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Se on siinä!

Ensimmäisessä kirjoittamassani ”Puheen-
johtajalta” -palstassa esitin silloin aloittele-
van johtokunnan toiminnan teemaksi am-

matillisen jatkokoulutuksen. Yhdistys liittyikin 
hetimiten Lääkärien ammatillisen kehittämisen 
arviointineuvostoon, jonka tehtävänä on ollut lää-
kärien täydennyskoulutuksen laatukriteerien luo-
minen sekä lääkärien täydennyskoulutustarpei-
den arvioiminen ja täydennyskoulutuksen toteut-
taminen ja kehittäminen. Neuvoston omaa status-
ta nostaa se, että siitä tuli vastikään oma rekisteröi-
ty yhdistyksensä. 

Jälkeenpäin arvioiden johtokunta on onnistunut 
oman teemansa toteuttamisessa ainakin numeeri-
sesti hyvin. Yhteenlaskettuna SAY ja sen alajaok-
set ovat viimeisen kolmen vuoden aikana järjestä-
neet yli 80 koulutustilaisuutta. Koulutustilaisuuk-
sien aiheet kattavat kaikki keskeiset erikoisalam-
me osa-alueet kanyloinneista ja puudutuksista te-
hohoitoon ja ravitsemukseen. 

Viime keväänä johtokunta päätti, että koulutus-
tilaisuuksia kehittääkseen tilaisuuksien järjestäjien 
tulisi käyttää Duodecim ry:n sähköistä arviointi- 
ja todistuspalvelua. Siinä kurssitodistuksen saami-
nen edellyttää kustakin kurssista laadittuun verk-
kokyselyyn vastaamista. Kurssin järjestäjät saavat 
kattavan kurssipalautteen ja voivat näin kehittää 
kurssiaan osallistujien toivomaan suuntaan. Duo-

decim ry:n jäsenet saavat todistuksen automaat-
tisesti sähköiseen nimikirjaansa, jos ovat sellai-
sen palvelun ottaneet käyttöönsä. Muun muassa 
tämän syksyn Laskimoanestesiakurssin osallistu-
mistodistukset sai tällä tavoin ja kokemukset oli-
vat erittäin hyviä. Niinpä tänä vuonna myös Ope-
ratiivisten päivien kurssitodistuksen saa vain vas-
taamalla verkkokyselyyn. Tämän kirjoituksen tul-
lessa painosta tiedämme, miten tuo lopulta sujui 
kun todistuksen saajia on useita satoja. 

Tätä kirjoittaessani on SAY:n johtokunnalla ny-
kyisessä kokoonpanossaan jäljellä enää yksi kokous. 
Kolme vuotta on vierähtänyt nopeasti mukavassa 
ja ahkerassa seurassa. Vaikka johtokuntatyö on ol-
lut pääsääntöisesti hauskaa, ajoittain jopa ratkirie-
mukasta ja antanut aivan uudenlaisen ja monipuo-
lisen kuvan erikoisalastamme, on se ajoittain ollut 
myös varsin aikaa vievää. Sekä viranomaistahot et-
tä sisaryhdistykset ovat – anestesiologien onneksi 
– pyytäneet lausuntoja ja kannanottoja esityksiin-
sä. Perehtyminen ja vastineiden laatiminen niihin 
on ollut työlästä. Toivotankin voimia uudelle joh-
tokunnalle, jonka kokoonpano päätetään tällä vii-
kolla yhdistyksen vuosikokouksessa. Samalla esi-
tän kiitokset vielä istuvalle johtokunnalle reippaas-
ta toiminnasta anestesiologien etuja ajettaessa. 
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