
Akuutti24 päivystys Lahti 
 
Päijät-Hämeen keskussairaalasta Lahdesta löytyy Suomen suurin ja kaunein akuuttilääketieteen 
koulutuspaikka. Lahti on luonnonkaunis kaupunki, jossa on hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä 
runsaasti palveluita ja tapahtumia. Akuutti24 ensihoito- ja päivystyskeskukseen kuuluu paitsi päivystys, niin 
suuri osa ensihoitopalveluista. Lisäksi yksikköön kuuluu mm. kotisairaalatoiminta sekä päivystysosasto. 
Laajan päivystyksen sairaalana Päijät-Hämeen keskussairaala tarjoilee koko kattauksen kaikilla mausteilla ja 
yli 100000:lla vuosikävijällään Akuutti 24 on yksi Suomen vilkkaimmista päivystyspisteistä. 
 
Meillä on tällä hetkellä vajaa 20 akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä ja mielekästä tekemistä 
keksisimme vieläkin useammalle. A24:ssä työskentelee useita akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä ja heitä 
on useimmiten myös iltavuorossa sekä usein myös yövuorossa. Päivystyksen erikoislääkäri on paikalla joka 
päivä aamusta iltaan. 
 
Laajennamme koko ajan erikoistuvien lääkäreiden reunapalveluiden suorittamismahdollisuuksia ja tällä 
hetkellä meidän kauttamme järjestettynä saa tehtyä kaikki pakolliset palvelut erikoistumiseen liittyen. 
Suosittuja kokonaisuuksia aina ratkiriemukkaan päikkäpolihomman lisäksi ovat olleet 1 kk mittainen 
STROKE-jakso. Jakso notkutaan neurologin kanssa yhdessä aivohalvausyksikköä, tehostettua 
valvontaosastoa ja tehoa kiertäen. Kolmen kuukauden pituinen ensihoidon jakso on puhdasta kultaa. 
Jaksolla työskennellään yhdessä ensihoitolääkärin kanssa ja edetään hyvin tuettuna progressiivisesti kohti 
yhä itsenäisempää työskentelyä. Puhumattakaan huolella laaditusta 6 kk ane-jaksosta, lastentautien 
jaksosta, sisätautireunoista… Tarjoamme käytännössä avaimet käteen palvelun erikoistuvalle, jolloin 
tarvitsee tehdä vain yliopistopalvelu meidän jälkeemme. 
 
Koko koulutuskokonaisuuden ajan erikoistuvia lääkäreitä OIKEASTI koulutetaan. 10 vuosittaisen 
ulkopuolisen koulutuspäivän, nimetyn kouluttajatuutorin, erinomaisten konsultaatiomahdollisuuksien ja 
hands on -koulutuksen lisäksi järjestämme viikoittaista koulutusta. A24:ssä on useampi laadukas 
ultraäänilaite ja ultraäänitaitoisia kouluttajia. Opit erikoistumisaikana perusteet päivystysalueen 
keskeisimmistä ultraäänitutkimuksista ja tekemään itsenäisesti ultraääniohjattuja toimenpiteitä. 
-Ja paljonko tämä kaikki maksaa sinulle? Ei mitään. Päinvastoin! Saat koulutettavaksi tulosta kelpo 
korvauksen. 38,25 tunnin viikkotyöajalla liksa on erikoistuvalle lääkärille alle 2 vuoden palveluilla 3862,84€, 
2-4 vuoden palveluilla 4827,92€ ja yli 4 vuoden palveluilla 5559,50 €. Ja tähän päälle kaiken maailman lisät. 
A24-lääkäreiden apuna toimii työvuorosuunnittelija, jonka kanssa sovitaan käytännössä työajoista 
elämäntilanne ja muut tarpeet huomioiden. Myös osa-aikainen työskentely onnistuu. 
Ns. uuden valintamenettelyn kautta aloittaville suunnittelemme alusta uusien vaatimusten mukaisen 
koulutuksen. Soveltuvin osin alamme käyttämään myös ”vanhoilla” erikoistuvilla uuden järjestelmän 
mukaisia kehittymistä tukevia menetelmiä. 
 
Musiikillista tapailua kaupungin tunnelmasta: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DqwMht7MRVE 
Amulet: Suomen Chicago 
 
 
Olemme jatkuvasti potilas ja akuuttilääketiede edellä kehittyvä yksikkö. Emme toki ole vielä mitenkään 
täydellinen paikka, mutta tahto kehittää koko ajan paremmaksi on kova! Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! 
 
Harri, ylilääkäri 
  
https://www.akuutti24.fi/tyopaikat/  
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