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- saadaanko keväällä auringonpaistetta?

P

ariisissa on tapahtunut järkyttävä terrori-iskujen sarja. Kuolleita on liki 130.
ISIS on ilmoittanut olevansa näiden iskujen takana.
Olemme jo kuulleet vaatimuksia rajojen sulkemisista, ja syytökset kohdistuvat osin koko muslimiyhteisöön. Tässä tilanteessa on tärkeää muistaa, että juuri näitä
terroristeja Eurooppaan saapuneet turvapaikanhakijat ovat paenneet. Pakolaisten
syyttäminen näistä iskuista on kuin syyttäisi turvataloon paenneita perheväkivallasta. ISIS:iä vastaan voidaan ja tulee toimia yhdessä muslimiyhteisön kanssa, ei sitä
vastaan hyökkäämällä. ISIS saa voimansa pitkälti niistä kehnoista oloista, joissa nuoriso Lähi-idässä elää ja siitä turhautumisesta, jota nuoret miehet kokevat joutuessaan
kohtamaan islamin halveksuntaa ja pelkoa.
On yhä tärkeämpää rakentaa rauhaa ja ehkäistä konfl ikteja kaikkialla maailmassa.
Aseet eivät ole ratkaisu, ne voivat aina päätyä “väärälle” puolelle tai nykyisessä konfl iktissa oleva liittolainen voi toisessa tilanteessa olla “vihollinen”. Sota terrorismia
vastaan ei toimi. Kansainvälisen yhteisön tulee todella vakavasti tukea hauraita valtioita rauhanomaisiin ratkaisuihin. On panostettava rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan, jota mm. suomalainen CMI (Crisis Management Inititive) tekee, mutta
jonka rahoitusta nykyinen hallitus on leikannut merkittävästi. YK:n rauhanturvatoiminta voi joissain tilanteessa auttaa. Olennaista on, että kansainvälinen yhteisö ja
erityisesti suurvallat toimivat johdonmukaisesti kestävän rauhan puolesta ajamatta
omia lyhytnäköisiä taloudellisia (öljy) tai ideologisia (vaikutusvalta) etujaan.
Rauhan turvaaminen vaatii ehdottomasti myös taloudellisia panostuksia kehitysmaihin. Osa konfl ikteista liittyy myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaan elämän
kurjistumiseen. Tässä tilanteessa kehitysavun leikkaaminen lisää merkittävästi köyhyyttä ja turhautumista, mikä on pohja myös terrorismille.
Pariisin iskujen jälkimainingeissa on myös ihmetelty, miksi Ranskaan tehty isku
saa länsimaiden ihmiset paljon voimakkaammin liikkeelle kuin esimerkiksi Libanonissa tai Keniassa tapahtuneet yhtä tuhoisat terroriteot. Kaikki nämä iskut ovat hirveitä ja tuomittavia, mutta minä en näe kyynisyyden tai yksipuolisuuden merkkinä
sitä, että juuri tämä isku on saanut ihmiset kaduille kynttilöineen tai muuttamaan facebook –profiilikuvansa Ranskan väreihin. On hyvä, että tästä epätasapainostakin huomautetaan,
mutta on täysin inhimillistä, että reagoimme voimakkaammin kauhuihin jotka tapahtuvat lähellä (joko maantieteellisesti tai emotionaalisesti).
Suremme siis yhdessä pariisilaisten kanssa unohtamatta
muitakaan terrorismin uhreja ympäri maailmaa. Emmekä
anna pelon tai kyynisyyden vallata mieliämme.
Kati Juva
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R A U H A N T YÖ

Oli
hämmästyttävää, millä
intensiteetillä opiskelijat
paneutuivat puheisiin.
Ilmeisesti meidän
kansanterveyttä painottava
ja preventiota korostava
ajattelutapa oli uutta
nuorisolle.

S O DA N K E S K E L L Ä E L ÄVÄT
U K R A I N A L A I S E T K A I PA AVAT
KO N TA K T E J A KO L L E G O I H I N
Rauhanjaoston Ukrainan-matkalla syyskuussa todettiin, että vaikka Itä-Ukrainan
rintama ei konkreettisesti yllä Kiovaan, on sota kaikkialla läsnä.

V

ierailimme heti ensimmäisenä matkapäivänä Kiovan Keskussotilassairaalassa eli MMMCC:ssä (Main Military
Medical Clinicar Centerissä). Se on vuonna
1755 perustettu sairaalakompleksi, joka sijaitsee aivan Kiovan keskustassa.
Sairaalan johtaja Anatoli Kasmirtšuk kertoi, että sairaalassa työskentelee 2500 henkeä.
Vuodepaikkoja on 11000 ja poliklinikkapotilaita yli 30 000 vuodessa. Asevelvollisten,
sotilashenkilökunnan, veteraanien ja näiden
perheiden lisäksi sairaalassa hoidetaan tarpeen mukaan siviilejä.
“Olemme Kiovan pääsairaala, monipuolinen, kaikki spesialiteetit tarjoava erikoissairaanhoidon keskus, mukana on myös psykiatria ja sairaalasielunhoito. 36 osastollamme
teemme kaikkea muuta mutta ei sydänsiirtoja tai elinsiirtoja.”, Kasmirtšuk sanoi. Syyskuuhun mennessä sairaalassa oli hoidettu
6500:tta sotaan osallistunutta.
“Sotatilasta huolimatta priorisoimme
kaikkien tarpeita, mutta samalla joudumme
itse venyttämään resurssejamme ja työtämme”, Kasmirtšuk kertoi.
Sairaalan historia on sotahistoriaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen siellä
hoidettiin noin 15 000 potilasta, toisen maailmansodan jälkeen 60 000 potilasta. Jälkimmäisistä suurin osa palasi rintamalle hoidon
jälkeen. Afganistanin sota tuotti 1980-luvulla noin 800 vammautunutta. Tšernobylin onnettomuuden jälkeen 1980-luvulla hoidettiin
yli 700:aa raivaustöihin osallistunutta. Sai4
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raalan erikoislääkärit kouluttavat Ukrainan
eri alueilla lääkäreitä mm. traumatologiaan,
verisuonikirurgiaan ym vaativampaan erikoissairaanhoitoon. Alueellisia keskuksia on
Harkovissa, Dnepropetrovskissa ja muualla.
Nykyisen sotatilan aikana maamiinat ovat
tuottaneet erittäin paljon uhreja, erityisesti
jalkavammoja. Protetiikasta huolehditaan ja
proteesit valmistetaan sairaalassa. Vuoden
jatkuneen sodan aikana potilaiden joukossa oli erityisen paljon psyykkisesti oireilevia. Sotapsykooseista ja posttraumaattisista
stressireaktioista kärsiviä on kaikkiaan yli
400 henkeä.
Kysymykseen vastapuolen hoito-olosuhteista Kasmirtšuk totesi: ”Emme tiedä, miten hoito on järjestetty ja missä, separatistit
saavat hoitoa aluesairaaloissansa. Hoidimme
täällä mm kaksi venäläistä erikoisjoukkojen
potilasta, joita tultiin virallisesti tarkkailumielessä katsomaan, mutta huomautettavaa
ei löytynyt”.
Kolme päivää ennen vierailuamme Maidanilla oli tapahtunut provokaatio, jossa
äärioikeisto heitti kansanjoukkoihin käsikranaatteja. 27 potilasta oli tuotu sairaalaan,
osa vaikeasti vammautuneita, mutta kaikki
onnistuttiin pelastamaan. ”Kaikki ajattelevat, että jos jotakin tapahtuu, Kiovan sairaala
pelastaa.”.
Teimme kierroksen sairaalan osastoille.
“Likaisen” kirurgian osastolla hoidettiin palovammoja, räjähteiden aiheuttamia vammoja, haavainfektioita ja paleltumia. Edellisenä

päivänä sairaalaan oli tuotu rintamalta 28
palovammapotilasta.
Juttelimme potilaiden kanssa. Nuoria miehiä, vaikeita vammoja. Eräältä nuorelta mieheltä on räjähdys vienyt vasemman jalan ja
käden.
”Hänen vammansa oli todella vaikea, myös
vatsan alueella niin että hänelle jouduttiin tekemään avanne. Olemme tyytyväisiä siihen,
että hän on nyt näin hyvin toipunut. Jalan
amputaatio on kuitenkin jouduttu tekemään
hyvin korkealta, mutta olemme onnistuneet
tekemään muillekin tästä huolimatta toimivan proteesin”, kirurgi Rostyslav Gybalo
kertoo ammattiylpeyttä äänessään. Nuori
potilas on ammatikseen tehnyt lasten huonekaluja, ja suunnittelee jatkavansa ammatissaan, kunhan kuukausien päästä proteesit on
saatu kohdalleen. - Toinen 28-vuotias potee
kättään. ”Pääsin vähällä, aion mennä takaisin
rintamalle heti, kun selviän. Kaverit on siellä
ja ensikertalaiset, joita täytyy vähän opettaa”.
S O TAV E T E R A A N I E N
PA LV E L U K E S K U S K A I PA A
P S Y KO L O G I A N O S A A M I S TA

Sotaveteraanien palvelukeskusta (State service of Ukraine for war veterans and antiterrorist operation participants) johtaa Afganistanin sodan veteraani Artur Derevianko
Palvelukeskus hoitaa kaikkien veteraanien asioita, mutta nyt on ajankohtaista toki
ajankohtaisen konfliktin tuottamat haasteet.
Yhteensä 120 000 miestä on jo osallistunut

taisteluihin.
Keskus toimii useamman ministeriön
kanssa yhteistyössä ja saa niiltä rahoituksensa, terveys-, sosiaali- ja puolustusministeriön. ”Rahaa on tarpeeksi”. Suuri toimintalohko on veteraanien asuttaminen, siihen on
saatu 60 miljoonaa hryvnaa.
Kuntoutusta tarvitaan, siihen on valjastettu sanatorioita, 4500 kuntoutuskurssia on
jo ostettu tänä vuonna. Psykologinen kuntoutus on erittäin tärkeää, maassa on viisi
psykologista kuntoutuskeskusta, palveltu
nyt 3000 sotilasta, heidän perheitään ja lapsiaan. Lasten kuntoutuksesta huolehditaan,
tänä vuonna on palveltu jo 50 lasta. Joitakin
lapsia on lähetetty kuntoutumaan Italiaan tai
Saksaan.
”Me tarvitsemme apua ja tietoa. Emme ole
aktiivisotilaita kuntouttaneet sitten Afganistanin sodan, siitähän on kaksikymmentä
vuotta, joten osaamista tarvitaan.” Hallitus
aikoo luoda palvelukeskukset joka alueelle, ja
tästä keskuksesta ohjataan niiden toimintaa.
Alueilla on paljon Memorial- kansalaisjärjestöjä, jotka voivat auttaa sotilaiden ja heidän perheittensä toipumista ja sen toimia sen
seurannassa, näitä on arviolta 2000.
”Tärkeä toiminta on myös nuorten sotilaitten psyykkinen valmistelu taisteluun. Meillä
on israelilaisten kanssa valmisteltu vaiheistettu ohjelma, jossa sekä ennen taistelua että
niitten jälkeen tuetaan sotilaita, on pidetty jo
leirejä. Joitakin itsemurhia on esiintynyt, ja
niitä halutaan välttää.”
L S V -T I E D O T E 4 / 2 0 1 5
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Kun haluamme saada vähän enemmän tietoa psykologisesta kuntoutuksesta, paikalle
komennetaan nuori psykologi, Natalia, jolta
yritämme saada selvää toiminnoista. Keskustelu on kuitenkin jostakin syystä hyvin vaikeaa. ” Jokainen sotilas tarvitsee psykologista
valmistautumista”.
Käsitimme, että keskuksen psykologisen
kuntoutuksen tavoitteena on sotilaiden ja
veteraanien psykologinen adaptaatio ja sosiaalinen kuntoutuminen aktiivipalveluksen
jälkeen. Tämän vuoksi keskus analysoi maan
palvelujen tarjoajia ja valitsee ne, joita käytetään. Käy ilmi, että Ukrainassa psykologin
luona asioimista pidetään vielä stigmatisoivana, eikä maan psykologeilla ole riittävää
täydennyskoulutusta nimenomaan sotaan
liittyvissä ilmiöissä.
Pohdimme yhteistyömahdollisuuksia.
Kati Juva aloittaa Suomessa veteraaniasiain
neuvottelukunnan jäsenenä. Tiedotamme
Ukrainan rakenteista ja toimista Suomeen
ja koetamme rakentaa yhteistyösuhteita.
Lähetämme Natalialle julkaisuja kriisipsykiatriasta ja tutkitaan, onko äskettäisestä
”Murtuneet mielet” tutkimuksesta olemassa
englanninkielistä materiaalia.
M U S TA T U L P PA A N I
E T S I I K A D O N N E I TA

Musta tulppaani on vanha järjestö, joka on
toiminut jo ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana etsien sodissa kadonneita
ja kuolleita. Niiltäkin ajoilta on Euroopan
maissa vielä suunnaton määrä kadonneita
vainajia, arviolta 600 000 puna-armeijan riveissä taistellutta ja 200 000 saksalaista.
Vuonna 2011 aiemmat pienet paikalliset
Mustat Tulppaanit yhdistyivät kansalliseksi järjestöksi, Union National Memory,
UNM:ksi. Nykyisen konfliktin alettua toimintaa tarvitaan entistä enemmän.
Järjestön johtokunnan puheenjohtaja Jaroslav Žikin kertoi, että molemmin puolin on
komissio, joka hoitaa kuolleiden ja sotavankien asiaa, kuolleet vaihdetaan. “Evakuaatio
200” – hankkeessa on haravoitu muutama
prosentti sota-alueesta, ja 627 kuollutta löydettiin, näistä toisen puolen sotilaita 200.
6
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Kaikkialle ei voida mennä aktiivisten taistelutoimien tai miinakenttien vuoksi. Tälläkin
pienellä alueella on vielä 300 vainajaa, jotka
pitäisi hakea ja tunnistaa. Vastapuolen kanssa toimitaan yhteistyössä: kenelläkään ei ole
virallisen Ukrainan valtuuksia.
“Etsintäretkillä on teknisesti mukana sotilassaattue, aluksi etsimme itsenäisesti, nyt
saamme jo ilmoituksia ruumiista ja hautapaikoista. Yleensä hautapaikoilla on improvisoitu risti tai muu merkki, josta ne voidaan löytää. Vuosi sitten avattiin maksuton
puhelinlinja, jonne pyydettiin ilmoituksia
kuolleista ja hautapaikoista. Vuodessa saatiin
1000 soittoa, joista on vielä 300 selvittämättä.
Tieto kulkee hitaasti,” Jaroslav Žikin kertoo.
Punainen Risti ja Pelastusarmeija eivät
olleet vierailuhetkellämme saaneet virallista
lupaa etsiä vainajia, mutta ne tekevät yhteistyötä Mustan Tulppaanin kanssa ja ilmoittavat, jos saavat jotakin tietoonsa.
“Yhtään luotettavaa virallista arviota
kuolleiden määristä ei ole saatavilla, sisäministeriön ja puolustusministeriön luvut ovat
erilaisia – arviolta 2500 ukrainalaista – eikä
venäläisistä ole senkään vertaa tietoa. Joku
oli löytänyt virallisen tilaston siitä, moniko
venäläinen oli saanut korvauksia sotilaan
kuoleman jälkeen (noin 2000), mutta ne tilastot katosivat nopeasti julkisuudesta.”
Mustan Tulppaanin työntekijät ovat vapaaehtoisia. Esimerkiksi maaliskuussa, kun
taisteltiin Donetskin lentokentästä, 40 ruumista luovutettiin heille. Musta Tulppaani
auttaa, jos perhe ei uskalla hakea omaistaan
sotatoimialueelta. Siviilien menehtyessä
omaiset tai naapurit hautaavat heidät; joku
vanhus on saanut improvisoidun ristin haudalleen omaan pihaansa.
Yhteistyö on vaikeutunut venäläisten
kanssa.
“Kansainvälinen oikeus ei toimi tällä alueella. Uusia ruumiita tulee koko ajan, miinakentät tekevät tuhoaan, eikä niitä ole merkitty niin kuin pitäisi. “
Musta Tulppaani ei saa valtiolta minkäänlaista tukea, vaan se toimii mesenaattien rahoituksella. Jaroslav Jaroslav Žikin, UNM:n
johtokunnan puheenjohtaja kertoo, että hän

oli alkuun mukana vapaaehtoisena, mutta
kun häntä pyydettiin vetämään yhdistynyttä
Union National Memorya, hän ryhtyi kokopäivätoimiseksi ja samalla rahoittaa toimintaa.
”Isoäitini rakas veli katosi Latviassa 1940.
Olen itse yrittänyt etsiä häntä sieltä, mutta
armeijat kulkivat niin nopeasti maiden ylitse, että se osoittautui mahdottomaksi, kun
mitään dokumentteja ei ollut enää jäljellä.
Tämä on ehkä vaikuttanut minuun”. Vadim
Aristov toimii Mustan Tulppaanin pääsihteerinä, ja Ruslan Bortnik toimi yhteyden
rakentajanamme.
Käynti on koskettava ja innostava. Tässä
tehdään vakavaa työtä ja vapaaehtoisvoimin.
Näemme vielä videon etsintäretkestä. Niin
laakeaa maata, mustanmullan aluetta.
U K R A I N A N VA LT I O N
SYDÄN I N ST ITUUT T I ,
H E ART I N S T I TU TE , M I N I S TRY
O F H E A LT H C A R E O F U K R A I N E

Pääesiintymisemme tapahtui Sydäninstituutin suuressa luentosalissa, jonne oli

kokoontunut noin 250 opiskelijaa, lähinnä medisiinareita, mutta myös kemisteja ja
luonnontieteilijöitä. Meiltä oli pyydetty lyhyttä esitystä Suomen terveydenhuollosta,
jonka piti Kati Juva, sekä esitystä Lääkärin
Sosiaalinen Vastuu-järjestöstä, jonka piti Salla Nazarenko. Ilkka ja Vappu esittelivät 100
suomalaista sosiaalista innovaatiota- kirjan
pohjalta suomalaista yhteiskuntaa.
Tilaisuuden aluksi Boris Tudorov piti puolen tunnin esityksen vedoten lähinnä ajankohtaiseen tilanteeseen Ukrainassa ja sen
vaatimaan toimintaan. Meidän esitysten jälkeen alkoi keskustelu, joka kesti ja kesti. Oli
hämmästyttävää, millä intensiteetillä opiskelijat paneutuivat puheisiin. Ilmeisesti meidän
kansanterveyttä painottava ja preventiota
korostava ajattelutapa oli uutta nuorisolle.
IPPNW- ajatukset ottivat myös tulta; voi olla
että Ukrainaan saadaan oikeasti lääkärivetoinen järjestö aikaan.
Vappu ja Ilkka Taipale
Salla Nazarenko

E LO K U VA N ÄY TÖ S J A
K I I N N O S TAV I A K E S K U S T E LU I LTO J A
- S U O M E N I C A N – V E R KO S T O O N O L L U T A K T I I V I N E N .

S

yyskuussa järjestettiin elokuvateatteri Andorrassa ilmaisnäytös elokuvasta The man who saved the world,
joka kertoo dokumentinomaisesti venäläisen
upseeri Stanislav Petrovin tarinaa. Vuonna
1983 Petrov päätti olla laukaisematta Neuvostoliiton ydinohjuksia, vaikka tietokoneet
välittivät amerikkalaisten ohjusten olevan
tulossa. On hyvin todennäköistä, että Petrov pelasti tuolloisen maailman ydinsodan
tuholta. Keskustelussa elokuvaa kommentoitiin vaikuttavaksi, joskin osin amerikkalaistyyliseksi. Elokuvaa toivottiin saatavan myös
laajempaan jakeluun.

ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons)-verkoston Nuclear Café –
iltoja on järjestetty syksyn aikana kaksi: 26.9.
pohdittiin ydinaseriisunnan mahdollisuuksia ilman ydinasevaltioiden tukea. Todettiin
sen olevan vaikeaa, mutta ydinaseettomien
maiden ja kansalaismielipiteen painostus
voi auttaa. 27.10. keskustelun teemana olivat
taktiset ydinaseet historiallisesta perspektiivistä. Vastaavia keskusteluja on ollut KeskiEuroopassa runsaasti. Keskusteluihin on
osallistunut sekä asiantuntijoita että asiasta
kiinnostuneita aktiiveja. Lisää keskusteluiltoja kaavaillaan Helsingin seudulle keväälle.
L S V -T I E D O T E 4 / 2 0 1 5
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N

ousimme aamuyöstä taksiin, josta
matka jatkui Helsinki-Vantaalta Saksan Tegelin “parakkikentän” kautta
Belgradiin serbitiedemies Nikola Teslan nimeä kantavalle kentälle. Kongressi alkoi vasta seuraavana päivänä, joten meillä oli tovi
aikaa tutustua Belgradiin. Pakolaiskriisin
kärjistyessä ja tuhansien ihmisten virratessa
Serbian läpi olin hieman jopa hämmentynyt,
kun katukuvassa ei näkynyt näistä massoista
jälkeäkään.
Aiheina oli mm. “sovittelu” ja sen merkitys
sodan runtelemien kansakuntien kansalaisitsetunnon vakauttamisessa. Tälle aiheelle
tuskin löytyisi sopivampaa aluetta, mistä
ammentaa tietoa ja kokemuksia kuin Balkkanit. Aluehan on jo pidempään jumittanut tilanteessa, joissa “virallinen totuus” ja ihmisten omat kokemukset eivät ole kohdanneet,
mikä on johtanut siihen, että eri osapuolilla
on kipeistä tapahtumista useita keskenään
ristiriitaisia käsityksiä ja tapahtumien selvittämisen sijasta lukuisia ihmisoikeusrikkomuksia on pyritty unohtamaan ja lakaisemaan maton alle.
Ennen kongressia en ollut kuullut köyhdytetystä uraanista (Depleted Uranium),
mitä käytetään edelleenkin aseteollisuudessa aineelle ominaisen suuren tiheyden takia.
Esimerkiksi NATO:n pommittaessa Serbiaa 90-luvun loppupuolella se käytti laajalti
DU-ammuksia, sillä normaalit luodit eivät
olisi läpäisseet DU-vahvistettujen tankkien panssaria. USA:n puolustusministeriön
teettämien tutkimusten perusteella DU on
mutageenista ja aiheuttaa in vitro ja in vivo
haittoja esimerkiksi lisäämällä syöpäriskiä.
Tästä huolimatta DU-ammuksista ei olla
luovuttu, sillä “laajoja epidemiologisia tutkimuksia” aiheesta ei ole saatavilla ja näin ollen katsotaan, ettei DU:n käytön haitoista ole
tarpeeksi näyttöä. Näitä peräänkuulutettuja
epidemiologisia tutkimuksia tehdään kuitenkin paraikaa Serbiassa ja ennakoivien tulosten perusteella DU:lle altistuminen näyttäisi
lisäävän ainakin lasten keuhkosyöpäriskiä.
8
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Sotakonfliktin ohittuessa ja ammusjätteen
jäädessä maaperään metallikappaleita keräävät ja niillä leikkivät lapset kärsivät tässäkin
sodan seurauksista.
Ydinvoimaa käsiteltiin tarkastellen Fukushiman onnettomuuden lyhyen ja pitkän
aikavälin seurauksia ja näiden tapahtumien
varjossa ydinvoimaloiden riski-hyöty suhde näyttäytyy huonona. Ranska sekä monet
muut Keski-Euroopan maat ovatkin sulkeneet lukuisia ydinvoimaloita onnettomuuden jälkeen. Kongressissa oli myös puhujana
Aytug Atici, joka kertoi Turkin pelottavasta
ydinvoimalahankkeesta: maahan yritetään
rakentaa kahta ydinvoimalaa, vaikka tästä
ei ole aikaisempaa kokemusta, alue on hyvin seisminen ja lauhdevetenä käytettävissä
oleva vesi olisi liian lämmintä. Lauhdeveden
virtausmäärät olisivat itsessään jo niin suuria, että ne aiheuttaisivat pysyviä ekologisia
muutoksia ja lähialueiden meren lämpötila
nousisi jopa kaksi astetta. Lisäksi toista näistä ydinvoimaloista kaavailtaisiin Syyrian
rajan läheisyydessä sijaitsevalle Akkuyun
aluelle, joka on geologisesti ja poliittisesti
epävakaata. Mikäli siellä kävisi Fukushiman
tyyppinen onnettomuus, se kontaminoisi nopeasti koko Välimeren ja sen rannikkoalueet
muuttuisivat asumiskelvottomiksi. Näistä
ilmiselvistä vakavista riskeistä huolimatta
poliittinen lobbaus ydinvoimalahankkeen läpiviemiseksi on vahvaa, mutta onneksi kansalaiset ja kansalaisjärjestöt tekevät väkevää
vastarintaa.
Kongressin päätyttyä poistuimme hotellista tuntien huomattavasti enemmän painoa harteillamme maailman poliittisesta
tilanteesta ja samalla ylitsemme lensi matalalla viisi hävittäjää, taisteluhelikoptereita ja
muutama pommikone. Myöhemmin selvisi
että kyseessä oli Serbian ilmavoimien “paraati”, eivätkä kolmannen maailmansodan
ensimmäiset laukaukset. Tämä episodi tarjosi mukavan dramaattisen päätöksen matkallemme.
Marcus Teräs & Heini Tuhkanen

TO D E L L I S TA T U R VA L L I S U U T TA
E I VO I DA R A K E N TA A A S E I L L A

N

obelin rauhanpalkinnon saaneet henkilöt ja järjestöt paneutuivat pakolaisuuteen Summit-kokouksessaan Barcelonassa 12.-14.11.2015. Paikalla olivat mm.
maamiinojen kieltoon johtaneesta kampanjasta tuttu Jody Williams, iranilainen Shirin
Ebadi, Pohjois-Irlannin sovittelijat Betty
Williams ja Mairead Maguire, Jemenin Tawakkul Karman sekä Lech Walesa ja F.W. De
Klerk, ja järjestöistä monet, mm IPB, Pugwash, kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC ja
tietysti IPPNW.
D R A M A AT T I N E N A L K U

Pariisin terrori-iskut sattuivat kokouksen alkuun ja vaikuttivat sen keskustelujen sävyyn.
Hiljaisella hetkellä kunnioitettiin menehtyneitä ja heidän omaisiaan. Tawakkul Karman
piti vaikuttavan puheen väkivaltaa vastaan,
olihan hän muslimimaailman edustajana paras vetoamaan kaikkiin.
Pakolaisuus oli todella ajankohtainen teema, mutta nyt nousivat entistä voimakkaammin esille pakolaisuuteen ja väkivaltaan
johtavat tekijät. ”Meidän ei pidä demonisoida pakolaisia. Meidän täytyy ja me voimme
poistaa ne syyt, jotka pakottavat ihmiset jättämään maansa”. Eriarvoisuus, vääristyneet
uskomukset, jotka johtavat väkivaltaan, asekauppa ja erilaisuuden vieroksunta nähtiin
taustatekijöinä. Toisaalta miljoonat ihmiset
tekevät joka päivä arkisia rauhantekoja, joiden vaikutusta ei pidä vähätellä. Näillä on
vain niin paljon vähemmän näkyvyyttä mediamaailmassa, kuin väkivallanteoilla.

Pakolaisuus oli
todella ajankohtainen teema,
mutta nyt nousivat
entistä voimakkaammin esille
pakolaisuuteen ja väkivaltaan
johtavat tekijät.

M I L I TA R I S M I N
VA S T U S TA M I N E N KO R O S T U I

Nobelistit ja Nobeljärjestöt löysivät toisensa
militarismin vastustamisessa. Jos maailmassa käytetään vuosittain 1800 miljardia
asevarusteluun, kymmenesosa tästä riittäisi
toteuttamaan kaikki uudet YK:n vahvistamat
kestävän kehitykset tavoitteet (Sustainable Development Goals) vuodeksi 2030. Kun
ATT, Arms Trade Treaty, asekauppasopimus
on saatu aikaan – paljolti Suomen aloitteesta
– siihen täytyy saada kaikki maailman maat
mukaan. On lopetettava ydinaseiden modernisointi, joka on vaarallista ja varoja vievää.
Saksan IPPNW:n Alex Rosen käytti
IPPNW:n puheenvuoron taidolla korostaen uusia tutkimustuloksiamme rajoitetun
ydinsodan laajoista ilmastovaikutuksista ja
tätä seuraavasta nälänhädästä. Löytyi yhteisiä säikeitä kansainvälisen ilmastopaneelin
Martin-Novellan kanssa. Jälkimmäinen toi
muuten vakavaan kokoukseen huumoria toteamalla: ”Ei kivikausi loppunut kiven puutteeseen, joten öljykausikaan ei tule loppumaan vasta sitten, kun öljy loppuu”.
LSV ESILLÄ

Vedimme Ilkka Taipaleen kanssa PSR Finlandin työryhmän teemalla Nuclear Exit!
Tämä oli jatkoa vuoden 2013 kongressillemme, josta tuli vuonna 2014 erikoisnumero
Medicine, Conflict and Survival-lehdestä ja
tänä vuonna peräti kovakantinen kirja Routledgelta. Työryhmään osallistui 25 innostunutta ja osallistuvaa opiskelijaa, puhujina
myös Alex Rosen ja David Stewart. David
oli presidentti de Klerkin kansliapäällikkönä juuri niinä historiallisina hetkinä, jolloin
päätökset luopua Etelä-Afrikan kuudesta
ydinaseesta tehtiin. Saimme poikkeuksellisen paljon kiitosta osallistujilta!
Vappu Taipale
L S V -T I E D O T E 4 / 2 0 1 5
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A S I A N T U N T I J A KO L U M N I : J A R N O R U TA N E N

S A A DA A N KO K E VÄ Ä L L Ä
AU R I N G O N PA I S T E T TA?
AVO I M U U S L Ä Ä K E T I E T E E S S Ä

K

esällä 2013 lääketeollisuuden eurooppalainen etujärjestö EFPIA ilmoitti julkistavansa lääkäreiden taloudellisia sidonnaisuuksia lääkeyhtiöihin. Pian
myös Lääkäriliitto kiirehti kannustamaan jäseniään avoimuuteen. Parhaillaan EFPIA:n jäsenyhdistyksen Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset keräävätkin tietoja vuonna 2015 syntyvistä sidonnaisuuksista, jotka yritykset julkaisevat jokainen
omilla nettisivuillaan keväällä 2016. Vapaaehtoisen ilmoittamisen piiriin kuuluvat
seminaari- ja koulutuskustannukset, matka- ja majoituskustannukset sekä puhuja- ja
konsultaatiopalkkiot. Myös organisaatioiden sidonnaisuudet julkistetaan.
EFPIAn omavalvontaan perustuva menettely on ajoittain julkisuudessa rinnastettu
Yhdysvalloissa voimaan tulleeseen Physician Payment Sunshine Act -lakiin. Vertaus
on kuitenkin virheellinen ja menettelytapojen erot tulisi pitää kirkkaana mielessä.
EFPIA:n nyt Eurooppaan tuoma vapaaehtoinen ja omavalvontaan perustuva menettely oli aiemmin käytössä myös Yhdysvalloissa, mutta se todettiin riittämättömäksi.
EFPIA:n vapaaehtoisen julkaisun piiriin eivät esimerkiksi kuulu juomat, ateriat eivätkä tutkimusapurahat tai tutkimusyhteistyö. Kolmannen osapuolen kautta maksetut luentopalkkiot jättävät myös tulkinnan varan. Menettely ei myöskään koske Lääketeollisuus ry:n ulkopuolisia yrityksiä, kuten Suomen suurinta lääkkeiden myyjää
Orionia. Ulkopuolelle jäävät edelleen kaikki laitevalmistajat. Sidonnaisuus ei myöskään tule julkiseksi, jos lääkäri kieltää sen ilmoittamisen, jolloin yritys ilmoittaa vain
summan ilman vastaanottajaa. Selkeää sanktiota ei myöskään ole Lääketeollisuus
ry:n ohjeissa määritelty esimerkiksi sen varalle, että sidonnaisuuden ilmoittaminen
erehdyksessä unohtuisi.
Juuri näiden puutteiden vuoksi Yhdysvalloissa Obamacareksi kutsuttuun terveydenhuollon uudistukseen liitettiin Sunshine Act -laki, jonka nojalla lääkeyritykset ja
laitevalmistajat ovat velvollisia ilmoittamaan kaikki lääkäreiden ja organisaatioiden
yli 10 dollarin suuruiset sidonnaisuudet. Viranomaiset kokoavat ja julkaisevat tiedot yhdellä nettisivustolla. Tutkimusyhteistyö julkaistaan erikseen, jottei se sekoittuisi
henkilökohtaisiin sidonnaisuuksiin. Mikäli
Samoin toistuu
yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa,
myös havainto, jonka mukaan
sille määrätään sakko.
Yhdysvalloissa lain poliittinen prosessi oli
sidonnaisuudet lääketeollisuuteen
pitkä.
Lääketeollisuus ja lääkärijärjestöt entodella vaikuttavat lääkärin
sin
vastustivat
sitä ja myöhemmin pyrkivät
hoitopäätöksiin ja tutkimusten
sisällyttämään siihen porsaanreikiä ja viijohtopäätöksiin.
vyttämään lakia. Tämä oli luonnollista, sillä etujärjestöt eivät pyri lisäämään itseensä
10
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kohdistuvaa viranomaissäätelyä. Vuonna 2013 laki saatiin kuitenkin Yhdysvalloissa
vuosien viivästyksen jälkeen voimaan, ja nyt vuoden 2014 sidonnaisuudet on luettavissa valtion nettisivulla.
Sidonnaisuuden olemukseen kuuluu, että lahjan vastaanottaja ei koe lahjan vaikuttavan omaan arvostelukykyyn eikä näe siihen mahdollisesti liittyviä ongelmia, vaikka arvioisikin vastaavan lahjan vaikuttavan toisiin. Tämä havainto toistuu aihetta
käsitelleissä tutkimuksissa. Samoin toistuu myös havainto, jonka mukaan sidonnaisuudet lääketeollisuuteen todella vaikuttavat lääkärin hoitopäätöksiin ja tutkimusten
johtopäätöksiin. Olikin johdonmukaista, että Yhdysvalloissa avoimuudesta päättivät
poliitikot. Suomalaisessa vaalirahakohussakaan poliitikot eivät pystyneet itse avaamaan vaalirahoitustaan ilman julkista
painetta.
Onko keväällä 2016 siis auringonpaistetta luvassa? Toivotaan. Voi kuitenkin olla, että sitä saadaan vain valikoiden ja
ympäri internetiä siroteltuna. Lämpimiä puheita saadaan kuitenkin varmasti.
Jarno Rutanen, LT
Päijät-Hämeen keskussairaala

Y M PÄ R I S T Ö

P O H D I N TO J A R U O K A H ÄV I K I S TÄ
Vaikka nälänhätä maailmassa on vähentynyt, arvioitiin 2014 noin yhdeksäsosan
maapallon väestöstä näkevän edelleen nälkää. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen
odotetaan aiheuttavan tulevaisuudessa kuivuutta ja huonoja satoja lisäten vesipulaa ja nälänhätää.

S

yyrian sota sai tutkimuksen mukaan
sytykettä ilmastonmuutoksen kärjistämästä kuivuudesta. Tunnettujen
aikojen pahin kuivuus kuritti Syyrian hedelmällistä pohjoisosaa vuosina 2006–2010,
joka pudotti maan maataloustuotantoa kolmanneksella. Kuivuus köyhdytti syyrialaisia
viljelijöitä. Puolitoista miljoonaa ihmistä pakeni maaseudulta kaupunkeihin, joissa köyhyys ja tyytymättömyys hallintoon lopulta
purkautuivat protesteiksi ja yhteenotoiksi
2011.

Samanaikaisesti tuotanto- ja kulutusketjun eri vaiheissa hukkaantuu noin 25-30
prosenttia kaikesta maapallolla tuotetusta
ruoasta. Tällä määrällä voitaisiin ruokkia
lähes neljä kertaa maailman nälkäisimmät
ihmiset.
Tutkimuksen mukaan Suomen vähittäisja tukkukauppojen ruokahävikin arvioidaan
olevan noin 65–75 miljoonaa kiloa vuodessa
- 12–14 kiloa jokaista suomalaista kohti. Noin
viidennes ravintolaruoasta päätyy Suomessa jätteeksi. Kotitalouksissa syntyvä hävikki
L S V -T I E D O T E 4 / 2 0 1 5
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Kaiken kaikkiaan
ruokaketjun hävikin
arvioitu ilmastovaikutus vastaa
vähintään 200 000 henkilöauton
vuotuisia päästöjä.
on ollut 120–160 miljoonaa kiloa vuosittain
eli 23 kiloa henkilöä kohden. Määrä vastaa
noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien
ostamasta ruoasta. Suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa hukkaan vuosittain 500
miljoonan euron arvosta. Kaiken kaikkiaan
ruokaketjun hävikin arvioitu ilmastovaikutus vastaa vähintään 200 000 henkilöauton
vuotuisia päästöjä.
Yksi tapa vaikuttaa ruokahävikkiin on
dyykkaaminen ts. syömäkelpoisen ruoan
kerääminen jäteastioista, joskin arvovalintojen lisäksi suuri osa valitsee dyykkaamisen
myös taloudellisista syistä. Dyykkaaminen
on kuitenkin laitonta, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana ovatkin useiden kauppojen jätealueet saaneet lukot suojakseen. Tänä
syksynä Helsingin kaupungin valtuustossa
tehtiin aloite kaupan roskakatosten ja biojäteastioiden lukkojen poistamiseksi, dyykkaamisen helpottamiseksi. Vantaalle avattiin
ruokahävikkivarasto, jonka on tarkoitus organisoida ja helpottaa ruoan jakelua kauppaketjujen ja ruoka-avun välillä.
Haastattelimme keväällä 2015 sekä Keskoa että S-yhtymää suhtautumisesta ruokahävikkiin ja dyykkaamiseen. Molemmat
kokevat ruokahävikin pienentämisessä tärkeimpänä toimenpiteenä kauppaan tuotavan
ruoan määrän oikean mitoituksen. Kesko ja
S-yhtymä ovat kehittäneet jatkuvan seurannan ohjelmia, joilla arvioida tilattavan ruoan
mitoitusta. Lisäksi suuressa osassa kauppoja
alennetaan vanhenemassa olevia tuotteita.
K-kaupoissa ruokahävikin kohtalosta saa
päättää kauppias itse. Yhä useampi kauppias
lahjoittaa käyttökelpoisen ruoan hyväntekeväisyyteen. S-yhtymällä on yli 200 ruokaapukumppania.
12
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Sekä Kesko että S-yhtymä suhtautuvat
kielteisesti dyykkaamiseen. Yhteisenä perusteluna on huoli ruokajätteen terveysriskeistä. Tuotteiden myyntipäivä voi olla mennyt,
pakkaus on voinut hajota tai kylmää vaativien tuotteiden kylmäketju on voinut katketa. Roskiksessa tai biojäteastiasta löytyvän
ruoan turvallisuutta ei voida taata. Toisaalta
pidettiin tärkeänä roskisalueiden siisteyttä,
jottei alueelle keräänny haittaeläimiä. Pohdittiin myös altistaisiko dyykkauksen salliminen myös alueiden ilkivallalle, vaikkeivat
dyykkaajat itse siihen syyllistyisikään. Dyykkauksen taloudellisista vaikutuksista kaupankäynnille ei oltu varsinaisesti huolissaan,
vaikka Keskolta todettiinkin kyseessä olevan
kauppakohtainen tilanne. Esimerkiksi opiskelija-asuinalueita palvelevan pienen kaupan
myynnissä mahdollinen dyykkaus saattaisi
jo selvästi näkyäkin.
Komisario Jarmo Junna Kaakkois-Suomen
poliisista kertoo dyykkaajan syyllistyvän
nykylainsäädännöllä joko varkauteen tai
näpistykseen. Näpistyksessä normaalipäiväsakkojen lukumäärä on 12 kappaletta (liukuma 6-25). Mikäli roskikset ovat aidatulla
alueella, joka kuuluu kotirauhan piiriin, voi
kyseessä olla myös kotirauhan rikkominen.
Yhteisiä toimintaohjeita dyykkaajien varalle
ei Keskolla ja S-yhtymällä ole ollut.
Vaikka ruokahävikin vähentämiseksi onkin tehty asioita otettu askeleita eteenpäin,
ei esimerkiksi allekirjoittaneen työpaikkaruokalasta saa myydä ylijäänyttä ruokaa
työntekijöille kotiin. Ruoka täytyy heittää
pois, niin on tiukasti määrätty. Toisaalta
toisaalla kuuluu toimitun suopeamminkin.
Ilmeisen yleinen poisheittämisen käytäntö
harmittaa niin asiakkaita kuin keittäjiä. Ylijääneen ruoan myyminen ei vähentäisi lounasruokailua, eikä olisi terveysriski. Keittiön
jätehuoltokulujen laskun lisäksi pienenisi
myös hävikkiruoan aiheuttama ilmastokuormitus.
Emma Lommi
ympäristövastaava

TERVEYSPOLITI IKK A

TA S A - A R VO T E R V E Y D E N H U O L LO S S A
– T I L A I S U U S O L I Y L E I S Ö M E N E S T YS
LSV ja kuusi muuta järjestöä piti lokakuun 21. päivä tilaisuuden sosiaali - ja terveyspalvelujen uudistamisesta otsikolla ”Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa”.
Tilaisuutta emännöi Keskustan eduskuntaryhmä ja puhujina oli kovia alansa tuntijoita: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallintoylilääkäri Eeva Reissel, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, potilasjärjestöjen POTKA-verkoston puheenjohtaja Sari Tervonen sekä paneelikeskustelussa sote-uudistuksen projektijohtaja,
alivaltiosiihteeri Tuomas Pöysti.

T

ilaisuuden avannut Keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen
siteerasi puheessaan ministeri Juha
Rehulaa: kyseessä on ”hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoperaatio”, jonka tavoite on samalla säästää miljardeja. Heikkinen muistutti, että vaikka julkinen keskustelu käydään
alueiden määrän ja rakenteiden ympärillä,
uudistusten keskiössä ovat kuitenkin kansalaiset ja palvelujen saatavuus. Tavoitteena on
saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista saumaton kokonaisuus, jossa ongelmiin
puututaan ajoissa.
THL:n Eeva Reissel muistutti puheenvuorossaan siitä, että tänä päivänä tasa-arvo ei
toteudu terveydenhuollon palveluissa.
”Järjestelmämme on pääosin hyvä, mutta
esimerkiksi OECD arvioi, että järjestelmämme suosii hyvätuloisia aivan kuten vaikkapa
USA:ssa ja Meksikossa. Työterveyshuollon ja
yksityissektorin käyntien kynnys on matalampi kuin muiden, mikä johtaa palvelujen
vinoutumiseen.”
Ylempien ja alempien tuloryhmien välinen
ero elinajanennusteessa on kohonnut Suomessa miehillä yli 12 vuoteen, Reissel muistutti. Hän kertoi myös, että terveyspalvelujen
saatavuudessa on suuria alueellisia eroja: reilu viidesosa Suomen kunnista ei pysty järjestämään lääkäriaikaa 2 – 4 viikossa.

Reissel huomautti myös, että rahat eivät
tule lähivuosina riittämään, ja erityisesti
erikoissairaanhoidon tekonologian kehitys tulee nostamaan kustannuksia. Reissel
linjasi, että kansalaisten ääni tulee saada
uudistuksessa kuuluviin ”Voisiko esimerkiksi päivystävien sairaaloiden määrästä ja
erityisesti synnytyksien keskittämisestä puhua avoimesti kuten Tanskassa?” Reisselin
mukaan tarvitaan seurantaa ja välitöntä palautteenantoa sekä laadun että potilasturvallisuuden takaamiseksi.
”Suomessa valvonta ja sanktiot ovat korostuneet suhteessa sääntelyyn, ohjaukseen ja
seurantaan. Hoidon priorisoinnista ja resurssien käytöstä tulisi käydä avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua. Tiedolla johtaminen
olisi tärkeää”, Reissel linjasi.
Heikki Hiilamo muistutti, että alusta asti
uudistuksen tavoitteena on ollut sosioekonomisten erojen kaventaminen. Hän muistutti,
että soteuudistuksen mahdollisuudet kaventaa terveyseroja eivät kaikilta osin ole täydellisen hyvät, sillä ennusmerkit ovat ongelmalliset: vain pieni ero terveyseroista liittyy
palveluihin, osa tekijöistä alkaa jo ennen syntymää. Hiilamo muistutti, että järjestelmän
tulisi sallia valinnan vapaus, jotta niiden ihmisten luottamus ,jotka käyttävät vähän palveluja mutta maksavat niistä paljon, säilyisi.
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Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa -seminaarin yleisöä ja panelistit.
Kuvat: Kati Juva.

Hiilamo kysyi myös, onko palvelujen toteuttamisessa pitkäjänteisyyttä - otetaanko
vastaan ensimmäinen sokki, jossa palvelujen
käyttö ja sitä kautta kulut lisääntyvät vai pystytäänkö odottamaan muutamia vuosia?
Potilasjärjestöjen edustaja Sari Tervonen
sanoi puheenvuorossaan, että pitkäaikaissairaan selviytymiseen vaikuttavat monet
- fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset – tekijät sekä liitännäissairaudet. Hän siteerasi
POTKA:n viimeisintä kannanottoa valtion
talousarvioesitykseen: ”Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee, heihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia.
Osa sairastavista jättää lääkkeet ostamatta ja
lääkärikäynnit tekemättä.”
”Näillä ihmisillä pinnalla ovat subjektiiviset kokemukset: Vammaudunko – kuolenko?

”Näillä ihmisillä
pinnalla ovat subjektiiviset kokemukset:
Vammaudunko – kuolenko?
miten minun käy? Saanko hoitoa?”,
Tervonen muistutti.
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miten minun käy? Saanko hoitoa?”, Tervonen muistutti. Pitkäaikaissairaille tärkeää
on hoidon jatkuvuus ja se, ettei henkilökunta vaihdu jatkuvasti. Näille ihmisryhmille
ongelma on hoidon saatavuudessa tai kohtaamisissa, valinnanvapaus itsessään ei ole
ongelma. Ihmisten tietotaito ja kognitiivinen
kyvykkyys saada ja hakea palveluita vaihtelee. Huolenaiheena ovat myös alueelliset erot
sekä taloudelliset vaikutukset potilaalle, hoidon kustannukset ml. lääkkeet ja matkakorvaukset, erityisesti koko elämänsä pitkäaikaissairauden tai vamman vuoksi työelämän
ulkopuolella olleet.
PA N E E L I K E S K U S T E L U S S A
PUOLUSTET TIIN
H Y V I N V O I N T I VA LT I O TA

Paneelikeskustelun aluksi alivaltiosihteeri
Tuomas Pöysti muistutti, että tavoitteena ei
ole hallinnollinen vaan toiminnallinen uudistus, jossa ihminen on keskipisteessä.
”Olisi hyvä olla tietoisuus siitä, että pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu
universaaliuden ajatukseen. Tälle voimakkaan vaihtoehtoinen malli on yksityiseen
vakuutukseen perustuva terveydenhuolto.
Yli miljoonalla suomalaisella on yksityinen
sairauskuluvakuutus; Uudellamaalla yli puolella lapsista, jolloin pikku hiljaa siirrytään

tehottomaan amerikkalaiseen malliin. Yhdysvalloissa terveydenhuoltomenojen suhde
BKT:hen on suurempi kuin Suomessa. ”
Pöysti yhtyi Reisselin käsitykseen siitä,
että tietoperustainen ohjaus olisi tärkeää.
Monissa maissa terveydenhuollon kulut löytyvät avoimena datana ja myös priorisointi
on avointa.
”Valinnan vapaudella on meillä kiire: Suomi ei ole täytäntöönpannut EU:n potilasdirektiiviä. Ajatus sen takana on, että ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja hän saa tehdä
omaa hoitoaan koskevia keskeisiä valintoja
itse.”
Reisselin mukaan data on jopa kiusallinen
asia THL:lle.
”Meillä on paljon parantamisen varaa.
Saamme dataa mm. erilaisilla kyselyillä sairaanhoitopiireille, kunnille jne, mutta sen
käytössä on vielä paljon ongelmia.”
Paneelissa keskusteltiin myös valinnan
vapaudesta. Heikki Hiilamon mukaan universalismin periaate voisi tarkoittaa sitä, että
kaikki saavat turistiluokan liput lentokoneeseen – ja toiset voivat ostaa business-luokan
lipun niin halutessaan. Sari Tervonen muistutti siitä, että monilla ryhmillä, kuten ikäihmisillä, ei ole kapasiteettia tehdä valintoja tai
jos potilas joutuu maksamaan itse osan, ei
hän välttämättä pysty.
”Minä en tarkoita valinnan vapaudella
sellaista valinnan vapautta, että rahalla pääsee. Sellainen valinnan vapaus meillä jo on.”,
huomautti Pöysti.
Eeva Reissellin mukaan juuri valinnanvapaus on ollut johtotähti, jolla on ollut tarkoitus saada palvelujen tuottajat kilpailemaan
keskenään.
”Esimerkiksi Gotlannissa on säädetty laki,
jossa velvoitetaan kunnat integroimaan palvelut. Johtotähtenä yksi budjetti: raha tulee
yhdestä lähteestä.”
Tuomas Pöysti muistutti, että yksityisten
palvelujen markkinointi on ollut tehokasta ja
fokusoitunut siihen, että yksityinen hoito on
julkista parempaa. Tätä varten esimerkiksi
avoin data hoidon laadusta on Pöystin mielestä tärkeää.
Heikki Hiilamo totesi, että on hieno kuulla

LSV yhdessä
muiden järjestäjien
– Vapaus valita toisin ry:n,
Psykologien sosiaalinen vastuu
ry:n, SOSTE ry:n, Medisiinarien
sekä Sosiaalilääketieteen
yhdistyksen kanssa jatkaa
sote-keskusteluja ja
vaikuttamistyötä heti
alkuvuodesta 2016.
Tuomas Pöystiltä, että soteuudistuksen tavoite on pelastaa tämä nykyinen malli.
”Se on kunnianhimoinen ajatus, koska
samalla halutaan säästää. Miten päästään tähän, kun koko ajan tulee uusia kalliita lääkkeitä, uusia laitteita? ”
Tuomas Pöysti vastasi, että ylipäätään on
kunnianhimoista samaan aikaan paikata
kestävyysvajetta ja paikata terveydenhuollon
uudistusta.
”Yleensä meillä pilkataan ruotsalaisia diskuteerauksesta; tässä tapauksessa suomalaiset ovat diskuteeranneet ja ruotsalaiset tehneet.”
Eeva Reissell puolusti lopussa vielä julkista
terveydenhuoltoa:
”Julkisella terveydenhuollossa työskentelevä lääkäri on turvaverkko. Menen itse yksityiselle vain, jos tunnen jonkun nimetyn spesialistin. Meidän oma järjestelmä on kullan
arvoinen.”
Tilaisuus jatkui vielä aktiivisena yleisökeskustelussa. LSV yhdessä muiden järjestäjien
– Vapaus valita toisin ry:n, Psykologien sosiaalinen vastuu ry:n, SOSTE ry:n, Medisiinarien sekä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen
kanssa jatkaa sote-keskusteluja ja vaikuttamistyötä heti alkuvuodesta 2016.
Salla Nazarenko
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DOTS -HOITOJEN
O N N I S T U M I S E S TA

K E H I T Y S Y H T E I S T YÖ

L S V:N T U B E R K U LO O S I T YÖ N
T U LO K S I A S O M A L I A S TA
Moni lukijoista tietänee, että LSV on tehnyt tuberkuloosinvastaista työtä Somaliassa jo vuosia. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta toiminta saatiin aikoinaan käyntiin etenkin somalidiasporaa edustavien lääkärien ansiosta. LSV:n ja
monien muiden toimijoiden vuosia jatkuneesta työstä huolimatta tuberkuloosi on
edelleen merkittävä terveysongelma Somaliassa, minkä vuoksi työ jatkuu edelleen.

V

uoden 2014 joulukuussa päättyi LSV:n
edellinen ulkoasiainministeriön tukema kolmen vuoden tubihanke. Kuten tubihankkeissa usein on tapana, yhtenä
LSV:n tavoitteena oli löytää ja diagnosoida
mahdollisimman monta tapausta sekä hoitaa
mahdollisimman moni löydetty tapaus menestyksekkäästi.
TULK I N TO JA
D I A G N O O S I M Ä Ä R I S TÄ

Kun hanketta suunniteltiin vuoden 2011 aikana, tavoitteeksi asetettiin löytää 1500 tapausta kolmessa vuodessa. Hankkeen aikana
diagnosoitiin kuitenkin yhteensä 2420 tapausta. Tämä tapausmäärä löytyi siis kahdella
klinikalla maassa, jossa on yhteensä noin 10
miljoonaa asukasta. Vertailun vuoksi koko

Suomessa on todettu saman ajanjakson aikana alle 900 tapausta. Lisäksi voidaan mainita, että WHO:n vuoden 2014 kansainvälisen
tuberkuloosiraportin mukaan koko Somaliassa löytyi kyseisenä vuonna 12 903 tapausta.
LSV löysi näistä 1054 tapausta, eli noin 8,2 %
kaikista tapauksista.
Miesten ja poikien määrä oli molemmissa
kaupungeissa suurempi verrattuna naisiin
ja tyttöihin. Tämä on hyvin yleinen ilmiö
muissakin kehitysmaissa. Usein syyksi esitetään esimerkiksi sitä, että miehet liikkuvat
enemmän ja viettävät aikaa erilaissa ryhmissä, jolloin he altistuvat bakteereille, kun taas
naiset pysyvät perinteisesti usein kotona,
minkä vuoksi he eivät sairastu yhtä useasti.
Väitteessä voi olla perää, mutta asiaa pitää
tutkia tarkemmin.

Taulukot 1 ja 2 havainnollistavat potilasmääriä LSV:n klinikoilla Mogadishussa ja Hargeisassa:
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Hankkeelle asetettiin tavoitteeksi hoitaa vähintään 85 % todetuista tuberkuloositapauksista menestyksekkäästi. Taulukkoon 3 on
koottu tulokset sekä Hargeisasta että Mogadishusta. Vuodella 2011 viitataan siihen, että
kyseisten potilaiden hoito on alkanut vuoden
2011 puolella, mutta päättynyt vuonna 2012.
Viittaus ”2014 Q1” puolestaan tarkoittaa niitä tapauksia, joiden hoito alkoi ja ehti päättyä
vuoden 2014 aikana.
T U L K I N TA A H O I D O I S TA

Kuten taulukosta näkee, tavoitteeksi asetettu
85 % saavutettiin vain Hargeisassa vuoden
2014 ensimmäisen kvartaalin aikana rekisteröityjen potilaiden keskuudessa. Muutoin
tavoitteeseen ei aivan päästy. Haastavan tilanteen taustalla oleviin syihin kuuluu mm.
ihmisten muuttoliike köyhyyden ja konfliktien vuoksi sekä kasvavat rifampisiinille
vastustuskykyiset tautikannat. Vastustuskykyisiä kantoja LSV diagnosoi entistä kattavammin GeneXpert-laitteilla, joilla saadaan
juuri rifampisiini testattua. Haasteena on tosin ajoittain ollut tarvittavien Xpert-patruunoiden saaminen WHO:lta Mogadishuun ja
Hargeisaan. Tämän ohella Hargeisassa edistetään edelleen kattavampien herkkyysmääritysten ja viljelyjen toteuttamista.
Vaikka hoitotulokset jäivät tavoitteesta,
lienee syytä huomioida, että vuonna 2013

Suomessa hoitojen onnistumisprosentti oli
THL:n tilastojen mukaan 68 %. Kirjoittajan
oma tulkinta Suomen heikosta tuloksesta on
se, että moni tapauksista löytyi ikääntyneen
väestön keskuudesta, mikä pitkälti selittänee
korkeahkoja kuolleisuuslukuja.
Y H T E E N V E T O H A N K K E E S TA J A
T U L E VA I S U U D E S TA

Kauttaaltaan hanke onnistui melko hyvin.
Somaliassa pitkien DOTS-hoitojen toteuttaminen on haasteellista. Kattavampien
herkkyysmääritysten tekeminen on vienyt
aikaa ja ollut vaikeampaa, kuin ehkä alun
perin kuviteltiin. Työ jatkuu ainakin vuosina 2015-2016. Keväällä 2016 laaditaan uusi
hankehakemus tuleville vuosille ja toivotaan
positiivista rahoituspäätöstä ministeriöltä,
sillä tautia ei mitenkään saada nujerrettua
runsaan vuoden aikana, eikä toisaalta paikallisilla tahoilla ole resursseja jatkaa toimintaa laadukkaasti ilman ulkopuolista tukea.
Lisäksi jatkossa painotetaan entistä enemmän ennalta ehkäisevää työtä sekä toisaalta
toteutetaan enemmän ns. active case finding
–strategiaa.
Suomen nykyisessä taloustilanteessa ja
asenneilmapiirissä hankkeesta voi nostaa
esiin myös sen piirteen, että hankkeesta voi
olla hyötyä myös Suomeen kohdistuvaan pakolaisvirtaan liittyen. Tulijoita on etenkin
Somaliasta, minkä vuoksi parempi ja edullisempi ratkaisu on hoitaa mahdollisimman
monta tapausta jo Somaliassa. THL:n tilastojen mukaan
vuonna 2014 33 % kaikista
Suomen tubitapauksista löytyi
ulkomaalaisten keskuudesta.
Valitettavasti jo vuosia Somaliasta kotoisin olevilla on ollut
epäkiitollinen asema olla kärkipäässä, kun tarkastellaan tuberkuloositilannetta ulkomaalaisten keskuudessa.
Erkki Kumpula
TB-hankekoordinaattori
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SYNNYTYSTAVAT MEILLÄ JA MUUALLA – GLOBAL TRENDS IN CHILDBIRTH

V I E S T I N TÄ

LUEN TO K I ERTUE 7.–11.12.2015

SY N N Y T YS TAVAT
M E I L L Ä J A M U UA L L A
Lapsen syntymä on maailman luonnollisin asia. Vai onko sittenkään? Sekä raskausaikaan että synnytykseen saattaa liittyä vaiheita, jotka hoitamattomina vaarantavat
sekä äidin että syntyvän lapsen terveyden tai hengen. Keisarileikkauksella synnyttäminen saattaa tällöin olla ratkaisu. Suhtautuminen keisarileikkaukseen on aiheuttanut paljon keskustelua viime vuosikymmeninä. Nykyisin on maita, joissa keisarileikkauksia tehdään paljon myös ilman lääketieteellistä syytä, ja toisaalta maita,
joissa keisarileikkausta ei ole mahdollista saada edes synnyttäjän hätätilanteessa.

O

lemme Suomessa tottuneet korkeatasoiseen äitiysneuvolatoimintaan
ja turvallisiin synnytyksiin. Sekä
Suomen äitien että vastasyntyneiden kuolleisuusluvut ovat alhaisimpia maailmassa.
Syntyvyys on laskenut viime vuosikymmeninä lähes kaikissa länsimaissa. Suomessa syntyy keskimäärin 1,8 lasta naista kohti,
eikä tämä luku ole edes Euroopan alhaisin.
Raskaudesta ja synnytyksestä onkin tullut
yhä ainutkertaisempi tapahtuma pariskunnille. Synnytykseen ladataan suuria odotuksia ja on luonnollista, että siitä toivotaan
mahdollisimman turvallista.
Vuonna 2013 Suomessa 16,3 % kaikista
lapsista syntyi keisarileikkauksella. Monet
eri seikat ovat johtaneet keisarileikkaussynnytysten yleistymiseen. Naiset ovat nykyisin
iäkkäämpiä synnyttäessään, mikä lisää erilaisten raskauskomplikaatioiden riskejä, joita
lisää myös yleistyvä ylipaino. Äiti saattaa olla
huolissaan omasta ja syntyvän lapsen terveydestä tai kärsiä synnytyspelosta ja näistä
syistä päätyä aktiivisesti toivomaan keisarileikkaussynnytystä.
Synnytystavoissa on suuria eroja eri maiden ja maanosien välillä. Köyhissä maissa,
erityisesti Afrikassa, keisarileikkausmahdollisuutta ei monin paikoin ole synnyttäjän
hätätilanteessakaan. Tästä syystä sekä äitejä
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että lapsia kuolee tai vammautuu. On myös
maita, joissa hoitokulttuuri on johtanut keisarileikkausten huomattavaan yleistymiseen
joko mukavuussyistä, äitien vaatimuksesta
tai synnytysten yleisen medikalisoitumisen vuoksi. Joillakin alueilla yli puolet lapsista syntyy nykyisin leikkauksella. Tämä
lisää leikkauskomplikaatioita, jotka voivat
aiheuttaa vaaratilanteita vielä myöhemmissä raskauksissakin. On myös näyttöä siitä,
että alatiesynnytys on syntyvälle lapselle ja
hänen tulevalle terveydelleen edullisempi
vaihtoehto.
Ongelmia ovat sekä ei-lääketieteellisistä
syistä tehtävien keisarileikkausten yleistyminen että leikkausmahdollisuuden puuttuminen äidin tai syntyvän lapsen hätätilanteessa.
Maailman Terveysjärjestö WHO on kiinnittänyt huomiota keisarileikkausten osuuden
nousuun. WHO:n näkemyksen mukaan 15
% ylittävä keisarileikkauksien osuus ei enää
tuota terveyshyötyjä äideille tai syntyville
lapsille. Terveysjärjestössä nähdään kuitenkin, että vähintään yhtä tärkeää kuin välttää
turhia keisarileikkauksia on mahdollistaa ne
kaikille niitä tarvitseville.
Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ja Suomen
Gynekologiyhdistys järjestävät Ulkoministeriön
viestintä- ja globaalikasvatus -hanketuella 7.–11.12.2015
synnytyksiin liittyviä maailmanlaajuisia eroja koskevan
luentokiertueen teemalla ”Global trends in childbirth /
Synnytystavat meillä ja muualla”.

ULKOMAISET LUENNOITSIJAT

LUENTOPAIKAT, -AJAT JA LUENNOITSIJA

Tarek Meguid,
synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri,
Mnazi Mmoja Hospital ja professori,
State University of Zanzibar, School of Health &
Medical Sciences, Zanzibar, Tanzania

KUOPIO

Marcos Augusto Bastos Dias,
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri,
asiantuntija, Women´s Health Coordination of
Ministry of Health ja professori, Women´s and
Child Health at Oswaldo Cruz Foundation
Tao Tony Duan,
professori ja klinikan johtaja,
Shanghai 1st Maternity and Infant Hospital,
School of Medicine, Tongji University
Lisäksi eri seminaareissa
kotimaisia luennoitsijoita.

LUENTOTEEMAT
Prof. Tarek Meguid:
Giving birth in Sub-Saharan Africa in 2015
– a glimpse into another reality.
Prof. Marcos Augusto Bastos Dias:
C-section trends in Latin America:
the Brazilian case.
Prof Tao Tony Duan:
From one-child policy to the economic boom:
factors affecting recent trends of childbirth in
China.

7.12.2015 klo 13–16.00, Itä-Suomen Yliopisto,
Medistudia (MS 302) – paikalla kaikki ulkomaiset
luennoitsijat, seminaari tarkoitettu lääketieteen ja
terveydenhuollon opiskelijoille.
8.12.2015 klo 8–9.00 KYS Naistenklinikan
aamumeeting – paikalla kaikki luennoitsijat
OULU
9.12.2015 klo 8–9.00 OYS Naistenklinikan
aamumeeting, prof. Tarek Meguid
TAMPERE
9.12.2015 klo 8–9.00 TaYS Naistenklinikan
aamumeeting. prof. Marcos Augusto Bastos Dias
9.12.2015 klo 13–16.00 Tampereen Yliopisto,
B-rakennus, pieni luentosali, Medisiinarinkatu 3,
seminaari suunnattu Master of International
Health (MIH) ja Master of Public Health (MPH)
-opiskelijoille, prof. Marcos Augusto Bastos Dias
HELSINKI JA ESPOO
9.12.2015 klo 8–9.00 Jorvin sairaalan
aamumeeting, prof. Tao Tony Duan
10.12.2015 klo 8–9.00 Kätilöopiston sairaalan
aamumeeting, prof. Tao Tony Duan
10.12.2015 klo 14–16.00 Metropolia
ammattikorkeakoulu, Meilahti, seminaari
lääketieteen ja kätilöopiskelijoille, prof. Marcos
Augusto Bastos Dias ja prof. Tarek Meguid
10.12.2015 klo 18–20.00 Haartman Instituutti,
Meilahden kampus, luento- ja keskustelutilaisuus
yhteistyössä David Livingstone -seuran kanssa,
paikalla kaikki luennoitsijat
11.12.2015 klo 8–9.00 HYKS Naistenklinikan
aamumeeting, prof. Tarek Meguid, prof. Marcos
Augusto Bastos Dias
12.12.2015 klo 14–15.00 LSV:n vuosikokous,
Elimäenkatu 25–27. prof. Tarek Meguid

Luennoille ovat tervetulleita paitsi
raskaana olevia ja synnyttäviä hoitava
henkilökunta, myös kaikki aiheesta
kiinnostuneet opiskelijat sekä lisäksi
muutkin synnytystapojen muuttumisesta
kiinnostuneet kuulijat.
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TU LE M U K A A N L SV: N TOI M I NTA A N !
LSV:n vuosikokous 2015 järjestetään 12.12. klo 15 alkaen osoitteessa
Elimäenkatu 25-27. Vuosikokous on hyvä tilaisuus tavata kollegoja, verkostoitua ja tulla
myös mukaan LSV:n toimintaan! Vuosikokouksen yhteydessä haemme uusia innokkaita
toimijoita joukkoomme – sekä kaikkiin LSV:n jaostoihin, että hallitukseen.
KEHITYSYHTEISTYÖJAOSTO:
Jaoston tehtävä on LSV:n kehitysyhteistyöprojektien suunnittelu, koordinointi ja toteutus. LSV:llä
on tulevalle vuodelle 2016 kolme jatkavaa kehitysyhteistyöhanketta Perussa, Somaliassa ja
Nepalissa. Kaudella 2015 LSV:n hallituksessa ei
ole ollut erillistä kehitysyhteistyövastaavaa.
RAUHANJAOSTO:
Joukkotuho- ja pienaseiden vastainen poliittinen
vaikuttamistyö kotimaassa ja ulkomailla. Tapahtumia, keskusteluiltoja, kokoontumisia. Yhteistyö
muiden rauhanjärjestöjen kanssa. Osallistumista
kattojärjestö IPPNW:n kongresseihin ja kansainvälisiin opiskelijakokouksiin. Erityisenä huolenaiheena ydinaseiden olemassaoleva uhka.
Vastuuhenkilönä 2015 Kati Juva (kati.juva@lsv.fi)
TERVEYSPOLITIIKKAJAOSTO:
Pääpisteenä ollut pitkään lääkärien ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä
terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden
korostaminen. Tulevalla kaudella keskitytään
SOTE-kehityksen seuraamiseen ja tasa-arvoisen
terveydenhuollon toteutumiseen. Paperittomien
terveyspalveluiden kehittäminen on yhä myös
agendalla. Vastuuhenkilönä 2015 Elina Hemminki
(elina.hemminki@lsv.fi).

YMPÄRISTÖJAOSTO:
Ympäristöystävällisten elämäntapojen edistämistä terveyden näkökulmasta. Yhteistyötä muiden
ympäristöjärjestöjen kanssa. Pienimuotoisempia
tapaamisia ja elokuvailtoja sekä kannanottoja
esim. ilmastonmuutokseen liittyen. Uudet aktiiviset jaostolaiset erittäin tervetulleita! Vastuuhenkilönä 2015 Emma Lommi (emma.lommi@lsv.fi)
OPISKELIJAJAOSTO:
Opiskelijoiden aktivoiminen mukaan LSV:n ydintoimintaan. Yhteistyö Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta FiMSIC:n kanssa. Tavoitteena
opiskelijalähtöiset tapahtumat kaikissa lääkiskaupungeissa ja LSV:n tunnetuksi tekeminen myös
opiskelijoiden keskuudessa. Vastuuhenkilönä
2015 Visa Mikkola (visa.h.mikkola@helsinki.fi)
TIEDOTUSJAOSTO:
Järjestön tiedotuksen kehittäminen ja koordinointi. LSV:n tiedotteen kokoaminen. Tiedotusvastaavan lisäksi jaostoon kuuluvat hallituksen
opiskelijavastaava, yhteyshenkilöt kustakin kehyhankkeesta sekä muut tiedotuksesta kiinnostuneet. Jaosto toimii yhdessä LSV:n toiminnanjohtajan kanssa. Uudet aktiiviset jaostolaiset erittäin
tervetulleita! Vastuuhenkilönä 2015 Karoliina
Rantonen (karoliina.rantonen@lsv.fi)

Lisää jaostojen toiminnasta voit lukea LSV:n nettisivuilta:

www.lsv.fi

Vuosikokouksessa valitaan LSV:lle hallitus kaudeksi 2016. Hallitukseen kuuluvat mm. edustajat jokaisesta jaostosta sekä jäsenasioista vastaava hallituksen jäsen. Hakija on hakukelpoinen mikäli hän on
LSV:n jäsen. Hakemukset LSV:n hallitukseen tulee lähettää on 11.12.2015 klo 23.59 mennessä
osoitteeseen kati.juva@lsv.fi. LSV:n hallitus 2015 kokoontuu 12.12. ennen vuosikokousta ehdottaakseen uuden hallituksen kokoonpanoa vuosikokoukselle.
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