
Olen lähtöisin susirajalta Joensuusta 
ja olen aiemmin asunut useamman 
vuoden Kuopiossa ja hetken aikaa 
Oulussa. Nyt oli siis aika katsoa mil-
tä länsirannikko näyttää. Muutin Po-
riin syksyllä 2018 saatuani paikan Sa-
tasairaalasta erikoistuvana fyysikko-
na. Olin vieraillut Porissa vain pari ker-
taa aiemmin, joten suurta kosketus-
pintaa kaupunkiin ei ennen muut-
toa ollut. 

Valmistuin vuonna 2014 Itä-Suo-
men yliopiston sovelletun fysiikan lai-
tokselta filosofian maisteriksi pää-
aineenani lääketieteellinen fysiikka. 
Lääketieteellisen fysiikan koulutusoh-
jelma sisältää kursseja lääketietees-
sä käytettävistä tutkimusmenetel-
mistä ja näiden toimintaperiaatteis-
ta, joiden kanssa fyysikko tyypillisesti 
työskentelee sairaalassa ja tutkimuk-
sen parissa. Sairaalassa tärkeimmät 
fyysikkoa työllistävät osa-alueet ovat 
mm. isotooppilääketiede, sädehoito, 
ihmisestä mitattavat sähköiset sig-
naalit (KLF, KNF) sekä kuvantamisen 
eri muodot. Kursseilla saa kattavan 
kuvan menetelmien toimintaperiaat-
teista sekä demonstraatioiden kautta 
hieman kosketuspintaa fyysikon roo-
lista sairaalassa. Valmistumisen jäl-
keen aloitin Itä-Suomen yliopiston ja 
Oulun yliopiston yhteistyöprojektissa 
väitöskirjatutkijana. Väitöskirja-aihee-
na on eturistisiteen vamman vaiku-
tusta varhaisvaiheen nivelrikkoon ni-
velrustossa. 

Aloitin kouluttautumisen sairaa-
lafyysikoksi Satasairaalassa syksyllä 
2018 erikoistuvana fyysikkona. Sairaa-
lafyysikon koulutukseen kuuluu iso-
tooppilääketieteen, kliinisen fysiolo-
gian, kliinisen neurofysiologian, radio-
logian sekä sädehoidon menetelmiin 
sekä kliiniseen työskentelyyn pereh-
tyminen. Erikoistuminen tapahtuu 
yliopistollisessa sairaalassa sekä kes-
kussairaalassa, mutta päävastuu kou-
lutuksesta on yliopistosairaaloilla.
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sairaalassa työskentelystä yliopiston 
kursseilla tapahtuneita demonstraa-
tioita lukuun ottamatta. Tätä kirjoitta-
essa olen ollut talossa erikoistumas-
sa lähes 2 vuotta, jona aikana olen 
työskennellyt pääsääntöisesti kliini-
sen fysiologian ja isotooppilääketie-
teen (KFI) sekä kuvantamisen osas-
toilla. Työnkuvaani on kuulunut KFI-
osastolla mm. kuvantamislaitteiden 
(SPECT-CT sekä PET-CT) laadunval-
vonta, tutkimusten kuvien käsitte-
ly, säteilyturvallisuus, sekä kliinisen fy-
siologian mittalaitteiden laadunval-
vonta ja toiminnasta huolehtiminen. 
Eräs mielenkiintoisimmista tapah-
tumista, jota olen saanut seurata, on 
Satasairaalan uuden PET-CT-laitteen 
asennus sekä käyttöönotto. Näiden 
ohella olen myös päässyt tarkaste-
lemaan sekä tarvittaessa viilaamaan 
ja päivittämään potilastutkimuksiin 
käytettäviä protokollia. Kuvantamisen 
osastolla olen toiminut magneettiku-
vauksen puolella laadunvalvonnan, 
kuvausprotokolien optimoinnin sekä 
potilaisiin asetettujen vierasesineiden 
magneettikuvausyhteensopivuu-
den selvittämisen saralla. Suurimpa-
na henkilökohtaisena projektina sain 
koota ultraäänilaitteiden ja anturien 
laadunvalvontajärjestelmän, joka jal-
kautetaan rutiininomaiseksi kokonai-
suudeksi koko sairaanhoitopiiriin.

Pori on kohdellut minua hyvin ja 
pienen kulttuurishokin jälkeen sekä 
kielimuurin murruttua olen viihtynyt 
täällä mainiosti. Satasairaalan työyh-
teisö otti minut lämpimästi vastaan 
ja tunsin itseni välittömästi tervetul-
leeksi. Henkilökunta on mukava se-
kä ammattitaitoinen, ja heidän kans-
saan työskentely on todella helppoa. 
Kaupunkina Pori on sopivan kom-
pakti ja välimatkat ovat lyhyet, mi-
kä helpottaa merkittävästi liikkumis-
ta. Porissa on myös todella hyvät lii-
kunta- ja ulkoilumahdollisuudet, jotka 
mahdollistavat virkistymisen ja työstä 
palautumisen.
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