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KIRJOITIN PÄÄKIRJOITUKSEN  ja lähetin 
sen arvostamalleni ihmiselle kommentoi-
tavaksi. Kirjoitat paremmin, joten tee uusi, 
hän totesi. Hyvä neuvo. Hyvä syntyy yhdes-
sä tehden. Ei myötäillen, eikä aina samaa 
mieltä ollen, vaan siitä että luotamme toi-
siimme niin, että uskallamme jakaa ja ot-
taa vastaan. Uudenlaista tietoa, kokemuk-
sia ja osaamista. Niin, että uskallamme teh-
dä maailmaa paremmaksi.

Sairaanhoito muut-
tuu entistä vahvem-
min ihmisten tervey-
denhuolloksi. Muutos 
syntyy yhdessä raken-
taen. Miten ennaltaeh-
käisemme vakavia sai-
rauksia? Miten vahvis-
tamme selviytymistä 
erilaisissa elämäntilan-
teissa? Miten mahdol-
listamme hyvän hoi-
don ja hoitopolut?

KU UN TELIN NAISTA, 
jonka jalka amputoitiin 
lapsena. Hän kuvaili, mi-
ten silloin sai proteesin, joka näytti jokseen-
kin jalalta, mutta jolla ei voinut juosta tai kii-
vetä. Kuinka yksin ja surullinen tuon pienen 
tytön täytyi olla. Sittemmin tuo nainen oli 
mukana kehittämässä juoksujalkoja, osallis-
tui itse ensimmäisenä proteesia käyttävänä 
naisena Havaijin teräsmieskilpailuun ja pe-
rusti säätiön auttamaan lapsia. Jotta nuo lap-
set saisivat juoksun ja hyppimisen riemun.

A L A-A S T E E L L A  luokkakaverillani oli 
diabetes. Muistan edelleen kauhunsekai-
sen pelon luokassa, kun hänen verenso-
kerinsa putosivat ja odotimme ambulans-

sia. Nykyään hän mittaa sokerit itse ja poh-
tii diabetespumppua. Diabetes ei enää estä 
häntä elämästä ihan tavallista elämää. Maa-
ilma on muuttunut nopeasti. Paremmaksi.

KYSY I M M E V I I M E V U O N NA  yhteistyö-
kumppaneiltamme mitä terveystekno-
logia heille merkitsee. Vastanneet totesi-
vat, että terveysteknologia auttaa tervey-
denhuollon ammattilaisia tekemään työ-

tään entistä sukkelammin 
ja luotettavammin. Heidän 
mielestään terveysteknolo-
gian avulla ihmiset, joilla on 
erilaisia sairauksia tai vam-
moja, voivat elää mahdolli-
simman omaehtoista ja hy-
vää elämää. 

Niinhän se on. Ikäänty-
vässä Suomessa tarvitaan 
uudenlaisia hoitomalleja se-
kä työn kuormituksen pur-
kamista. Sidosryhmiemme 
tavoin olen varma siitä, että 
terveysteknologia on tässä-
kin ratkaisijan roolissa. 

TÄMÄ ON VASTA ALKUA.  Olen ollut kak-
si vuotta terveysteknologian palveluksessa 
ja edelleen joka päivä riemastun siitä, mi-
ten uskomattoman hienoja asioita yli 110 jä-
senyritystämme tekevät. Terveysteknologia 
kehittyy valtavalla vauhdilla ja me saamme 
olla todistamassa uuden ajan alkua. 

Uskon siihen, että terveyden hyvä syntyy 
yhteistyöstä. Avoimuudesta, luottamukses-
ta, kohtuullisuudesta ja riippumattomuu-
desta. Tämänkin pääkirjoituksen takana 
olevasta uskalluksesta, jossa voi kysyä nä-
kemystä ja toinen uskaltaa kertoa sen. Koska 
tahtotila on yhteinen: halu auttaa ihmistä.

Terveysteknologia on  
terveytemme tulevaisuus

Laura Simik
Toimitusjohtaja 
Sailab - MedTech Finland

Puheenvuoro 

Tyypilliset krooniset 
sairaudet ovat kalliita 
hoidettavia ja johtavat 
usein ennenaikaiseen 
kuolemaan. eLive Eco-
system Oy on kehittänyt 
ainutlaatuisen, älykkään 
konseptin kroonisten  
sairauksien ehkäisyyn. 

teksti sirkka-liisa  
aaltonen 
kuvat eLive ecosystem

T erveysteknologian start- 
up-yrityksen kehittämä 
lääketieteellinen kon-
septi nojaa VTT:n antu-

riteknologiaan sekä vakiintunei-
siin riskitekijämittauksiin. Koko-
naisuuteen yhdistetään tekoäly- 
prosessi sekä geneettinen testaus. 
Innovaatio mahdollistaa sekä sai- 
rauksien ennaltaehkäisyn että 
mahdollisimman varhaisen totea-
misen. Tavoite on inhimillisesti 

eLive Ecosystemin brand manager Jamo Nousiainen, toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto, osakas ja teknologiajohtaja Juha Parkkinen sekä koordinaattori Kati Hänninen.  

oikea ja terveydenhuollon kustan-
nusten kannalta välttämätön. 

Terveys on ihmisoikeus, jonka 
mahdollistamisessa digitaalisten 
palvelujen merkitys tulee korostu-
maan entisestään. Tilannekuva on 
globaalisti samanlainen kuin Suo-
messa – väestö ikääntyy ja paineet 
terveydenhuoltoon kasvavat. Ter-
veyden seurannan ennaltaehkäise-
vyyden merkitys korostuu. 

– Seurannan ja tarvittavien toi-
menpiteiden painopistettä on pait-
si järkevää myös välttämätöntä siir-
tää helposti käytettävillä teknolo-
gisilla keinoilla ihmiselle itselleen, 
eLive Ecosystemin toimitusjohtaja  
Mikko Saajanlehto linjaa.  

Kun valistus ei riitä
Digitalisaation ennakkoluuloton 
hyödyntäminen edellyttää toimin-
tatapojen uudistamista. eLive Eco-
systemin tapauksessa se tarkoittaa 
sitä, että ihmiset aktivoidaan seu-
raamaan omaa terveydentilaansa – 
lääketieteellisesti luotettavin mene-
telmin, helppokäyttöisesti, turval-
lisesti ja tarvittaessa yhteistyössä 
terveysalan ammattilaisten kanssa. 

– Oivaltava teknologia on se täs-
mätyökalu, jolla ennaltaehkäisevä 
ja omaehtoinen terveydenhoito 
voidaan konkretisoida osaksi ih-
misten arkea. Pelkkä valistaminen 
ja kehottaminen ei riitä, tarvitaan 
luotettavaa ja yksilöllistä dataa.

Ehkäisevän hoidon tehostami-
nen edellyttää yksilöllisiä ja skaa-
lautuvia ratkaisuja, joiden avulla 
sairauksia havaitaan varhaisem-
min. Kyse on myös kustannuksista. 

Teknologia sellaisenaan ei ole 
itseisarvo, vaan keskiössä on ih-
minen. Teknologian pitää palvella 
ihmisiä luotettavasti, ymmärrettä-
västi ja läpinäkyvästi. 

– Teknologia mahdollistaa pitkä-
aikaissairauksien ja niistä aiheutuvi-
en haittojen torjumisen. Sen sijaan, 
että ihmisen sairastumisriskiä arvioi-
taisiin epätäsmällisesti vain erillisiin 
riskitekijöihin perustuen, on ensiar-
voisen tärkeää katsoa kokonaisuut-
ta. Sairauksia pystytään ennaltaeh-
käisemään ja tällä teknologisella ko-
konaisratkaisulla ennaltaehkäisys-
tä tehdään konkreettista ja helppoa, 
eLive Ecosystemin lääketieteellinen 
johtaja Mika Kastarinen kiteyttää.

Terveydenhuollon toimiala on 
tiukasti säädelty kansainvälises-
ti. eLive Ecosystem on noudatta-
nut kokonaisuuden rakentamises-
sa tiukkoja laatukriteerejä ja doku-
mentaatiovaatimuksia. Tahtotila on 
luoda kokonaisuus, joka on nopeasti 
vietävissä globaaleille markkinoille.

Täysin uusi ekosysteemi
eLive Ecosystem aloitti konsep-
tinsa pilotoinnit syksyllä 2018. Ta-
voitteena on tuoda palvelu markki-
noille vuoden 2019 lopulla. Yhtiön 
mukaan kroonisten sairauksien ja 
niiden haittojen torjunta on mah-
dollista ulottaa jopa miljardille ih-

miselle vuoteen 2050 mennessä. 
Ratkaisu yhdistää tekoälyproses-
sin, anturiteknologian sekä yksilöl-
lisen geneettisen testauksen. Kyse 
on laitteiden ja koneoppivien lää-
kinnällisten algoritmien muodos-
tamasta ekosysteemistä. 

Sänkyyn asetettava kalvo rekis-
teröi henkilön terveydentilaa koto-
na olevalle päätelaitteelle. Sen an-
turit havainnoivat muun muassa 
sydämen toimintaa ja unen laatua. 
Päätelaite perustuu eLive Ecosys-
temin kehittämään teknologiaan. 
Kokonaisuuteen voidaan liittää lan-
gattomasti myös lisälaitteita, kuten 
veren happisaturaatiota mittaava 
pulssioksimetri. Ekosysteemiin liit-
tyvä dna-testi mahdollistaa yksilöl-
listen sairausriskien kartoituksen ja 
ennakoinnin tulosten perusteella.

Ekosysteemi ei korvaa tervey-
denhuollon ammattilaisia. Sen si-
jaan seurannasta kertyvä data hel-
pottaa tilannearviointia potilaan ja 
häntä hoitavan ammattilaisen koh-
taamisissa. eLive Ecosystemin ta-
voitteena on jatkossa mahdollistaa 
seurantatiedon liittäminen potilas-
tietoihin ja Omakanta-palveluun. 

Innovatiivinen teknologia 
ehkäisee kroonisia sairauksia
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aktivoi aivojen 
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Läpimurto  
hermoperäisen  
kivun hoidossa

A ivojen magneettisimu-
laatiohoidon (rTMS)
käyttö kivun hoidossa 
on vielä uusi ja vakiin-

tumaton hoitoprotokollien suhteen, 
joten yhteistyölle sekä koulutuksel-
le on tarvetta. 

– Keväällä Satakunnan keskus-
sairaalassa järjestetty koulutus, 
rTMS-hoitokäytännöt Suomessa, 
oli avaus laajemmalle kansallisel-
le yhteistyölle. Koulutuksessa vaih-
dettiin ajatuksia ja kokemuksia saa-
duista tuloksista. Näin nopeutetaan 
kehitystä myös täällä Suomen sisäl-
lä. Tällaisen uuden hoitomuodon 
kohdalla yhteistyö on tärkeää, Sata-
kunnan keskussairaalan ylilääkäri, 
dosentti Esa Rauhala kertoo.

Yhteistyön tiivistymisestä iloit-
see Satakunnan keskussairaalan sai-

raalafyysikko, dosentti Anu Holm.
– Ajatuksena oli, että koska meil-

lä on Suomessa paljon rTMS:n pa-
rissa työskenteleviä ammattilaisia, 
olisi koulutuspäivät oiva tilaisuus 
vaihtaa hyväksi todettuja käytän-
töjä keskenään. Tarkoitus on, että 
jatkossa olisi vuosittain vastaava 
hoitokäytäntöjä käsittelevä kokous.

Magneettistimulaation käyttö 
on yleistynyt tutkimus- ja potilas-
työssä viime vuosina. Tavallisessa 
TMS-tutkimuksessa stimulaation 
kohdistus tehdään kallon ulkoisten 
anatomisten rakenteiden perusteel-
la. Tällainen tekniikka on kuitenkin 
epätarkka. Tutkimuksen ja hoidon 
tarkkuutta voidaan parantaa käyttä-
mällä magneettikuviin perustuvaa 
neuronavigointia, jonka avulla saa-
daan stimulaatio suunnattua halu-

tun aivokuoren alueelle muutaman 
millimetrin tarkkuudella.

– rTMS-hoitoa on annettu ilman 
navigointijärjestelmää monissa psy-
kiatrian yksiköissä aiemmin kallon 
ulkoisiin maamerkkeihin perus-
tuen. Kun yliopistollisissa sairaa-
loissa alettiin ennen neurokirurgisia 
leikkauksia tehdä liikeaivokuoren 
kartoituksia navigoivan magneet-
tistimulaatiolaitteiston avulla, na-
vigoivat rTMS-hoitolaitteet levisivät 
myös muualle, Holm kertoo.

Sopii keskussairaaloihin
Satakunnan keskussairaala on en-
simmäisenä keskussairaalana Suo-
messa ottanut navigoivan magneet-
tistimulaatiohoidon käyttöön. 

– Tämä on ensimmäinen keskus-
sairaalapuolelle hankittu navigoiva 

magneettistimulaatiojärjestelmä. 
Hoidamme kliinisen neurofysio-
logian yksikössä sekä masennusta 
että neuropaattista kipua. Korvien 
tinnitus on lisäksi yksi osa-alue, jo-
hon hoitoa voidaan käyttää. rTMS 
on hoitomuoto, jonka toivoisi leviä-
vän laajalti muuallekin. Kipupoti-
laiden auttaminen on vaikeaa, ja  
tällainen uusi hoitomuoto on po-

tilaalle todella hieno asia, Rauha-
la iloitsee.

Viime vuoden vaihteessa Sata-
kunnan keskussairaalan tilat re-
montoitiin magneettistimulaatio-
hoidon laajentamista varten. Nyt 
sairaalassa on kaksi identtistä hoi-
tohuonetta rTMS-hoitoa varten.

– Potilas käy ensin magneettiku-
vissa. Kuvat siirtyvät yksikköömme, 
jossa niistä tehdään kolmiulottei-
nen malli. Mallin avulla katsotaan, 
mihin kohtaan hoito kohdistetaan 
potilaan omien oireiden mukaises-
ti, Holm kuvailee hoidon kulkua. 

Sähkökenttä aktivoi hermoso-
luja. Navigointijärjestelmän avul-
la aktivointi voidaan kohdistaa tiet-
tyyn aivojen osaan. Kun aktivoi-
daan aivojen motoriselta alueelta 
esimerkiksi käden edustusaluetta, 
voidaan havainnoida aluetta vas-
taavassa lihaksessa mitattava lihas-
vaste. Liikeradaston toiminnan tut-
kimiseen magneettistimulaatiota 
onkin käytetty jo pitkään. 

Yli 10 vuotta sitten otettiin käyt-
töön navigoiva järjestelmä, jolla 
hoito voidaan kohdistaa parem-
min. Kun aktivoivia pulsseja anne-
taan nopeasti kymmenellä hertsil-
lä, kiihdytetään aivotoimintaa. Kun 
pulsseja annetaan hitaammin, aivo-
toiminta hidastuu.

Rauhalan mielestä on hyvä asia, 
että magneettistimulaatio on otet-
tu käyttöön myös kivun hoidossa.

– rTMS-hoito on näyttöön perus-
tuvaa lääketiedettä  kroonisen her-
moperäisen kivun hoidossa. Ma-
sennuksen hoitoon sitä on käytet-
ty pitkään. Kivun hoito on täysin uu-
si alue, jossa magneettistimulaatio-
hoitoa käytetään. Hoitavalle lääkä-
rille, yksikölle ja potilaalle kivun lie-
vitys on iso asia, kun muut hoidot ei-
vät ole auttaneet. Hyviä tuloksia on 
saatu sekä monimuotoisen paikal-
lisen kipuoireyhtymän (CRPS) hoi-
dossa että muiden kroonisten her-
moperäisten kiputilojen hoidossa.

Hoitomuoto käytännössä
Transkraniaalinen magneettistimu-
laatio on kivuton menetelmä, jolla 
vaikutetaan aivosolujen toimintaan 
magneettipulsseilla. rTMS on trans-
kraniaalisen magneettistimulaation 
sovellus, jossa magneettipulssit an-

netaan sarjoina. Vaikutukset perus-
tuvat muun muassa hermovälittä-
jäaineiden toimintaan. 

Rauhala selventää hoitomenetel-
mää käytännössä.

– Kun paikallinen hoito kohdis-
tuu aivokuoreen, sieltä lähtevät ra-
dastot ovat ratkaisevassa asemassa. 
Hoito vaikuttaa radastojen kautta 
sellaisiin alueisiin, joissa tapahtuu 
välittäjäainesäätelyä. Mutkan kaut-
ta päästään vaikuttamaan endorfii-
nijärjestelmään. Se on ihmisen si-
säinen järjestelmä kivun lievityk-
seen. Hoito aktivoi aivojen oman 
endorfiinin, sisäisen kivunhoito-
järjestelmän, jonka avulla vaiku-
tus syntyy. Serotoniinin vaikutus 
on siinä myös mukana. 

Hoito siis stimuloi aivojen omaa 
toimintaa lääkkeettömästi. Kun voi-
daan hyödyntää aivojen omaa jär-
jestelmää, minimoidaan lääkkeistä 
mahdollisesti syntyvät sivuvaiku-
tukset. Keskushermostoon on aika 
vaikea edes saada lääkevaikutuksia, 
sillä siellä on hyvin vahva veri-ai-
voeste, joka suojaa aivoja. 

rTMS-hoito on huoleton ja tur-
vallinen myös potilaalle. Usein 
magneettistimulaatiohoitoa käyte-
tään osana kokonaisvaltaista hoi-
toa, jossa kivun hoitoon kuuluu pe-
rinteinen fysioterapia ja lääkehoito. 
 
Ei vaikuta potilaan arkeen
Holm pitää tärkeänä, että rTMS- 
hoidon tehotessa päästään teke-
mään myös muuta jatkohoitoa.

– Hoitokeino on hyvä esimerkik-
si tapauksissa, joissa henkilö ei CR-
PS-kivun vuoksi pysty käyttämään 
yläraajaa ollenkaan. Kun raaja saa-
daan ensin toimintakykyiseksi, voi-
daan aloittaa muutkin hoitomuodot.

rTMS-hoidolla pystytään avaa-
maan mahdollisuus siihen, että 
kuntoutumista tukeva toimintate-
rapia voidaan aloittaa hoidon jäl-
keen. Potilaan ei tarvitse valmistau-
tua mitenkään hoitoon tullessaan.

– Työelämässä olevat potilaat 
ovat käyneet hoidossa ja lähteneet 
töihin suoraan sen jälkeen. Tämä ei 
estä potilaan normaalia toimintaa.

Vaikeimmissa masennustilois-
sa käytetään lähtökohtaisesti vie-
lä sähköhoitoa, mutta lievemmissä 
tapauksissa rTMS-hoidolla on mer-

kittävä etu sähköhoitoon verrattu-
na. rTMS-hoito ei aiheuta muisti-
katkoksia, joten psykoterapiaa voi-
daan jatkaa myös hoidon aikana. 

– Sähköhoito aiheuttaa enem-
män tai vähemmän muistihäiriöi-
tä, jolloin psykoterapia ei ole sillä 
hetkellä järkevääkään, eikä se tuota 
toivottua tulosta. rTMS, lääkehoito 
ja psykoterapia tehostavat toistensa 
vaikutusta, Rauhala pohtii.

Tulevaisuudessa rTMS-hoitoa 
sovelletaan  uusille osa-alueille. 
Yksi aktiivinen tutkimusalue on 
aivoinfarktipotilaiden kuntoutus.

– Uskon, että tästä tulee vielä yksi 
lisähaara kuntoutukseen. Tämä olisi 
äärettömän tärkeää kansantervey- 
den kannalta. Aivoverenkiertohäi-
riöt, aivoinfarktit ja aivoverenvuo-
dot ovat hyvin yleisiä. Ne tuhoavat 
aivoja siinä mittakaavassa, että ne 
jättävät jälkeensä pysyviä vaurioita. 
Kuntoutus näiden tilanteiden sattu-
essa on äärimmäisen tärkeää, jotta  
potilas tulisi niin hyvään kuntoon 
kuin vain mahdollista. Toivon, että 
rTMS-hoidoissa tulee tällaisia läpi-
murtoja, Rauhala toteaa.

Hoidon voimakkuus määritetään mittaamalla lihasvaste, joka saadaan stimuloimalla 
liikeaivokuorta. Hoito räätälöidään jokaiselle potilaalle yksilöllisesti.

Aivojen magneettistimulaatiota on käytetty jo pitkään masennuksen hoidossa. 
Uudempana käyttöalueena on kroonisen neuropaattisen kivun hoito, jossa käy-
tetään uusia, navigoivia hoitolaitteita. Eurooppalaisessa katsastuksessa on  
todettu rTMS:llä olevan A-luokan näyttö neuropaattisen kivun hoidossa. 
teksti päivikki alasmäki kuva taru tolppo

“
rTMS-hoito 
aktivoi aivojen 
oman endorfiinin,  
jonka avulla  
vaikutus syntyy. 

TMS & rTMS
n Transkraniaalinen 
magneettistimulaatio (TMS) 
on kivuton diagnostinen 
tekniikka aivojen fysiolo- 
gian tutkimiseen.

n  Menetelmän vaikutusta 
tehostaa neuronavigoinnin 
käyttö stimulaation kohdis-  
tamiseen tiettyihin aivo-
kuoren rakenteisiin. 

n rTMS tarkoittaa trans- 
kraniaalista magneetti- 
stimulaatiota, jossa anne-
taan toistuvia magneetti- 
impulsseja pään alueelle.

n  rTMS:n käytöstä on saatu 
lupaavia tuloksia kroonisen 
neuropaatisen kivun ja ma-
sennuksen hoidossa osana 
muita hoitokäytäntöjä. 

Sairaalafyysikko 
Anu Holm navigoi 
hoitokelalla, sairaan-
hoitaja Nina Kaukiai-
nen säätää hoitolai-
tetta ja ylilääkäri  
Esa Rauhala suunnit-
telee hoitoa.
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O man hyvinvoinnin ja 
terveydentilan mittaa-
misesta on tullut osa ar-
keamme. Terveyspalve-

luita käytetään verkossa siinä missä 
muitakin digitaalisia palveluita. Uu-
sien innovaatioiden ansiosta se on 
käyttäjilleen myös kovin helppoa.

Vai miltä kuulostaa sormus, joka 
mittaa unesi määrän ja laadun. Tai 
virtuaalitodellisuuteen luotu ren-
touttava maisema, jota voidaan 
käyttää terapeuttisiin tarkoituk-
siin. Puhumattakaan kaikista niis-
tä teknologian tuomista mahdolli-
suuksista, joita voidaan hyödyntää 
sairaalaympäristössä.

Lääketieteen, tekniikan ja ICT-
alan yhteistyö avaa mahdollisuuk-
sia, joiden avulla potilaiden hoito 
sekä kansalaisten hyvinvointi hel-
pottuu ja täsmentyy. Oulusta on 
luotu digitaalisen terveyden osaa-
misverkoston kotikaupunki.

– Oulun yliopisto on monitieteel-
linen yliopisto. Meillä on tekniikka 
ja lääketiede samassa yliopistossa. 
Vahvaan ICT-alan tutkimukseem-
me on jo kauan liittynyt kansain-
välisesti merkittävä yritysekosys-
teemi, kertoo Oulun yliopiston tut-
kimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Suomen akatemian kansainväli-
sen innovaation ja tutkimuksen tut-
kimusrahoitusohjelmassa lippulai-
vaksi on nimetty Oulun yliopiston 
tulevaisuuden langattomiin tekno-
logioihin liittyvä 6G-hanke.

– Tämän langattoman teknolo-
gian yksi selkeä sovelluskohde on 
terveyteen liittyvät digitalisaation 
haasteet ja mahdollisuudet. Lisäksi 
meillä on ollut jo useamman vuo-
den ajan lääketieteen tekniikan 
koulutus, joka toimii yhteistyössä 
lääketieteen ja insinööritieteiden 
kanssa, Pihlajaniemi jatkaa. 

Oulun yliopistossa on panostet-
tu ainutlaatuisesti akateemisesti 
ylimmällä tasolla eHealth-aihepii-
riin, sillä yliopistolla on aiheeseen 
liittyen peräti kolme professuuria. 
Lisäksi Oulun yliopisto tulee osoit-
tamaan vielä kolme tai neljä profes-
suuria lisää eHealth-teemaan osana 
yliopistojen profiilialojen vahvista-
mista. Toiveissa on, että esitys saa 
menestyksekkään vastaanoton. 

– Digitaalinen terveys on yksi Ou-
lun yliopiston tutkimusta profiloiva 
teema. Olemme myös Oulun inno-
vaatioallianssissa laajassa seudul-
lisessa yhteistyössä määritelleet 

SITRAN VETÄMÄMÄN IHAN-hank-
keen teemana on reilu data-talous. 
Hankkeessa ollaan kiinnostuneita 
siitä, miten dataa voidaan käyttää 
liiketoiminnan edistämiseen yksi-
lön oikeuksia kunnioittaen ja silti 
liiketoiminnallisesti kannattavasti.

– Ajatus lähtee siitä, että toi-
vomme yksilöiden siirtyvän käyt-
tämään sellaisia sovelluksia, jotka 
kunnioittavat heidän oikeuksiaan. 
Haluamme tukea hankkeita, joissa 
käytännössä tehdään niitä palvelui-
ta, joissa on määritelty miten yksi-
lön oikeus omaan dataan toteutuu, 
kertoo Sitran vanhempi neuvonan-
taja Antti Larsio.

Sitra tukee OYS TestLabia, jossa 
terveysteknologian ja hyvinvointi-
palveluiden innovaatioita voidaan 
testata oikeanlaisessa ympäristössä. 

– Meillä on hyvin vähän paikko-
ja, joissa on tämänkaltainen ympä-
ristö. OYS TestLab on nimensä mu-
kaisesti testiympäristö. Siellä voi-
daan testata todenmukaisissa olois-
sa terveysteknologian palveluita ja 

Digiterveyden  
edelläkävijä

muutaman innovaatioekosystee-
min, joista yksi on OuluHealth-eko-
systeemi, Pihlajaniemi sanoo. 

Oulun vahva osaaminen ICT-alal-
la antaa kaupungille lyömättömän 
edun kehittää erilaisia digitaalisia 
tuotteita. Sen lisäksi digitaalisen 
terveyden osaamisverkosto, Digi-
Health Hub, toteuttaisi osaltaan 
kansallista terveysalan tutkimus- 
ja innovaatiostrategiaa.

Tulevaisuuden sairaala 
Oulun yliopistollisen sairaalan nä-
kökulmasta innovaatioekosystee-
mi ja vahva terveysteknologian ke-
hitystyö avaavat erikoissairaanhoi-
don palvelutuotannolle merkittäviä 
mahdollisuuksia. Erityisesti toimin-
nan kehittämisen ja kilpailukyvyn 
näkökulmasta katsottuna.

– Meille on tietenkin tärkeää se, 
miten voimme osaltamme tukea 
muita yhteistyökumppaneita ja 
myös itse hyötyä tästä yhteistyöstä. 
Siten voimme pysyä osaamisen ja 
kehityksen kärjessä. Ouluun suun-
nitellun ja rakennettavan uuden yli-
opistollisen sairaalan on tarkoitus 
olla älykäs sairaala, jossa pystymme 
hyödyntämään näitä terveystekno-
logian innovaatioita ja siten kasvat-
tamaan sairaalamme tuottavuutta, 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin johtaja Ilkka Luoma kertoo.

Erikoissairaanhoidon viime elo-
kuussa annetussa uudessa työn-
jako-asetuksessa on pykälä, jos-
sa kaikille viidelle yliopistolliselle 
sairaanhoitopiirille on annettu jo-
kin erityistehtävä kansallisesti koor-
dinoitavaksi. Oulun yliopistollisen 
sairaalan osalta se on nimenomaan 
terveydenhuollon menetelmien ar-
viointia koskeva tehtävä. 

– Kansallisesti on nähty, että mei-
dän digitaalisen terveyden osaamis-
verkostolla on erityistä annettavaa 
tässä uusien menetelmien arvioin-
nissa ja käyttöönotossa sekä terveys- 
teknologian alalla.

Koulutusta myös mobiilisti
Yksi osa digitalisaatiota on opetus-
ministeriön rahoittama ja Oulun yli-
opiston lääketieteen tiedekunnan 
koordinoima lääkäreiden ja ham-
maslääkäreiden MEDigi-hanke.

– Hanke on saanut erittäin posi-
tiivisen lähdön. Tavoitteena on val-
takunnallinen lääketieteen alojen 
koulutuksen harmonisointi ja mo-
dernisointi hyödyntämällä digitali-

saatiota osana lääketieteen ja ham-
maslääketieteen opetusta. MEDigi 
auttaa osaltaan vastaamaan siihen 
millainen on suomalainen lääkäri. 
Tarkoitus on, että suomalaiset lää-
kärit saisivat tasalaatuista koulutus-
ta, valmistuvat he mistä yliopistos-
ta tahansa, Oulun yliopiston lääke-
tieteellisen tiedekunnan dekaani  
Anne Remes kertoo.

Hanke toteutetaan yhdessä kaik-
kien niiden yliopistojen kanssa, 
joissa on lääketieteen koulutusta, 
mutta vetovastuu on Oululla. Hank-
keen avulla halutaan saada ammat-
tilaisten osaaminen vastaamaan 
muuttuvan tietoyhteiskunnan tar-
peita. Siinä ovat mukana myös opis-
kelijajärjestöt sekä tieteelliset seu-
rat Duodecim ja Apollonia.

Älykästä erikoistumista
Oulussa on kansallisesti merkittä-
vää terveysalan tutkimuksen, inno-
vaatiotoiminnan ja osaamisen yh-
teistoimintaa tukeva toimintamal-
li, Oulu Health-ekosysteemi. Siinä 
yhteistyötä tekevät Oulun yliopisto, 
VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, 
Oulun yliopistollinen sairaala, Ou-
lun kaupunki sekä joukko yrityksiä.

– Oulu Health-ekosysteemin yh-
teiskehittämisen malli edesauttaa 
osaamisen käyttöönottoa nopeas-
ti kehittyvässä terveyden ja hyvin-
voinnin digitalisaatiossa ja älykkään 
erikoistumisen strategioissa, kertoo 
Oulun yliopiston Center for Health 
and Technology -keskuksen johta-
ja Maritta Perälä-Heape.

Eri yhteistyökumppaneiden kes-
ken on pohdittu keinoja, joilla Oulu 
voisi sitoa kansallisia toimijoita tut-
kimus- ja innovaatioyhteistyöhön, 
jotta kansainvälisesti houkutteleva 
osaamisverkosto tarkentuisi.

– Yhdistämällä vahvan osaami-
sen digitaalisen terveyden alalla 
sekä kansallisen tutkimus- ja in-
novaatioyhteistyön, luomme vah-
vemman osaamispoolin. Meillä on  
vahva tahto rakentaa kansallista yh-
teistyötä, Perälä-Heape vakuuttaa. 

OYS TestLab avoimena 
testiympäristönä
Tulevaisuustalo Sitran tukema OYS TestLab tarjoaa 
terveysteknologiayrityksille mahdollisuuden testata 
tuotteitaan todenmukaisessa ympäristössä. 

niiden käyttöä, Larsio summaa.
Sitra tukee OYS TestLabin kyvyk-

kyyttä toteuttaa näitä hankkeita. 
Kyvykkyys tarkoittaa Sitran näkö-
kulmasta sitä, että OYS TestLab pys-
tyy osoittamaan sairaalan omia ih-
misiä työhön. TestLabiin halutaan 
muita hankkeita käyttämään pal-
velua ja rakentamaan sovelluksia.

Sitran päätökseen tukea OYS 
TestLabia vaikutti se, että erinomai-
nen testausympäristö nähtiin val-
miina ja avoimena kaikille. Lisäksi 
se sisältää jo valmiiksi sellaista tek-
nologiaa, joka voi tuoda hyödyn no-
peasti. Testiympäristössä kehitetty-
jä ratkaisuja voidaan viedä käytän-
töön ja niistä pääsevät hyötymään 
niin kansalaiset kuin yrityksetkin.

– Koska tämä on meidän kannalta 
kansainvälinen hanke, panostam-
me paljon siihen, että nämä hyvät 
käytännöt ja ratkaisut mitä on pys-
tytty tekemään, voidaan markkinoi-
da ulkomaille. Siten tuemme suo-
malaisten yritysten kansainvälistä 
menestystä, Larsio summaa.

Ouluun on luotu vankka digitaalisen terveyden osaamisverkosto, 
joka osaltaan toteuttaa kansallista terveysalan tutkimus- ja inno-
vaatiostrategiaa. Useiden eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen 
kantaa kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. 
teksti saara kärki kuva markku hyttinen

Maritta Perälä-Heape, Anne  
Remes, Taina Pihlajaniemi sekä  

Ilkka Luoma iloitsevat MEDigi 
-hankkeen positiivisesta lähdöstä. 

Tavoittena on tasalaatuisen  
koulutuksen varmistaminen. 

OuluHealth Labsiin kuuluvat OYS TestLab, Oulu Welfare Lab ja Oamk Sim- 
Lab tuovat ammattilaiset, opiskelijat ja kansalaiset innovoinnin ytimeen.

DigiHealth Hub
n Oulussa perustettu digitaali-
sen terveyden osaamisverkosto 
toimii tutkimus- ja innovaatio 
-osaamisalustojen ja kasvueko-
systeemien kehittäjänä.

n Tukee terveydenhuollon  
digitaalisten ratkaisujen,  
hyvinvointiteknologian tutki 
mus-, kehitys-, koulutus- ja  
innovaatiotoiminnan jatkuvaa 
kehittämistä.

n Toimii parhaiden käytäntö-
jen kehittäjänä, tiedonvälittä-
jän ja arvioijana sekä rakentaa 
vahvan kansallisen ja kansain-
välisen partneriverkoston.
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O ticonin uusi teknologia 
mahdollistaa sen, että 
kuulokoje on riittävän 
nopea ja tarkka käsitte-

lemään sekä seuraamaan monimut-
kaisia äänimaailmoja, sulkematta 
pois tärkeitä äänilähteitä. Teknolo-
gia mahdollistaa hälyn poistamisen  
jopa sanojen välistä. 

– Tämä on merkittävä käänne 
kuulonhuollossa ja avaa heikon kuu-
lon omaaville henkilöille oven maa-
ilmaan, jossa he pystyvät taas osal-
listumaan aiemmin välttelemiin-
sä vilkkaisiin, sosiaalisiin tilantei-
siin, Audmet Oy:n toimitusjohtaja  
Pekka Huhtinen toteaa.

Kuulokojeet ovat viime 
vuosina pienentyneet ja 
ominaisuudet monipuo-
listuneet. Laitteen koko  
asettaa vaatimuksia sen 
teknologialle, mutta 
olennaista on onnistua 
tukemaan aivojen kykyä 
tulkita ääniä.  

teksti ja kuvat audmet

Perinteistä suuntatoimintoa 
käyttävät kuulokojeet rasittavat ai-
voja, koska ne sulkevat osan ympä-
ristön äänistä pois. Tämä kuormit-
taa aivoja, sillä kapea ja keinotekoi-
nen ääniympäristö ei tarjoa aivoille 
niitä ärsykkeitä, joita ne tarvitsevat. 
Alan suunnannäyttäjänä Oticon on 
valinnut eri tien.

– Tavoitteenamme ei ole opti-
moida kuulokojeitamme ainoas-
taan kompensoimaan korvan vau-
rioita. Sen sijaan rikomme perinteet 
ja ajattelemme, että parempi kuu-
leminen alkaa aivoista. Tarjoamme 
enemmän äänivihjeitä, jotta aivot 
pääsevät lajittelemaan äänet par-
haiten sopivalla tavalla.

Oticon Opn -teknologia pohjau-
tuu tietoon siitä, miten aivot toimi-
vat kuulemisprosessissa. Rajoitta-
maton kuunteluympäristö avaa ai-
voille pääsyn tasapainoiseen ääni-
maailmaan ja tukee aivoja niiden 
luonnollisessa tavassa tulkita ää-
niä, myös haastavissa kuuntelu-
ympäristöissä. 

Puheesta selvää melussa 
Tulokset kahdessa itsenäisessä tut-
kimuksessa todentavat sitä, että 
Oticon Opn -kuulokojeet tarjoavat 
läpimurron kuulonhuollon kahden 

suurimman haasteen ratkaisussa. 
Nämä ovat puheesta selvän saa-
minen melussa sekä  kanssakäynti 
usean puhujan kanssa samaan ai-
kaan. Tutkimusten perusteella Oti-
con Opn -kuulokoje parantaa pu-
heesta selvän saamista jopa 75 pro-
senttia esimerkiksi ravintolan kal-
taisessa, meluisassa ympäristössä. 

– Tämä on ratkaisevaa siinä, py-
syykö henkilö mukana ympäröiväs-
sä keskustelussa vai ei.

Ryhmätilanteissa, kun puhujia 
on useammalla suunnalla, kuulo-
kojeilta vaaditaan edessä olevan 
henkilön kuulemisen lisäksi myös 
kykyä kuunnella sivulla olevia pu-
hujia. Oticon Opn -kuulokojeiden 
uraauurtavan tehokas, melua vä-
hentävä teknologia päihittää sel-
keästi muut alan kilpailevat tek-
nologiat, mikä asettaa laitteen ai-
van omaan luokkaansa useamman 

Oticon Opn -kuulokojeilla saa täyden 360° kuuntelukokemuksen. 
| WWW.OTICON.FI

puhujan tilanteissa. Näin tarvitaan 
vähemmän energiaa kuulemiseen.

Yhteys matkapuhelimeen
Laadukas ääni on mahdollista 
suoratoistaa iPhonesta tai Applen 
muista tuotteista suoraan Oticon 
Opn -kuulokojeisiin. Mikäli käy-
tössä on joku toinen valmistaja, 
niin pienikokoisen Oticon Connect-
Clip -laitteen avulla voi siirtää min-
kä tahansa nykyaikaisen älypuhe-
limen, tabletin tai tietokoneen ää-
nen myös suoraan molempiin Oti-
con Opn -kuulokojeisiin. Oticon 
ConnectClip toimii myös etä- tai 
keskustelumikrofonina. Yhdistet-
tävyysominaisuudet vaihtelevat eri 

Oticon Opn -mallien välillä.
Oticon–pilviratkaisun avul-

la Oticon Opn voidaan linkittää 
IFTTT-verkkooon. Sen kautta käyt-
täjä voi muodostaa yhteyden luke-
mattomiin laitteisiin ja ohjata niitä. 
Kuulokoje voi esimerkiksi ilmoittaa 
käyttäjälle uuden sähköpostin saa-
pumisesta tai kytkeä kodin hälytys-
järjestelmän päälle tai pois.

Ihmisten auttaminen elämään kokonaisvaltaisesti on enemmän kuin huipputason kuulokoje tai innovatiivinen ratkaisu. Oticonin toiminnan lähtökohtana on huolenpito ja välittäminen.

Kuulonhuollon uusi aikakausi

“
 
Niin pienikokoinen, 
että kojetta tuskin 
huomaa korvassa. 

Eettisen valvontakunnan puheenjohtajaksi valikoitui lääkintäneuvos, LKT Heikki Pälve, jonka tehtävänä on muodostaa loppuvuoden aikana valvontakunnan hallitus. 

Nopeaan tahtiin kasvava 
terveysteknologia-ala on 
uudistanut yritysten sekä 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yhteistyötä koskevan 
eettisen ohjeensa. Yhteis-
työtä valvomaan peruste-
taan terveysteknologian 
eettinen valvontakunta.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva sailab

T erveysteknologia-ala kas-
vaa vauhdilla niin Suo-
messa kuin kansainväli-
sestikin. Siksi Suomessa 

toimivien terveysteknologia-alan 
yritysten edunvalvonta- ja vaikut-
tajajärjestö Sailab – MedTech Fin-
land ry on katsonut tarpeelliseksi 
uudistaa terveysteknologia-alan se-
kä sosiaali- ja terveydenhuollon yh-
teistyön eettistä ohjetta. Uudistettu 
ohjeistus otettiin käyttöön vuoden-

vaihteessa ja se velvoittaa kaikkia 
Sailab – Medtech Finlandin 114:ää 
jäsenyritystä. 

– Terveysteknologiassa on ter-
veydenhuollon tulevaisuus. Nyt 
onkin tarpeen vahvistaa terveys-
teknologia-alan koulutustoimin-
taa ja varmistaa terveydenhuolto-
alan ammattilaisten riittävä tekno-
logiaosaaminen. Uudistettu eetti-
nen ohje on edeltäjäänsä selkeäm-
pi, toiminnallisempi ja suuntautuu 
voimakkaammin tulevaisuuteen. Se 
antaa toiminnalle aiempaa vahvem-
mat suuntaviivat, yhdistyksen toi-
mitusjohtaja Laura Simik kertoo.

Eettisen ohjeen noudattamista 
valvomaan yhdistys on perustanut 
itsenäisen ja alan yritystoiminnas-
ta riippumattoman terveystekno-
logian eettisen valvontakunnan. 
Valvonnan lisäksi se auttaa yrityk-
siä eettisen ohjeen tulkinnassa. 

Eettisen valvontakunnan pu-
heenjohtajaksi kutsuttu lääkintä-
neuvos, LKT Heikki Pälve on toi-
minut aiemmin muun muassa 
Maailman Lääkäriliiton eettisen 
komitean puheenjohtajana. Päl-

ve muodostaa loppuvuoden aika-
na valvontakunnan hallituksen ja 
toiminnan on tarkoitus käynnistyä 
ensi vuoden alussa.

Avoimuudella luottamusta
Pälven mielestä eettisen ohjeen uu-
distamisella ja valvontakunnan pe-
rustamisella on suuri merkitys niin 
yhteiskunnallisesti kuin terveyden-
huolto- ja sosiaalisektorin asiakkai-
den kannalta. Terveysteknologian 
voimakas kehitys ja potilasturvalli-
suuden sekä hyvän hoidon varmis-
taminen edellyttävät sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaisilta sekä 
alan yrityksiltä vahvaa ja eettisesti 
kestävää yhteistyötä. 

Pälve muistuttaa myös, että so-
siaali- ja terveydenhuoltosektorin 
toiminta perustuu vahvaan luotta-
mussuhteeseen. Asiakkaan on voi-
tava luottaa siihen, että häntä hoi-
tavat ammattilaiset sekä taustalla 
toimiva lääke- ja terveysteknologia-
teollisuus tekevät parhaansa hänen 
hyvinvointinsa eteen. 

– Jotta luottamussuhde voi syn-
tyä, tulee terveydenhuoltosektorin 

toimijoiden yhteistyön olla avointa, 
läpinäkyvää ja riippumatonta. Eetti-
sessä ohjeessa määriteltyjä normeja 
ja toimintatapoja noudattamalla py-
ritään vahvistamaan tämän luotta-
mussuhteen syntymistä. Vastaavaa 
avoimuutta toivoisin muiltakin yh-
teiskuntamme toimijoilta.

Pälven mukaan eettisessä oh-
jeessa käsitellään terveysteknolo-
gia-alan koulutus- ja tutkimustoi-
mintaa sekä toimijoiden välistä yh-
teistyötä. Ohjeessa esimerkiksi mää-
ritellään tarkasti, miten terveyden-
huoltosektorin henkilökunta tulee 
kouluttaa laitteiden käyttöön ja mi-
tä asioita laitteiden markkinoinnis-
sa ja tuotekehitysvaiheen potilas-
testauksessa tulee huomioida. Oh-
je ottaa kantaa myös siihen, millai-
sia huomionosoituksia ja tarjoiluja 
terveysteknologiayritykset voivat 
kohdistaa yhteistyöverkostolleen. 

– Eettinen ohje ei ole valmis re-
septi, jolla ruoka tehdään. Ennem-
minkin se on lavea tahdonilmaus 
siitä, mikä on oikein. Kyse ei siis ole 
pilkun siirtämisestä ja detaljeista. 
Olennaista on, että ohjeen mukai-

sesti toimimalla edistetään potilas-
turvallisuutta ja hyvää hoitoa sekä 
vältetään väärien mielikuvien ja kii-
tollisuudenvelan syntymistä, Pälve 
selventää. 

Neuvonta korostuu 
Pälve uskoo, että valvontakunnan 
toiminta tulee painottumaan oh-
jaukseen ja neuvontaan. Yrityksil-
lä on halua noudattaa ohjeistusta ja 
pääpiirteiltään eettisesti kestävän 
toiminnan rajat ovat selkeitä ja hel-
posti ymmärrettävissä. 

– Tulkinallisia haasteita syntyy 
lähinnä nyansseista. Tällaisissa ti-
lanteissa valvontakunnalta saa apua 
ohjeen tulkitsemiseen. Oma koke-
mukseni Lääkäripalveluiden mark-
kinoinnin valvontalautakunnan pu-
heenjohtajana osoitti, että rikko-
mukset syntyvät yleensä tahatto-
masti ja ne korjataan heti huomau-
tuksen jälkeen. Valvontakunnalla 
on oikeus antaa rahallisia sanktioi-
ta, jos eettisten ohjeiden rikkomi-
nen on tahallista ja jatkuvaa. Uskon 
kuitenkin vahvasti, että rangaistus-
linjalle ei tarvitse lähteä.

Eettisyys koskettaa vahvasti 
koko terveysteknologia-alaa 
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Moderni  
teho-osasto on 
ihmislähtöinen

S einäjoen keskussairaalan 
tehostetun hoidon ja sy-
däntutkimuksen yksikkö 
sai uudet tilat, jotka sijoi-

tettiin lähelle päivystystä, röntge-
niä, laboratoriota ja leikkausosas-
toa. Sairaalan kaikkien erikoisalo-
jen tehovalvonta on keskitetty sa-
maan paikkaan.

– Uudistuksessa toteutuu niin 
sanottu kuuma sairaala -konsep-
ti. Kun toiminnot kiireellistä hoi-
toa tarvitseville potilaille ovat lä-
hellä toisiaan, saadaan diagnoosit 
tehtyä nopeasti ja vältytään pit-
kiltä siirroilta. Yksiköt sijaitsevat 
samassa kerroksessa, joten enää 
ei tehohoitopotilasta tarvitse kul-
jettaa hissillä, osastonylilääkäri  
Jouko Kähkönen kertoo.

Yksityisyyttä ja tietosuojaa
Uusiin tiloihin päästiin huhtikuus-
sa 2018. Osastolla on kuusi 25-neli-

öistä tehohoitohuonetta ja kahdek-
santoista 20-neliöistä tehovalvonta-
huonetta, joissa jokaisessa on joko 
oma viiden neliömetrin suuruinen 
huuhteluhuone tai kylpyhuone. 

– Erityistä on se, että kaikki ovat 
yhden hengen huoneita. Tämä edis-
tää tietosuojaa ja yksityisyyttä, vä-
hentää infektioiden leviämistä ja on 
myös ergonominen työympäristö. 
Lattioilla ei ole ylimääräisiä johto-
ja, vaan laitteet ovat integroitu kat-
toon kiinnitettyihin pendeleihin.

Pistorasiat erottuvat oranssinvä-
risinä pendelin vaalealta pinnalta 
ja huoneen seiniltä, jolloin laitteet 
saadaan nopeasti kytkettyä eikä kii-
reinen hoitotilanne keskeydy.

Yksikön naapurissa toimii sydän-
potilaiden kuusipaikkainen herää-
mö sekä kaksi angiosalia sydänpo-
tilaiden hoitoon.

Muunneltavat tilat
Tilojen akustiikka, valaistus ja il-
mastointi ovat huipputekniikkaa. 

– Tehohoitoon liittyy usein po-
tilaan kannalta sekavuutta. Vuo-
rokausirytmi irtautuu normaalis-
ta. Tätä voidaan lieventää säätä-
mällä valaistus vastaamaan luon-
nonvaloa eri vuorokaudenaikoina.

Opalisaation avulla huoneiden 
ikkunoihin saadaan nappia paina-
malla sähköinen himmennys, jonka 
tuomassa rauhassa voidaan hoitaa 
pesut ja muut yksityisyyttä vaativat 
toimet katseilta suojassa. 

Yhden hengen huone -ratkaisus-
sa henkilökuntaa on mietityttänyt 
se, miten valvonta hoituu kunnol-
la. Huoneiden omien valvontalait-
teiden lisäksi kahden huoneen val-
vontalaitteet on sijoitettu huonei-

den ulkopuolelle niiden väliin si-
ten, että hoitajilla on näköyhteys 
potilaisiin.

– Meillä on myös käytössämme 
taskuvalvontalaitteet, jotka ovat 
yhteydessä potilasvalvontamoni-
toreihin, hengityskoneisiin ja ruis-
kupumppuihin, Kähkönen kertoo.

Kaikki huoneet voidaan muuttaa 
tarvittaessa eristyshuoneiksi, ja li-
säksi osastolla on kaksi erillistä eris-
tyshuonetta vaativimpia eristyksiä 
varten. Esimerkiksi tiloihin kulku 
ohjautuu suoraan ulkoa.

Älyteknisiä ratkaisuja
Hoitoajat ovat keskimäärin alle kol-
me vuorokautta. Potilaan kuntou-
tumisen alkamista voidaan tukea 
erilaisin teknologisin ratkaisuin. 
Älytekniikka ohjaa valaistusta, 
äänimaailmaa ja ilmastointia.

– Esimerkiksi mukauttamalla va-
laistus vastaamaan luonnonvalon 
vaihtelua eri vuorokauden aikoina 
tai säätämällä potilashuoneen lait-
teiden valot ja äänet minimitehol-
le, pystytään luomaan parhaat olo-
suhteet levolle. Tämä vaikuttaa po-
tilaan voinnin kohenemiseen. Alku-
vaiheen kuntoutus on merkittävä 
asia koko toipumisprosessin kan-
nalta, Kähkönen muistuttaa.

Koska yksikkö on rakennettu 
olemassa oleviin sairaalan tiloihin, 
vain osassa huoneista on näkymä 
ikkunasta ulos. Puute on kompen-
soitu valokuvatapetein, joissa tois-
tuvat erilaiset maisema-aiheet.

Ilmastointi ohjautuu automaatti-
sesti huoneessa olevan ihmismää-
rän mukaan. Jatkossa anturit voi-
vat tunnistaa huoneessa olijan ja 
säätää ilmastoinnin henkilökoh-

taisen mieltymyksen mukaiseksi. 
Tämä liittyy VTT:n työergonomia-
tutkimukseen, jossa sairaala toimii 
pilottina.

Yksikkö on myös ottanut käyt-
töön älylääkekaapin, joka antaa täs-
mälleen sen lääkkeen, joka on po-
tilaalle määrätty. Tulevaisuudessa 
kaappi tilaa automaattisesti lääk-
keitä suoraan sairaala-apteekista.

– Tavoitteena on lisätä potilastur-
vallisuutta, vähentää lääkehävikkiä 
ja myös estää väärinkäytöksiä.

Erilaisten teknisten toimintojen 
käyttöönotto on vaatinut totutte-
lua. Joka huoneesta löytyvät katto-
nostimet vähentävät työn fyysistä 
kuormitusta. Nostimien käyttö on 
tällä hetkellä totutteluvaiheessa.

– Nostimia olisi tarkoitus hyö-
dyntää myös potilaan kääntelyssä, 

Huipputeknologia yhdis-
tettynä yhden hengen 
huoneisiin luo ympäristön, 
joka tukee kuntoutumista. 
Modernit ratkaisut ovat 
myös ergonomisia. Kun 
sairaalan kaikkien erikois- 
alojen tehostetun hoidon 
toiminnot ovat yhdessä, 
syntyy synergiaetua.  

teksti outi rantala 
kuva samuel hoisko. ja  
tuukka kiviranta

ei pelkästään jalkeille nostamises-
sa. Tämä vaatii totuttelua, sillä to-
ki aluksi vanha tapa on nopeampi, 
mutta kun vain toistuvasti käyttää 
laitteita, siitä tulee rutiini, osaston-
hoitaja Riitta Alanko uskoo.
Uuteen yksikköön perustettiin yh-
deksän uutta sairaanhoitajan toi-
mea. Kesä oli melko kiireistä aikaa 
hoitajille, kun samanaikaisesti otet-
tiin yksikköä käyttöön ja yritettiin 
selviytyä sijaispulasta.

– Henkilökunta on kyllä jousta-
nut ihailtavasti. Viime kesänä si-
jaisia saatiin vähemmän kuin olisi 
tarvittu, joten työt piti hoitaa vaki-
tuisen henkilökunnan voimin. Siksi 
vielä yksi moduuleista on ottamat-
ta käyttöön, Alanko kertoo.

Toimintakulttuurin muutos nä-
kyy myös koulutuksissa.

– Osa hoitajista käy parhaillaan 
kinestetiikkakoulutuksissa. Tavoit-
teena on kouluttaa henkilöstö uu-
teen tapaan toimia potilaan kanssa.

Käyttäjälähtöisyys edellä
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
ri aloitti tilojen suunnittelun muu-
tama vuosi sitten. Mallia haettiin 
muista sairaaloista niin Suomesta 
kuin ulkomailta.

– Suunnittelun lähtökohtana oli-
vat tilojen käyttäjät. Aiemmin suun-
nittelu lähti siitä, että ensin piirret-
tiin tilat, joihin sijoitettiin toimin-
not niin kuin ne parhaiten saa-
tiin sovitettua. Nyt lähdettiin liik-
keelle tilojen käyttäjien tarpeis-
ta ja toiminnoista, joille suunni-
teltiin tarkoituksenmukaiset tilat, 
toimintayksikön johtaja, ylilääkäri  

Kari Saarinen kuvailee.
Suunnitteluun osallistuivat niin 

henkilökunta, potilaat kuin lähei-
setkin. He pääsivät tiloihin kokei-
lemaan toimintoja ennen kuin yh-
täkään seinää oli pystytetty. Seinä-
joen ammattikorkeakoulun virtuaa-
lilaboratoriossa järjestettiin suun-
nitteluvaiheessa kolme tutustumis-
käyntiä tiloihin. 

– Tällaisen näyttöön perustuvan 
evidence based designin etu on sii-
nä, että rakennetaan sellaiset tilat, 
jotka nimenomaan palvelevat käyt-
töä. Suunnittelussa kuullaan käyt-
täjien näkemyksiä ja hyödynnetään 
tutkimustietoa eri tekijöiden vaiku-
tuksista turvallisuuteen, toipumi-
seen ja sairaalakokemukseen.

Tavoitteena oli rakentaa teho-
hoidon yksikkö, joka olisi teknolo-

hyvinvointia tukevia teknologisia 
innovaatioita on käytössä, kuten 
esimerkiksi Helsingin uudessa las-
tensairaalassa, jossa Saarinen kä-
vi tutustumassa. Sielläkin hyödyn-
netään valaistuksessa päivänvalon 
rytmiä ja tehohoidon tilat on jaettu 
yhden hengen huone -periaatteella.

– Seinäjoen keskussairaalassa 
on tällä hetkellä Suomen ainut te-
ho-osasto, jossa on aidosti yhden 
hengen huoneet. Yksikkömme kiin-
nostaa laajasti ja meillä on käynyt 
paljon vierailijoita niin Suomesta 
kuin ulkomailta, Saarinen sanoo.

Keväällä 2019 Seinäjoella jär-
jestetään valtakunnalliset Teho-
hoitopäivät, joilla osallistujat voi-
vat päästä päästä tutustumaan Sei-
näjoen keskussairaalan uuteen te-
ho-osastoon.

gialtaan alan huippua ja johon voisi 
yhdistää muita toimintoja, joilla on 
synergiaetuja tehohoidon kanssa.

– Tiloissa ei kaiu, niissä on raikas 
ilma ja lempeä valo. Ympäristöllä on 
vaikutus potilaan kuntoutumiseen.

Nopea kuntoutuminen taas tar-
koittaa rahallista säästöä, puhumat-
takaan inhimillisestä hyödystä, jon-
ka potilas läheisineen saa kokea.

Saarinen on laskenut, että yksi-
kön rakentamiskustannukset vas-
taavat töölöläiskaksion neliöhintaa, 
eli noin 3000 euroa neliömetriltä.

– Tehohoito pelastaa ihmishen-
kiä ja ilman sitä sairaalakuolleisuus 
olisi paljon suurempaa. Tehohoidon 
hinta 8000-9000 euroa pelastetul-
ta hengeltä on pieni, kun potilas voi  
kuntoutua täysin työkykyiseksi.

Muuallakin Suomessa potilaan 

Uudistetulla 
teho-osastolla 
työskentelee 
noin sata hoita-
jaa ja kymmen-
kunta lääkäriä. 

“
Tehohoidon 
hinta on pieni, 
kun potilas voi 
kuntoutua täysin  
työkykyiseksi. 

Seinäjoen keskussairaalan tehostetun hoidon ja sydäntutkimuksen yksikkö avasi uudet tilat huhtikuussa 2018. Tilojen akustikka, valaistus ja ilmastointi ovat huipputekniikkaa. 
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Biohit Oy:n toimitusjohtaja Semi Korpela kertoo Acetium-imeskelytabletin vaikutuksen perustuvan tupakoinnista saatavan mielihyvän tunteen vähenemiseen. 

Suomalaisen teknologia- 
yrityksen uusi innovaatio 
on pieni kooltaan mutta 
suuri vaikutukseltaan. 
Acetium® -imeskelytabletti 
auttaa turvallisesti eroon 
tupakasta – ilman sivu- 
vaikutuksia tai nikotiinia.   

teksti marja hakola 
kuva biohit

A cetium-imeskelytablet-
ti antaa tupakoinnista 
eroon haluaville täysin 
uuden vaihtoehdon, sil-

lä valmiste ei ylläpidä nikotiiniriip-
puvuutta, toteaa Biohit Oyj:n toimi-
tusjohtaja Semi Korpela.

Imeskelytabletin käytön seu-
rauksena tupakoinnista saatava 
mielihyvän tunne vähenee ja maku-
aistimus muuttuu. Tupakka ei yk-
sinkertaisesti maistu enää hyvältä.

Biohit Oyj on suomalainen, glo-

baaleilla markkinoilla toimiva bio-
teknologiayritys. Vuonna 1988 pe-
rustettu yritys tunnetaan erityises-
ti innovaatioistaan, jotka liittyvät 
ruoansulatuskanavan sairauksien 
ja niiden riskien diagnosointiin ja 
ennaltaehkäisyyn. Mahalaukun ter-
veystesti, GastroPanel®, on yksi yri-
tyksen kehittämistä tuotteista.

Avainsanana asetaldehydi
Ennen imeskelytabletin markki-
noille tuloa Biohit oli kehittänyt 
yhteistyössä Helsingin yliopiston 
tutkijoiden kanssa Acetium-kap-
selin, jonka avulla voidaan torjua 
syöpää aiheuttavan aineen, asetal-
dehydin, vaikutuksia hapottomas-
sa mahassa.

– Asetaldehydi on WHO:n luo-
kittelema syöpävaarallinen yhdis-
te. Asetaldehydiä kerääntyy elimis-
töön useista eri lähteistä ja siksi sen 
jatkuva saaminen nostaa  merkit-
tävästi eri elinten syöpäriskiä, Kor-
pela kertoo.

Acetium-kapselin sisältämä 
luonnollinen aminohappo, L-kys-
teiini, sitoo mahalaukussa asetal-

dehydin vaarattomaksi yhdisteek-
si, joka poistuu elimistöstä ruoan-
sulatuskanavan kautta.

– Kapselia kehittäessämme poh-
dimme myös asetaldehydin ja tupa-
koinnin problematiikkaa, sillä tupa-
kansavusta liukenee sylkeen asetal-
dehydiä. Normaalisti syljessä sitä ei 
ole. Asetaldehydi on tupakansavun 
merkittävin syöpää aiheuttava aine.

Vie maun tupakoinnista
Biohit otti pian seuraavan askeleen 
tuotekehityksessä. Tuloksena oli 
imeskelytabletti, jonka sisältämä 
L-kysteiini sitoo tehokkaasti tupa-
kansavusta sylkeen liuennutta ase-
taldehydiä ja muuttaa sen vaaratto-
maksi aineeksi.

Acetium-imeskelytabletti ase-
tetaan suuhun juuri ennen savuk-
keen sytyttämistä ja annetaan hi-
taasti liueta tupakoinnin aikana. 
Tabletin myötä savukkeen antama 
makunautinto vähenee ja saa tupa-
koitsijan tarttumaan tupakkaan yhä 
harvemmin ja harvemmin. 

Imeskelytabletti sisältää myös 
pienen määrän ksylitolia, joka vä-

hentää suun bakteerien asetaldehy-
dituotantoa ja lisää suun terveyttä.

Acetium-imeskelytabletti on tur-
vallinen innovaatio, jolla ei ole pe-
rinteisien tupakanvieroitusmene-
telmien sivuvaikutuksia, kuten ni-
kotiiniriippuvuutta tai lääkkeiden 
mahdollisia sivuvaikutuksia.

Acetium-tabletin vaikutusta tu-
pakoinnin lopettamisessa on tutkit-
tu kahdessa kliinisessä tutkimuk-
sessa. Viimeisimpään tutkimukseen 
osallistui 2000 tupakoitsijaa. Table-
tin säännöllinen käyttö lisäsi tupa-
koinnin lopettamisen todennäköi-
syyttä 1,5-kertaiseksi verrattuna lu-
mevalmisteeseen. Teho on samaa 
luokkaa kuin nikotiinivalmisteilla.

Acetium-imeskelytabletti toimii 
toisin kuin nopeavaikutteiset niko-
tiinivalmisteet. Tabletit  vaikuttavat 
vähitellen. Tarvitaan siis kärsivälli-
syyttä ja motivaatiota lopettaa, Kor-
pela toteaa.

Ennen askin päivässä polttanut 
Miikka Melaskoski kertoo, että 
imeskelytablettien avulla hän pää-
si tupakasta eroon kuukaudessa, il-
man vieroitusoireita. Tupakoimat-

tomuus on jatkunut.
– Suosittelen lämpimästi tuotetta 

kaikille, jotka harkitsevat tupakoin-
nin lopettamista, Melaskoski sanoo.

Turvallinen vaihtoehto  
savuttomaan elämään 

Biohit Oyj
n Biohitin tavoitteena on 
edistää lääketieteellistä 
tutkimusta ja varhaista 
diagnostiikkaa sekä ennal-
taehkäistä sairauksia.

n  Yritys tunnetaan myös 
määrätietoisesta ja pitkä-
jänteisestä innovaatio- ja 
patentointistrategiastaan.

n Biohit toi syyskuussa 
markkinoille uuden inno-
vaationsa, tupakan lopet-
tamiseen tarkoitetun Ace-
tium® -imeskelytabletin.

WWW.ACETIUM.FI


