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

yksyn alku on minulle aina innostavaa aikaa. Kesän jäljiltä on voimia varastossa ja
syksyn suunnitelmat kehkeytymässä, mutta minkään ei tarvitse vielä olla valmista
ja selvää. Deadlinet eivät paina ja mahdollisuuksia on runsaasti.
Myös LSV suuntautuu syksyyn innostuneesti. Terveyspoliittinen vaikuttaminen ja
kehitysyhteistyöhankkeet jatkuvat, joskin odotamme jännittyneinä, saammeko rahoitusta
myös ensi vuodelle.
Yksi uusi avaus on yhteistyön lisääminen venäläisten rauhanaktiivi-kollegojen
kanssa. Tällä hetkellä lännen (johon Suomikin selkeästi kuuluu) ja Venäjän suhteet ovat
kireämmät kuin pitkään aikaan. Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan sodan seurauksena
Venäjä asettuu yhä aggressiivisemmaksi ja arvaamattomammaksi naapuriksi. Tämä on
ymmärrettävästi aiheuttanut vaatimuksia myös sotilaallisen puolustuksen vahvistamiseksi, ja monet ovat aidosti peloissaan Venäjän pyrkimyksistä.
En kuitenkaan usko, että Suomeen kohdistuu minkäänlaista varteenotettavaa sotilaallista uhkaa Venäjältä. Informaatiosodankäynti ja ”trollihyökkäykset” ovat asia erikseen ja
ilmeisen todellisia. Venäjän johto voi olla arvaamaton mutta ei tyhmä. Sotilaallista voimaa
on käytetty ainoastaan silloin, kun on ollut selvää että sillä voidaan saavuttaa ”voittoja” ja
ainakin osa väestöstä on tukenut Venäjän miehitystä. Venäjälle ei ole mitään järkeä suunnitella tai käydä valloitussotaa Baltiassa tai Suomessa, joissa väestön tuki puuttuu täysin ja
kansainvälinen tuomio olisi välitön ja voimakas.
Näin ollen en näe, että sotilaallinen valmistautuminen ja uhkakuvien rakentaminen
olisi ensisijainen ja tärkein toimenpide Suomen turvallisuuden takaamiseksi. Taloudellisia
pakotteita on toki syytä jatkaa yhteisessä rintamassa Euroopan Unionin kanssa. Pidän
kuitenkin kaikkein olennaisimpana asiana tukea ja ylläpitää sekä diplomaattista että kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelua Suomen ja muiden länsimaiden sekä Venäjän
välillä. Aseiden kalistelu Itämerellä pikemminkin kiristää kuin liennyttää ilmapiiriä.
Venäjällä kansalaisyhteiskunta on tunnetusti suurissa vaikeuksissa. Monet kansalaisjärjestöt on nimetty ulkomaalaisiksi ”agenteiksi” ja niiden toimintaa on merkittävästi
rajoitettu. Poliittinen oppositio on lähes nujerrettu, tiedonvälitys on erittäin yksipuolista
ja toimittajia ja poliitikkoja on murhattu.
LSV:n ydinaseiden vastainen sisarjärjestö, Russian Physicians for the Prevention of
Nuclear War on edelleen olemassa, joskin sen toiminta on vähäistä. LSV:llä on aikanaan
ollut paljonkin yhteistyötä heidän kanssaan – matkoja Moskovaan ja Arkangeliin, iso
kongressi Helsingissä 2009. Nyt olemme jälleen aktivoimassa yhteistyötämme. Venäläiset
kollegat toivovat meiltä tukea rauhantyöhön. Yksi muoto voisi olla kliinisten seminaarien
järjestäminen Moskovassa, joissa puhuttaisiin sekä lääketieteellisistä aiheista (jotta kuulijoita tulisi paljon paikalle) että siitä,
miten lääkärit voivat olla yhteiskunnallisia vaikuttajia ja miten
lääkäreillä tulee olla myös sosiaalista vastuuta yhteiskunnan kehityksestä. Ydinaseet olisivat toki yksi tärkeä teema.
Lisäksi ensi vuoden helmi-maaliskuulle on suunnitteilla
laajempi IPPNW:n Euroopan ja Venäjän alueiden yhteiskongressi
Moskovassa, jonne toivotaan myös runsasta suomalaisosanottoa.
Jatketaan yhteistyötä, kieltäydytään olemasta vihollisia!
Helsingissä 20.8.2016
Kati Juva
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H A A S TAT T E L U S S A A R K K I AT R I R I S T O P E L KO N E N

“ VIHAN ILMAPIIRI UHK A A
L Ä Ä K Ä R I N T YÖ N P E R U S TA A”
Vihapuheesta, rasismista ja internetin
viharyhmistä puhutaan paljon. Moni kokee
yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristyneen.
Miten vihaaminen ja vihasta puhuminen
mielestänne liittyvät lääkäriin ja lääkärin
työhön? Tulisiko lääkärien olla huolissaan
tilanteesta?
Lääkärin ammatin valinta on kannanotto
oikeudenmukaisuuden puolesta syrjäytymistä vastaan, rauhan puolesta väkivaltaa
vastaan, totuuden puolesta epätotta vastaan.
Aina kun laiminlyömme yhden vähäisimmistä, laiminlyömme oman inhimillisyytemme. Mielessäni on se suurenmoinen
laupeuden työ, mitä Lääkärit ilman rajoja
- yhteisö on tehnyt eri puolilla maailmaa.
Samanlaista laupeuden työtä tekee ja on
tehnyt moni suomalainen lääkäri kriisinhallintatehtävissä ja kehittyvissä maissa. Nyt
myös paperittomien parissa omassa maassa.
Valassaan lääkäri lupaa palvella lähimmäisiä ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.
Ihmisyyden kunnioittaminen tarkoittaa sitä,
että jokaista on kohdeltava ainutlaatuisena
persoonana, elämän kunnioittaminen sitä,
että kaikella elämällä on moraalista arvoa.
Vihan, vihapuheiden ja syrjimisen luoma
ilmapiiri uhkaa vakavalla tavalla lääkärin
työn humanistista perustaa.

Lääkärin ammatin valinta on
kannanotto oikeudenmukaisuuden
puolesta syrjäytymistä vastaan,
rauhan puolesta väkivaltaa
vastaan, totuuden puolesta
epätotta vastaan.
4
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Kun väki vaeltaa suurina joukkoina
etelästä pohjoiseen ja idästä länteen,
maapallo kutistuu ja erilaiset kulttuurit
sekoittuvat keskenään. Tämän vaelluksen seurauksena lääkäri kohtaa entistä
useammin apua hakevia kansalaisia oman
kulttuuripiirimme ulkopuolelta. Jokainen
heistä kohdataan kumppanina eikä vain
olosuhteena riippumatta maahaan muuttamisen tavasta ja syystä. Myös paperiton
kulkija. Ihmisarvoa loukkaavan ilmapiirin
tihentyminen on kaikkien yhteinen huoli.
Millaisia terveysvaikutuksia vihapuheella
on? Entä miten se voi mielestänne pahimmillaan heijastua yhteiskuntaan?
Kielteinen maailmankuva, aggressiot ja
kateus, eriarvoisuus ja syrjäytyminen
huonontavat elämänlaatua ja lyhentävät
elämää. Viha ja vihapuheet uhkaavat siten
sekä vihaajan että vihan kohteen henkistä
ja fyysistä hyvinvointia. Vihan ilmapiirissä
kenelläkään ei ole hyvä olla.
Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu saada
hoitoa terveyttä uhkaavissa tiloissa. Oikeus
hoitoon perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kansalliseen lainsäädäntöön
ja hoitoetiikan periaatteisiin. Lähtökohtana
on ihmisyyden ja elämän kunnioitus, Matteuksen evankeliumin auttamisen eetos ja
lähimmäisen rakkaus.
On selvästi sanottava, että nämä oikeudet
koskevat kaikkia kansalaisia, kantaväestöä ja
maahanmuuttajia, myös niitä paperittomia
kanssakulkijoita, jotka sinnittelevät hengissä
pysymiseksi viranomaisilta piilossa, asuvat
ties missä, ovat jossain joukossamme, mutta
eivät kuulu joukkoomme.
Julkisessa terveydenhuollossa paperiton on
sellainen kulkija, jolla ei ole oikeutta käyttää

julkisia terveyspalveluita asiakasmaksulain
mukaisesti. Oikeutta ihmisyyteen ei kuitenkaan kukaan voi toiselta ottaa. Ihmisyydellä on itseisarvo ja ihmistä on kohdeltava
päämääränä eikä välineenä. Kaikki ihmiset
syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan
ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja
omatunto ja heidän on toimittava toisiaan
kohtaan veljeyden hengessä. Näin kirjoitettiin YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen 65 vuotta sitten.
Yhden oikeudet velvoittavat toimimaan
niin, että yhteisesti sovitut oikeudet toteutuvat. Velvoitteet voivat olla lakisääteisiä,
yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisia
tai pelkästään moraalisia. Lain mukaan
jokaisella Suomessa oleskelevalla ihmisellä
on oikeus kiireelliseen hoitoon. Kiireellisellä
hoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, jonka
antamatta jättäminen pahentaisi sairauden
kulkua tai vamman vaikeutumista. Tämän
lainkohdan ongelmana on, ettei siinä määritellä, mitkä tilat kuuluvat kiireellisen hoidon
piiriin. Laista ei käy ilmi, mikä hoito on
välttämätöntä vaan ainoastaan mikä on
kiireellistä. Ne eivät ole sama asia. Lääkärillä
on siten suuri harkintavalta päättää mikä
on kiireellistä, ja mikä siihen verrattavissa
olevaa välttämätöntä.
Suurta huolta on herättänyt asiantuntijoiden laatiman uuden tartuntatautilakiesityksen maahanmuuttokielteinen käsittely eduskunnassa. Sen tavoitteena on ollut
rajoittaa tartuntatautien ehkäisytoimet vain
niihin kansalaisiin, joilla on kotipaikkaoikeus. Tämä vaarantaa vakavalla tavalla
varhaiset toimet tarttuvien tautien leviämisen
estämiseksi sekä tehokkaan ensihoidon.
Samalla vaarannetaan koko väestön terveys.
Mitä suomalainen lääkäri voi / mitä
lääkärin pitäisi tehdä vihapuheen hillitsemiseksi?
Parantajana lääkärin tehtävänä on jouduttaa
sairaan paranemista, vähentää kärsimyksiä
ja auttaa ja tukea sairasta. Se ei riitä. Vielä
tarvitaan sosiaalista vastuuta ja herkkäkuuloisuutta. Lääkärillä on tieteelliseen tutki-

mukseen perustuvaa ymmärrystä ihmisen
käyttäytymisestä ja ainutlaatuisen arvokasta
tietoa elämän arjesta, jota kertyy potilaiden
tarinoiden kautta. Lääkärikunnan tulisi
käyttää tätä ymmärrystä ja tietoaarretta
yhteiseksi hyväksi osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osoittamalla tie
sellaiselle sosiaalisesti oikeudenmukaiselle
ja inhimilliselle maailmalle, jossa jokaisella
kanssakulkijalla on hyvän elämän mahdollisuus. Kaikki ihmiset ovat samanarvoiset.
Pitkän elämänkokemuksenne kautta olette
todistanut monenlaisia aikakausia sodanjälkeisestä jälleenrakennuksen ajasta
kylmään sotaan, liennytykseen ja nyt tähän
aikaan, jona kansallismieliset puolueet ja
mielialat nostavat päätään. Miten aiemmin
on selvitty hankaluuksista ja edetty vihasta
yhteistyöhön? Onko lääkäreillä ollut tässä
roolia?
Sen jälkeen kun vuoden 1918 sisällis-vapaussota oli käyty Suomessa ja siihen liittyvä
likapyykki pesty, keskinäistä vihaa ei ole
pidetty. 1939-1945 sotien aikana vihattiin
vihollista. Ennen sotia pyrkivät äärioikeistolaiset valtaan ja sotien jälkeen vasemmistososialistit, mutta vihasta ei silloinkaan
ollut kysymys, vaan vallasta. Näistä selvittiin
viisaiden johtajien ansiosta. Viha ja vihapuheet ovat uutta Suomessa.
Lääkärit ovat tehneet lääkärin työtä
sairaiden parissa eikä ammattikuntana
ole osallistunut poliittiseen toimintaan.
Lääkärin sosiaalinen vastuu- yhdistyksen
toiminta on velvoittava esimerk k i
koko ammattikunnalle.
8.7.2016
Risto Pelkonen,
arkkiatri
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KO L U M N I

E N N A K KO LU U LOT PA H E N TAVAT
C - H E PAT I I T I N H A I T TO J A

K

esäkuussa Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi ensimmäisen globaalin terveysstrategiansa virushepatiittien torjumiseksi. Visiona on maailma, jossa kaikki hepatiittivirustartunnan saaneilla on mahdollisuus tehokkaaseen ja turvalliseen hoitoon
kohtuulliseen hintaan. Koska perinteisiin interferoniin perustuviin C-hepatiittihoitoihin
liittyy hankalia sivuvaikutuksia, kontraindikaatioita ja vaihteleva tehokkuus, tämän vision
toteuttaminen vaatisi viime vuosien saatossa markkinoille ilmestyneiden tablettimuotoisten
lääkkeiden laajempaa käyttöä. Tänä päivänä näiden saatavuus on kuitenkin maailmanlaajuisesti alhaista, ja lääkkeet ovat kaikkea muuta kuin edullisia.
C-hepatiittivirus löydettiin vain joitakin vuosia HI-viruksen jälkeen, mutta sen biologia
oli pitkään huonosti tunnettu. Myös C-hepatiitti tarttuu veriteitse, aiheuttaen usein kroonistuvan infektion. Sekä kroonisuus että tarttuvuus ovat latautuneita, tunteita herättäviä käsitteitä, jotka vaikuttavat siihen, miten sairastuneeseen henkilöön suhtaudutaan, ja myös häneen
omaan käsitykseensä itsestään ja terveydentilastaan. Tartuntareittinsä ja epidemiologiansa
takia C-hepatiitti mielletään lisäksi vahvasti huumeiden käyttäjien taudiksi. Tämä assosiaatio
liittää stereotypiat ja ennakkoluulot huumeiden käyttäjistä C-hepatiitin kulttuurisesti ymmärrettyjen merkitysten kirjoon.
Näiden mielleyhtymien summana on voimakas stigma, joka aiheuttaa joillekin C-hepatiittia sairastaville enemmän kärsimystä kuin viruksen suorat terveysvaikutukset. Stigma
vaikeuttaa testeihin ja hoitoon hakeutumista, kun C-hepatiittipositiiviseksi leimautumisesta
muodostuu valtava riski ihmisen sosiaaliselle elämälle. Ennakkoluulot siitä, millaiset ihmiset
voivat sairastua C-hepatiittiin saattavat hankaloittaa diagnoosiin pääsyä silloin, kun potilas
ei vastaa mieleen juurtunutta stereotyyppiä. Onkin arvioitu, että suuri osa maailman kroonista C-hepatiittia sairastavista ihmisistä ovat tartunnastaan tietämättömiä.
Tutkimusten mukaan myös terveydenhuollon piirissä tapahtuu merkittävää C-hepatiittiin
liittyvää stigmatisointia ja syrjintää. Diagnoosin saaneet kokevat usein, että heitä pidetään
syyllisinä tartuntaansa tai jopa ajatellaan, että he ansaitsevat taudin. Poliittisella tasolla stigma
vaikuttaa siihen, miten merkittävänä terveysongelmana tautia pidetään. Lääkkeiden ollessa
erittäin kalliita, on poliittinen tahto keskeisessä roolissa WHO:n vision toteuttamisessa.
Yhteiskunnallisesti arvostettuina asiantuntijoina ja potilaita
kohtaavina ammattilaisina lääkäreiden voidaan ajatella olevan erinomaisessa asemassa vaikuttaa sairauksien koettuihin merkityksiin.
Yleinen tietämys C-hepatiitista, sen tartuntareiteistä, taudinkuvasta ja
ennusteesta on edelleen alhaista. Lääkäreiden välittämillä faktoilla ja
asenteilla voi siis olla keskeinen merkitys sairauskäsitysten muovautumisessa yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
Line Kurki
Kirjoittaja on lääketieteen ja antropologian opiskelija
ja LSV:n tiedotusvastaava.
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Kuva: Merja
Metsä-Heikkilä

ZIK A-EPIDEMIA
ISKEE KIPEIMMIN
KÖY H I I N

David Livingstone -seuran ja LSV:n
yhteisessä zikavirusepidemiaa
koskevassa luentotilaisuudessa puhuivat
prof Marcos Diasin (vas.) lisäksi
professori Olli Vapalahti (kesk.)
ja vanhempi tutkija Jussi Sane.
NFOG:n kongressissa puhujana oli
lisäksi epidemiologi, yksikön päällikkö
Markku Kuusi THL:stä (oik).

Viime vuoden syyskuussa Brasilian syntymärekisteri alkoi hälyttää. Syntyi poikkeuksellisen paljon pienipäisiä, mikrokefalisia vauvoja. Pian aiheuttajaksi paljastui
hyttysten levittämä zikavirus.

V

irusta levittää sama hyttynen kuin
dengue- ja chikungunyakuumettakin. Zikaviruksen aiheuttama tauti
on melko lieväoireinen: kutinaa, ihottumaa,
kuumetta, konjunktiviittia, nivel- ja lihaskipuja, päänsärkyä. Vakavampi seuraus on
sen sijaan sikiövaurio raskaanaolevan infektion yhteydessä. Riski sikiölle on suurin
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana,
myöhemmin sairastetun taudin aiheuttama
riski on vielä tuntematon.
B R A S I L I A S S A Z I K AV I R U S I N F E K T I O O N KÖ Y H I E N V I T S A U S

Brasilialainen professori, gynekologi
Marcos Dias vieraili Suomessa kesäkuussa
pohjoismaisessa gynekologikongressissa
(NFOG2016) puhumassa zikavirusepidemiasta maassaan.
Virusta levittävät hyttyset viihtyvät
olosuhteissa, joissa elävät etupäässä köyhät
brasilialaiset. Niinpä onkin jo kerrottu, että

raskaaksi tulevat tai raskautta suunnittelevat
varakkaat naiset pakenevat virusalueilta,
jopa ulkomaille.
Maa on myös sikäli ongelmallinen, että
vaikka sikiövaurio todettaisiinkin raskauden
aikana, raskauden keskeyttäminen maassa
on sallittu vain, mikäli sikiö on elinkelvoton
(anenkefalia) tai raskaus uhkaa äidin henkeä.
Zikaviruksen aiheuttamat sikiövauriot eivät
siis oikeuta aborttiin.
Sairaina syntyneet lapset tarvitsisivat koko
loppuelämänsä erilaisia tuki- ja kuntoutustoimia, mikä on kallista eikä useinkaan
köyhien perheiden saavutettavissa. Terveys
ei ole siis tasa-arvoista, tässäkään asiassa.
Merja Metsä-Heikkilä
LSV:n zikavirusluento järjestettiin
Ulkoasiainministeriön viestintä- ja
globaalikasvatustuella.
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TERVEYSPOLITI IKK A

T T I P:N S E U R AU K S E T
K I I N N O S TAVAT L Ä Ä K Ä R E I TÄ
LSV:n politiikkajaoston tiedotuskampanja TTIP-aiheesta alkoi luentotilaisuudella
Lääkäriliitossa toukokuun 25. päivänä .

A

katemiaprofessori Martti Koskenniemi puhui aiheesta ”Investointisuoja ja julkinen valta TTIP-sopimuksessa.” Koskenniemi korosti sitä, että
sopimuksen suurin riski ja uhka eivät ole
niinkään nuo menettelyt itsessään, vaan
päätösvallan siirtyminen julkiselta vallalta
yksityiselle pääomalle. Hän muistutti, että
jo nyt on syntynyt ns. third party financing
– yrityksiä, jotka rahoittavat tällaisia oikeudenkäyntejä, sillä niissä on valtava ansaintamahdollisuus.
- TTIP-järjestelmän keskeisiä voittajia
ovat sijoitusrahastot sekä asianajotoimistot,
Koskenniemi huomautti.
Koskenniemi pitää todellisena uhkana sitä,
että yksityiset sijoittavat pääsevät esimerkiksi
terveydenhuoltoalalla vaikuttamaan päätöksentekoon siten, että amerikkalaisomisteisten yritysten lakimiehet voivat potentiaalisesti jo valmisteluvaiheessa muistuttaa
oikeudenkäynnin mahdollisuudesta silloin,
kun sote-alaa pyritään reguloimaan tavalla,
joka voi olla yksityisten yritysten silmissä
vapaata kilpailua rajoittavaa.
” T E R V E Y D E N H U O LT O E I O L E
K A U P PATAVA R A A”

Koskenniemen puheenvuoron jälkeen
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki
Pälve esitteli paneelin, jossa olivat mukana
THL:n Meri Koivusalo, Lääkäriliiton Mervi
Kattelus, Pohjoisen ulottuvuuden ei-tarttuvien tautien asiantuntijaryhmän jäsen Mikko
Vienonen sekä Koskenniemi. Heikki Pälve
kertoi olleensa Euroopan lääkäriliiton TTIP8
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Kuva: Salla Nazarenko
LSV:n ja Lääkäriliiton TTIP-info keräsi salin täyteen Lääkäriliitossa

TTIP-järjestelmän
keskeisiä voittajia ovat
sijoitusrahastot sekä
asianajotoimistot
työryhmän puheenjohtajana, ja myönsi
kokeneensa silloin TTIP-kysymyksen kovin
monimutkaiseksi.
- Terveydenhuolto ei ole normaalia kauppatavaraa. Jos terveyspalvelut tulevat osaksi
sopimusta, vaikutuksia pitää tarkastella,
huomautti Pälve.
Meri Koivusalo muistutti, että Suomi on
pyrkinyt tekemään sopimusneuvotteluissa
varaumia, mutta varaumat eivät ole kattavia.
Mervi Kattelus kertoi, että TTIP -sopimusneuvotteluissa keskustellaan ammattipätevyyksistä; tässä vaiheessa neuvotteluissa
ovat arkkitehdit, insinöörit, lakimiehet,
eivät siis lääkärit. Aiheesta on keskusteltu
Euroopan lääkärijärjestössä, näkemyksiä
on Katteluksen mukaan monenlaisia eikä
selkeätä kantaa ole syntynyt. EU:n alueella
ammattipätevyysdirektiivin myötä on
säädetty lääkärin tutkintojen vähimmäispituudet; USA:ssa osavaltioiden järjestelmät
ovat erilaisia. Tästä syystä lääkäritutkintojen
vastavuoroinen tunnustaminen ei näytä
kovin todennäköiseltä.
Mikko Vienonen huomautti siitä, että
ulkoasiainministeriö on koko ajan korostanut, että terveyspalvelut ovat sopimuksen
ulkopuolella, mikä on Vienosen mukaan

vaikea uskoa. Vienosen mielestä valtion
pitäisi yhtä lailla voida haastaa oikeuteen
sairautta tuottavat yhtiöt, jos yhtiöt voivat
haastaa valtioita kilpailun esteisiin liittyen.
- Alkoholiteollisuus tuottaa miljardin
verotuloja ja kuuden miljardin euron edestä
haittoja. Tämä pitäisi voida periä alkoholialan yrityksiltä, Vienonen totesi lisäten, että
ihmisiä pitäisi voida myös suojella liialta
lääkkeiden käytöltä, vääränlaiselta lääkkeiden käytöltä, ja toisaalta turvata lääkkeet
niille joilla ei esimerkiksi ole varaa niihin.
Suurimpana uhkana Vienonen pitää
uhkana terveyspalvelujen ja ammattisääntelyn tilannetta.
J U L K I S E N PA LV E L U N
M Ä Ä R I T T E LY
O N E PÄ M Ä Ä R Ä I S TÄ

Euroopan komission Suomen edustuston
päällikkö Sari Artjoki huomautti, että sopimuksessa lukee, että jäsenvaltiot saavat
järjestää julkiset palvelut, mukaan lukien
terveyspalvelut, haluamallaan tavalla.
Professori Koskenniemi vastasi tähän, että
näin on, mutta julkisten palvelujen alue on
harmaata ja lopullisesti se määrittyy vasta
tulevissa oikeudenkäynneissä, ovat ne sitten
välimies- vai tuomioistuinprosesseja.
Mikko Vienonen huomautti, että monesti
käsitys terveyspalveluista on kapea: ajatellaan, että niissä on kyse vain lääkäri- tai
hoitajakäynneistä, jolloin sairauksien

ehkäiseminen tai elintasoon tehtävät interventiot eivät olekaan terveyspalveluja.
Heikki Pälve muistutti, että audiovisuaaliset palvelut jäivät sopimuksesta pois
Ranskan vaatimuksesta. Neuvotteluissa
käydään siis kauppaa sillä, mitkä toimialat
ovat sopimuksessa ja mitkä eivät.
Lopuksi keskusteltiin vielä yleisemmin
sopimuksen tulevaisuudesta.
Mikko Vienonen sanoi toivovansa, ettei
lapsi menisi pesuveden mukana.
- Uskon, että vapaan kaupan käyminen
ilman esteitä on kaikkien etu. Mutta en
ymmärrä mihin tarvitaan välimiesmenettelyä.
Tilaisuus keräsi useita kymmeniä kiinnostuneita lääkäreitä.
Salla Nazarenko
TTIP-tiedotuskampanja järjestetään ulkoasianministeriön Eurooppa-tiedotustuella.
Toukokuun tilaisuutta tuki Lääkäriliitto.

Seuraava, kaikille avoin tilaisuus
pidetään 14.9. klo 16.30
Hotel Arthurin tiloissa Helsingissä.
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TERVEYSPOLITI IKK A

Kuva: Salla
Nazarenko

LO B B AU S O N H Y VÄ
TA I TO L Ä Ä K Ä R I L L E K I N

Kouluttaja Kimmo Collander,
LSV:n varapuheenjohtaja
Merja Metsä-Heikkilä ja
Paperittomat-hankkeen
Meri Korniloff pohtivat
lobbauksen kiemuroita

LSV:n ja Global Clinicin yhteisessä lobbauskoulutuksessa pohdittiin, mitä lobbaaminen on ja miksi se on tärkeää myös järjestöille.

K

ouluttaja, kokenut vaikuttajaviestijä Kimmo Collander muistutti, että
Suomessa käytetään hyvin vähän
argumenttia ”Teen näin koska tämä on
oikein.” Se on argumentti, joka järjestöillä on
vahva. LSV:nkin missio on ’oikeudenmukaiseen maailmaan lääkärin keinoin’.
Collander tähdensi, että lyhyt tapaaminen
kansanedustajan kanssa on sovittavissa
suhteellisen helposti, mutta ensin kannattaa
tutustua aatteeseen.
- Selkeästä, toteen näytetystä ja omaperäisestä tiedosta on suorastaan pula, Kimmo
Collander totesi ja tähdensi, että tieto on
tiivistettävä lyhyeksi.
Lobbaajan on tärkeä kartoittaa ne henkilöt,
jotka parhaiten pystyvät tavoitteita ajamaan.
On pohdittava muitakin tahoja, kuin ministerejä tai valiokuntien puheenjohtajia. On
hyvä nostaa esiin konkreettinen ajatus vaikkapa seuraavasti: ”ministeriössä on valmis-
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teilla tällainen laki, meillä olisi ajatus siihen
liittyen!”
Collander muistutti myös, että poliitikot
haluavat tunnustusta kollegoilta tai muualta.
Näkyvyys blogeissa, kolumneissa ja muualla
on tärkeää.
Osana koulutusta LSV:n ja Global Clinicin
aktiivit pohtivat argumentteja ja nimesivät
konkreettisia henkilöitä ja tahoja, joille asiaa
pitäisi edistää.
Collander muistutti, että tieteellisesti
todennettu tieto on aina hyvä argumentti,
samoin kuin esimerkiksi se, miten asiat on
järjestetty Ruotsissa. Kansanedustajille voi
tarjota aiheita kolumneihin tai vastaaviin.
Mitä valmiimpaa ja argumentoidumpaa tieto
on, sen parempi.
LSV ja Global Clinic jatkavat yhteistyötään
syksyn mittaan.
Global Clinic kaipaa myös lisää lääkäreitä
toimintaansa. Lue lisää tästä tiedotteesta ja
Facebook-sivuiltamme!
Salla Nazarenko

Kuva: Marita
Räsänen

K E H I T Y S Y H T E I S T YÖ

L S V:N I N T I A - H A N K E O N N I S T U I
TUKEMA AN MA ASEUDUN NUORIA
LSV:n ja intialaisen MAMTA-HIMC-kansalaisjärjestön viimeisin yhteinen hanke
päättyi suunnitellusti joulukuussa 2015. Hankkeen ulkoiseksi evaluaattoriksi
valittu gynekologi, LT Marita Räsänen tutustui hankkeen tuloksiin yhdessä
hankeryhmän jäsenten kanssa tammikuussa 2016.

K

olmivuotisessa Nuorisoystävällisten
terveyspalveluiden kehittäminen
Intian maaseudun kyläyhteisöissä
-hankkeessa järjestettiin terveysneuvontaa
kouluissa ja kylissä Varanasia, Bangalorea
ja Allahabadia ympäröivällä maaseudulla.
Opettajat ja kyliin jalkautuvat terveydenhuollon työntekijät olivat keskeisessä roolissa
nuorten ja aikuisten tavoittamisessa, terveystiedon jakamisessa sekä erilaisten terveyshuolten selvittelyssä ja jatkohoitoon ohjaamisessa.
Evaluaattori jätti raporttinsa LSV:lle
huhtikuussa. Sen loppupäätelmänä todetaan, että vaikka nuorten terveyspalveluiden
kehittäminen on Intian olosuhteissa haastavaa, hanke näyttää onnistuneen tässä.
Haastateltujen nuorten mukaan hankkeessa
tarjottu terveystieto oli vähentänyt kasvuun
ja kehitykseen liittyviä väärinkäsityksiä,
lisännyt itseluottamusta sekä auttanut nuoria
ja heidän perheitään tekemään hyödyllisiä

päätöksiä – esimerkiksi saattamaan opinnot
loppuun ja lykkäämään avioliittoa ja perheen
perustamista täysi-ikäisyyteen. Myös hankkeeseen osallistuneet terveydenhuollon
toimijat, opettajat ja päättäjät kokivat
saaneensa uusia työkaluja nuorten kanssa
toimimiseen ja terveyden edistämiseen.
Nuorison terveyteen liittyviä haasteita
on Intian maaseudulla edelleen. Osa niistä
johtuu resurssien puutteesta, mutta myös
asenteet erityisesti seksuaaliterveysasioiden
käsittelyä kohtaan ovat yhä paikoin varautuneita. LSV:n ja MAMTA:n esimerkki on
kuitenkin osoittanut, että yksinkertaisetkin
toimet voivat tuottaa tulosta, kun koko
yhteisö saa osallistua. Hankkeen kohdealueilla niin nuoret, heidän vanhempansa
kuin kyläneuvostojenkin jäsenet asettuivat
tukemaan laadukasta terveyskasvatusta.
Topi Turunen
topi.turunen@lsv.fi
L S V -T I E D O T E 3 / 2 0 1 6
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TULE VAPAAEHTOISTYÖHÖN
PAPERITTOMIEN PARIIN!
Paperittomien lääkäriklinikka Global Clinic Helsingissä kaipaa akuutisti
lisää lääkäreitä toimintaansa!
Paperittomien klinikka toimii vapaaehtoisvoimin.
Asiakaskunta koostuu henkilöistä, joilla ei ole
päivystyksellistä terveydenhuoltoa lukuunottamatta pääsyä julkiseen terveydenhuoltoon,
yleensä erilaisista oleskelustatukseen liittyvistä
syistä. Potilaita tulee niin EU- ja Eta-maista kuin
kolmansista maista.
Potilastapaukset ovat pääosin perusterveydenhoidon tasoisia ja terveyskeskuskokemuksella
pärjää hyvin. Myös eri alojen erikoislääkäreitä
kaivataan konsulteiksi!
Yleistä tietoa paperittomuudesta ja sen syistä
löytyy mm. Pakolaisneuvonnan Paperittomathankkeen sivuilta paperittomat.fi.
Klinikan toiminnan ja hoidon jatkuvuuden
takaamiseksi toivomuksemme on, että vapaaehtoinen voi sitoutua osallistumaan noin kerran
kuukaudessa, mutta vapaaehtoisena voi
toimintaan osallistua omien mahdollisuuksiensa

ja kulloisenkin vaihtuvan elämäntilanteensa
mukaan.
Yhden klinikkaillan aikana paikalla on pääsääntöisesti 2 lääkäriä, hammaslääkäri, 3 hoitajaa ja
kätilö sekä oikeudellista neuvontaa paperittomille
tarjoava lakimies ja tulkkeja. Klinikka on auki
kerran viikossa klo 17.30-19.30.
Tervetuloa mukaan varsin erilaiseen
potilastyöhön ja iloiseen ja
mukavaan työyhteisöön!
Lisätietoja saa
lääkäri Moona Merikalliolta
puh 044 3391320,
moona.merikallio@gmail.com,
jolle voi myös ilmoittautua mukaan tai
perehdytykseen klinikan toimintaan.
Lämpimästi tervetuloa!

Vielä ehdit mukaan OmaKapua-matkalle!

VALLOITA VUORI
JA VIERAILE SADEMETSÄN
INTIAANIKYLÄSSÄ!
Lähde Kapuamaan ja kerää varoja Perun
alkuperäisväestön terveyden edistämiseksi!
OmaKapua Peru kiivetään marraskuussa 2016
Perun vuoristossa. Samalla reissulla
tutustutaan LSV:n ja OmaKapuan tukemaan
kehitysyhteistyöprojektiin Amazonialla.

VENÄLÄISKOLLEGAT TOIVOVAT YHTEISTYÖTÄ
Maailman tilanne huolestuttaa monia. Huoli ei koske vähiten naapurimaatamme
Venäjää. Venäjän IPNNW:n aktiivit Vladimir Garkavenko ja Anastasia Medvedeva
toivoisivat yhteistyötä suomalaisten kollegojen kanssa.
- Voisimme järjestää seminaarin, jossa
pitäisimme kliinisen osuuden sekä päälle
keskustelun lääkärien yhteiskuntavastuusta,
Garkavenko sanoi LSV:n toiminnanjohtaja Salla
Nazarenkolle tämän vierailtua Moskovassa.
- Sekä suomalaisten lääkärien ammatillinen
osaaminen että kykynne toimia yhteiskunnan
hyväksi kiinnostavat meitä kovasti.
Venäläisiä kiinnostaa paitsi suomalaisten
kollegojen kliininen osaaminen myös mm.
sote-uudistus: myös Venäjällä on meneillään
suuri terveydenhuollon uudelleenorganisointi.
- Terveydenhuollon rahoitus ja yksityisen
ja julkisen terveydenhuollon suhde ovat
kiinnostavia teemoja, sanoi Vladimir Garkavenko.
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- Lisäksi kuulemme mielellämme suomalaislääkärien yhteistyöstä poliitikkojen kanssa.
Ja rauhantyö on tärkeää.

Lähtisitkö toukokuussa 2017
LSV-matkalle Moskovaan?
Pitäisitkö venäläiskollegoille luennon?
Opiskelijajäsenille tiedossa pieniä
apurahoja! Seuraa tiedotustamme!
Liity politiikka-listallemme ja
seuraa Facebookia!
Mailaa politiikka@lsv.fi !
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K UT S U
Tervetuloa
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen
lauantaina 26.11.2016 klo 12
KEPA ry / Kokoushuone Vallila,
Elimäenkatu 25-27, 5. krs

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
(toimintasuunnitelma ja talousarvio,
puheenjohtajan ja hallituksen valinnat)
Ilmoittautumisia pyydetään 23.11. mennessä:
lsv@lsv.fi / puh. 045 350 8516
Kokousta edeltää asiantuntijavierailu klo 11.
Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen projektipäällikkö
Linda Karvinen kertoo MSF:n suunnitelmista Suomessa
ja lääkärien rekrytoinneista humanitaarisiin tehtäviin.
Lämpimästi tervetuloa!
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