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Sattumaa ja sananvapautta

L
oppiaisviikolla Helsingissä järjestettyjen Tieteen päivien aiheena oli 
sattuma. Samalla viikolla sananvapaus nousi dramaattisesti otsikoihin 
Pariisissa Charlie Hebdon toimitukseen tehdyn terrori-iskun seurauk-
sena. Sattumalta olin juuri samoihin aikoihin pohdiskellut sananva-

pauden teemaa.
Vuoden 2014 viimeisen lehden pakina Viimenen sana käsitteli kriittisesti 

suunniteltua erikoistumistenttiuudistusta, jossa nykyisen kansallisen essee-
tentin tilalle on tarkoitus tuoda eurooppalainen yhdistetty monivalinta- ja 
suullinen tentti (EDAIC, European Diploma in Anaesthesiology and Intensive 
Care). Ottaen huomioon, kuinka paljon nykymuotoista kuulustelua ja arvos-
telun subjektiivisuutta on moitittu, on yllättävää, kuinka nopeasti pakinasta 
on tullut kiittävää palautetta erikoistuneiden taholta eri puolilta Suomea. 
Yhtä kiinnostavaa on, että palautetta ei ole tullut yhdeltäkään erikoistuvalta 
kollegalta. Lähes myrsky vesilasissa nousi valtakunnan anestesiologian ja 
tehohoidon professoreiden käydessä kirjeenvaihtoa pakinan sisällöstä. He 
kuitenkin päätyivät olemaan kommentoimatta sitä lehdessä. Sen sijaan heidän 
tarkoituksensa on avata tenttiuudistusta jossakin myöhemmässä numerossa.

Pakinassa oli valitettavasti joitakin asiavirheitä. Alkuperältään brittiläisen 
EDAIC-tentin voi tälläkin hetkellä suorittaa tarpeen monilla kielillä. Jos 
EDAIC-kuulustelusta tulisi Suomessa pakollinen, sen molemmat osat voisi 
suorittaa Suomessa suomen ja ruotsin kielellä kolme kertaa vuodessa. Tälläkin 
hetkellä suullisen kuulustelun arvostelussa tulee ottaa huomioon eri maiden 
väliset erot lääketieteellisissä käytännöissä. EDAIC-kuulustelussa väärästä 
vastauksesta ei tule miinuspisteitä. Pakinoitsijan mainitsemista lukuisista 
lehdistä ainoastaan Anesthesia & Analgesia on kuulusteluvaatimuksissa. 

Päätoimittaja vastaa koko lehden sisällöstä. Omalla nimellään kirjoitta-
valla on vastuu artikkelinsa sisällön oikeellisuudesta, mutta julkaisupäätöksen 
tekee päätoimittaja. Kun kirjoittaja on anonyymi, päätoimittajan vastuu on 
suurempi. Kirjoitusmuotona pakina edustaa ennen kaikkea kirjoittajansa 
mielipidettä, ja pakinan kirjoittajalle suodaan sanataiteen nimissä enemmän 
vapautta kuin kolumnistille. 

Vaikka tässä mainitun pakinan sisältö ei edusta Finnanestin virallista 
linjaa, oli sen julkaiseminen harkittu. Lehden päätoimittajana puolustan van-
kasti tekstin kirjoittajan sananvapautta. Vain auktoriteettien linjaa tukevalla 
lehdellä ei ole elinmahdollisuuksia ja se vertautuisi helposti harvainvallan 
lehdistöön. Erilaisten mielipiteiden esille tuominen tekee lehden aidoksi 
ja yhdistyksen jäsenistön näköiseksi foorumiksi, jota luetaan, josta ja jonka 
sivuilla keskustellaan - vapaasti. 

Sananvapautta on syytä puolustaa joka tasolla. Pakinan julkaisupäätök-
seen kiteytyi Pariisin iskun yhteydessä toistettu Evelyn Beatrice Hallin teo-
ksessa The Friends of Voltaire (1906) kirjoittama ajatus: ”I disapprove of what 
you say, but I will defend to the death your right to say it.” 
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