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Terveysteknologia

alkaa 
kotoa
Teknologia on tukenamme  
kotona tehtävissä, päivittäisissä  
päätöksissä, joiden vaikutus  
terveyteemme on ratkaiseva.  
Puheenvuorossa Eeva Kiuru. s.2
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JOKAINEN TERVEYDENHUOLL ON  asia-
kaspolku alkaa omasta kotoa. Koti on paik-
ka, missä löhöämme sohvankulmassa työ-
päivän jälkeisessä koomassa. Kotona pää-
tämme pesemmekö aamuisin hampaamme 
tai otammeko jääkaapista janojuomaksi kal-
jaa vai vissyä. Teemme tuhansia pieniä, tois-
tuvia ja arkipäiväisiä päätöksiä. Nämä kaik-
ki ovat terveystekoja ja ne tehdään kotona. 
 
NÄMÄ MIKROPÄÄTÖKSET  ovat terveenä 
pysymisen kannalta ratkaisevan tärkeitä, 
sillä niiden myötä jokapäiväinen käyttäy-
tymisemme vie meitä 
terveydenhuollon asia-
kaspolulla joko kohti 
terveyttä tai sairautta.  
Elämäntapavalintojen 
vaikutukset terveyteen 
ovat niin selvät, että 
päätös lähteä kävelylen-
kille kannattaa. Liikunta 
estää muun muassa ve-
renpainetaudin, diabe-
teksen, valtimokovettu-
man, lihavuuden, muis-
tihäiriöiden ja muun 
noin 40 sairauden puh-
keamista.  
 
IHAILEN IHMISIÄ, jotka itseohjautuvasti 
pystyvät välttämään elämäntapasairaudet 
ja pysyvät omatoimisesti terveyden polul-
la. Me muut tarvitsemme tukea tuolla po-
lulla pysymiseen. 
 
ONNEKSI TÄLLAISTA tukea on tarjolla. Ku-
ten vanha insinöörisanonta kuuluu: voit pa-
rantaa vain sitä mitä mittaat. Itsensä mit-
taamisen työkalut lisäävät mahdollisuuksia 
terveyden polulla pysymiseen. Painon seu-
raaminen vaa’alla ja verenpaineen mittaa-
minen on jo monelle meistä arkipäivää. Yk-
sinkertainen ruutuvihko voi olla ikäihmisel-

le riittävän hyvä ensimmäinen työkalu oma-
toimiseen terveyden seurantaan kotona. 
 
D I G I TA L I S A AT I O N  M YÖ TÄ  terveyden 
mittaamisen työkaluvalikoima on laajen-
tunut. Elämäntapojen seurantaa voi teh-
dä sormuksella, kellolla tai kännykkäso-
velluksella. Hyvien valintojen edistämi-
sessä hyödynnetään yhä enemmän myös 
käyttäytymistieteitä. Tuuppaaminen (nud-
ges) tarkoittaa lempeää ja houkuttelevaa 
kannustamista kohti terveellisiä valinto-
ja. Tuuppausta voidaan sisällyttää niin di-

gituotteisiin kuin palvelui-
hin tai fyysisiin tiloihin, esi-
merkiksi portaisiin. 
 
J O K A I S E L L A  terveyden-
huollon asiakaspolulla tu-
lee ennen pitkää vastaan 
sairauksia ja koti muut-
tuu sairaalaksi. Kotisairaa-
la on moniulotteinen hybri-
di. Lääkäreiden ja hoitajien 
rinnalle kotisairaalan tär-
keimmäksi työntekijäksi 
tulee omainen. Hän opet-
telee antamaan lääkkeet, 
seuraamaan vointia, nosta-
maan potilasta sekä huoleh-

timaan ruokailusta ja hygieniasta. Kotiin 
tulee myös erilaisia hoitolaitteita ja -tek-
nologiaa. Osa hoidosta annetaan etänä ja 
osa paikan päällä potilaan kotona.
 
KO D I N  T U O T T E I S T US  terveydenhuol-
lon ja sairaanhoidon tarkoituksiin on vie-
lä kesken. Helsingin yliopiston tutkijaryh-
mä Riikka Lämsä, Mia Niemi, Marjaana Sep-
pänen ovat tutkimuksessaan löytäneet ko-
tisairaalatoiminnasta vielä paljon puuttei-
ta. Tarvitaan paljon kehitystyötä, jotta tek-
nologia voisi parhaalla mahdollisella taval-
la tukea ja tehostaa kotisairaalatoimintaa.  
 

Terveyden asiakaspolku alkaa kotoa

Eeva Kiuru 
Toimitusjohtaja, kouluttaja 
Health Innovation Academy

Puheenvuoro 
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AINONE 
Tasapainon mittaus  
paljastaa toimintakyvyn

ROCHE DIAGNOSTICS 
Kattava testaus  
kesyttää koronaviruksen

”Vaikka tasapaino 
on toimintakyvyn  
keskeisimpiä 
mittareita, sitä 
mitataan usein vain 
silmämääräisesti.”
Fysioterapeutti, filosofian tohtori 
Matti Vartiainen

D igitaaliset ratkaisut ovat 
tuoneet terveydenhuol-
lon etäyhteydet kaik-
kien saataville. Myös ko-

rona-aika on edistänyt digiloikkaa. 
Virtuaalinen yhteydenpito toteu-
tuu erityisesti pitkäaikaissairauk- 
sien, kuten diabeteksen kohdalla. 

– Ammattilaiset pystyvät reagoi-
maan nopeasti ja muuttamaan tar-
vittaessa lääkitystä, kun tietoa tu-
lee potilaalta ajantasaisesti. Samalla 
fyysisen tapaamisen tarve vähenee 
ja tasa-arvo palveluiden saatavuu-
dessa paranee, toteaa Philipsin toi-
mitusjohtaja ja Philips Health Sys-
temsin maajohtaja Juha Impilä.

Hän arvioi, että tulevaisuudessa 

kansalaisten oma terveystilan mo-
nitorointi ja vastuu tulee lisäänty-
mään. Nyt jo moni käyttää erilaisia 
älysovelluksia unen, sykkeen ja liik-
kumisen tarkkailuun. 

– Jos terveydenhuollon ammat-
tilaisilla olisi mahdollisuus seura-
ta hälyttäviä arvoja, voitaisiin väes-
tötasolla ehkäistä kansantauteja ja 
säästää kustannuksissa. Tietosuo-
ja- ja yksilönsuojakysymykset pitää 
tietysti saada ensin kuntoon.

Etävalvontaa ulkomailta
Philipsillä on sairaaloiden etäval-
vontaan ratkaisuja, joiden avulla 
esimerkiksi teho-osastoa voidaan 
monitoroida maantieteellisesti toi-

sesta paikasta. Yhdysvalloissa on 
sairaala, jonka valvonta hoidetaan 
yöaikaan Australiasta.

– Suomessakin kunnat, sairaan-
hoitopiirit ja tulevat maakunnat voi-
sivat tehdä vastaavaa yhteistyötä.

Yhtiössä on tunnistettu erilaisten 
potilastietojärjestelmien yhteenso-
pivuuteen liittyvät ongelmat. Sik-
si on kehitetty yhteistä alustaa, jol-
la eri järjestelmien dataa kyetään 
keräämään ja avaamaan. Onnistu-
neita ratkaisuja löytyy etenkin ku-
va-arkistotietojen yhdistämisessä. 

Philips on solminut laajamittai-
sia, strategisia yhteistyökumppa-
nuuksia terveydenhuollon eri ta-
hoihin. Esimerkiksi Suomessa yhtiö 

on kehittänyt yhdessä Tampereen 
sydänsairaalan kanssa sydänlabo-
ratorioiden toimintaa.

Pohjoismaissa suurimpia kump-
panuuksia on Tukholman Karolins-
ka Universitetssjukhuset, jonka ter-
veysteknologiasta kokonaisvaltai-
sesti vastaavana kumppanina Phi-
lips on toiminut jo pitkään.

– Tulevaisuuden sairaalan ratkai-
sut eivät ole utopiaa, vaan saatavilla 
jo nyt. Innovaatioyhteistyössä py-
rimme globaalisti löytämään sidos-
ryhmiemme kanssa älykkäitä rat-
kaisuja sairaaloiden toiminnan ke-
hittämiseen, hoitohenkilökunnan 
työn sujuvoittamiseen ja potilaiden 
entistä tehokkaampaan hoitoon.

Ympäristön ehdoilla
Sairaalat ovat ottamassa käyttöön 
uusia kuvantamisinnovaatioita. 

– Olemme toimittaneet jo kaksi 
heliumvapaata magneettilaitetta 
suomalaisiin yliopistosairaaloihin. 
Philips Ambition -magneettikuvan-
tamislaitteen tekninen toteutus on 
ainutlaatuinen koko maailmassa.

Laite sisältää nestemäistä heliu-
mia vain seitsemän litraa perintei-
sen reilun tuhannen litran sijasta 
eikä vaadi heliumin poistoputkea. 
Laite säästää hupenevaa luonnon-
varaa ja voidaan keveytensä ansios-
ta sijoittaa joustavasti.

– Ympäristöystävällisyys, tuot-
teiden elinkaarikustannukset ja 
kierrätettävyys korostuvat Philip-
sin toiminnassa, Impilä tähdentää.

Magneettikuvantamisen kehit-

tämiseksi Philips tuottaa ohjelmis-
toja, jotka lyhentävät kuvausten-
kestoa ja nopeuttavat analysoin-
tia. Philips tekee Suomessa asiak-
kaidensa kanssa yhteistyötä työn-
kulkujen analysoimiseksi ja potilas-
kokemuksen parantamiseksi. Van-
taalla toimii myös Philipsin mag-
neettikuvantamisen tuotekehitys-
yksikkö, joka tekee tiivistä yhteis-
työtä myös suomalaisten yliopisto 
sairaaloiden kanssa. Philipsin asi-
akkaat Suomessa voivat osallistua 
Philipsin koulutukseen ja kansain-
väliseen verkostoon ideoiden vaih-
tamista varten

Lamppujen ja kulutuselektronii-
kan valmistajana aloittanut Phi-
lips täyttää tänä vuonna 130 vuot-
ta. Yhtiö alkoi keskittyä terveystek-
nologiaan 2000-luvulla ja muut-
ti nimensä 2013 muotoon Royal  
Philips. Konsernilla on johtava ase-
ma kuvantamisdiagnostiikassa,  
kuvaohjatussa hoidossa, potilas-
valvontaratkaisuissa, eHealthin 
ja informaatioteknologian sekä 
henkilökohtaisen terveyden saralla.

Tulevaisuuden 
terveydenhuolto 
alkaa nyt

Philipsin toimitusjohtaja ja Philips Health Systemsin Suomen maajohtaja Juha Impilä uskoo, että tasa-arvo terveyspalveluiden saatavuudessa paranee digitaalisten ratkaisujen myötä.

“
Tulevaisuuden 
sairaalaratkaisut 
eivät ole utopiaa, 
vaan ne ovat jo 
nyt saatavilla.

DRA CONSULTING16

teksti ritva-liisa sannemann kuva joona raevuori

Uusin teknologia mullistaa terveydenhuoltoa. Älykkäitä ratkaisuja on jo  
tarjolla, mutta väestötasolla hyödyntäminen on vasta tuloillaan.
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Diabeetikoiden infektioihin 
apua ilman antibiootteja

Y hdeksäntoistavuotias 
italialainen tyttö sairas-
ti harvinaista hermojuu-
ritulehdusta, Guillain- 

Barrén oireyhtymää, jonka seurauk-
sena tytön kantapäähän oli kehit-

tynyt verenmyrkytykseen johtava 
luutulehdus. Hän oli saanut kaiken 
mahdollisen hoidon, mutta mikään 
ei auttanut. Lääkärit olivat raskaan 
ratkaisun edessä: tytön jalka olisi 
amputoitava. 

Antibioottiresistenssi on maailman suurimpia tulevaisuuden uhkia ilmastonmuutoksen ohessa. Se vaikuttaa merkittävästi monien  
kansansairauksien, kuten diabeteksen, hoitoon. Suomalaisen luunkorvikkeita sekä luuntäyttömateriaaleja valmistavan ja kehittävän  
Bonaliven biomateriaalit vähentävät antibioottien tarvetta ja parantavat potilaan elämänlaatua. 
teksti helen partti  kuva suvi laine & bonalive

– Silloin päätimme antaa mahdol-
lisuuden Bonaliven bioaktiivisel-
le lasille, kertoo professori Alberto 
Piaggesi Pisan yliopistosta.  

Hoito tepsi, ja tyttö pystyi jälleen 
kävelemään ja käymään koulua. 

Seurantakäynnillä hän kertoi lähes 
unohtaneensa, että jalassa oli jos-
kus ollut jokin ongelma.

Nuoren tytön tapauskertomus 
on jäänyt European Wound Mana-
gement Associationin eli EWMA:n 

puheenjohtajan ja Pisan yliopistolli-
sen sairaalan yhteydessä toimivan, 
diabeetikon jalkaongelmiin erikois-
tuneen klinikan johtajan mieleen. 

Diabeettisen jalan huippuasian-
tuntijaa huolettaa iso globaali on-

gelma: antibioottien teho heikke-
nee kiihtyvää tahtia ja antibiootti-
resistenssi lisääntyy. On kehitettävä 
korvaavia hoitoja, jotka eivät poh-
jaudu antibiootteihin. 

Suomalaisen luunkorvikkeiden 
ja luuntäyttömateriaalien kehittä-
jä ja valmistaja Bonaliven bioaktii-
viset tuotteet vastaavat maailman-
laajuiseen hätähuutoon. Piaggesin 
hoitotyöhön Bonalive on jo tuonut 
muutoksen.   

Huolena krooniset haavat
Arvioiden mukaan antibiooteille 
vastustuskykyisten bakteerien ai-
heuttamiin infektioihin menehtyy 
maailmassa vuosittain 700 000 ih-
mistä. Määrän arvioidaan olevan jo 
10 miljoonaa vuonna 2050. 

Antibioottiresistenssistä aiheu-
tuvat taloudelliset menetykset ovat 
valtavat. Maailmanpankin laskelmi-
en mukaan tappiot nousevat vuo-
desta 2030 lähtien yli 1 000 miljar-

diin Yhdysvaltain dollariin vuosit-
tain. Jos tilannetta ei saada haltuun, 
seuraukset voivat olla pahemmat 
ja pitkäkestoisemmat kuin vuoden 
2008 finanssikriisissä.

Antibiootteja tarvitaan silti edel-
leen, erityisesti kirurgisissa toimen-
piteissä. Tilanne on vaativa, sillä an-
tibioottiresistenssi voi vaikeuttaa 
leikkaushaavan hoitoa leikkauksen 
jälkeen. Usein haavat kroonistuvat.

– Euroopassa on 50 miljoonaa 
potilasta, eli enemmän kuin 10 
prosenttia väestöstä, jotka kärsivät 
jonkinlaisesta kroonisesta haavasta.

Antibioottiresistenssi on vakava 
huoli monille kroonisista haavoista 
kärsiville potilaille.

Diabetes yleistyy vauhdilla
Diabetes on maailmanlaajuinen on-
gelma, joka koskettaa lähes 500 mil-
joonaa ihmistä. ”Diabeettinen pan-
demia” kasvaa vääjäämättä väestö-
jen ikääntyessä. Monet yhteiskun-

Professori, ylilääkäri Alberto Piaggesi työskentelee Pisan yliopiston 
diabetesosastolla endokrinologian ja metabolisten sairauksien  
yksikössä Italiassa.

“
Suomen ja Italian 
Sardinian välillä 
on harvinainen 
diabetekseen  
liittyvä yhteys.

Turkulaisen  
Bonaliven labora-

toriossa kehitetään 
ja tutkitaan bioma-
teriaaleja, jotka eh-
käisevät bakteerien 

kasvua kehossa.

Bioaktiivinen 
lasi mullistaa 
hoitomuotoja 
n Bonalive® bioaktiivinen 
lasi S53P4 koostuu vain 
elimistössä luonnostaan 
olevista aineista. 

n  Lasi mahdollistaa no- 
peammat toipumisajat,  
vähemmän leikkauksia ja 
paremman elämänlaadun.  

n  Lasia käytetään luuinfek-
tioiden, esimerkiksi infek-
toituneen luutumattoman 
murtuman ja kroonisen  
osteomyeliitin, hoitoon. 
 
n  Bonalive tarjoaa tukityö-
kaluja ja -palveluita tervey- 
denhuollon ammattilaisille 
helpottamaan luuinfektioi-
den hoitoon tehtyjen val-
misteiden käyttöä.

nalliset ja kulttuuriset ilmiöt vauh-
dittavat potilasmäärien kasvua.

– Surullista sanoa, mutta olem-
me luoneet ongelman itse. Vielä 
1960-luvulla diabetes oli harvojen 
sairaus, mutta hyvinvoinnin myö-
tä se on lisääntynyt, Piaggesi sanoo.

Diabetes sisältää joukon erilai-
sia sairauksia, ja sen tehokas hoi-
to vaatii moniammatillista yhteis-
työtä. Yksi keskeinen syy taudille 
altistumiseen on ylipaino.

Suomessa diabetespotilaiden 
määrä kasvaa nopeasti. Kakkos-
tyypin diabetesta sairastaa lähes 
kahdeksan prosenttia väestöstä 
eli noin 400 000 potilasta. Ykkös-
tyypin eli nuoruusiän diabetes on 
noin 50 000 suomalaisella. Suo-
men ja Italian Sardinian välillä on 
harvinainen yhteys: molemmissa 
esiintyy Piaggesin mukaan eniten 
Euroopassa ykköstyypin diabetes-
ta. Syy voi johtua maantieteellisen 
alueen kapeasta geeniperimästä.

Lähes joka neljäs diabetespotilas 
kärsii kudostulehduksista jalassa. 
Tulehdusten pitkittyessä bakteerit 
saattavat kehittää hoidossa käytet-
täville antibiooteille vastustusky-
kyisen bakteerikannan, jolloin an-
tibiootit eivät enää tehoa.

– Antibioottien tehon menettä-
minen johtaa tarpeeseen kehittää 
uusia keinoja hoitaa infektioita. Var-
sinkin diabeetikot, joilla on muu-
tenkin heikko immuunijärjestelmä, 
altistuvat infektioille erityisen pal-
jon, ja alaraajojen haavojen hoito 
vaikeutuu, Piaggesi avaa.

Tulehtuneet haavat voivat kehit-
tyä luutulehduksiksi ja johtaa raajan 
amputointiin. Toipuminen ei aina 
etene odotetusti. Tehokkaat, paikal-
lisesti käytettävät antibakteeriset ja 
uudet biomateriaalit voivat paran-
taa haavat ja lykätä amputointia. 

Apu luuinfektioiden hoitoon
Turussa sijaitseva Bonalive Bioma-
terials Oy on kehittänyt antibiootti-
vapaita innovaatioita luuinfektiopo-
tilaiden hoitoon. Vuonna 2009 pe-
rustettu yritys valmistaa biomate-
riaaleja kroonisesti infektoituneen 
luun kirurgiseen hoitoon, selän luu-
dutuksiin ja luuonkaloiden täyttöi-
hin. Tuotteita myydään yli 40 maas-
sa, ja vuosittain niillä hoidetaan yli 
15 000 potilasta. Yli 90 prosenttia 
tuotannosta menee vientiin. 

Yrityksen biomateriaalituotteet 
uudistavat terveydenhuoltoa yh-
distämällä biologian ja teknologian. 
Ratkaisut perustuvat pitkään kliini-
seen kokemukseen sekä vakuutta-
vaan tutkimusnäyttöön. 

Bonaliven tavoitteena on luo-
da uusia ratkaisuja potilaiden hy-
vinvoinnin parantamiseksi ja edis-
tää maailmanlaajuisten ratkaisujen 
käyttöä luuinfektiopotilaiden hoi-
dossa sekä uudisluun muodostumi-
sen edistämisessä. Visiona sillä on 
mahdollistaa maailma, jossa infek-

tiota voi hoitaa ilman antibiootteja.
Bonaliven innovaatio, tieteelli-

seltä nimeltään S53P4 bioaktiivinen 
lasi, on antibioottivapaa luuntäyttö-
materiaali. Se estää bakteerien kas-
vua ja suojaa siten leikkausaluetta.

– Euroopan viranomaiset hyväk-
syivät Bonaliven S53P4 bioaktiivi-
sen lasin jo kymmenen vuotta sitten 
käytettäväksi kirurgisesti luuinfek-
tioiden hoitoon. Tällä hetkellä tämä 
suomalainen keksintö on maailmas-
sa ainut bakteerien kasvua estävä 
bioaktiivinen lasi, joka on hyväksyt-
ty potilaskäyttöön, Piaggesi kertoo.

Bonaliven perustaja, toimitus-
johtaja Fredrik Ollila on tehnyt yh-
teistyötä professori Piaggesin kans-
sa useita vuosia. Hän näkee anti-
bioottiresistenssissä mahdollisuu-
den muutokseen. 

– Uskon, että jokainen yritys, jo-
ka kehittää antibiootteja korvaavia 
hoitoja, luo valtavasti arvoa yhteis-
kuntaan. Meidän visiomme on ke-
hittää maailma, jossa luun infekti-
oita voidaan hoitaa ilman antibioot-
teja, Ollila toteaa.

Positiivisia hoitotuloksia
Vaihtoehtoisten hoitojen myötä an-
tibiootteja voidaan säästää tarkoi-
tuksiin, joissa niitä todella tarvi-
taan. Bioaktiivisen lasin teknolo-
gia herättää runsaasti kysymyksiä 
kirurgeissa, lääkäreissä ja potilaissa. 
Professori Piaggesi oli alussa suh-
tautunut epäilevästi lasin ominai-
suuksiin ihmiskehossa; entä jos se 
ei parantaisikaan, vaan tuhoaisi eli-
mistöä? Kysymys on Ollilan mukaan 
ymmärrettävä, mutta huoli turha. 
Bonaliven yli 20 vuoden kliininen 
kokemus potilastyössä on osoitta-
nut, että tuotteet ovat turvallisia ja 
tehokkaita. 

– Bonaliven ratkaisuilla saavute-
tut hoitotulokset ovat olleet erittäin 
positiivisia, ja ne ovat jopa ylittä-
neet odotukset. Näillä menetel-
millä ollaan voitu saavuttaa täy-
sin uudenlaisia hoitokäytäntöjä,  
Ollila kertoo.

Bonaliven valmisteet laskevat 
tuntuvasti kustannuksia. Diabeet-
tiselle jalalle on ominaista, että tu-

lehdus kehittyy 20 prosentilla poti-
laista krooniseksi luutulehduksek-
si, osteomyeliitiksi, joka on erittäin 
vaikea hoitaa. Ennen sen hoitoon 
tarvittiin kaksi leikkausta, Bonali-
ven teknologialla enää yksi. 

– Olemme ottaneet Bonaliven 
tuotteet käyttöön omassa diabee-
tikon jalkahoitoon erikoistuneessa 
klinikassamme ja pystyneet sääs-
tämään uuden teknologian avulla 
monta raajaa, nuorillakin potilailla, 
professori Piaggesi toteaa.

Italialaisella lukiolaistytöllä para-
ni paitsi jalka, myös mieli. Hän kat-
soi tulevaisuuteen taas positiivises-
ti. Siihen pyrkii jokainen hoito: poti-
laan elämänlaadun parantamiseen. 

BONALIVE.COM

9-100497/FI
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MediMatcher on uudenlainen verkkopalvelu terveys-
alan työnhakuun. Helppokäyttöisellä sivustolla työn-
hakija voi etsiä työpaikkaa ja saada työtarjouksia  
suoraan hakijasta kiinnostuneelta työnantajalta. 

Uusi palvelu  
sujuvoittaa 
terveysalan 
rekrytointia

R ekrytointi terveysalalla 
on haastavaa ja työnte-
kijöistä on jatkuva pu-
la. Perinteinen, netissä 

tai lehdissä tapahtuva työpaikkail-
moittelu ei aina tavoita potentiaali-
sia työnhakijoita, eivätkä työnhaki-
jat välttämättä saa niistä riittävästi 
tietoa työnantajasta. Näitä puuttei-
ta paikkaamaan on kehitetty Medi-
Matcher -sivusto.

– Nyt terveysalan työnhakijat ja 
työnantajat pääsevät kosketukseen 
keskenään ilman välikäsiä, kuten 
rekrytointi ja vuokrafirmoja. Par-
haimmillaan turha työ vähenee, 
kustannukset pienenevät ja työhy-
vinvointi kasvaa, 
kun hakijat löy-
tävät toiveitaan 
vastaavan työ-
paikan, viestintä-
päällikkö Riikka 
Sirviö sanoo.

Suomen en-
simmäinen terve-
ysalan työnanta-
jille ja työnhaki-
joille suunnattu 
sivusto haastaa 
perinteisemmät 
rekrytointikana-
vat ketteryydellään, kustannuste-
hokkuudellaan, inhimillisyydellään  
ja laajuudellaan.

– MediMatcher nykyaikaistaa ter-
veysalan työpaikkojen ja työnteki-
jöiden etsimistä. Kesäkuussa olem-
me myös laajenemassa pohjoismai-
hin, ensin Ruotsiin ja Norjaan, min-
kä jälkeen työnhakijat voivat etsiä 
työpaikkoja ja työnantajat työnhaki-
joita myös ulkomailta. MediMatcher 
on täysin skaalautuva, iloitsee kehi-
tyspäällikkö Vivika Juntunen.

Matalampi kynnys
Nimikin sen kertoo: MediMatcher 
on työnantajan ja työnhakijan koh-

taamispaikka, jossa etsitään täydel-
lisiä ”matcheja” samaan tapaan 
kuin deittisovelluksissa. Yksi olen-
nainen ero perinteiseen rekrytoin-
tiin on siinä, että MediMatcherissä 
ei esitellä avoimia työpaikkoja, vaan 
siellä työnantajat esittelevät katta-
vasti itsensä ja työpaikkansa, kuvai-
levat työpaikan arkea, työyhteisöä, 
työsuhde-etuja ja niin edelleen. 

– Toteutus on tällainen siksi, et-
tä työntekijöiden tarve terveysalalla 
on jatkuva. Eräs sairaanhoitaja to-
tesi hyvin, että koska alalla palkka 
on aika vakio, työsuhde-edut rat-
kaisevat työssä viihtymisen. Siksi 
mekin haluamme rohkaista työnan-

tajia kertomaan 
eduista, jotka tu-
kevat työhyvin-
vointia, Sirviö 
korostaa.

Sivuston yllä-
pitäjät huolehti-
vat siitä, että vain 
terveysalan re-
kisteröitynyt am- 
mattilainen pää-
see luomaan tun-
nukset järjestel- 
mään. Rekrytoin-
nin kynnys ma-

daltuu, kun työnantaja ja työnha-
kija pääsevät tutustumaan toisiin-
sa anonyymisti. 

– Sivustolle luodaan oma profii-
li, jonka tekemistä helpottaa selkeä 
kysymyspohja. Työnantajat ja -ha-
kijat pääsevät siis vastaamaan val-
miiksi laadittuihin kysymyksiin, 
sekä avoimiin että monivalintaky-
symyksiin, ja profiili rakentuu vas-
tausten pohjalta. Tällöin urakka ei 
koidu liian suureksi kummallekaan, 
Juntunen havainnoi.

MediMatcher on totutusta poik-
keava rekrytointityökalu, joka tar-
joaa välikädettömän väylän suo-
raan työllistymiseen – joskus aivan 

odottamattomilla tavoilla. Unelmi-
en työpaikka voi löytyä yllättäväs-
täkin suunnasta, sillä sivusto esit-
telee sellaisiakin vaihtoehtoja, jot-
ka jäisivät hakijalta ehkä muuten 
pimentoon.

– Erityisesti silloin, kun työnteki-
jä tietää tarkalleen, millaista työtä 
haluaa tehdä, oikea työpaikka voi 
löytyä hyvinkin yllättävästä paikas-
ta. Työssä viihtyminen on nykyään 
niin tärkeä asia, että jos ihminen saa 
tehdä sitä mitä haluaa, hän saattaa 
olla valmis lähtemään kauemmas-
kin työn perässä, Sirviö tietää.

Syntyi hakijoiden toiveesta
Työnhakijoiden toiveesta synty-
nyt palvelu on kasvattanut suosio-
taan lumipalloefektin lailla. Käyt-
täjien määrä kasvaa tasaisesti ja pa-
laute on ollut pelkästään positiivis-
ta. MediMatcher on otettu vastaan 
tervetulleena hakusovelluksena, jo-
ka tuo työnantajan ja -hakijan yh-
teen ilman turhaa hässäkkää. Lisäk-
si MediMatcher valittiin äskettäin 
liiketoiminnan kasvua tavoittele-

ville yrityksille järjestettävään Kas-
vu Open -kilpailuun Digital Health 
-kasvupolulle.

– Mitä enemmän sivustolla on 
työntekijöitä, sitä enemmän se hou-
kuttelee myös työnantajia. Työnha-
kija hyötyy puolestaan eniten sii-

tä, että hän pääsee itse tutkimaan 
työpaikkoja ja valitsemaan itsel-
leen mieluisimmat monien vaih-
toehtojen joukosta. Tämä helpot-
taa myös osaltaan tulevaisuuden ja 
työunelmien suunnittelua, Juntu-
nen ynnää.

MediMatcherin tiimiin kuuluvat kehityspäällikkö Vivika Juntunen, järjestelmävalvoja Kristiina Vääräniemi, 
juristi Riikka Mikkonen, myyntiedustaja Oskari Kurtti ja viestintäpäällikkö Riikka Sirviö.

“
Verkkopalvelu 
nykyaikaistaa 
terveysalan 
työpaikkojen ja 
työntekijöiden 
etsimistä.

teksti maria paldanius  kuva keijo lehtimäki

Uudenlainen kohtaamispaikka
n  MediMatcherin avulla 
työnantaja tavoittaa lääkä- 
reitä ja hoitohenkilöstöä 
tarpeen mukaan.

n  Palvelu on kustannus- 
tehokas, ja se mahdollistaa 
vaivattoman yhteyden po-
tentiaaliseen työntekijään 
täysin ilman välikäsiä.

n MediMatcher on nyky- 
aikainen ja helppokäyttöinen 
palvelu terveysalan työn- 
hakijoille sekä terveyden-
huollon yksiköille.

n  Palvelu mahdollistaa työ-
paikkojen ja toimipisteiden 
hakemisen anonyymisti am-
mattitaidon ja työtoiveiden 
sekä kiinnostuksenkohteiden 
perusteella. MEDIMATCHER.FI

Terveysteknologian sään-
telyuudistus asettaa lisää 
vaatimuksia lääkinnäl-
lisille laitteille. Samalla 
kun niiden yhdenmu- 
kaisuus ja jäljitettävyys 
paranevat, myös potilas-
turvallisuus kohenee.

V altava urakka, kuvailee 
Mediq Suomen toimi-
tusjohtajana työsken-
televä Heidi Liikkanen 

sitä työmäärää, jonka yritys on käy-
nyt läpi neljän viime vuoden aika-
na sen valmistautuessa EU:n anta-
man, lääkinnällisiä laitteita koske-
van MDR-asetuksen (Medical De-
vice Regulation) vaatimuksiin. 

Asetus annettiin jo vuonna 2017, 
mutta sen täysimääräisen sovelta-
misen siirtymäaika venyi tämän 
vuoden toukokuun loppupuolelle. 

Mediq Suomen laatu- ja kehityspäällikkö Tuija Weinitschke ja toimitusjohtaja Heidi Liikkanen kertovat MDR-asetuksen merkinneen suurta muutosta lääkinnällisten laitteiden valmistajille.

Asetus vaatii lääkinnällisten lait-
teiden valmistajilta muun muassa 
laatujärjestelmää ja päteviä ratkai-
suja riskien hallintaan. Valmistajien 
on jatkossa osoitettava tuotteen tur-
vallisuus, suorituskyky ja soveltu-
minen käyttötarkoitukseensa sen 
koko elinkaaren ajan.

– Tuotteen tulee myös sisältää 
turvalliseen käyttöön vaadittavat 
tiedot, millä on ollut suuri vaikutus 
esimerkiksi pakkausmerkintöihin ja 
dokumentaatioon. Mukana on ol-
tava myös jäljittämistä helpottava 
laitetunniste, UDI (Unique Device 
Identifier), Liikkanen mainitsee.

Laaja kirjo erilaisia tuotteita
Lääkinnällisiä laitteita ovat mitä 
erilaisimmat tuotteet laastareista 
ja leikkaussalilaitteista laboratorio- 
tarvikkeisiin. Asetus sai alkunsa 
vuosikymmen sitten rintaimplan-
teista, jotka eivät täyttäneet vaati-
muksia ja vaaransivat käyttäjien-
sä terveyden. Aiempien lääkinnäl-
lisiä laitteita koskeneiden EU-di-
rektiivien vaatimuksia haluttiin 
laajentaa ja tarkentaa potilastur-
vallisuutta lisäävällä asetuksella, 

joka on sellaisenaan voimassa ko-
ko EU-alueella.

– Jokaisen lääkinnällisen lait-
teen on täytettävä sen käyttötarkoi-
tus sekä tarkoitetun käyttäjän mu-
kaan määräytyvät vaatimukset. Val-
mistaja laatii vakuutuksen siitä, että 
tuote on vaatimustenmukainen ja 
ilmentää tämän tuotteeseen kiin-
nitettävällä CE-merkinnällä. Jos 
tuotteella ei ole asetuksenmukais-
ta käyttötarkoitusta, sitä ei voida 
enää kutsua lääkinnälliseksi lait-
teeksi, eikä sitä saa merkitä CE-mer-
kinnällä. Näin jotkin tuotteet muut-
tuvat nyt CE-merkitsemättömiksi. 
Tämä aiheuttaa varmasti jatkos-
sa hämmennystä, selvittää Mediq 
Suomen laatu- ja kehityspäällikkö  
Tuija Weinitschke.

Laatua koko ketjuun
Asetus vaatii aiempaa laajempaa 
tuotteen seurantaa myös markki-
noille saattamisen jälkeen. Tähän 
asti valmistaja on voinut ottaa vas-
taan palautetta, reklamaatioita ja 
vaaratilanneilmoituksia. Nyt sen 
on kerättävä markkinoille saattami-
sen jälkeen tätä tietoa aktiivisesti. 

Asetuksen myötä myös lääkinnällis-
ten laitteiden tietokanta EUDAMED 
laajenee.

– Kyse ei ole vain valmistavan 
yrityksen sopeutumisesta uusiin 
vaatimuksiin, vaan koko ketjusta 
maahantuojan ja jakelijan kautta 
asiakkaaseen asti. Puhumme jopa 
useista miljoonista euroista yhden 
valmistajan osalta. Lisäksi laatujär-
jestelmällä on omat ylläpitokustan-
nuksensa vuositasolla, Liikkanen 
valottaa hankkeen taloudellista 
mittavuutta.  

Kapeneeko valikoima?
Weinitschke arvelee, että joillekin 
valmistajille uudet velvoitteet saat-
toivat tulla liian nopeasti ja olla liian 
raskaita. Useat valmistajat ovat li-
säksi käyttäneet siirtymäaikaa vii-
meiseen asti hyväkseen, mikä voi 
näkyä tuotteiden saannin loppu-
misena tai tuotemuutosten ruuh-
kautumisena.

– On mahdollista, ettei tervey-
denhuollossa ole jatkossa käytet-
tävissä yhtä laajaa tuotevalikoi-
maa kuin ennen eikä kaikkia tuot-
teita välttämättä enää saada. Jos 

valmistaja on esimerkiksi tehnyt 
lääkinnällisiä laitteita muun tuo-
tannon sivussa, vaatimukset voi-
vat olla niin kovat, ettei tuotantoa 
jatketa, Weinitschke avaa.

Mediq Suomi valmistautui ase-
tuksen voimaan astumiseen koko 
siirtymäajan täyttääkseen mää-
räysten velvoitteet ja ansaitakseen 
edelleen asiakkaidensa luottamuk-
sen terveydenhuollon pitkäaikaise-
na kumppanina. Urakan mittavuut-
ta kuvastaa se, että yrityksen edus-
tamia valmistajia on yli 300, ja sen 
kautta saatavia tuotenimikkeitä on 
noin 19 000. 

Yrityksellä on Suomessa puo-
len vuosisadan perinteet, sillä se 
toimi terveydenhuollon parissa jo 
1970-luvulla osana silloista Oriolaa. 

Mediq Suomen tuotevalikoi-
maan kuuluvat nykyisin tervey-
denhuollon ammattilaisten työs-
sään tarvitsemat laitteet, tarvikkeet 
ja palvelut sekä kliinisten laborato-
rioiden ja tutkimuslaboratorioiden 
tuotteet. Mediq Suomi on osa Poh-
jois-Euroopan suurinta terveyden-
huollon laitteita ja tarvikkeita tarjo-
avaa Mediq-konsernia.

Potilasturvallisuus paranee
kattavan asetuksen ansiosta

teksti liisa joensuu 
kuva outi neuvonen
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systemaattisempaa ja yhdenmukai-
sempaa. Järjestelmä edellyttää, et-
tä keskeiset toimenpiteet kirjataan 
rakenteisessa muodossa. Näin mi-
tattavissa olevaa dataa syntyy koko 
ajan ja voimme tarkastella toimen-
piteiden vaikuttavuutta laajemmin. 
Apotin älykkäät sovellukset ohjaa-
vat ja tarvittaessa myös muistutta-
vat ammattilaisiamme asiakaskoh-
taisten hoitotoimenpiteiden toteut-
tamisessa, Turpeinen sanoo.

– Aiemmin asiakkaiden hoitota-
voitteet ja heidän käytössään olevat 
palvelut on kirjattu vapaana teks-
tinä, joten datan laajamittaisempi 
vertailu ei onnistunut. Nyt voimme 
analysoida suuria datamääriä ano-
nyymisti. Tulevaisuudessa pystym-
me esimerkiksi tarkastelemaan, mi-
ten erilaiset taustamuuttujat ovat 
vaikuttaneet päihteiden ongelma-
käytön syntymiseen ja miten asiak-
kaiden käyttämät eri sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ovat edistäneet hoito-
tavoitteiden saavuttamista, Pulkki-
nen tarkentaa.

Rakenteisen tiedon keräämistä 
varten Apottiin on rakennettu asi-
akas- ja potilasprosesseja noudat-
tavia työnkulkuja. Ammattilaiset 
voivatkin tehdä kirjaukset järjestel-
mään helposti asiakastyön lomassa. 

Apotin käyttöönotto on ollut eri-
tyisen merkityksellinen muutos 
päihdepalveluissa, jossa osa pal-
veluihin liittyvistä kirjauksista on 
tehty aiemmin manuaalisesti. Pulk-
kinen kuvailee muutosta siirtymi-
seksi ruutupaperilta lentokoneen 
ohjaamoon.

– Apotin räätälöintimahdolli-
suuden avulla voimme muokata 
järjestelmän toimintoja omiin tar-
peisiimme. Palveluidemme mata-
lan kynnyksen saavutettavuus on 
ollut aina vahvuutemme. Apotin 
sähköisten kanavien kautta pys-
tymme jopa entisestään madalta-
maan tuota kynnystä. Järjestelmän 
verkostokarttatoiminnolla voimme 
osaltaan tehostaa läheisverkoston 
kanssa tehtävää yhteistyötä päih-
deongelmaisen asiakkaan hoidos-
sa, Pulkkinen kertoo.

Pulkkisen ja Turpeisen mieles-
tä Apotin käyttöönotto on suju-
nut muutoksen suuruus huomioi-
den hyvin. HUSilta ja Vantaan kau-
pungilta saatuja tietoja voitiin hyö-
dyntää käyttöönoton valmistelus-
sa. Koko henkilöstö sai luonnolli-
sesti myös koulutuksen Apotti-jär-
jestelmän käyttöön.

“

H elsingin yliopistolli-
nen sairaala eli HUS, 
Helsingin ja Vantaan 
kaupungit sekä useat 

pienemmät Uudenmaan kunnat 
ovat kehittäneet Apotti-tieto- ja 
toiminnanohjausjärjestelmää vuo-
desta 2012 lähtien. Vuonna 2015 jär-
jestelmän kehittäminen, siirrettiin 
HUS:in ja kuntien yhdessä perus-
tamalle Oy Apotti Ab:lle. Kehitys-
työn tuloksena Apotista on raken-
tunut kaikki alueen erikoissairaan-
hoidon, perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon toimijat yhdistävä 
järjestelmäkokonaisuus. 

Oy Apotti Ab:n toiminnan kehit-
tämisjohtaja Antti Iivanaisen mu-
kaan Uudenmaan sote-organisaati-
oilla oli aiemmin käytössään satoja 
erillisiä tietojärjestelmiä, jotka eivät 
keskustelleet keskenään. Palvelui-
den tuottamisen kannalta oleellinen 
tieto oli hajallaan ja ammattilaisten 
oli vaikea tehdä yhteistyötä yli or-
ganisaatiorajojen. HUSin ja kuntien 
tavoitteena oli luoda ekosysteemi, 
jonka ytimenä olisi yhteinen asia-
kas- ja potilastietojärjestelmä. Eko-
systeemiä voitaisiin laajentaa jous-
tavasti innovatiivisilla järjestelmillä 
ja integraatioilla. Jo nyt Apottiin on 
tehty lähes 120 integraatiota.

– Ekosysteemi on integroitu yhte-
näiseksi kokonaisuudeksi niin, että 

Apotti tuo 
asiakkaan 
keskiöön

tietojen yhteiskäyttö järjestelmien 
välillä onnistuu lain mahdollista-
massa laajuudessa. Oy Apotti Ab:n 
600 ammattilaisen ohella kehittä-
mistyöhön on osallistunut yli 5 000 
HUSilla ja omistajakunnissa työs-
kentelevää sote-alan ammattilaista.
 
Hoidosta ennaltaehkäisyyn
Apotin avulla sote-organisaatiot 
voivat hyödyntää olemassa olevaa 

tietoa tehokkaammin, mitata palve-
lujensa vaikuttavuutta paremmin ja 
kehittää toimintaansa systemaatti-
semmin. Tämä parantaa palvelujen 
laatua ja asiakas- ja potilasturvalli-
suutta sekä tuo merkittäviä talou-
dellisia säästöjä. Esimerkiksi lääki-
tysvirheiden ja turhien, päällekkäis-
ten tutkimusten riski vähenee, kun 
potilastiedot ovat kaikkien asiakas-

ta hoitavien tahojen saatavilla. 
– Tehokkaan tiedolla johtamisen 

ja hoitamisen myötä voimme tar-
jota oikea-aikaisesti kokonaisval-
taisia ja laadultaan standardoituja 
palveluja, jotka vastaavat tarkasti 
asiakkaiden tarpeisiin. Jatkuva mit-
taaminen mahdollistaa toimenpi-
teiden sekä hoitopolkujen vaikutta-
vuuden arvioinnin. Lisääntyvä tie-
to antaa eväitä jatkuvaan oppimi-
seen ja resurssien fiksumpaan koh-
dentamiseen, Iivanainen toteaa.

Pidemmällä aikavälillä Apotti 
auttaa sote-toimijoita keventämään 
palvelurakenteita ja palvelemaan 
asiakkaita nopeammin. Iivanai-
sen mukaan tavoitteena on, että 
toiminnassa voidaan siirtyä yhä 
enemmän ongelmien ja sairauk- 
sien hoidosta ennaltaehkäisevään 
toimintaan sekä asiakkaiden itse-
hoidon tukemiseen. Tällainen toi-
mintatapa on välttämätön palvelu-
tarpeen kasvaessa jatkuvasti esi-
merkiksi ikääntymiseen liittyen. 

Iivanainen painottaa, että Apotti 
ei ole pelkästään tietojärjestelmä-
muutos vaan jatkuva toiminnan 
muutos, jota tietojärjestelmä tu-
kee. Muutoksen toteuttaminen on 
haastavaa niin työntekijöille kuin 
johdolle, mutta sen avulla sote-ala 
pystyy vastaamaan nykyisiin ja tu-
levaisuuden haasteisiin.

– Digitaalisten työkalujen ja ana-
lytiikan avulla voimme seurata väes- 
tön hyvinvointia kattavasti ja koh-
dentaa palveluja esimerkiksi riski-
ryhmille. Olemme jo pilotoineet ko-
tihoidossa olevien Covid 19 -potilai-
den voinnin seurantaa. Asiakkaiden 
voinnistaan täyttämien toistuvien 
tietojen perusteella voimme seura-
ta itsehoitoa ja tarvittaessa järjes-
tää asiakas tehostetun hoidon pii-
riin. Tällaisilla sovelluksilla voim-
me parantaa hoidon tasoa sekä laa-
jentaa palvelun saatavuutta, mutta 
samalla kuitenkin keventää hoito-
järjestelmän kokonaiskuormitusta, 
Iivanainen kertoo.

Iivanainen muistuttaa, että Apo-
tin tuottaman tiedon hyödyntämi-
sessä ollaan vasta alkutaipaleella. 

Helsingin kaupunki otti viime huhtikuussa käyttöön maailman  
ensimmäisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävän tieto- ja  
toiminnanohjausjärjestelmän, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

teksti tuomas i. lehtonen    kuvat helsinki & mikko suutarinen

Apotti on suun-
niteltu sujuvoit-

tamaan sote-alan 
ammattilaisten  

työtä sekä kansa-
laisten asiointia.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen 
mukaan Apottia voidaan käyttää sekä tietokoneella että mobiililaitteella. 

Apotti on käytössä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

– Meillä on vielä paljon opittavaa 
ja kehitettävää sekä Apotti-järjes-
telmän toiminnoissa että tiedon 
hyödyntämisen osaamisessa.

Apotti-järjestelmä on suunnitel-
tu sekä sote-alan ammattilaisten et-
tä kansalaisten käyttöön. Helsinki-
läisille Apotti tulee tutuksi lähin-
nä Maisa-asiakasportaalin kautta. 
Maisassa sosiaali- ja terveyspal-
veluiden asiakkaat voivat muun 
muassa tehdä ajanvarauksia, näh-
dä laboratorio- ja kuvantamistut-
kimustensa tulokset sekä asioi-
da toisen puolesta. Maisa toimii 
myös asiakkaiden ja sote-ammat-
tilaisten viestintäkanavana. Asia-
kasportaalin kautta on mahdollista 
täyttää lomakkeita ja hakemuksia, 
kirjata seurantatietoja sekä vasta-
ta sote-ammattilaisen toimittamiin 
testeihin ja oirekyselyihin. Järjes-
telmän antaa mahdollisuudet myös 
videovastaanottojen ja -tapaamis-
ten järjestämiseen.

Tiedot paremmin saataville
Apotin käyttöönotto aloitettiin HUS- 
illa vuonna 2018. Sittemmin järjes-
telmä on otettu käyttöön Vantaan 
kaupungin sosiaali- ja terveyspalve-
luissa ja kaikissa HUSin sairaaloissa. 
Huhtikuun lopulla Apotti otettiin 
laajasti käyttöön Helsingin kaupun-
gin terveys- ja päihdepalveluissa. 

Helsingin kaupungin ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtaja  
Leena Turpeinen ja päihdepal-
velujen päällikkö Pia Pulkkinen 
pitävät yhden järjestelmän käyt-
töön siirtymistä erittäin tärkeänä 
uudistuksena. Sen avulla voidaan 
parantaa yhteistyötä erikoissairaan-
hoitoa järjestävän HUSin kanssa.

– Asiakkaidemme on jatkossa 
helpompi löytää tarvitsemansa pal-
velut ja olla meihin yhteydessä. Sa-
malla ammattilaisten yhteistyö yli 
organisaatiorajojen tehostuu, kun 
tietojen saavutettavuus paranee. 
Erityisesti useita eri palvelujam-
me käyttävät asiakkaat saavat jat-
kossa kokonaisvaltaisempaa palve-
lua ja heidän potilasturvallisuuten-
sa paranee, Turpeinen toteaa. 

Turpeisen mukaan Helsingin 
kaupungin terveys- ja päihdepal-
veluiden tavoitteena on integroida 
sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut tiiviimmin yhteen ja uudis-
taa samalla palvelutarjontaa. Täs-
sä kehitystyössä digitaalisilla työ-
kaluilla on keskeinen rooli. 

– Apotti tekee toiminastamme 

Analytiikan  
avulla voimme 
seurata väestön  
hyvinvointia  
kattavasti.
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Suomi on hyvä paikka 
tuotekehittäjälle 

Vyaire Medicalin Zeynep Bulbul, Laurent Muller ja Janne Ranta ammentavat inspiraatiota luonnon helmassa.

V yaire Medicalin Helsin-
gissä toimiva tuotekehi-
tys- ja tutkimuskeskus 
kehittää uusia innovaa-

tioita osana globaalia hengityslait-
teiden ja -tarvikkeiden valmistajaa 
Vyaire Medical Inc:iä. Koronavirus 
on kasvattanut emoyhtiön hengi-
tyskoneiden kysyntää runsaasti.

Helsingin yksikön juuret ovat 
suomalaisessa Datexissa, jonka 
General Electric osti vuonna 2003. 
Pieni osa yrityksestä myytiin edel-
leen eteenpäin uudelle omistajal-

le, joka päätyi myöhemmin osaksi 
Vyaire Medicalia. Vyaire Medicalin 
Suomen yksikkö on kasvanut viime 
vuosina voimakkaasti. 

– Helsingin tiimin kasvussa työ-
peräisellä maahanmuutolla on ollut 
ratkaiseva rooli, tähdentää tuoteke-
hitysjohtaja Janne Ranta. 

Yrityksen uusista rekrytoinneista 
puolella on maahanmuuttajatausta. 

– Tekijöitä on päätynyt meille 
paitsi Euroopasta, myös Pohjois- 
Amerikasta, Afrikasta sekä Aasias-
ta. Henkilöstön heterogeenisyys on 

ehdoton etu. Ilman tätä laajempaa 
hakijajoukkoa kyvykkyytemme ei 
olisi samalla tasolla kuin nyt. 

Turvallisuus vetovoimana
Diplomi-insinööri Zeynep Bulbulin 
houkutteli Turkista Suomeen alun 
perin opiskelu. 

– Koulutusjärjestelmä Suomes-
sa on loistava ei vain lapsille, vaan 
myös aikuisille. Oppiminen on mah-
dollista ikään katsomatta. Tämä 
ei ole itsestäänselvyys kaikkialla, 
Bulbul kertoo.

Bulbul arvostaa Suomessa myös 
luonnonläheisyyttä. Luonto alkaa 
kotiovelta ilman, että tarvitsee hy-
pätä auton kyytiin. Maan hyvä kou-
lutusaste ja kielitarjonta kouluissa 
mahdollistavat sen, että tarvittaes-
sa arjessa pärjää myös englannin 
kielellä. Bulbul on kuitenkin ope-
tellut myös suomen kielen. 

– Kielen opiskelu sujuvoittaa 
kommunikointia. 

Isoimmaksi vetovoimatekijäksi 
Bulbul mainitsee turvallisuuden. 
Suomalaisille itsestään selvä osa 
yhteiskuntaa voi muualla olla ta-
voittamattomissa. Myös työelämä 
saa häneltä kiitosta. 

– Täällä voi sanoa ääneen, mitä 
ajattelee. Mennään asiat edellä, ei-
kä tarvitse teeskennellä.

Kehitysmyönteinen ilmapiiri 
Vyaire Medicalin päämaja on Chica-
gossa. Ranta kertoo, että tämä antaa 
hyvän näkökulman Suomen eduista 
vaikkapa Yhdysvaltoihin nähden. 

– Julkinen terveydenhuolto ja 
yliopistosairaalat Suomessa suh-
tautuvat yleensä myönteisesti yri-
tysten auttamiseen tuotekehityk-
sessä. Pohjois-Amerikassa sairaa-
lat ovat yrityksiä, jolloin motivaa-
tio siellä on erilainen.

Ranta tuo esiin myös Suomen 
terveydenhoidon rahoitusmallin. 
Julkinen rahoitus tuottaa mainees-
taan huolimatta niukasti loistavia 
tuloksia. 

– Jos kansainvälisesti verrataan, 
Suomi on edelläkävijöiden joukos-
sa monien uusien hoitomuotojen ja 
-laitteiden kehityksessä. Tämä luo 
edistyksellistä ilmapiiriä, jossa ke-
hitystyö on antoisaa.

Miten innovatiiviset osaajat sit-
ten saadaan jäämään Suomeen ja 
yritykseen? Vyaire Medical on on-
nistunut tässä hyvin. Työsuhteet 
yrityksessä ovat pisimillään yli 20 
vuotta. Avaimia tähän ovat aito 
työntekijöistä välittäminen ja mo-
ninaisuuden kunnioittaminen. 

– Iso osa tekijöistämme omaa 
kansainvälisiä juuria. Miesten ja 
naisten osuus on lähes tasan ja 
ikäprofiili vaihtelee kolmikymppi-
sistä yli kuusikymppisiin. Kaikki tu-
levat kuulluiksi, Ranta avaa.

Bulbul korostaa yrityksen avoin-
ta keskusteluilmapiiriä. 

– Tuloksiin pyritään yhdessä. Yk-
sin ei tarvitse tehdä, vaan apua saa 
aina. Vyairen matala hierarkia tar-
koittaa, että myös esihenkilöt ovat 
tiiviisti mukana tiimien arjessa. 
Tieto kulkee kaikkien välillä. Myös 
osaamisen kehittäminen on arkea.

Viihtyvyys nousee Rannan mu-
kaan keskeiseen rooliin. Myös tuli-
joiden motivaatio työskennellä yri-
tyksen parhaaksi on korkealla. 

– Kun on tehty päätös muuttaa 
maasta toiseen, se viestii tietynlai-
sesta rohkeudesta ja avarakatsei-
suudesta.

Suomen vetovoima- 
tekijät houkuttelevat 
osaajia ulkomailta. Vyaire  
Medicalin tuotekehitys- 
ja tutkimuskeskuksessa 
ollaan onnistuttu hyvin 
kansainvälisten asiantun-
tijoiden rekrytoimisessa.

teksti elisa salama 
kuva joona raevuori 

“
Suomessa  
mennään asiat 
edellä, eikä  
täällä tarvitse 
teeskennellä. 

Ainonen perustaja Matti Vartiainen tietää, että tasapaino antaa arvokasta dataa ihmisen toimintakyvystä.

T asapaino on ihmisen toi-
mintakyvyn keskeisim-
piä mittareita, mutta sil-
ti sitä yhä edelleen mi-

tataan usein vain silmämääräises-
ti, jos lainkaan. Ainonen perustaja, 
fysioterapeutti ja filosofian tohto-
ri Matti Vartiainen kertoo, että ta-
sapainon mittaus ei ole vielä saa-

vuttanut sen ansaitsemaa asemaa. 
– Tutkimusten mukaan tasapai-

noa arvioimalla voidaan edistää sai-
rauksien, kuten Alzheimerin tai Par-
kinsonin taudin, varhaista diagnoo-
sia ja tunnistaa ikääntymiseen liitty-
vä toimintakyvyn aleneminen riittä-
vän ajoissa. Varhainen diagnoosi li-
sää potilaiden elämänlaatua ja sääs-

Suomalainen innovaatio 
tarjoaa terveydenhuollon 
ja valmennuksen ammat-
tilaisille uusia tapoja mi-
tata toimintakykyä. 

tää hoitokustannuksissa. Tasapaino 
antaa niin arvokasta dataa ihmisen 
toimintakyvystä, että sen mittaami-
sen tulisi olla yhtä kiinteä osa ter-
veydenhuoltoa kuin vaikkapa veri-
kokeet, Vartiainen sanoo.

Tasapainon mittaustulos auttaa 
arvioimaan koko tasapainojärjestel-
män toimintaa.

– Tasapainoa koordinoidaan ai-
vojen eri osa-alueissa, jonka vuok-
si se on yksi tärkeimmistä keskus-
hermoston toiminnallisista mitta-
reista. Ottaen huomioon tasapainon 
merkityksen ihmisen terveydelle, 
sitä arvioidaan todella vähän. Ta-
sapainon systemaattinen mittaus 
olisi tarpeellinen täydennys muun 
muassa terveydenhuollon ikäkausi-
tarkastuksiin ja työterveyteen.

Ainonen kehittämä mittaussovel-
lus mahdollistaa tasapainon tarkan 
arvioinnin nopeasti ja helposti.

– Tasapainon silmämääräisellä 
arvioinnilla ei koskaan päästä tark-
koihin tuloksiin, sillä tulos on aina 
tulkitsijasta ja tilanteesta riippuvai-
nen. Nykyteknologiaa hyödyntäen 
olemme luoneet ammattilaisten 
avuksi CE-merkityn lääkinnällisen 
laitteen, joka antaa tarkan numee-
risen mittaustuloksen tasapainosta.

Mobiiliteknologiaan perustuva 
mittauslaite toimii yhdessä Suun-
non Movesense-sensorin kanssa.

– Suunnon Movesense-sensori 
asetetaan rintakehälle, jonka avul-
la kehittämämme mobiiliapplikaa-
tio mittaa ihmisen huojuntaa. Näin 
tasapainoa voidaan mitata missä ja 
milloin vain myös lääkärin tai muun 

ammattilaisen vastaanoton ulko-
puolella, Vartiainen avaa.

Riskien ennaltaehkäisyä
Sairauksien tunnistamisen rinnal-
la tasapainon arviointia voidaan 
käyttää apuna kaatumisriskin tun-
nistamisessa yhdessä muiden arvi-
ointimenetelmien kanssa. Varhai-
nen kaatumisriskin tunnistaminen 
esimerkiksi tasapainoharjoittelua 
lisäämällä voi osaltaan vähentää 
kaatumisriskiä tai esimerkiksi ala-
raajavammoja. Kaatumiset aiheut-
tavat Suomessa vuosittain satojen 
miljoonien kustannukset ja yli 1 000  
kuolemaa. Kansainvälisen lääketie-
teellisen julkaisu BMJ:n teettämän 
tutkimuksen mukaan heikentyneel-
lä tasapainolla onkin yhteys ennen-
aikaisiin kuolemiin.

– Kehittämämme mittaustek-
nologian avulla ammattilaiset voi-
vat havaita tasapainossa tapahtu-
vat muutokset entistä tarkemmin, 
mikä auttaa kohonneen kaatumis-
riskin varhaisessa tunnistamisessa 
sekä mahdollistaa ennaltaehkäise-
vien toimenpiteiden käynnistämi-
sen. Näin voidaan vähentää kaatu-
misiin liittyvää inhimillistä kärsi-
mystä sekä terveydenhuollon kus-
tannuksia, Vartiainen kertoo.

Inaktiivisuus on vuosien varrel-
la heikentänyt ihmisten tasapainoa.

– Ihminen on luotu liikkumaan ja 
pystyasentoon, mutta nykyisin is-
tumme ison osan päivästä. Tasapai-
no- ja koordinaatiokykyä ylläpitä-
vät liikuntamuodot ovat tärkeä osa 
oman aivoterveyden ylläpitoa.

Tasapainon mittaus  
paljastaa toimintakyvyn

teksti mari laaksonen 
kuva mikko suutarinen
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M itä varhaisemmassa vaihees-
sa sydämen rytmihäiriöt ku-
ten eteisvärinä saadaan sel-
ville, sitä aikaisemmin voi-

daan aloittaa hoito ja välttää vakavat seu-
raukset kuten sydämen vajaatoiminta ja ai-
voinfarkti. Eteisvärinä eli flimmeri on ylei-
nen vaiva, mutta se saattaa olla oireeton. 
Noin 30 prosentissa tapauksista se löyde-
tään vasta, kun ihminen on jo saanut ai-
voinfarktin. 

Espoolainen lääketieteellistä teknolo-
giaa kehittävä PulseOn on tuomassa mark-
kinoille mullistavaa ratkaisua rytmihäiri-
öiden havaitsemiseen. 
Käyttäjäystävällinen ja 
kustannustehokas lai-
te toimii PPG/EKG-poh-
jaisesti. Sen patentoi-
tu, jatkuva optinen syk-
keen mittaus perustuu 
photopletysmografiaan 
(PPG), jossa ihoa valais-
taan LED-valodiodeilla. 
Laite mittaa valon imey-
tymistä ihonalaisen ku-
doksen mikrosuonistoon ja havaitsee mah-
dolliset veren tilavuuden muutokset pienis-
sä verisuonissa. 

Potilaan tila nopeasti selville
PulseOnin teknologiajohtaja Jaakko Hattula 
alustaa, että PulseOn-arytmiamonitori mit-
taa jatkuvasti sykettä ja sykevälivaihtelua 
optisesti käyttäjän ranteesta. Jos laite ha-
vaitsee epäsäännöllistä sykettä, se tallen-
taa tapahtuman muistiinsa. Samalla se al-
kaa väristä ja vilkuttaa valkoista valoa. Tä-
mä on käyttäjälle kehotus tehdä sydänfil-
mimittaus. 

EKG-mittaus on yksinkertaisuudessaan 
käänteentekevä. Se tapahtuu asettamalla 
toinen kämmen keveästi metalliosan päälle 

noin 30 sekunnin ajaksi. Mittaustulos välit-
tyy pilvipalveluun, ja keinoäly tekee datas-
ta valmiin analyysin. Lääkäri näkee tulok-
set tietokoneeltaan ja on nopeasti selvillä 
potilaan tilasta. Laite soveltuu yksittäisen 
potilaan etäseurannan lisäksi laajaan jouk-
koseulontaan.

Pitkän aikavälin mittausta
Tähän asti lääkäri on voinut antaa seuran-
tapotilaalle mukaan kannettavan Holter 
EKG -laitteen, jolla sykettä on mitattu yleen-
sä päivä tai pari. PulseOn-rannekemonitori 
on helppokäyttöisempi. Se kulkee kevyesti 

mukana yötäpäivää ja da-
taa saadaan haluttaessa 
usean viikon ajalta. Kun 
sykkeen muutoksiin saa-
daan pitempi aikaikkuna, 
poikkeamat löytyvät var-
memmin. Laite mahdol-
listaa myös ajastetut mit-
taukset.

PPG-mittaus yhdistet-
tynä korkeatasoiseen sy-
dänfilmiin, pilvipalve-

luun ja keinoälyanalyysiin tekee PulseOn- 
arytmiamonitorista pitkään odotetun uu-
tuuden. 

– Olemme kehittäneet laitetta noin kol-
me vuotta insinöörien ja lääkäreiden kes-
ken. Teemme yhteistyötä Tays Sydänsai-
raalan kanssa, ja palaute on ollut erittäin 
positiivista sekä potilailta että lääkäreiltä. 
Olemme kiinnostuneita tekemään kliinistä 
tutkimusta myös uusien kumppanuuksien 
kanssa, mainitsee toimitusjohtaja Jari Kaija.

Laitteen odotetaan saavan viranomais-
ten hyväksynnän vielä tämän vuoden aika-
na. Rannekkeita tullaan aluksi tarjoamaan 
lääkärikeskusten ja sairaaloiden käyttöön. 
Ennen pitkää laitteesta saatanee myös ku-
luttajaversio.

PulseOn-arytmiamonitori mahdollistaa jopa kansallisen tason rytmihäiriöseulonnan.

Triolab Oy on toimittanut Suomen 
terveydenhuoltosektorille diag-
nostiikkatuotteita vuodesta 1986 
lähtien. Yrityksen laajaan tuotere-

pertuaariin kuuluvat muun muassa akuuttija 
tehohoidossa, kliinisessä mikrobiologiassa, 
geneettisten sairauksien diagnostiikassa, ve-
ren hyytymistutkimuksissa sekä luonnon-
tieteellisten alojen tutkimuksessa käytettä-
vät laitteet ja tarvikkeet. Yrityksen laitekirjo 
yltää pienistä kädessä pidettävistä mittareis-
ta suuriin täysautomatisoituihin laitteisiin.

Toimitusjohtaja Jussi Kurittu kertoo Trio- 
labin toimivan itsenäisenä jakelijana, jolla 
ei ole toimintaa rajoittavia sidoksia laiteval-
mistajiin. Tällä hetkellä Triolabin valikoi-
ma koostuu noin 50 valmistajan tuotteista.

– Tavoitteenamme on poimia globaalis-
ta tarjonnasta parhaat ratkaisut, jotka so-
pivat asiakkaidemme prosessien sekä diag-
nostiikan kehittämistarpeisiin ja parantavat 
näin terveydenhuoltosektorimme toiminta-
mahdollisuuksia. Monesti myös asiakkaam-
me ovat ehdottaneet meille valikoiman laa-
jentamista, jotta he ovat saaneet käyttöönsä 
tarvitsemansa tuoteuutuudet.

Osaaminen on avainasemassa
Triolab Oy kuuluu ruotsalaiseen AddLife-
konserniin, jonka omistama Triolab-yri-
tysten ryhmä on erikoistunut terveystek-
nologiatuotteiden jakeluun kaikissa Poh-
joismaissa ja Baltiassa.

– Yhdessä sisaryhtiöidemme kanssa 
olemme yksi Pohjoismaiden ja Baltian suu-
rimmista terveysteknologia-alan jakelijois-
ta. Suurena toimijana olemme kiinnostava 
yhteistyökumppani valmistajille. Yhteis-
työssä pystymme kartoittamaan kattavas-
ti globaalia tarjontaa ja tuomaan asiakkail-
lemme tuotteita, joiden tarjoamiseen kaikil-
la alan toimijoilla ei ole resursseja. Toisaal-
ta olemme paikallinen toimija, joka tuntee 
erittäin hyvin kotimaisen toimintaympäris-
tön ja asiakastarpeet. 

Kuritun mielestä Triolabin keskeisiin vah-

vuuksiin kuuluu asiakastoimialojen syvälli-
nen tuntemus. Triolabin kaikilla asiakasyh-
teyshenkilöillä on soveltuva luonnontieteel-
linen koulutus ja monilla lisäksi kokemusta
työskentelemisestä asiakkaiden työympä-
ristöissä. Osaamisen tärkeys korostuu myös
logistiikassa ja tilausten käsittelyssä. Suurin
osa Triolabin edustamista tuotteista on vaa-
tivia sekä kuljetuksen että säilytyksen osalta.

– Näen, että olemme tärkeä linkki laite-
valmistajien ja terveydenhuollon toimijoi-
den välissä. Periaatteenamme on, että sama 
yhteyshenkilö auttaa asiakasta tuotteen va-
linnassa,antaa käyttökoulutuksen ja tarjoaa 
tukea tuotteen käyttöön. Laitteiden huol-
loistaja korjauksista vastaa kuitenkin laite-
valmistajien kouluttama tekninen tukem-
me, Kurittu avaa.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa
Terveysteknologiatuotteiden jakelua kos-
kevat viranomaisvaatimukset tiukkenevat 
EU-alueella ja Suomessa koko ajan. Kuritun 
mukaan Triolab pyrkii ennakoimaan tule-
vat lainsäädännölliset muutokset ja kehit-
tämään toimintaansa proaktiivisesti. Triola-
bin prosessit ja järjestelmät on standardoitu 
ISO 9001:2015-laatusertifikaatin mukaisesti. 
Triolab on Sailab – MedTech Finland ry:n jä-
senenä sitoutunut edistämään potilasturval-
lisuutta ja terveysteknologian kehitystä eet-
tisin ja läpinäkyvin toimintatavoin.

– Kaikessa toiminnassamme panostamme 
vastuullisuuteen ja laadukkaan asiakasko-
kemuksen tuottamiseen. Asiakkailta sään-
nöllisesti keräämällämme palautteella on-
kin keskeinen rooli toimintamme kehittä-
misessä, Kurittu toteaa.

Triolab Oy on kliinisen diagnostiikan, 
luonnontieteellisen tutkimuksen sekä bio-
teollisuuden tuotteiden myyntiin ja tekni-
seentukeen erikoistunut suomalainen asian-
tuntijayritys. Triolab työllistää noin 50 hen-
kilöä Turun, Espoon ja Tampereen toimipis-
teissä. Yrityksen liikevaihto on yli 20 mil-
joonaa euroa. 

Triolab haluaa löytää kliinisen diagnostiikan huipputuotteet, jotka 
vastaavat parhaiten suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin.  
Itsenäisenä jakelijana yritys voi valita parhaat teknologiaratkaisut.

Lääketieteellistä teknologiaa kehittävä espoolainen PulseOn tuo 
markkinoille ainutlaatuisen rannekkeen, joka tunnistaa sydämen 
rytmihäiriön ja ottaa laadukkaan sydänfilmin.

Parhaat ratkaisut  
diagnostiikkaan

Rytmihäiriö  
paljastuu optisella
sykemittauksella

Diagnostiikkatuotteita terveydenhuoltoon toimittavan Triolabin toimitusjohtaja Jussi 
Kurittu, tuotespesialisti Minna Lagström ja huoltopäällikkö Petri Lehtikunnas.

teksti tuomas i. lehtonen kuva suvi elo

teksti liisa joensuu kuva patrik pesonen

“
Eteisvärinä on 
yleinen vaiva, 
mutta se voi  
olla oireeton.

Tammikuun alusta alkaen jopa 18 000 jyväskyläläistä terveydenhuolto- 
palveluiden hoitotarvikeasiakasta on voinut tilata hoitotarvikkeensa 
sähköisen palvelun kautta haluamaansa jakelupisteeseen. 

H oitotarvikejakelu on 
kunnan järjestämä 
palvelu, jonka asia-
kas saa yli kolme kuu-

kautta kestävän sairauden hoitoon 
tarvittavat tarvikkeet veloitukset-
ta. Jyväskylän terveyspalveluiden 
hoitotarvikeasiakkaat ovat voineet 
tammikuun alusta alkaen tilata  
hoitotarvikkeita palse.fi-portaalin 
kautta. Tarvikkeet voi hakea sopi-
vana aikana joko valitulta terveys-
asemalta tai Kyllön terveysasemalla 
olevasta lokeroautomaattista.

Hoitotarvikkeiden omatoiminen 
tilausominaisuus on Jyväskylässä 
uusi palvelu Effector Hoitotarvi-
kejakelu -tietojärjestelmässä, joka 
kattaa kokonaisvaltaisesti ja asia-

Jyväskylän terveyspalveluiden hoitotarvikeasiakkaat voivat nykyään tilata hoitotarvikkeensa Palse-portaalin kautta sekä noutaa ne valitsemaltaan terveysasemalta.

kaslähtöisesti hoitotarvikkeiden 
hallintaprosessin tilauksista va-
rastohallinnan kautta raportointiin. 

– Olemme saaneet asiakkailtam-
me paljon kiitosta uuden järjestel-
män toiminnasta. Erityisesti nuo-
ret aikuiset ja pienten lasten van-
hemmat ovat tyytyväisiä sähköi-
seen tilausjärjestelmään, Jyväsky-
län kaupungin hoitotarvikepalve-
lussa työskentelevä perushoitaja 
Riitta Nalkki sanoo.

Palvelussa olevat tuotteet perus-
tuvat hoitotarvikejakelusuunnitel-
maan eli jokaiselle asiakkaallemme 
määrätään hoitotarvikkeet lähet-
teellä. Palvelua voi verrata Kanta.fi- 
palvelun reseptilääkeisiin.

– Automaatti on fiksu tapa toi-

mia, koska se on auki seitsemänä 
päivänä viikossa 07.00–19.30. Lo-
kerikkoautomaatti vapauttaa asiak- 
kaamme palvelupisteidemme ra-
jallisista aukioloajoista, selvittää 
Jyväskylän kaupungin terveyspal-
veluiden sovellusasiantuntija ja 
Effector-järjestelmän pääkäyttäjä  
Leevi Tuohiluoma.

Tieto kulkee sujuvasti
Aiemmin hoitotarvikkeita on toi-
mitettu terveysasemille joko pu-
helintilausten tai potilastietojär-
jestelmän lähetteen perustella. On-
gelmia on syntynyt, koska tieto ole 
aina kulkenut, missä tilaukset me-
nevät ja milloin tavarat voi noutaa.

Sähköisten asiakastilausten myö-

tä hoitotarviketilausten käsittelijät 
kuittaavat tilaukset mobiilisovel-
luksella, jolloin asiakas näkee, että 
tilaus on vastaanotettu. Kun tavarat 
ovat noudettavissa halutussa pai-
kassa, Effector-järjestelmä lähettää 
asiakkaalle tekstiviestillä noutoil-
moituksen ja tiedot lokeron avaa-
mista varten.

Sähköinen tilausjärjestelmä tuot-
taa kaupungille hyötyjä, koska hoi-
totarvikejakelun tilauksia on nyt  
paljon helpompi seurata, kun tilauk- 
set ja toimitukset on kirjattu yhteen 
järjestelmään. Tilausjärjestelmä vä-
hentää jatkossa puhelinkontakte-
ja, kun hoitotarvikejakelun asiak-
kaat oppivat tekemään tilauksensa  
palse.fi-portaalin kautta.

– Sähköisen palvelun piiriin 
voimme ottaa helposti yli puolet 
hoitotarvikejakelun asiakkaista. 
Meillä on portaalissa paljon palve-
luja, joten asiakkaamme ovat tottu-
neet käyttämään sitä, Tuohiluoma  
avaa kokemuksia.

Effector Hoitotarvikejakelu on 
ollut Jyväskylässä käytössä jo vuo-
desta 2011. 

– Oivalsimme, että sähköisen pal-
velun laajentaminen hoitotarvikeja-
keluun parantaa palveluamme mer-
kittävästi ja myös tukee kaupun-
kimme strategiaa kehittää sähköi-
siä palveluja, Tuohiluoma kertoo.

Myös yhteistyö Polyconin kanssa 
saa Tuohiluomalta kiitosta.

– Yhteistyö on sujuvaa. Polyconin 
asiantuntijat perehtyvät asiakkaan 
tilanteeseen, aikataulut pitävät ja 
kaikki toimii sovitusti.

teksti jukka nortio  kuvat mikko kuparinen & polycon

Hoitotarvikkeiden 
tilaus sähköistyi 
Jyväskylässä

POLYCONIN suunnittelemat ja 
toteuttamat tietojärjestelmä-
ratkaisut tukevat monipuoli-
sesti sote-sektorin toimijoiden 
prosessien digitalisointia.

– Keskustelemme asiakkai-
demme kanssa heidän tiedon-
hallintatarpeista ja pohdimme, 
miten voimme auttaa heitä. 
Yhteistyötämme asiakkaidem-
me kanssa leimaa vahva luotta-
mus ja halu luoda aitoja ratkai-
suja asiakkaidemme tarpeisiin,  
Polyconin toimitusjohtaja Niina  
Uolamo-Paakkonen sanoo.

Effector-tuoteperhe kattaa 
Effector Hoitotarvikejakelun 
ohella ratkaisut muun muas-
sa apuvälinepalvelujen, laite-
huollon sekä palvelusetelei-
den ja ostopalvelujen sähköi-
seen hallintaan.

Sote-alan  
toimijoita 
tukemassa
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Kattava  
testaus kesyttää 
koronaviruksen
Koronaviruksen todentamiseen liittyvien testien on oltava paitsi luotettavia ja laadukkaita, 
myös nopeasti saatavilla. Monipuolisten testausmenetelmien avulla on mahdollista löytää  
viruksen kantajat, arvioida levinneisyyttä väestössä ja tehdä oikeita päätöksiä infektion  
leviämistä rajoittavista toimenpiteistä.

teksti pekka säilä  kuvat roche diagnostics

Aktiivinen tai 
aiemmin sairastet-
tu koronatartunta 
voidaan todeta jo 

useilla eri testaus-
menetelmillä.

Kattavan testauksen laajan saatavuuden avulla voidaan merkittävästi auttaa meneillään olevan maailman-
laajuisen pandemiakriisin hallinnassa. 

K oronaviruksen testauk-
sessa pitää olla hereil-
lä koko ajan, erityisesti 
erilaisten virusvariant-

tinen takia. Olemme kehittäneet 
vuoden sisällä kymmenen erilais-
ta koronatestausmenetelmää, ja 
seuraamme jatkuvasti mutaatioi-
den vaikutusta testien suoritusky-
kyyn, sekä pyrimme myös kehit-
tämään uusia menetelmiä, kertoo 
Roche Diagnostics Oy:n tieteellinen 
asiantuntija Milla Mikkola.

Koronatestejä käytetään kahteen 
tarkoitukseen: testaamaan henkilöi-
tä, joilla epäillään koronavirustar-
tuntaa sekä niitä, jotka ovat koronan 
sairastaneet tai saaneet rokotuksen. 

– Jos testattavan henkilön koh-
dalla on epäily koronavirustartun-
nasta, käytetään Suomessa ensisi-
jaisesti PCR-testiä havainnoimaan 
viruksen perintöainesta. PCR-tes-
ti on herkin testimenetelmä todeta 
koronavirustartunta, koska se ha-
vaitsee hyvin pienetkin virusmää-
rät. Aktiivinen infektio voidaan ha- 
vaita myös antigeenitestillä, joka 
tunnistaa viruksen rakenneproteii-
nin eli antigeenin. Mikäli henkilön 
tiedetään tai epäillään sairastaneen 
koronaviruksen, voidaan tutkia vas-
ta-aineita, Mikkola selventää

Täydentää diagnostiikkaa
Erilaisiin testaustarpeisiin pyritään 
valitsemaan oikeanlainen testi, jois-
sakin tapauksissa voi olla erittäin 
tärkeää saada tulos erityisen no-
peasti, useimmiten testin suurem-
pi herkkyys taas painaa enemmän, 
jotta kaikki tartunnan saaneet saa-
daan varmasti tunnistettua. 

Antigeenipikatestien avulla ter-
veydenhuollon ammattilaiset voi-
vat käyttää testiä koronaviruksen 
määrittämiseen joko nenän etuosas-
ta kerättävästä näytteestä tai nenä-
nielunäytteestä. Testi tunnistaa ko-
ronaviruksen antigeenin ja mahdol-
listaa infektion havainnoinnin CO-
VID-19 taudin akuutissa vaiheessa. 
Mittausaika on 15 minuuttia ja testin 
herkkyys verrattuna PCR-menetel-
mään yli 95-prosenttinen.

Testi mahdollistaa tarkan testaa-
misen myös laboratorion ulkopuo-
lella. Samalla se helpottaa tervey-
denhuollon kuormitusta ja täyden-
tää laboratoriossa tehtävää diagnos-
tiikkaa. Potilas saa nopeasti testitu-
loksen, joka kertoo, onko hän sillä 
hetkellä tartuttava. Nopea ja helppo 
testaus yhdessä kansallisten ohjeis-
tuksien kanssa auttaa hallitsemaan 
viruksen leviämistä ja mahdollisesti 
optimoimaan rajoitustoimenpiteitä.

– Näytteen sisältämällä virus-
määrällä on vaikutus testituloksiin, 
PCR-testi löytää hyvin pienen vi-
rusmäärän, kun taas antigeenitesti 
tarvitsee hieman enemmän virusta 
tunnistaakseen sen. Viruksen mää-
rään näytteessä vaikuttavat muun 
muassa infektion vaihe, näytteenot-
totapa ja -kohta sekä näytteen muu 
käsittely. Osa virusinfektion saa-
neista voi näistä syistä jäädä huo-
maamatta, minkä vuoksi tartunnan 
leviäminen saattaa edelleen jatkua.

Laatua kotitestaukseen
Viime aikoina ovat yleistyneet 
myös Koronaviruksen kotikäyt-
töiset pikatestit. Roche Diagnos-
ticsin tuotepäällikkö Erno Kulmu-
ni toteaa, että niin ammattilaisen 
kuin kuluttajankin käyttöön tarkoi-
tetun pikatestin on oltava laadul-
taan korkeatasoinen, sillä aina vi-
ruksen saaneella henkilöllä ei ole 
selviä oireita. Myyntilupa vaadi-
taan myös kotikäyttöön tarkoite-
tuilta pikatesteiltä. Ammattimai-
seen koronavirusdiagnostiikkaan 
liittyvissä seikoissa on aina myös 
konsultoitava alueen mikrobiolo-
gista yksikköä. Roche Diagnostics 
kehittää parhaillaan kotikäyttöön 
tarkoitettua koronavirustestiä, jon-
ka Kulmuni arvioi tulevan Euroo-
pan markkinoille lähiaikoina.

– Laadukkaat kotitestit ovatkin 
yleistymässä ja niiden avulla saa-
daan nopeasti tieto onko henkilöl-
lä aktiivinen infektio. Kotikäyttöön 
tarkoitettujen antigeenipikatestien 
tekniikka on paljolti samanlainen 
kuin ammattikäyttöön tarkoitettu-
jen pikatestien. Tutkittu testien luo-

KORONAVIRUKSEN  aikaansaama 
immuunivaste vaihtelee potilaasta 
toiseen toistaiseksi osin tuntemat-
tomista syistä. Tämän vuoksi vas-
ta-ainetestien herkkyyden on oltava 
riittävä myös matalien vasta-ainepi-
toisuuksien toteamiseksi. Vasta-ai-
nemäärän on todettu nousevan mi-
tattavalle tasolle aikaisintaan noin 
10–15 päivän kuluttua oireiden alka-
misesta tai rokottamisesta. 

– Taistelussa koronavirusta vas-
taan on tiedon oikeanlainen tul-
kinta erityisen tärkeää. Siksi on 
aina syytä noudattaa THL:n anta-
mia ohjeita ja hyvää huolehtia hy-
gieniasta. Vaikka Suomessa tautiti-
lanne on pysynyt hyvin aisoissa, on 
ahkera testaus tärkeää ja on syytä 
noudattaa ohjeistuksia. Kun saam-
me koronaviruksen yhdessä hallin-
taan, on meidän jatkossa helpompi 
palata tavanomaisempaan arkeen,  
Kulmuni ja Mikkola päättävät.

Immuunivaste 
vaihtelee

tettavuus on edellytys viranomais-
hyväksynnän saamiselle. 

Kulmuni korostaa, että kotites-
tauksen ohella on tärkeää käydä 
myös terveysviranomaisen järjes-
tämässä testissä, jos epäily sairas-
tumisesta on olemassa. Kotitestin 
negatiivinen tulos ei kuitenkaan voi 
kumota karanteenipäätöstä.

– Luotettavan ja ilman erillistä 
laitetta suoritettavan pikatestin laa-
ja saatavuus voi merkittävästi aut-
taa meneillään olevan maailman-
laajuisen kriisin hallinnassa. Pys-
tymme myös paremmin ymmärtä-
mään COVID-19-taudin leviämistä 
ja siitä aiheutuvaa kuormitusta.

Koronahistoria selville
Vasta-aineiden tutkiminen sovel-
tuu elimistössä muodostuneen im-
muunivasteen arvioimiseen. Samal-
la voidaan selvittää taudin levinnei-
syyttä sekä arvioida oireettomana 
sairastettujen tartuntojen määrää. 
Kun tieto immuniteetin muodostu-
misesta ja pysyvyydestä lisääntyy, 
voivat vasta-ainetestit auttaa var-
mistamaan ne, joille immuniteetti 

on kehittynyt ja näin edesauttaa yh-
teiskunnan avautumista.

– Sairastettu tauti aiheuttaa eri-
laisen vasta-ainereaktion kuin roko-
te. Olemme kehittäneen vasta-aine-
testejä, joilla nämä voidaan erottaa 
toisistaan, Kulmuni kertoo. 

Koronaviruksen tai saadun ro-
kotteen aiheuttaman immuunivas-
teen määrittämiseen Roche Diag-
nostics on kehittänyt laboratorio-
testin, jossa mittaus tehdään veri-
näytteestä. Testi mahdollistaa luo-
tettavat tulokset ja korkean ennus-
tettavuuden myös tilanteessa, jos-
sa tautitapausten esiintyvyyttä ei 
tunneta tai se on matala. Vasta-ai-
nemääritys tehdään nopeasti kes-
kuslaboratoriossa automaattisilla 
analysaattoreilla.

“
Laadukkaalla  
kotitestillä saa 
nopeasti tiedon 
aktiivisesta  
infektiosta.

Roche Diagnostics Oy on kehittänyt viimeisen vuoden aikana jo kymmenen erilaista koronatestausmenetelmää.
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