Cliniuksen henkilöstön osaaminen ja kokemustaustasta
Laatu- ja viranomaispalvelut
Matti Hakala, Senior Regulatory Specialist, DI

Tuomas Sippola, QA/RA Specialist, Ins.

Hakalalla on yli 30 v. kokemus terveydenhuollon
laitteista ja tarvikkeista sekä niiden vaatimuksenmukaisuuden täyttämisestä. Hänen erikoisalaansa ovat
MDD- ja FDA-vaatimukset täyttävät laatujärjestelmät.
Hakala on myös osallistunut useiden kansainvälisten ja
eurooppalaisten standardikomiteoiden työskentelyyn ja
standardien laadintaan.

Sippolalla on lähes 30 v työkokemus terveysteknologian
parissa. Hän tuntee hyvin MDD:n, ISO 13485 sekä IEC
60601-1 vaatimukset. Sippola on aiemmin toiminut mm.
Instrumentariumin ja GE Healthcaren palveluksessa
lukuisissa tuotekehitykseen ja viranomaisvaatimuksiin
liittyvissä tehtävissä.

Sanna Lönnfors, tekninen kirjoittaja, M.Sc. (Publ. Health)
Lönnforsilla on useamman vuoden kokemus teknisenä
kirjoittajana. Hän on myös kirjoittanut akateemisen
artikkelin terveysteknologian teknisestä kirjoittamisesta
sekä suorittanut useita European Medical Writers
yhdistyksen kursseja. Lönnfors kirjoittaa niin suomeksi
kuin englanniksikin ja tekee myös käännöksiä.

Johdon konsultointi, markkinakartoitukset
Miikka Maijala, toimitusjohtaja, DI
Maijalalla on 20 vuoden kokemus terveysteknologian tuotteiden kehittämisestä ja kansainvälisestä myynnistä. Hän
on toiminut vuosina 1992–2006 sairaalalaiteteknologian kehityksen, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä
Instrumentarium Oyj:n ja GE Healthcare Finland Oy:n palveluksessa. Maijala on ollut tuomassa globaaleille
terveydenhuoltomarkkinoille useita uusia tuotteita ja ratkaisuja. Maijala on myös Terveysteknologian liitto FiHTA
ry:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitusten jäsen.

Kliiniset tukimus- ja koulutuspalvelut
Timo Parkkari, kliininen johtaja, sairaanhoitaja
Parkkarilla on yli 20 vuoden kokemus terveysteknologian
soveltamisesta ja kehittämisestä. Hän on vastannut 16
vuoden ajan kehitteillä olevien tuotteiden kliinisestä
testaus-ja tutkimustoiminnasta sekä sairaaloiden kanssa
tehtävästä kehitys-yhteistyöstä Instrumentarium Oyj:n ja
GE Healthcare Finland Oy:n palveluksessa ja vuodesta
2006 lähtien Clinius Oy:n palveluksessa. Hänellä on
kokemusta lukuisten erityyppisten teknologiatuotteiden
kliinisten tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta.
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Katri Hamunen, Medical Advisor, LT, anestesiologian
erikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys
Hamunen on kokenut anestesiologian erikoislääkäri,
joka on erityisesti perehtynyt akuutin kivun ja
syöpäkivun hoitoon, sekä aktiivinen tutkija ja
tutkimusten arvioitsija. Hänen päätoimensa on HUS:n
Meilahden sairaalassa. Cliniuksessa Katri toimii
lääketieteellisenä
neuvonantajana
eri
asiakasprojekteissa.
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Pasi Kyllönen, vanhempi kliininen
sisätautien ja kirurgian sairaanhoitaja

asiantuntija,

Kyllösellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta
kliinisestä työstä teho-osastolla. Lisäksi hänellä on
erittäin monipuolinen kokemuskertymä terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin kohdistuvista kliinisistä
tutkimuksista ja testauksista yli 15 vuoden ajalta.
Arto Seljänperä, vanhempi kliininen asiantuntija,
anestesiasairaanhoitaja sekä sairaanhoidon opettaja
Seljänperä on koulutukseltaan sekä anestesiahoitaja että
sairaanhoidon opettaja. Hänellä on yli 20 vuoden
käytännön kokemus operatiivisesta sairaanhoidosta
OYS:sta ja yli 10 vuoden kokemus tuotekehityksestä.
Lisäksi Seljänperä kouluttaa tulevia sairaanhoitajia ja
lääkäreitä.
Jari Villanen, vanhempi kliininen asiantuntija, sisätautien
ja kirurgian sairaanhoitaja
Villanen on yksi maamme kokeneimmista tehohoidon
miessairaanhoitajista. Hänen työkokemuksensa koostuu
työskentelystä tehohoidon osastoilla useammassa
yliopistollisessa ja keskussairaaloissa yli 30 vuoden
ajalta.
Désirée Aspinen-Zimmermann, kliininen asiantuntija,
teologian maisteri
Kaj Ceder, kliininen asiantuntija, erikoisröntgenhoitaja
Cederillä on yli 20 vuoden kokemus röntgenhoitajan
tehtävistä niin CT:n, angiografian, toimenpideradiologian
kuin MRI:n parissa sekä teknisestä laadunvarmistuksesta
mm. mammografiassa.
Anders Häggblom, kliininen asiantuntija, perioperatiivinen hoitotyö, sisätautien ja kirurgian
sairaanhoitaja
Häggblomilla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus
tehohoidosta sekä kansainvälisestä potilassiirtotyöstä ja
siihen liittyvästä hoidon valvonnasta. Hänellä on myös yli
10 vuoden kokemus tuotekehitystyöstä.
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Jari Järvinen, kliininen
anestesiasairaanhoitaja

asiantuntija,

leikkaus-

ja

Järvisellä on yli 20 vuoden kokemus vaativista
anestesiahoitajan tehtävistä niin Suomessa kuin
ulkomaillakin. Hänellä on myös usean vuoden kokemus
tuotekehitystyöstä.
Kari Malinen, kliininen asiantuntija, erikoisröntgenhoitaja
Susanna Pajunen, kliininen asiantuntija, laboratoriohoitaja
Pajusella on yli 20 vuoden kokemus laboratoriotoiminnasta niin yksityisen kuin julkisen terveydenhuollon parissa. Hän on erikoistunut kliiniseen kemiaan
ja hematologiaan sekä laboratorioiden sisäiseen
laadunvarmistukseen.
Janne Päivärinta, kliininen asiantuntija, anestesiasairaanhoitaja
Päivärinta on koulutukseltaan leikkaus-ja anestesiasairaanhoitaja. Hänellä on 15 vuoden käytännön
kokemus operatiivisesta sairaanhoidosta HUS:sta sekä
usean vuoden kokemus tuotekehityksestä.
Anja
Siitonen,
mielenterveyshoitaja

kliininen

asiantuntija,

Tuukka Tikka, kliininen asiantuntija, tehosairaanhoitaja
Pirjo Tunturi, kliininen asiantuntija, anestesia- ja
tehosairaanhoitaja, FM, ammatillisen opettajan pätevyys
Tunturilla on n. 30 vuoden kokemus anestesiahoitajan
tehtävistä yliopisto-ja keskussairaaloista. Lisäksi hän on
toiminut käyttökouluttajana ja anestesiahoitotyön
opettajana usean vuoden ajan.
Merja
Ylikörkkö,
anestesiasairaanhoitaja
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asiantuntija,

