
 f Suomen anestesiologiyhdistys 
(SAY) perustettiin vuonna 1952. 
Tänä vuonna yhdistyksemme 
täyttää siis 70 vuotta. SAY on 
anestesiologian, tehohoidon, 
ensihoidon ja kivunhoidon 
asiantuntijoiden erikoislääkärijär-
jestö, joka edistää erikoisalamme 
kehitystä ja yhteistyötä sekä 
antaa lausuntoja ja suosituksia 
erikoisalaa koskevista asioista. 

SAY järjestää kokous-, esi-
telmä- ja neuvottelutilaisuuksia 
ja jakaa apurahoja erikoisalaan 

liittyvään tutkimustyöhön ja am-
mattitaidon kehittämiseen. Lisäk-
si julkaisemme Finnanest -lehteä 
ja voimme tarvittaessa harjoittaa 
erikoisalaamme edistävää muuta 
toimintaa. 

SAY:ssä on nykyisin 13 
jaosta, jotka toimivat aktiivisesti. 
Jaosten toiminta on keskeistä 
yhdistyksemme toimintaa. Tässä 
teemanumerossa jaokset saavat 
puheenvuoron ja esittelevät 
toimintaansa.

Maija Kaukonen
Finnanest, päätoimittaja
paatoimittaja@say.fi

Matti Reinikainen
SAY:n puheenjohtaja
matti.reinikainen@kuh.fi

SULATin edustajat 
osallistuvat aktiivisesti 
myös kansainvälisiin 
koulutuksiin. Kuva SSAI:n 
lastenanestesiakurssilta 
Islannissa 2000-luvun 
alkupuolella.

Anestesian historia
Ajankohta
Tapahtuma

n. 1000
Monte Cassinon 
luostarissa ns.  
nukutussienen 

käyttö

1200-luku
Eetteri  

keksitään

1772
Joseph Pristley  
keksii ilokaasun

1830–1831
Kloroformi  
keksitään

16.10.1846
William T.G. Morton 
demonstroi toimen-
piteen eetterianes-

tesiassa

1847
Professori James 
Y. Simpson alkaa 

tarjota synnyttäville 
naisille kloroformia 

synnytyskipuihin 
Skotlannissa

8.3.1847
Suomen  

ensimmäinen 
anestesia
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Kehitysyhteistyöjaos

S
uomen anestesiologiyhdistyksen Kehi-
tysyhteistyöjaos perustettiin 10.10.2015. 
Tässä ensimmäisessä perustamiskokouk-
sessa olivat paikalla Tapani Tuppurainen, 

Tuula Manner ja Miretta Tommila.  Kyseisen ko-
kouksen pöytäkirjaan on kirjattu kolme tavoitetta 
- jaos yhdistää kehitysyhteistyöstä kiinnostunei-
ta, tarjoaa kehitysyhteistyöaiheisia koulutuksia 
kotimaan kollegoille ja avustaa kehitysyhteis-
työhankkeissa. 

Jo ensimmäisessä kokouksessa kohdemaaksi 
valikoitui Tansania, johon useampi kollega oli 
tutustunut muiden avustusjärjestöjen kautta. Sit-
temmin kehitysyhteistyöjaos on kohdannut juuri 
samoja haasteita kuin kehitysyhteistyö yleensä – 
verkostoituminen voi kohdemaassa olla yllättävän 
haasteellista. Meidän tapauksessamme yhteistyö-
kumppanit ovat vaihtaneet välillä erikoisalaa ja 
kotimaataankin. 

Tällä hetkellä järkevimmältä tuntuisi raken-
taa yhteistyötä Maailman Anestesiologiyhdistyk-
sen (WFSA) kanssa. WFSA:lla on jo olemassa 
olevaa simulaatiokoulutusta useassa kehittyvässä 
maassa – myös Tansaniassa. Tavoittelemme yh-
teistyömallia, jossa voisimme sitoutua lähettä-
mään kollegan säännöllisesti simulaatiokoulut-
tamaan WFSA:n kursseille. Toiveissa on myös 
löytää paikallinen sairaala, jota voisimme samais-
ten käyntien yhteydessä kouluttaa ja tukea.

Koulutustavoite sen sijaan on toteutunut pa-
remmin kuin varsinainen avustustyö. Jaos on 
järjestänyt useasti sessioita Operatiivisille päi-
ville – edellisen kerran luennot ovat referoituna 
Finnanestin numerossa 1/22. 

Verkostoituminenkin on onnistunut kohtuu-
della, sillä onhan jäsenmäärä kuusinkertaistunut. 
Jäseniä on tällä hetkellä siis yli kolmekymmentä.  
Johtokunnassa toimivat Pia Puolakka (pj), Tuula 
Manner (siht), Miretta Tommila, Matti Reini-
kainen, Aino Saranko ja Timo Rinne. Yhtey-
denpitoa jäseniin pidetään sähköpostilla, mutta 
myös Facebook-ryhmä löytyy nimellä Kehitys-
yhteistyöjaos. 

Olemme kokoontuneet Operatiivisten päi-
vien vuosikokouksen lisäksi yleensä noin kerran 

vuodessa – kokouksia on ollut ainakin Kuopiossa, 
Tampereella ja Turussa. Jokainen tapaaminen on 
ollut erityinen mutta toistaiseksi ehkä erityisin on 
ainakin allekirjoittaneelle ollut kesäinen Kuopio 
vuonna 2017 Tapani Tuppuraisen isännöidessä 
meitä. 

Tuon tapaamisen innoittamana oli seuraava-
kin vuosi aktiivinen. Merja Salonen järjesti Tan-
saniasta Kilimanjaro Christian Medical Centerin 
anestesiaylilääkäri Kainon ja erikoistuva lääkäri 
Evansin tutustumaan suomalaiseen anestesia-
osaamiseen niin Helsingissä kuin Joensuussakin, 
jossa vieraista huolehti Matti Reinikainen. Kaino 
puolestaan luennoi maansa ja oman sairaalansa 
anestesiakoulutuksen tilanteesta iltatilaisuudessa 
Lääkäritalolla syyskuussa 2018. Mieleen jäi in-
nostuneen ja lahjakkaan kollegan esityksestä eri-
tyisesti se, että hän työskenteli tuolloin ainoana 
erikoislääkärinä alueella, jolla asui jopa 
15 miljoonaa ihmistä. Saman vuoden 
Operatiivisilla päivillä kuulimme myös 
silloisen WFSA:n presidentti Jannicke 
Mellin-Olsenin mielenkiintoisen esityk-
sen otsikolla ”The global anaesthesia and 
surgical crisis”. WFSA:n visiossa anes-
tesia on turvallista kaikkialla ja tähän 
tähdätään mm. SAFE (safer anaesthesia 
from education) -materiaalin avulla.

Kaikki uudet jäsenet ovat tervetul-
leita ja voivat lähettää vapaamuotoisen 
hakemuksen jaoksen sihteerille tai pu-
heenjohtajalle. 

 § Jaoksen nimi: 
Kehitysyhteistyö-
jaos

 § Jaoksen puheen-
johtaja:
Pia Puolakka

 § Jaoksen sihteeri:
Tuula Manner

Keharit Turus. Kuva Pia Puolakka, 2022.1847
John Snow kirjoittaa 

ensimmäisen anestesian 
oppikirjan

1853
Ontto hypoderminen 

neula keksitään ja siihen 
yhdistetään aiemmin 

keksitty ruisku

7.4.1853
Kuningatar Victoria syn-
nyttää Prinssi Leopoldin 

kloroformianestesias-
sa, mikä popularisoi 
kloroformin käyttöä. 

Anestesialääkärinä toimii 
John Snow.

1863
Gardner Quincy Colton 

ottaa ilokaasun käyttöön 
hammasklinikoillaan

1880
Suomessa käytetään 

ilokaasua

1884
Tohtori Karl Koller 

demonstroi kokaiinin 
käyttöä silmäkirurgiassa

1889
Henry I. Dorr saa  

ensimmäisen  
anestesiologian  

professorin tittelin
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 § Jaoksen nimi: 
Suomen Lastenaneste-
siajaos SULAT

 § Jaoksen puheenjoh-
taja:
Kai Kiviluoma

 § Jaoksen sihteeri:
Elina Kyösti

Lastenanestesiajaos SULAT

S
ULAT eli virallisesti Suomen aneste-
siologiyhdistyksen Lastenanestesiajaos 
SULAT on toiminut virallisesti vuodesta 
1989. Toiminnan lähtökohtana voidaan 

kuitenkin pitää vuotta 1986. Tällöin Turussa 
kokoontuivat Eila Iisalo (Turku), Matti Mattila 
(Kuopio), Olli Meretoja (Helsinki) ja Pauli Ryhä-
nen (Oulu). Heidän kokouksensa johti SULATin 
toimintaan. Jo samana vuonna SAY:n vuosikoko-
uksessa oli symposium: Lasten Anestesia. Sym-

posiumin valmisteluun osallistui myös 
edustus Tampereelta. Silloin ilmestyi 
myös Finnanestissa teemanumero: 
Lasten anestesia. Kuulemma kovasti 
luettu, mutta ei liene enää saatavilla.

Legendaarisiin mittoihin ovat 
päässeet SULATin ensimmäiset 
koulutuspäivät Rokualla, joka on oiva 
luontokohde noin 60 kilometriä Ou-
lusta. Tampereen kollegat Kassila ja 
Inberg ovat hyvillä mielin kertoneet 
seikkailuistaan suksien kanssa Ou-

lun asemalla. Siitä lähtien kokouksiin on pyritty 
järjestämään mahdollisuudet myös liikunnalle ja 
muulle vapaammalle ajatustenvaihdolle. Vapaa-
ehtoisperusteiselle yhdistystoiminnalle ominai-
sesti sopien jaoksen pöytäkirjat ja kokouksissa 

kiertävä lentopallokin ovat joskus olleet hukassa, 
mutta aina löytyneet.

SULAT on osallistunut aktiivisesti Opera-
tiivisten päivien ohjelman tuottamiseen. Useasti 
on onnistuttu täyttämään perjantain iltapäivä-
sessiokin, vaikka silloin monilla jo kotiinpaluu 
kiehtoo. SULATin kautta on myös sovitusti jär-
jestetty niin edustajat Lääkäriliiton erityispäte-
vyystoimikuntaan, SSAI:n lastenanestesian ja te-
hohoidon lisäkoulutusohjelmaan sekä Euroopan 
lastenanestesiologiayhdistykseen (ESPA) kuin 
valtakunnalliset lisäkoulutuskuulustelijatkin. 

Ensimmäisestä kokouksesta lähtien SU-
LAT on toteuttanut periaatettaan vuosittaisten 
kokousten kierrättämisestä eri yliopistopiiristä 
toiseen. Yliopistojen yhteistyö oli lähtölauka-
us jaoksen perustamiseen. Toinen keskeinen 
periaate on ollut järjestää koulutusta niin, että 
lastenanestesiologian ja tehohoidon ilosanomaa 
jaetaan keskussairaaloihin ja erikoistuville kolle-
goille. Useimmiten kokoukset ovat yliopistokau-
pungissa, mutta kokoonnuttu on myös ainakin 
Rovaniemellä, Kuusamossa ja Jyväskylässä. Vain 
korona on päässyt tätä periaatetta katkomaan. 
Koska lähikokouksen järjestämiset estyivät, toimi 
Turku kaksi perättäistä vuotta vastuussa. Kierto 
jatkuu ja seuraava SULAT-kokous ja -koulutus-
tilaisuus on taas Oulussa 26.–27.1.2023. 

SULATin koulutukset 
keräävät kiinnostuneita 
kuulijoita laajalti. Kuva 
Kai Kiviluoma, 2012.

1891
Pittsburgilainen "The Dental 

and Surgical Microcosm" 
-lehdestä tulee ensimmäinen 
pääosin anestesiologialle ja 
anestesia-aineille omistettu 

julkaisu

1893
The London Society of  

Anaesthetists -yhdistyksestä 
tulee maailman  

ensimmäinen anestesialääkä-
reiden yhdistys

1893
Suomalainen Frans Krogius 

kuvaa johtopuudutuksen 
kokaiinilla

1894
Lääketieteen opiskelijat 

E.A. Codman ja H. Cushing 
kirjaavat ylös ensimmäisen 

anestesiakertomuksen doku-
mentoimalla hengitystaajuut-

ta ja pulssia 

1898
Tohtori August Bier  

suorittaa ensimmäisen  
spinaalianestesian  

kokaiinilla

1901
Ensimmäiset kaudaaliset  

epiduraalianestesiat 
kuvaillaan
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Neuroanestesiajaos

E
nnen 1990-lukua neurokirurgisten po-
tilaiden anestesia- ja tehohoito oli vain 
yksi tehtävä muiden joukossa. Neuro- 
anestesiasta kiinnostuneet anestesiologit 

kuitenkin pitivät yhteyttä skandinaavisiin kolle-
goihin ja Pohjoismainen neuroanestesiayhdistys 
järjesti ahkerasti kokouksia, myös Suomessa. 
Vuosien mittaan toiminta jostain syystä hiipui 
samalla, kun neurokirurgisten toimenpiteiden 
määrä lisääntyi ja tehohoito muuttui entistä vaa-
tivammaksi (1). Laajasti verkostoitunut, edes-
mennyt kollega Seija Kolehmainen toi useasti 
esille sen kylmän tosiasian, että neuroanestesian 
ja -tehohoidon kehittäminen ja hyvän laadun 
ylläpitäminen edellyttävät tiivistä yhteydenpitoa 
alan lääkäreiden kesken ja hän kutsuikin kool-
le Tampereelle kaikkien yliopistosairaaloiden 
neuroanestesiaa tekevät kollegat perustamaan 
Suomen Anestesiologiyhdistykselle Neuroanes-
tesia-alajaosta 4.2.1994. Kokouksessa oli muka-
na myös professori Tapani Tammisto. Alajaos 
perustettiin siitäkin huolimatta, että eräiden 
anestesialääkäreiden mielestä neuroanestesia oli 
niin marginaalinen erityisala, ettei alajaosta tar-
vita. Jaokseen kuuluu myös monitorointijäseniä, 
jotka eivät välttämättä ole anestesialääkäreitä. 
Perustavassa kokouksessa monitorointijäseneksi 
hyväksyttiin neurofysiologi Ville Jäntti. Ensim-
mäinen puheenjohtajuus lankesi Töölön sairaalan 
konkarianestesiologi Juha Kytälle.

Neuroanestesiajaos ei ole koskaan ollut suu-
ren suuri – jaokseen kuuluu nykyään vajaat 30 
aktiivijäsentä. Kaikkiaan jäsenluettelossa on 69 
henkilöä, heistä osa on ulkomaisia kunniajäse-
niä. Alusta pitäen olemme pitäneet säännöllises-
ti koulutuksia kahdesti vuodessa. Viiden vuoden 
välein kevätkokoukset on pidetty Suomen Turus-
sa, muutoin keväinen Helsinki tai muu innostava 
kohde maailmalla on kutsunut perinteikkääseen 
perjantaikokoukseen. Syystapahtuma on useim-
miten pidetty Neurokirurgisten opintopäivien 
yhteydessä, ja kokoustamassa on neurokirurgis-
ten potilaiden hoitoon osallistuvia eri erikoisalo-
jen lääkäreitä ja hoitajia. Jaos on myös aktiivisesti 
pyrkinyt pitämään puolen päivän session Ope-

ratiivisten päivien yhteydessä. Niissä on keski-
tytty tavallisesti sellaisiin aiheisiin, jotka voisivat 
kiinnostaa satunnaisesti neurokirurgisten poti-
laiden hoitoon osallistuvia anestesialääkäreitä ja 
kirurgeja.

Vain 3-vuotiaana alajaoksena otimme kirjai-
mellisesti kopin järjestää Helsingissä kansainvä-
linen ”Neuroanesthesia Joint Meeting”. Seija oli 
tuolloinkin primus motor – vuonna 1996 mat-
katessamme ryhmänä Bochumiin vastaavaan 
vuodesta 1972 alkaen pidettyyn vuosittaiseen 
tapahtumaan, hän ryntäsi korokkeelle ja huudah-
ti spontaanisti ”We will do it in Finland!” Hän 
yllätti myös meidät, jotka lopulta päädyimme 
järjestämisvastuuseen; asiasta ei ollut etukäteen 
puhuttu sanaakaan.

Vielä vuosikymmeniä myöhem-
min mitä yllättävimmissä kongres-
seissa olemme saaneet ilahdut-
tavia kiitoksia järjestämästämme 
kokouksesta. Syytäkin toki on,  
get-together-cocktailit tarjoiltiin 
Kyttä–Randellin residenssissä Tapi-
olassa ja kaikki ruoat tehtiin talkoilla 
reilulle 90 juhlijalle. Kokouksen jäl-
keen saimme runsaasti kiitoskirjeitä 
ja monet pyysivät tarjottujen karja-
lanpiirakoiden reseptiä. Ja tuolloin ei 
vielä ollut sähköpostia, vaan kirjeet oli lähetetty 
tavallisessa postissa! Arkistoja selatessani faxit 
selkeästi olivat käyneet kuumina kommunikaa-
tiossa. Mainostyötä teimme etukäteen ainakin 
kahdessa kansainvälisessä kongressissa. Itse 
kongressiin tuli 110 osallistujaa 13:sta eri maas-
ta, kaukaisimmat Uudesta-Seelannista ja Hong 
Kongista. Kolmipäiväisen tapahtuman pääluen-
noitsija oli professori James Cottrell New Yor-
kista. Esitykset olivat silloista kuuminta kamaa 
muun muassa aivojen suojauksesta, SAV:sta ja 
lasten neuroanestesiasta. Toukokuun lopun ke-
väinen päätösristeily Helsingin edustalla tehtiin 
jäätävän kylmässä räntäsateessa. Ikimuistoista 
todellakin!

Seija Kolehmainen kuului aikoinaan kes-
ki-eurooppalaiseen Travelling Clubiin, missä 

 § Jaoksen nimi: 
Neuroanestesiajaos

 § Jaoksen puheenjoh-
taja:
Ann-Christine Lindroos

 § Jaoksen sihteeri:
Tuija Kokkonen

1905
F.W. Hewitt suorittaa kloroformi-eette-

ri-anestesian tulevalle kuninkaalle Edward 
VII:lle. Mahdollisesti obesiteetista johtuvien 

ilmatieongelmien vuoksi Hewitt päätyy 
kehittämään ensimmäisen oraalisen ilmatien 

vuonna 1908

1905
Saksalainen Einhorn  

keksii prokaiinin

1907
Long Island Society of Anesthetists (LISA) 

perustetaan ensimmäiseksi yhdysvaltalaisek-
si anestesialääkäriyhdistykseksi

1908
Hewitt esittelee apuvälineen  

ilmatien aukipitämiseksi
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Neuroanestesiajaos 10v -juhlien menu-kort-
ti.

neuroanestesiologit eri maista järjestivät ko-
kouksia kotonaan. Innostuneina Travelling Club 
-ideologiasta olemme sittemmin järjestäneet ko-
kouksia tutustuen naapurimaidemme neurokes-
kuksiin muun muassa Tartossa, Tukholmassa ja 
Lundissa. Yhdessä olemme osallistuneet niin 
EuroNeuro-tapahtumiin kuin muihinkin kan-
sainvälisiin alan kongresseihin. Jaoksen jäsenet 
ovat myös olleet kutsuttuina puhujina lukuisissa 
tapahtumissa niin kotimaassa kuin ulkomailla, 
koska kontaktipinnat ovat vuosien saatossa laa-
jentuneet ja syventyneet. Taannoinen koulutus-
matka Sisilian Castelvetranoonkin sujui lähestul-
koon ongelmitta huolimatta eräiden osallistujien 
osoittaessaan nyrpeytensä kanipaistin edessä ja 

samalla suututtaessaan paikallisen 
kokin. 

Vaikka olemme jaoksena yrittä-
neet parhaamme järjestäessämme 
koulutuksiamme ajankohtaisista 
aiheista, emme koskaan ole yltä-
neet kovin suuriin osallistujamää-
riin. Kenties olisi pitänyt ilmoittaa 
kokousohjelmien yhteydessä ruo-
ka- ja juomalistoja houkuttimeksi! 
Aikaamme seuraavana jaoksemme 
aloitti webinaarikoulutukset CO-
VID-aikakauden myötä. Niiden 
järjestelyvastuu siirtyy yliopis-
topiiristä toiseen. Ensisijaisesti 
koulutus on suunnattu neuroa-
nestesiaan kouluttautuville, mutta 
osana SAY:n koulutustarjontaa se 
on luonnollisesti avoinna kaikille 
pientä maksua vastaan. Travelling 
Club -perinne näyttää jatkuvan, 
joskin hieman muuttuneena – tä-
män kevään webinaari toteutetaan 
yhteistyössä College Hospitals of 
Londonin kanssa. 

Turkulainen Riikka Takala on 
aktiivisesti rakentanut uudelleen 
pohjoismaista yhteistyötä. Yh-
teydenpito on ollut enimmäkseen 
sähköistä, mutta vanhanaikaisia 
kokouksiakin on pidetty. Neuroa-

nestesiologikunta lienee nuorentu-

nut merkittävästi, koska erääseenkin kokoukseen 
osallistujista kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan 
alussa mainitusta Pohjoismaisesta Neuroaneste-
siayhdistyksestä. 

Vuoden 2000 alussa taas kerran Seija Koleh-
maisen itsepintaisuus johti toivottuun tulokseen: 
Suomen Lääkäriliitto hyväksyi neuroanestesio-
logian erityispätevyydeksi ja samalla myönsi 
erityispätevyyden viidelle anestesialääkärille.  
Erityispätevyysohjelmat muuttuivat vähitellen 
yliopistojen lisäkoulutusohjelmiksi ja myös neu-
roanestesia ja -tehohoito on nykyisin sellainen. 
Jaos vastaa suurimmalta osin lisäkoulutuksen teo-
reettisen opiskelun järjestämisestä. Tällä hetkellä 
Suomessa on aktiivisesti työelämässä 28 erityis-
pätevyyden saanutta tai lisäkoulutuksen suorit-
tanutta kollegaa.

Tutkimusaktiviteetti on monipuolista ai-
vovammoista, subaraknoidaalivuodoista, aivo-
valtimotukoksista ja neurotehohoidosta tekoä-
lysovelluksiin. Hoitokäytänteetkin muuttuvat 
lisääntyneen tiedon myötä, kuuden tunnin he-
räämöseuranta eräiden kraniotomioiden jälkeen 
on yksi esimerkki (2). Tutkimustyöllä on pitkät 
perinteet: ainakin kolme kollegaa on väitellyt 
alan aiheista jo ennen jaoksen perustamista: 
Mirja Tappura (Eerola), Arno Holmén ja Leena 
Tarkkanen (1). 

Terveydenhuollon rakennemuutos, päivys-
tysjärjestelyt ja erilaiset organisaatiomuutokset 
vaikuttanevat siihen, onko maassamme riittävästi 
neuroanestesian ja -tehohoidon osaamista. Näem-
me jaoksen tärkeimpänä tehtävänä koordinoida ja 
ylläpitää neuroanestesiakoulutusta. Mielestämme 
olisi myös tärkeää, että ensihoidon ja akuuttilää-
ketieteen koulutukseen sisältyisi neuroanestesian 
ja -tehohoidon käytännön harjoittelujakso.

Mutta ennen kaikkea, ei niinkään se määrä 
vaan laatu. 

Viitteet
1. Randell T. Neuroanestesian kehityksestä Suomessa. Kir-

jassa: Untako vain? 1. painos, s 194–200. Toim. Tammisto 
T, Janhunen L, Haasio J, Suutarinen P. 2002 Tampere. 
ISBN:952-91-5091-1

2. Takala R. Elektiivisten kraniotomiapotilaiden ja transfenoi-
daalipotilaiden postoperatiivinen seuranta. Onko yön yli 
seuranta heräämössä tai teho-osastolla välttämätöntä? 
Finnanest 2021; 5.

1911
LISA muuttaa nimensä  

New York Society of Anes-
thetists (NYSA) -nimiseksi

1914
Ensimmäinen versio Anes-
thesiasta, USAn ensimmäi-
sestä anestesiaoppikirjasta 

julkaistaan

1914
Tohtori Dennis E. Jackson ke-
hittää hiilidioksidia absorboi-

van anestesiajärjestelmän, 
joka mahdollistaa anestesia-

kaasujen kierrättämisen ja 
vähentää jätettä

1916
Ensimmäinen versio  

The Art of Anaesthesia 
julkaistaan.

1920
Arthur Guedel esittelee 

eetterianestesian syvyyden 
arviointimenetelmiä 

American Journal of Surgery 
-lehdessä

1922
Current Researches in 

Anesthesia and Analgesia 
perustetaan International 

Anesthesia Research Socie-
ty -anestesialääkäriyhteisön 

toimesta
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Potilasturvallisuusjaos

J
aos perustettiin vuoden 2018 Operatiivi-
silla päivillä erikoislääkäri Eija Junttilan 
aloitteesta. Ensimmäisenä vuonna jaoksen 
toiminta keskittyi jaoksen toiminnasta 

kiinnostuneiden henkilöiden löytämiseen ja toi-
minnan käynnistämiseen. Jaoksen ensimmäinen 
vuosikokous pidettiin Operatiivisten päivien 
yhteydessä marraskuussa 2019. Ensimmäisen 
vuoden ajan Eija toimi sekä jaoksen puheenjoh-
tajana että sihteerinä. Marraskuusta 2019 lähtien 
jaoksen puheenjohtajana on toiminut Heli Yli-
härsilä ja sihteerinä Mattias Ebeling. Jaoksella 
on 29 jäsentä.

Idean Potilasturvallisuusjaoksen perustami-
seen Eija sai työskennellessään puheenjohtajana 
SAY:n toimintakorttityöryhmässä (kuva 1). Osa 
työryhmän jäsenistä on Potilasturvallisuus-
jaoksen jäseniä ja suunnitellusti projekti tullaan 
liittämään osaksi jaoksen toimintaa sitten, kun 
nykyinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen. 
Toinen kierros toimintakortteja on tekeillä ja ne 
alkavat olla lähes viimeistelyvaiheessa. Ensim-
mäiset viisi valmista toimintakorttia esiteltiin 
Operatiivisilla päivillä 2018 ja samana vuonna 
niistä oli artikkeli Finnanestissa (1). Toiminta-
korttien käyttökokemuksista puolestaan kerrot-
tiin vuoden 2020 Finnanestin artikkelissa (2).

Jaos on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen 
koulutustoimintaan. Se on järjestänyt etäkoulu-
tusta pandemia-aikana (webinaari toimintakor-
teista vuonna 2021), jonka osallistujakunta edusti 
laaja-alaisesti terveydenhuollon eri ammattiryh-
miä. Lisäksi jaos on järjestänyt omia sessioita 
useammilla Operatiivisilla päivillä: Vuoden 2019 
Operatiivisilla päivillä Potilasturvallisuusjaos 
järjesti session ”Näkökulmia potilasvahingoista”. 
Luentojen aiheet vaihtelivat potilaan suostumuk-
sesta ja potilasvahinkojen korvaamisesta session 
päättävään Operatiivisten päivien Acta-luentoon 
“Second victim” -teemalla. Vuoden 2021 Opera-
tiivisilla päivillä jaoksemme session teemana oli 
”Potilasturvallisuuden ja laadun mittaaminen”. 
Seuraaville Operatiivisille päiville suunnitelmissa 
on sessio, jossa käsitellään potilasturvallisuutta 
osana koulutusta.

Suomi valittiin yhdeksi osallistujamaaksi 
ESAICin potilasturvallisuusprojektiin PRiS-
PAICiin. Sen toteuttamisessa jaoksen rooli on 
luonnollisesti keskeinen. Projektissa tehdään 
vierailuja osallistujamaiden kesken. Vierailujen 
fokus pidetään eri maiden yksiköiden potilastur-
vallisuuskulttuurissa ja -toimintatavoissa, toinen 
toisiltamme oppien.

”Ensinnäkin, älä vahingoita…” (Hippokra-
tes). Jos haluat kehittää, ylläpitää ja parantaa po-
tilasturvallisia toimintatapoja niin omassa toi-
minnassasi, yksikössäsi kuin kansallisesti, tule 
jaoksemme jäseneksi. 

Viitteet
1. Vieri J. Toimintakortit hätätilanteisiin leikka-

ussalissa. Finnanest 2018; 51 (4): 312–5.
2. Ebeling M. Toimintakortit hätätilanteisiin 

leikkaussalissa – kokemuksia ja tulevaisuu-
den suunnitelmia. Finnanest 2020; 53 (5): 
420–2.

 § Jaoksen nimi: 
Potilasturvallisuusjaos

 § Jaoksen puheenjoh-
taja:
Heli Ylihärsilä

 § Jaoksen sihteeri:
Mattias Ebeling

Toimintakorttityöryhmä arkistokuvassa 9/2018. Kuva Heikki Koskinen, 2018. 

1928
Philip Drinker kehittää  

rautakeuhkon  
Yhdysvalloissa

1923
Tohtori Isabella Herb 

annostelee ensimmäistä 
kertaa etyleenioksidia 

leikkausanestesiana ja kuvaa 
sen aiheuttaman transsimai-

sen tilan

8.3.1934
Tiopentaalia  

käytetään  
ensimmäistä kertaa  

ihmisillä

1935
Saksalainen Karl Matthes 

kehittää ensimmäisen 
saturaatiomittarin

1936
NYSA saa uuden nimen  

American Society of  
Anesthetists (ASA).

02/1937
R.R. Macintosh ottaa 

vastaan paikan Oxfordin 
yliopiston anestesiologian 

professorin paikan.
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 § Jaoksen nimi: 
Regionaalisen aneste-
sian jaos

 § Jaoksen puheenjoh-
taja:
Pekka Tarkkila

Regionaalisen anestesian jaos

U
seat kollegat olivat vuosien kuluessa 
ahkerasti osallistuneet ESRAn (Euro-
pean Society of Regional Anaesthesia) 
kokouksiin sen perustamisesta lähtien 

1980-luvulla. Puudutusjaos perustettiin 2000-lu-
vun alussa, koska katsottiin tarpeelliseksi saada 
organisoitua puudutuskoulutusta ja muodostet-
tua puudutuksista kiinnostuneiden anestesialää-

käreiden yhteinen foorumi. Jaoksen 
ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 
pitkään Mikko Pitkänen. Jaoksen 
hallitukseen ja koulutustilaisuuksiin 
on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
rekrytoimaan luennoitsijoita ja opet-
tajia ympäri Suomea. Ultraäänen tul-
tua käyttöön koulutuksen painopiste 
on ollut bed-side-opetuksessa, joten 
pandemian aikana koulutustoiminta 
on ollut pysähdyksissä. Toivottavasti 
pikkuhiljaa on mahdollisuus palata 
normaalitoimintaan.

Pekka Tarkkila toimi kuuden 
vuoden ajan ESRAn valtuustossa 
Pohjoismaiden edustajana, mikä on 
osaltaan toiminut jatkumona hyvien 
kansainvälisten suhteiden ylläpitoon 
puudutusten osalta. Tärkeistä suoma-
laisten saamista tunnustuksista mai-
nittakoon emeritusprofessori Per Ro-
senbergin saama ESRAn Carl Koller 
-palkinto vuonna 2012 merkittävästä 
elämäntyöstä puudutusten ja kivun-
hoidon saralla. Kansainvälisten yh-
teyksien säilyttäminen onkin yksi 
tärkeä osa Puudutusjaoksen tehtävää.

Ennen pandemiaa jaoksen tär-
keimpänä koulutustilaisuutena on 
ollut kahteen osaan jaettu Puudutus-
kurssi, jonka tavoitteena on ollut, että 
jokainen erikoistuva osallistuisi kurs-
sille erikoistumisensa aikana. Viimei-
simmät vuodet Puudutuskurssi 1 on 
pidetty GE:n tiloissa GE:n ja BBrau-
nin yhteistyöllä. Puudutuskurssi 1:llä 

pääpaino on ollut teorialla ja perusasioilla puu-
dutuksista. ESRA-kontaktien ansiosta olemme 
saaneet kursseille luennoitsijoiksi huippupuudu-
tusasiantuntijoita muista Euroopan maista. 

Puudutuskurssi 1:n kävijät ovat olleet etusi-
jalla pääsyyn Tampereen kadaaverikeskuksessa 
järjestettävälle Puudutuskurssi 2:lle, jossa on 
keskitytty puudutusten käytännön suorituksiin.

Lisäksi olemme usein järjestäneet Opera-
tiivisilla päivillä puudutusaiheisia sessioita ja 
UÄ-koulutusta sekä osallistuneet yhteissympo-
siumeihin operatiivisten alojen kanssa. 

Takavuosina jaos järjesti myös muutaman 
kerran ”puudutuseksperttisymposiumin”, jonka 
tarkoituksena oli koota puudutusasiantuntijoita 
eri puolelta Suomea keskustelemaan toimintata-
voista, tekniikoista ja niin edelleen. Uusia ide-
oita koulutuksista otetaan vastaan ja pohditaan 
jatkuvasti.

Vuonna 2011 Puudutusjaos järjesti pohjois-
maisen ESRA-kongressin Helsingissä. Paikalle 
saatiin useita kansainvälisiä huippuluennoitsijoi-
ta ja kongressiin osallistui tilojen ja ryhmätöi-
den mahdollistama maksimimäärä osallistujia.  
Ultraäänipuudutukset olivat tuolloin suhteel-
lisen uutta, joten kuuma aihe johti siihen, et-
teivät kaikki halukkaat mahtuneet kongressiin 
mukaan. Tilat ja demonstraatioiden ryhmäkoot 
asettivat rajoituksia osanottajamäärille.

Puudutukset ovat turvallisia ja tehokkaita 
anestesia- ja kivunhoitomuotoja. Tekniikka ke-
hittyy koko ajan, ja on tärkeää kyetä vaihtamaan 
mielipiteitä ja oppia uutta toisten puudutuksista 
kiinnostuneiden kanssa. Näin ollen Puudutusjaos 
toivoo, että käytännön työtä tekevät anestesiolo-
git tulisivat toimintaan mukaan. Ideat toiminnan 
kehittämisestä, koulutustilaisuuksista tai mistä 
tahansa puudutuksiin liittyvistä asioista ovat 
tervetulleita. Kuva puudutuskurssilta Sairaala Orto-

nissa vuonna 2005. Kuvassa Zbigniew 
Koscielniak-Nielsen Tanskasta, Regi-
onaalisen anestesian jaoksen ensim-
mäinen puheenjohtaja Mikko Pitkänen, 
emeritus professori Per Rosenberg ja 
nykyinen puheenjohtaja Pekka Tarkkila. 
Kuva Leena Ristolainen, 2005.

1941 
Tohtori R. Hingson kehittää 
kestokaudaaliblokin, jolla 
hoidetaan pitkittyneitä ja 

vaikeita synnytyksiä.

1941
Eero Turpeinen lähtee  

anestesiaoppiin  
Karoliiniseen  

sairaalaan

1942
Kurarea käytetään  

ensimmäistä kertaa  
lihasrelaksanttina

1943
Ruotsalainen  

Nils Löfgren keksii  
lidokaiinin

1943
Robert Macintosh  

esittelee uudenlaisen,  
käyrän laryngoskoopin 

kielen

1945
Suomessa käytetään  

ilokaasua  
synnytysanalgesiaan
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 § Jaoksen nimi: 
Erikoistuvat SATEL

 § Jaoksen puheenjoh-
taja:
Matti Karinen

 § Jaoksen sihteeri:
Annika Nelskylä, Elna 
Kosonen

1948
Eero Turpeiselle myönnettiin 

erikoisoikeudet anestesio-
logiaan kirurgian suppeana 

erikoisalana

1952
Roger Manley  

kehittää ventilaattorin

1953
Tohtori Virginia Apgar 

julkaisee APGAR-luokituksen 
vastasyntyneiden arviointiin

1954
Tohtorit Beecher ja  

Todd julkaisevat  
tutkimuslöydöksensä  

koskien perioperatiivista  
mortaliteettia

1955
The World Federation  

of Societies of  
Anaesthesiologists (WFSA) 

perustetaan

1956
Tohtori M. Johnstone 

esittelee uuden modernin 
anestesiakaasun, halotaanin

Erikoistuvat lääkärit SATEL

S
ATEL on SAY:n anestesiologiaan ja te-
hohoitoon erikoistuvien lääkäreiden oma 
jaos, jonka jäseniksi erikoistuvat lääkärit 
otetaan automaattisesti näiden liittyes-

sä kattojärjestö SAY:een. Jaoksen tavoitteena 
on osallistua oman alamme erikoislääkärikou-
lutuksen kehittämiseen ja valvoa erikoistuvien 
lääkäreiden koulutuksellisia etuja. Vuosittainen 
päätapahtumamme on keväisin järjestettävä 
kaksipäiväinen koulutus, SATEL-päivät, joka 
on suunnattu nimenomaan erikoistuville lääkä-
reille. Hallitukseen on pyritty takaamaan edus-
tus kaikista yliopistosairaaloista, joiden välillä 
vastuu SATEL-päivien järjestämisestä kiertää. 
Mikäli hallitustoiminta kiinnostaa, toimintaan 
pääsee matalalla kynnyksellä mukaan myös kes-
kussairaaloista ja edustajia voi olla useampiakin 
sairaalaa kohden. Sääntömääräisiä kokouksia on 
kaksi kertaa vuodessa SATEL-päivien ja Ope-
ratiivisten päivien yhteydessä, joiden välissä hal-
litus pitää yhteyttä viestipalveluiden välityksellä. 
Lisäksi erikoistuvat julkaisevat Finnanest-lehden 
lopussa erikoistuvien kolumnia, jonka kautta jae-
taan näkemyksiä anestesiasta eri puolilta Suomea.

Sairaalamme ovat erilaisia emmekä pysty 
niitä yksin muuttamaan, mutta jaoksen kautta 
pystymme jakamaan koulutusta kehittäviä toi-
mivia käytänteitä ja parantamaan koulutuksen 
tasalaatuisuutta. Erikoistumisaika on verrattain 
lyhyt, tyypillisesti muutamia vuosia; jaoksen 
tarkoituksena on lisätä erikoistuvien lääkärien 
yhteenkuuluvuuden tunnetta tämän usein varsin 
kiireisen ajanjakson aikana ja edesauttaa verkos-
toitumista tulevien spesialistien kesken.

Ajatus erikoistuvien omasta alajaoksesta he-
räsi vuosituhannen vaihteessa. Siihen asti eri-
koistuvilla oli ollut SAY:n sääntöihin perustuva 
yhden henkilön edustus SAY:n johtokunnassa. 
Edustajalla oli omiin kontakteihin perustuva 
käsitys erikoistuvien tarpeista, eikä eri sairaa-
loiden erikoistuvien välillä ollut yhteistoimintaa. 
Helmikuussa vuonna 2000 järjestettiin tapaami-
nen kaikkien yliopistosairaaloiden erikoistuvien 
edustajien kesken, ja tapaamisessa alettiin suun-

nitella koko valtakunnan anestesiologiaan ja te-
hohoitoon erikoistuvien yhteistoimintajärjestöä. 

Järjestön tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin 
erikoistuvien koulutuksen yhtenäistäminen ja ke-
hittäminen. Euroopan unioni, johon Suomi liit-
tyi 1995, oli päätynyt antamaan suosituksia eri-
koislääkärikoulutuksen ja -lopputentin suhteen. 
Yliopistosairaaloiden koulutuksessa oli kuitenkin 
huomattavia eroja, joita haluttiin yhdenmukais-
taa. SATEL halusi olla mukana suunnittelemassa 
valtakunnallisesti yhtenäistä erikoistumisen loki-
kirjaa ja toteutti ensimmäisinä vuosina kattavan 
koulutuskyselyn koulutuksen vertailun mahdol-
listamiseksi sekä kokosi erikoistuvien osoitere-
kisteriä. Ensimmäiset SATEL-päivät käsittelivät 
potilaan preoperatiivista valmistelua ja akuutti-
hoitoa. Ensimmäisessä iltajuhlassa eniten kuultu 
lause oli: ”Meillä tehdään nämä jutut näin, entäs 
teillä?”

Ensimmäiset koulutuspäivät ja vuosikokous 
järjestettiin Kuopiossa 1.–2.9.2000, jossa SA-
TELin johtokuntaan valittiin Stepani Bendel 
pj. (KYS), Timo Jama (HUS), Tuukka Toivio 
(OYS), Netta Tuominen (TAYS) ja Riitta Lukka 
(TYKS). Hallituslaisten lisäksi erityismaininta 
SATELin synnystä on annettava Bodo Wag-
nerille (KYS), joka ideoi järjestön toimintaa ja 
kutsui kokoon aiheesta kiinnostuneita erikoistu-
via. Finnanest tarjosi uuden järjestön ajatusten 
levitykseen omaa ”erikoistuvien palstaa”. 

SATEL ja SAY:n suhde haki alkuun muo-
toaan, sillä virallisen alajaoksen asemaan suh-
tauduttiin alkuun varauksellisesti, 
emmehän ole mikään anestesiologi-
an suppea erityisosaamisalue. Hel-
mikuussa 2002 SATEL päätyi ha-
kemaan SAY:n alajaoksen asemaan, 
joka syyskokouksessa saatiinkin ni-
mellä ” juniorikilta” (vrt. seniorikilta). 
Vuonna 2003 jäseniä oli 58 ja saimme 
omat internetsivut SAY:n sivujen yh-
teyteen. 
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1958
Tohtori J.W. Severinghouse 
kehittää ensimmäisen veri-

kaasuanalyysin yhdistämällä 
hapen ja hiilidioksidin analy-

sointiin olevaa tekniikkaa

1958
Matti Vapaavuori saa erikois-
lääkärin oikeudet ensimmäi-
senä Suomessa koulutettuna 

anestesiologina

1959
Suomen ensimmmäinen 

tehostetun valvonnan 
osasto perustetaan HUSin 
Neurokirurgian klinikkaan

1960
Kliiniset kokeet metoksi-

fluraanin käytöstä ihmisillä 
aloitetaan

1963
Tohtori Edmond I. Eger II ku-
vailee MAC-arvon (minimal 

alveolar concentration)

1964
Kliiniset kokeet ketamiinin 

käytöstä ihmisillä aloitetaan

 § Jaoksen nimi: 
Tehohoidon jaos

 § Jaoksen puheenjoh-
taja:
Tero Varpula

 § Jaoksen sihteeri:
Jaana Karhu

Tehohoidon jaos

T
ehohoidon jaos on jakanut koulutuspa-
noksensa sekä Operatiivisten päivien että 
Suomen Tehohoitoyhdistyksen kevät- ja 
syyskoulutuspäivien kesken. Operatii-

visten päivien ohjelma on pyritty suuntaamaan 
erityisesti erikoistuville lääkäreille sekä kolle-
goille, jotka vastaavat päivystysaikana myös te-
ho-osaston toiminnasta. Operatiivisilla päivillä 
on esitelty myös Finn-tutkimuksia ja niiden 
tuloksia. Jaoksen kokoukset on pidetty perintei-
sesti Operatiivisten päivien yhteydessä. Tehojaos 
osallistui merkittävällä panoksella Scandinavian 

Intensivist Meeting (SIM) -kokouk-
sen järjestämiseen Helsingissä vuo-
sina 2014, 2016 ja 2018. Tehojaos 
on ollut mukana aikoinaan myös 
SSAI-tehohoitokurssin järjestämi-
sessä Suomen osalta, mutta nykyään 
Euroopan tehohoitoyhdistyksen 
EDIC (European Diploma in Inten-
sive Care Medicine) ja suomalainen 
tehohoitolääketieteen lisäkoulutus 
ovat käytännössä korvanneet tämän 
pohjoismaisen yhteistyön. Jaos jär-
jestää yhdessä kouluttajien kanssa 
tehohoitolääketieteen lisäkoulutus-
kursseja, ja jaoksen jäsenet toimivat 
aktiivisesti luennoitsijoina arvoste-
tulla ventilaatiokurssilla sekä mo-
nissa muissa tehohoitoon liittyvissä 
koulutustilaisuuksissa.

Perinteisesti tehojaoksessa on 
esitetty elinikäisiä toimijoita ja vir-

kailijoita on valittu myös poissaolevina. Tämä 
siis vanhaan hyvään aikaan, nykyisin tarvitaan 
läsnäolo ja viimeistään toimestaan voi vapautua, 
kun siirtyy KEVAn maksamalle palkalle. Paras 
perinne tähän asti on ollut yli 10 vuoden ajan 
(sekosimme laskuissa) Mustion teholääkärien 
koulutus- ja virkistystapaamiset, joissa hiottiin 
muun muassa Finn-tutkimuksia. Erilaisista lo-
gistisista syistä nämä tapaamiset jäivät pois jo 
ennen pandemiaa, mutta tavalla tai toisella näitä 
verkostoitumis- ja hengennostatusmööttejä on 
tarkoitus aloittaa uudelleen postkorona-aikana. 

Vuosien myötä muodostunut suomalainen 
tehohoitoperhe, joka haluaa toimia laadukkaan 
tehohoidon puolesta, pystyy mittaviin yhteispon-
nistuksiin kuten Finn-tutkimuksiin sekä selviä-
mään pandemiasta ja muista harmeista yhteis-
työllä. Ystävät ja kollegat, joilta saa vertaistukea, 
realiteettiterapiaa ja apua. Mustion tapaamiset. 
SIM-koulutusten iltaohjelmapurjehdukset poh-
joismaisen yhteistyön hengessä. Kaikki naurut ja 
ilon hetket, mutta myös yhteinen suru ystävämme 
Juha Perttilän poismenon johdosta.

Olemme kohtalaisen epämuodollinen jaos, 
jäsenten lukumäärästäkään ei ole tarkkaa tietoa, 
mutta kaikki tehohoidosta kiinnostuneet toivo-
tamme ilomielin joukkoomme. Tarkoituksena on 
paitsi kouluttaa, myös virittää säännöllisempiä 
tapaamisia jäsenillemme. Tehohoito on hieno, 
mutta ajoittain rankka laji, joten vertaistukea ja 
iloista rentoutumista ei ole koskaan liikaa! 

SIM 2018 risteilyllä. Keskellä SAY:n pu-
heenjohtaja, prof. Matti Reinikainen ja 
oikealla prof. Anders Perner. Kuva Sari 
Karlsson, 2018.

Sari Karlsson ja Finnanestin päätoi-
mittaja Maija Kaukonen. Kuva Sari 
Karlsson, 2015.
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1964

Suomen ensimmäinen varsi-
nainen teho-osasto peruste-
taan Kuopioon kiireellisesti, 

kun kolme tapaturmassa 
ollutta palovammapotilasta 

tarvitsevat hoitopaikan

1966
Kliiniset kokeet anestesia-
kaasu enfluraanin käytöstä 

ihmisillä aloitetaan

1969
Turkuun perustetaan en-

simmäinen anestesiologian 
professuuri Suomessa

1970
Tohtori J. Antonio julkaisee 
Post Anesthetic Recovery 

Score luokituksen

1971
Ensimmäinen Servo 900 
-ventilaattori tulee mark-

kinoille

1972
Isofluraani tuodaan  
kliiniseen käyttöön

 § Jaoksen nimi: 
Ensihoitojaos

 § Jaoksen puheenjohtaja:
Marko Hoikka
marko.hoikka@kainuu.f

 § Jaoksen sihteeri:
Jouni Hirvioja
jouni.hirvioja@tyks.fi

Ensihoitojaos

S
uomen anestesiologiyhdistyksen ensi-
hoitojaoksen tehtävänä on yhdistää sai-
raalan ulkopuolisessa ensihoitojärjestel-
mässä toimivat, ensihoitolääketieteestä 

kiinnostuneet ja alan piirissä tutkimusta tekevät 
yhdistyksen jäsenet. Jaoksen pyrkimyksenä on 
seurata alan yleistä kehitystä ja edistää suoma-
laista ensihoitolääketieteellistä tutkimusta sekä 
tiedottaa ajankohtaisissa asioissa.

Ensihoitojaos osallistuu myös aktiivisesti 
alan kotimaisten ja kansainvälisten koulutusta-
pahtumien järjestämiseen ja niiden tukemiseen. 
Läheistä yhteistyötä jaos tekee Suomen Kenttä-
johtajat ry:n sekä muiden ensihoidon toimijoiden 
kanssa.

Jaoksen vuosikokous pidetään syksyisin Ope-
ratiivisten päivien yhteydessä. Jaoksen jäseneksi 
voivat liittyä vapaamuotoisella kirjallisella hake-
muksella kaikki aihepiiristä kiinnostuneet Suo-
men anestesiologiyhdistyksen jäsenet. Hakemus 
toimitetaan jaoksen puheenjohtajalle. Jaoksen 
jäsenet saavat muutaman kerran vuodessa säh-
köisen jäsenkirjeen.

Ensihoidossa mukana olevat erikoislääkärit 
voivat hakeutua ensihoitolääketieteen lisäkoulu-
tusohjelmaan. Kestoltaan se on noin kaksi vuotta. 
Teoriakoulutukset (60 tuntia) on jaettu viiteen 
moduuliin ja niitä pitävät eri yliopistosairaanhoi-
topiirit omilla vuoroillaan.

Ensihoitolääkärit ovat dynaaminen poruk-
ka, joka järjestää keskinäisiä vapaamuotoisia 
tapaamisia ihan huvinkin vuoksi! Tervetuloa 
mukaan! 

 § Jaoksen nimi: 
Kivunhoitojaos

 § Jaoksen puheenjohtaja:
Johanna Kujala 
johanna.kujala@eksote.fi

 § Jaoksen sihteeri:
Elina Varjola
elina.varjola@hus.fi

Kivunhoitojaos

S
uomen Anestesiologiyhdistyksen kivun-
hoidon jaoksen tehtävänä on edistää ki-
vunhoidon ja sen koulutuksen kehitystä 
Suomessa. 

Jäseneksi voi liittyä vapaamuotoisella jäsen-
hakemuksella, joka toimitetaan jaoksen puheen-
johtajalle.

Jaos ylläpitää osoitteistoa suomalaisten sairaa-
loiden akuutin kivunhoidon vastuuhenkilöistä ja 
järjestää kerran vuodessa yhteisen tapaamis- ja 
koulutustilaisuuden.

Yhteistoiminnassa Suomen Kivuntutki-
musyhdistyksen kanssa järjestetään vuosittain 
moniammatillinen Akuutin kivun hoito –kou-
lutuspäivä

Operatiivisilla päivillä järjestetään koulutusta 
akuutin kivun hoidosta anestesiologeille ja kirur-
geille.

Kivun hoitoon liittyviä koulutustilaisuuksia 
löytyy SAY:n koulutuskalenterista sekä Suomen 
Kivuntutkimusyhdistyksen sivuilta 
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1972

Japanilaiset insinöörit 
Aoyagi ja Kishi kehittävät 

pulssioksimetrin

1982
Moderni mikroprosessorin 

sisältävä ventilaattori Dräger 
EV-A markkinoille

1986
Ensimmäinen standardoitu 
intraoperatiivinen monito-
rointisuositus julkaistaan

1992
Desfluraani esitellään  

kliiniseen käyttöön

1993
Ensimmäinen vaikean  

ilmatien algoritmi julkaistaan

1994
Sevofluraani esitellään  

kliiniseen käyttöön

 § Jaoksen nimi: 
Päiväkirurginen anestesia 
SUOPA

 § Jaoksen puheenjohtaja:
Maxim Kleshchev
maxim.kleshchev@kuh.fi

 § Jaoksen sihteeri:
Timo Koponen 
timo.koponen@siunsote.fi 

 § Jaoksen nimi: 
Sydänanestesia SSAY

 § Jaoksen puheenjohtaja:
Ville-Veikko Hynninen
ville-veikko.hynninen@
tyks.fi

 § Jaoksen sihteeri:
Jenni Aittokallio
jenni.aittokallio@tyks.fi

Päiväkirurginen anestesia 
SUOPA

S
uomen Anestesiologiyhdistyksen 
(SAY) jaoksena tavoitteenamme 
on kehittää erityisesti päiväki-
rurgisten potilaiden nopean ja 

laadukkaan toipumisen mahdollistavaa 
anestesiaa.

Toimimme kaikkien suomalaisten 
päiväkirurgiasta kiinnostuneiden anes-
tesiologien yhdyssiteenä ja ylläpidämme 
yhteyksiä alan koti- ja ulkomaisiin yh-
distyksiin. SUOPA on kansainvälisen 

päiväkirurgisen yhdistyksen (IAAS In-
ternational Association for Ambulatory 
Surgery) täysjäsen.

Järjestämme päiväkirurgisia kokouk-
sia ja -koulutuksia, pyrimme tukemaan 
päiväkirurgisen anestesian tutkimusta ja 
edistämään hyviä hoitokäytäntöjä esitte-
lemällä ja laatimalla suosituksia.

Jos olet SAY:n jäsen ja haluat myös 
SUOPAn jäseneksi, ota yhteyttä jaoksen 
sihteeriin sähköpostitse. 

Sydänanestesia SSAY

S
uomen Anestesiologiyhdistyk-
sen (SAY) Sydänanestesiajaok-
sen (SSAY) tehtävänä on edistää 
sydänanestesiologian kehitystä 

Suomessa ja edustaa suomalaisia sydäna-
nestesiologeja sekä Suomen Anestesiolo-
giyhdistystä erityisalueensa kansainväli-
sissä asioissa. Lisäksi sydänanestesiajaos 
koordinoi valtakunnallisesti sydänaneste-
sian yliopistollista lisäkoulutusta.

SSAY on vanhin Anestesiologiyhdis-
tyksen jaoksista. Se perustettiin vuonna 
1989. Jaokselle nimettiin kunniajäsenik-
si Jussi Heinonen ja Veikko Laaksonen 
20-vuotisjuhlakokouksessa.

Jaoksen jäsenmäärä on noin 120, joista 
aktiivisesti sydänanestesiologian piirissä 
työskentelee noin 70 anestesialääkäriä.

Sydänanestesiajaos hyväksyy jäseniksi 
sellaisia SAY:n jäseniä, joiden toimialaan 
kuuluu sydänanestesiologia. Vapaamuo-
toiseen jäsenhakemukseen tulee liittää 
kahden SSAY:n jäsenen suositus. Jäsen-
hakemukset tulee toimittaa SSAY:n sih-
teerille

Operatiiviset päivät pystyttiin järjes-
tämään syksyllä 2021. SSAY osallistui 
ohjelmaan järjestämällä UKG-taitopa-
jakoulutuksen. Kyseessä oli pienryhmä-
koulutus transtorakaalisesta sydämen 
ultraäänestä. Koulutukseen otettiin 15 
henkilöä aamupäivällä ja 15 henkilöä 
iltapäivällä. Kurssi tuli nopeasti täyteen 
ja sai palautteessa erinomaiset arviot. 
On hienoa, että löydämme omasta poru-
kastamme erinomaiset kouluttajat myös 
transtorakaalisen ultraäänen opettami-
seen. Kyseinen koulutus on tarkoitus jär-
jestää myös vuoden 2022 Operatiivisilla 
päivillä.

Pohjoismainen SATS-kokous (13th 
Joint Scandinavian Conference in Car-
diothoracic Surgery) järjestetään tänä 
vuonna Helsingissä (Scandic Marina 
Congress Center) 7.-9.9.2022. SSAY on 
luvannut järjestää kokoukseen kuuluvan 
perfuusio-ohjelman. Ohjelma on juuri 
valmistumassa ja käsittää kaksi 1,5-2 h 
kokonaisuutta. 
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 § Jaoksen nimi: 
Obstetrinen anestesia SOAT

 § Jaoksen puheenjohtaja:
Susanna Mennander
susanna.mennander@pshp.fi

 § Jaoksen sihteeri:
Kati Rautaneva
kati.rautaneva@pshp.fi

Obstetrinen anestesia SOAT

S
OAT on Suomen Anestesiologiyh-
distyksen jaos, joka on perustettu 
vuonna 1997.

Jaoksemme tarkoituksen on 
yhdistää obstetrisesta anestesiologiasta 
kiinnostuneita lääkäreitä, edistää obstetri-
sen anestesiologian kehittymistä Suomessa 
ja välittää informaatiota sekä lääketieteen 
ammattilaisille että yleisölle.

Vapaamuotoisen hakemuksen/ilmoi-
tuksen jäsenhalukkuudesta voi lähettää 

kirjallisena jaoksen sihteerille. Uusien jäse-
nien hakemukset käsitellään vuosikokouk-
sen yhteydessä.

Koulutustilaisuuksien ja kokousten 
järjestämisen lisäksi jaoksemme pyrkii yl-
läpitämään yhteyksiä sekä kotimaisten että 
ulkomaisten lääkäriyhdistysten kanssa. 

Suomen Anestesiologiyhdistys ry järjestää

Inhalaatioanestesiakurssi 
10.–11.11.2022

Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere

Alustava ohjelma:
Torstai 10.11.2022

 § Inhalaatioanesteettien farmakokinetiikka 
 § MAC, inhalaatioanesteetin kulutuksen optimointi ja 

respiraattoreiden tarjoamat mahdollisuudet  
 § Ilokaasun nykyrooli 
 § Metoksifluraani 
 § Xenon 
 § Milloin en valitsisi inhalaatioanesteettia
 § TBA Action 

Vapriikin näyttelyitä tai muuta mukavaa  
ajanvietettä ja illallinen

Perjantai 11.11.2022
 § Inhalaatioanesteetit

 – lapsilla 
 – obstetriikassa 
 – thoraxkirurgiassa 
 – neurokirurgiassa 
 – kardiovaskulaarikirurgiassa

 § TBA Action
 § Ilmastonmuutos ja anestesia 
 § Anestesiasyvyyden monitorointi ja sen 

ennustevaikutus

Tarkemmat tiedot julkaistaan syksyn aikana SAY:n verkkosivujen koulutuskalenterissa.
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 § Jaoksen nimi: 
Seniorikilta

 § Jaoksen puheenjohtaja:
Juhani Haasio

 § Jaoksen sihteeri:
Timo Koponen 
Michael Rorarius 

Seniorikilta
LYHENNELMÄ HISTORIIKISTA

A
jatus SAY:n Seniorikillan perustami-
sesta syntyi vuoden 2000 Anestesiolo-
gipäivien yhteydessä. Tuolloin Riitta 
Jouppila esitteli ajatuksen vierailtuaan 

aiemmin samalla viikolla eduskunnan eläkeläis-
järjestössä. Asiaa pohdittiin seniorianestesiolo-
gien kesken 14.12.2000 Espoossa. Helsingissä 
26.2.2001 Riitta Jouppila, Riitta Orko, Jussi Hei-
nonen, Arno Hollmén ja Matti Lahdensuu teki-
vät SAY:n johtokunnalle esityksen, että se esit-
täisi seuraavassa yleiskokouksessa Seniorikillan 
perustamista. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen ja 
toi sen SAY:n kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 
Kevätkokouksessa käytetyissä puheenvuoroissa 
todettiin yhdenmukaisesti Seniorikillan perusta-
misen tarve ja ajankohtaisuus. SAY:n jäsenmäärä 
oli yli 400, joista jo 70 oli siirtynyt eläkkeelle. 
He edustivat sitä ikäluokkaa, joka oli aloittanut 
uransa SAY:n toiminnan alkuvuosina, osan heistä 
ollessa perustajajäseniä. Todettiin myös, että ny-
kyiselle anestesiologikunnalle on arvokasta saada 
emeritusikäpolvelta näkemyksiä ja kokemuksia 
ajalta, jolloin luotiin nykyisiä käytäntö- ja toi-
mintamalleja niin tutkimukseen kuin kliiniseen 
työhön. Seniorikillan perustamiskokous pidettiin 
Kotkassa 11.5.2001 Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen kokouksen yhteydessä.

Killan toimintaohjeessa todetaan, että Seni-
orikilta järjestää erilaisia kokouksia, tapahtumia, 
tutustumiskäyntejä ja -matkoja. Tuolloin kaa-
vailtiin myös, että vuosikokouksen yhteydessä 
pidettäisiin Senioriluento, joka valottaisi kysei-
sen seniorin uran ja kokemuksen yhtymäkohtia 
tämän ajan anestesiologiaan liittyviin haasteisiin 
samalla herättäen myös moraalista ja eettistä kes-
kustelua.

Piia-Noora Kauppi kutsui Seniorikillan tu-
tustumaan Euroopan parlamenttiin ja suoma-
laisvaikuttajiin 25.–28.5.2002. Vierailun aikana 
parlamentin virallinen tiedottaja piti yleiskatsa-
uksen Euroopan parlamentista ja europarlamen-
taarikko Piia-Noora Kauppi kertoi käytännön 
kokemuksistaan työskentelystään meppinä. Li-
säksi ohjelmassa oli Lääketeollisuus ry:n edusta-
jan puheenvuoro.

Seniorikilta on ollut aktiivinen heti toimin-
tansa alusta lähtien. Järjestettyjen tapaamisten 
lista on huikean pitkä (taulukko). Seniorikilta 
ottaa myös uusia jäseniä aktiivisesti huomiinsa: 
tervetuliaisviesti saattaa tupsahtaa kun sitä vähi-
ten osaa odottaa.

Toiminnan kantavana ajatuksena alusta al-
kaen on ollut professori Tapani Tammiston esit-
tämä toivomus siitä, että saatetaan yhteen kaiken 
kokenut konkari ja alalle erikoistumassa oleva 

Seniorikillan kuvat on lainattu seniorikillan luvalla 
20-vuotishistoriikista. Kuvat: Erkki Hauru, Helena 
Karjalainen, Jouko Klossner, Matti A.K. Mattila, Annikki 
Mäkeläinen, Kristiina Haasio, senioreitten kotialbumit, 
vuosilta 2001-2021.

162  Finnanest

TEEMA Suomen Anestesiologiyhdistys 70 vuotta



Brysselissä Euroopan parlamenttiin tutustuivat: Matti Arola, Ulla Aromaa, Risto Collan, Marjatta Collan, Marja Hovi-Viander, Jaromir Hovorka, 
Riitta Jouppila, Ulla Karhunen, Marja-Leena Karvo, Jaakko Kivikoski, Jorma Klossner, Martti Kuhalampi, Kari Lauritsalo, Matti Mattila, Eeva-Liisa 
Maunuksela, Matti Mäenpää, Raimo Okslahti, Riitta Orko, Olli Pentti, Kirsti Pentti, Raimo Pihlajaniemi, Liisi Puolanne, Marjatta Puronto, Tuulikki 
Pyykkö, Mikko Scharlin, Seppo Takki, rouva Takki, Karin Thomasson, Björn Thomasson, Marjatta Tuominen, Satu Urpilainen, Jukka Valanne ja 
Matti Vapaavuori.
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nuori kollega. Tapanin toivomusta on kuultu, ja 
useassa Seniorikillan syyskokouksessa Vihdin 
Tuohilammella on kuultu alalla meritoituneen 
anestesialääkärin sekä nuoren erikoistuvan kol-
legan esitykset. Nämä sessiot ovat saaneet audi-
toriolta varauksettomat kiitokset lukuisten kysy-
mysten ja muistelujen muodossa.

Alusta alkaen toiminta sai selkeät raamit ja 
toimintamuodot. Toimintaa johtaa puheenjoh-
taja apunaan sihteeri ja hallitus. Jokainen näihin 
tehtäviin valittu seniori on toiminnallaan vienyt 
Seniorikillan toimintaa eteenpäin ja osaltaan 
kantanut vetovastuunsa erinomaisella otteella. 
Seniorikillan toimintaan oleellisesti on kuulunut 
ja kuuluu jäsenistönsä viihtyvyydestä huolehti-
minen retkien ja muiden tapaamisten muodossa. 
Virallisten kokousten lomassa on ollut jumppa-
hetkiä ja kotaretkiä. Illan pimetessä pidetyt tak-
kahuoneen "turpakäräjät” kirvoittivat kielenkan-
nat mitä monipuolisimpiin keskusteluihin. 

Kiltalaisilla on ollut onni muisteluissaan pääs-
tä ”livenä ” tutustumaan niihin alan pioneereihin, 
jotka itse asiassa toivat anestesiologian Suomeen, 
kuten dosentti Inkeri Kivalo ja professori Matti 
Vapaavuori. Killan toimintatavoiksi muodostui 
vuosittainen tammikuinen lounas usein ravintola 
Lasipalatsissa, kevät- tai kesäretki, syysretki sekä 
vuosittaiset kokoukset yleensä Orion oyj:n kou-
lutuskeskuksessa Vihdin Tuohilammella. Jaakko 
Lehtonen toimi Orionin tilaisuuksissa isäntänä. 
Vuosikokoukset pidettiin lähes aina Operatiivis-
ten päivien yhteydessä Messukeskuksessa mar-
raskuussa. 

Viime vuonna Seniorikilta vietti 20-vuotis-
juhlaansa, ja sen kunniaksi järjestettiin Opera-
tiivisten päivien yhteydessä juhlasymposium. 
Symposiumin teemana oli: ”Tietotekniikan uhat 
Suomessa”. Luentojen aiheet olivat hybridiuhat 
Suomen valtiolle ja armeijalle, hybridiuhat Suo-
men terveyshuollolle ja Darknet/Thor. Juhlapäi-
vän luentojen jälkeen järjestettiin vierailu Amos 

Rex -museossa, jossa oli Bill Violan näyttely, 
video- ja installaatiotaidetta, ”Inner journey”. 
Illallinen järjestettiin Seniorikillan perinteiden 
mukaisesti Ravintola Lasipalatsissa.

Historiikki

Seniorikilta on tehnyt toiminnastaan historiikin: 
”Suomen Anestesiologiyhdistyksen Seniorikilta 
- Historiikki kahdeltakymmeneltä ensimmäiseltä 
vuodelta 2001 – 2021”. Toimituskunta: Juhani 
Haasio, Timo Mäntylä, Vuokko Rauhala, Michael 
Rorarius, Kristiina Haasio. 

Historiikkia voi tilata Juhani Haasiolta (juhani.
haasio@fimnet.fi) hintaan 25 eur + postikulut.

Tämä artikkeli on merkittävästi lyhennetty 
versio historiikista.
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Kokoukset ja retket toiminnan aikana 2000 – 2021

 § Kokous perustamisesta 14.12.2000, Espoo, Orion 
Oyj pääkonttori

 § Perustamiskokous 11.5.2001 Kotka, SAY:n vuosi-
kokouksen yhteydessä

 § Vuosikokous 22.11.2001 Helsinki, Messukeskus

 § Retki Brysseliin Euroopan parlamenttiin 25–
28.5.2002

 § Vuosikokous 21.11.2002 Helsinki, Messukeskus

 § Vuosikokous 2003 20.1.2004 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 17.11.2004 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 10.1.2005 Helsinki, Lasipalatsi

 § Vuosikokous 23.11.2005 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 11.1.2006 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätretki 6.4.2006 Tampere, Marilyn-musikaali

 § Syyskokous 26–27.9.2006 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 9.11.2006 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 8.1.2007 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätkokous 28.3.2007 Turku: Taidemuseo, 
Forum Marinum; TYKS PET-keskus

 § Syyskokous 3–4.10.2007 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 22.11.2007 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 8.1.2008 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätkokous 24.4.2008 Espoo: Emma, Träskändan 
kartano

 § Syyskokous 1–2.10.2008 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 27.11.2008 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 7.1.2009 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätkokous 22.4.2009 Porvoo: Tuomiokirkko, JL 
Runebergin kotimuseo

 § Syyskokous 23–24.9.2009 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 12.11.2009 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 12.1.2010 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätkokous 22–23.4.2010, Jyväskylä (yhdessä 
SAY:n kevätkokouksen kanssa)

 § Syyskokous 16–17.9.2010 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 25.11.2010 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 11.1.2011 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätretki 6.5.2011 Hämeenlinna: Hämeen linna, 
teatteri (Niskavuoren Heta)

 § Syyskokous 27–28.10.2011 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 24.11.2011 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 10.1.2012 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätretki 10.5.2012 Lappeenranta: Saimaan 
kanava, linnoitus

 § Syyskokous 10–11.9.2012 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 22.11.2012 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 8.1.2013 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätkokous 5.4.2013 Lahti: Hiihtomuseo,  
Sibeliustalo

 § Vuosikokous 26–27.9.2013 Vihti, Tuohilampi

 § Retki ravintola Timbaaliin Porvoo 26.11.2013

 § Lounaskokous 8.1.2014 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kesäretki 12.6.2014 Loviisa, Pernaja: Sarvisalo

 § Syyskokous 2–3.10.2014 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 27.11.2014 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 8.1.2015 Helsinki, Lasipalatsi

 § Kevätretki 15.4.2015 Mänttä: Serlachius-museot

 § Syyskokous 8–9.10.2015 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 26.11.2016 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 12.1.2016 Helsinki, ravintola Mam-
ma Rosa

 § Kevätretki 22.4.2016 Tampere: Näsinneula, Mila-
vida, Vapriikki

 § Syyskokous 6–7.10.2016 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 16.11.2016 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 12.1.2017 Helsinki, ravintola 
TOKYO55

 § Kevätretki 19.4.2017 Tuusula: Villa Kokkonen, 
Halosenniemi, Krapihovi

 § Syyskokous 5–6.10.2017 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 16.11.2017 Helsinki, Messukeskus

 § Lounaskokous 11.1.2018 Helsinki, ravintola 
TOKYO55

 § Kevätretki 26.4.2018 Tampere: Näsinneula, Sara 
Hildén, Emil Aaltonen

 § Syyskokous 4–5.10.2018 Vihti, Tuohilampi

 § Vuosikokous 15.11.2018 Helsinki, Messukeskus

 § Talvikokous 10–11.1.2019 Vihti, Tuohilampi

 § Kevätretki 11.4.2019 Turku

 § Vuosikokous 14.11.2019 Helsinki, Lasipalatsi

 § Talvikokous 9–10.1.2020 Vihti, Tuohilampi

 § Koronapandemia, kokoontumiset kielletty

 § Syysretki 15.9.2021 Fiskars ja Tammisaari: Ruukki, 
EKTA-museo

 § Seniorikilta 20 v 18.11.2021 Helsinki, Messu-
keskus: Vuosikokous, juhlaluennot, Amos Rex, 
Lasipalatsi
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Matti Vapaavuori, Kari Lauritsalo ja Tapani Tammisto. Kari Korttila ja Eija Nilsson

Operatiiviset päivät 2008, sihteeri Ulla Aromaa ja puheenjohtaja Matti Salo. Porvoon Tuomiokirkossa 2009 Laila Saarnivaara ja Lennart 
Molander.

Serlachius-museossa Erkki Hauru, Markku Salmenperä ja Kari Korttila. Seniorit Turun tuomiokirkon portailla.
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Gerhard Baer, Pentti Suominen.Seniorikillan puheenjohtaja Juhani Haasio ja sihteeri Michael Rorarius. 

Puheenjohtaja Juhani Haasio piti lyhyen katsa-
uksen Seniorikillan historiasta 20-vuotisjuhla-
sessiossa.

Eija Nilsson valittiin SAY:n kunniajäseneksiRaili Laru-Sompa valittiin SAY:n kunniajäse-
neksi.

20-vuotisjuhlasymposiumissa Jor-
ma Klossner, Riitta Asantila-Jarva, 
Kaija Järvinen.
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