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• Pitäkää hinnat maltillisina 
kirpputoreilla ja kierrätyskes-
kuksissa. Muuten käy niin, et-
tä tavara ei liiku ja menee asi-
akkailtakin mielekkyys koko 
hommasta, jos samat vaatteet 
ja tavarat pyörii kuukausi tol-
kulla liikkeessä.

•Minkähän takia Alko ei ole 
auki pyhäinpäivänä, vaikka la-
ki ei aukioloa enää mitenkään 
estä? Loppasuu

• Ei kannata ottaa kissanpen-
tua, jos on alle 12 vko, jää il-
man emon maitoa eikä kehity 
kunnolla, kissojenkin kohdal-
la on näköjään pentutehtailua, 
eläinsuojeluvalvoja voisi olla 
kiinnostunut.

• Eikö olisi vähempi kirjoitte-
lu verojutuista riittänyt. Kun 
ei kiinnosta pätkääkään.

• Kateus(vero)luvut taas jul-
kaistu. Miltähän se tuntuu yli 
100 te tienaavista olla 2-10 ker-
taa parempi ihminen kuin nor-
maali duunari? Eikö niitä häve-
tä yhtään, onko niiden työ to-
della noin arvokasta? Ammat-
tiliittojen johtajat esimerkiksi, 
posketonta menoa - mielestäni 
työn julkisuus ei ole peruste. 
Tähän maahan tarvitaan palk-
kakatto! Kukahan pomo aloit-
taa itsestään? Sitä odotellessa

• Kaikkien virkamiesten kan-
nattaa varalta julkisesti Ame-
rikkaa myöten ilmoittaa seu-
raavaa: Jos joku Kainuuseen 
jotakin suunnittelee, että: 
jos tarvitset sähköä vähänkin 
enemmän, niin meillä ei ole 
tarjota sitä. Meillä menee vä-
hintäänkin vuosi, tai viisi jos 
joudutaan kaavoittamaan tai 
vaikka pelkästä rakennuslu-
vasta olisi kyse. Jo nyt on ti-
heään rakennettu, että emme 
voi taata varmaa rak. paikkaa. 
Ymp.- ja muut luvat vievät jo-
pa viisi vuotta. Tällä hetkellä 
kärsimme itsekin kovasta työ-
voimapulasta.

• Vihreätkö avoimella ja kestä-
vällä pohjalla? Ollutkin teatteria

•Miettikääpä sotkamolaiset, 
miten Shellin tontin kerrostalo 
peittää kesäiltana raitilta las-
kevan auringon. oynho
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K ainuun Sanomissa 31.10. 
jatkokäsiteltiin mediassa 
maanantaina esiin nos-

tettua asiaa siitä, kuinka kalliit 
oikeuskulut uhkaavat kansalai-
sen oikeusturvaa. Kirjoitukses-
sa tuotiin aiheellisesti esiin huo-
li siitä, että suuret oikeudenkäyn-
tikulut voivat estää oikeussuojan 
saamisen. Kirjoituksessa perättiin 
myös asianajokulttuurin muutos-
ta liittyen pienten asioiden hoi-
tamiseen.

Myös Suomen Asianajajaliitto 
jakaa huolen kalliista oikeuden-
käyntikuluista. Asianajajien hoi-
tamista riidoista merkittävä osa 
sovitaan kuitenkin jo ennen tuo-
mioistuinkäsittelyä.

Maanantain haastattelussa 
totesin, että tuomioistuimeen 
päätyvissä asioissa tuomioistuin-
ten tulisi ottaa huomattavasti ny-
kyistä aktiivisempi rooli proses-
sin johtamisessa ja terävöittämi-

sessä keskittymällä olennaiseen 
ja panostamalla asian valmiste-
luun. Tämä lyhentäisi käsittely-
aikaa ja pienentäisi myös asian-
ajokulujen määrää. 

Maanantain jutussa käsiteltyjen 
rikosasioiden lisäksi ongelmia on 
myös riita-asioissa. Yksi niistä on 
oikeusturvavakuutusten huomat-
tava vaihtelu sekä varsin kirjavat, 
erilaisia rajoituksia sisältävät va-
kuutusehdot.

Monet oikeusturvavakuutuk-
set ovatkin vielä aivan lasten ken-
gissä. Asianajajaliitto on yhteis-

työssä Kuluttajaliiton kanssa tuo-
nut jo useita vuosia esiin, kuinka 
riittämätön oikeusturvavakuutuk-
sen korvauspiiri on ja kuinka har-
va kuluttaja tiedostaa, että näille 
vakuutuksille tyypillinen korva-
uskatto riittää usein vain yksin-
kertaisten perusriitojen korvaa-
miseen. 

asianajajaliitto teroittaa eri-
tyisesti sovittelun merkitystä rii-
dan ratkaisussa. Kuluttajan kan-
nalta on omituista, että oikeustur-
vavakuutukset eivät usein korvaa 
sovittelijan palkkiota eivätkä eh-
kä muitakaan sovittelun kuluja, 
vaan ainoastaan oikeudenkäynti-
kulut. Asiakas ohjataan näin rat-
kaisemaan riita ensisijaisesti oi-
keudessa, vaikka asiakasta tulisi 
kannustaa riidanratkaisuun ensi-
sijaisesti sovittelun kautta – mikä 
olisi huomattavasti edullisempaa.

Kainuun Sanomien artikkelissa 
väitetään, että asianajokulttuuri 

kaipaa muutosta, jotta myös ih-
misten pienet asiat tulisivat hoi-
detuksi.

Asianajajat ammattikuntana 
toivottavat kaikki asiakkaat ter-
vetulleiksi juttujen suuruudes-
ta riippumatta. Juuri asianajajan 
herkkyys ja kokemus tunnistaa 
tuomioistuinkäsittelyn tarpeelli-
suus on yksi ammattikunnan vah-
vuuksia. Asianajaja hoitaa juttua 
aina yhteistyössä asiakkaan kans-
sa noudattaen asianajajien eettisiä 
ohjeita, joiden mukaan tarpeetto-
mia kustannuksia ei saa aiheuttaa 
ja mahdollisuudet sovintoon pitää 
selvittää etukäteen. 

Asianajajaliitto näkee, että vi-
rinnyt keskustelu oikeuskulujen 
ja oikeusturvavakuutusten oikeu-
denmukaisuudesta on tärkeää ja 
tervetullutta, jotta asiakkaan oi-
keusturva toteutuisi jatkossa ny-
kyistä paremmin.

jarkko ruohola
suomen asianajajaliiton puheenjohtaja

Asiakkaan oikeusturvan  
parantaminen on yhteinen tavoite

Oikeusturvavakuutusten 
korvauskatto riittää  
usein vain  
yksinkertaisten  
perusriitojen  
korvaamiseen.

E turauhassyöpä on miesten 
yleisin syöpä. 900 miestä 
liikaa, kuolee vuosittain tä-

hän vastenmieliseen tautiin.
Useimmiten tauti ei aiheuta mi-

tään ennakoivia oireita potilaas-
sa. Tauti on yllätyksellinen ja tu-
lee yleensä esiin varttuneessa iäs-
sä olevassa miehessä.

Usein eturauhassyöpä on en-
simmäinen merkki miehelle elä-
män rajallisuudessa. Parhaassa 
elinvoimassaan olevat miehet, 
joutuvat taudin myötä antaman 
itsestään miehisyyden keskisiä 
elementtejä.

eturauhassyövän tutkiMus 
Suomessa on laajaa ja tuloksel-
lista, mutta nyt ollaan tilanteessa, 
jossa tutkimuksen nopeuttamis-
kesi tarvitaan merkittäviä talou-
dellisia lisäpanostuksia. Eturau-
hassyövän alkuvaiheen diagnos-
tiikka tarvitsee urologeille ja on-
kologeille uusia työkaluja.

PSA -testi ei anna hoitamatto-
man miehen osalta riittävää infor-
maatiota miehen eturauhasen ti-
lanteesta. Tarvitaan menetelmiä, 
joka luotettavasti segmentoivat 
eturauhasyöpää. Tärkeää on löy-
tää ne miehet, jotka tarvitsevat 
radikaalihoitoja.

Monen eturauhasyöpäpotilaan 
elämänlaatu voidaan paremmin 
taata, kun kajoavat hoidot teh-
dään vain niitä tarvitseville po-
tilaille riittävän varhaisessa vai-
heessa. Suomessa on paljon käy-

piä hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, 
joilla on hyvä vaste eturauhassyö-
pään. Mutta selvää on että, jos nä-
mä hoidot voitaisiin aloittaa ai-
kaisemmin ja viiveettä, saataisiin 
vielä parempia tuloksia.

potilaiden läpiMenoajat sairaa-
lassa ovat lyhentyneet merkittä-
västi. Enää ei tarvita niin paljon 
seiniä ja muita fyysisiä rakentei-
ta potilasvirran hoitamiseksi. Yhä 
useammin hoitoja voidaan tehdä 
polikliinisesti tai potilas voi naut-

tia lääkkeensä kotonaan.
Kliiniset hoidot ovat Suomessa 

yleensä hyvällä tasolla, vaikka po-
tilaat kertovat merkittävistä alu-
eellisista eroista.

Erityisesti kuvantamisen osalta 
löytyy vielä paljon parannettavaa. 
Kuvantaminen on kuitenkin tär-
keä osa prosessia, jossa pyritään 
kunkin potilaan eturauhassyövän 
profiloimiseksi. Siksi huolellinen 
alkuselvittely on paikallaan, jot-
ta vain hoitoa todella tarvitsevat 
potilaat hoidettaisiin.

kliiniset hoidot sujuvat ajal-
laan ja vaikuttavasti. Kuitenkin 
potilaan henkinen toipuminen ot-
taa aikaa. Tarvitaan vertaistukea, 
jotta potilas voi käsitellä syövän 
ja hoitojen aiheuttamia muutok-
sia itsessään ja parisuhteessaan.

Potilaat kokevat lähes poik-
keuksetta syvää lojaaliutta lääkäri-
ään kohtaan. Suomessa on totuttu 
siihen, että kun menee lääkäriin 
voi luovuttaa suitset kliinikolle ja 
voi luottaa siihen, että eettisesti 
ja kliinisesti kaikki sujuu oikein.

Tosiasia on kuitenkin se, että 
kohtaamisen ajat vastaanotoilla 
lyhenevät mitä suuremmaksi poti-
lasvirrat käyvät, siksikin olisi tär-
keää, että urologien ja onkologien 
aika, eturauhassyövän osalta, käy-
tettäisiin enenevässä määrin nii-
den potilaiden hoitoon, jotka vaa-
tivat radikaalihoitoja.

Kuitenkaan ei voi unohtaa poti-
laita, jotka ovat aktiiiviseurannas-

sa. Aktiiviseuranta on paljon muu-
takin kuin PSA:n mittaamista. Sen 
tulee sisältää riittävän usein poti-
laan ja lääkärin välisiä kohtaami-
sia sekä kuvantamisia ja kokeita, 
jotta voidaan turvallisesti säilyt-
tää se tilanne, kun syöpä on on-
nekkaasti löydetty paikallisena.

kiMMo järvinen
toiminnanjohtaja, Propo suomen etu-

rauhassyöpäyhdistys ry

900 miestä liikaa

MiKä?

PROPO

  • Suomen eturauhassyöpäyh-
distys toimii eturauhassyöpään 
sairastuneiden ja heidän läheisten-
sä hyväksi. 

  • Tavoitteena on edistää etu-
rauhassyöpäpotilaiden hyvää 
ja oikeudenmukaista kohtelua, 
parantaa heidän elämänlaatuaan 
sekä vähentää eturauhassyövästä 
aiheutuvaa kärsimystä.

  • Välitämme luotettavaa tietoa 
eturauhassyövästä ja hoitovaihto-
ehdoista sekä annamme eturauha-
syöpäpotilaille ja heidän läheisil-
leen neuvontaa ja vertaistukea.

  • PROPO-lehti ilmestyy neljä ker-
taa vuodessa ja sisältää ajankoh-
taista tietoa eturauhassyövästä, 
hoitovaihtoehdoista ja elämästä 
eturauhassyövän kanssa.

  • Verkossa: www.propo.fi


