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Hallituksen kokouksen esityslistalle toimitettavat asiat ja matka-apurahahakemukset pyydetään 
lähettämään sihteerille sähköpostilla osoitteeseen: saara.sillanmaki@kuh.fi. Apurahahakemukset 
käsitellään hallituksen kokouksissa (kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta). Matka-
apurahan saajan tulee kirjoittaa jäsenkirjeeseen matkakertomus. Yhdistyksen postin voi lähettää myös 
osoitteeseen: Luotsitie 20 B 14, 70460 Kuopio. 
  
 
Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu sähköpostin avulla. Muista tarvittaessa päivittää tiedot sihteerille.  
Uusia jäseniä varten löytyy www-sivuilta jäsenhakemuslomake. Jäsenhakemukset käsitellään  
hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen internetsivujen osoite on: www.klf.yhdistysavain.fi. 
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Puheenjohtajan palsta 

Terveiset pääkaupunkiseudulta, joka on saanut jo viikkotolkulla kylpeä poikkeuksellisen hienossa 

auringonpaisteessa! Toivottavasti koko pajatso ei ole tyhjentynyt kerralla, jotta lomasäitä riittäisi vielä 

juhannuksen jälkeenkin. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin toukokuisen helleaallon hellimällä Tampereella. Ohjelmassa oli 

varsinaisen vuosikokouksen lisäksi perinteinen ylilääkärikokous, jossa tarkasteltiin erikoisalan 

valtakunnallista tilannetta ja oppikirja-asioita, sekä napakka mutta tasokas tieteellinen ohjelma.  

Vuosikokouksen sääntömääräisenä asiana valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Iloitsemme siitä, että 

tehtävissään lupasivat jatkaa Heli Räty (varapuheenjohtaja), Saara Sillanmäki (sihteeri), Atte Haarala 

(varainhoitaja) ja Petri Kallio. Omalta osaltani kiitän lämpimästi luottamuksesta ja kunniatehtävästä ottaa 

vastaan viestikapula yhdistyksen uutena puheenjohtajana. Samalla haluan lämpimästi kiittää Pekkaa 

viisivuotisesta hallituskaudesta ja aivan erityisesti hyvästä työstä puheenjohtajana. 

Myös Lääkäriliiton alajaosto järjestäytyi uudelleen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Saara Sillanmäki. 

Kiitokset Sorjolle tärkeän tehtävän hoitamisesta usean vuoden ajan! 

Uuden oppikirjan koevedoksia arvioidaan parasta aikaa, ja julkaisun odotetaan tapahtuvan jo elokuun 

aikana. Myös erikoisalan historiikin valmistuminen etenee hyvää vauhtia.  

Seuraava yhdistyksen järjestämä koulutustapahtuma on XLII syyskoulutuspäivät, jotka järjestetään 

Helsingissä 25-26.10.2018. Luvassa on jälleen kerran tasokas ohjelma, ja runsaslukuista osallistumista 

toivotaan! Nuoret tutkijat, muistakaahan hakea Wendelin –palkintoa, joka jaetaan syyskokouksen 

yhteydessä. Deadline hakemuksille on 1.10.2018. Hakemukset voi lähettää sihteerille. 

On vitsailtu että maailma on valmis silloin kun lääkäri pääsee Olkiluoto 3:n tuottamalla sähköllä kulkevan 

länsimetron kyydissä töihin Uudenmaan maakunnan liikelaitoksen sote-keskukseen, katsomaan potilaansa 

tietoja Apotista. Yksi näistä on valmis ja seuraava tulee ainakin osittain tuotantokäyttöön syksyllä, mutta 

muiden kohtaloa vielä jännätään ja pohditaan kuka lopulta maksaa viulut.  

Meille erityisen mielenkiinnon kohteena ovat maakuntauudistuksen ja erityisesti valinnanvapauslain 

vaikutukset erikoisalamme toimintaympäristöön. Jännityksellä odotamme, mitä tapahtuu kuvantamisen ja 

laboratorion keskitetysti ohjatuille palveluille kilpailulle vapaassa ympäristössä, jos maakunnan 

liikelaitokset eivät voisi näitä tarjota kaikille sote-keskuksille. Julkisuudessa on vähän jos lainkaan käsitelty 

niitä taloudellisia ja toiminnallisia ongelmia, joita kliinisten tukipalveluiden pilkkoutumisesta seuraisi. 

Tietoisuus valinnanvapauslakiluonnoksen seurauksista tältä osin on ollut ilmeisen niukkaa myös uudistusta 

suunnittelevilla, mutta palautetta ja korjausehdotuksia on pääkaupunkiseudun isojen diagnostisten 

toimialojen toimesta annettu. Toivottavasti eduskunnassa löytyy viisautta ja nöyryyttä oikeansuuntaisiin 

korjausliikkeisiin tältä osin! 

Mutta nyt on aika siirtyä jännittämään jalkapallon suurta juhlaa. Toivon oman ja yhdistyksen hallituksen 

puolesta oikein mukavaa ja rentouttavaa kesän aikaa kaikille!  

Petri Haapalahti 
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Syyskoulutuspäivien (alustava) ohjelma  
 
Paikka: Folkhälsan, Helsinki 
Järjestäjä: Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. 
 
Torstai 25.10.2018 
 
9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen  
 
9.30 - 9.40 Päivien avaus, SKLFY:n pj. Petri Haapalahti 
 
Luento-osuus I. Keuhkojen diffuusiokapasiteetti, pj. Päivi Piirilä 
 
9.40 - 10.10  Keuhkojen parenkyymisairaudet ja niiden seuranta, Ulla Hodgson 
10.10 - 10.40  Uudet keuhkojen diffuusiokapasiteetin viitearvot, Annette Kainu  
10.40 - 11.10 Diffuusiokapasiteetin määritys nopealla kaasuanalyysillä – miten arvioin mittauksen laatua?, 

Antti Tikkakoski  
11.10 - 11.40 Diffuusiokapasiteettitutkimuksen tulkinta ja sen sudenkuopat, Päivi Piirilä 
 
11.40 - 13.00  Lounas ja näyttelyn tutustuminen 
 
Luento-osuus II. Ääriolosuhteiden fysiologiaa, pj. Petri Kallio  
 
13.00 - 13.30   Palomiehet: 
 Suorituskyvyn arviointi, Hanna Jantunen  
 Astman arviointi, Hille Suojalehto 
13.30 - 14.00   Ilmailufysiologiaa ja – kelpoisuuden arviointi, Matti Mäntysaari 
14.00 - 14.30   Elimistön sopeutuminen korkeaan ilmanalaan, Heikki Karinen  
 
Rinnakkaissessio, pj. Saara Sillanmäki  
 
13.30 - 13.30 Eukapninen kuivan ilman provokaatiotesti hoitajan kannalta, Aino Oksanen  
13.30 - 14.00 Lean-toiminta KLF-yksikössä, Anu Kokkonen 
14.00 - 14.30 Sydänlihasperfuusion gammakuvaus – esivalmistelu ja rasitus, Sanna Koponen / S Sillanmäki 
 
14.30 - 15.00  Kahvi ja näyttely 
 
Luento-osuus III. Arto Uusitalo-palkinnon jako ja luento 
 
15.00 - 16.00  
 
16.00 - 16.30 Lääkäriliiton alaosaston kokous 
 
 
 
Iltatilaisuus klo 19.00 alkaen, Vanha ylioppilastalo 
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Perjantai 26.10.2017 
 
8.30 - 9.00 Näyttelyyn tutustuminen ja ilmoittautuminen 
 
Luento-osuus IV.  Uusia tekniikoita ja pitkäaikaisseurantaa, pj. Atte Haarala 
 
9.00 - 9.40      PEF -etäseuranta työperäisen astman diagnostiikassa, Irmeli Lindström  
9.40 - 10.10 Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti, Maria Saarenhovi   
10.10 - 10.50  Big datan hyödyntäminen kardiologiassa, Jussi Hernesniemi  
 
10.50 - 12.00  Näyttelyyn tutustuminen ja lounas 
 
12.00 - 12.30  Tapausselostuksia 
12.30 - 13.15  Wendelin -stipendin jako ja palkintoluento 
13.15 - 13.30 Koulutuspäivien yhteenveto 
 
13.30 - 14.30 Tutustuminen KFI yksikköön (ennakkoon ilmoittautuneille) 
 
Hyvää kotimatkaa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmoittautumisohjeet:  
 
Ilmoittautuminen saara.sillanmaki@kuh.fi. Mainitsettehan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli osallistutte 
myös iltatilaisuuteen ja onko tarvetta erityisruokavaliolle. 
 
HINTA SKFLY-jäsenelle 230 € ja ei-jäsenille 270 €, joka tulee maksaa ilmoittautuessa yhdistyksen 
tilille, FI80 1525 3006 1039 05.  
 
Erillisen laskun voi pyytää varainhoitaja Atte Haaralalta atte.haarala@pshp.fi.  
 
Osallistuja huolehtii majoituksen varaamisesta itse. 

Avoin kiintiö on varattu SCANDIC SIMONKENTTÄ (1 hh 149 ja 2 hh 169e/vrk) ja SCANDIC 
MEILAHTI (1 hh 125 ja 2 hh 145e/vrk) –hotelleihin. 
Varauksen voi suorittaa: http://www.scandichotels.fi/?bookingcode= BFYS241018  
10.10.2018 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. 

 
Koulutusta haetaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. 
 

 

 

mailto:saara.sillanmaki@kuh.fi
mailto:atte.haarala@pshp.fi
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SKLFY: n hallitus esittäytyy 

 

Petri Haapalahti, puheenjohtaja 

Nelivuotiaana julistin, että minusta tulee isona joko roska-auton kuljettaja tai Suomen presidentti. Näin 
lähes viisikymppisenä on todettava, ettei kumpikaan lapsuuden haave ole toteutumassa, vaikka kaiken 
varalta tuli ajettua myös se kuorma-autokortti. Niinpä valmistuin lopulta lääkäriksi vuonna 1996 Helsingin 
yliopistosta, ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 2005. 
Rytmikardiologinen väitöskirja valmistui pitkä kaavan mukaan 2008 ja kliinisen fysiologian dosentin arvo 
myönnettiin 2017. 

Työura kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen parissa alkoi 1998 
Laakson sairaalasta, jossa oli alun perin tarkoitus vain opetella kardiologian 
alkeita. Vuosituhannen vaihteesta olen toiminut Meilahden 
sairaalakampuksella lukuisilla eri nimikkeillä ja organisaatiomuutosten myötä 
myös erinimisissä toimintayksiköissä, vaikka käytännössä ympärillä on 
vaihtunut vain logot ja nimikyltit. Holtereiden katselu vaihtui hallinnollisiin 
töihin vuonna 2015, HUS Kuvantamisen KFI-vastuualuejohtajana. Tätä polkua 
tukeva sote-painotteinen MBA-tutkinto on tarkoitus saada maaliin ensi 
vuoden aikana. 

Erikoisalayhdistystoiminnassa olen mukana nyt ensimmäistä kertaa, joskin 
muunlainen yhdistystoiminta on tullut tutuksi vuosien ajan 
juniorijalkapalloilun parissa. 

Harrastuksille ei nykyisin valitettavasti jää aikaa, koska golfin pelaaminen ja 
ikämiesjalkapalloilu syövät jo nyt liikaa elokuvien katselulta ja pleikkarin 
pelaamiselta. 

 

 

Heli Räty, varapuheenjohtaja 

Olen KFI ja Liikuntalääketieteen erikoislääkäri. KFI-alalle innostuin 
tehdessäni aikoinaan liikuntalääketieteen reunoja kliinisellä fysiologialla 
Helsingin kaupungilla, ja valmistuin 2007. Varsinkin sydämen 
kuvaaminen on ollut kiinnostava alue, Hyvinkäällä ultraääni ja sydämen 
magneettikuvaus. Alaosastossa olen aiemmin toiminut sihteerinä, ja nyt 
on menossa kolmas vuosi SKLFY:n hallituksessa. Perheeseen kuuluu 
aviomies Risto ja kaksi lukiolaispoikaa. Vapaa-aikaan on tullut viime 
vuosina innostus joogaan muun liikkumisen rinnalle. Kesän lajikokeiluina 
ovat olleet frisbeegolf ja jousiammunta.   
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Atte Haarala, varainhoitaja 

 
Olen 31-vuotias erikoislääkäri Tampereelta. Toimin nyt toista kautta 
yhdistyksen varainhoitajana. Virkatyöni on TAYS:ssa, jossa olen toiminut 
koko KFI-urani ajan. Suoritan tällä hetkellä molekyyli- ja 
fuusiokuvantamisen lisäpätevöitymisohjelmaa. Tutkimustyötä tulee myös 
hieman tehtyä kliinisten töiden ohessa. Vapaa-ajalla tykkään erityisesti 
pelien pelaamisesta, niin elektronisesti kuin perinteisesti laudalla. Tällä 
hetkellä liikkumiseen kuuluu kuntosali ja pesäpallo. Kodin kanssani jakavat 
vaimo ja kissa. 
 
Yhdistyössä toivon pystyväni edistämään laadukasta kotimaista kliinisen 
fysiologian koulutustarjontaa. Lisäksi näen hyvin tärkeänä pienen 
erikoisalan kansallisen yhteistyön ja sen edistämisen. 
 
 

 

Saara Sillanmäki, SKLFY hallituksen sihteeri 

Hei Kaikki SKLFY jäsenet! Kolmas kauteni hallituksen sihteerinä alkoi 
viimekuussa. SKLFY:n hallitus on tarjonnut näköalapaikan erikoisalaan ja olen 
sitä kautta päässyt tutustumaan KFI -toimijoihin ympäri Suomea. Lisäksi 
siirryin tänä vuonna lääkäriliiton KFI alaosaston sihteerinpaikalta 
puheenjohtajaksi. Muutin Kuopioon koulun perässä reilu vuosikymmen 
sitten, alkuperäisesti olen kotoisin Lahden Nastolasta. Pari viimeistä vuotta 
olen toiminut täysipäiväisenä tutkijana, mutta ensivuoden alusta siintää 
paluu KFI -osastolle. Tutkimisen lisäksi harrastuksiini kuuluu kirjallisuus, 
kalastus ja puutarhanhoito.  

  Toivotan kaikille erittäin rentouttavaa kesää!  

 

Petri Kallio, hallituksen jäsen 

Olen lääkäri Turusta. Väitöskirjan aiheenani on fyysinen inaktiivisuus 
nuoruudesta aikuisuuteen ja sen yhteys kardiometaboliseen terveyteen. 
Tavoitteinani hallituksessa on tutustua alamme ihmisiin, pysyä alamme ajan 
hermolla ja lisätä yhteistyötä muiden erikoisalojen suuntaan. Yhteistyössä on 
voimaa!  
Vapaa-aikani täyttää perhe, kolmen palloilujoukkueen lääkärinä toimiminen ja 

satunnainen liikunta monenlaisissa muodoissa.  
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Muita tulevia koulutuksia 

 
Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi (RFS) radiologiaan erikoistuville lääkäreille (2018) 

 Kuopio, 21.- 24.08.2018 

 https://www.sry.fi/index.php?id=4&date=20180821&event_id=337 
 

ASNC2018 (Annual Scientific Session of the American Society of Nuclear Cardiology)  
• 6-9.9.2018, San Francisco, USA 
• https://www.asnc.org/asnc2018 
 

 
Europhysiology 2018  

• 14 -16.9.2018, Lontoo, UK 
• https://www.europhysiology2018.org 

  
 

EANM 2018 
• 13 – 1.10.2018 Düsseldorf, Saksa 

• https://www.eanm.org/ 

 

Strain -kuvantamisen pienryhmäkoulutus 2018 

  14.11.2018, Helsinki 

 https://www.fincardio.fi 
 

Sydämen ultraäänitutkimuksen jatkokurssi 2018  

 15.11.2018 – 16.11.2018, Helsinki 

 https://www.fincardio.fi 
 

Lääkäripäivät 2019 

 Helsinki 9.-11.1.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sry.fi/index.php?id=4&date=20180821&event_id=337
https://www.asnc.org/asnc2018
https://www.europhysiology2018.org/
https://www.eanm.org/
https://www.fincardio.fi/
https://www.fincardio.fi/
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Uusi jäsen esittäytyy 
 
 

Olen Tiina Hautamäki,  valmistunut laboratoriohoitajaksi 

vuonna 1988, ja erikoislaboratoriohoitajaksi vuonna 1992 

erikoistumisalana kliininen fysiologia ja kliininen 

neurofysiologia. Olen työskennellyt Satakunnan 

keskussairaalan kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen yksikössä, vuodesta 2002. Ensin 

aloitin laboratoriohoitajana KLF- ja isotooppitutkimuksia 

tehden. Vuodesta 2010 alkaen toimin 

apulaisosastonhoitajana ja 2014 alkaen olen ollut 

osastonhoitajana, ensin määräaikaisessa virassa ja vuoden 

2018 alusta vakituissa virassa. Vapaa-aika kuluu mökkeillen 

ja matkustellen. 
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Ensimmäinen kansallinen sydän UÄ hoitajien koulutuspäivä 

HUS-Kuvantaminen, KFI, Hyvinkään sairaala 

Suomen Kliinisen fysiologian yhdistys 

Hyvinkään sairaala, 20/4 2018 

Mukaan oli kutsuttu ammattikorkeakoulusta viime vuosina valmistuneet UÄ-hoitajat. Mukaan tulivat kaikki 

UÄ tutkimuksia tekevät hoitajat, yhteensä viisi. Kaikki työskentelevät omien sairaaloidensa kliinisen 

fysiologian osastoilla. Julia Äikää, Minna Ellmen Turussa, Esko Backman Tampereella, Pyry Kinnunen 

Jorvissa ja Seija Kilpeläinen Hyvinkäällä. 

UÄ hoitajakoulutukseen on kuulunut ammattikorkeakoulussa UÄ-tekniikan ja tautiopin teoriaopiskelua ja 

lisäksi omassa työyksikössä käytännön harjoitteluna 250 potilaan transtorakaalista UÄ tutkimusta 

paikallisen nimetyn kouluttajan ohjauksessa, tämän lisäksi piti suorittaa näyttökoe ulkopuoliselle 

asiantuntijalle. Ensimmäinen uusimuotoisen koulutuksen saanut Seija kävi lisäksi Keski-Suomen 

keskussairaalan taitopajassa perehtymässä UÄ-tutkimukseen TTE simulaattorin avulla, kardiologi Jorma 

Kokkosen opastamana. Lisäksi tehtiin klinikkavierailu Tallinnan Mustamäen sairaalaan, kardiologi Olar 

Pullisaar siellä meitä perehdytti heidän tapaansa tehdä, analysoida ja raportoida sydämen UÄ-tutkimus. 

Eri yksiköissä on UÄ-hoitajilla vaihteleva työnkuva, joku tekee tutkimuksen, analyysin ja lausunnon tekee 

sitten lääkäri, toisaalla sitten hoitaja tekee tutkimuksen, analysoi datan ja laatii lausunnon ja tarvitessaan 

sitten konsultoi lääkäriä. Sovittu on, että hoitaja ei anna hoito- eikä seurantaohjeita, niistä päättää sitten 

lääkäri. Osa kirjoittaa itse lausunnot, joku käyttää puheentunnistussanelua. Hoitajan viikkotyöajasta 

keskimäärin reilu puolet sisältää UÄ tutkimuksia, muu osa on sitten osaston tavallista työnkiertoa. 

Käytössä olevat UÄ tekniikat ovat yksikkökohtaisia. Osa käyttää volyymikuvantamista ja 

muovautumistutkimuksia, osa sitten enemmänkin perustekniikoita. 

Edeltävästi oli tiedusteltu kiinnostuksen kohteita. Läppävikojen arviointia pidettiin tärkeänä, strain 

kuvantamista ja volyymikuvantamista myös. 

Kouluttajina oli el. Markku Saraste Turusta, evl. Janne Salonen HUS:sta, el Heli Räty ja Vesa Järvinen 

Hyvinkäältä. Järjestettiin viisi työpistettä, kaksi potilastutkimusrastia, ja kolme työasemapistettä. Jokainen 

vuorollaan kiersi nämä kaikki rastit. Ensimmäisellä työasemalla käytiin läpi etukäteen valittuja 

potilastaltiointeja, aiheena läppävuodot ja stenoosit, vasen haarakatkos, seinämäliikehäiriö, LV 

seinämähypertrofia, AFI-mittaus, tuumori ja synnynnäinen poikkeavuus. Toisessa ja kolmannessa 

työasemapisteessä tutkittiin 4 D volumetriaa, kohteena vasen kammio ja eteinen sekä oikea kammio. 

Potilastutkimukset tehtiin kahdella UÄ laitteella. Anturia käytti sekä oppilas että opettaja. Triplane ja 3D 

tiedon keruuta harjoiteltiin. Kuvat taltioitiin ja analysoitiin, mittaukset tehtiin strukturoidusti otsikoiden ja 

raportti sitten saneltiin. Aikaa oli varattu vajaat kaksi tuntia kuhunkin kohteeseen. 

Palautekysely: 

• Toivoisin palautetta perjantain koulutuspäivästä. 

• Mitä lähdit hakemaan, saitko sen. 

• Mitä tehtiin hyvin, mitä olisi hyvä tehdä toisin. 
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• Mitä jäi puuttumaan. 

• Oliko tämä käytännönläheisyys hyvä, vai olisitko toivonut luennointia. 

• Kuka luennoisi, myös koulutettavat? Aiheet? 

Opiskelijoiden palaute: 

1) Päivän ohjelma oli hyvä. Toinenkin päivä olisi mennyt saman teeman parissa. Luennoilla voisi käydä 

uusimmat viitearvot ja suositukset sekä nuorten/ lasten sydämen toimintaa ikä huomioiden. 

2) 3D LV mittaukset työasemalla EchoPAC:lla olivat itselleni parasta antia. Useamman potilaan kuvista 

pääsin mittauksia harjoittelemaan, mikä oli hyvä asia. Käytännön harjoittelu potilaan kanssa laitteella jäi 

kuitenkin hieman suppeaksi, joten tuntumaa (lähinnä näppäimistön käyttöä että mitä piti valita) ei sen 

enempää 3D-mittauksiin ehtinyt siinä saamaan. Harjoittelu jatkuu siis työn ohessa. 3D RV ja LA mittaukset 

olivat itselleni täysin uutta ja tässä kohtaa lähinnä hyvä tietää –asiaa. Esimerkkilöydösten katselu oli myös 

mielenkiintoista. Läppävuotojen (väh. kohtalainen) arviointi ja aorttastenoosin määritys oli hyvää kertausta, 

koska sellaisia potilaita tulee itsellä harvoin vastaan. Löydöksiä ja mittaustekniikoita olisi ehkä ollut hyvä 

käydä läpi koko porukalla ryhmäkeskustelu hengessä; olisi kuullut miten rutiinisti missä tehdään mitäkin ja 

kuullut ehkä mielenkiintoisista tapauksista ja kokemuksista muilta. 

3) Päivä oli hyvä ja opettavainen. Hyviä vinkkejä tuli mm. 3D-mittauksista. Hyvä oli myös nähdä näkemyksiä 
myös toisesta yksiköstä.  Oikein hyvin toimi tuo päivä että jakauduttiin pieniin työpajoihin. Luennot 
varmastikin toimisivat myös hyvin, itsellä ei kuitenkaan vielä niin paljon itseluottamusta että olisin 
tarjoamaan itseäni siihen hommaan.  Ehkä joskus voisi myös olla teemapäivä, jossa tutustutaan johonkin 
tiettyyn aiheeseen.  
 
Opettajien palaute: 

Opiskelijat olivat innostuneita ja heillä oli hyvä perusosaaminen. Potilastutkimuksissa keskitettiin 

erityishuomio 3D tiedon keruuseen. Analyysivaiheessa tavallisten mittausten lisäksi keskityttiin 3D 

volumetriaan, vasen kammio ja vasen eteinen, sekä deformaatiotekniikoihin. Diastolisen funktion 

määrittäminen herätti keskustelua.  

Yhdellä opettajalla oli työasemapisteessä kaksi oppilasta ja molemmilla omat työasemat. 

Rinnakkaisopettamista vaikeutti ero oppilaiden aikaisemmassa 3D osaamisessa.  

Jatkoaiheiksi sopisi hyvin diastolisen toiminnan määrittäminen, samoin systolisen toiminnan määrittäminen 

eri metodein ja myös asiat, joita tulee ottaa huomioon seurantamittauksissa. 

Työryhmän puolesta 

Vesa Järvinen,  

yl, HUS Kuvantaminen toimiala, HYKS, Hyvinkään sairaala, KL 

vesa.jarvinen@hus.fi 
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Lääkäriliiton KFI alaosaston kuulumisia 

SKLFY:n vuosikokouksen yhteydessä 25.5.2018 Tampereella järjestettiin alajaoston kokous, jossa hallituksen 

kokoonpanoon tehtiin muutoksia; sihteeriksi valittiin Hanna Jantunen (hanna.jantunen@hus.fi) ja 

puheenjohtajaksi Saara Sillanmäki (saara.sillanmaki@kuh.fi). Sorjo Mätzke, Sanni Alanko ja Jussi Pärkkä 

jatkavat hallituksessa. Seuraava alajaoston kokous järjestetään SKLFY:n syyskokouksen yhteydessä 

Helsingissä 25.10.2018 (klo. 16.00 alkaen, Folkhälsan) sekä Isotooppipäivien yhteydessä Lahdessa 2019 

(ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).  Laittakaahan päivä ylös kalenteriin!  

 

KFI -alaosaston päätehtävänä on KFI -erikoisalan edunvalvonta. Meitä jäseniä on tällä hetkellä 116. 

Jäseneksi kirjautuu automaattisesti jokainen erikoislääkäriksi valmistunut. Erikoistuvat jäsenet voivat hakea 

jäsenyyttä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen hallituksen sihteerille. Voit tarkistaa oman 

jäsenyytesi Fimnet -internet sivuilta https://www.laakariliitto.fi. Jäsenyys on maksuton. 

Tavoitteenamme on lisätä alaosaston näkyvyyttä mm. tiedottamalla aiempaa aktiivisemmin toiminnasta, 

sekä tekemällä sähköpostikyselyitä alaa koskevista kehityskohteista. Aihe-ehdotuksia kyselyihin yms. voi 

lähettää allekirjoittaneelle. SKLFY:n vuosikokouksen yhteydessä kokouksessa nousi esille huoli pienistä 

KLI/KLF toimipisteistä, jossa ei ole vakituisesti alan erikoislääkäriä. Miten saataisiin pitkäaikaisempaa 

osaamista näihinkin pisteisiin? Osa toimijoista on kertonut tutkimusmäärien ja vaativuustason kasvusta, 

virkamäärien pysyessä ennallaan. Kuinka voimme vastata kasvavaan tarpeeseen ja taata laadukasta 

palvelua henkilökunnan hyvinvointia unohtamatta? Positiivisena suuntauksena on ollut viimevuosina 

havaittava alalle hakeutuvien uusien lääkäreiden määrän kasvu. Uusi erikoislääkärivalintamenettely on 

näillä näkymin tulossa voimaan ensi vuonna. On mielenkiintoisa nähdä miten se vaikuttaa erikoistuvien 

määrään, valintaan ja koulutukseen. Sen toivotaan lisäävän koulutuksen oikeudenmukaisuutta ja ohjaavan 

koulutusta aloille, joissa on pulaa tekijöistä. Hakuajankohtia olisi suunnitelman mukaan kaksi kertaa 

vuodessa. Pisteytys perustuisi työkokemuksesta, tieteellisestä kokemuksesta ja haastatteluun. Keskustelua 

on käyty myös osaamis/kokemuspohjaiseen malliin siirtymine, jossa erikoislääkäritentistä luovuttaisiin.  

 

KFI -alalla on tunnistettavissa kipukohtia, mutta toisaalta suuntaus esim. erikoislääkäri koulutuksen 

kannalta on positiivinen. Meillä kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen ja 

tulevaisuuteen! Tule siis vaikuttamaan työhösi! 

 

Nähdään viimeistään seuraavassa alajaoston kokouksessa! 

 

Saara Sillanmäki,  

alaosaston hallituksen puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hanna.jantunen@hus.fi
https://www.laakariliitto.fi/
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Tutkijavaihto Pensylvaniaan, osa 2 

Ensimmäinen osa matkakertomustani julkaistiin maaliskuussa SKLFY jäsenkirjeessä, jolloin reissustani 

Pittsburghiin Yhdysvaltoihin oli muutama päivä jäljellä. Tiivistänkin tähän toiseen osaan mietteet matkan 

jälkeen.  

Kuten matkakertomuksen ensimmäisessä osassa kerroinkin, olen haaveillut pitkään tutkimusvaihdosta ja 

sainkin vuoden alussa mahdollisuuden lähteä reissuun. Ennen retkeä vaadittiin paljon paperityötä ja se oli 

jo osa oppimisprosessia! Väitöskirjatyöhöni liittyvä tutkimusvaihto sijoittui tammi-maaliskuulle 2018. 

Matkani kohde oli Pensylvanian osavaltiossa sijaitsevaan Pittsburghiin ja UPMC sairaalan Nuclear 

Cardiology osasto, jossa olin professori Prem Somanin ohjauksessa. 

Tutkimusvaihdon aikana hain potilaita, joille oli haarakatkos ja edeltävästi tehty sydänlihasperfuusion 

gammakuvaus. Tutkimus käsitteli faasianalyysiparametrien, ejektiofraktion ja QRS keston yhteyttä. Aineisto 

koostui Yhdysvaltalaisesta, Italialaisesta aineistosta ja näillä näkymin myös Suomalaisesta aineistosta. 

Analysoinnissa käytettiin eri ohjelmia: Cedar-Sinain, Emory toolboxin sekä Corridor4DM ohjelmistoja.  

Tutkimuksen alustavista tuloksista on hyväksytty abstrakti, joka käsittelee mekaanisen dyssynkronian 

mekanismeja haarakatkos potilailla Annual Scientific Session of the American Society of Nuclear Cardiology 

(ASNIC2018) kongressiin, joka järjestetään syyskuussa Kaliforniassa. Kyseessä on viiden esityksen ns. e-

posterisessio, jossa saamme kuitenkin PDF -esityksen avulla ensin esitellä työtämme suullisesti seitsemän 

minuutin ajan ja kysymyksille jätetään hieman aikaa. Tästä samasta aineistosta on tekeillä myös tieteellinen 

artikkeli. 

Väitöskirja prosessi alkaa olla loppumetreillä. Toki tutkiminen tulee varmastikkin jatkumaan läpi työuran. 

Kesä ja syksy on täynnä tutkimusta ja lääketieteen opiskelijoiden opetusta. Suunnitteilla on kuitenkin 

mahdollisesti vielä toinen tutkimusreissu Pittsburgiin, joka toteutuessaan tulisi sijoittumaan alkusyksyyn. 

 

Yllä vasemmalla 

Soldiers and Sailors 

Memorial Hall and 

Museum; alla 

vasemmalla 

sähköjuna 

Pittsburghin 

maisemissa, Science 

Center; oikealla PPG 

Paints Arena – liput 

Pinguissien peliin 

haettu. 
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Tukijäsenten ilmoituksia: 

 

 

                 


