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Professoreita Kuopion tapaan

Kuopion yliopiston ja Kuopion yliopistolli-
sen sairaalan anestesiologian ja tehohoi-
don professoreiden ja ylilääkäreiden vi-

ranhoidot on saatu vihdoin päätökseen. Kuopion 
Yliopisto nimesi allekirjoittaneen hoitamaan anes-
tesiologian professuuria 1.2.2008 alkaen viiden 
vuoden määräajaksi ja Esko Ruokosen hoitamaan 
tehohoidon professuuria 1.3.2008 alkaen samoin 
viiden vuoden määräajaksi.

Oppiaineen professuurin järjestely on mielen-
kiintoinen. Edellisen viranhaltijan jäätyä pois teh-
tävästä – kiitokset meiltä kaikilta vielä kerran pro-
fessori Olli Takkuselle – Kuopion yliopisto päät-
ti jakaa anestesiologian professorin viran kahdeksi 
osa-aikaiseksi viraksi: anestesiologian professorin 
osa-aikaiseksi viraksi sekä tehohoidon professo-
rin osa-aikaiseksi viraksi. Mielenkiintoinen pää-
tös, sillä yleinen odotus oli, että oppiaineella oli-
si säilynyt sille kuuluva päätoiminen professorin 
virka. Sen oheen kaivattiin tehohoidon professuu-
ria, joko kokopäiväisenä tai osa-aikaisena, samaan 
malliin kuin on toteutettu joissakin muissa tiede-
kunnissa/yliopistosairaaloissa. Tehohoidon merki-
tys erikoisalalla on kasvanut huomattavasti. Teho-
hoitolääkärit ovat tärkeitä toimijoita nykyaikaises-
sa päivystystoiminnassa, ja tehovalvontayksiköi-
den yleistyminen lisää tehohoito-osaamisen tar-
vetta. Joten akateemisen volyymin lisääminen olisi 
ollut hyvin peruteltua. 

Kuopion järjestelyssä anestesiologian ja teho-
hoidon professorit ovat osa-aikaisia eli Esko Ruo-
kosen kanssa hoidamme kumpikin 50 % professo-
rin virasta, työvelvoite on 800 h/vuosi. Tämän osa-
aikaisen professuurin ohella yliopistollinen sai-
raala on nimennyt allekirjoittaneen osa-aikaiseen 
anestesiologian ylilääkärin virkaan, Esko jatkaa te-
hohoidon ylilääkärin virassaan. Koska professorin 
virka on osa-aikainen, sairaalaviran osuus tehtävis-
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tä on tavanomaista professorin sivuvirkaa laajem-
pi, meillä se on määritetty 25 tunniksi viikossa.

Eli yksinkertaistettuna kun tehohoidon ylilää-
kärin virka, anestesiologian ylilääkärin sivuvirka 
ja anestesiologian professorin virka niputettiin ja 
jaettiin sitten kahtia, jakojäännöksenä saatiin kak-
si osa-aikaista professoria/ylilääkäriä seuraaviksi 
viideksi vuodeksi.

Yliopistossa professori Esko Ruokonen on oppi-
aineen vastuuhenkilö ja vastaa tehohoitoon ja en-
sihoitoon liittyvästä opetuksesta ja tutkimuksesta. 
Sairaalassa Esko toimii tehohoidon ylilääkärinä. 
Allekirjoittanut vastaa yliopiston puolella aneste-
siologian ja kivunhoidon opetuksesta ja tutkimuk-
sesta. Sairaalassa vastuukseni on sovittu toimin-
ta-ohjeiden ja muista erikoisalan osaamiseen liit-
tyvistä asioista huolehtiminen. Maailmantalouden 
lamasta huolimatta OSAKE (lääkäreiden osaami-
sen vaatimukset) ja kevääseen liittyen LOVE (lää-
kehoidon osaaminen) ovat tällä hetkellä päällim-
mäisenä hoidettavia asioita. 

Operatiivisten tukipalveluiden ja tehohoidon 
tulosyksikön johtajana jatkaa Pekka Pölönen. Pe-
kalla on kokonaisvastuu toiminnasta, taloudesta 
ja tietotekniikkaan liittyvistä kysymyksistä. Osas-
tonylilääkärinä aloitti vuoden alussa Minna Niska-
nen. Minna toimii anestesiologian vastaavana yli-
lääkärinä ja huolehtii henkilöstöhallinnosta.

Yhteistyö tämän neljän koplan kesken lähti 
mutkattomasti liikkeelle, ja tehtävänkuvat muok-
kautuivat luontevasti eri henkilöiden osaamisten 
ja mielenkiintojen mukaisesti. Muutoksen jatku-
vuutta kuvaa Pekka Pölösen valinta Keski-Suomen 
keskussairaalan ylilääkäriksi 1.8.2009 alkaen: iso 
menetys Kuopiolle ja hyvä valinta Jyväskylältä. Pe-
kasta on kouliutunut Kuopiossa hyvä johtaja. Kes-
kussairaaloilla on tärkeä merkitys paitsi päivittäi-
sessä potilastyössä, myös tulevien anestesiologien 
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ja tehohoitolääkäreiden koulutuksessa, joten kes-
kussairaaloiden ylilääkäreiksi tarvitaan Pekan kal-
taisia osaajia.

Muutoksen jatkuvuutta yliopiston puolella ku-
vaa valmistautuminen ensi vuoden alusta aloitta-
vaan Itä-Suomen yliopistoon. Huolena on, millai-
nen lääketieteen rooli tulee olemaan, toivottavas-
ti vahva. Kahden kovin erilaisen yliopistokulttuu-
rin yhtyminen edellyttää huolellista valmistautu-
mista.

Ensimmäiset viikot professorina ovat olleet riit-
tävän työntäyteisiä, kiitos. Eskon kanssa rustasim-
me oppiaineen puolesta lausuntoa Puolijoen-Tuu-
losen erikoislääkärikoulutusraporttiin. Itse näki-
sin mahdolliseksi koulutusohjelman lyhentämi-
sen 5 vuoteen. Viiden vuoden koulutuksella saisi 
valmiudet toimia anestesia- ja tehohoitolääkärin 
tehtävissä. Perehtyneisyys alaan tulisi tässä mal-
lissa erikoislääkärin tutkinnon jälkeen suoritetta-
vista (i) lisätutkinnoista, joita voisivat olla esimer-
kiksi tehohoitolääketiede ja sydänanestesiologia ja 
(ii) lisäkoulutusohjelmista, joita voisivat olla esi-

merkiksi lasten anestesiologia, neuroanestesiolo-
gia, obstetrinen anestesiologia ja kivunhoito. Mi-
käli koulutusohjelma lyhennettäisiin 5-vuotiseksi, 
keskussairaalapalvelu lyhenisi vuoden mittaiseksi. 
Hassulta tuntuu nykykäytäntö, jossa koulutuksen 
kahdeksi viimeiseksi vuodeksi mennään keskus-
sairaalaan. Parempi olisi vuosi keskussairaalassa ja 
erikoislääkärin paperit kouraan. 

Kuopiossa tullaan edelleen panostamaan eri-
koistuvien koulutukseen, näin olemme Eskon 
kanssa yhteistuumin sopineet. Koulutuskiertoon 
pääsy varmistetaan, erityiskiinnostukset huomioi-
daan jo erikoistumisaikana, kansainvälisiin ko-
kouksiin pääsy varmistetaan ja tenttiin valmistau-
tujat saavat lukuloman. Pidämme Kuopion jatkos-
sakin houkuttelevana erikoistumispaikkana. 

Hannu Kokki
Anestesiologian professori, oa., ma.

Anestesiologian ylilääkäri, oa., ma.
Kuopion yliopisto

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala.

Tim
o Nyyssönen




