten homoseksuaaleille,
ulkomaalaisille sekä hiv/aidsia ja tuberkuloosia sairastaville. Vankilan 220 selliä ryhmittyvät keskellä sijaitsevien urheilukenttien ympärille, sektoreissa on kaksi suihkua
sekä opetustilat, työtoimintatilat sekä koko
vankilaa varten terveysyksikkö, jossa työskentelee 6 lääkäriä.
Oikeusministeriö on käynnistänyt vankilareformin, jonka tavoitteena on uudistaa
sekä henkilökunnan että vankien oloja. Pikkurikollisista pitäisi päästä ja vanhentuneet
4
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lait uusia tätä päivää vastaavaksi. Lisäksi ongelmana on eri alueiden erilainen lainkäyttö. Jos alkoholin juominen ulkosalla on lain
mukaan rikos, pitävät etelän tuomarit tästä
kiinni, mutta joustavammassa pohjoisessa
asiaa katsotaan sormien läpi.
Noin 20-30 % vangeista on tehnyt murhan tai tapon, josta saa tuomioksi 12 vuotta
tai elinkautisen. Monilla rikos on julkinen
alkoholin käyttö tai pienet velat. Johtajan
mielestä vankilassa on tarpeettomasti pikkurikollisia, joiden rikokset pitäisi selvittää
toisilla tavoin. Huumerikollisia vankilassa
on runsaasti, mutta varsinaisia organisoituja huumejengejä ei Tunisiassa ole. Omaisten
vierailuita sallitaan puoli tuntia viikossa,
mutta ruokaa saa tuoda kolmesti viikossa
noin kauppakorillisen verran. Jos huumeita tulee vankilaan, se tapahtuu ruokakuljetusten myötä; ne tutkitaan käsivaraisesti.
Huumekoiraa ei arabimaissa voi käyttää.
VA N K I L A S I S Ä P U O L E LTA

Vankilan tilat on kaunistettu erilaisilla maalauksilla, jotka ovat kaikki vankien tekemiä,
osa suuriakin muraaleja. ”Vangit saavat itse
päättää, millaisia kuvia haluavat seinilleen”.
Kauniit työt on tehty selvästi ammattimai-

sesti. ”Täällä on valtava tilanahtaus. Meillä
ei ole mitään muuta välinettä vankien kanssa
kuin kommunikaatio ja suhtautuminen. Pikkurikolliset ovat täällä paatuneitten rikollisten seassa”.
Vankilassa on käytössä oma ”raha”, vankien ansaitsema tai saama raha vaihdetaan
keltaisiin lippusiin. ”Näin vangit eivät pysty
kiristämään toisiaan tai viemään toistensa
rahoja”. Näemme erilaisia työtiloja. Kampaamo-osastossa voi suorittaa oikean tutkinnon,
josta saa neutraalin todistuksen opetusviranomaisten kautta; mikään ei ilmaise, että
koulutus on saatu vankilassa. Samoin voi
kouliintua hopeasepäksi. Luokkahuoneessa
istuu kolmisenkymmentä vankia oppimassa
lukemaan ja kirjoittamaan. ”Tällä hetkellä
meillä on 250 miestä, jotka haluavat oppia
lukemaan, tosin lukutaidottomia on paljon
enemmän”. Vankilakirjastossa on korkeat
hyllyt ja niillä tuhatkunta kirjaa. Vanha kirjastonhoitaja on ylpeä kirjastostaan ja sen
käytöstä. ”Täällä luetaan paljon, eikä vain kevyttä kirjallisuutta. Jos joku haluaa suorittaa
opintoja talon ulkopuolelle, pyrimme hankkimaan tarvittavia kirjoja”. Uusien kirjojen
saanti sen sijaan on vaikeaa. Terveysasemalla
on apteekki, röntgenlaite ja vastaanottotiloja.
Ulkopuoliset erikoislääkärit ovat käytettävissä, vankeja ei yleensä kuljeteta vankilasta
muualle paitsi oikeusjuttuja varten.
S I E TÄ M ÄT Ö N T O D E L L I S U U S

Kierroksen lopuksi pääsemme yhteen selliin,
joka alkuaan oli tehty 40:ää vankia varten,
mutta jossa nyt on 89 miestä, kuulemma vaarallisia vankeja. Kaksikerroksiset sängyt ovat
vieri vieressä, niiden välissä tila, johon juuri
ja juuri mahtuu mies seisomaan. Sellistä on
poistettu vähintään 15 miestä käytävälle,
muut seisovat sänkyjen välissä viiden miehen
riveissä. Tungemme sisään johtajan ja hänen
tiiminsä kanssa. Sali on tupaten täynnä, onneksi tila on korkea, ylähyllyillä on myttyinä
sänkyvaatteita ja salin perällä piskuinen tila,
jossa kaksi latriinia. Ikkunat ovat korkealla ja

pieniä. On kuitenkin siistiä eikä haise tunkkaiselta. Voi vain kuvitella, millaista salissa
on yön jälkeen tai kesähelteillä. Miehistä jokunen osasi puhua ranskaa, yksi englantia.
Tämä on saanut seitsemän vuoden tuomion
huumeista. Kyselemme tunnelmia; mitään ei
ole odotettavissa. Meille tulkitaan jälkeenpäin vankien arabiankielisiä kommentteja.
Vierailu on heille tärkeä, käytävälle ajetut
ovat pettyneitä. Lyhyen varoitusajan takia
pojilla on ollut kova kiire löytää kampansa,
jollakulla on ollut geeliäkin antaa kolmelle
hiusten asetteluun. Valittivat, että kampoja
oli niin vähän etteivät kaikki ennättäneet
kammata hiuksiaan.
Lähtiessä saamme lahjaksi rasian, jonka
vangit ovat valmistaneet, päältä koristeltu hopeanvärisellä langalla, sisältä lakattu.
Isäntämme ovat sulaneet ystävällisiksi ja
auliiksi, he vastaavat kysymyksiimme ja esittävät ajatuksiaan. Totta, suhtautumisella on
suuri vaikutus, - vastahan olimme aseettomina vaarallisen osaston tungoksessa. Silti
sydäntäsärkevää nähdä ahtaus ja tungos.
N Ä I N E I V O I J AT K U A !

Vankiluvulla ja rikollisuuden määrällä ei ole
minkäänlaista korrelaatiota. Olemme nähneet samankaltaisia oloja Etelä-Afrikassa,
Brasiliassa, Venäjällä, Nepalissa, Salvadorissa. Omaisten jonoja muovipussien kanssa.
Loputonta ahtautta, loputonta odottamista.
Rangaistuksen kärsimisen jälkeen ulos sylkäistyt miehet vailla tulevaisuutta. Rikollisia
nämä vangit ovat, se on selvä. Mutta tavoitteena tulisi olla, että rangaistuksen kärsittyään heistä tulisi yhteiskunnan toimivia
jäseniä.
Miksi meillä ei ole kuvia tähän juttuun?
Niin, miksi?
Ilkka ja Vappu Taipale
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A S I A N T U N T I J A KO L U M N I

VA S T U U L L I S U U D E L L A O N
M O N TA U LOT T U V U U T TA

V

uosia sitten Arnold Relman, New England Journal of Medicinen päätoimittaja, totesi, että terveyspalvelujärjestelmän laatua parhaiten kuvaava
yksi ainoa erillinen sana on vastuullisuus (accountability).
Eri toimijoilla tämä tarkoittaa selvästi eri asioita. Poliittisen järjestelmän
tehtävänä on asettaa toiminnalle sellaiset ekonomiset puitteet, että ne riittävät
väestön terveystarpeiden tyydyttämiseen. Meillä budjettien suuruudesta päätetään välillisessä edustuksellisessa demokratiassa. Siinä mielessä terveysbudjettia
voidaan pitää kaikkien kansalaisten yhteisenä tahdonilmauksena. Kovin paljon
ei siis kannata surkutella budjetin riittämättömyyttä, koska siitä on yhdessä päätetty.
Vielä kannattaa pitää mielessä, että budjetin koko riippuu ensisijaisesti koko
kansantalouden kantokyvystä. Kansantalouden kasvaessa rahoitusmahdollisuudet kasvavat, huonoina aikoina terveysbudjetit eivät voi kasvaa. Budjetit ja myös
budjettirahoilla valitut hoitoteknologiat vaihtelevat tuntuvasti eri maiden välillä.
Poliittiseen vastuullisuuteen kuuluu myös oikeudenmukaisuuden tulkinta.
Selkeintä ja myös pohjoismaiseen oikeudenmukaisuuskäsitteeseen parhaiten sopivaa on tulkita oikeudenmukaisuus tasa-arvoksi. On ehkä yllättävää, että myös
Yhdysvaltojen terveysvirasto (IOM) käyttää sanaa equity kuvaamaan terveydenhuollon oikeudenmukaisuustavoitettaan.
Palveluiden rakentamisesta ensisijainen vastuu lankeaa terveydenhuollon eri
ammattiryhmille. Tässäkin tehtävässä on kaksi osa-aluetta. Niistä ratkaiseva on
se mitä tehdään ja kenelle, eli kohdentava, allokatiivinen tehokkuus. Suomen laki
asettaa tässä lääkäriammattikunnan nimenomaiseen vastuuseen, sillä lääkärien
tehtävänä on tehdä diagnoosi saamansa koulutuksen mukaan ja päättää hoidon
valinnasta. Lääkärikunnan yhteisesti sopimat Käypä hoito -ohjeet ja eri puolille
rakennetut hoito-ohjelmat rajoittavat ehkä yksittäisen lääkärin autonomiaa mutta tavallaan potilaan parhaaksi. Silti kannattaa painottaa, että jokaisessa hoitopäätöksessään hyvä lääkäri ottaa myös potilaan erityisominaisuudet huomioon.
Tämä on edelleenkin ammatilliseen autonomiaan kuuluva piirre. Se estää kliinisen hoitopäätöksen teon taantumisen keittokirjalääketieteeksi. Kaiken näyttöön
perustuvan lääketieteen voittokulun huumassa meiltä on saattanut unohtua se
seikka, ettei näyttö ole ainoa hoitopäätökseen vaikuttava erillinen tekijä. Potilaan etukäteen arvioitu kyky hyötyä hoidosta (the capacity to benefit) on aivan
näytön veroinen tekijä, kun parasta hoitotapaa punnitaan.
Vastuullisuus koskee myös kliinisen hoitopäätöksen toteuttamisessa. Toteuttamisen on oltava teknisesti tehokasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoito toteutetaan
6
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toisaalta tuhlailematta voimavaroja, mutta toisaalta saattamatta potilasta nuukailun takia vaaraan. Olemme kaikki todistaneet myös suomalaisen terveydenhuollon siirtyvän suurten sairaaloiden uumenista keveisiin polikliinisiin ympäristöihin samalla kun hoitoajat ovat supistuneet viikoista tunneiksi. Samalla
voimavaramäärällä on voitu tuottaa paljon suurempi määrä yksilön parempaa
pärjäämistä, jota sanotaan terveydeksi. Toisin kuin hoitopäätöksissä, hoidon
toteuttamisen tehostaminen on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen tehtävänalue. Jokainen voi kysellä itseltään ja työtovereiltaan, teemmekö
jokin asian jollakin tavalla siksi, että se on voimavaroja säästävin tapa vai siksi,
että niin olemme tottuneet aina tekemään.
Nimenomaan tietotekniikka tulee antamaan meille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia muuttaa hoitoprosessin ohjaus nykyistä tehokkaammaksi. Ensimmäiset suuret voitot on jo saavutettu. Kaikkien kannattaa siis pysyä kanavalla!
Martti Kekomäki
Kirjoittaja on terveyden- ja sairaanhoidon
hallinnon emeritusprofessori

GLOBAL CLINIC
J AT K A A
T Y Ö S K E N T E LYÄ Ä N
Paperittomien Global
Clinic jatkaa toimintaansa.
Helsingissä se on auki
tiistaisin. Lisätietoa Global
Clinicistä kiinnostuneille
Silja Niskaselta
silja.niskanen@lsv.fi

S E M I N A A R I TA S A - A R V O S TA
TERVEYDENHUOLLOSSA
LSV suunnittelee syksyksi 2015 seminaaria,
jonka aihe on terveydenhuollon tasa-arvo.
Yhteistyökumppaneita seminaarin järjestelyissä
ovat mm. SOSTE ry, Suomen Medisiinariliitto,
Sosiaalilääketieteen yhdistys ja
Vapaus valita toisin ry.
Tarkoitus on avata laajalti keskustelua
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten
uudistusten tarpeesta sekä rahoituksen että
hallinnon näkökulmasta.
Tule mukaan suunnittelutyöhön! Seminaarin
suunnittelutyöryhmä kokoontuu ensimmäisen
kerran kesäkuun alussa 2015 ja kaikki
kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Lisätietoa toiminnanjohtaja Salla Nazarenkolta
salla.nazarenko@lsv.fi
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K E C H H A N E PA L
– K U I N K A N E PA L VO I?

Mielenterveyshankkeen
palkkaamat terapeutit ja
LSV:n seurantamatkalaiset
Ghorahin kaupungissa.
Kuvassa vasemmalta
Juho Heliste, Bhumika
Gharti, Elina Ylä-Autio,
Yoshoda Olin ja Hari Malla.

LSV:n mielenterveyshanke Nepalissa tarttuu suureen mutta vaiettuun ongelmaan.
Mielenterveys on sisällissodasta, ja nyt myös suuresta maanjäristyksestä, toipuvassa
maassa jäänyt liian vähälle huomiolle. Tavallista on vaikkapa luulla, että mielenterveysongelmat johtuvat karmasta, pahoista hengistä tai että ne tarttuvat. Julkisen
puolen terveystyöntekijöiden 15 kuukauden–3 vuoden pituiseen koulutukseen ei
kuulu mielenterveysasioiden opetusta paria tuntia enempää. Ongelmia kärjistävät
köyhyys, psykiatripula, maan sisäinen ja ulkomaille suuntautuva muuttoliike työn
perässä ja mielenterveysongelmaisia syrjivä lainsäädäntö.

L

SV:n hankkeen toinen kolmivuotiskausi alkoi tammikuussa. Hanke toimii
Dangin maakunnassa, joka on kärsinyt pahasti maan sisäisestä konfliktista.
Hankkeen ensimmäisen, vuosina 2012-2014
toteutetun vaiheen tavoitteina oli parantaa
perusterveydenhuollon valmiuksia mielenterveysongelmien tunnistamisessa, hoitamisessa ja eteenpäin ohjaamisessa sekä lisätä
kansalaisten tietoisuutta mielenterveydestä.
Hankkeessa annettiin koulutusta terveystyöntekijöille ja terveydenhuollon vapaaehtoisille, järjestettiin mielenterveystyöpajoja
kansalaisille, pidettiin vastaavia tapahtumia
kouluissa sekä levitettiin tietoisuutta radioohjelman ja esitteiden välityksellä. Toimintaa Nepalissa pyörittää paikallinen järjestö
Centre for Victims of Torture (CVICT).
Elina Ylä-Autio ja tämän tekstin kirjoittaja Juho Heliste kävivät Nepalissa seurantamatkalla maalis-huhtikuun vaihteessa.
Reissupäivät kuluivat tavatessa hankkeen
edunsaajia ja yhteistyötahoja, kuten terveystyöntekijöitä, virkamiehiä ja päättäjiä sekä
paikallisen kumppanuusjärjestön työntekijöitä. Mitä reissulta jäi käteen – onko hanke

8
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veden kantamista kaivoon vai kylvämmekö
apua hedelmälliseen maaperään?
T O S I TA R I N O I TA
M I E L E N T E R V E Y S O N G E L M I S TA

Matka Katmandusta Dangin maakuntaan
Ghorahin kaupunkiin kestää kuudesta kahdeksaan tuntiin: ensin lentäen Nepalgunjin
kaupunkiin lähelle Intian rajaa ja siitä autolla
noin neljän tunnin ajan. Tie on verraten hyvä
ja koko matkalta asfaltoitu. Ajoittain tulvat
vievät siltoja mennessään, mutta tällä kertaa
taitoimme matkan ongelmitta. Ghorahi on
pienehkö kaupunki, josta itselleni on jääneet
mieleen hiekkaiset kadut, ränsistyneet talot
ja unelias tunnelma. Mistään kasvukeskuksesta ei ole kyse.
Ghorahissa tapasimme muun muassa
hankkeeseen palkattuja terapeutteja ja julkisen puolen terveystyöntekijöitä, joilta
kuulimme mieleenpainuvimmat tarinat ja
mielipiteet hankkeen tarpeellisuudesta. Terapeutit Yoshoda Olin ja Bhumika Gharti
kertoivat tarinan naisesta, jonka mies oli
pakotettu mukaan kommunistiarmeijaan sisällissodan aikaan. Tämä oli sotareissullaan

mennyt naimisiin toisen naisen kanssa. Mies
palasi kuitenkin kotiin, mutta oli ollut palattuaan väsynyt, vanhentunut ja työkyvytön.
Perheen talous kärsi ja lapsia ei voitu lähettää kouluun. Nainen alkoi kärsiä kivuista ja
painajaisista, hän oli vihainen ja luuli että
hänellä on hyönteisiä veressään. Hän oli hakenut hoitoa psykiatrisista sairaaloista, missä
hänelle oli aloitettu psyykelääkitys. Nainen
kuuli hankkeemme tarjoamasta terapiasta,
johon hän hakeutui. Kuuden istunnon jälkeen oireilu oli lievittynyt huomattavasti.
Nainen pääsi eroon lääkityksestä, ja hänelle
järjestettiin pienoislaina, jolla hän perusti
miehensä kanssa pienen kaupan. Perheen
taloustilanne parani ja lapset pääsivät jälleen
kouluun.
Kaikki tapaamamme terveystyöntekijät
allekirjoittivat hankkeen tarpeellisuuden.
Aiemmin he olivat kokeneet itsensä aseettomiksi psykiatristen ongelmien edessä, mutta hankkeen tarjoamien koulutusten myötä
heidän asenteensa ja pärjäämisensä ovat
muuttuneet huomattavasti. Kuvaavaa oli,
että eräs terveystyöntekijä tuohtui reippaasti
CVICT:n työntekijälle, kun hänelle valkeni,

ettei hän pääse jatkossa osalliseksi mielenterveyskoulutuksista. Mies oli siirretty muualta
työskentelemään terveysasemalle, jonka henkilökunta oli jo saanut koulutuksen. Häntä
sai rauhoitella pidemmän aikaa, ja miehelle
luvattiin, että hänelle koetetaan järjestää
koulutuspaikka.
Manpurin kylä sijaitsee puolen tunnin automatkan päässä Ghorahista, ja on jopa sitä
enemmän tuulenpieksämä ja hiekan puuteroima. Manpurissa on kuitenkin terveysasema, jonka johtajana toimii Narayan Gharti.
Narayanin tarina mielenterveyshäiriöiden
hoidosta ennen ja jälkeen hankkeemme alkua on usein kuultu: aiemmin hänen keinovalikoimansa laajoja somaattisia vaivoja
valittavien potilaiden hoidossa sisälsi kipulääkkeet ja antibiootit. Nykyään, koulutusta
saatuaan, hän ymmärtää että taustalla voi
olla mielenterveysongelmia, joihin hän osaa
antaa psykososiaalista ensiapua. Hän tietää
myös minne ohjata vaikeammat tapaukset:
hankkeen terapeuteille tai hieman kauempana olevaan sairaalaan, jossa on psykiatri.
Narayan kertoi myös erikoisen ilmiön alueeltaan: jotkin kristillisten yhteisöjen saarL S V -T I E D O T E 2 / 2 0 1 5
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L Ä P I N Ä K Y VÄ
ON UUSI NORMA ALI

L Ä ÄK ÄR I JA M ED IA

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja LSV:n neljännessä Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä -seminaarissa käsiteltiin lääkärin ja median välistä roolia.
AV O I M U U S O N M Y Ö N T E I N E N
SIGNAALI YHTEISKUNNALLE

Tapaaminen hankkeessa mukana olevalla Manpurin terveysasemalla.
Kuvassa vasemmalta vanhempi terveystyöntekijä Tek Bahadur Khatri,
terapeutit Bhumika Gharti ja Yoshoda Olin, vapaaehtoinen terveyssisar
Sarasvati Basnet ja LSV:n Elina Ylä-Autio.

namiehet väittävät kansalaisille, että mielenterveysongelmat voivat hoitua kääntymällä
kristityksi – jälleen yksi osoitus valistuksen
ja oikean tiedon tarjoamisen tarpeellisuudesta.
Manpurin terveysasemalla työskentelevä
kätilö Maya Bhandari toi esiin erään raflaavan syyn mielenterveysongelmien taustalla:
poikalapsia arvostavassa kulttuurissa naiset,
jotka sattuvat saamaan vain tyttöjä, kokevat
valtavaa stressiä aiheesta. Juuri edellisenä
päivänä hän oli hoitanut synnytyksen, jossa
perheeseen syntyi kolmas tytär – yhtään poikaa ei perheessä ollut. Maya oli ottanut selvästi aiheesta stressaantuneen naisen seurantaan ja aikoi tarjota hänelle tukikeskusteluja,
joilla toivoi tilanteen hoituvan.
R E I S S A A J I E N A J AT U K S I A

Kehitysyhteistyön kohdemaasta kertovia dokumentteja lukiessa avun tarpeesta saa vain
kliinisen yleiskuvan: tämänkokoinen osuus
kansasta kärsii ongelmasta, jota valtio itse ei
10

L S V -T I E D O T E 2 / 2 0 1 5

hoida. Jälleen kerran Nepalissa käydessämme ja avunsaajien tarinoita kuullessamme
ongelma tuli ihon alle. Hankkeesta hyötyvien terveysalan ammattilaisten innostus oli
aitoa ja he toivat hankkeen tarpeellisuuden
spontaanisti esiin. Huolena on aina tietenkin
toiminnan jatkuvuus, mutta siihen projektimme toinen vaihe keskittyykin. Onneksi
myös johtavan tason vaikuttajat, kuten Dangin maakunnan terveysjohtaja, tunnistavat
ongelman ja lupasivat viedä sanomaamme
eteenpäin.
Välillä reissulla painimme tulkkausongelmien kanssa, ja tuntui että kuulemme vain
ympäripyöreitä selityksiä siitä, miksi jokin
asia ei onnistu. Siitä huolimatta muistui mieleen, että paras tapa ehkäistä kyynistymistä
on matkustaa ja nähdä, että pitkäjänteisellä
kehitysyhteistyöllä asiat oikeasti parantuvat.
Juho Heliste

Helsingin yliopiston Haartman-instituutissa
tiistaina 14.4. järjestetyn tilaisuuden käynnisti Suomen Lääkäriliiton terveyspoliittisen
asiantuntijan Lauri Vuorenkosken alustus
yksittäisten lääkäreiden sidonnaisuuksien
julkistamisesta, joka käynnistyy Suomessakin vuonna 2016. Toisin kuin esimerkiksi
Yhdysvalloissa ja Tanskassa, joissa sidonnaisuuksien ilmoittamista säädellään lailla, Suomessa toimintatavaksi on valittu lääkäreiden
ja teollisuuden itsesäätely.
Vaikka muutos on herättänyt lääkärikunnassa kysymyksiä ja huoliakin muun muassa yksityisyydensuojaan liittyen, avoimuus
viestii luotettavuudesta ja lääkärikunnan
kyvystä vastuulliseen itsesäätelyyn. Tietojen
julkistaminen on Suomessa vapaaehtoista,
mutta Lääkäriliiton viesti jäsenilleen on,
ettei taloudellisten suhteiden piilottaminen
ole lääkärikunnan edun mukaista. Jos julkistaminen tuntuu ongelmalliselta, on hyvä
miettiä, ovatko vastaanotetut etuudet ensinkään tarkoituksenmukaisia.
MED IAKIN VOI PEL ASTA A HENKIÄ

Toimittaja Hanna Hyvärinen käsitteli sidonnaisuuksia tiedotusvälineiden näkökulmasta
ja antoi vinkkejä mediassa esiintyville lääkäreille. Hyvä yhteistyö toimittajan kanssa tarjoaa myös lääkärille mahdollisuuden nostaa
oma äänensä kuuluviin taustamelun seasta.
Tähän tarvitaan kuitenkin molemminpuolista kunnioitusta ja toisen asiantuntijuuden
tunnustamista. Hyvärisen ”unelmien haastateltava” on sanavalmis ja selkeä, ei briljeeraa

ammattisanastolla - eikä pyri korjaamaan
valmiista jutusta muuta kuin asiavirheet.
Parhaimmillaan hyvä viestintä voi johtaa
terveyden edistämiseen: esimerkkinä Hyvärinen nosti esiin sanomalehdessä ihotautilääkärin avustuksella julkaistun ihosyövistä
kertovan artikkelin, joka johti ainakin yhden
potilaan tapauksessa malignin ihokasvaimen
aikaiseen diagnoosiin ja hoitoon.
I N T E R A K T I I V I S U U T TA
R Y H M ÄT Ö I S TÄ

Myöhemmin seminaarissa kuultiin lyhyet
alustukset kolmelta median kanssa runsaasti
toimineelta lääkäriltä. Professori Erkki Isometsä käsitteli negatiivisen mediahuomion
kohteeksi joutumista ja virheellisen tiedon
korjaamisen vaikeutta. THL:n ylilääkäri
Hanna Nohynek toi esiin, minkälaisia haasteita liittyy saman lääkärin toimimiseen
useassa asemassa - esimerkiksi potilastyössä, kansanterveystyössä, tutkijana - ja joskus
itsekin potilaana tai potilaan omaisena.
Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen kertoi, kuinka virheellisen terveystiedon
leviämiseen julkisuudessa voi puuttua aktiivisesti ja nopeastikin, jos sopiva kriisiviestintäsuunnitelma on valmiina.
Lopulta yleisö jakautui kolmeen työryhmään keskustelemaan muun muassa lääkärin toiminnasta järjestöissä ja sidonnaisuuksia työnantajan kannalta, lääkärin omien
vakaumusten vaikutuksesta hoitoon ja rahoittajan vaikutuksesta tutkimustuloksiin.
Topi Turunen
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J Ä S E N A S I AT

L S V:N J Ä S E N K YS E LY 2 015
– VAIKU T TA JIA JA VAST UUNK A NTA JIA
LSV:n jäsenkysely oli avoinna verkossa marraskuusta 2014 huhtikuulle 2015. Kysely
liittyi LSV:n kehitysyhteistyöhän ja sen tavoite oli kirkastaa LSV:n arvoja, toimintaajatusta ja tavoitteita.
E D U S T E T T U N A KO KO S U O M I J A
MONENLAISET LÄÄKÄRIT

Jäsenkyselyn vastausprosentti jäi matalaksi.
Vastauksia saatiin 74 kpl. Lähes puolet vastaajista oli pääkaupunkiseudulta, ja seuraavaksi eniten vastauksia saatiin Länsi-Suomesta. Edustettuina ovat kuitenkin kaikki
ikäryhmät (kuva 1) ja koko Suomi, joten
päätelmiä jäsenistön mielipiteistä ja toiveista
voidaan tehdä.
Vastanneista suurin osa oli kuulunut järjestöön pitkään, kymmenen tai kymmenien
vuosien ajan (kuva 2). Paljon oli kuitenkin
myös vastikään liittyneitä. Uusien jäsenten
joukossa oli sekä opiskelijoita että kokenei-

Kuva 1. Vastaajan ikä

Kuva 2. Vuosia LSV:n jäsenenä

alle 3 v

3–10 v

11–20 v

yli 20 v

ei muista

ta lääkäreitä, vaikka opiskeluaikana liittyminen olikin yleisin yksittäinen tapa liittyä
LSV: een. Vastanneista n. 60 % oli erikoislääkäreitä, 25 % laillistettuja lääkäreitä ja loput
opiskelijoita. Suurin osa kaikista vastaajista
teki kliinistä potilastyötä, mutta joka kuudes oli pääosin hallinnon tehtävissä ja vajaa
kymmenesosa tutkijoina.
LSV EI OLE YHDEN ASIAN LIIKE

alle 25 v
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26–45 v

46–65 v
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yli 66 v

LSV ry määrittelee toimintansa tavoitteet
seuraavasti: “Järjestön tavoitteena on edistää
lääkärikunnan valveutuneisuutta ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä sekä omalla toiminnallaan edistää turvallista elinympäristöä, tasa-arvoa ja
rauhaa.” Samaa laaja-alaisuuden pyrkimystä

sivusi myös järjestön kevätkokous todetessaan v. 2014, että LSV:ssä kaikki kukat saavat
kukkia.
Jäsenkyselyn vastaajat ovat samoilla linjoilla, sillä kysyttäessä järjestön ydintehtävistä 90 % vastaajista piti kaikkia tarjottuja
vaihtoehtoja (kehitysyhteistyötä, sodan ja
rauhan asioita, ympäristökysymyksiä, terveyspolitiikkaa, lääkärin ammattietiikkaa
ja näistä erillistä opiskelijatoimintaa) vähintään melko tärkeinä. Kaksi nousi kuitenkin
ylitse muiden: kehitysyhteistyön ja sodan ja
rauhan kysymykset nosti erittäin tärkeiksi
yli 70 % vastaajista (taulukko 1).
Imagoltaan LSV on ilmeisesti ennen kaikkea kehitysyhteistyöjärjestö, sillä vastaajista
70 % oli kuullut järjestöstä viimeksi puhuttavan kehy-asioiden yhteydessä. Järjestön
monialaisuus kuitenkin näkyy jälleen selvästi: reilu nejännes muisti kuulleensa LSV:stä
(myös) sodan ja rauhan kysymysten ja/tai
terveyspolitiikan yhteydessä, ja joka kuudes
lääkärin ammattietiikkaan tai ympäristökysymyksiin liittyen.
VA I K U T TA M I S E N
A M M AT T I L A I S I A?

Useimpien vastaajien mielestä järjestölle
tärkeät konkreettiset toimintatavat liittyivät
kantaaottamiseen ja poliittiseen vaikutta-

Miten tärkeitä ovat mielestäsi LSV:n
toiminnan seuraavat osa-alueet?
Erittäin tärkeä
n/%

Ei tärkeä *
n/%

1. Kehitysyhteistyö

55 / 74 %

0

2. Sota ja rauha

53 / 72 %

2/3%

3. Ammattietiikka

49 / 66 %

2/3%

4. Ympäristö

44 / 60%

4/5%

5. Terveyspolitiika

41 / 39 %

5/7%

6. Opiskelijatoiminta

39 / 53 %

8 / 11 %

* "ei kuulu LSV:lle" tai "yhdentekevä"
Taulukko 1.

miseen (taulukko 2). Ammattilaisille tarkoitetut kannanotot valittiin tärkeimmäksi
toimintamuodoksi (kolme neljästä piti tätä
tärkeänä). Myös mediakannanottoja ja suoraa vaikuttamista päättäjiin pidettiin tärkeinä väylinä saada viesti lävitse ja tavoitteet
toteutumaan.
Kehitysyhteistyö painottui vahvasti järjestön imagossa ja toiminnan tavoitteissa.
Tähän nähden on hieman yllättävää, että
kehitysyhteistyöprojektit (omat tai yhteiset)
mainittiin vasta vaikuttamistyön ja koulutustilaisuuksien jälkeen. Ehkä LSV nähdään
eniten asiantuntijajärjestönä ja toissijaisesti
käytännön toimijana – siitä huolimatta, että
järjestöllä on paljon omaa projektitoimintaa.
Vastaajien mielestä tutkimustyö ei selvästikään kuulu LSV:lle, sillä vain 12 % piti tätä
tärkeänä ja peräti 45 % nimesi sen yhdentekeväksi tai jopa järjestölle kuulumattomaksi. Linjaus on hieman ristiriidassa muissa
vastauksissa esiin tulleen asiantuntijuuden
painottamisen kanssa; voiko järjestö olla
uskottava asiantuntija, jos se ei säilytä kosketuspintaa perusteisiin eli tutkimustyöhön?
Millä konkreettisilla keinoilla
LSV:n ydintehtäviä tulisi edistää?
Tärkeä
n/%

Ei tärkeä *
n/%

1. Kannanotot ammattilehdissä yms.

56 / 76 %

3/4%

2. Mediakannanotot

44 / 60 %

3/4%

3. Yhteydenotot
päättäjiin

42 / 57 %

2/3%

4. Koulutustilaisuudet

41 / 55 %

4/5%

5. Omat projektit
(esim. kehy)

41 / 55 %

4/5%

6. Kansalaisjärj.
yhteiset projektit

37 / 50 %

4/5%

7. Viestintä kollegoille

32 / 43 %

4/5%

8. Sosiaalinen media

29 / 39 %

11 / 15 %

9. Tutkimustyö

9 / 12 %

33 / 45 %

* "ei kuulu LSV:lle" tai "yhdentekevä"
Taulukko 2.
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Eikö tärkeinä pidettyihin kehitysyhteistyöprojekteihin luonnollisen osana kuuluisi
tulosten kriittinen tarkastelu? Mahdollisesti
”tutkimustyö” oli kyselyssä ymmärretty suppeammin esimerkiksi erillisinä kliinisinä
tutkimusprojekteina.
T I E D O T TA M I S E S S A
H A A S T E I TA

LSV:tä pidettiin vaikuttajajärjestönä. On
harmillista, että tiedottaminen ei tunnu yltävän samalle tasolle; vastaajien mielestä
järjestön kannanotot ovat yhteiskunnallisesti vaikuttavia (83 % tällä kannalla) ja niiden
julkaisua tulisi jatkaa (93 %), mutta erittäin
moni kommentoi, että kannanotot olivat jääneet huomaamatta, jopa tiedotetta lukevilta
jäseniltä.
Järjestöissä monialaisuuden kääntöpuoli
on taipumus pirstaleisuuteen, ja monialainen järjestö voi näyttäytyä jäsenilleen myös
sekavana. Kyselyssä oli merkkejä tästä. Vajaa puolet vastaajista ei pitänyt tiedotteen
luomaa kuvaa järjestöstä selkeänä, ja 59 %
ei ollut löytänyt etsimäänsä tietoa helposti
Internet-sivuilta. Todennäköisesti tilanne on
koko jäsenistössä tätäkin hälyttävämpi, koska kyselyyn vastasivat varmaankin eniten ne,
jotka lukevat LSV:n tiedotetta ja/tai Internetsivuja.
Vastausten perusteella tiedote on Internetsivuja merkittävämpi jäsentiedotuksen muoto, sillä käytännössä kaikki (94 % ) kertoivat
ainakin silmäilevänsä LSV:n tiedotteen säännöllisesti - Internet-sivuilla oli ylipäätään
käynyt vain vähän yli puolet vastaajista. Yli
80% haluaisi LSV-tiedotteen tiedotteen jatkossakin. Kaikista vastanneista 43 % toivoi
tiedotetta mieluiten sähköisessä muodossa
– toisaalta joka viides toivoo edelleen paperipostia.

14
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S O S I A A L I N E N VA S T U U
NÄH T I I N L A AJANA

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin määrittelemään ”lääkärin sosiaalinen vastuu”.
Vastaajien enemmistö ymmärsi käsitteen
sekä omakohtaisena että yhteiskunnallisena
vastuuna – moni halusi jopa valita kaikki
annetut vaihtoehdot. Eniten kannatusta sai
vaihtoehto, jonka mukaan ”lääkärin sosiaalinen vastuu” merkitsee lääkärin vastuuta
siitä, että lääkärit kantavat sosiaalisen vastuunsa. Tämän näkemyksen kannattajat (48
kpl / 65 %) ilmoittivat olevansa valmiita ottamaan omilla työpaikoillaan kantaa sellaisiin käytäntöihin, jotka sotivat sosiaalisesti
vastuullisia arvoja vastaan. Lähes yhtä paljon
kannatettiin lääkärin vastuuta omasta toiminnastaan sekä, kenties yllättäen, lääkärin
velvollisuutta huolehtia yhteiskunnan sosiaalisesta vastuullisuudesta. Nämä vastaajat
(44 kpl / 60 %) olisivat jopa valmiita ottamaan julkisesti kantaa yhteiskunnallisiin
(lääketieteen dogman ulkopuolisiin) kysymyksiin, jos sosiaalinen vastuuntunto ei näytä toteutuvan.
M I T E N E T E E N PÄ I N ?

Jäsenkyselyn vastaústen valossa LSV voi
nähdä itsensä monen alan asiantuntijana ja
laaja-alaisena vastuunkantajana. Kyselystä
välittyy vastaajien toive yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta ja aktiivisuudesta. Järjestössä kannattaneekin alkaa käydä keskustelua
vaikuttamistyön väylien lisäämisestä. Myös
tiedottamista on tulosten valossa syytä kehittää vastaamaan muuta toimintaa.
Ennen kaikkea kyselyn tulokset ilahduttavat –sosiaalisesti vastuulliset jäsenemme
ovat valmiina vaikuttamaan, sekä itseensä,
kollegoihin että koko ympäröivään yhteiskuntaan!
Heli Salmi

S U O M E N I N T E R N AT I O N A L
C A M PA I G N TO A B O L I S H N U C L E A R
WE APONS ICAN PERUSTE T TU
Ydinaseiden vastainen kansalaisliike on viime vuosina voimistunut kaikkialla
maailmassa. Vuonna 2007 perustetulla verkostolla International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN) on toimintaa jo 95 maassa. Myös isot järjestöt
kuten Kansainvälinen Punainen Risti ja Maailman Lääkäriliitto ovat asettuneet
näyttävästi ydinaseet kieltävän sopimuksen kannalle.

N

ykyinen välinpitämätön ydinasepuhe heijastaa todellistaa vaaraa maailmanrauhalle. Kylmän sodan väistyttyä puheet ja ymmärrys kauhun tasapainosta
ovat vähentyneet, ja aiempi varovaisuus näistä asioista keskusteltaessa on muuttunut heitoiksi ydinaseiden tarpeesta mm. Ukrainassa
tai mahdollisuuksista voittaa ydinsota ohjuspuolustuksen turvin. Ydinasekortin tuominen keskusteluun tämän päivän kiristyvässä maailmanpoliittisessa keskustelussa on
kuitenkin äärimmäisen vaarallista. Joidenkin arvioiden mukaan olemme lähempänä
ydinsotaa kuin kymmeniin vuosiin. Edelliset
todella vakavat tilanteet ovat olleet Kuuban
kriisi 1962 ja euro-ohjuskriisi 1980-luvulla,
joista molemmista selvittiin suurvaltojen

sopimuksen kautta. Toivottavasti näin käy
tälläkin kertaa.
Nyt on myös Suomeen perustettu ICAN
Finland –verkosto. Sosiaalifoorumissa oli
koolla toistakymmentä rauhanjärjestöä keskustelemassa aiheesta. Nämä järjestöt ovat
toki aiemminkin toimineet yhteistyössä
ydinaseita vastaan, mutta nyt yhteistyötä
on tarkoitus tiivistää. Suunnitteilla on mm.
luento/keskustelutilaisuuksia ydinasekysymyksistä, kuten Miksi jotkut maat saavat
omistaa ydinaseita ja jotkut eivät? tai Miten
lisätä ydinaseettomia vyöhykkeitä?
Näistä tiedotetaan lisää sekä LSV:n että
ICAN Finlandin Facebook-sivuilla.
Kati Juva

L Ä H D E S Y K S Y I S E E N B E L G R A D I I N V E R KO S T O I T U M A A N
Y D I N A S E I TA VA S TA A N

IPPNW:n Euroopan ja Venäjän alueiden seuraava kongressi järjestetään
Belgradissa, Serbiassa 11.-13.9.2015.
Teemoina mm. köyhdytetty uraani, ydinaseriisunta, Lähi-idän
pakolaistilanne sekä Ukrainan kriisi. Tule mukaan tutustumaan hienoon
rauhaliikkeeseen ja upeisiin eri-ikäisiin kollegoihin ympäri Eurooppaa.
LSV tukee osallistujia matka-apurahalla.
Jos olet kiinnostunut, lähetä hakemus katijuva@kaapeli.fi
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KIINNOSTAAKO HANKEKUMMIUS?
Haluatko tukea jotakin yksittäistä LSV:n hanketta ja
saada lisätietoa hankkeen konkreettisista hyödynsaajista?
Tule hankekummiksi!
Tässä vaiheessa voit valita yhden viidestä käynnissä
olevasta kehitysyhteistyöhankkeestamme:
● Shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke (Peru)
● Somalian tuberkuloosihanke
● Nepalin erityislapsihanke
● Intian nuorisoterveyshanke
● Nepalin mielenterveyshankke
Hankekummina saat räätälöidyn kummikirjeen
vähintään kaksi kertaa vuodessa, sisältäen tiedot siitä,
mitä lahjoittamallasi rahalla saa.
Hankekummivaihtoehdot maksavat
alkaen 10 euroa kuukaudessa.
Voit markkinoida hankekummiutta myös työpaikallasi!
Lisätietoa nettisivuillamme www.lsv.fi sekä Facebookissa!

TYÖPÄIVÄ MAAILMALLA
JATKUU KOKO VUODEN
Työpäivä maailmalla -kampanjamme muistuttaa
tänä vuonna globaalin terveyden tärkeydestä myös
suomalaisen lääkärin työssä.
Helpoiten autat lahjoittamalla kampanjalle joko
suoraan tilille FI88 8000 1400 6023 56,
viestiksi: TPM 2015 / oma nimesi
tai ilmoittautumalla mukaan osoitteessa
www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle
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