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 f Suuri kiitos Puheenjohtajalta- 
kolumnini kirvoittamasta tekstistän-
ne. Hienoa, jos esille tuomani tasa- 
arvoteema onnistui herät tämään 
pohdintoja aiheen tiimoilta kirjoituk-
seksi asti.

Kuten kolumnissani totesin: 
” … ammatti-identiteettinsä raken-
tamiseksi erikoistuvien on päästävä 
näkemään ja kuulemaan, edes etänä, 
erikoisalamme oppituolin haltijoita 
koko valtakunnan alueelta.” (1) Voisin-
ko siis olla enempää samaa mieltä 
kanssanne? Mutta mikä parasta että 
esitätte asian asemaanne kuuluvana 
velvollisuutena. Koska sitähän se 

on, niin esiin tuomanne lain kautta 
kuin odotusarvoisesti. Parhaimmil-
laanhan tämä voi siis tarkoittaa sitä, 
että kolumnissa esittämäni toivomus 
”…toivon siitä tulevan muutaman 
vuoden välein toistuva perinne…” (1) 
saattaisi toteutua. Saanko siis tulkita 
kirjoituksenne lupaukseksi?

Hitusen harmillisena koen silti, 
että kolumnini varsinainen sisältö 
– professorikuntamme hämmentä-
vän sukupuolijakauman juurisyiden 
pohdiskelu ja naiskollegojeni roh-
kaisu osallistumaan proffahakuihin 
– oli ilmeisesti hukkunut käyttämiini 
kielikuviin. Nimittäin omaksi velvolli-

suudekseni, niin yhdistyksen puheen-
johtajana kuin oman sukupuoleni 
edustajana, katsoin nostaa koulutus-
ohjelmasta tekemäni konkreettinen 
havainto laaja-alaisen tarkastelun 
alle. Kiitos tasa-arvoasioissa pitkäl-
le kehittyneen yhteiskuntamme, 
tästäkin teemasta on nykyään lupa, 
jopa suotavaa, kirjoittaa avoimesti 
ja kriittisesti. Sehän ei suinkaan ole 
itsestäänselvyys. 
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Laki määrää professorin opettamaan
 f Lääkäreiden oman työpaikan 

ulkopuoliset täydennyskoulutukset 
ovat olleet kortilla viimeksi kuluneen 
runsaan vuoden ajan, sillä koulu-
tustapahtumat on suureksi osaksi 
peruttu koronapandemian vuoksi. 
Taannoisessa oppiaineemme profes-
sorien kokouksessa nousi esille huoli 
erikoistuvien lääkäreiden mahdolli-
suudesta saada riittävästi teoreettis-
ta koulutusta. Päätimme kantaa itse 
kortemme kekoon: tarjota erikoistu-
ville etäkoulutustapahtumaa, jonka 
opettajina toimisivat Suomen kaikki 
nykyiset anestesiologian, tehohoi-
don, ensihoidon ja kivunhoidon 
professorit.

SATEL-koulutuspäivien järjestä-
misvuoro oli tänä vuonna Kuopiossa. 
Tarjosimme ideamme SATELin (nyt 
jo entiselle) puheenjohtajalle Niina 
Koposelle, jonka johdolla SATELin 
hallitus hyväksyi ajatuksen, ja niinpä 

huhtikuussa toteutettiin Zoomin 
välityksellä historian ensimmäinen 
SATEL & Professorit -koulutus-
tapahtuma. Tapahtumaan osallistui 
yhteensä 143 henkilöä (professorit 
eivät ole luvussa mukana). Tätä 
kirjoitettaessa palautekysely on vielä 
auki, mutta heti tapahtuman jälkeen 
kertynyt palaute oli voittopuolisesti 
myönteistä.

Me tapahtumaa suunnitelleet 
saimme kuitenkin myös voimakasta 
kritiikkiä. Eräs kollega oli tyrmistynyt 
siitä, että vielä vuonna 2021 voidaan 
järjestää tapahtuma, jonka puhujina 
ovat Arvi, Klaus, Janne, Matti, Ville, 
Ari, Jouni, Markus, Timo, Tero, Teijo 
ja Eija. Myös SAY:n puheenjohtajaan 
tämä puhujakaartin sukupuolija-
kauma vaikutti voimallisesti: hän koki 
tulleensa painetuksi polvilleen maan 
kamaralle, ja hänen sydämensä jätti 
lyöntejä väliin (1).

Suomessa yli 60 % työikäisistä 
lääkäreistä on naisia. Kuntasektorin 
johtajalääkäreistäkin enemmistö on 
naisia (2). Oppiaineemme profes-
sorien sukupuolijakauma poikkeaa 
tästä. Opetus on kuitenkin yksi laki-
sääteisistä professorin tehtävistä (3), 
ja myös me miespuoliset professorit 
olemme velvollisia noudattamaan 
lakia. Tästä syystä ja aidosta opetta-
misen halusta olimme kouluttajina 
SATEL-tapahtumassa. Aiomme opet-
taa vastedeskin – vaikka se altistaisi 
rytmihäiriöille. 
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