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KERTOESSANI työstäni terveysdatan parissa näen keskustelukumppa-
neissa monenlaisia reaktioita. Jotkut innostuvat ja alkavat puhua koro-
napandemiasta tai terveydenhuollon tilasta ja sotesta. Toiset vievät 
keskustelua teknologian kehitykseen. Yleisin reaktio on kuiten-
kin tyhjä katse, joka vaeltaa ympäri ämpäri etsien turvapaikkaa.

YHTEISTÄ keskusteluille on, ettemme pääse kunnolla aihee-
seen kiinni. Yhteiskuntamme kuitenkin tarvitsisi asiallista 
ja syvällistä keskustelua siitä, miten meistä kertyvää dataa 
käytetään meidän itsemme ja muiden hyväksi. 

TERVEYSDATA ON  terveydenhuollon ammattilaisten 
meistä hoidon yhteydessä keräämää tietoa. Sitä ovat esi-
merkiksi tiedot allergioistamme, sairauksistamme ja miten 
niitä on hoidettu sekä tietoja meille määrätyistä lääkkeistä. 
Terveysdataan voi kuulua myös itse keräämämme tietoa 
omasta terveydestämme tai älykellon tai päälle puettavan 
teknologian meistä sensoreilla mittaama data.
 
KUN MATKUSTAMME  Euroopassa, voimme käyttää puheli-
miamme ilman pelkoa suurista kuluista ja maksaa pankkikortil-
la luotettavasti, vaikka tilimme ovat kansallisissa pankeissa. Kun 
käytämme terveydenhuollon palveluja ulkomailla, voisi hoitohen-
kilökunnalla olla käytössä hoitoon tarvittavat terveystiedot. Euroop-
palaisissa apteekeissa voisimme saada lääkkeet voimassa olevalla sähköi-

sellä reseptillä. Tekniset ja turvalliset ratkaisut ovat olemassa, mutta po-
liittinen tahto laajamittaisen terveystiedon hyödyntämiseen jäsen-

maiden välillä puuttuu.

PANDEMIA ON  korostanut terveysdatan hyödyntämistä pää-
töksenteossa. Rajoitukset perustuvat tietoihin esimerkiksi tar-

tuntojen määristä ja tehohoitopaikkojen täyttöasteista. Data 
koostuu yksittäisten ihmisten tiedoista, joita kerätään yh-
teen. Olemme todistaneet jäsenmaiden erilaisia ja eriaikai-
sia rajoitustoimia. Yhteisiin ongelmiin olisi nykyistä tehok-
kaampaa hakea yhteisiä ratkaisuja. Tämä pitää paikkansa 
niin tartuntatautien kuin kroonisten sairauksienkin koh-
dalla. Yhteistyö korostuu entisestään harvinaisten sairauk- 
sien tutkimuksessa. Valitettavasti nojaamme terveysdatan 
hyötykäytössä edelleen paikallisiin tai parhaimmillaankin 
kansallisiin tietolähteisiin.

KANSALAISET ovat sitä myötämielisempiä terveysdatan käy-
tölle mitä paremmin he tuntevat sitä, selvisi Sitran koordinoi-

man EU-hankkeen selvityksestä. Pelot ja huolet taas syntyvät 
epävarmuudesta ja epätietoisuudesta. Suomalaiset ja eurooppalai-

set ansaitsevat selkeää puhetta meiltä terveysalan ammattilaisilta.

Terveysdata koskee meitä kaikkia, ja sen  
käytöstä tulee puhua selvästi

Markus Kalliola | Projektijohtaja, Terveysdata 2030, Sitra 

P U H E E N V U O R O 

Tuhannet pienet ihmiset 
ovat tätä nykyä syntyneet 
lapsettomuushoitojen  
tuloksena. Kehittyneet ja 
edistykselliset menetel-
mät johtavat nyt entistä 
useammin toivottuun 
lopputulokseen.

T erveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen mukaan 
Suomessa syntyi vuon-
na 2019 noin 2 500 lasta 

lapsettomuushoitojen tuloksena. 
Kaikista hedelmöityshoidoista run-
sas 18 prosenttia johti lapsen syn-
tymään. Dextra Lapsettomuuskli-
nikalla lapsettomuushoidon aloit-
taneista naisista yli 80 prosenttia 
päätyy äidiksi. Se on vakuuttava 
tieto kaikille niille, jotka ovat ken-
ties vuosien ajan yrittäneet tulla ras-
kaaksi, mutta laihoin tuloksin. 

Alkiodiagnostiikkaan erikoistu-
nut Dextra Lapsettomuusklinikka 
on alan kokenein toimija. Kaikki las-
ta kaipaavat eivät kuitenkaan tar-

Lapsettomuushoidot johtavat nykyään entistä useammin toivottuun raskauteen ja vanhemmuuteen. Geneetikko Noora Sirkkanen työskentelee Pihlajalinna Dextra Lapsettomuusklinikalla, 
jossa lapsettomuushoidon aloittaneista yli 80 prosenttia saa lapsen.

vitse edistyksellistä alkiodiagnos-
tiikkaa, vaan kevyempi hoito riittää. 

– Tarjoamme yksilöllisiä palve-
luja kevyistä hoidoista koeputkihe-
delmöityshoitoihin heteropareille, 
naispareille ja itsellisille naisille he-
delmällisyyslain puitteissa. Ovulaa-
tiotukihoidot tukevat munasolun 
irtoamista ja kypsymistä. Insemi-
naatiossa siittiöt viedään suoraan 
kohtuun lähellä ovulaatioaikaa. 
Koeputkihedelmöitys- eli IVF-hoi-
dot voidaan tehdä ilman alkiodiag-
nostiikkaa tai sen kanssa, luettelee 
lapsettomuuslääkäri Sanna Uotila.

Joskus hoitoihin ei ryhdytä ol-
lenkaan, vaan nainen haluaa vain 
kartoittaa hedelmällisyytensä ti-
laa. Millaiset omat munasolureser-
vit ovat? Onko vielä aikaa odottaa 
raskaaksi tuloa, vai olisiko hyvä toi-
mia nopeasti?

– Sekä miehet että naiset yliar-
vioivat oman hedelmällisyytensä. 
Naisen hedelmällisyys lähtee las-
kuun yllättävän varhain kiihtyen 
30 ikävuoden jälkeen. 37 ikävuoden 
jälkeen se sukeltaa kunnolla. Neli-
kymppisenä naiselle on haastavaa 
tulla raskaaksi, Uotila muistuttaa. 

Miehen tilanne ei ole yhtä dra-
maattinen. Siittiöitä valmistuu läpi 
elämän, mutta 45 ikävuoden jälkeen 
siittiötuotanto laskee selkeästi. Li-

säksi iäkkäämmillä miehillä löyde-
tään siittiöissä nuorempia useam-
min mutaatioita. Miehenkin on siis 
hyvä hankkiutua isäksi nuorena.

Dextran Lapsettomuusklinikan 
vastaanotolle pääsee jonottamatta. 
Asiantuntijat laativat hoitosuunni-
telman, joka voi käynnistyä jo kuu-
kautisista tai ovulaatiosta. Joskus 
hoito johtaa toivottuun raskauteen 
nopeasti, joskus hoidot voivat vie-
dä useita vuosia. Jokaisen parin tai 
naisen tilanne on yksilöllinen, eikä 
yksikään hoito takaa sataprosenttis-
ta raskautta. Moni hoito kuitenkin 
onnistuu, kuten tilastot kertovat.

Alkiodiagnostiikka säästää
turhilta tutkimuksilta
Dextra Lapsettomuusklinikka tar-
joaa alkiodiagnostiikkaa kahdelle 
potilasryhmälle: pariskunnille, joi-
den perimässä on tunnettu sikiön 
kuoleman, vakavan sairauden tai 
kehityshäiriön aiheuttava perinnöl-
linen sairaus tai poikkeavuus, sekä 
kaikille koeputkihedelmöityshoi-
toihin tuleville. Se hyödyttää eri-
tyisesti naisia, joilla on useita tu-
loksettomia koeputkihedelmöitys-
hoitoja, toistuvia keskenmenoja tai 
ikää yli 35 vuotta. 

– Alkiodiagnostiikan tarkoituk-
sena on havaita koeputkihedel-

möityksen yhteydessä kromoso-
meiltaan normaaleja alkioita, ker-
too geneetikko Noora Sirkkanen.

– Jos naisen kohtuun siirretään 
normaali alkio, raskauden toden-
näköisyys tuplaantuu. Diagnoosi ei 
paranna alkioita, mutta se nopeut-
taa raskaaksi tuloa, Sirkkanen lisää.

Alkiodiagnostiikan avulla moni 
nainen välttyy turhilta tutkimuk-
silta ja tuloksettomilta hoidoilta. 

Menetelmää täydentää koh-
dun vastaanottokykyä mittaava 
ERA-tutkimus. Se kertoo tarkan 
ajankohdan, jolloin alkio on paras 
siirtää kohtuun. 

– Joskus juuri tämä seikka se-
littää, miksi raskaus ei ole alkanut 
luonnollisesti. Jopa joka neljännel-
lä naisella voi esiintyä ajallista epä-
synkroniaa, eli alkion ollessa val-
mis kiinnittymään kohdun limakal-
vo ei olekaan vielä valmis tai toisin-
päin, Uotila valaisee.

Dextran tiimi on tehnyt alkio-
diagnostiikkaa uusimmilla mene-
telmillä yhdeksisen vuotta ja eden-
nyt alan markkinajohtajaksi. Klinik-
ka tekee valtaosan Suomen alkio-
diagnostiikkahoidoista.

– Meillä on Suomen paras tiimi, 
jonka vahvuuksia on muun muassa 
solunäytteenotto, joka on vaativa 
toimenpide, Uotila sanoo ylpeänä. 

Kun toiveena on oma lapsi

teksti helen partti 
kuva mikko suutarinen

Kenelle hoito 
on eduksi?
n Alkiodiagnostiikasta on 
apua erityisesti sellaisessa 
tilanteessa, jossa potilas 
on vakavan perinnöllisen 
sairauden kantaja.

n Potilaalla on ollut  
tuloksettomia koeputki- 
hedelmöityshoitoja tai  
toistuvia keskenmenoja.

n Potilas on yli 35-vuotias 
ja tarvitsee koeputkihedel-
möityshoitoja tullakseen 
raskaaksi.
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Tieto on avain 
parempiin  
palveluihin

H elsingin yliopis-
tollinen sairaala 
(HUS) sekä Helsin-
gin, Vantaan, Kau-
niaisten ja Keravan 

kaupungit ovat ottaneet käyttöön-
sä tieto- ja toiminnanohjausjärjes-
telmä Apotin. Muutoksen myötä 
satoihin tietojärjestelmiin siiloutu-
nut tieto on saatu keskitettyä yhteen 
järjestelmään. Apotin ylläpidosta ja 
kehittämisestä vastaavan Oy Apot-
ti Ab:n toiminnan kehittämisjohtaja 
Antti Iivanaisen ja yhteisten palve-
luiden ja tiedolla johtamisen johta-
ja Anselmi Leustun mukaan yhtei-
nen tietojärjestelmä tehostaa tiedon 
hyödyntämistä ja sote-organisaati-
oiden välistä yhteistyötä. 

– Apotti parantaa merkittävästi 
alueen sote-organisaatioiden mah-
dollisuuksia tiedolla johtamiseen. 
Termi tosin on aika hankala. En-
nemmin lainaisin kauppatieteiden 
tohtori Timo Seppälää ja toimitus-

johtaja Kari Lappalaista, jotka pu-
huvat tiedolla hoitamisesta ja vai-
kuttavuudella johtamisesta, Iiva-
nainen pohdiskelee. 

Iivanainen ja Leustu näkevät, 
että laajempi, ajantasaisempi ja 
luotettavampi tietopääoma mah-
dollistaa parempien päätösten te-
kemisen ja toimintaprosessien te-
hokkaan kehittämisen. Lopputu-
loksena asiakkaille voidaan tarjo-
ta kohdennetumpia, laadukkaam-
pia, turvallisempia ja kokonaisval-
taisempia palveluita aiempaa kus-
tannustehokkaammin. 

Työntekijätasolla Apotin hyödyt 
alkavat näkyä muun muassa työn 
suunnitelmallisuuden lisääntymi-
senä sekä mahdollisuutena keskit-
tyä asiakkaiden parempaan palvele-
miseen. Lisääntynyt tieto luo myös 
mahdollisuuksia arvioida sote-pal-
veluiden todellista vaikuttavuutta. 

– Nyt meillä on mahdollisuudet 
varmistaa potilaan hoitopolun to-

Apotti-tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toi tiedolla  
johtamisen Uudenmaan sote-organisaatioihin. Jatkossa alueen asukkaille 
voidaan tuottaa parempia palveluita kevyemmällä kulurakenteella.  
Työntekijätasolla se lisää työn suunnitelmallisuutta ja mahdollistaa  
muun muassa palvelun laadun parantamisen.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko suutarinen ja helsingin kaupunki

teutumista ja tiedon kulkua esimer-
kiksi niissä tilanteissa, kun hän siir-
tyy HUSista perusterveydenhuollon 
piiriin. Voimme seurata potilasta 
koko hoitoprosessin ajan yhteisel-
lä järjestelmällä. Tämä tuo potilaalle 
turvaa ja edesauttaa hänen sujuvaa 
toipumistaan. Hoitoketjua on myös 
mahdollista automatisoida turval-
lisesti, Iivanainen kertoo. 

Työnkulut yhtenäistyivät 
Apotin käyttöönotto ei ole ollut 
pelkästään tietotekninen proses-
si. Se on vaatinut myös sote-orga-
nisaatioiden toimintatapojen yh-
denmukaistamista. Prosesseissa ja 
kirjauksissa on noudatettava yhtei-
siä ohjeistuksia, jotta saadaan ke-
rättyä vertailtavissa olevaa dataa. 
Kun prosessit yhtenäistyvät, sote- 
organisaatioiden asiakkaat saavat 
kaikissa toimipisteissä tasalaatuis-
ta palvelua.

– Kehitimme ensin organisaa-

tioille yhdenmukaisia toimintata-
poja tiiviissä yhteistyössä sote-am-
mattilaisten kanssa. Sen jälkeen ra-
kensimme Apottiin asiakas- ja poti-
lasprosesseja noudattavia työnkul-
kuja ja yhtenäisiä kirjaustapoja. On 
tärkeää, että järjestelmä tukee am-
mattilaisten päivittäistä työtä ja var-
mistaa tietojen sujuvan kirjaamisen. 
Tietojen kirjaaminen rakenteisessa 
muodossa mahdollistaa toiminnan-
ohjauksen ja tarjoaa vertailukelpois-
ta dataa raporttien ja analyysien 
tuottamiseen, Leustu sanoo.

Oy Apotti Ab:llä on meneillään 
Apotti 2.0 -ohjelma, jonka tarkoi-
tuksena on parantaa Apotin käy-
tettävyyttä. Syksyllä alkanut ohjel-
ma valmistuu vuoden 2022 lopussa. 

– Apotilla on jo 47 000 ammat-
tikäyttäjää. Olemme saaneet heiltä 
paljon palautetta järjestelmän käyt-
töön liittyen. Nyt tarkoituksenam-
me on tehdä järjestelmään muu-
toksia, jotka parantavat järjestel-

män käytettävyyttä ja asiakastyy-
tyväisyyttä. Samaan aikaan kehi-
tämme järjestelmän raportointio-
minaisuuksia, Leustu sanoo.

Ennaltaehkäiseviä toimia 
sekä itsehoidon tukemista
Sote-palveluiden käyttäjille Apot-
ti näkyy monipuoliset asiointimah-
dollisuudet tarjoavana Maisa-asia-
kasportaalina. Maisan kautta voi esi-
merkiksi katsoa omia terveystietoja, 
hallinnoida ajanvarauksia sekä pitää 
yhteyttä sote-ammattilaisiin. 

– Maisan kautta on mahdollis-
ta lähettää määritetylle asiakas-
ryhmälle strukturoituja kyselyjä ja 
testejä ja näin saada tietoa muun 
muassa riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden tai tiettyjä sairauksia 
sairastavien potilaiden tilanteesta. 
Tarvittaessa voimme lähettää vas-
taajalle ohjeita omatoimiseen hy-
vinvoinnin parantamiseen tai oh-
jata heidät pikaisesti palvelujemme 

piiriin. Maisan mahdollisuuksista 
on vielä suurin osa käyttöönotta-
matta, Iivanainen kertoo. 

– Apotin kautta saatavan datan 
avulla voimme myös valmistautua 
paremmin poikkeustilanteisiin, ku-
ten koronapandemiaan. Mitä enem-
män on olemassa tietoa asiakkaista 
ja potilaista, sitä paremmin pystym-
me heidän hyvinvointiaan tukevia 
palveluita tarjoamaan, Leustu lisää.

Iivanainen uskoo, että tulevai-
suudessa sote-organisaatioiden toi-
mintaa voidaan ohjata yhä tehok-
kaammin erilaisilla kannettavil-
la sensoreilla kerätyn datan avul-
la. Potilaat voivat käyttää tervey-
dentilaa ja elämänlaatua seuraavia 
älylaitteita, jotka keräävät jatkuvas-
ti dataa ja lähettävät sovitut tiedot 
Apottiin analysoitavaksi.

– Nykyään anturit keräävät tie-
toa auton kunnosta ja vikatilanteis-
sa varoitusvalot ilmaisevat korjaus-
tarpeen. Vastaavasti sensorit voisi-

vat kerätä tietoa ihmisen voinnis-
ta ja hälyttäisivät, jos kaikki ei ole 
kunnossa. Toisaalta voisi olla toisin-
kin päin eli sensoridata kertoo, että 
mitään hätää ei oireista huolimatta 
olekaan, Iivanainen visioi.

Iivanaisen mukaan sote-organi-
saatioiden tulevaisuuden tavoit-
teena on siirtyä yhä enemmän on-
gelmien ja sairauksien hoidosta en-
naltaehkäisevään toimintaan sekä 
asiakkaiden itsehoidon tukemiseen. 
Lisääntyneellä tiedolla on tämän ta-
voitteen kannalta suuri merkitys ja 
saumaton tiedonkulku ja tietojär-
jestelmien yhtenäisyys olisi asiak-
kaiden ja potilaiden etu.

– Pystymme yhä paremmin en-
nustamaan sairastavuudessa, sosi-
aalisissa olosuhteissa ja palvelutar-
peissa tapahtuvia muutoksia. Näin 
voimme kehittää ennaltaehkäise-
viä toimenpiteitä ja palveluja, jot-
ka vastaavat paremmin tuleviin tar-
peisiin, Iivanainen sanoo.

Apotin käyttöönotto ei ole ollut vain tietotekninen prosessi. Se on  
vaatinut sote-organisaatioiden toimintatapojen yhdenmukaistamista.

Oy Apotti Ab:n Anu  
Lankinen, Anselmi  
Leustu ja Antti Iivanainen 
korostavat sote- 
ammattilaisten roolia 
järjestelmäkehityksessä. Y ksi Apotti-järjestelmän tuo-

mista keskeisistä eduista on 
mahdollisuus käyttää kehit-

tynyttä analytiikkaa. Oy Apotti Ab:n 
tiedolla johtamisen Business Mana-
ger Anu Lankinen kertoo käytössä 
olevan uusia analysointityökaluja.

Healthy Planet -ratkaisu auttaa 
esimerkiksi lääkäreitä löytämään 
potilasmassasta eri riskiryhmiin 
kuuluvia henkilöitä, ja myös omien 
potilaiden hoitotasapainossa pysy-
misen seuranta mahdollistuu pa-
remmin. Kehittyneet viestintäomi-
naisuudet auttavat kohdentamaan 
viestintää halutulle kohderyhmälle.

Toisena työkaluna Lankinen mai-
nitsee itsepalveluraportointiin so-
veltuvan dynaamisen ratkaisun 
SlicerDicerin. Sovelluksen avulla 
sote-ammattilaiset voivat etsiä no-
peasti suurista populaatiotason da-
tamassoista erilaisten suodattimien 
avulla tietyt kriteerit täyttävää infor-
maatiota. Esimerkiksi tietyn diag-
noosin saaneita henkilöitä voidaan 
poimia tarkasteltavaksi ikäryhmit-
täin. Ohjelmiston visuaalinen ulko-
asu helpottaa tietoon perehtymistä 

Analytiikkaa sosiaalihuoltoon
ja mahdollistaa selkeän kokonaisku-
van tarkastellusta kohteesta. 

Lankisen mukaan Epicin kehit-
tämää SlicerDiceria on alettu käyt-
tää ensimmäistä kertaa maailmassa 
myös sosiaalihuollossa. 

– Terveydenhuollon puolella 
on saatu hyviä tuloksia sovelluk-
sen käytöstä, joten viime syksynä 
myös Vantaan kaupungin sosiaali-
huolto otti tietomallin käyttöönsä. 
Sen avulla arvioidaan muun muassa 
jonotietoja ja palvelutarvetta.

Lankisen mielestä Apottiin ja ke-
hittyneempiin analytiikkatyökalui-
hin siirtyminen on ollut erityisen iso 
harppaus juuri sosiaalihuollossa, 
jossa on ennen käytetty muita ta-
poja raportoida. SlicerDicerin käyt-
tö ja kehitys on vielä alussa, mutta 
käytön helppous alentaa kynnystä 
sen käyttöönottoon. 

– Perusraportoinnin rinnalla 
SlicerDicer ja HealthyPlanet tuovat 
merkittävää lisäarvoa. Ennustavan 
analytiikan kehityksen mahdollista-
va Cognitive Computing -alusta luo 
mahdollisuuksia tuottaa organisaa-
tioidemme tarpeisiin kehittyneem-

MAISA
n Maisa-asiakasportaali 
yhdistää sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sähköisen 
asioinnin yhteen kanavaan.

n Se mahdollistaa muun 
muassa etävastaanotot ja 
helpon yhteydenpidon sote- 
ammattilaisen kanssa.

n Maisaa voi käyttää hel-
posti verkossa tai mobiili-
sovelluksella, joka on  
ladattavissa Android- ja 
IOS-sovelluskaupoista.

pää raportointia. Esimerkkinä tästä 
ovat potilaan tilan ennakointi ja jat-
kohoidon tarpeiden varhainen tun-
nistaminen. Tulevaisuudessa analy-
tiikan avulla autetaan esimerkiksi 
sosiaalihuollon ammattilaisia tun-
nistamaan asiakasperheiden riski-
tekijöitä ja tarjoamaan varhain en-
naltaehkäisevää tukea. Näin raskail-
ta ja kalliilta toimilta, kuten lasten 
sijoituksilta, vältyttäisiin.

Lankinen harmittelee, että Suo-
men tietosuojalainsäädäntö on hie-
man jäljessä nykyisistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteisistä data-
tarpeista ja siten vaikuttaa osaltaan 
Apotin potentiaalin täysimääräiseen 
hyödyntämiseen. Esimerkiksi sosi-
aali- ja terveydenhuollon välillä ta-
pahtuva asiakastietojen vaihto ei 
mahdollistu riittävällä tasolla. 

– Toiveenamme on, että lainsää-
däntöä voitaisiin muuttaa sallivam-
paan suuntaan. Näin pystyisimme 
tekemään tehokkaammin organi-
saatiorajat ylittävää yhteistyötä ja 
ammattilaisillamme olisi paremmat 
mahdollisuudet asiakkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin turvaamiseen.
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“
Oikein käytetty 
ja mitoitettu 
robotti parantaa 
työhyvinvointia.

Oulun ammattikorkea-
koulu (Oamk) ja Oulun 
yliopisto perustavat Oulun 
yliopistollisen sairaalan 
(OYS) kanssa ainutlaa- 
tuisen lääketieteellisen  
kuvantamisen opetus- ja 
testilaboratorion. 

O ulun yliopiston pro-
fessori ja OYSin ylifyy-
sikko Miika Nieminen  
sekä Oamkin lehtori 

ja väitöskirjatutkija Karoliina  
Paalimäki-Paakki ovat innoissaan 
uuden laboratorion mahdollisuuk-
sista. Vuosina 2021–2022 EAKR-han-
kerahoituksella rakennettava labo-
ratorio tarjoaa erinomaiset mahdol-
lisuudet lääketieteellisen kuvanta-
misen moniammatilliselle opetus-, 
tutkimus-, kehitys- ja testaustoimin-

Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön niin opetuksen, tutkimuksen kuin tuotekehityksenkin saralla. Erikoistuva fyysikko 
Sampo Ylisiurua, Miika Nieminen ja Karoliina Paalimäki-Paakki uskovat, että laboratoriota varten kehitetyistä virtuaaliteknologioista voisi tulla kansainvälisiä vientituotteita.

nalle. Laboratorio tulee osaksi Ou-
lu Health Labs –kehitysympäristöä.

Aiemmin Oulun yliopisto on 
käyttänyt opetus- ja tutkimustyössä 
OYSin kuvantamistiloja ilta-aikoi-
na. Oamkilla on ollut käytössä oma 
pieni laboratorio, mutta sen kapasi-
teetti ja laitekanta eivät vastanneet 
enää kaikkia opetustyön tarpeita.

– Olemme tehneet Oamkin kans-
sa jo pitkään yhteistyötä. Uusi labo-
ratorio antaa meille mahdollisuu-
den tiivistää yhteistä tekemistä ja 
mahdollistaa opetus- ja tutkimus-
työn järjestämisen paljon aiempaa 
joustavammin, Nieminen kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiri kiinnostui korkeakoulujen 
hankkeesta ja tarjosi OYSista sätei-
lyturvallisia tiloja uuden laboratori-
on käyttöön. Korkeakoulut sijaitse-
vat sairaalan vieressä, joten sijain-
ti soveltui hyvin niiden tarpeisiin. 

Etäopetusta virtuaalisilla
kuvantamislaitteilla
Laboratorio varustellaan hankera-
hoituksella hankituilla sekä OYSin 
lahjoittamilla opetus- ja tutkimus-

käyttöön soveltuvilla laitteilla. Lai-
tekanta koostuu röntgenkuvaus-, 
hampaistokuvaus- ja tietokoneto-
mografialaitteista. Mielenkiintoi-
sen laboratoriosta tekevät virtuaa-
lisesti ja 360 asteen panoraamatek-
niikalla toteutetut kuvantamislait-
teet, joiden ohjelmistoista osan kor-
keakoulut ovat kehittäneet itse. Kal-
leimmat laitteet, kuten magneetti-
kuvauslaite, toteutetaan vain virtu-
aalisina käyttöympäristöinä. 

– Virtuaalinen kuvantamislaite 
on käytännössä tietokoneohjelmis-
to, johon on mallinnettu kuvanta-
mislaitteen käyttöliittymä. Sitä voi-
daan käyttää laboratoriossa tai etä-
nä, joten opetus ja laitteiden käyttö-
harjoittelu onnistuvat ajasta ja pai-
kasta riippumatta. Virtuaalisten ku-
vantamislaitteiden käyttöä voi har-
joitella niin paljon kuin haluaa. Pa-
noraamaratkaisut mahdollistavat 
myös VR-lasien käyttämisen ope-
tuksessa, Paalimäki-Paakki kertoo.

Uutta laboratoriota voidaan hyö-
dyntää kaikkien säteilyä työssään 
käyttävien ammattilaisten perus- 
ja jatkokoulutuksessa. Keskeisiin 

käyttäjäryhmiin kuuluvat Oamkin 
röntgenhoitajaopiskelijat, joista on 
erityisen kova pula työmarkkinoilla, 
sekä Oulun yliopiston lääketieteen 
tekniikan ja fysiikan opiskelijat.

– On tärkeää, että säteilyn turval-
lista käyttöä harjoitellaan riittävästi 
ja turvallisesti jo opiskeluaikana. Ta-
voitteenamme on käyttää virtuaali-
ympäristöjä tehokkaammin lääke-
tieteellisen säteilyn käytön ja ku-
vantamisen opetuksessa. Se mah-
dollistaa havainnollisemman ja sy-
vällisemmän opetuksen sekä tarjoaa 
kustannustehokkuutta, monipuoli-
suutta ja joustavuutta muun muas-
sa röntgenhoitajien sekä lähi- ja sai-
raanhoitajien koulutukseen. 360 as-
teen virtuaaliympäristöjä voidaan 
käyttää myös potilaiden ohjauk-
seen ennen kuvantamistutkimuk-
sia, Paalimäki-Paakki sanoo

Tukee myös yritystoimintaa
Opetuksen ohella korkeakoulut 
tulevat hyödyntämään uutta la-
boratoriota merkittävässä määrin 
myös moniammatilliseen tutki-
mustoimintaan ja yritysyhteistyö-

projekteihin, joihin pääsevät mu-
kaan myös yliopiston ja ammatti-
korkeakoulun opiskelijat. 

Oamk suuntautuu lähinnä käy-
tännönläheiseen ja yritystoimintaa 
tukevaan tutkimustyöhön. Oulun 
yliopiston lääketieteellisen kuvan-
tamisen, fysiikan ja tekniikan tutki-
musyksikkö (MIPT) tekee sekä ku-
vantamiseen liittyvää perustutki-
musta että soveltavaa tutkimusta. 
MIPT tunnetaan kansainvälisesti 
kuvantamismenetelmien kehittäjä-
nä. Yksikössä tutkitaan esimerkik-
si suun kuvantamiseen soveltuvaa 
kartiokeilakuvausta, uudenlaisia 
röntgenilmaisimia ja tekoälyyn pe-
rustuvia kuvalaskentamenetelmiä. 

– Laboratorio helpottaa datan 
keräämistä omien tutkimuspro-
jektiemme tarpeisiin. Tarjoamme 
kuvantamismenetelmien testaus-
ta myös lääketieteellisen kuvanta-
misen tuotteita ja tekoälysovelluk-
sia kehittäville yrityksille. Olemme 
hakeneet yritysten kanssa menetel-
mä- ja laitteistokehityksen hank-
keille jo Business Finland -rahoi-
tustakin, Nieminen kertoo.

Uusi kuvantamisen laboratorio 
Oulun korkeakouluille

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva tuuli nikki

Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen -hanketta koordinoiva HAMKin tutkijayliopettaja Kimmo Vänni uskoo, että kotimaisilla pk-yrityksillä 
on hyvät mahdollisuudet tuottaa puettavan älykkyyden yksilöllisiä ratkaisuja ja pieniä tuotesarjoja kansainvälisille markkinoille.

Älykkyyden voi pukea päälleen

P uettava älykkyys on yh-
teisnimitys vaatteille, 
jalkineille, asusteille ja 
puettaville roboteille (ek-

soskeletoneille), joiden älykkyys on 
saatu aikaan erilaisten teknologioi-
den ja materiaalien avulla, avaavat 
HAMKin tutkijayliopettajat Kimmo 
Vänni ja Satu Jumisko-Pyykkö.

– Puettavan älykkyyden ratkai-
sut keräävät, analysoivat ja välittä-
vät kattavasti tietoa käyttäjästään 
sekä käyttöympäristöstä. Kehitty-
neimmät ratkaisut voivat myös rea-
goida ja mukautua erilaisiin havait-
semiinsa muutoksiin tietyllä, halu-
tulla tavalla, Vänni jatkaa.

Monet suomalaiset ovat tutus-
tuneet puettavaan älykkyyteen 
erilaisten hyvinvointia seuraavi-
en kuntoilu- ja hyvinvointikon-
septien myötä. Niihin on voinut 
törmätä myös esimerkiksi erilai-
sia kuntoutuspalveluita käyttäes-
sään. Näkemämme ratkaisut ovat 
kuitenkin vasta ensiaskelia. Lähi-
tulevaisuudessa erilaiset puettavan 
älykkyyden sovellukset tulevat ke-
ventämään muun muassa tervey-
denhuollon, teollisuuden, raken-

tamisen ja maatalouden fyysisesti 
raskaita työtehtäviä sekä helpotta-
maan senioreiden arkea.

Puettavan robotin valinta 
perustuu työnkuvaan 
HAMKin data-analytiikkaan ja digi-
talisaatioon erikoistuneessa HAMK 
Smart -tutkimusyksikössä on me-
neillään useita tutkimushankkeita, 
jotka keskittyvät puettavan älyk-
kyyden ratkaisuihin. HAMKiin on 
hankkeiden myötä rakennettu 
puettavan älykkyyden laboratorio- 
ja oppimisympäristö. Käytössä on 
kattavasti puettavaa sekä tunteita 
ja kosketusta välittävää teknologiaa 
sekä mittauslaitteistoja.

Yksi meneillään olevista hank-

keista on Vännin ja Jumisko-Pyy-
kön koordinoima Puettavan älyk-
kyyden osaamisen kehittäminen 
-hanke. Siinä moniammatillinen 
tiimi kehittää ylävartalon eksoske-
letonien käyttöä työhyvinvoinnin 
parantamiseen sekä eSportsin har-
rastus- ja kilpailutoiminnan tuek-
si. HAMKiin on hankittu eri työteh-
täviin soveltuvia, muutamia kiloja 
painavia ja muutamien tuhansien 
eurojen hintaisia ylävartalon eksos-
keletoneja. Moottorittomien robot-
tien toiminta perustuu mekaanisiin 
ratkaisuihin, kuten jousivoimiin.

– Tarjoamme yrityksille työn 
fyysiseen kuormittavuuteen liit-
tyviä mittaus- ja analysointipalve-
luita. Kun tiedämme työtehtävissä 
kohdattavat fyysiset haasteet, va-
litsemme työhön sopivat eksoske-
letonit ja säädämme ne yrityksen 
työntekijöille sopiviksi. Roboteil-
la voidaan vähentää muun muas-
sa staattisten työvaiheiden tai tois-
tuvien nostojen aiheuttamaa nega-
tiivista kuormitusta. Oikein mitoi-
tettu ja käytetty robotti parantaa 
pitkällä aikavälillä työhyvinvoin-
tia sekä työkykyä ja vähentää sai-

rauspoissaoloja, Vänni kertoo.
– Käyttämämme passiiviset ek-

soskeletonit eivät poista lihasvoi-
man käyttötarvetta kokonaan vaan 
keventävät työnteosta aiheutuvaa 
fyysistä kuormitusta. Niiden toi-
mintaa voisi verrata esimerkiksi 
sähköpyörällä ajoon. Pyöräillessä 
keho työskentelee aktiivisesti koko 

ajan, mutta robotti avustaa taustal-
la, Jumisko-Pyykkö lisää.

Markkinarako suomalaisten 
pk-yritysten innovaatioille
Yritysten, julkisten toimijoiden ja 
eSports-organisaatioiden kanssa 
tehdyn tutkimus- ja testaustyön tu-
loksia on tarkoitus hyödyntää uu-
sien puettavan älykkyyden konsep-
tien kehittämisessä ja pilotoinnissa. 
Vännin ja Jumisko-Pyykön mukaan 
muutamia kehitysprojekteja on jo 
vireillä. Hanke on mukana myös 
puettavan älykkyyden kansainvä-
lisen maisterikoulutuksen ja oppi-
misympäristön kehittämisessä.

Vänni ja Jumisko-Pyykkö pitä-
vät hankkeensa ehdottomina vah-
vuuksina laajaa kansainvälistä 
yhteistyöverkostoa sekä HAMKin 
osaavaa moniammatillista tiimiä. 
Tiimiläisillä on syvällistä osaamista 
muun muassa design- ja tekstiilia-
lalta, ohjelmoinnista ja käyttäjäko-
kemussuunnittelusta, robotiikasta, 
biomekaniikasta, data-analytiikas-
ta ja elektroniikasta.

– Puettavan älykkyyden tuottei-
den ja palveluiden kehittämisessä 
on pystyttävä yhdistämään muo-
toilu, materiaalit ja teknologia ih-
mistä hyödyttävällä ja kestäväl-
lä tavalla. Jotta tässä onnistutaan, 
tarvitaan monialaista osaamista ja 
ymmärrystä kohdealojen toimin-
takentästä ja työtehtävistä, Jumis-
ko-Pyykkö tähdentää.

Jumisko-Pyykkö ja Vänni us-
kovat, että Puettavan älykkyyden 
osaamisen kehittäminen -hanke ja 
HAMKin puettavan älykkyyden ke-
hittämisympäristö mahdollistavat 
täysin uudenlaisen vientialan ra-
kentamisen Suomeen.

– Monialaisen osaamisemme 
avulla voimme tukea yrityksiä in-
novatiivisten puettavan älykkyy-
den ratkaisujen luomisessa. Edis-
tämme massakustomoinnin mah-
dollisuuksien käyttöönottoa sekä 
autamme yrityksiä hyödyntämään 
alustatalouden ratkaisuja tuottei-
den suunnittelussa ja kaupallista-
misessa. Uskon, että kotimaisilla 
pk-yrityksillä on hyvät mahdolli-
suudet tuottaa puettavan älykkyy-
den yksilöllisiä ratkaisuja ja pieniä 
tuotesarjoja kansainvälisille mark-
kinoille, Vänni toteaa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) on meneillään tutkimushankkeita, joissa edistetään työntekoa 
helpottavien, puettavien älykkyyden ratkaisujen käyttöönottoa. Samalla luodaan perustaa uusien suomalais- 
innovaatioiden sekä tulevaisuuden menestystuotteiden kehittämiselle.

Kustomoitavaa kevennystä 
fyysisen työn kuormitukseen

n Niillä voidaan vähentää 
staattisten työvaiheiden tai 
toistuvien nostojen aiheut-
tamaa kuormitusta sekä  
helpottaa senioreiden arkea.

n Puettavan älykkyyden 
ratkaisut keräävät, analysoi- 
vat ja välittävät kattavasti  
tietoa käyttäjästään sekä 
käyttöympäristöstä.

n Ratkaisut voivat reagoida  
sekä mukautua erilaisiin  
havaitsemiinsa muutoksiin  
tietyllä, halutulla tavalla.

teksti tuomas i. lehtonen kuva petra kotro
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S uomen Akatemian Strate-
gisen tutkimuksen neu-
voston rahoittama IMPRO 
on monitieteellinen tutki-

mushanke, jossa ovat Itä-Suomen 
yliopiston lisäksi mukana THL, Aal-
to-yliopisto sekä Oulun yliopisto. 
Hankkeen tavoitteena on luoda uu-
sia analyysimenetelmiä ja tuottaa 
tietoa, joka tukee sote-palveluiden 
arviointia sekä tasa-arvoisempien 

ja kustannustehokkaampien palve-
lujen kehittämistä. Tavoitteeseen 
pyritään hyödyntämällä uudella ta-
valla sote-palvelujen rakenteesta, 
toimivuudesta ja tuloksellisuudes-
ta saatavaa tietoa.

Konsortion johtajan, THL:n Tiina 
Laatikaisen mukaan IMPROssa kan-
sallisia sosiaali- ja terveydenhuol-
lon rekisteriaineistoja yhdistetään 
muista julkisista rekistereistä saa-
tuihin tietoihin. Analyyseistä saa-
tujen tulosten pohjalta luodaan so-
te-palvelun vaikuttavuutta paran-
tavia toimintamalleja ja työkaluja.

– Vaikuttavuus- ja laatutieto ovat 
avainasemassa tiedolla johtamises-
sa ja terveydenhuollon kehittämi-
sessä. Erityistä tarvetta on peruster-
veydenhuollossa, jossa tätä tietoa 
on toistaiseksi ollut niukasti.

IMPROssa on mukana terveystie-
teen asiantuntijoiden ohella myös 
monien muiden alojen tutkijoita, 

kuten maantieteilijöitä sekä tilas-
to- ja taloustieteilijöitä. Hankkeessa 
onkin pystytty saamaan syvällistä 
ja luotettavaa analyysitietoa yhdis-
telemällä esimerkiksi anonymisoi-
tuja potilastietoja, alueiden sosio-
demografisia tietoja sekä julkista lii-
kennettä ja julkista palvelutarjontaa 
koskevia rekisteriaineistoja. 

– Olemme tuoneet tutkimuksen 
lähemmäs hoitojärjestelmän ja tie-
dolla johtamisen käytäntöjä. Tut-
kimustulokset auttavat ymmärtä-
mään, miten erilaiset taustamuut-

tujat vaikuttavat palveluiden vai-
kuttavuuteen ja saavutettavuuteen. 
Voimme selvittää käytettyjen lää-
kitysmuotojen, sosioekonomisen 
aseman ja hoitopaikan etäisyyden 
vaikutuksia hoidon onnistumiseen.

Pilotoidaan Siun sotessa
Hankkeessa on mukana kaksi pilot-
tialuetta, Kainuu ja Pohjois-Karjala.

Laatikaisen mukaan Pohjois-Kar-
jala valikoitui pilottialueeksi eri-
tyisesti hyvän tiedon saatavuu-
den vuoksi. Kaikki sairaanhoito-
piirin julkiset sote-toimijat kuulu-
vat vuonna 2017 perustettuun Poh-
jois-Karjalan sosiaali- ja terveyspal-
veluiden kuntayhtymä Siun soteen 
ja käyttävät yhteistä Mediatri-poti-
lastietojärjestelmää. IMPROn tutki-
jat ovatkin saaneet rakenteellisesti 
yhdenmukaista dataa kaikilta Siun 
soten toimijoilta. Tämä on poikke-
uksellista, sillä alueellisten sote-toi-
mijoiden kenttä on yleisesti pirsta-
loitunut; tietoa tallennetaan kirja-
vasti erilaisiin tietojärjestelmiin.

– IMPRO-hankkeen tuki on aut-
tanut meitä yhtenäisten tietora-
kenteiden luomisessa ja tietojoh-
tamisen kannalta validien indi-
kaattorien löytämisessä. Päivittäi-
sessä työssämme on oleellista, et-
tä potilastiedot kirjataan sovitus-
sa muodossa vain yhteen kertaan 
ja kirjauksissa panostetaan vir-
heettömyyteen ja kattavuuteen. 
Tietoa tulee voida hyödyntää tie-
tojohtamiseen ilman erilliskirjaa- 

misia, Siun soten hallintoylilääkäri  
Petri Kivinen sanoo.

Hyvää hoitoa diabeetikoille
IMPROn tutkimusryhmä on analy-
soinut Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita, hoi-
don saavutettavuutta, hoitopolkuja, 
hoidon tuloksia ja kustannuksia se-
kä kustannusvaikuttavuutta. Tutki-
muksessa on pureuduttu erityisesti 
kansanterveydellisesti haastavim-
piin sairauksiin, joiden hoito sitoo 
terveydenhuollon hoitoresursseja. 

Kivinen ottaa yhdeksi esimer-
kiksi diabeteksen hoidon. Yhden-
mukaisiin kirjaamiskäytäntöihin 
perustuva diabeteksen laaturapor-
tointi on mahdollistanut datan te-
hokkaamman analysoinnin, ja tutki-
mustulosten perusteella palvelua on 
voitu kehittää tietoon pohjautuen. 

– Tietoa hyödyntämällä havait-
simme voivamme parantaa diabe-
tespotilaiden hoidon vaikuttavuut-
ta, vaikka hoitokontakteja vähen-
netään. Toisaalta hoidon laatu on 
alueella vaihdellut. Parhaillaan 
olemmekin käynnistämässä Poh-
jois-Karjalaan diabeteksen osaa-
miskeskusta, Kivinen toteaa.

Tulevaisuudessa kumuloituvan 
analyysitiedon pohjalta voidaan 
luoda toimivia ennakointimalleja. 
Niiden avulla sote-palveluita voi-
daan kehittää kaikkien tarpeita ko-
konaisvaltaisemmin palveleviksi.

Palveluiden laatu 
paranee dataa 
hyödyntämällä

Konsortion johtaja, THL:n osastojohtaja Tiina Laatikaisen mukaan tulokset auttavat ymmärtämään, miten potilastietoa käyttämällä voidaan parantaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta.

“
Vaikuttavuus- ja 
laatutieto ovat 
avaimia tiedolla 
johtamiseen.

Itä-Suomen yliopiston 
koordinoiman IMPRO- 
tutkimusprojektin kes-
keinen tavoite on tiedolla 
johtamisen kehittäminen  
sote-organisaatioissa.
teksti tuomas i. lehtonen  
kuva juho länsiharju

STNIMPRO.FI

Suomessa tuotetaan laa-
dukkaita hoivapalveluita, 
mutta työn laatua on  
vaikea tehdä näkyväksi.  
Vantaa otti haasteen  
vastaan ja ryhtyi kehittä-
mään yhdessä Sofigaten 
kanssa alustaratkaisua 
palveluekosysteemien 
tarpeiden täyttämiseksi.

S osiaali- ja terveysalan pal-
veluekosysteemeissä käy-
tetään monia järjestelmiä 
laadunvalvontaan ja tie-

donhallintaan. Tietoa kerätään pääl-
lekkäisiin järjestelmiin, eikä sirpalei-
nen kokonaisuus tue tiedolla johta-
mista. Vantaa pilotoi ensimmäisenä 
suomalaisena kaupunkina SofiCare- 
alustaratkaisun mahdollisuuksia 
parempaan tiedonhallintaan sote-

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen valmistelujohtaja Nina Linja ja SofiCare-ratkaisun Concept Owner Mirva Sainiemi uskovat alustaratkaisun voivan helpottaa 
hoitajamitoituksen laskentaa. Mitoituksen laskeminen on nykyisellään massiivinen manuaalinen operaatio, joka vie paljon aikaa, ja laskentavirheitä voi sattua.

palveluissa. Teknologia-alustalla 
tarkoitetaan tietoteknisiä järjes-
telmiä, joilla eri toimijat toteutta-
vat lisäarvoa tuottavaa toimintaa, 
mikä sote-alalla tarkoittaa esimer-
kiksi potilaan hoitoa tai vanhuk-
sen hoivaa.

Yhteisessä pilotissa haluttiin pa-
rantaa laadunvalvontaa ja kommu-
nikaatiota. Laadunvalvontaan kai-
vattiin keinoja nähdä kokonaisku-
va helposti esimerkiksi yksiköittäin. 
Kommunikointiin haettiin puoles-
taan toimivaa ja turvallista alustaa. 

– Halusimme muun muassa hel-
pottaa palautteiden käsittelyä. On 
tärkeää, että omaiset tietävät kuinka 
asukkaiden asioita hoidetaan ja voi-
vat luottaa niiden etenemiseen, sa-
noo palveluiden järjestämisen val-
mistelujohtaja Nina Linja Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueelta.

Alustaratkaisu helpottaa
tiedolla johtamista
Vantaa oli tiiviisti mukana kartoit-
tamassa alustaratkaisun mahdolli-
suuksia ja kehittämässä konseptia. 
Testivaiheeseen osallistuivat myös 

hoivayksikön asukkaat ja heidän 
omaisensa. Kokemukset olivat roh-
kaisevia: ratkaisulla voitiin kerätä 
tietoa eri käyttäjäryhmien tarpeisiin 
ja hyödyntää sitä vaivattomasti. Pi-
lotti osoitti, että alustaratkaisu voi 
helpottaa laadunvalvontaa, kom-
munikaatiota ja tiedolla johtamista. 

– Laadunvalvonta vaikutti toi-
mivan hyvin, ja raportteja pystyt-
tiin muokkaamaan käyttäjien tar-
peiden mukaisesti. Alusta koettiin 
toimivaksi myös kommunikaatios-
sa. Tämä parantaa nykytilannetta. 
Henkilöstö on kokeillut uusia toi-
mintatapoja innolla, Linja kiittelee.

Uuden luominen yhdessä on 
inspiroinut sekä alustaratkaisun 
kehittäjiä että sen käyttäjiä. Hen-
kilöstön motivointi ja koulutus on 
jatkossakin tärkeää. 

– Henkilöstön on hyvä nähdä, 
että järjestelmä vähentää työtä ja 
vapauttaa aikaa kirjausten tekemi-
sestä esimerkiksi asiakkaille tai toi-
minnan kehittämiseen. Tämä moti-
voi alustan käyttöön ja auttaa saa-
vuttamaan sen todelliset hyödyt.
Paremmalle tiedolla johtamiselle on 

sosiaali- ja terveysalalla huomatta-
va tarve. SofiCare-alustaratkaisus-
sa nähdään Vantaalla paljon poten-
tiaalia, ja pilottiprojekti on poikinut 
lukuisia aiheita jatkokehitykseen. 

Alustaratkaisu voisi esimerkiksi 
helpottaa hoitajamitoituksen las-
kentaa. Vanhuspalvelulaki määrit-
telee Suomessa hoitotyön mitoi-
tukselle minimivaatimukset, joi-
den täyttyminen on voitava toden-
taa. Mitoituksen laskeminen on 
nykyisellään massiivinen manuaa-
linen operaatio, jossa dataa kerätään 
monesta eri paikasta. 

– Suuri urakka vie paljon aikaa, 
ja laskentavirheitäkin voi toisi-
naan sattua. Tätä tehokkaammille 
keinoille on ilmeinen, kansallinen 
tarve, Linja toteaa.

Uusia mahdollisuuksia ratkai-
sun hyödyntämiseksi kumpuaa 
jatkuvasti. Alusta voisi esimerkik-
si helpottaa viranomaisyhteistyö-
tä: kun data ja raportit voidaan toi-
mittaa määrämuotoisina, niitä voi-
daan hyödyntää älykkäästi. Tämä 
voi viedä laadunvalvonnan myös 
yhteiskunnallisesti uudelle tasolle. 

Vantaalla pilotoitu alusta 
iskee sotetiedon kipupisteisiin

Jos laadunvalvontaa voitaisiin teh-
dä osin julkiseksi, luottamus koko 
alaa kohtaan voisi lisääntyä. 

Kohti uusia palvelualueita
Erityisen kiinnostava jatkokehitys-
kohde liittyy järjestelmän skaalaa-
miseen uusille palvelualueille. Rat-
kaisu voi tukea tiedolla johtamista 
etenkin sellaisissa palveluissa, joi-
ta tuotetaan useampien eri tahojen 
ekosysteemeissä. 

– Tällaisia ovat esimerkiksi vam-
mais-, perhe- tai mielenterveyspal-
velut ja päihdekuntoutus sekä järjes-
tötoimijoiden linkittäminen näiden 
palvelujen tuottamiseen. Jos alusta-
ratkaisu leviäisi uusiin palveluihin 
ympäri maata, sen vaikutukset ko-
ko yhteiskuntaan olisivat mittavat, 
uskoo SofiCare-ratkaisun Concept 
Owner Mirva Sainiemi.

teksti ja kuva sofigate 

SOFIGATE.COM/CASESTUDY/VANTAA  

SOFIGATE.COM/SOFICARE 

Tutustu Vantaan ja Sofigaten yhteiseen 
onnistumistarinaan sekä yrityksen 
SofiCare-tuoteperheeseen: 
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Allergioiden siedätyshoidot sitovat potilaat raskaisiin, 
usein 3–5 vuoden hoitojaksoihin. Suomalainen bio-
lääkeyritys tavoittelee maailmaa, jossa siedätyshoidon 
kesto voidaan lyhentää muutamiin kuukausiin.

Uudenlainen  
siedätyshoito  
tuo nopeita 
tuloksia

Y li miljardi ihmistä kär-
sii allergioiden aiheut-
tamista oireista. Vaik-
ka osa allergioista on 

lieviä, osa niistä aiheuttaa jo-
pa henkeä uhkaavia oireita. Yh-
dellä viidestä allergian kans-
sa eläminen tarkoittaakin jat-
kuvaa vakavan allergisen reak- 
tion tai astmakohtauksen uhkaa. 
Allergiat ja astma luovat myös ta-
loudellista ja sosiaalista rasitetta. 
Yhden potilaan hoitaminen maksaa 
tuhansia euroja 
ja kuluja kertyy 
myös allergian ja 
astman aiheut-
tamista sairaus-
poissaoloista.

Allergian hoi-
to perustuu täl-
lä hetkellä pää-
asiassa oirei-
den helpotta-
miseen. Lisäksi 
allergioita voi-
daan lieventää ja lääkityksen tar-
vetta vähentää erilaisten luon-
nollisten allergeenien annoste-
luun perustuvan immunoterapian 
eli siedätyshoidon avulla. Suoma-
lainen biolääkeyritys Desentum 
Oy pyrkii mullistamaan allergioi-
den hoitamisen uudenlaisilla, al-
lergian mekanismiin vaikuttavilla 
immunoterapeuttisilla tuotteilla. 

– Tavoitteenamme on tehdä sie-
dätyshoidosta paitsi tehokkaampaa 
ja nopeampaa, myös turvallisem-
paa, Desentumin toimitusjohtaja 
Pekka Mattila kertoo.

Eroon siedätyshoitoihin 
liittyvistä ongelmakohdista
Nykyisiin siedätyshoitoihin liit-
tyy lukuisia ongelmia. Keskeisim-
piä niistä ovat hoidon pitkäkestoi-
suus ja sen potilaalle aiheuttamat, 
toisinaan vaaralliset oireet.

– Tällä hetkellä saatavilla oleva 
siedätyshoito kestää vuosia. Jos 
ajatellaan, että jo viikon kestävän 
antibioottikuurin noudattaminen 
saattaa olla potilaalle raskasta, pe-
rinteisessä siedätyshoidossa poti-
las joutuu sitoutumaan päivittäi-
seen lääkitykseen usein vähintään 
kolmen, joskus jopa viiden vuoden 
ajaksi. Tämä voi tuoda hoitoa läpi-

käyvän elämään merkittäviä haas-
teita, Desentumin hallituksen jäse-
nenä toimiva Dirk-Jan Opstelten 
listaa.

– Moni joutuu myös odottamaan 
hoitoon pääsyä pitkään, sillä oikean 
diagnoosin löytäminen on usein hi-
dasta, hän lisää.

Vuonna 2011 perustetun Desen-
tumin juuret ovat teknologian tut-
kimuskeskus VTT:n ja Itä-Suomen 
yliopiston tekemässä allergeeni-
tutkimuksessa. Yrityksen kehittä-

mien tuotteiden 
toimintameka-
nismi pohjau-
tuu tutkimusha-
vaintoon aller-
geenien täsmäl-
lisestä muokkaa-
misesta. 

– Muokattu-
ja allergeeneja 
käyttämällä voi-
daan vähentää 
merkittävästi 

potilaan hoidon aikana kokemia al-
lergisia reaktioita tai mahdollises-
ti jopa poistaa ne kokonaan, Mat-
tila kertoo.

Desentumin käyttämillä muo-
katuilla allergeeneilla toivottu hoi-
totulos on mahdollista saavuttaa 
vuosien sijaan vain kuukausissa. 
Tarve hoidon lyhentämiseen liittyy 
potilaan hoitokokemuksen paran-
tamisen lisäksi myös allergioiden 
taipumukseen muuttaa muotoaan 
ajan kuluessa. 

– Esimerkiksi siitepölyallergi-
an aiheuttama nuha voi muuttua 
myöhemmin astmaksi. Tällöin ky-
se ei ole enää elimistön reaktiosta 
allergeeniin, vaan vakavammasta, 
kroonisesta tulehdustilasta. Kehit-
tämämme hoito ehkäisee myös oi-
reiden etenemistä, Opstelten sanoo.

Ilmastonmuutos vaikuttaa
allergioiden lisääntymiseen
Allergiat ovat yleistyneet länsi-
maissa nopeasti erityisesti 1950-lu-
vulta lähtien, eikä ongelman kas-
vu näytä toistaiseksi hidastumi-
sen merkkejä. Allergisten osuuden 
maailman väestöstä odotetaan kas-
vavan neljään miljardiin seuraavan 
50 vuoden aikana.

Allergioiden lisääntymisen taus-

teksti saana lehtinen  kuva patrik pesonen

“
Tavoitteena on 
tehokkaampi ja 
turvallisempi 
siedätyshoito.

Desentum Oy:n koivuallergiaan kehittämä tuote on läpäissyt ensimmäisen kliinisen tutkimuksen lupaavin 
tuloksin. Yrityksen työntekijät Heidi Heiniluoto ja Jaana Haka työskentelevät kromatografialaitteiston parissa.

talla vaikuttaa muun muassa ilmas-
tonmuutos, jonka ennustetaan le-
vittävän allergiaa aiheuttavia kas-
vilajeja uusille alueille. Tulevaisuu-
dessa Suomessa saattavat siis me-
nestyä tällä hetkellä Manner-Eu-
roopassa kasvavat lajit, ja kasvu-
kauden pidentyessä myös siitepö-
lykauden odotetaan pidentyvän 
nykyisestä. Tämä luo kiireistä tar-
vetta erityisesti siitepölyallergioi-
den hoidon tehostamiselle.

– Ihmiset voivat välttää aller-
gisoivien eläinten läheisyydessä 
olemista, mutta siitepölyä on mah-
dotonta välttää, Mattila muistuttaa. 

Desentumin tuotteet ovat tällä 
hetkellä kehitysvaiheessa. Yritys 
keskittyy parhaillaan koivualler-
gian, heinäallergian ja pähkinäal-
lergian tutkimiseen ja hoidon pa-
rantamiseen. Testausvaiheen tu-

lokset ovat olleet lupaavia.
– Saimme syksyllä päätökseen 

ensimmäisen kliinisen tutkimuk-
sen koivuallergian siedätyshoitoon 
tarkoitetulla tuotteellamme. Mat-

ka tarkasti säännellyllä toimialalla 
on pitkä, mutta ensimmäinen ihmi-
sillä tehty tutkimus ja sen antamat 
tulokset ovat erittäin tärkeä askel, 
Mattila päättää.

Allergiat ovat yleistyvä riesa
n Kasvukauden pidentyessä 
myös siitepölykauden odo-
tetaan pidentyvän.

n Vaihtoehdon ongelmien 
ratkaisuksi tarjoavat muoka-
tut allergeenit, jotka helpot-
tavat siedätyshoitoja.

n Allergiat ovat yleistyneet 
länsimaissa nopeasti, eikä 
kasvu ole hidastumassa.

n Taustalla vaikuttaa muun 
muassa ilmastonmuutos, 
joka levittää allergisoivia 
kasveja uusille alueille.

Ruokavalion tukeminen 
ravintolisillä voi edistää 
hyvinvointia. Suihke- ja 
geelimuotoiset tuotteet 
ovat helppo ja tehokas 
vaihtoehto tableteille. 

Y ksilöllinen, omiin tarpei-
siin ja arvoihin sopeutet-
tu ruokavalio on kasva-
va trendi. Tiedon hank-

kiminen ja asiantuntijan kanssa kes-
kusteleminen on tärkeää, jotta ruo-
kavalio sisältää tarvittavat ravintoai-
neet. Jos jotain jää puuttumaan, voi 
sen korvata ravintolisällä taatakseen 
monipuolisen vitamiinien saannin. 

Vitamiinilisiä käytetään ruoka-
valiota täydentävässä tarkoituk-
sessa. Joidenkin on osoitettu ole-
van tehokkaita tiettyjen sairauk-
sien ennaltaehkäisyssä ja hoidos-
sa. D-vitamiinin käyttö etenkin pi-
meään vuodenaikaan on suositelta-
vaa myös perusterveille. D- ja C-vi-
tamiinin nauttiminen on perustel-
tua vastustuskyvyn parantamiseksi. 
B12-vitamiini tukee tervettä muis-

Helposti ja asiakaslähtöisesti tilattavissa oleva MediVitan tuotevalikoima sisältää suihkemuotoisena D3-vitamiinia, biotiinia, rautaa, B12-vitamiinia ja melatoniinia sekä geelimuotoisena 
magnesiumsitraattia ja liposomaalista C-vitamiinia. Tuotteita tarjoaa suomalainen apteekki-, kauneudenhoito- ja terveydenhuoltoalan toimittaja PharmaOffice Oy.

tia. Erityisesti merkittävä fyysinen 
rasitus lisää vitamiinien ja hivenai-
neiden saannin tarvetta.

Vastaus monien tarpeisiin
Niin paljon kuin on yksilöllisiä tar-
peita, on myös vaihtoehtoja mitä 
tulee ravintolisiin ja niiden valmis-
tajiin. Kun tarjontaa on valtavasti, 
mitkä ovat käyttäjän näkökulmas-
ta tyypillisiä huolia ja toiveita liit-
tyen sopivan ravintolisän valintaan?

– Turvallisuus, luotettavuus, vas-
tuullisuus ja hinta ovat yleisesti ku-
luttajien mielessä, nimenomaan täs-
sä järjestyksessä. Suihke- ja geeli-
muotoiset ravintolisät vastaavat hy-
vin näihin vaateisiin, vastaa Apteek-
kari Harri Kanerva Turussa sijaitse-
vasta Pyhän Henrikin apteekista.

Suomessa on perinteisesti käy-
tetty vitamiineja ja kivennäisainei-
ta tablettimuodossa. Tablettien nie-
lemisvaikeudet ovat yleinen ongel-
ma erityisesti lasten ja ikääntyvien 
ihmisten keskuudessa. Niin ikään 
haasteet ravintolisien imeytymises-
sä huolettavat. Pyhän Henrikin ap-
teekille ravintolisiä toimittava suo-
malainen apteekki-, kauneudenhoi-
to- ja terveydenhuoltoalan toimitta-
ja PharmaOffice Oy tarjoaa ratkai-
suksi MediVitan valikoiman suihke- 
ja geelimuotoisia ravintolisiä. Hel-

posti, nopeasti ja asiakaslähtöises-
ti tilattavissa oleva tuotevalikoima 
sisältää suihkemuotoisena D3-vi-
tamiinia, biotiinia, rautaa, B12-vi-
tamiinia ja melatoniinia sekä gee-
limuotoisena magnesiumsitraattia 
ja liposomaalista C-vitamiinia. Va-
likoima laajenee kysynnän mukaan.

Hyvinvoinnin edistämistä
helposti ja vastuullisesti
Suihke- ja geelimuotoisten ravin-
tolisävalmisteiden merkittävin 

etu tabletteihin nähden on se, et-
tä ne on helpompi nauttia. Geelit ja 
suihkeet kulkevat kätevästi muka-
na, ja riittoisan ravintolisän voi an-
nostella suuhun missä tahansa il-
man nestettä. Osa tuotteista sopii 
myös lapsille, joille tabletin niele-
minen on usein erityisen epämie-
luisaa. Mahdolliset ikärajoitteet on 
erikseen mainittu tuotteessa, mut-
ta lapsen kohdalla päiväannoksesta 
on hyvä neuvotella lääkärin kanssa 
ennen käytön aloittamista.

MediVitan ravintolisät on valmis-
tettu hyödyntämällä Airless-tek-
niikkaa, joka mahdollistaa tuottei-
den säilyvyyden yhtä pitkään myös 
avaamisen jälkeen. Ilmattoman pak-
kaustekniikan ansiosta neste ei ole 
suorassa kontaktissa hapen kanssa, 
eikä aktiivisten aineiden oksidatii-
vista hajoamista tapahdu. Pakkaus 
säilyttää maun tuoreena ja takaa pi-
toisuuksien säilyvyyden viimeiseen 
käyttöpäivään asti. 

Valmisteiden turvallisen käytön 
lisäksi kuluttajia kiinnostaa entistä 
enemmän tuotteiden vastuullisuus 
myös ympäristön ja yhteiskunnan 
kannalta. Kanerva kertoo Medi-
Vitan ravintolisien valikoituneen 
apteekin hyllylle niin edelläkäyvän 
valmiste- ja pakkausteknologian-
sa ansiosta kuin siksi, että tuottei-
den valmistuksessa syntynyt hiili-
jalanjälki on kompensoitu valmis-
tajan toimesta. Käyttäjäystävälli-
syyden sekä sairauksia ehkäisevän 
ja hoitavan ominaisuutensa lisäksi 
tuotteiden sosiaalinen vastuu nä-
kyy hinnassa, joka on kohtuullisuu-
dessaan vähintään muiden lääke-
muotojen tasolla vuorokausian-
nosten kustannuksia verrattaes-
sa. Jotkut suihke- ja geelimuotoi-
set ravintolisät ovat jopa huomat-
tavasti edullisempia.

Suihkaus ravintolisää päivään

Turussa sijaitsevan Pyhän Henrikin apteekin apteekkari Harri Kanerva 
jälleenmyy MediVitan suihke- ja geelimuotoisia ravintolisiä.

teksti maisa lampinen 
kuva suvi laine
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Terveysdesign palvelee 
ihmisten hyvinvointia

Muotoilu liittää yhteen fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen yhdeksi kokonaiskokemukseksi, kertoo Seos Designin Pekka Kumpula.

M itä sana design tuo si-
nulle ensimmäisenä 
mieleen? Jos mieli-
kuvien seassa on vä-

lähdyksiä virtaviivaisista huoneka-
luista tai vaikkapa luksusmerkin 
laukusta, et ole varmasti yksin. 

Esteettiset seikat eivät toki ole 
modernillekaan muotoilulle vie-
raita. Nykypäivänä designin käsite 
on kuitenkin laajentunut. Sillä vii-
tataan yhä enemmän kokonaisval-
taiseen ja ihmislähtöiseen tuottei-
den ja palveluiden suunnitteluun. 

Siihen minkälaisen kokemuksen ne 
yhdessä loppukäyttäjälle tuottavat. 

Terveysteknologian saralla muo-
toilu on jo vakiinnuttanut paikkansa 
uusien lääkinnällisten laitteiden ja 
palveluiden suunnittelun ytimessä. 

Puhutaan moniuloitteisesta 
muotoiluajattelusta, joka tähtää sii-
hen, että sekä potilaiden, että hoi-
tohenkilökunnan arki terveyden- 
huollossa olisi sujuvaa ja turvallista. 

Terveysdesignissa muotoilupro-
sessi on valjastettu palvelemaan ih-
misten hyvinvointia, huomauttaa 

alalle erikoistuneen muotoilutoi-
misto Seos Designin toimitusjoh-
taja Pekka Kumpula. 

– Työmme perustuu käyttö- 
kontekstin ymmärtämiseen ja tä-
män tiedon pohjalta tehtävään ke-
hitystyöhön. Näin voidaan kartoit-
taa myös sellaisia terveydenhuollon 
ongelmia, joiden olemassaolosta ei 
välttämättä aiemmin edes tiedetty. 

Ihmisläheistä muotoilua
Seos Designin muotoilijat ovat pro-
jekteissaan osallistaneet kehittämi-

seen muun muassa eri alojen lääkä-
reitä, laitoshuoltajia, hoitajia kuin 
potilaitakin. Tätä käyttäjätutkimuk-
sen avulla kerättyä dataa on sitten 
tehty muotoilun menetelmien avul-
la nähtäväksi, mikä lisää ymmärrys-
tä eri käyttäjäryhmien tarpeista. 

Tunnistettujen tarpeiden yhdis-
täminen laitevalmistajien ja palve-
luiden tuottajien liiketoiminnalli-
siin tavoitteisiin ja lakisääteisiin vel-
vollisuuksiin on liiketoimintamme 
ytimessä. Muotoilun ansiosta tuot-
teista ja palveluista saadaan intui-
tiivisia käyttää, turvallisia ja halu-
tun ilmeen mukaisia. Tämän tyyp-
pisissä harjoituksissa muotoilulla 
on merkittävä lisäarvo valmistajille. 
Hyvin muotoiltu tuote myy enem-
män, Kumpula tiivistää. 

Seos Designin pitkäaikaisimpiin 
asiakkuuksiin kuuluu leikkaussa-
livälineitä valmistava Merivaara, 
jonka tuotteita myydään tällä het-
kellä yli 100 maassa.

Yrityksen päivitetty Grand Pro-
merix -leikkauspöytä on esimerkki 
muotoilun metodologisen perspek-
tiivin tarjoamasta lisäarvosta. 

Muotoiluprosessin myötä leik-
kauspöydän muotokieltä yksin-
kertaistettiin merkittävästi. Yksi 
syy tähän oli se, että sen puhdis-
taminen olisi helpompaa, joka pie-
nentää infektioriskiä leikkaussali-
olosuhteissa. Samalla pöydän ala-
runkoon tehtiin aukko lattian ra-
jaan, jonka alle hoitohenkilökun-
nan jalat mahtuivat operaation ai-
kana. Ammattilainen pääsee näin 
lähemmäs leikattavaa potilasta, pa-
rantaen työergonomiaa. 

– Leikkaavan kirurgin tarpeet 
erilaisten operaatioiden aikana 
vaihtelevat ja suunnittelun ajurit 
täytyy osata kaivaa esille. Tässä 
käyttämämme osallistavat mene-
telmät ja yhteistyö loppukäyttäji-
en kanssa on keskeisessä roolissa, 
Kumpula toteaa. 

Innovaatioita standardien
asettamissa puitteissa
Koronaviruksen vallatessa lehti-
en palstatilaa voivat muut tervey-
denhuoltoa koskevat haasteet välil-
lä päästä unohtumaan. Esimerkik-
si sote-uudistukset sekä sitä koske-
vat palvelukokonaisuudet ovat ai-
heuttaneet ihmisissä turhautumis-
ta. Terveydenhuollon alalla muo-
toilu on vakavimmillaan elämän ja 
kuoleman kysymys. Alan standar-
dit ovat syystäkin tiukat. 

– Turvallisuus on hyvässä ter-
veysdesignissa itsestäänselvyys. 
Kun potentiaalisia vaaratilanteita 
vältetään on esimerkiksi tunnistet-
tava, millaisia kuormitustekijöitä 
laitteen käyttäjillä on ja millaisia 
käyttövirheitä ne voisivat aiheut-
taa, Kumpula painottaa. 

Lääkinnällisen laitteen käytet-
tävyyden suunnittelua ohjaava 
kansainvälinen standardi on IEC 
62366-1. Standardi määrittelee pro-
sessin, jolla lääkinnällisen laitteen 
valmistaja voi analysoida, kehittää 
ja arvioida laitteen käytettävyyttä. 

– Kokemuksesta tiedämme, et-
tä erilaisten lääkinnällisten laittei-
den vaatimuksissa on merkittäviä 
eroavaisuuksia. Tämä koskee niin 
dokumentaatiota, testausta, mark-
kinoille saattelua kuin markkinoin-
tiakin. Kaikki tämä on huomioitava 
suunnitteluvaiheessa. 

Terveydenhuoltoala elää 
jatkuvien muutostarpei-
den paineessa. Pelkän  
laitesuunnittelun sijaan  
terveysdesign edustaa 
kokonaisvaltaista hyvin-
vointia tehokkaasti edis-
tävää muotoiluajattelua.

teksti joonas ranta 
kuva lasse simpanen

Suomalaiset voivat nyt huolehtia ennaltaehkäisevästi 
rintojen terveydestä säteilyttömän ja kivuttoman 
3D-ultraäänitutkimuksen avulla.

3D-ultraäänitutkimus sopii hyvin osaksi vuosittaisia terveysrutiineja, eikä 
siihen tarvita lähetettä. Tutkimus tehdään ylävartalo paljaana.

L isääntyneet mahdollisuudet 
oman terveydentilan seu-
rantaan ja hyvinvoinnista 

huolehtimiseen ulottuvat nyt myös 
rintojen tutkimiseen. Säteilyä kos-
kevan lainsäädännön tiukentumi-
sen ja oma-aloitteisten terveystar-
kastusten kysynnän kasvun seu-
rauksena SYNLAB toi noin vuosi 
sitten Suomen markkinoille rinto-
jen 3D-ultraäänitutkimukset. Tut-
kimuksen avulla oireettomat rin-
nat voi tarkastuttaa esimerkiksi 
mammografiaseulontojen välissä. 
Tämä säteilystä täysin vapaa tut-
kimusmenetelmä tarjoaa matalan 
kynnyksen mahdollisuuden rinto-
jen terveystarkastukseen ilman lää-
kärin lähetettä.

– Rintasyöpä on suomalaisnais-
ten yleisin syöpä, mutta varhain ha-
vaittuna ennuste on useimmiten 
hyvä. Rintojen säännöllinen tutki-
minen edistää varhaista diagnoosia, 
jolloin hoidon aloittaminen nopeu-
tuu ja tulokset paranevat, rintatutki-
musten tuotepäällikkö Sarah-Maria 

Ennakoiva rintatutkimus 
edistää varhaista diagnoosia

de la Rosa Zorita SYNLABilta kertoo.
Suomalaiset selvittävät omaa 

terveydentilaansa aiempaa aktii-
visemmin, mikä näkyy esimerkik-
si erilaisten laboratoriotestien käy-
tön kasvuna. Rintojen säännöllisen 
tutkimisen merkityskin tiedoste-
taan hyvin, joten3D-ultraäänitut-
kimus näyttää olevan kaivattu lisä 
matalan kynnyksen terveystutki-
musten kentällä.

– Tällaiselle säteilyvapaalle, ki-
vuttomalle ja helpolle tavalle huo-
lehtia ennaltaehkäisevästi rintojen 
terveydestä on ollut kysyntää. Eten-
kin tiivisrintaiset naiset, joiden on 
omin käsin hankala havaita muu-
toksia, ovat kiitelleet 3D-ultraääni-
tutkimusta. Menetelmän erotusky-
ky on hyvä,sillä  sen avulla päästään 
tutkimaan myös nesterakkulan si-
sään, de la Rosa Zorita kertoo.

Luotettava sekä turvallinen
SYNLAB tekee rintojen 3D-ultraää-
nitutkimuksia ensimmäisenä Suo-
messa. Tällä hetkellä tutkimuksia 

tehdään Helsingin Kampin sekä Tu-
run Brahenkadun SYNLAB-toimi-
pisteissä. Tutkimusprosessi on vai-
vaton ja nopea.

– Tutkimukseen pääsee varaa-
malla ajan asiakaspalvelustamme, 
ilman ylimääräistä byrokratiaa tai 
lääkärissäkäyntiä. Tutkimusmene-
telmään perehtynyt röntgenhoita-
ja toteuttaa kivuttoman ultraääni-
tutkimuksen, joka kestää noin 10–
15 minuuttia rintaa kohden. Tutki-
mustapa ei aiheuta säteilyä tai pu-
ristusta. Tämän jälkeen radiologian 
erikoislääkäri analysoi kuvat, ja lau-
sunto tuloksista on asiakkaan saa-
tavilla sähköisessä terveyskansios-
sa noin kolmessa arkipäivässä. Jos 
tulokset antavat aihetta jatkotutki-
muksiin, hoitajamme on suoraan 
yhteydessä asiakkaaseen.

3D-ultraäänitutkimus on sopiva 
menetelmä erityisesti silloin, kun 
halutaan varmistaa oireettomien 
rintojen vointi ennaltaehkäisevästi.

– Jos taas rinnoissa on selkeitä 
oireita tai muita hälytysmerkkejä, 
on syytä hakeutua suoraan lääkä-
rin vastaanotolle. 3D-ultraäänitut-
kimus sopii itsestään huolta pitävän 
naisen vuosittaiseksi terveysrutii-
niksi samaan tapaan kuin gynekolo-
gilla käynti. Sen tarkoitus ei ole kor-
vata, vaan täydentää seulontamam-
mografiaa, de la Rosa Zorita sanoo.

teksti mari korhonen  kuva joona raevuori
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O lo on virkeä, mutta peilistä katsovat 
väsyneet kasvot. Tässä kokemuk-
sessa piilee Sairaala KL:ssä työs-

kentelevän plastiikkakirurgi Tatu Tarkan 
mukaan yksi yleisimmistä syistä, joiden pe-
rusteella asiakkaat hakeutuvat hänen vas-
taanotolleen.

– Leikkauksessa käy tavallisia ihmisiä, 
jotka haluavat huolehtia tavalla tai toisel-
la omasta ulkonäöstään, Tarkka kertoo.

Esteettiseen kirurgiaan erikoistunut, 
Helsingissä sijaitseva Sairaala KL tarjoaa 
asiakkailleen kattavan valikoiman erilai-
sia kasvokirurgisia toimenpiteitä. Sairaa-
lassa on mahdollista kohentaa ilmettään 
muun muassa ala- ja yläluomileikkauksil-
la, kasvojenkohotuksella eli faceliftillä, ne-
näleikkauksella, leuan alueen rasvaimulla 
tai kasvojen alueen rasvansiirrolla. Tarjol-
la on myös vastaanotolla tehtäviä pientoi-
menpiteitä, kuten pistoshoitoja.

Toimenpiteiden keskiössä ovat 
aina asiakkaan omat toiveet
Sitkeistä ennakkokäsityksistä poiketen plas-
tiikkakirurgi ei etsi asiakkaistaan vikoja ja 
tarjoa niiden korjaamiseen sopivia toimen-
piteitä. Sairaala KL:n toimenpiteiden kes-
kiössä ovat aina asiakkaan omat toiveet.

– Tärkeintä on se, mitä asiakas itse ajatte-
lee ja millaiseksi hän kokee tilanteen. Kun 
olemme selvillä tavoitteista, voimme edetä 
suunnitteluvaiheeseen ja vähitellen myös it-
se toimenpiteeseen, Tarkka kuvailee.

Avainasemassa toivotun lopputulok-
sen saamisessa on Tarkan mukaan osaavan 
plastiikkakirurgin lisäksi myös asiakkaan ja 
kirurgin välinen kommunikaatio. Kun asia-
kas lähtee havittelemaan toivomaansa lop-
putulosta ulkomaille, pettymyksien koke-
misen taustalla ei ole pelkästään kompli-
kaatioita, vaan esimerkiksi kielimuurista 

johtuvia kommunikaatiokatkoksia. Myös 
etäisyys tuo ulkomailla tehtävään kasvoki-
rurgiaan omat riskinsä: jos ongelmia ilme-
nee, informaatio ei kulje aina toivotulla ta-
valla. Myös Suomeen palanneen asiakkaan 
kynnys lähteä takaisin ulkomailla sijaitse-
valle kauneusklinikalle on usein suuri.

Sairaala KL:ssä pidetään aina huolta siitä, 
että asiakas tietää, millaiset toimenpiteet ja 
lopputulokset ovat hänelle realistisia.

– Toteutamme toimenpiteitä aina asiak-
kaan eduksi, emme liiketoiminta edellä, 
Tarkka tiivistää.

Esteettisen kirurgian vaikutukset 
ulottuvat peilikuvaa laajemmalle
Etätyön ja Zoom-palaverien aikakaudella 
yhä useampi tuijottaa omia kasvojaan tii-
viimmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä 
näkyy Tarkan mukaan tiettyjen toimenpi-
teiden suosiossa. Moni haluaa näyttää kuva-
ruudulla pirteämmältä ja nuorekkaammal-
ta, mihin muun muassa kasvojen kohotus 
ja yläluomileikkaus voivat tarjota ratkaisu-
ja. Sairaala KL:llä on käytössä uusinta mah-
dollista leikkausteknologiaa, minkä ansios-
ta omaan ilmeeseen on mahdollista saada 
virkistystä aiempaa helpommin.

– Esimerkiksi kasvojen kohotukses-
sa käyttämämme leikkausmenetelmä on 
mahdollistanut sen, että toimenpide voi-
daan tehdä meillä nykyään päiväkirurgi-
sesti, Tarkka kertoo.

Vaikka kyse on esteettisestä kirurgiasta, 
asiakkaan kokemien virheiden ja poikkea-
mien korjaamisen vaikutus ulottuu Tarkan 
mukaan paljon peilikuvaa laajemmalle.

– Asiakkaan harteilta vaikuttaa tippuvan 
valtavan iso kivi, mikä näkyy myös hänen 
olemuksessaan ja itsetunnossaan.

Sairaala KL:n ammattitaitoinen henkilökunta ja käytössä oleva 
uusin mahdollinen leikkausteknologia takaavat turvallisen sekä 
onnistuneen asiakaskokemuksen jokaiselle.

Ammattitaitoista  
kasvokirurgiaa 
teknologian tuella

Plastiikkakirurgina Sairaala KL:ssä työskentelevä Tatu Tarkka painottaa kirurgin ja  
asiakkaan välisen kommunikaation tärkeyttä toivotun lopputuloksen saavuttamisessa.

SAIRAALAKL.FI
Alunperin Turun yliopiston yksikkönä toimineessa CRST Oy:ssä on käynnissä jatkuva  
haku terveille, lääketutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille.

“

Turussa ja Helsingissä toimiva CRST Oy toteuttaa lääketutkimuksia, 
joihin osallistumalla on mahdollista paitsi vaikuttaa lääkekehi-
tykseen, myös saada maksutta tietoa omasta hyvinvoinnista.

Vapaaehtoiseksi 
lääkekehitykseen?

K un lääkeyritys löytää uuden, mah-
dollisesti lääkekäyttöön soveltuvan 
molekyylin, alkaa usein yli 10 vuo-

den mittainen matka. Ennen lääkkeen pää-
tymistä potilaskäyttöön sen turvallisuus ja 
teho varmistetaan monivaiheisella tutki-
mus- ja testausprosessilla. Koska niin kut-
sutut prekliiniset tutkimukset, kuten solu-
mallit ja laboratoriokokeet, eivät riitä yksin 
kertomaan lääkkeen käyttäytymisestä ihmi-
sen elimistössä, lääkekehitykseen tarvitaan 
myös vapaaehtoisia tutkittavia.

– Ihmisillä tehtävät kliiniset tutkimukset 
ovat perusedellytys uusien lääkkeiden ja hoi-
tomuotojen saamisek-
si markkinoille. Tutki-
muksiin osallistuvil-
la henkilöillä on tässä 
korvaamaton rooli, pai-
nottaa tutkimuslääkäri 
Zsófia Lovró.

Lovró työskentelee 
kliinisiä tutkimuksia 
uusilla ja markkinoil-
la olevilla lääkkeillä, 
elintarvikkeilla ja lää-
kinnällisillä laitteilla 
toteuttavan CRST Oy:n 
Helsingin toimipisteessä. Vuonna 2014 Tu-
run yliopistosta ulkoistetun yrityksen asia-
kaskuntaan kuuluu sekä suuria ja tunnettu-
ja että pienempiä lääkekehitysyrityksiä Suo-
mesta ja ulkomailta.

Osallistuminen on turvallinen tapa 
vaikuttaa hoidon tulevaisuuteen
Ennen ihmisillä tehtävän tutkimuksen aloit-
tamista testaus- ja tutkimustyötä on tehty 
pitkään: taustalla on laajojen prekliinisten 
kokeiden lisäksi sekä Fimean että riippu-
mattoman eettisen toimikunnan antamat 
hyväksynnät tutkimuksen toteuttamiselle. 
Myös lääketutkimukseen ilmoittautuneiden 
terveydentila tutkitaan tarkasti. Vapaaeh-
toisiksi ilmoittautuneiden kanssa käydään 
aluksi läpi tutkimuksen tausta, aikataulu ja 

mahdolliset riskit sekä suostumusasiakirjan 
sisältö. Lisäksi tutkimukseen osallistumista 
edeltää alkutarkastus, jonka tarkoituksena 
on varmistaa mukaan ilmoittautuneen so-
veltuvuus tutkimukseen. Samalla omasta 
terveydentilasta on mahdollista saada ajan-
kohtaista ja yksityiskohtaista tietoa.

– Alkutarkastuksen yhteydessä tehdään 
tutkimuksesta riippuen melko laajojakin 
terveysselvityksiä, joihin kuuluu esimer-
kiksi laboratoriokokeita, sydänfilmi ja mui-
ta mittauksia, Lovró luettelee. 

Suurin osa CRST:n lääketutkimuksista  
tehdään työajalla. Terveille vapaaehtoisille 

maksetaan tutkimuk-
sesta tutkimusluvan 
mukainen rahallinen 
korvaus, minkä lisäk-
si myös matkakulut ja 
mahdollinen ansion-
menetys korvataan. 

Osallistuminen tar-
joaa turvallisen tavan 
vaikuttaa siihen, mil-
laista hoitoa erilaisiin 
sairauksiin on jatkossa 
saatavilla. Osa CRST:n 
tutkimista tautialueis-

ta voi olla osallistujille tuttuja omien suku-
laisten tai läheisten kokemuksien kautta.

– Meillä tehdään paljon Alzheimerin 
tautiin liittyviä lääketutkimuksia. Väestön 
ikääntymisen takia yleistyvä sairaus on esi-
merkki tautialueesta, joka onkin usein mo-
nelle samaistuttava, Lovró kertoo.

CRST aloittaa uusia lääketutkimuksia 
ympäri vuoden. Uusia, täysi-ikäisiä ja ter-
veitä osallistujia haetaan mukaan Turussa 
ja Helsingissä tehtäviin lääketutkimuksiin 
jatkuvasti. Tutkimusryhmän laajuudella on 
Lovrón mukaan keskeinen merkitys lääke-
kehityksen seuraaviin vaiheisiin.

– Mitä enemmän osallistujia saamme mu-
kaan, sitä paremmin kehitysprosessi etenee.

Tutkimuksesta on 
mahdollista saada 
yksityiskohtaista 
tietoa omasta 
terveydentilasta.

teksti saana lehtinen  kuva sanni hirvonen

teksti saana lehtinen kuva anni hartikainen

CRST.FI

teksti pekka säilä  kuvat patrik pesonen

Kipsauksen ja raajojen tuennan tuotekehitys on jumittanut jo vuosikymmeniä 
paikallaan. Materiaalien epämukavuus potilaalle sekä synteettisten kipsien 
epäekologisuus pystytään ratkaisemaan uusien materiaali-innovaatioiden avulla.

Operatiivinen johtaja Michael Lindroos havainnollistaa, että Dassietin studiossa voidaan striimata opetustilaisuuksia tai kuvata opetusvideoita.

UPETS on anatomisesti muotoiltu ekokipsi eläimille.

H ihani on kääritty ylös. 
Olen odottamassa las-
taa rannemurtumaan. 
Uunissa on lämpiä-

mässä haapahakkeesta ja biopoly-
meeristä valmistettua kuitumaista 
materiaalia, jonka sapluuna on lei-
kattu valmiiksi rannemurtumaan 
sopivaksi. Materiaali pehmenee 
uunissa hetkessä. Lämmitetty las-
ta asetetaan muotoon leikatun, it-
seensä tarttuvan kankaan päälle. 
Tämän jälkeen se muotoillaan kä-
teni yksilöllisiä mittasuhteita vas-
taavaksi. Murtumatuki tuntuu tu-
kevalta, mutta ei kuitenkaan ahdis-
tavalta. Perinteisillä materiaaleilla 
ja menetelmillä – kuten kalkilla tai 
lasikuidulla – tuennan tekoon olisi 
mennyt 20–30 minuuttia.

– UCAST-lasta ja sen alla oleva, 
hengittävä kangas pitävät tuetun 
raajan ihon paremmassa kunnos-
sa kuin perinteistä kipsiä käytettä-

essä. Materiaalin pieni jousto sallii 
myös käden lihasten mikroliikkeet, 
mikä nopeuttaa murtuman jälkeis-
tä paranemisprosessia. UCAST-ma-
teriaalia voi myös muokata uudel-
leen. Kontrollikäynnillä ei tarvit-
se tehdä uutta kipsiä, kun vanhan 
voi vain lämmittää ja asettaa taka-
sin käteen, kertoo innovaation ke-
hittäneen Dassietin operatiivinen 
johtaja Michael Lindroos. Hänellä 
on yli 20 vuoden kokemus kipsi-
mestarina toimimisesta suomalai-
sessa terveydenhuollossa.

– Kipsauksessa käytetään edel-
leen pääasiassa samoja materiaa-
leja ja tekniikoita kuin aikoinaan 
Vietnamin sodassa. Tuennan teke-
minen on hidasta, epäekologista ja 
resursseja tuhlaavaa. Lisäksi lop-
putulos on usein epämukava poti-
laalle. Yhdistämällä monipuolisen 
tuentaosaamisen uusiin materiaa-
li-innovaatioihin, olemme pysty-

neet luomaan täysin uusia ratkai-
suja, Lindroos jatkaa.

Toimivia tuentaratkaisuja 
sekä ihmisille että eläimille
Seuraavaksi saan käytännön esi-
merkin lemmikkieläimen raajan 
kipsauksesta. Aluksi testimielessä 
etujalkaansa tuen saanut koira aris-
telee kävelyä. Raajan jäykistyksestä 
huolimatta sen ranneniveleen tulee 
luonnollista liikettä, joten jo muu-
taman askeleen jälkeen koira käve-
lee lähes normaalisti.

– UPETS on anatomisesti muo-
toiltu ekokipsi eläimille. Sen suun-
nittelussa on hyödynnetty yli 30 
000 kotieläimen raajan mallin-
nusta sisältäen kaikki rodut. Yri-
tysoston myötä olemme saaneet 
käyttöömme myös Dassietiin liit-
tyneen OrthoPetsin 20 vuoden ko-
kemuksen eläinten biomekaniikas-
ta. Etenkin eläinpuolella tuenta on 

todella huonossa jamassa. Noin 63 
prosenttia kipsatuista eläimistä saa 
kipsistä itsestään lisävammoja. Tä-
män olemme pystyneet muutta-
maan anatomisesti muotoilluilla 
eläinkipseillä, Lindroos toteaa.

Eläimille tarkoitettujen tukien jäl-
keen saan perehdytyksen UNO-en-
siapulastan periaatteisiin. Tätä rat-
kaisua voisi kutsua pelastus- ja so-
tilastoimen “legopalikaksi”. Modu-
laarinen tuentaratkaisu painaa alle 

Puukipsi ravistaa 
terveydenhuollon 
käytäntöjä

kilon ja mahtuu helposti reppuun. 
Esimerkiksi reisimurtuman hätä-
tuennan tekoon menee 30 sekun-
tia ja yhdellä tuotteella voidaan to-
teuttaa yli 10 eri avaintuentaa.

– Nykyiset hätätuentaratkaisut 
vievät paljon tilaa ja ovat painavia. 
UNO korvaa noin 90 litran ja 20 kilon 
edestä tuotteita, Lindroos kertoo.

Digitaaliset ratkaisut vievät
kohti organisaation kasvua
Dassietissa kaksi eri tiimiä tekee tuo-
tekehitystä, ja esimerkiksi myynti ja 
asiakkaiden koulutus tapahtuu pe-
rinteisestä medical-myynnistä poi-
keten digitaalisesti, mikä mahdol-
listaa kansainvälisen laajentumisen 
pienelläkin tiimillä. 

– Osaajia meillä on esimerkiksi 
pelialalta ja eri teknologiayrityk-
sistä, joten olemme rakentaneet 
modernia ja digitaalista organisaa-
tiota kilpailijoistamme poiketen. 
Uudenlaiset työkalut ja toiminta-
mallit ovat auttaneet meitä ratkai-
semaan raajojen tuentaan liittyviä 
ongelmia, kertoo Dassietin toimi-
tusjohtaja Jimmy Takki.

– Vain parin vuoden aikana olem-
me nousseet kolmen eri tuentakate-
gorian ykkösinnovaattoriksi. Yhdys-
valtalaisen, eläimiin erikoistuneen 
OrthoPets-yrityksen oston ja tehty-
jen avainrekrytointien myötä tuot-
teidemme tunnettavuus ja myynti 
ovat lähteneet myös nopeaan kas-
vuun. Laaja kansainvälistyminen on 
selkeä tavoite, jota kohti olemme ot-
taneet jo isoja askeleita, hän toteaa.

%
 

63
kipsatuista 
eläimistä saa 
kipsistä itselleen 
lisävammoja.
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Huippuluokan terveydenhuolto 
rakentuu yhteistyön keinoin

Takeda Oy:n toimitusjohtaja Sanna Venetvaara uskoo, että parhaimmat ratkaisut kestävän suomalaisen 
terveydenhuollon kehittämiseksi syntyvät yhteistyön kautta.

J apanilainen lääkekonserni 
Takeda perusti kolme vuot-
ta sitten yhden globaaleista 
innovaatio- ja tutkimuskes-

kuksistaan Pohjoismaihin. Keskuk-
sella on toimintaa Suomessa, Ruot-
sissa, Tanskassa ja Norjassa.

– Kaikissa neljässä maassa on 
käynnissä useita potilastutkimuksia 
ja digitaalisia hankkeita, kertoo Ta-
kedan strategisista kumppanuuksis-
ta Pohjoismaissa vastaava Hannes 
Toivanen.

Takedan suo-
malainen tytär- 
yhtiö Takeda Oy 
haluaa olla muka-
na rakentamassa 
maailmanluokan 
e k o s y s t e e m i ä 
Suomen tervey-
denhuoltoon. 

–  Uskomme, 
että yhteistyön 
kautta syntyvät parhaimmat rat-
kaisut kestävän suomalaisen ter-
veydenhuollon kehittämiseksi. 
Haluamme toimia innovaatioiden 
alustana ja tuoda eri osapuolia yh-
teen, sanoo Takeda Oy:n toimitus-
johtaja Sanna Venetvaara.

Yritys tarjoaa globaalia osaamis-
ta ja verkostoja, teknologioita sekä 
digitaalisia palveluja suomalaisille 
tutkijoille ja teknologiayrityksille. 
Suomessa on käytössä laajat rekis-

terit ja erinomaiset mahdollisuudet 
terveysdatan hyötykäytön edellä-
kävijäksi EU:ssa.

Tavoitteena on mahdollistaa lää-
ketieteellistä tutkimusta ja koko-
naisvaltaisia ratkaisuja, joista po-
tilaat viime kädessä hyötyvät.

Kumppanuusverkostoissa
kehitetään uusia tuotteita
Takeda Oy on aktiivisesti mukana 
erilaisissa kumppanuusverkostois-
sa. Yritys kuuluu muun muassa ter-
veysteknologian ekosysteemi Cle-
verHealth Networkiin, jossa yrityk-
set ja terveydenhuollon asiantunti-
jat kehittävät entistä parempaa hoi-
toa suomalaisille.

Tuote- ja palveluinnovaati-
ot pohjautuvat Helsingin yliopis-
tollisen sairaalan laaja-alaiseen ja 
laadukkaaseen terveysdataan se-
kä korkealaatuiseen osaamiseen. 
Kumppanuusverkoston tavoittee-
na on tuottaa Suomesta vientituot-
teita kansainvälisille markkinoille.

Hyvänä esimerkkinä onnistu-
neesta kumppanuushankkeesta Ve-
netvaara mainitsee ADHD-mobiili-

pelin, jonka yhtiön 
moniammatillinen 
tiimi kehitti laajan 
verkoston kanssa  
osana laajempaa 
terveystiedotus-
kampanjaa.

– Mobiilipelil-
lä on tällä hetkel-
lä jo lähes 30 000 
latausta, ja hanke 
sai loppuvuodesta 

Lääketeollisuuden myöntämän 
Vuoden Lääkeinformaatiopalkin-
non, Venetvaara iloitsee.

Mukana kehitystyössä oli poti-
lasjärjestö, kokemusasiantuntijoi-
ta, psykiatreja, startup-yritys, pelia-
lan opiskelijoita ja viestintätoimisto.

Yksilöllisempää hoitoa ja
nopeampia diagnooseja
Takeda keskittyy neljään ydintera-
pia-alueeseen: gastroenterologiaan, 

onkologiaan sekä keskushermosto- 
ja harvinaissairauksiin. Lisäksi yri-
tyksellä on kohdennettua kehitys-
työtä plasmajohdannaisten ja ro-
kotteiden alueilla. 

Yhä yksilöllisemmät hoidot 
yleistyvät erilaisten syöpien hoi-
doissa, joissa otetaan huomioon 
potilaskohtaiset tekijät ja geeni-
muunnokset. Apuna käytetään 
muun muassa tekoälyä ja digitaa-
lisia sovelluksia.

Harvinaisissa sairauksissa pyri-
tään edistämään entistä nopeam-

paa diagnostiikkaa. Noin kuuti-
sen prosenttia Suomen väestöstä 
sairastaa erilaisia harvinaisia sai-
rauksia. Jos tällainen harvinainen 
sairaus osuu lääkärin eteen ensim-
mäistä kertaa, voi sen tunnistami-
nen olla hankalaa.

– Kokoamme aktiivisesti infor-
maatiota globaalisti harvinaisten 
sairauksien diagnosoinnin hel-
pottamiseksi, jotta turhilta tutki-
muksilta sekä toimenpiteiltä voi-
taisiin välttyä. Myös tekoälyn hyö-
dyntämistä tällä osa-alueella tutki-

Laaja yhteistyö terveyden- 
huollon toimijoiden kes-
ken nopeuttaa diagnoo-
sien, uusien lääkkeiden ja 
innovatiivisten hoitojen 
kehittämistä. Suomessa 
Takeda Oy kehittää edis-
tyksellisiä teknologioita 
ja digitaalisia palveluita. 
teksti ritva-liisa sannemann 
kuva joona raevuori

taan parhaillaan aktiivisesti, Toiva- 
nen toteaa.

Näyttöön pohjautuvaa työtä
Yritys on tehnyt suomalaisten lää-
käreiden kanssa useita tosielämän 
lääketieteellisiä tutkimuksia hyö-
dyntämällä kansallisia terveyden-
huollon rekistereitä, tietoaltaita se-
kä biopankkien keräämää dataa. 

Näin on saatu tietoa lääkehoito-
jen vaikuttavuudesta arjessa, esi-
merkiksi tulehduksellisten suolisto-
sairauksien ja myelooman hoidossa.

“

Globaali lääkealan edelläkävijä
n Yhtiöllä on liikevaihtoa 
noin 26 miljardia euroa ja 
henkilöstöä maailmanlaa-
juisesti yli 47 000, joista 
Suomen tytäryhtiö Takeda 
Oy:ssä noin 50.

n Suomessa yrityksellä 
on yli 70 vuoden historia, 
aiemmin se tunnettiin  
Leiras-yhtiönä.

n Pohjoismaissa toimii  
yksi Takedan innovaatio-  
ja tutkimuskeskuksista. 

n Takeda on maailman 
laajuinen, johtava biolääke- 
yhtiö, joka toimii tällä  
hetkellä 80 eri maassa.

n Se tutkii ja kehittää lääke- 
innovaatioita onkologiaan, 
gastroenterologiaan, keskus- 
hermosto- ja harvinaissai-
rauksiin sekä kohdennetusti 
plasmajohdannaisiin ja  
rokotteisiin.

n Yritys perustettiin vuon-
na 1781 Japanissa.

Informaation 
avulla turhilta  
tutkimuksilta 
voi välttyä.


