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Saimme järkyttävän suruviestin  – Pertti menehtyi 
tapaturmaisesti ja täysin yllättäen tammikuun 9. 
päivänä 58 vuoden iässä.

Pertti syntyi Espoossa 18.2.1959. Hän valmis-
tui sairaanhoitajaksi vuonna 1982 ja työskenteli tä-
män jälkeen päivystyspoliklinikoilla, ensihoidossa 
sekä vuoden ajan YK:n rauhanturvajoukoissa Li-
banonissa. Lääkäriksi Pertti valmistui Helsingin 
yliopistosta vuonna 1990. Uransa alkuvaiheessa 
Pertti työskenteli Helsingin lääkäriambulanssis-
sa sekä lääkärihelikopteri Medi-Helissä. Lisäksi 
hän toimi EMA groupissa matkahätäpäivystäjänä. 
Erikoistumisensa anestesialääkäriksi Pertti aloitti 
Jorvin sairaalassa ja jatkoi HYKS:n sairaaloissa.

Pertin vuosien kokemus ensihoidosta näkyi 
hänen aloittaessaan tutkijanuraansa. Väitöskir-
ja ”Paediatric Prehospital Emergency Care and  
Resuscitation” valmistui ripeästi ja tarkistettiin 
12. kesäkuuta 1998. Pertti valmistui anestesio-
logian erikoislääkäriksi 20 vuotta sitten. Hän 
pätevöityi lisäksi seuraavilla erikoislääkärin lisä-
koulutusohjelmilla: lastenanestesiologia ja teho-
hoitolääketiede 2001, ensihoitolääketiede 2002 
ja sydänanestesiologia 2008. Anestesiologian do-
sentiksi meritoituminen Helsingin yliopistoon oli 
vuorossa 2007. Pertti nimitettiin 2012 HYKS:n 
ATeK:n Lastenklinikan vakinaiseen osastonyli-
lääkärin virkaan.

Pertti oli utelias. Hän halusi jatkuvasti oppia 
uutta ja nähdä erilaisia tapoja tehdä töitä. Pertti 
työskenteli lukuisia kertoja kliinikkona ja tutki-
jana ulkomailla. Pidempiä, noin 1,5 vuoden työs-
kentelyjaksoja, hän vietti The Royal Children’ s 
Hospitalissa Melbournessa vuosina 2001–2002 

ja Hersheyssa, Pennsylvaniassa vuosina 2004–
2005. Näillä reissuilla Pertin perhe oli mukana. 
Lyhyempiä vierailukohteita oli useita, esimerkiksi 
Houston Texas Children’s Hospital, Toronto Sick 
Kids ja Shanghai Children’s Hospital. Viimeksi, 
pari vuotta sitten, Pertti työskenteli 12 viikon ajan 
Abu Dhabissa. Pertti toimi pitkään myös yksi-
tyislääkärinä Pikkujätissä. Ei liene yllätys, että 
vuoden 2004 viimeisinä päivinä Pertti oli muka-
na legendaarisella, ripeästi järjestetyllä Finnairin 
ambulanssilennolla Thaimaahan, kun tapanin-
päivänä tsunamissa vakavimmin loukkaantuneet 
suomalaiset evakuoitiin kotimaahan.

Akateemisesti Pertti oli erittäin aktiivinen 
sekä Suomessa että ulkomailla. Hän toimi mm. 
HY:n lastenanestesiologian ja tehohoitolääketie-
teen erikoislääkäreiden koulutusohjelman kou-
luttajana, SSAI:n lastenanestesiologian lisäkou-
lutusohjelman suomalaisena kouluttajana, alamme 
tieteellisen lehden Acta Anaesthesiologica Scan-
dinavican toimittajana ja Euroopan lastenanes-
tesiayhdistyksen ESPA:n hallituksessa Suomen 
edustajana.

Pertin todellinen intohimo oli tutkimustyö 
lastenanestesiologian ja tehohoidon alueella. Jopa 
onnettomuuspäivänään Pertti osallistui SPSS-ti-
lastokurssille. Hän ei ollut vain tutkimustyön joh-
taja, vaan osallistui luontevasti kaikkeen pieneen-
kin ruohonjuuritason tutkimustyön tekemiseen 
nöyrällä asenteella. Tieteellisten alkuperäisartik-
kelien lista on huomattavan pitkä ja monipuolinen.

Pertti oli äärimmäisen aktiivinen, aikaansaava 
ja työteliäs kollega koko uransa ajan. Kliinikko-
na hän oli monipuolinen, vertaansa vailla. Pertti 
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kuului Lastenklinikan sydänanestesiologi- ja EC-
MO-tiimiin. Hän oli ansioitunut opettaja ja kou-
luttaja lukuisilla foorumeilla.

Kollegana meidän Perttimme Lastenklinikal-
la oli ystävällinen, mukava, empaattinen, kiltti ja 
joustava työkaveri. Hän ei koskaan tuonut itseään 
tai tekemisiään esille. Hänelle sopivat aina kaikki 
järjestelyt. Hän oli valmis jäämään tai tulemaan 
töihin, kun apua tarvittiin. Maailmaa laajemmin-
kin nähneenä ihmisenä Pertillä oli paljon mieli-
piteitä, jotka hän myös osasi tuoda perustellusti 
esille usein huumorin varjolla. Eikä hän koskaan 
loukannut ketään. Rauhallisuus ja kyky osata suh-
teuttaa asioiden merkittävyys olivat Pertin vah-
vuuksia työpaikalla.

Pertti oli hyväkuntoinen kaveri. Hän todella-
kin pyöräili töihin vuoden ympäri koko työuransa 
ajan. Hyötyliikunnan lisäksi Pertin oma laji oli 
tennis.

Pertin kuolemaa on mahdotonta käsittää tai 
hyväksyä. Pertti oli hieno ihminen ja kollega. 
Hän oli iso osa meitä ja Lastenklinikkaa. Pertin 
äkillinen poismeno koskettaa Suomen aneste-
siayhteisön lisäksi myös hänen laajaa ulkomaista 
kliinikko-, tutkija- ja ystäväjoukkoaan.

Pertille kaikkein tärkein oli perhe: vaimo Pir-
jo-Liisa sekä lapset Mia, Riku ja Pihla. Pertti oli 
Mian pienen Emil-pojan isoisä. Pertti ei ehtinyt 
nähdä Emilin pikkusisaren syntymää. Otamme 
syvästi osaa perheen ja läheisten suruun. 

Pertti Suominen. 




