
FINNANEST 28, 41 (1) 15

Erikoistuvan palsta

Etelässä elämä jatkuu entisellään

Juhana Hallikainen
juhana.hallikainen[at]hus.fi

Helsingissä kysyttiin viime vuonna anes-
tesiologian ja tehohoidon sairaalalääkä-
reiltä mielipiteitä saamastaan erikoistu-

miskoulutuksesta Helsingin yliopistossa. Vastaava 
kysely tehtiin edellisen kerran vuonna 2005. Kysy-
myksiin vastattiin anonyymisti netissä.

Vastaajista naisia oli 25 ja miehiä 20 kappalet-
ta. Listalla erikoistumaan ilmoittautuneita on kai-
ken kaikkiaan 76 henkeä, joista osa on äitiys- ym. 
lomilla. Kahden vuoden takaiseen kyselyyn vas-
tasi 50 henkeä. Alle 2 vuotta koulutuksessa olleita 
oli kolme henkeä, 2–4 vuotta 22 henkeä ja yli nel-
jä vuotta 20 henkeä. Eli otos on kohtalaisen katta-
va, mutta ei täydellinen.

Erikoistuva lääkäri hankkii ammattikirjallisuut-
ta keskimäärin 500:lla eurolla, osa suuremmalla-
kin määrällä. Edelliseen kyselyyn verrattuna hen-
kilökohtainen ohjaus eri toimenpiteiden opiske-
lussa on parantunut huomattavasti. Suurimmalla 
osalla oli tiedossa eri klinikoiden kiertojärjestys ja 
aikataulu koko yliopistovaiheen ajaksi, tässäkin oli 
huomattavasti parannusta. Kollegiaalisuus oli hy-
vää ja anestesiahoitajien kanssa työskentelyssä ei 
ole ongelmia.

Eri klinikoiden antamassa opetuksessa oli jon-
kin verran muutoksia niin huonompaan kuin pa-
rempaankin edelliseen kyselyyn verrattuna, mut-
ta joidenkin klinikoiden kohdalla vastaajien pie-
ni lukumäärä (alle viisi henkeä) ei välttämättä 
kerro suuresta muutoksesta klinikan tarjoamas-
sa opetuksessa. Parhaat kouluarvosanat saivat kol-
me pientä suppeaan erikoisalaan keskittynyttä yk-
sikköä (Helsingin ensihoitoyksikkö Medi-Heli ja 
Kipuklinikka) sekä Jorvin sairaala. Suurin paran-
taja edelliseen kyselyyn verrattuna oli Meilahden 
sairaalan leikkausosasto (7,3:sta 8,4:aan). Vuoden 
2005 kyselyn jälkeen lähes kaikissa klinikoissa on 
mietitty ja kirjattu klinikan ohjeisiin sairaalalää-

käreiden koulutukseen liittyviä keskeisiä asioita, 
muun muassa koulutustavoitteet. Alan keskeiset 
oppikirjat ja lehdet ovat hyvin saatavilla.

Kouluarvosanaksi Helsingin yliopiston erikois-
lääkärikoulutukselle tuli 7.7, edellisessä kyselyssä 
vastaava arvosana oli 7.6. Vaikka tulokset ovat vain 
suuntaa antavia, niin ylilääkäritasolla kyselyn tu-
loksiin suhtaudutaan vakavasti. Allekirjoittanut on 
ollut esittelemässä tuloksia klinikan johtoryhmän 
kokouksessa sekä kuukausittaisessa anestesiasai-
raalalääkäreiden koulutustilaisuudessa.

Erikoislääkärikoulutukseen Helsingin yliopis-
tossa ollaan kohtalaisen tyytyväisiä, ja koulutuk-
seen ollaan kiinnitetty aiempaa enemmän huo-
miota, mutta vielä ei ole syytä liikaan tyytyväisyy-
teen, vaan koulutusta on kehitettävä ja seurattava 
edelleen. Kahden vuoden kuluttua kuultaneen taas 
uusia tuloksia.

SAY puolestaan kannustaa erikoistuvia keskit-
tymään huolella kirjalliseen tenttiin. Tämän vuo-
den alusta alkoi kokeilu, jossa SAY:n jäsenillä on 
mahdollisuus hakea stipendiä ensimmäisellä ker-
ralla hyväksytysti suoritetusta erikoislääkäritentis-
tä ja näin kompensoida mahdollisen palkattoman 
lukuloman aiheuttamaa taloudellista lovea. Tätä 
mahdollisuutta oli pelkästään Helsingissä tavoit-
telemassa ainakin seitsemän erikoistuvaa lääkäriä. 
Kiitokset edustamani sairaalalääkärikunnan puo-
lesta tästä taloudellisesta tuesta yhdistyksen nuo-
remmille jäsenille.

SAY:n Juniorikilta eli SATEL järjestää huhti-
kuussa koulutuspäivät Helsingissä, aiheena komp-
likaatiot. Aihe on mielestäni hyvin keskeinen 
ja opettavainen. Tässä ehkä uusi rutiiniaihe jo-
ka klinikkaan säännöllisesti käsiteltäväksi ker-
ran pari vuodessa? Omille virheille toivottavas-
ti joskus oppii jopa nauramaan ja hyvin esitet-
tyinä toistenkin virheistä oppii.                   




