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MUKAVUUSRAJOJEN	TUOLLA	PUOLEN	
Essi	Nuutinen	

Lämpöaalto. Hikeä valuu, lakanat voisi vaihtaa
vaikka joka päivä, eikä edes leikkaussalin
armollinen ilmanvaihto tunnu riittävän viileältä.
Pitäisi varmaan ostaa oma henkilökohtainen
jääkaappi. Leikkaussalissa assisteeratessa taas
vasenta olkapäätä särkee ja niska kramppaa,
mutta koska leikkaavan kirurgin kädet ovat sillä
hetkellä kiinni potilaan rektoseelessä, ei käy
mielessäkään vaihtaa asentoa tai pyytää taukoa.
Sen sijaan vedetään syvään henkeä, yritetään
saada lihaksia rennommiksi ja pysytään samassa,
staattisessa asennossa kuin aiemmin.

Tähän ollaan jo totuttu; että unelmia kohti
kulkeminen ei aina välttämättä tunnu kaikkein
mukavimmalta.

Mennään ajassa melkein kuusi vuotta
taaksepäin. Ensimmäinen anatomian tentti. En
muista siitä hirveä paljon. Mieleen on painunut
helpotus, kun lääkiksen ensimmäinen suullinen
tentti meni läpi hyvin, eikä muistoa varjosta
edes se, että sain tämän jälkeen hirvittävän
migreenikohtauksen. Suomalaiset lääkiskollegat
jaksavat usein kauhistella suullisia tenttejä,
mutta tähänkin kamaluuteen vaan tottuu ja
kasvaa ajan myötä. Viimeisin suullinen tentti,
mikä itselläni on ollut, oli neurologian loppu-
exam Zoomin kautta. Tuskanhiki siinäkin tuli,
mutta ei yhtään enää niin hirvittävä kuin joskus
aiemmin. Eikä jälkikäteen tarvittu edes
Panadolia.

Lääketieteen opinnot kestävät vähintään kuusi
vuotta, ja näin jälkikäteen asiaa reflektoiden,
toisinaan tie on ollut kaikkea muuta kuin
”mukava” kulkea. Ja tämä tulee nyt viimeisen
vuoden opiskelijan suusta. Ja se on ihan okei
myöntää niin itselleen kuin kanssa-
opiskelijoillekin. On ihan okei myöntää, että
joskus opiskelu tuntuu tahmealta, hankalalta tai
epämotivoivalta. On okei myöntää, että
jännittää aivan hirveästi tai että on pettynyt
huonosti menneeseen tenttiin.

Korona-aika on pakottanut monet meistä
kasvamaan nopeammin ”isoiksi”. Ensimmäisen
vuosikurssien opiskelijat ovat joutuneet
ottamaan suuren määrän vastuuta omasta
opiskelustaan ja oppimisestaan, kun oikeasti
useat ovat vasta opettelemassa, miten
yliopistoelämä edes toimii. Vanhemman
vuosikurssin opiskelijat taas ovat saattaneet
ahmia tavallista enemmän töitä itselleen, koska
1) voivat näin tehdä Suomessa ollessaan ja 2)
haluavat tällä kompensoida menetettyjä
klinikkatunteja.

Nopea kasvu ja lisääntynyt työmäärä vaikuttaa
kuitenkin pakostakin myös jaksamiseen. On
kuitenkin äärimmäisen tärkeää muistaa pitää
huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Koronaa tai ei, lääkäriksi kasvetaan hitaasti
mutta varmasti opintojen aikana, JA (spoiler
alert) vielä pitkään LL/MD tutkinnon jälkeen.
Viimeisin amanuenssuurini naistentaudeilla
havahdutti ainakin itseni siihen, miten paljon
vielä on opittavaa ja nähtävää vielä sen jälkeen,
kun kurssi on mukamas suoritettu kunnialla
loppuun.

Sillä on syynsä, miksi lääkäriyteen kuuluu
vahvasti periaate elinikäisestä oppimisesta.

Eli summa summaarum.

Ei ole kiire. On
aikaa vielä oppia ja
kasvaa. Yksi tentti
ja työkokemus
kerrallaan. Sitä
ennen voi vaikka
lomailla, pitää
huolta itsestään ja
nauttia kesästä.

Puss och kram
Essi

KUVA:	Essi	Nuutinen
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Iloista kesäpäivää arvon RiSLOaiset! Kokonainen
vuosi etäilyä (ja vähän yli) on nyt takana ja
nostan meille kaikille hattua sen johdosta. Me
selvittiin!

Vaikka ainuttakaan tapahtumaa kasvotusten
emme kevään 2021 aikana saaneet järjestää, on
hallitus 2021 pyrkinyt järjestämään mielekkäitä
etätapahtumia.

On arvaamattakin selvää, että videopuheiluissa
istuminen alkaa tympiä jo kaikkia, siksi olikin
mahtava huomata aktiivisuushaasteen suosio.
Kerääntyneet minuutit toivat auvoisen potin eli
250euroa Mieli ry- hyväntekeväisyysjärjestölle.
Saimme siis liikutettua itseämme ja autoimme
aktiivisuudellamme myös muita. Tämän
kaltaisille tapahtumille on varmasti jatkossakin
kysyntää, joten teemme parhaamme
saadaksemme mielekästä tekemistä sekä
tapahtumia teille kaikille. Omana
päällimmäisenä toiveenani on kuitenkin saada
tavata teitä kaikkia syksyllä ihan livenä.

Se millaisena syyslukukausi starttaa jää
nähtäväksi. Yliopistojen päätös etä- tai
lähiopetuksesta (kenties mixed studies?) ei ole
käsissämme. Siispä nautitaan NYT hetkestä,
ihmisistä, kesätekemisistä, musiikista, tanssista,
ulkoilusta, mansikoista, jäätelöistä – kaikesta
mahdollisesta mihin voimme itse vaikuttaa.

Oikein aurinkoista ja stressivapaata kesää
kaikille. Tsemppiä kesän harjoitteluihin sekä
lääkärin sijaisuuksiin. Me selvitään niistäkin!

Elina Hirvonen

KUVA:	Elina	Hirvonen
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SML organisoi tänä vuonna ensi kertaa
järjestettävän Ulkomaaprojektin, jota minä
yhdessä TaSLO:n SML-edustajan Karri Suomisen
kanssa olemme järjestämässä. Toivonkin
mahdollisimman monen kynnelle kykenevän
osallistuvan kyseiseen tapahtumaan!
Toivotan teille kaikille rentouttavaa ja
aurinkoista kesää, sekä tsemppiä tulevan
lukukauden haasteisiin!

- Jaakko

Ensimmäinen puoli vuotta Suomen
Medisiinariliiton edustajana on saatu pakettiin
liiton hallituksen siirryttyä kesätauolle
toukokuun kokouksen jälkeen. Hallitus kokousti
kevätlukukauden aikana yhteensä viisi kertaa eli
kerran kuussa, minkä lisäksi maaliskuussa
järjestettiin perinteinen Kevätliittokokous.

Vallitseva tilanne sai aikaan sen, että yhtäkään
tapahtumaa ei päästy toteuttamaan paikan
päällä. Tästä johtuen kaikki järjestetyt
tapahtumat ovat olleet etänä ja ihmiskontaktit
jääneet valitettavan vähäisiksi. Kevään
tapahtumista esiin haluaisin nostaa OLK:n
(Oulun Lääketieteellinen Kilta) 60v juhlavuoden
ja onnistuneet etävujut, Halloped-tapaamisen,
Kandiseuratapaamisen ja Baltia-koulutuksen.
Myös SML:n nettisivuprojekti oli loistava, mikä
saatiin onnistuneesti maaliin. Nyt meillä on
uudet hienot nettisivut, joita kannattaa käydä
ihailemassa osoitteessa medisiinariliitto.fi!

Syyslukukaudelle kohdistan paljon odotuksia ja
toiveita SML-edustajana, RiSLO:n hallituslaisena
ja opiskelijana. Toivon suuresti, kuten varmasti
jokainen meistä, että tilanne helpottaa syksyä
kohti mentäessä ja tulevan semesterin aikana
päästäisiin järjestämään tapahtumia paikan
päällä, näkemään ystäviä ja opiskelemaan
tavalliseen tapaan läsnä.
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RiSLOssa tapahtuu
Kevät	2021

PIHLAJALINNA	TUTUKSI	TUNNISSA	16.2.
Essi Nuutinen

Pihlajalinna kutsui helmikuussa 4.-6.
vuosikurssien opiskelijat tutustumaan
työmahdollisuuksiin. Puhuttiin kattavasti
työmahdollisuuksista ympäri Suomea niin
opintojen aikana kuin sitten opiskelujen jälkeen.

Lääkäri Risto-Pekka Rapila piti myös erinomaisen
motivaatiopuheen päivystyksestä ja rohkaisi
kaikkia nuoria medisiinareita hyppäämään
päivystyksen pyörteisiin. Vanha viisaus
”päivystämään oppii vain päivystämällä” toistui.
Korostui paineensieto ja kyky tehdä päätöksiä. Ja
käytöstavat! Niin kuin missä tahansa
työpaikassa, niin käydään tervehtimässä muita
kollegoja ja sairaanhoitajia, kun tulee töihin.
Lisäksi Ibrahim Daud esitteli Omalääkäri app:a –
Urapolku palvelua valmistuneille tai pian
valmistuville, jota voi hyödyntää työnhaussa ja
urapolun suunnittelussa

Screenshot LL	Rapilan luennosta

KESÄKUNTOON!	Kandiwebinaari 17.2.
Essi	Nuutinen

Terveystalo kutsui RiSLOlaiset koulutukseen,
jossa käytiin läpi suurimpia kysymyksiä ja
mahdollisia huolia, joita nuorella
lääkisopiskelijalla voi olla mielessä ennen
ensimmäistä kandikesää. Vinkeillä tarkoitus
valmentaa kandeja ”kesäkuntoon”. Tärkeää
keskustelua lääketieteellisestä päätöksenteosta
sekä siitä, kun lääkäri tekee virheen.
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MEDIPULSSIN	INFOTILAISUUS	24.2.
Essi	Nuutinen

Medipulssi piti infotilaisuuden koulutus- ja
työmahdollisuuksista. Kiitos!

SIUN	SOTE	– Palliatiivinen	hoito	4.3.
Essi	Nuutinen

Siun Soten valtakunnallisesti palkittu
palliatiivinen yksikkö piti tärkeän luennon hyvän
ja arvokkaan palliatiivisen hoidon tärkeydestä ja
ihmisen oikeudesta adekvaattiin kivunhoitoon.
Suur kiitos Siun Sotelle hyvästä koulutuksesta!

Puhujina olivat Anni Huotari, Iivo Hetemäki,
Johan Sanmark ja Sally Järvelä.

RiSLO:n ENSIMMÄINEN	WORKSHOP:	
Fysiotunti 8.3.
Anna	Rönnberg,	LK5

Naistenpäivän 8.3.2021 iltana ihana ja
energinen RiSLOlainen Linda Myllymäki, LK4 ja
fysioterapeutti, veti RiSLOlaisille fysiotunnin
etänä Google Meetin kautta.

Ainakin omasta puolestani voin sanoa, että tämä
oli juuri sellainen tapahtuma, jota olin
kaivannut. Elämä saattaa tuntua hieman
passiiviselta, kun suurin osaajasta kuluu kotona
läppärin ääressä ja oman opiskeluryhmän kanssa
zoomissa tunneilla istuen. Rajoitusten takia
sosiaaliset kontaktit ovat minimissä. Oli
virkistävää nähdä edes vilaukselta
opiskelukavereita, muita RiSLOlaisia kameran
toisella puolella.
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TERVEYDENHUOLTO.COM:	Etäkoulutus-
tilaisuus	10.3.
Essi	Nuutinen

Illan	koulutuksen	aiheena	oli	”Kollegoiden	kesken	–	
Hammaslääkäreiden	 yhteiset	 rajapinnat	
päivystystyössä”.	 Tilaisuus	 oli	 jälleen	 kerran	 super	
suosittu	 ja	 paikat	 koulutukseen	 loppuivatkin	
nopeasti.	Hyvä	muistutus	siitä,	että	koulutuksiin	on	
hyvä	ilmoittautua	hyvissä	ajoin!	

Hyvin	venyy!!	Kuva	Fysio-tunnilta	osallistujien	luvalla	(A.	Rönnberg)

MEHILÄISEN	WEBINAARI:	Potilaan	
haastattelu	ja	tutkiminen	11.3.
Milja	Tiesmäki

Yhtenä maaliskuisena torstai iltapäivänä kaiken
ikäiset ja kokoiset RISLO:laiset kerääntyivät
Teams:in välityksellä Mehiläisen webinaariin.

Ensin käytiin läpi Mehiläisen mahdolliset
työvaihtoehdot ympäri Suomen, jonka jälkeen
viidennen vuoden kandi Niko Kemi luennoi
erittäin toivotusta aiheesta, eli potilaan
haastattelusta ja tutkimisesta. Erittäin
mielenkiintoinen luento meille ulkomaan
opiskelijoille, sillä suomenkielinen terminologia
ja Suomessa lääkärin toiminta tulee joskus
hieman šokkina kun Latviasta palataan Suomeen
töihin. Uudet RISLO:laiset saivat ensimmäisen
kosketuksen siitä, millaista on lääkärin työ
käytännössä, ja neljännen vuoden opiskelijat (ja
sitä vanhemmatkin!) saivat vinkkejä ja
muistutuksia siitä, mihin kannattaa keskittyä
tulevaa kandikesää varten.

Koulutuksessamme on tärkeä muistaa opetella
myös kuinka ottaa potilas vastaan ihmisenä, sillä
helposti saatamme ajatella ihmistä melkein
robottina, joka pitäisi korjata. Varsinkin nyt
vallitsevan pandemian vuoksi, kun ei olla päästy
kursseillamme sairaalaan tapaamaan potilaita ja
käytäntö on jäänyt väliin, saatetaan herkemmin
ajatella lääketiedettä vain kirjojen perusteella ja
unohtaa, että tosiasiassa lääkärin työ on todella
paljon ihmisten kanssa työskentelyä! Itse sain
luennosta pari vinkkeliä, joita ottaa mukaan
jännittävää kandikesää varten, ja muistutti
mieleen tärkeimmät pointit potilaan
haastattelusta ja tutkimisesta. Kiitos vielä
Mehiläiselle opettavaisesta webinaarista!

Tunnilla harjoitettiin tasapainoa ja lihaskuntoa,
sekä venyteltiin ja pidettiin loppurentoutus.
Tunninjälkeinen fiilis oli virkeä ja samalla
rentoutunut. Tunnille oli helppo osallistua, eikä
kameraa tarvinnut pitää päällä, jos ei halunnut.

Linda on aivan mahtava ohjaaja ja kaikki ohjeet
liikkeisiin olivat selkeitä, sekä oli helppo valita oma
taso kaikkiin harjoituksiin. Saatiin paljon hyviä
liikkeitä ja harjoituksia, joita voi jatkaa kotona
itsenäisesti, kun istuminen alkaa kyllästyttää.

Kannustan kaikkia RiSLOlaisia osallistumaan näihin
etätapahtumiin, kun tapahtumia ei voi paikan
päällä järjestää. On todella voimauttavaa nähdä,
miten muilla menee ja jutella kuulumisia, sillä
RiSLO-perhe on kuitenkin ainut, joka on täysin
samassa tilanteessa just sun kanssa. Tunti
päättyikin hymyssä suin ja vuolaisiin kiitoksiin!

Kiitos vielä RiSLO ja Linda, kun järjestitte meille
tämän fysiotunnin, ja pidätte huolta jäsenistömme
sekä sosiaalisesta, että fyysisestä hyvinvoinnista!

Lääkäri	 Jarkko	 Saramäki,	 sekä	 suu-	 ja	
leukakirurgian	 erikoishammaslääkäri	 Mikko	
Saloniemi	 käyvät	 läpi	 poikkitieteellisesti	
keskustellen	erilaisia	infektioita,	hammasvaivoja	
kasvovammoja.	Lisäksi	keskusteltiin	yleissairaan	
potilaan	 yhteishoitoa	 lääkärin	 ja	
hammaslääkärin	näkökulmista.
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MEDIAVUN	TYÖPAIKKAINFO	8.4.
Essi	Nuutinen

MediAvun lyhyt ja ytimekäs työpaikka info niin
opiskelijoille kuin pian valmistuvillekin.
Tilaisuuteen oli tervetulleita kaikki RiSLOlaiset
vuosikurssia katsomatta. Osallistujien kesken
arvottiin Haglöfsin hieno putkikassi.

TERVEYSTALO:	”Turvallisesti	töissä”	
kandiwebinaari 15.4.
Essi	Nuutinen

”Turvallisesti töissä” webinaarissa pureuduttiin
kandeja askarruttaviin kysymyksiin ja tarjottiin
vastauksia haasteisiin joita voi kohdata
ensimmäisenä kandikesänä. Poliisi Totti Karpela
antoi vinkkejä, mitä tehdä haastavissa
potilastilanteissa tai kun auttajaa uhataan, kun
taas johtajaylilääkäri Sally Leskinen kertoi, miten
toimia, kun lääkäri tekee virheen. Tilaisuutta oli
juontamassa somelääkäri Anni Saukkola!

CASE	ILTAMA:	Kandi	päivystyksessä	18.3.
Essi	Nuutinen

Myönnän.	Jännitin	tätä	aivan	älyttömän	paljon.

Case-iltama oli ensimmäinen, jonka pidin RiSLO
perheelle. Hikoilutti aika tavalla jo siitä syystä,
kun pelkäsin puhuvani jotain aivan pehmoisia,
mutta kyllä sitä illan edetessä alkoi myös
itsevarmuuskin kasvaa ja luotto siihen, että
tietää asiansa (jo ihan siitäkin syystä, kun asiat
oli vielä kerran neuroottisena kerrannut
terveysportista).

Illan aikana keskusteltiin yleisesti päivystyksen
hyvistä ja huonoista puolista, siitä mitä siellä
työskentelystä voi kutakuinkin odottaa ja aivan
viimeiseksi käytiin läpi muutamia (mielestäni)
yleisimpiä potilastapauksia, joihin olin
törmännyt edellisenä kesän aikana
sisätautipäivystyksessä. Keskustelua käytiin
myös siitä näkökulmasta, mitä pitää muistaa,
mikäli potilas lähtee a) kotiin, b) osastolle c)
johonkin muuhun jatkohoitopaikkaan.

Jos haluan vielä jotain asiaa korostaa on, että
nuori lääkäri/kandi: älä jää yksin vaan konsultoi,
konsultoi, konsultoi.

Ja nyt omasta kokemuksesta voin myös sanoa,
että Case-iltaman pitäminen oli kyllä kiva
kokemus ja suosittelen rohkeasti muitakin
hyppäämään välillä ns. ”opettajan” rooliinJ

RiSLO GOES	(ETÄ)JOOGA	15.3.
Essi	Nuutinen

Kehonhuollolla jatkettiin myös vuoden
ensimmäisessä RiSLO Goes tapahtumassa
Joogan muodossa. Olosuihteiden vuoksi
valitettavasti järjestettiin jälleen kerran etänä
Teams:n kautta, mutta tämä ei menoa
hidastanut! Joogaamaan rohkaistiin
osallistumaan kokemuksesta riippumatta, eikä
kameraakaan tarvinnut laittaa päälle, mikäli
ujostutti.

Tunnin RiSLOlaisille veti yoga alliance sertifioitu
ohjaaja Anna Miettinen.

ONNIterveyden ETÄLUENTO	13.4.
Essi	Nuutinen

ONNIterveyden etäluennolla käytiin läpi
työmahdollisuuksia eri vaiheessa lääkistä oleville
ja tämän jälkeen anestesiologian ja tehohoidon
erikoislääkäri Marikka Purola piti erinomaisen
luennon kivunhoidosta ja kivunhoidossa
käytetyistä lääkkeistä. Osallistujien kesken
arvottiin lisäksi arvokas stetoskooppi.

KUVA:	Essi	Nuutinen
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CASE	ILTAMA:	Ensimmäinen	
amanuenssuuri 15.4.
Essi	Nuutinen

Mikä on ”amanuenssuuri” ja kuka ihme on
”Manu”?

Viimeisen vuoden opiskelija Sofia Miettinen
vastasi näihin ja moniin muihin nuoria
lääkäriopiskelijoiden kysymyksiin leppoisassa
case iltamassa. Keskustelu oli suunnattu
ensisijaisesti 1-3. vuosikurssin opiskelijoille, jotka
ovat ehkä pian ensimmäistä kertaa joko
hakemassa tai aloittamassa työt amanuensseina
Suomen sairaaloissa. Sofia antoi erinomaisia
käytännön vinkkejä mitä, mistä ja milloin hakea
amanuenssi paikkoja ja jakoi omia
kokemuksiaan. Tunnin pituinen kokonaisuus
löytyy myös nauhoitteena RiSLOn drivestä!

CASE	ILTAMA:	Itsetuhoinen	potilas	
päivystyksessä	21.4.
Essi	Nuutinen

RiSLOn puheenjohtaja Elina Hirvosen case
iltamassa käytiin läpi päivystyksen ihmeellistä
maailmaa psykiatrian näkökulmasta. Case
iltamassa pohdittiinkin, miten kohdata ja millä
tavalla hoitaa ahdistuneita, masentuneita ja
itsetuhoisia potilaita, joilla on päivystyksellinen
hätä. Tapahtumaan oli toivotettu tervetulleeksi
koko RiSLO perhe.

SOLOHEALTHIN	WEBINAARI:	
Työpaikkana	terveyskeskus	26.4.
Essi	Nuutinen

Webinaarin aiheena oli aina niin monipuolien
terveyskeskus: työtä riittää osastotyöstä
vastaanottoon, monipuolisia potilaita löytyy
laidasta laitaan. Haastava työ tarjoaa
määrittämättömän paljon mahdollisuuksia
haastaa itseään ja kehittyä ammatillisesti.
Webinaarissa annettiin käytännön vinkkejä
vastaanottotyötä varten ensimmäistä Tk-
kesää ajatellen. Koulutuksen piti Tarton
kasvatti, Lääkäri Iiris Nykänen

KUOHUVIINIEN	ETÄVIINITASTING	29.4.
Meeri	Savela

Tänä vuonna RiSLO:n vappua juhlittiin
kuohuviinien etäviinitastingin parissa!

Tapahtuman järjestäjinä toimivat
tapahtumavastaava Roosa sekä
tapahtumatoimikuntalainen Meeri. Tapahtuma
alkoi sponsorimme Mehiläisen esittelyllä, jonka
jälkeen siirryttiin itse illan kohokohtaan.
Sommelier Anniina Schreinerin johdolla
pääsimme maistelemaan ja kuuntelemaan
tarinoita kolmesta eri kuohuviinistä. Yleisön
suosikiksi nousi roseekuohuviini nimeltään
Codorníu Clasico Rosé Cava Seco, jossa saattoi
maistaa muun muassa punaherukan sekä
mansikan aromeja.

Kuohuviinien maistelun jälkeen iltaa jatkettiin
Kahoot-visailun parissa, jossa teemana olivat
vappu ja RiSLO. Ilta jatkui pitkälle puoleenyöhön
rennon jutustelun sekä kuohuviinien
siemailunmerkeissä!

- Meeri	Savela,	tapahtumatoimikuntalainen,	10.	
semesteri

Kuva:	Meeri Savela
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BALTIAKOULUTUS	8.5.
Essi	Nuutinen

Baltiakoulutus palaa jälleen kerran
kevätaikatauluunsa!

RiSLOlla oli kunnia kutsua jälleen kerran yhteen
ystäviä ja kollegoita ulkomailta ja Suomesta.
Pandemian vuoksi Baltiakoulutus pidettiin nyt
toista kertaa etänä.

Jo kuudetta kertaa RiSLO, TaSLO, Duodekin,
Lääkäriliitto ja NLY yhdessä kutsuivat
lääkäriopiskelijat yhteiseen koulutukseen ympäri
Baltiaa. Käytiin läpi ajankohtaisia ja tärkeitä
kuulumisia Suomesta. Sukellettiin Terveysportin
saloihin ja jälleen kerran – vaikka sivustoa on
tullut käytettyä jo vuosia! – dinosauruskin oppi
uusia temppuja ja nappasi vinkkejä matkaan.

NLY:n puolelta puhumassa oli RiSLOn vanha
tuttu, kun alumni Vili Pehkonen tuli kertomaan
kuulumisia ja elämästä valmistumisen jälkeen.
Iltapäivän kruunasi vielä työterveyslääkäri Jarkko
Koskisen pitämä koulutus Ilmailulääketieteestä!

Toivottavasti ensi vuonna saamme kokoontua jo
yhdessä Baltiakoulutuksen merkeissä!

CASE	ILTAMA:	Kandina	Terveyskeskuksen	
vuodeosastolla	19.5.
Essi	Nuutinen

Mammoja ja pappoja, infektioita ja sydämen
vajaatoiminta… Kaikkea näitä löytyy terkassa!

Kevätlukukauden viimeisen Case iltaman veti
tapahtumatoimikunnan tehotyttö Meeri Savela.
Meeri kertoi monipuolisesta ja haastavasta
työstä terveyskeskuksen vuodeosastolla, sen
tyypillisestä päivän kulusta ja yleisimmistä
potilaista. Lopussa käytiin vielä yhdessä läpi
potilastapauksia keskustelevassa ja
rohkaisevassa ilmapiirissä.

HEART2SAVE:	Hätäpotilas	
terveyskeskuksessa	27.5.
Essi	Nuutinen

Vielä kerran erinomaista koulutusta kaikille,
joita terveyskeskustyö tulee koskettamaan
(toisin sanoen, kirjaimellisesti tärkeää
koulutusta kaikille) eli mitä tehdä, kun
hätätilapotilas tulee terveyskeskukseen. Sillä
vaikka todennäköisyydet, että näin käy, ovatkin
varsin pienet, sitä suuremmalla syyllä on aina
hyvä välillä terästää muistia ja käydä pientä
aivojumppaa ”mitä jos” tilanteita varten. Tai
ainakin tunnistaa tärkeimmät vaaran merkit.
Asianantuntijaluennon piti FinnHEMS-
ensihoitolääkäri LT Helena Jäntti.KUVA:	Jarkko	Koskinen

Kannustavia	terveisiä	Meerin	ppt	esityksestä
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RISLON	AKTIIVISUUSHAASTE	24.—30.5.
Essi	Nuutinen

Tunnustan ainakin itse: Koronan vuoksi – jo
pitkään mediassa kauhisteltu – päivittäinen
”ruutuaika” on venähtänyt tavallista
pidemmäksi, kun koulu on pyörinyt Zoomin
kautta, tenttiin lukee materiaaleja läppäriltä ja
vapaa-ajallakin haluaisi vain käpertyä katsomaan
jotain hyvää sarjaa. Sitä suuremmalla syyllä oli
hienoa, että RiSLOn iki-ihana
Tapahtumatoimikunta keksi ryhtyä
herättelemään ihmisiä liikkeellä. Ja mitä parasta,
keräämään samalla rahaa hyvän asian puolesta.

Konsepti oli yksinkertainen: mitä enemmän
minuutteja saatiin porukalla kasaan, sitä
suurempi summa lahjoitettiin RiSLOn toimesta
hyväntekeväisyyteen. Tapahtumatoimikunta ja
RiSLOn hallitus esitti kolme erinomaista
kohdetta, mutta lopullisen päätöksen
lahjoituskohteesta tekisi eniten minuutteja
kerännyt RiSLOlainen!

Aktiivisuus ei kuitenkaan ole pelkkää jumppaa ja
humppaa, vaan kaikki aktiiviset minuutit
hyväksyttiin koiran ulkolutuksesta
puutarhahommiin!. Facebookissa olikin
aktiivinen ja iloinen pöhinä päällä, kun ihmiset
saivat jakaa aktiivisia minuutteja
kommenttikenttään fiilistelykuvien ja emojien
siivittäminä.

Hurjan loppukirin jälkeen aktiivisia minuutteja
kerättiin kasaan 24011! Hallituksen päätöksestä
summa pyöristettiin lopulta 250€.Aktiivisin
RiSLOlainen, Venla H., oli tuonut pottiin yhteensä
1475min ja ansaitusti hän saikin valita
lahjoituspaikan. Valitettavasti alkuperäisen
lahjoituskohteen keräys oli ennättänyt mennä
kiinni, mutta potti lahjoitettiin sen sijaan MIELI
Suomen mielenterveys Ry:lle.

KUVA:	Rislory IG

KUVA:	Elli	Kivelä

KUVA:	Essi	Nuutinen
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RISLO	EDUSTAA
Kevät	2021

SML	KEVÄTLIITTOKOKOUS	27.3.
Ilona	Salmela	ja	Viivi	Räty

Linjapaperi? FiMSIC? YAVA? Näihin kaikkiin
entuudestaan tuntemattomiin termeihin
pääsimme tutustumaan ensimmäistä kertaa
Suomen Medisiinariliiton kevään
liittokokouksessa (puhekielellä ”liittareissa”)
tarkkailijan rooleissa.

Mukana RiSLOa edustamassa meitä oli mukava
seitsemän hengen ryhmä, jossa tarkkailijoiden
lisäksi oli myös varsinaiset edustajat.
Tarkkailijana meillä ei ollut varsinaista
vaikutusvaltaa kokouksessa tehtyihin päätöksiin,
mutta ennen kaikkea pääsimme kuulemaan
Suomen Medisiinariliiton toiminnasta ja
hallituksesta. Ehdottomasti paras osuus
liittareilla oli päästä näkemään edustajia
Suomen ja Baltiamaiden eri kandiseuroista sekä
tutustumaan heidän toimintaansa. Liittareissa
käytiin kiivasta keskustelua tulevista päätöksistä:
välillä esityslistan kohdat saattoivat johtaa
parinkin tunnin keskusteluihin! Päivä oli pitkä,
mutta opettavainen. Eikä siitä olisi toki selvitty
ilman liittari-meemejä.

RISLO	RY:N	SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN	
KEVÄTKOKOUS	31.5.
Essi	Nuutinen

RiSLOn kevätkokous käytiin nyt toista kertaa
etänä. Eipä tarvinnut tehdä itselleen tilaa
tungoksessa kyynärpäillä, vaan sai istua
mukavasti omalla kotisohvalla samalla, kun
keskusteltiin tärkeistä ajankohtaisista asioista ja
myönnettiin edeltävälle hallitukselle
vastuuvapaus. Jäsenistöä todennäköisesti eniten
ilahduttanee ns. ”korona-ale” jäsenmaksuihin.
Tämä katsottiin reiluksi, koska SML on niin ikään
pienentänyt toistaiseksi jäsenmaksua, jonka perii
RiSLOlta.

KANDISEURATAPAAMINEN	27.2.
Essi	Nuutinen

Kandiseuratapaamisessa RiSLOa edustamassa PJ
Elina, SML-edustaja Jaakko, VPJ Emmi, some- ja
tiedotusvastaava Viivi sekä tapahtumavastaava
Alina. Tapaamisessa esiteltiin SML:n projektit
vuodelle 2021 ja keskusteltiin workshopeissa
ajankohtaisia kandiseuroja koskevia asioita.

RiSLO Lapsus	Calami 1/2021 14



RiSLOLAISTEN
KUULUMISIA
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RSU	– CLINICAL	PRACTISE	
11.	semesteri pähkinänkuoressa

MUUTOKSEN	TUULET	RSU:SSA
Essi	Nuutinen

Usein	kysytyt	kysymykset:

q Mitä	harkkaan	kuuluu?
• Meillä yhteensä 10vk: 4vk kirurgiaa,

4vk sisätauteja ja 2vk vapaa-
valintaisen erikoisalan parissa

• 2vk harkan voi tehdä myös
pidennettynä sisätauti- tai kirran
harkkana.

• Harkkojen pituus tulee vielä
kasvamaan, seuraavana syksynä
aloittavilla 11. clinical practise on
5+5+4 viikkoa (kir, sis, vapaa val.)

q Miten	harkat	käytännössä	toteutuu	ja	
milloin?

• Käytännössä 11. semesterin alussa
tai lopussa. Harkkojen jälkeen
(luultavasti 12. semesterin alussa)
defence.

• Clinical practisen voi tehdä Riiassa,
Suomessa tai Latvian
yhteistyösairaalassa esim Saksassa.
Kielivaatimukset ovat sairaala-
kohtaisia ja osaan paikoista tulee
hakea.

• Voit myös hankkia itse
harkkapaikkasi.

• Voit toimia joko amanuenssina tai
kandina.

q Oliko hankalaa saada harkkapaikkoja?
• Eipä erityisemmin. Samalla tavalla

mentiin, kuin olisi esim. kesätöitä
hakenut Suomesta.

• Kannattaa silti olla ajoissa liikkeellä,
jos haluaa ehdottomasti johonkin
tiettyyn kaupunkiin tai erikoisalaan.

Tässä muutama kuukausi takaperin kaappasin
RiSLOn Instagramin käyttööni ja siellä tuli paljon
kysymyksiä RSU:n ”Practical vuodesta”. Ja eipä
ihme, eihän moista ole vielä ollut kuin vasta
vähän aikaan.
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Eli. Mistä tässä on kyse?

RSU:ssa on lisätty aivan vastikään pakollisten
harjoittelujen määrää. Harjoittelut tehdään
viimeisen vuoden aikana, tarkemmin ottaen 11.
semesterin aikana. Riippuen siitä, onko
aloittanut opinnot talvella vai syksyllä,
harjoittelu ajoittuu joko lukukauden alkuun tai
loppuun. Talvella opinnot aloittaneet aloittavat
practical harkat 11. semesterin lopussa, kun
taas syksyn sisäänotolla aloittaneet opiskelijat
aloittavat heti syyslukukauden alussa. Tällä
tavalla voidaan käyttää hyödyksi myös kesän
aikana tehdyt amanuenssuurit ja työt. Ehtona
kuitenkin on, että kaikki 5. vuoden kurssit on
suoritettu.

Clinical practise tehdään tosiaan 11. semesterin
ja sen jälkeisen/sitä edeltävän kesän aikana. On
kolme rotaatiota: kirurgialla, sisätaudeilla ja
vapaavalintaisella alalla. Harjoittelujen pituus
tulee vielä muuttumaan tulevien vuosien
aikana, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää
varmistaa tarkemmat ajankohdat ja
harjoittelujen pituudet RSU:lta. Kun kaikki
Clinical practise harkat on paketissa ja niistä
kirjoitetut raportit palautettu, on suunnitteilla
pitää vielä suullinen ”defence” kaikilta
erikoisaloilta. Tätä ei vielä (koska korona) ole
käytännössä onnistuttu järjestämään, vaan
toistaiseksi hyvin kirjoitetut raportit ovat
riittäneet harjoittelujen hyväksyntää varten.

Oma semesterini on tosiaan toinen setti RSU:n
opiskelijoita, joita tämä asia on koskettanut, ja
yritänkin parhaani mukaan vastata asiasta
nousseisiin kysymyksiin.
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Sillä	silmällä	
Emilia	Vähäkoski
Minun 11. semesterin placement alkoi kirurgian
rotaatiolla Porin Satasairaalan silmätautien
osastolla amanuenssina. Valitsin alan siksi, että
se on kiinnostanut minua erikoisalana jo pitkään.
Satasairaala on myös ennestään tuttu ja
osoittautunut mukavaksi työpaikaksi, joten
onneksi pääsin sinne minne halusinkin. Ei siis
ollut ongelma lähteä ajelemaan valtatie 11:sta
Tampereelta päin Poriin.

Neljä viikkoa meni kuin siivillä. Erityisesti
visuksen eli näöntarkkuuden tutkimista ja
mikroskoopin käyttöä tuli treenattua. Teoriaa
tuli opittua aivan hirveästi viiden päivän RSU:n
kurssin lisäksi. Opin esimerkiksi, miten hoitaa
herpes keratiittia, mitä glaukooman mahdollista
etenemistä tutkitaan tai miten lapsella epäilty
karsastus tutkitaan perusteellisesti. Jännittävin
hetki ehkä oli, kun sujahdin ensimmäistä kertaa
steriiliin leikkaussaliasuun ja pääsin
huuhtelemaan kirurgin avuksi kaihileikkaukseen.
Parasta ehkä oli, kun pääsin seuraamaan, miten
kyynelkanavaan asetetaan letku ja kun
samanmoisen letkun pääsin myöhemmin itse
poistamaan poliklinikalla.

Erikoisalana silmätaudit ovat olleen top
kolmosessani jo ennen harjoittelua ja ovat siellä
edelleen. Satasairaalan silmätautien osastolla oli
älyttömän mukava olla ja kaikki lääkäreistä
hoitajiin ottivat tällaisen aloittelevan lääkärin
mukaansa, jaksoivat opettaa sekä vastailla
kaikkiin kysymyksiini. Jos teissä lukijoissa on joku
kuka tunnistaa itsensä tästä, niin kiitti vielä!

q Millä erikoisaloilla harkkoja voi tehdä?
• Valinnanvaraa ja ainakin jonkin

verran neuvotteluvaraa on
yliopiston kanssa. Alla olevassa
listassa esim. mainittu, että
plastiikkakirurgia ei olisi käynyt
kuin elektiivisenä harkkana,
mutta kuinkas sitten kävikään –
kuten Emman tarinasta voi
päätellä s.18 – myöhemmin
myös plastiikkakirurgia
amanuenssuuri hyväksyttiin!

• Mutta aina, AINA varmista
yliopistoltasi, että erikoisala ja
sairaala vastaa vaatimuksia.

Seuraavilla sivuilla onkin koottuna muutaman
11. semmalaisen kokemuksia eri erikoisaloilta!

KUVA: screenshot 11. semmalaisile pidetystä infotilaisuudesta

KUVA:	Emilia	Vähäkoski



Hankalia	haavoja	ja	transpolia
Emma	Siili

RSU:n practical year vol. 2. Eli neljä viikkoa
sisätauteja, helppo nakki; terkkari tai joku
vuodeosasto missä on mummeleita. Olin jo
päässäni päättänyt, mihin mennä, vaikka en
edes ollut vielä kysellyt harkkapaikkoja. No,
neljän viikon kirra sitten? Vaikeampi nakki, koska
itseäni ei kirurgia sinänsä kiinnosta. Kaveri
vinkkasi plastiikkakirrasta, missä hän teki oman
harkkansa, practical year vol. 1. Päätin siis hakea
Töölön sairaalaan plastiikkakirurgialle
manuilemaan. Manuilu ei silleen innostanut, kun
on vuoden saanut tehdä töitä kandina, mutta en
todellakaan kokenut, että olisin kandina voinut
työskennellä jollain kirurgisella osastolla tai
päivystyksessä, vastuu olisi tuntunut liian
suurelta.

Sain jo marraskuussa 2020 tietää, että pääsin
huhtikuussa Töölöön, jes! No, tämän jälkeen en
ajatellut sitä sen enempää. Viikkoa ennen työn
alkua iski jännitys kuin kirkkaalta taivaalta ja
minä sitten piilokärttyilin koko viikon. Onneksi
minulle osui kaksi mahtavaa senioria, jotka olivat
erikoistumassa kirurgiaan. Sellaisia ihania, jotka
oikeasti haluaa opettaa. Kirurgi, joka vastasi
amanuensseista, sanoi ekana päivänä, että
hänellä on yksi vaatimus; osastotöitä kuuluu
seurata ainakin viikon. No, sehän sopi minulle!
Olin osastolla joka viikko ja siinä välissä seurasin
toimenpiteitä, leikkauksia ja pattipoleja. Mietin
myös, mikä minua hyödyntäisi eniten esimerkiksi
terveyskeskustyössä. Pattipolilla opin kätevästi,
mitkä muutokset olisi voinut poistaa terkkarissa
ja miksi, ja kirurgien suturointitekniikat olivat on
point. Plastiikkapolille tuli myös hankalat haavat,
eli sain oppia kunnon haavahoidot ja en
varmaan järkyty haavoista enää ikinä, heh.

Tajusin aika nopeasti, että joitakin keissejä ja
sairauksia en tule luultavasti ikinä näkemään
elämässäni enää. Kun ihmiset kysyi, mitä
tapauksia siellä oli, vastasin yleensä ”kaikki ne
komplikoituneet keissit, joita muualla ei
hoideta”. Eli uskomus, että plastikkakirra on vain
esteettistä ei todellakaan pidä paikkaansa. Oli
siellä toki enemmän ”normaaleja” keissejä
myös, kuten rintojen pienennysleikkaukset,
ihosiirrot jne.

RiSLO Lapsus	Calami 1/2021 18

Siitä työstä, mistä eniten tykkäsin, oli
transsukupuolisten sukuelinkirurgia. Ei
varsinaisesti itse leikkaukset, vaikka ne kyllä
vaikuttavia olivatkin! Mutta sairaanhoitajan
transpoli. Sinne ihmiset tulivat ennen leikkausta
ja leikkauksen jälkeen, lisäksi he kiersivät
osastoa, kun potilaat olivat siellä monta päivää
leikkauksien jälkeen. Siellä sain tavata niin
monta mahtavaa ihmistä, kuulla heidän tarinat,
osallistua haavahoitoihin ja lisäksi opin
ymmärtämään, kuinka valtavia ja komplisoituja
leikkaukset ovat. Olen niin iloinen, jos yksikin
transsukupuolinen ihminen, joka on miettinyt
sukuelinkirurgiaa, tulee minun
terkkarivastaanotolle, että minulla on ollut
mahdollisuus nähdä tämä prosessi omin silmin.
Minulla on niin etuoikeutettu olo, että sain
tähän osallistua.

Manuiluun kuului myös kolme pakollista
päivystystä tapaturma-asemalla, eli siellä
jatkuvasti paikan päällä olevat päivystävät
lääkärit olivat ortopedejä. Opin nopeasti että
ortopediä minusta ei tule, mutta sain myös
nähdä ja osallistua traumahälytyksiin. Wow! Niin
organisoitua ja rauhallista tiimityötä.

Jos kirurgia ei sinua varsinaisesti
kiinnostaisikaan, suosittelen lämpimästi
hakemaan amanuenssuuria plastiikkakirurgialle.
Opit hyödyllisiä taitoja, jotka pystyt sitten
soveltamaan mihin erikoisalaan tahansa, saat
myös nähdä sellaisia keissejä ja leikkauksia mitkä
on vain ja ainoastaan keskitetty Töölöön, mutta
näet myös enemmän jokapäiväisiä keissejä.

Lisäksi Jorvissa
on palovamma-
osasto, mihin
valitettavasti
itse en päässyt
koska, ylläri
ylläri, korona.

KUVA:	Jan-Erik	Berg
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Suuria	tunteita	naistentaudeilla
Essi	Nuutinen

Naistentaudit oli ollut pitkään mieleni perukoilla
alana, jota halusin käydä ”katsomassa” ennen
valmistumista. Kurssi oli ollut yksi koulumme
parhaimmista ja muistan ikuisesti sen tunteen,
kun ensimmäistä kertaa näin vastasyntyneen –
ryppyisenä ja pää punaisena kiljuen – ilmestyvän
maailmaan keisarileikkauksella. Yksinkertaisesti,
olin myyty.

Kun viimeisen vuoden harkat ja niiden sopimiset
tulivat ajankohtaiseksi, päätin pitää huolta siitä,
että pääsen kokeilemaan alaa. Turhauttavan
sähköposti-helvetin jälkeen päätin heittää
lupaukseni pysyä jatkossa vain Varsinas-
Suomen/Satakunnan alueella roskakoriin, ja
heitellä verkkoja kauemmas. Lopulta tärppäsi
Mikkelin keskussairaalan kanssa ja he ottivat
minut 1kk ajaksi amanuenssiksi.

Kun kandinpaperit tulee, helposti sitä sokaistuu
ajattelemaan, että ”JES! Nyt päästään sorvin
ääreen!” kun oikeasti on itsekin ”vauva vasta”. Ei
tarvitse olla vielä valmis ja saa vähän hakea
itseään ja erikoisalaansa. Ja on vielä aikaa olla
ihan vain oppimassa amanuenssina ilman
juridista vastuuta.

Amanuenssuurin ehdottomasti paras puoli on
se, että voi parhaimmillaan vähän valita, mitä
tekee, minne menee ja kenen kanssa. Yhtenä
päivänä olen leikkaussalissa assisteeramassa
kystoseelen korjausta, seuraamassa sektioita tai
seuraamassa poliklinikkakäyntejä. Äitipolilla olen
saanut kokeilla ultraäänen käyttöä ja oppinut,
miten mitata ja seurata sikiön kasvua.
Gynekologian polilla voi tehdä gynekologista
statusta ja ottaa PAPA, HPV, pipelle ja
streptokokki-näytteitä, tai napata kohdunkaulan
biopsioita. Nämä taidot tulevat luultavasti
olemaan hyödyllisiä myös ensimmäistä tk-kesää
ajatellen.

Naistentaudit ovat täynnä suuria tunteita. On
syntymän iloa, keskenmenojen tuomaa
pettymystä ja surua, laskeumien aiheuttamaa
päivittäistä turhautumista. Kyyneliä, naurua ja
huutoa. Kaikki aivan yhtä normaaleja.

Potilaita löytyy kirjaimellisesti
vastasyntyneestä vauvasta mammaan (vanhin
potilas tähän asti ollut 89-vuotias). Ja juuri
alan monipuolisuus minua kiehtoo. On
vastaanottoa, kirurgiaa, päivystystä ja
ultraäänien kanssa tutkimista. Toki huonoina
puolina on vaikeat potilastapaukset, kuten
päihdeperheet tai muut sosiaaliset ongelmat,
enkä osaa edes kuvitella, miten rankkaa
ensimmäinen fetus mortus on, jos/kun se tulee
joskus omalle kohdalle.

Mikäli tilaisuus tulee, suosittelen kaikkia
kollegoja (halusi myöhemmin naistentaudeille
tai ei) hakemaan kokemusta gynekologialta
ihan vain siksi, että gynekologisen statuksen
tekeminen muuttuu helpommaksi ja
mahdollisimman luonnolliseksi osaksi
perusteellista tutkimusta.

Ja vielä muutama tärppi tältä kesältä:

1. Alavatsakipuinen fertiili-ikäinen nainen -
poissulje AINA kohdunulkoinen raskaus.
Myös silloin, jos esim. kierukka käytössä.

2. Raskaana olevalta, poissulje aina tippuri ja
klamydia.

3. Kysy myös välillä isältä, onko kysymyksiä
mielessä.

4. Potilasta tutkiessa, kommunikoi selkeästi
mitä teet, kuuntele ja kunnioita potilasta.
Tarvittaessa lopeta/keskeytä tutkimus.

5. When in doubt – tee raskaustesti

KUVA:	Essi	Nuutinen



ALUMNILLA	ON	ASIAA
KUULUMISIA	VALMISTUMISEN	JÄLKEEN
Pauliina	Koivisto

Lopuksi, kirjoita lause loppuun:

Parasta tällä hetkellä on… kesä. Tätä lämpöä ja
koronarajoitteiden kevenemisen tuomaa
vapautta on odotettu pitkään.
Jos voittaisin lotossa, minä… ottaisin töistä
useamman kuukauden lomaa ja matkustelisin.
Lisäksi sijoittaisin ja maksaisin velkoja pois.
Kesänä 2021 aion… nauttia ystävien ja perheen
seurasta, uida, nähdä mahdollisimman paljon
auringonlaskuja, kerätä kukkia, matkailla
Suomessa…
5 vuoden päästä minä olen kiivennyt
Kilimanjarolle.

Moikka!

Olen Pauliina ja valmistuin kesällä 2020 RSU:sta.
Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt
terveyskeskuksessa Turun seudulla. Alkuun
uudessa tk:ssa aloittaminen jännitti ja pohdin,
miten pärjään Suomessa opiskelleisiin
verrattuna. Tämä oli kuitenkin turhaa, samalta
viivalta lähdettiin kaikki liikkeelle. Kaikki
amanuenssuurit ja kandityöt toki helpottivat
työelämään siirtymisessä tuoden tekemisiin
lisävarmuutta. Koulusta saadulla vahvalla
tietopohjalla pärjää kyllä, mutta kysymällä ja
tekemällä oppii aina lisää. Valmista ei tule
koskaan.

Hain kevään haussa erikoistumaan
lastentaudeille. Alkutalvesta pohdin, onko
haussa edes järkeä, sillä lähtöpisteitä ei ollut
kertynyt lainkaan. Työkaverit kuitenkin lopulta
kannustivat kokeilemaan edes, jotta saisi
kokemusta haastattelusta. Kaverin kanssa
luimme toistemme motivaatiokirjeet ja
annoimme parannusvinkkejä. Niin lopulta kävi,
että pääsin haastatteluun ja sain paikan.
Erikoistumishaastattelun pohjalta sain myös
työtarjouksen. Aina kannattaa siis yrittää!

Riika-elämää on osittain ikävä. Siellä tavatut
ystävät ovat levittäytyneet laajemmalle, eikä olla
päästy näkemään. Lisäksi on ikävä Riian kahvila-
ja ravintolakulttuuria sekä opiskelun tuomaa
vapautta. Erinäisiä deadlineja ja tenttejä sen
sijaan en ikävoi, ihanaa kun vapaa-päivinä ja
iltaisin voi olla täysin ”off”.

Tuleville kollegoille vinkkinä: Kyselkää ja olkaa
aktiivisia. Kokeilkaa eri aloja mahdollisimman
laajasti. Kun on tk töiden aika - ottakaa eri
työtehtäviä avoimesti vastaan, ikinä ei voi tietää
vaikka tykästyisikin kouluterveydenhuoltoon tai
vaikka äitiysneuvolaan. Muistakaa pysyä
nöyränä, ylimielisyys ei ole kaunista.
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GLOBAL	CLINIC
Paperittoman	henkilön	oikeus	terveyteen

PAPERITON	VOI	OLLA	MONESTA	ERI	SYYSTÄ
Kiia Lipponen

”Herkästi ajatellaan, että Suomessa kaikki on
hyvin, vaikka Suomessakin on ihmisiä joiden ei
ole helppo päästä hoitoon”.

Vastaanottoaika kestää kolme tuntia tiistai-
iltaisin. Potilaita on joskus paikalla viisi,
toisinaan jonossa yli viisitoista. Korkea
verenpaine, ihottuma, mahdollinen nilkan
nyrjähdysvamma, hammaskipu. Usein
turvaudutaan tulkkiin; arabiaa, daria, romaniaa,
bulgariaa… Hoitoonohjausta, lähetteitä,
reseptejä, terveysneuvontaa. Psykologin
juttusille jatko-ohjataan muutama potilas.

Tämä voisi olla mikä tahansa kiireinen
vastaanottoilta terveysasemalla, mutta sen
sijaan kyseessä on kerran viikossa aukeava
Global Clinic - Paperittomien klinikka. Klinikka
toimii terveydenhuollon ammattilaisten
vapaaehtoistyöllä salatussa osoitteessa. Global
Clinic tarjoaa terveyspalveluita ja neuvontaa
henkilöille, joilla ei ole pääsyä julkisen
terveydenhuollon palveluihin. Heihin viitataan
termillä Paperittomat. Global Clinicin
suunnittelija Meri Korniloff kertoo
paperittomien terveyspalveluista ja Global
Clinicin toiminnasta.

”Hyvin yleisesti luullaan että paperittomalla ei
ole henkilötodistusta tai että hän on maassa
laittomasti, vaikka välttämättä kumpikaan ei
pidä paikkaansa”, Korniloff selventää.

Paperiton henkilö voi olla paperiton hyvin
moninaisista syistä. Paperittomien lisäksi
julkisten terveyspalveluiden ulkopuolelle
putoavat myös ne EU-kansalaiset, joilla ei ole
sairausturvaa omassa kotimaassaan.
Rinnasteisessa asemassa ovat myös esimerkiksi
ulkomaiset opiskelijat, joilla ei ole riittävän
kattavaa sairausvakuutusta. 1
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Global Clinicin perusti vuonna 2011 joukko
lääkäreitä, jotka halusivat ammattietiikkansa
mukaisesti hoitaa kaikkia potilaita
tasavertaisesti, -myös paperittomia. Nykyään
Global Clinic toimii Helsingissä, Turussa,
Lahdessa, Tampereella ja Joensuussa.

Alkuun paperittomien henkilöiden
hoitomahdollisuudet olivat rajatummat ja
klinikalla toimi vain lääkäreitä, mutta vuosien
kuluessa toiminta monipuolistui. Nykyään
vapaaehtoisissa on myös hammaslääkäreitä,
sairaanhoitajia, kätilöitä, psykologeja ja muita
terveydenhuollon ammattilaisia. Vapaaehtoisia
sitoo vaitiolovelvollisuus, kuten missä tahansa
muussa terveydenhuollon palvelussa ja potilaat
saavat terveyspalveluita ja neuvontaa matalalla
kynnyksellä ja veloituksetta. Global Clinicillä on
reseptisopimus apteekin kanssa ja mahdollisuus
lähettää potilaita laboratorioon.

”Klinikalla tehdään ensisijaisesti hoidon tarpeen
arvio ja voiko potilaan ohjata julkiseen
terveydenhuoltoon. Jos tämä vain on
mahdollista, niin ohjataan, mutta ne potilaat
joiden hoitoonohjaus ei ole mahdollista,
hoidetaan Global Clinicillä”, Korniloff kuvaa.

Klinikkatoimintaa kehitetään nimenomaan
terveysneuvonnan ja ohjauksen suuntaan:
”Tarvitaan neuvontaa terveydenhuollon
ammattilaisille paperittoman potilaan
hoitamiseksi, sekä paperittomille potilaille
neuvontaa hoitoon pääsemiseksi.”

Korniloff toivoo, että tulevaisuudessa kuntien
kanssa tehtäisiin enemmän yhteistyötä.

”Toivon, että tulisi lainsäädäntö
välttämättömästä hoidosta; tuolloin meidän
rooli olisi enemmän rakentaa luottamusta, että
potilaat uskaltaisivat mennä terveysasemalle.”

1	THL	

Työtä	vapaaehtoistyön	voimin
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”Esimerkiksi kiireellistä hoitoa on lääkärin
velvollisuus antaa jokaiselle sitä tarvitsevalle”,
Korniloff selventää. ”Laskusta huolehditaan
jälkeenpäin, ensisijaisesti huolehditaan
kiireellisestä hoidosta”.

Paperittomat ovat erityisen haavoittuvainen
potilasryhmä, Korniloff kertoo. ”Kun potilas tulee
vastaanotolle, on tärkeää ymmärtää, että hän
on saattanut ylittää tosi monta kynnystä
päästäkseen siihen asti”.

Useinkaan paperittoman ei ole helppo uskaltaa
hakeutua hoitoon, saati tietää minne mennä.
Lisäksi taustalla on usein monia muita käytännön
haasteita, ennen kuin paperiton potilas on
päässyt lääkärin vastaanotolle saakka. Korniloff
toivookin, että tässä kohdassa terveydenhuollon
ammattilaiset ottaisivat potilaasta koppia
vastaanotolla.

”Tämä saattaa usein olla potilaan ensimmäinen
kerta julkisen terveydenhuollon vastaanotolla.”

Paperittomien potilaiden hoitokäytännöt
vaihtelevat kunnittain. Vuodesta 2017 alkaen
Helsingissä paperittomien terveyspalvelut
laajennettiin koskemaan myös välttämätöntä
hoitoa. Tällä tarkoitetaan kiireellisen hoidon
lisäksi kroonisten sairauksien hoitoa ja
ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, kuten
rokotteita. Monissa kunnissa myös raskaana
olevat naiset ja lapset saavat hoitoa ja
neuvolapalvelut. Monellakin tapaa olisi
viisaampaa hoitaa terveysongelmia, kun ne
ovat vielä helpommin hoidettavissa ja
perusterveydenhuollon keinoin.

”Paperittomien vaivoista suurin osa voitaisiin
hoitaa perusterveydenhuollossa”, Kornoloff
selventää.

Yksi yleinen väärinkäsitys paperittomien
terveyspalveluista on, että laajemmat
terveyspalvelut tarkoittaisivat lisääntynyttä
terveysturismia. Korniloffin mukaan Global
Clinicin potilasmäärä on viime vuosina pysynyt
samana, noin 500-700 käyntiä vuodessa.

”Syyt ihmisten liikkumisen taustalla ovat paljon
moninaisemmat kuin yksinomaan
terveyspalveluiden saanti. Esimerkiksi
Helsingissä on jo monta vuotta ollut saatavilla
pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon ja
silti valtavaa kasvua paperittomien määrässä ei
ole näkynyt.”

Mitä tulevan lääkärin sitten tulee tietää
paperittoman henkilön hoitamisesta?

Korniloffin mukaan tärkeintä on ymmärtää, että
paperittoman potilaan hoitaminen ei ole
missään tilanteessa laitonta. Terveys on
ihmisoikeus ja terveydenhuollon ammattilaisilla
tulisi olla mahdollisuus tehdä työnsä
ammattietiikkansa mukaisesti. (LSV) On
huolestuttavaa, jos terveydenhuollossa
työskentelevät henkilöt luulevat, että
paperittomalla ei ole oikeutta
terveyspalveluihin.

Hae vapaaehtoiseksi

Global Clinicille on mahdollisuus hakea
vapaaehtoiseksi. Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä
tarvitaan aina. Lääkärinä voi toimia hoitotyössä
valmistumisen jälkeen. Lääketieteen opiskelija
pystyy toimimaan aulahenkilönä kirjaamalla
potilaiden anamneeseja ja arvioimalla hoidon
kiireellisyyden tarvetta yhdessä sairaanhoitajien
kanssa. Lisäksi klinikalla kehitetään
terveysneuvontatyötä ja ryhmäterveys-
neuvontaa, jonka suunnitteluun ja tekemiseen
tarvitaan vapaaehtoisia.

”Neuvonta ja ohjaustyö lisääntyy koko ajan
mutta edelleen on potilaita, jotka ei saa mistään
hoitoa ja silloin tarvitaan Global Clinicin
lääkäreitä. Global Clinic on mielenkiintoinen
paikka tehdä moniammatillista- ja kulttuurillista
potilastyötä ja kehittää viestintä- ja
kommunikaatiotaitoja potilastyössä.”

Haastattelun antoi Meri Korniloff
Suunnittelija, Global Clinic

Paperittomuus lisääntynyt, potilasmäärät ei
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o Paperittoman hoitaminen ei ole koskaan
laitonta

o Terveydenhuoltolain mukaan kiireellinen
hoito kuuluu kaikille Suomessa oleskeleville
henkilöille, hoidon kiireellisyyden arvioi
hoitava lääkäri

o Kohtaa paperiton potilas potilaslähtöisesti

o Paperittomuus ei ole syy ottaa yhteyttä poliisi
–tai maahanmuuttoviranomaisiin (potilaan
maassaolostatus ei kuulu terveydenhuollon
henkilöstön vastuulle); kerro
vaitiolovelvollisuudestasi potilaalle; se lisää
luottamusta

o Paperittomuuden tunnistaminen on tärkeää
mahdollisimman hyvän hoidon ja
terveyspalveluiden takaamiseksi

o Terveydenhuollon yksiköitä suositellaan
tekevän hyvät ohjeet paperittoman hoitoon
(mm. kuinka potilas kirjataan)

LSV:n ja @skolen tarjoaa sivuillaan ilmaisen 10
minuutin koulutuksen paperittoman henkilön
hoitamisesta terveydenhuollon ammattilaisille.

Ohessa poimintoja verkkokurssilta:

Paperittoman	potilaan	hoitaminen

o Potilaan taustatiedot saattavat olla
puutteelliset

o Tarkista ja täydennä puutteellinen
rokotesuoja

o Kroonisten sairauksien hoito ja seuranta
saattaa toteutua huonosti

o Paperittoman potilaan lukutaito saattaa olla
puutteellinen (erityishuomio esimerkiksi
lähetteitä kirjoittaessa ja reseptejä
määrätessä)

o Tulosta paperiresepti henkilölle, jolla ei ole
sosiaaliturvatunnusta

o Tulosta potilaalle aina ohjeet, joista hän voi
saada apua ja ohjausta ongelmatilanteissa

o Infektiotautien seulontaa (HIV, TB, hepatiitit)
suositaan herkästi, varsinkin jos potilas on
ensimmäistä kertaa julkisen
terveydenhuollon piirissä

o Luo toteutettavissa oleva hoitosuunnitelma;
pystyykö potilas realistisesti hoitamaan
esim. haavaa, jos asumisolosuhteet ovat
puutteelliset

o Hyödynnä tulkin ja sosiaalityöntekijän
osaamista

o Raskaana olevan paperiton potilas tulee aina
ohjata neuvolaan ja paperittomien lasten
hoito turvattava

Paperittoman	hoidossa	huomioitavia	
erityispiirteitä:

Yhteystiedot:
globalclinic.finland@gmail.com

Global Clinicin toimintaa tukee Lääkärin
sosiaalinen vastuu ry (LSV), sitoutumaton
suomalainen lääkärijärjestö, joka
työskentelee terveyden tasa-arvon
saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla.

Lääketieteen, eläinlääketieteen ja
hammaslääketieteen opiskelijat voivat liittyä
järjestötoimintaan ja heidät kohdataan
LSV:ssä lämpimästi tasavertaisina kollegoina,
liity osoitteessa www.lsv.fi



RISLOLAISTEN	THESIS	ABSTRACTEJA
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Tässä	osiossa	julkaistaan	halukkaiden	RiSLOlaisten thesis abstractit.	Kokonaisuudessaan	lopputyöt	
löytyvät	yliopistojen	kirjastoista.	

Tässä	numerossa:

SHIFT	WORK	AND	CARDIOVASCULAR	EVENTS
Anniina	Surakka,	RSU

NIGHT	SHIFT	WORK	AS	A	RISK	FACTOR	FOR	BREAST	CANCER
Ronja	Penkkala,	RSU

RADIOLOGICAL	ASSESSMENT	OF	PEDIATRIC	SCOLIOSIS	PATIENTS	
Saara	A.	Susanna	Suomalainen

TIBIOFIBULAR	SYNDESMOSIS	INJURIES	MECHANISM	AND	TREATMENT	OPTIONS
Venla	Hyttinen



SHIFT	WORK	AND	CARDIOVASCULAR	EVENTS
Anniina	Surakka

ABSTRACT

Objectives: The aim of this scientific thesis is to
review the association between shift work and
cardiovascular events. This literature review
focused mostly on the risk factors as for
ischemic heart disease and its complications in
shift workers.

Hypothesis: Shift workers have an increased risk
for cardiovascular events.

Materials and methods: Over 90 scientific
articles reporting the association between shift
work and cardiovascular disease was searched
from electronic databases (PubMed, UpToDate,
BMJ). The content and reliability of the articles
was assessed and eventually 74 articles were
included in the thesis.

Results: There is a strong association between
shift work and cardiovascular events. Shift
workers have increased risk factors for ischemic
heart disease and acute myocardial infarction
compared to dayworkers. However, more
studies are needed to find out whether the
association is actually causal.
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NIGHT	SHIFT	WORK	AS	A	RISK	FACTOR	FOR	BREAST	CANCER
Ronja	Penkkala

Results and	conclusions:	There is	no	absolute
consensus on	whether night shift work is	a	
breast cancer risk.	Many studies found breast
cancer risk increasing with high intensity of	night
shifts,	large number of	consecutive nights and	
long	duration of	exposure to	night shift work.	
Breast cancer risk is	more evident in	case-
control studies with detailed exposure
indicators.	There is	no	standardized definition	of	
night work and	the studies vary in	recognizing
exposure indicators such as	durability,	intensity
and	frequency of	night work.	These differences
might also explain the contradictory results
between the studies.	In	future studies
concerning night shift work and	cancer,	
standardized definition	of	night shift work
should be used.	Detailed enough exposure
indicators should also be included in	the study.

ABSTRACT

Background:	In	2007,	the International	Agency
for	Research on	Cancer of	WHO	classified shift
work involving circadian disruption as	a	probable
carcinogen to	the human breast.	The evidence
was sufficient in	animal studies and	limited in	
humans.	Since then there has been a	growing
number of	studies investigating the relationship
between night shift work and	breast cancer.	The
most probable cause of	breast cancer risk in	
women working night shifts has been thought to	
be the exposure to	artificial light at	night and	
circadian rhythm disturbance due to	night shift
work schedules.	Nocturnal light exposure results
in	low melatonin levels,	which has been
associated as	a	breast cancer risk.	Melatonin’s
oncostatic properties have been largely studied.

Aim:	To	review the latest literature about night
shift work and	its relation to	breast cancer risk,	
and	compile an	analytical overview about this
topic.

Tasks: To	review literature about night shift
work,	circadian rhythm and	circadian rhythm
disruption,	pathophysiology of	night shift work
and	breast cancer development,	and	relation of	
night shift work and	breast cancer.

Methodology:	To	search PubMed,	
ScienceDirect,	UpToDate and	other relevant
databases for	literature on	circadian rhythm
disruption,	night shift work and	breast cancer.
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RADIOLOGICAL	ASSESSMENT	OF	PEDIATRIC	SCOLIOSIS	PATIENTS	
Saara	A.	Susanna	Suomalainen

Results:	The quality of	pre- and	postoperative
imaging had major shortcomings.	Almost half of	
the cases had excellent post-operative imaging,	
when preoperative imaging was excellent in	only
25%	of	cases.	Preoperative MRI	was taken in	five
out	of	seven cases in	the juvenile group (71.4%)	
and	28	times out	of	45	of	cases in	the adolescent
group (62.2%).	The vertebral rotation was higher
grade in	thoracic region in	juveniles than in	
adolescents (p=0.002),	but there was no	
statistical significance in	lumbar rotation.	The
mean preoperative Cobb angle 1	was more
extensive in	juveniles,	59.14	degrees,	than in	
adolescents 47.49	degrees with statistical
significance (p=0.008).	The Risser grade was
higher in	operated juveniles than in	adolescents
(p=0.04).	The adolescents had slightly smaller
mean of	fixed levels,	but there was no	statistical
3	difference between the age groups (p=0.674).	
The mean correction of	the major curve in	
degrees was in	juvenile group 33.71	and	in	
adolescents 25.72,	but there was no	statistical
significance in	comparison of	the groups
(p=0.068).	

Conclusions:	The preoperative degree of	major
curve was more pronounced in	juveniles than
adolescents.	The mean correction of	the major
curve did not differ in	the groups and	the
duration of	hospitalization was similar.	The
quality of	pre- and	postoperative imaging should
improve by adding Lenke classification.	
Preoperative MRI	should be taken in	all juvenile
patients.	

Keywords:	Juvenile idiopathic scoliosis,	
adolescent idiopathic scoliosis,	Lenke
classification,	Cobb angle,	pre- and	
postoperative imaging,	radiological assessment

ABSTRACT

Background:	Scoliosis is	a	lateral deviation more
than ten degrees of	the normal spine measured
on	a	radiograph and	because the lateral curve is	
associated with rotation of	the vertebrae within
the curve,	a	three-dimensional deformity occurs.	
Idiopathic scoliosis in	pediatric population is	
divided to	three age groups - infantile,	juvenile
and	adolescent.	The radiographic evaluation is	
the pillar for	definitive diagnosis.	In	well-taken
radiographs,	the characterization of	the
segmentation abnormalities,	the type of	the
curvatures and	their flexibility can be assessed
as	well as	disease progression	and	treatment
monitoring.	

Objectives:	Radiological assessment of	pre- and	
postoperative imaging results of	the operative
treatment of	the idiopathic pediatric scoliosis
and	the quality of	the imaging.	Comparison of	
juveniles and	adolescents differences.	The aim
was to	compare them to	previously published
data	and	find a	result,	that would have an	
impact on	further treatment recommendations.

Materials and	methods:	Retrospective analysis
of	radiological imaging of	52	pediatric idiopathic
scoliosis patients hospitalized for	operative
treatment in	Children’s Hospital of	Latvia	during
2016-2020	including.	Population consisted of	
seven juvenile and	45	adolescents.	The
radiological images were analyzed in	datamed.lv
PACS	system and	with angle ruler in	those,	who
didn’t have the pre- and	postoperative X-rays in	
the system.	The primary data- analysis was done
in	Microsoft	Office	Excel	and	statistical analysis
in	IBM	SPSS	software.	
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TIBIOFIBULAR	SYNDESMOSIS	INJURIES	MECHANISM	AND	TREATMENT	OPTIONS
Venla	Hyttinen

Routine metallic screw removal is not
recommended. Only intact and symptomatic
screws should be removed, when removal
benefits are greater than risks. Recent studies
suggest that syndesmotic transfixation of
Supination-External Rotation/Weber type B
fractures with tibiofibular syndesmotic
instability might be unnecessary.

Conclusions: Due to injury mechanism Superior-
External Rotation, Pronation-Abduction and
Pronation-External Rotation can frequently
result in syndesmotic injury. The mechanism of
tibiofibular syndesmosis injuries of the ankle
most commonly involves external rotation and
hyperdorsiflexion. The injuries to the
tibiofibular syndesmosis are more common
among athletes, especially in skiing, football,
soccer and ice hockey, due to the biomechanics
of these sports, involving the previously
mentioned movements. A few literature
sources suggest suture-button fixation method,
compared to the traditional metallic screw
fixation, to be of superior and the long-term
outcomes are reported as good as in screw
fixation. Metallic screws might be preferred
over the bioabsorbable screws in fragmented or
osteoporotic fractures with syndesmotic injury.

ABSTRACT

Background: Compared to lateral ankle injuries,
the trauma mechanism of tibiofibular injuries
has remained not well understood. Traditional
treatment method is metallic screw fixation but
there has been controversy around timing and
indication for the screw removal. Alternative
techniques, including bioabsorbable screws and
the suture-button technique, have gained
popularity and show good results, challenging
the traditional fixation method.

Aim of the thesis: The aim of this literature
review is to evaluate trauma mechanism and
treatment options of tibiofibular syndesmosis
injuries.

Materials and methods: A literature search was
conducted from electronical databases including
PubMed, ScienceDirect, ClinicalKey, Duodecim
and SAGE Journals. Studies and books about
tibiofibular syndesmosis injuries were identified.
Data was collected regarding tibiofibular
syndesmosis anatomy, injury classification,
trauma mechanism, diagnostics, treatment
options and their outcomes. Language was
restricted to English and Finnish.

Results: Tibiofibular syndesmosis injuries are
more common among athletes, especially in
skiing, football, soccer and ice hockey. External
rotation and hyperdorsiflexion are involved.
From Lauge-Hansen classification, Pronation-
External Rotation, Pronation-Abduction and
Supination-External rotation are leading
mechanisms for the injuries. Syndesmotic
instability is almost always present in Weber
type C fractures and possible in Weber type B
fractures, indicating transfixation. Suture-button
technique should be considered over metallic
screw fixation for more physiological movement,
minimal malreduction rate and lower rate of
device removal.
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Tässä	osiossa	julkaistaan	lupansa	siihen	antaneiden	juuri	valmistuneiden	RiSLOlaisten nimet.	
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