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Jyväskylässä sattuu ja tapahtuu
Nina Keinänen

Vuonna 1974 Laukaan liikenneonnettomuudessa kuoli 12 ja loukkaantui 
29. Vuonna 1996 Jyväskylän Harjun erikoiskokeella kuoli 1 ja loukkaantui 
32. Vuonna 1998 Jyväskylän keskustan junaonnettomuudessa kuoli 10 ja 
loukkaantui 41. Vuonna 2004 Konginkankaan liikenneonnettomuudessa 
kuoli 23 ja loukkaantui 15.

Liikenteen solmukohdassa  
tarvitaan traumaosaamista

Jyväskylän maantieteellisestä sijainnista johtuen 
Keski-Suomen keskussairaala on joutunut hoita-
maan useita suuronnettomuuksia ja monipotilas-
tilanteita. Päivystyspoliklinikan trauma-team saa-
kin paljon käytännön kokemusta korkeaenergisten 
vammapotilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. Kes-
ki-Suomen keskussairaalan uusien ensiapupolikli-
nikan tilojen tavoitteena on entisestään parantaa 
vaikeasti vammautuneiden potilaiden tutkimus- ja 
hoitoketjua.

Anestesiaklinikan erikoislääkäri Seppo Laurit-
salo toimii sekä klinikan koulutuksesta vastaavana 

Finnanest sairaalakierroksella

osa: 1

lääkärinä että trauma-teamin kouluttajana. Laurit-
salon mukaan ensiapupoliklinikan uusi tilava trau-
mahuone, tietokonekerroskuvauslaite, sekä uudet 
leikkausosaston kanssa yhtenevät potilasmonitorit 
helpottavat vaikeasti vammautuneen potilaan hoi-
toa. Lisäksi ensiapupoliklinikalle on sijoitettu va-
kituinen lääkäri paitsi potilastyötä myös potilai-
den hoidon kiireellisyyden arviointia varten.

Suurienergisesti vammautuneen potilaan hoito-
käytännöstä on tehty virallinen ohje yhteistyössä 
kirurgian klinikan kanssa. Lauritsalo korostaakin, 
että yhteistyö traumatologien kanssa on mahdol-
listanut trauma-teamin koulutuksen ja sen arvos-
tamisen. Ohjeistuksen lisäksi sekä kirurgia- että 
anestesiayksikön lääkäreiden koulutusohjelmaan 

Perjantaisin syödään yhteinen 
aamiainen.

Kapteeni Harri Pikkarainen.

Keski-Suomen keskussairaalan 
uusi päivystyspoliklinikka.
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on sovitettu säännölliset aihetta käsittelevät luen-
not. 

Tietotaitopajassa  
harjoitellaan kädentaitoja

Juuri avajaisiaan viettänyt tietotaitopaja parantaa 
tulevaisuudessa entisestään paitsi trauma-teamin 
kouluttamista myös erikoislääkärikoulutusta. Pa-
ja on valtakunnallisestikin mitattuna monipuoli-
nen ja ainutlaatuinen nimenomaan erikoistuvien 
lääkäreiden koulutustarpeita ajatellen. Tietokone-
ohjatun simulaationuken lisäksi pajassa on laparo-
skooppisten toimenpiteiden simulaattori sekä ana-
tomisia malleja mm. keskuslaskimon kanyloinnis-
ta ja epiduraalikatetrin asettamisesta. Tietotaitopa-
jassa voidaan lääkärin kädentaitojen harjoittelun 
lisäksi opetella myös kommunikointia, johtamista 
ja ryhmätyöskentelyä.

Erikoistumaan pääsyä  
joutuu jonottamaan

16 erikoislääkärin lisäksi klinikassa työskentelee 
tällä hetkellä 12 erikoistuvaa lääkäriä. He ovat va-
linneet joukostaan uudeksi kapteenikseen Har-
ri Pikkaraisen. Kapteenin mielestä Keski-Suomen 
anestesiayksikössä suhtaudutaan myönteisesti eri-

koistuvan lääkärin koulutukseen. Säännöllisen 
työpaikkakoulutuksen lisäksi sairaalan ulkopuo-
lisiin koulutuksiin on päässyt osallistumaan hy-
vin. Uudet lääkärit perehdytetään perusteellisesti, 
ja tehokas työnjohto mahdollistaa monipuolisen 
työskentelyn. Kahden aktiivipäivystäjän läsnäolo 
koetaan myös Pikkaraisen mukaan hyvänä järjes-
telynä. Päivystysrasitus on kohtuullinen, ja suurin 
osa erikoistuvista lääkäreistä olisikin halukkaita 
päivystämään tiheämmin kuin mihin nyt on mah-
dollisuus. Kliinisen työn lisäksi erikoistuvat lääkä-
rit pitävät säännöllisiä työkokouksia kiipeilyn, car-
ting-autoilun, grillijuhlien, ultimaten ynnä muun 
merkeissä. 

Sekä Lauritsalo että Pikkarainen kiittelevät yk-
sikön leppoista ilmapiiriä ja loistavaa porukkaa. 
Hyvän työpaikan maineessa kieriskelevään yksik-
köön onkin erikoistuvilla lääkäreillä jonotuslista, 
sillä kaikille halukkaille ei töitä riitä.

(Toim.huom. Epävirallisen tiedon mukaan ak-
tiivinen sählyn pelaaminen katsotaan eduksi töitä 
haettaessa.)                                                                     

Nina Keinänen 
Erikoislääkäri

Keski-Suomen keskussairaala
nina.keinanen[at]ksshp.fi

Välimatkoja Jyväskylästä: Kuopio 144 km, Tampere 
149 km, Helsinki 270 km ja Oulu 338 km.

Keski-Suomen keskussairaalan väestöpohja: 270 500.

Leikkaussalitoimenpiteitä 15 400 v. 2007.

Tehohoitopotilaita (tehohoito + tehostettu valvonta) 
1075 v. 2007.

Kipupoliklinikkakäyntejä 800 v. 2007.

Anestesiaylilääkäri: LKT Merja Koivuranta.

Henkilöstöhallinnosta vastaava osastonylilääkäri: LL 
Johanna Tuukkanen.

Tehohoidosta vastaava osastonylilääkäri: LL Raili 
Laru-Sompa.

Anestesialääkärin virkoja yhteensä 22.fak
ta 
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