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Yksi lastensairaala saa 
rahaa, neljä jää ilman

Uutiset.
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Jatkuu seuraavalla aukeamallaMari UUsivirta teksti // Minna Jalovaara kuvat

Suomen yliopistolliset lastensairaalat ovat kurjassa kunnossa, mutta 
vain yksi saa valtiolta avustusta uuden rakentamiseen. Kun Silja-Sofia 
Tuomi ja Matti Lassila tulevat katsomaan tytärtään Kerttua Taysiin, 
heidän pitää vuorotella istumapaikoista hoitajien kanssa.

Y hden hengen huone on hy-
vin pieni.

Potilas on kahdeksan kuu-
kauden ikäinen Kerttu Tuo-
mi. Vaikka hänkin on pieni, 
tarvitsisi hän tässä tilantees-

sa ympärilleen enemmän tilaa.
Huone on täynnä erilaisia näyttöjä ja ko-

neita, jotka auttavat Kerttua. Kaksi hoitajaa 
on vauvan kanssa koko ajan.

Tehohoitohuoneessa yhtä potilasta kohti 
pitäisi olla 20 neliömetriä, Tampereen yli-
opistollisessa sairaalassa Taysissa tilaa on 
12 neliömetriä. Tilat on suunniteltu ajal-
le, jolloin ei ollut nykyisen kaltaisia hoito-
ja ja laitteita.

Kun Kertun vanhemmat tulevat sisään, ei 
kaikille aikuisille riitä istumapaikkoja. Niin-
pä he vuorottelevat. Kun tehdään tutkimuk-
sia, huoneeseen tulee lisää ihmisiä ja lait-
teita. Parhaimmillaan pikkuruiseen huo-
neeseen ahtautuu yli kymmenen ihmistä.

Välillä vanhempien on väistettävä käy-
tävään.

– Olemme aina tiellä, sanoo Kertun äiti 
Silja-Sofia Tuomi.

TällAISISSA oloISSA sairaiden lasten pi-
täisi parantua.

Suurin osa Taysin lastenklinikan teho-
valvontaosaston huoneista on kuuden hen-
gen huoneita.

Kun kaikki paikat ovat täynnä, ja vanhem-
mat, hoitajat ja lääkärit ovat paikalla, huo-
neessa voi olla yli 20 ihmistä.

Vaikka muut vanhemmat menevät ulos, 
kun yhden perheen lasta hoidetaan, on tie-
tosuojasta vaikea huolehtia. Tilojen ahtaus 
lisää myös infektioriskiä.

Koko klinikan henkilöstö sairastelee si-
säilmaongelmien vuoksi, ja helteellä lääk-
keet sulavat kaappeihin.

Vesivahinkoja on useita joka vuosi. Yleen-
sä vesi hulahtaa seuraavaan kerrokseen. 
Huoneita ja käytäviä ei voi käyttää kuivaa-
misen aikana.

Tukalat olot ovat tuttuja kaikkien viiden 
yliopistollisen lastensairaalan arjessa. Uusia 
tiloja suunnitellaan tai rakennetaan ja Tay-
sin tilat saadaan käyttöön 2019.

Yhteistä Kuopiolle, Oululle, Tampereelle, 
Turulle ja Helsingille on se, että ne kaikki ko-
hentavat lastensairaaloitaan. Sairaanhoito-
piirit erottaa yksi asia: 40 miljoonaa euroa.

Niin paljon Helsingin yliopistollinen kes-
kussairaala Hyks on saanut valtiolta avus-
tusta uuteen 160 miljoonan euron lasten-
sairaalaansa. Raha tuli erillisellä poliittisel-
la päätöksellä.

Maakuntien lastensairaaloiden mielestä 
samoilla perusteilla myös niiden pitäisi saa-
da valtion tukea neljäsosaan rakentamisen 
kuluista. Ministeriö vastasi, että rahoja ei 
ole varattu teknisessä kehyksessä. 

Kesäkuussa nelikko lähetti uuden kirjeen.

lääkärIT mUISTUTTAvAT akrobaatteja yrit-
täessään saada valtavan ultraäänikoneen joh-
toja seinään muiden koneiden välistä. Alku-
hässäkkään menee enemmän aikaa kuin it-
se tutkimukseen.

Sille ajalle olisi varmasti muutakin käyt-
töä osastolla, Kertun isä Matti Lassila ja äi-
ti Silja-Sofia Tuomi miettivät.

Kerttu on heidän ensimmäinen lapsensa. 
Hän syntyi pikkuisena keskosena.

Nyt Taysissa on oltu viikko. Äiti ja isä ovat 
olleet teho-osastolla joka päivä aamusta il-

Taysin potilaat pääsevät uuteen lasten-
sairaalaan vuonna 2019. Vanhemmat kiit-
televät hoitajia, vaikka tilat ovat surkeat. 
Kun Kerttu Tuomi kuukausi sitten tuli en-
simmäistä kertaa Taysiin, hän oli ollut yli 
viikon muualla sairaalassa.  Vasta Taysin 
hoitaja kysyi kuinka vanhemmat Silja-So-
fia Tuomi ja Matti Lassila jaksavat. 
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taan. Ennen tätä keuhkokuumetta ja sydä-
men liikarasitusta Kerttu on ollut yhteen-
sä viisi kuukautta sairaaloissa.

– Tämä on meidän vauva-arkea, Tuomi 
kertoo.

Erilaiset sairaalat, hoitajat ja hoidot ovat 
tulleet tutuiksi. Taysin hoitajia vanhemmat 
kehuvat. 

Vanhemmat haluavat olla mukana Ker-
tun hoidossa. Hoitajat ja lääkärit kysyvät, 
millaisista asioista Kerttu pitää, ja kuinka 
vanhemmat toivovat Kerttua hoidettavan.

– Mehän kuitenkin tunnemme Kertun par-
haiten, Tuomi sanoo.

Sairaalasta soitetaan kotiin ja kerrotaan 
pienistäkin tapahtumista. Kotona Hämeen-
linnassa on helpompi nukkua, kun voi luot-
taa hoitajiin.

– Kerttu on kokenut niin paljon kaikkea, 
ettei enää haluaisi mitään turhaa lisää, Las-
sila sanoo.

PITkäT PArvEkkEET kulkevat pitkin Taysin 
lastenosastojen ulkoseiniä. Parvekkeet ovat 
yhtä vanhat kuin rakennus, 50-vuotiaita.

Kun tasanteella seisoo, näkee sisään huo-
neen ikkunasta.

Ennen vanhaan vanhemmat eivät saaneet 
tulla sairaalaan sisälle ollenkaan, kun lasta 
hoidettiin. He vierailivat ikkunan takana 
parvekkeella.

Kun vanhemmat päästettiin sairaalaan 
sisään, Taysin parvekkeet piti ottaa osak-
si ahtaita potilashuoneita. Osassa kerrok-
sissa näin kävikin, mutta esimerkiksi teho-
osastolla työ jäi kesken. Ikkunallinen väli-
tila on hyödytön.

Ajatus parvekkeen takana kuikuilevista äi-
deistä ja isistä on nykyään vieras. 2010-lu-
vulla perheet halutaan mukaan hoitoon, 
koska vanhempien läsnäolo auttaa lasten 
paranemista.

LASTEnSAIrAALAT EIväT riitele keskenään 
vaan tekevät tiivistä yhteistyötä, sairaan-
hoitopiireistä vakuutetaan. Nyt puhutaan 
tasapuolisuudesta.

 Hyks hoitaa valtakunnallisesti joitakin 
erittäin vaativia palveluita, esimerkiksi las-
ten elinsiirrot ja avosydänkirurgia. Muu-
ten lasten erikoissairaanhoidon palvelut 
ovat hyvin samankaltaisia. Kaikki yliopis-
tolliset lastensairaalat tarjoavat palveluita 
myös valtakunnallisesti ja omille erityis-
vastuualueilleen.

Päättäjät ovat perustelleet Hyksin rahoja 
sairaalan valtakunnallisella merkityksellä.

Muut eivät tätä niele. Ne sanovat kirjel-
mässään, että avustusta ei käytännössä voi-
da kohdentaa näin. Valtio ei voi tukea vain 
yhden alueen lasten erikoissairaanhoitoa.

Kesäkuisen kirjeen saivat uuden hallituk-
sen sosiaali- ja terveysministeriön kaksi mi-
nisteriä.

Neljä sairaanhoitopiiriä esittää, että val-
tioneuvosto antaa jo syksyn budjettikeskus-
teluissa periaatepäätöksen rahojen myön-
tämisestä lähivuosina.

Tilanne ei näytä lupaavalta. Yle kertoi per-
jantaina, että perhe- ja peruspalveluminis-
teri Juha Rehula (kesk) ei lupaa muille las-
tensairaaloille rahaa.

Silloin oman sairaanhoitopiirin kunnat, 
eli käytännössä asukkaat, maksavat kunkin 
lastensairaalan rakentamisen.

– InhImILLISyyTTä. Inhimillisyyttä lapsia 
ja vanhempia kohtaan, Anna Tiitto sanoo.

Hän on kahden lapsen äiti. Isosisko Pih-
la on kaksivuotias ja sairastanut leukemi-
aa vuoden ajan. 

Perhe on viettänyt Taysin lasten klinikan 
kuutososastolla viikkoja ja kuukausia rank-
kojen hoitojen ja niiden aiheuttamien on-
gelmien takia.

Nyt Pihla on ollut kolme viikkoa kotona 
Valkeakoskella, mutta hoidot jatkuvat vie-
lä puolitoista vuotta. 

Joissain hoidon vaiheissa lapsen pitää ol-
la eristyshuoneessa, josta ei saa poistua ol-
lenkaan. Ne viikot ovat pitkiä.

Jatkuu edelliseltä aukeamalta

Tiitto huokaisee, kun häneltä kysyy, mi-
tä asioita hän haluaisi parantaa.

Tilojen pitäisi olla riittävät tippalaitteen 
kanssa kulkemiseen.

Pesutilojen tulisi olla hyvät. Niissä pi-
täisi olla sellaiset hanat, joilla voisi hoitaa 
pienen lapsen pesun.

Minijääkaappi eristyshuoneeseen van-
hempien juomille olisi kova sana. Nyt juo-
mia pidetään talvella ikkunanraossa.

Olisi hienoa, jos uudessa sairaalassa oli-
si yhteinen ruokasali.

– Että voisi syödä perheen kanssa, niin 
kuin kotona tehdään, Tiitto sanoo.

mUUTAmAn vUodEn päästä nykyistä las-
tenklinikkaa, eli C-siipeä ei luultavasti enää 
ole. Se on tarkoitus purkaa.

Kolmen uuden talon rakentaminen al-
kaa elokuussa. L-rakennukseen tulee las-
ten ja nuorten sairaala. Suunnitellessa on 
kerätty kokemuksia niin työntekijöiltä kuin 
potilailtakin.

Erikoislääkäri Nina Vuorela, poliklini-

kan osastonhoitaja Kirsi Arvonen ja las-
tentautien vastuualueen vt. johtaja Tarja 
Ruuska ovat helpottuneita.

– Uudessa sairaalassa hoitajilla on enem-
män aikaa tehdä työtään, Vuorela kertoo.

Siellä toiminnot saadaan keskitettyä jär-
kevästi, eikä hoitajien tarvitse kuskata lap-
sia tolkuttomia matkoja. Myös potilastur-
vallisuus paranee.

Nykyään esimerkiksi tähystykseen lap-
set lähtevät lastenklinikalta joko kakkos-
kerroksen päiväsairaalasta tai ykkösker-

Vanhan parvekkeen kesken jääneessä tilassa on nyt koneellinen ilmastointi. Ennen se hohkasi lämpöä huonosti ilmastoituihin huoneisiin,                           joiden ikkunoita ei saanut auki. 

Yhden hengen huone teho-osastolla on hyvin pieni. Parhaimmillaan Kerttua hoitaa yli 
kymmenen ihmistä.

Q-rakennuksen lattioita korjataan kos-
teusvaurioiden vuoksi.
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lastensairaalat

Näin sairaalat  
rakentavat

OUlUn ylIOpISTOllInEn 
SAIrAAlA

  • Lastensairaalan kunto: 
Rakennuksen tekninen kunto 
on huono. Sisäilmaongelmien 
vuoksi kaikkia tiloja ei voida 
käyttää. Ahtaat tilat eivät mah-
dollista tehokkuutta, yksiköt 
ovat kaukana toisistaan.

  • Rakennussuunnitelma: 
Uusi lasten- ja naisten sairaala 
rakennetaan OYS:n tontin poh-
joisosaan. Toisistaan kaukana 
olevat yksiköt saman katon alle. 
Osa sairaalan uudistamista.

  • Rakentamisen kustannus-
arvio: 60–70 miljoonaa euroa, 
käyttöönotto 2019.

  • Pyysi valtiolta avustusta 
15–17,5 miljoonaa.

KUOpIOn ylIOpISTOllI-
nEn SAIrAAlA

  • Lastensairaalan kunto: 
Lasten ja nuorten klinikan tilat 
pääsääntöisesti uusissa tai 
remontoiduissa tiloissa. Juuri 
valmistuneessa Kaarisairaalas-
sa synnytysosasto ja lasten ja 
vastasyntyneiden teho-osasto. 
Perhehuoneita. Muut yksiköt eri 
ikäisissä tiloissa.

  • Rakentamisen kustannusar-
vio: 8 miljoonaa euroa, käyt-
töönotto 2015.

  • Pyysi valtiolta avustusta 2 
miljoonaa.

TUrUn ylIOpISTOllInEn 
SAIrAAlA

  • Lastensairaalan kunto: Las-
ten ja nuorten klinikka sijaitse-
vat rakennuksessa, josta muut 
klinikat on jo siirretty pois. 
Sisäilmaongelmia, kosteus- ja 
homevaurioita ja vanhat ra-
kenteet. Tilat eivät mahdollista 
nykyaikaista toimintaa.

  • Rakennussuunnitelma: Uusi 
T2-sairaala rakennetaan rau-
tatien ja moottoritien päälle, 
jo valmistuneen T-sairaalan 
viereen. Samaan rakennukseen 
lasten ja nuorten sekä naisten 
klinikka. Perhesairaala, toimin-
not tehokkaasti järjestetty.

  • Rakentamisen kustannusar-
vio: 91 miljoonaa euroa, käyt-
töönotto 2019.

  • Pyysi valtiolta avustusta noin 
23 miljoonaa.

TAmpErEEn ylIOpISTOl-
lInEn SAIrAAlA

  • Rakentamisen kustannusar-
vio: 70 miljoonaa euroa, käyt-
töönotto 2019.

  • Pyysi valtiolta avustusta 17,5 
miljoonaa.

HElSIngIn ylIOpISTOllI-
nEn SAIrAAlA

  • Rakentamisen kustannusar-
vio: 160 miljoonaa euroa, käyt-
töönotto 2017.

  • Sai valtiolta avustusta 40 
miljoonaa.

Lähteet: Sairaanhoitopiirit,  
Sairaanhoitopiirien lastensairaala-
kirjelmä.

Vanhan parvekkeen kesken jääneessä tilassa on nyt koneellinen ilmastointi. Ennen se hohkasi lämpöä huonosti ilmastoituihin huoneisiin,                           joiden ikkunoita ei saanut auki. 

– Voisimme ottaa enemmän valtakunnallista vastuuta, jos tilat olisivat 
paremmat, Tarja Ruuska sanoo.

roksen teho-osastolta. Hissillä kel-
larikerrokseen, kymmeniä metrejä 
käytävää pitkin, toisella hissillä kah-
deksanteen kerrokseen gastroente-
rologian poliklinikalle.

Vuorela, Arvonen ja Ruuska ha-
luaisivat, että valtionapua pohdit-
taessa otettaisiin huomioon myös 
muiden yliopistosairaaloiden roo-
li. Niissäkin vaativa erikoissairaan-
hoito on korkeatasoista.

– Voisimme ottaa enemmän valta-

kunnallista vastuuta, jos tilat olisi-
vat paremmat, Ruuska sanoo.

Rakennustyöt vaikeuttavat ar-
kea entisestään, mutta työnteki-
jöitä motivoi tavoite. Uudessa per-
hekeskeisessä sairaalassa on paljon 
yhden ja kahden hengen huoneita. 
Se toteuttaa yhden isoimmista Tuo-
men, Lassilan, Tiiton ja kymmenien 
muiden vanhempien toiveista.

Vuonna 2019 vanhemmat voivat 
yöpyä lapsensa luona.

STT
Helsinki

• Valtiovarainministeri Ale-
xander Stubbin (kok) mie-
lestä on liian paljon sanottu, 
että Suomi olisi ajanut Kreikan 
eroa eurosta.

– Sen sijaan tilanteessa, jossa 
Kreikan oma ehdotus oli aivan 
riittämätön pohja neuvottelu-
jen aloittamiseen, oli perustel-
tua pitää yhtenä vaihtoehtona 
Kreikan väliaikaista eroa euros-
ta. Nimenomaan vaihtoehtona, 
jota Suomi ei missään vaihees-
sa ajanut yksin, Stubb kirjoittaa 
blogissaan.

Valtiovarainministeri Stubb 
sanoo antaneensa myös suu-
relle valiokunnalle tietoa eu-
roryhmän jäsenten kannoista.

Stubb ottaa blogissaan kan-
taa myös Suomen Kreikka-kan-
tojen vaiteliaisuuskysymykseen 
viime viikonlopun EU-huippu-
kokouksen valmistelun aisuo-

sitteleminen kana.
Kun neuvottelut Kreikan pyy-

tämästä tukiohjelmasta lähte-
vät liikkeelle, voitiin Suomen 
kannat neuvottelujen aloitta-
misesta Stubbin mukaan jul-
kistaa.

Sdp:n kansanedustaja Timo 
Harakka puolestaan on tehnyt 
oikeuskanslerille selvityspyyn-
nön Suomen Kreikka-kantojen 
salailusta viime viikonlopun 
EU-huippukokouksen valmiste-
lun aikana. kansanedustaja Ha-
rakka kertoo asiasta blogissaan.

Harakan mukaan kansalaiset 
eivät voineet arvioida Suomen 
hallituksen Kreikka-linjaa, eikä 
oppositio saanut kertoa omaa 
kantaansa asiaan hallitusta ja 
suurta valiokuntaa koskevan 
vaiteliaisuuspyynnön takia.

– Jos tiedot olisivat olleet oi-
kea-aikaisesti julkisia, kansalai-
set olisivat voineet itse arvioida 
Suomen hallituksen Kreikka-
linjan poukkoilua.

Stubb: Suomi ei esittänyt 
yksin Kreikan euroeroa

Olli-Pekka Paajanen
STT, Tampere

• Kansalaisaloite, joka pyrkii 
kumoamaan sukupuolineutraa-
lin avioliittolain, ylitti lauan-
taina 50 000 kannattajan rajan. 
Rajan ylittäminen tarkoittaa, 
että asia menee aikanaan edus-
kunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteen tehneelle 
Jukka-Pekka Rahkoselle su-
kupuolineutraalin avioliitto-
lain vahvistaminen tarkoittai-
si, että isyydellä tai äitiydellä 
ei olisi enää merkitystä. Laki 
väittäisi hänen mukaansa, että 
on täysin samantekevää, onko 
lapsella isä ja äiti vaiko juridi-
set vanhemmat.

– Yhteiskunnan täytyy tun-

nustaa, että avioliiton erityis-
asema perustuu todellisuuteen, 
jossa lapsen kehityksen kannal-
ta on olennaista, että lapsella 
on isä ja äiti, Rahkonen sanoo.

Hänen mukaansa miehen ja 
naisen avioliitto on yhteiskun-
nan tärkein rakenne ja esival-
tiollinen instituutio, joka on 
ollut olemassa ennen ensim-
mäistäkään lakia tai valtiota. 

Meneillään olevien Pride 
Tampere -festivaalien palve-
lupäällikkö Ilkka Veiström ei 
usko, että lapsen asema heiken-
tyisi lain myötä.

– Tälläkin hetkellä meillä on 
sateenkaariperheitä, eikä ole 
lapsen edun mukaista, että 
toisella huoltajalla on edessään 
hirvittävä paperisota, että hän 
voi esimerkiksi kirjoittaa kou-
lun papereihin nimensä.

Toisekseen häntä närästää 
se, että monissa lomakkeissa 
joutuu paljastamaan suuntau-
tumisensa.

Kannattajien mielestä 
biologisen isän ja  
äidin erityisasema 
on säilytettävä.

Kansalaisaloite sai 
50 000 allekirjoitusta

• Fennovoiman ydinvoima-
hanke pitäisi haudata, arvioivat 
kristillisdemokraattien, vihrei-
den, vasemmistoliiton ja ruot-
salaisen kansanpuolueen edus-
kuntaryhmien puheenjohtajat 
STT:n kyselyssä. 

Viimeinen pisara oli, kun työ- 
ja elinkeinoministeriön (TEM) 
selvityksissä ei voitu varmistua 
siitä, että pieni kroatialaisyhtiö 
Migrit Solarna Energija täyt-
täisi kotimaisuusvaatimukset.

Puheenjohtajat kritisoivat 
sitä, että viimeisenä takaraja-
na ei pidetty kesäkuun loppua. 
STT/HElSInKI

Yksi pelastettiin 
tulipalosta  
Kangasalla
•Vanhusten palvelukeskukses-
sa syttyi lauantai-iltana tulipa-
lo Kangasalla. Pelastuslaitos sai 
hälytyksen Akanakujalla Pikko-
lan kaupunginosassa sijaitse-
vaan palvelukeskukseen kello 
puoli kymmenen aikaan.

Pelastuslaitokselta kerro-
taan, että yksi ihminen pelas-
tettiin ulos rakennuksesta. Hä-
nen tilastaan ei ollut illalla tar-
kempaa tietoa, mutta vakavilta 
vammoilta vältyttiin.

Palo oli saanut alkunsa asun-
non keittiön hellasta, jonka 
päälle oli unohtunut jotakin, 
joka syttyi tuleen. AAmUlEHTI

Fennovoiman 
voimalahanke 
tulisi haudata


