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Erikoistuvan palsta

Katriina Lähteenmäki
katriina.lahteenmaki[at]satshp.fi

Tua, kui täs nynnäi pääsi käymää?
– omalääkäristä ensihoidon kautta nukkumaijaksi

Talvi 2004–2005. Vakituinen virka terveyskeskuksessa, yleislääketieteen spesia-
liteetti, opetus- ja koulutusvastaavan sekä avohoidon vastuulääkärin tehtävät. 
1300 asukkaan väestö, mukana kunnan vuokratalot, runsaasti monisairaita 
vanhuksia sekä vanhainkodin asukkaat. 10 tunnin työpäiviä. Loputon määrä 
erilaisia todistuksia ja lausuntoja KELA:lle, työvoimatoimistolle, sosiaalitoimis-
tolle, kouluihin, päiväkoteihin jne.

Kun edes hyvä palkka ei enää saanut suu-
pieliä kääntymään ylöspäin, oli selvää, et-
tä asialle täytyy tehdä jotain. Samoihin ai-

koihin Satakunnan sairaanhoitopiiri (Satshp) sai 
ensihoitolääketieteen erityispätevyyden koulu-
tusoikeudet. Keväällä 2005 tuli haettavaksi kah-
den vuoden määräaikainen virka erityispätevyyt-
tä varten.

Virkaan hakeminen ei toki ollut mikään itses-
täänselvyys, vaan mietin asiaa pitkään. Kynnystä 
nostivat huonot valmiuteni ensihoidossa; terveys-
keskuksessa ei juurikaan joudu tekemisiin ensihoi-
don ja kriittisesti sairaiden potilaiden kanssa. Toi-
saalta olin kyllästynyt ensihoitaja-mieheni jatku-
viin valituksiin siitä, miten lääkäreiltä saa huonoja 
ja asiantuntemattomia vastauksia ensihoidon kon-
sultaatioihin, joten päätin kerätä rohkeuteni ja ha-
kea virkaan.

Ensihoitolääketieteen erityispätevyyteen 
tähtäävä koulutus on tarkoitettu Suomen 
Lääkäriliiton erikoislääkärijäsenille, joilla 
on spesialiteetti anestesiologiassa (tai aneste-
siologiassa ja tehohoidossa), kirurgiassa (tai 
jollakin kirurgiaan kuuluvalla erikoisalalla), 
lastentaudeissa (tai jollakin lastentauteihin 
kuuluvalla erikoisalalla), sisätaudeissa (tai 
jollakin sisätauteihin kuuluvalla erikoisalal-
la), yleislääketieteessä tai muulla soveltuval-
la erikoisalalla.

Koulutusaika on vähintään 2 vuotta kou-
lutusoikeuden saaneissa yksiköissä kuiten-
kin niin, että yliopistosairaaloissa annet-

tua koulutusta on vähintään 3 kuukautta ja 
lääkinnällisessä pelastustoimintaorganisaa-
tiossa (”kenttätyössä”) annettua koulutus-
ta on vähintään 6 kuukauden päätoimista 
työskentelyä vastaava määrä. Muiden kuin 
anestesiologian erikoislääkäritutkinnon suo-
rittaneiden tulee suorittaa kliinisestä palve-
lusta vähintään 6 kuukautta anestesiologian 
ja tehohoidon alalla (yliopisto-, keskus- tai 
aluesairaalassa).

Urakka

Molemmat kahdesta hakijasta tulivat valituiksi. 
Sisätautien erikoislääkäri Margit Seppälä ja minä 
aloitimme syyskuussa 2005 kahden vuoden mää-
räaikaisissa viroissa.

Olimme siis koulutusohjelman pioneere-
ja Satshp:ssa. Valmista koulutussapluunaa ei ol-
lut, vaan se muotoutui matkan varrella. Olin si-
sätautien ja kirurgian päivystyksessä yhteensä 6 
kk, anestesialla 5 kk, teholla ja sydänvalvonnas-
sa yhteensä 3 kk. 3 kk:n yliopistopalvelun suoritin 
TYKS:n anestesian klinikassa.

Kenttätyö toteutui Satakunnan Lääkäriyksikös-
sä, jossa olin iltapäivystysten lisäksi päivälääkärinä 
7 kk. Satakunnan Lääkäriyksikkö on vuonna 1999 
perustettu ensihoidon maayksikkö. Ennen erityis-
pätevyyskoulutuksen aloittamista Lääkäriyksikön 
päivystystoiminta oli hyvin epäsäännöllistä joh-
tuen taloudellisista rajoitteista. Kun koulutusoh-
jelma käynnistyi, lisääntyivät myös yksikön päi-
vystysajat selvästi, koska toinen pätevöityjistä oli 
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yksikössä päivätyössä ja muitakin päivystäjiä tuli 
enemmän. Viime aikoina Lääkäriyksikkö on päi-
vystänyt pääsääntöisesti arkisin klo 8–22. Yksik-
kö toimii osittain lahjoitusvaroin. Vuosituhannen 
vaihteesta lähtien sairaanhoitopiiri on huolehtinut 
kahden sairaanhoitajan palkkakustannuksista sekä 
osasta yhden lääkärin palkkakuluja. Tällä hetkellä 
sairaanhoitopiiri toimii myös ensihoitoon pätevöi-
tyvien lääkäreiden palkanmaksajana.

Erityispätevyyskoulutuksen aikana pitää 
tutkia ja hoitaa ainakin 200 ensihoito- ja/tai 
hätätilapotilasta, joista ainakin 60 tulisi olla 
sairaalalaitosten ulkopuolisia ensihoito- ja/
tai hätätilapotilaita.

Koulutettavan tulee hankkia teoreettis-
ta koulutusta (sisältää myös kurssimuotois-
ta käytännönläheistä ensihoitolääketieteen- 
ja/tai hätätilapotilasopetusta) yhteensä 100 
tuntia.

Erityispätevyystoimikunta järjestää vuo-
sittain valtakunnallisen kuulustelun johon 
voi osallistua erikoislääkäri suoritettuaan 
erityspätevyyteen kuuluvan muun palvelun 
tai viimeisen pätevöitymisvuotensa aikana.

Nopeasti tulivat tutuiksi ensihoitolääkkeet, 
VIRVE, hälytysvasteet, ensivastetoiminta, valmi-
usajat, alueellinen ensihoitojärjestelmä, lääkin-
nällinen pelastustoimi, pelastusviranomainen… 
Aluksi pillit ulvoen ja siniset valot vilkkuen kii-
täminen oli aika hienoa, mutta yhden kolarin jäl-
keen sen hohto himmeni huomattavasti.

Erityispätevyystentin suoritin syksyllä 2006. 
Luin tärppejä, joita ei kysytty, mutta kysymykset 
olivat sen verran keskeistä ensihoitolääketiedettä, 
että pääsin tentistä läpi.

Kolmen kuukauden yliopistopalvelun suoritin 
TYKS:n anestesiaklinikassa keväällä 2007. Tein 
”perusanestesiaa” enkä joutunut päivystämään. 
Tosin urakka oli riittävän raskas ilman päivystyk-
siäkin, kun ajelin lähes päivittäin Noormarkun ja 
Turun väliä. Onneksi kollega Valo aloitti yliopis-
topalvelunsa samaan aikaan ja pystyimme kulke-
maan kimppakyydeillä. Välillä käytin myös hyväk-
seni majoitusmahdollisuutta sukulaisten luona. 
Mieheni oli kyseisen kolmen kuukauden ajan käy-
tännössä yksinhuoltaja – niin vähän ehdin osallis-
tua arkiaskareisiin.

Sairaalan ulkopuolisista A- ja B-tehtävistä pidin 
lokikirjaa, mutta muista hoidetuista hätätilapo-
tilaista en. Koska olimme koulutusohjelman pio-
neereja Satakunnassa, olivat viralliset vaatimukset 

hiukan hakusessa ja jotkut vaatimukset selvisivät 
vasta matkan varrella. Olisinkin toivonut enem-
män säännöllisiä palavereja ohjaajan kanssa sekä 
selkeän koulutussuunnitelman.

Kaiken tämän pakerruksen jälkeen sain ensi-
hoitolääketieteen erityispätevyyden joulukuussa 
2007.

Mutta… ei minusta päätoimista ensihoitolää-
käriä tullut. Sairaalan ulkopuolista ensihoitoa en 
kokenut enkä koe riittävän mielekkääksi. Kaikis-
ta sairaankuljetustehtävistä vain 2–4 % on todelli-
sia A- tehtäviä (eli tehtäviä, joissa potilaalla on pe-
ruselintoimintojen vakava häiriö tai sen uhka). Ja 
– ainakin Satakunnassa – vain murto-osassa näistä 
on hyötyä siitä, että lääkäri kiitää siniset valot vilk-
kuen paikalle tekemään temppuja. Mielestäni re-
surssien kannalta olisi järkevämpää luoda ympäri 
vuorokauden toimiva konsultaatiojärjestelmä, jos-
sa sairaankuljetus tavoittaa aina asiantuntevan, en-
sihoitojärjestelmän tuntevan ensihoitolääkärin, jo-
ka pystyy ohjaamaan oikeaan hoitopaikkaan ja an-
tamaan tarvittavat hoito-ohjeet.

Tulos/nykytila  
(mikä minusta sitten tulee isona?)

Jo yleislääketieteen spesialiteettia hankkiessani 
90-luvun puolivälissä olin muutaman kuukauden 
Satakunnan keskussairaalan anestesiaosastolla. En 
joutunut silloin päivystämään, ja potilaatkin oli-
vat enimmäkseen perusterveitä gynekologisia po-
tilaita. Muistan kuitenkin jo silloin ”tykästyneeni” 
alaan, enkä vähiten mukavan työilmapiirin takia. 
En muistanut väärin, sen huomasin pian aneste-
siajakson aloitettuani!

Erikoistun nyt anestesiologiaan ja tehohoitoon. 
Millä aikajänteellä valmistun, jää nähtäväksi. Vii-
meisin VES antaa mahdollisuuden maksaa toisel-
le erikoisalalle erikoistuvalle lääkärille erikoislää-
kärin palkkaa. Onneksi minulla on esimies, joka 
sen minulle suo. Tosin esimiehen kannalta huonoa 
on se, ettei minulla ainakaan palkan takia ole kiire 
suorittaa toista erikoislääkärin tutkintoa.

En siis palannut takaisin terveyskeskustyöhön. 
Olin saanut virkavapautta tk-virastani erityispäte-
vyyden suorittamista varten, mutta keväällä 2007 
irtisanouduin. Terveyskeskustyöstä kaipaan hyviä 
työtovereita ja vuosien myötä tulleita hyviä poti-
las-lääkäri -suhteita. Palkkakin oli terveyskeskuk-
sessa hyvä. Tienasin pelkällä päivätyöllä saman 
kuin nyt 2–4 etupäivystyksen kera. Koen kuiten-
kin, että tk-työ oli raskaampaa, koska päivät venyi-
vät ja koko ajan oli kiire. Sen verran leppoisampaa 
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nykyinen anestesiatyö on, etten voisi kuvitellakaan 
palaavani entiseen terveyskeskuksen työtahtiin 10 
minuutin päivystysaikoineen! Onkohan minusta 
tullut laiska...?

Vaikkei ensihoidosta tullut elämänuraa, oli 
hienoa huomata, että vanhakin koira oppii uu-
sia temppuja. Sairaalakollegoiden ja muiden työ-
kavereiden vastaanotto oli pääasiassa kannusta-
vaa ja kollegiaalista. Vaikka kynnys sairaalamaail-
maan hyppäämiseen oli korkea, madalsi kynnystä 
jonkin verran se, että talo oli tuttu jo yleislääketie-
teen erikoistumisajoilta. Jos en nyt olisi lähtenyt, 
olisi kynnys muutamassa vuodessa tullut ylipää-
semättömäksi. Minusta olisi saattanut tulla kyy-
ninen, ennenaikaisesti vanhentunut hermoraunio 
terveyskeskuksen perimmäiseen vastaanottohuo-
neeseen.

Varsinkin terveyskeskuslääkärin kiireisen, by-
rokratiaa ja sosiaalipolitiikkaa pursuavan uran jäl-
keen tuntuu ylelliseltä, kun saa keskittyä (yleensä) 
yhteen potilaaseen kerrallaan. Ei tarvitse kirjoittaa 
vinoa pinoa todistuksia, lausuntoja, reseptejä. Toki 

potilaan hoito on kaikkea muuta kuin omalääkä-
rin kokonaisvaltaista hoitoa. Yleensä potilaat eivät 
muista anestesialääkärin nimeä, eikä anestesialää-
käri saa mitään palautetta siitä, miten potilaan lop-
puelämä on operaation jälkeen sujunut (ellei tule 
potilasasiamieheltä lausuntopyyntöä..). Lahjoja-
kin tulee huomattavasti vähemmän kuin terveys-
keskuksessa!

Negatiivisin puoli ovat etupäivystykset, jot-
ka välillä tuntuvat vievän mehut nelikymppisel-
tä, kahden alle kouluikäisen lapsen äidiltä. Voi si-
tä huudon määrää välillä, kun väsynyt äiti karjuu 
kahdelle uhmaikäiselle ja yhdelle keski-ikää lä-
hestyvälle hirviölle!                                           

Kursivoidut kohdat: http://www.laakariliitto.fi/koulutus/
erityispatevyydet/ensihoito.html

Katriina Lähteenmäki
erikoistuva el, yleislääketieteen el 

ensihoitolääketieteen erityispätevyys
katriina.lahteenmaki[at]satshp.fi
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