
Kati Kyrölä valmistui lääketie-
teen lisensiaatiksi Kuopion yli-
opistosta ja ortopedian ja trau-
matologian erikoislääkäriksi 

Tampereen yliopistosta. Lisäksi hän on 
perehtynyt vaativaan selkäkirurgiaan 
Oulun yliopistosairaalassa. Tohtorin 
tutkinnon hän suoritti Helsingin yli-
opistossa. Väitöstilaisuus järjestettiin 
Jyväskylän yliopiston vanhassa juhla-
salissa maaliskuussa 2019.

Ortopediksi valmistuttuaan Kati 
Kyrölä hakeutui tietoisesti isoimpaan 
keskussairaalaan. 

– Täällä saa tehdä paljon kliinistä 
työtä hyvin laajalla osaamispohjalla, 

mutta myös tutkimusta kliinisistä ai-
heista, hän toteaa.

Mikä sai sinut kokeneena kliinikkona 
innostumaan tutkimustyöstä?

– Kirurginen 6 viikkoa. Eli se, että 
meillä on paljon vanhoja totunnaisia 
tapoja, jotka eivät perustu tutkittuun 
tietoon eikä näyttöön vaikuttavuudes-
ta. Vanhoja tapoja pitää kyseenalaistaa 
ja kirurgisia hoitoja kehittää. Siihen 
Suomen suurin keskussairaala on paras 
mahdollinen – väittäisin jopa parempi 
kuin moni yliopistosairaala.

Usein ajatellaan, että 
väitöstutkimuksen teko 
on vaikeampaa keskus-
sairaalassa kuin yliopisto-
sairaalassa. Erikoislääkäri 

-lehti päätti kysyä asiasta 
tuoreelta lääketieteen 
tohtorilta,  
ortopedi Kati Kyrölältä, 
joka teki väitöstutkimuk-
sensa Keski-Suomen kes-
kussairaalassa Jyväskylässä.

Keskussairaalassa voi olla hyvät edellytykset 
tehdä tutkimustyötä
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Usein ajatellaan, että tutkimus-
työn tekeminen on keskussairaa-
lassa vaikeaa tai jopa mahdotonta. 
Onko näin?

– Ei ole. On pitkälti sairaalan men-
taliteetista ja esimiehistä kiinni, mi-
ten kliinistä tutkimusta arvostetaan.  
Kirurgisen toiminnan kehittäminen 
antaa esimiehille myös työkaluja kus-
tannustehokkaan ja oikein kohden-
netun potilashoidon suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Jos emme kehitä 
toimintatapojamme, sairaanhoito te-
kee väärille ihmisille vääriä asioita, ja 
niukkenevat varat kohdennetaan huo-
nosti. On parempi toteuttaa tutkittuun 
tietoon perustuvaa hyvää hoitoa kuin 
tinkiä kliinisestä tutkimustyöstä ja 
haaskata rahat mutu-hoitoihin. Parasta 
priorisointia on tarjota oikeille ihmisil-
le hoitoja, joista he hyötyvät, ja siihen 
tarvitaan jatkuvaa kliinistä tutkimusta.

Miten sinun onnistui yhdistää vaa-
tiva kliininen työ ja väitöskirjatut-
kimus?

– Kiitos kollegoiden ja esimiesten 
sekä valtion tutkimusrahoituksen. Il-
man VTR-rahaa ja sen turvin vietettyjä 
tutkimusvapaita – vähiäkin sellaisia – 
ei tutkimusta pysty oman työn ohessa 
kunnolla edistämään.  Myös 
Jyväskylän yliopiston ja eri-
tyisesti prof. Arja Häkkisen 
panostus on ollut kriittisen 
merkittävä. Ilman tutkija-
tiimiä ja tutkimusryhmän 
organisointia kliinikon on 
vaikea yksin lähteä toteut-
tamaan juuri minkäänlaisia 
tutkimusprojekteja. Sen sijaan kliinik-
ko voi tuoda yliopiston "ammattitut-
kijoille" kliinisesti relevantteja aiheita 
omalta alaltaan. Monialainen yhteistyö 
luo mahdollisuuksia hyödyntää uusia 
teknologioita. Tutkimukseen ja hoidon 

suunnitteluun voidaan taas löytää uu-
sia innovaatioita rikkomalla raja-aitoja 
eri alojen väliltä.

– Jatkon kannalta toivoisin, että yh-
teistyötä yliopiston eri alojen kanssa 
voidaan tehdä hyödyntäen jo olemassa 
olevia tutkimusryhmiä tuomalla sinne 
lääketieteellisiä aiheita.

– Biostatistiikan rooli tutkimukses-
sa ja julkaisemisessa on kriittinen, ja 
se on meillä iso puute. 150 km päässä 
sijaitseva erva-alueen biostatistikko ei 
ole toimiva ratkaisu aktiiviselle tutki-
musryhmälle.

Kyrölän mukaan vaativa kliininen 
työ ja tutkimus ovat 
sama asia – jos tekee 
kehittyvää ja haastavaa 
kliinistä työtä, siitä on 
myös tehtävä tutkimus-
ta, joka on lopulta vain 
osa erikoislääkärin työ-
tä.

– Tänä päivänä lähes 
kaikki ortopedit osallistuvat jollain ta-
paa tutkimustyöhön, esim. täyttämäl-
lä hoitoon liittyviä rekistereitä, joista 
saadaan yhteismitallisia laajoja tutki-
musaineistoja isojen sairausryhmien 
hoidon laadusta ja vaikuttavuudes-

Keski-Suomen keskussairaalassa teh-
dään aktiivisesti tutkimustyötä. Vuonna 
2018 myönnettiin 100 tutkimuslupaa 
ja tieteellisiä julkaisuja oli yhteensä 225, 
näistä suurin osa kansainvälisissä ver-
taisarvioiduissa julkaisuissa. Tutkimusta 
tehtiin useilla lääketieteen erikoisaloilla, 
kuten reumatautien, ortopedian, 
syöpätautien, patologian ja sisätautien 
alalla. Lisäksi tehtiin terveys- ja hoi-
totieteellisiä tutkimuksia. Yhteistyötä 
tehdään useiden yliopistojen kanssa. 
Sairaalan koulutustiloissa on järjestetty 
jo monta väitöstilaisuutta.

ta. Samoin osallistuminen monikes-
kustöihin rekrytoimalla ja hoitamalla 
tutkimuspotilaita on merkittävä tapa 
osallistua tutkimustyöhön oman työn 
ohessa, ilman että tarvitsee itse kirjoit-
taa artikkeleita alusta loppuun tai tehdä 
omaa väitöskirjatutkimusta.

Kati Kyrölä korostaa vielä, että lo-
pulta jokainen erikoislääkäri valitsee 
työpaikkansa ja työnkuvansa sen mu-
kaan mitä pitää tärkeänä: työaikaa, isoa 
palkkaa pienimmällä vaivalla, vai mie-
lenkiintoista työn sisältöä.

         Jos tekee kehittyvää ja 
haastavaa kliinistä työtä, siitä 
on myös tehtävä tutkimus-
ta, joka on lopulta vain osa 
erikoislääkärin työtä .
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