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Erikoistumista, kesätöitä ja 
tenttimistä

Operatiiviset päivät saatiin päätökseen. Te-
hyn työtaistelukaan ei lopulta päässyt 
häiritsemään osallistumista päiville. Oh-

jelma oli jälleen kerran korkeatasoinen. Vapaiden 
esitelmien sessiossa olin havaitsevinani yleisön lii-
kehtimistä sessiosta toiseen. Olisiko johtunut siitä, 
että kolme sessiota pidettiin päällekkäin? Olisin it-
sekin halunnut kuulla enemmän erilaisia esityksiä, 
kuin oli mahdollista. Tämä ei ole varsinainen moi-
te, vaan toive...

Puolijoki-Tuulosen raportti erikoistumiskou-
lutuksen järjestämisestä on puhuttanut yliopis-
toväkeä Tampereella. Varsinkin kirurgit ovat ol-
leet aktiivisia. Maamme kirurgian professorit sai-
vat tehokkaasti aikaan yhteisen vastineen Lääkäri-
lehteen Puolijoki-Tuulosen raportin ehdotukseen 
kirurgikoulutuksen selkeästä huonontamises-
ta. Anestesiologiaan ja tehohoitoon raportti ei sa-
nottavasti puuttunut. Ei pitänytkään puuttua, kos-
ka meillä on asiat kunnossa. Tehohoidon ja anes-
tesiologian eriytyminen on ollut jo vuosia keskus-
telun kohteena Euroopassa. Nyt se oli otsikoissa 
myös Operatiivisilla päivillä. Yhteistuumin päätet-
tiin jatkaa yhdessä. Päätös oli hyvä.

Tähän saakka neljännen vuoden, anestesiakurs-
sin suorittaneita kandidaatteja on saanut ottaa 
vs. erikoistuvien lääkärien vakanssille kesätöihin. 
Amanuenssiksi on saanut ottaa kolme opintovuot-
ta suorittaneita. Opetusministeriö (OPM) ja Sosi-
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aali- ja terveysministeriö (STM) antoivat viime ke-
väänä asetuksen. Vasta viiden vuoden opintojen 
jälkeen kandidaatteja saa ottaa lääkärien sijaisiksi. 
Tästä nousi niin suuri vastustus, että OPM ja STM 
vetivät ehdotuksen takaisin. Todennäköisesti tule-
van kevään aikana saamme uudet ohjeet siitä, mis-
sä opintojen vaiheessa opiskelijan voi palkata ama-
nuenssiksi tai vs. erikoistuvaksi lääkäriksi. Tiedus-
teluja amanuenssuureista tulee erittäin paljon, ul-
komaita myöden.

Kaikki maamme viisi sairaanhoitopiiriä ovat 
päättäneet, että erikoistumistenttiin menijöille ei 
anneta palkallista lukulomaa. Tenttipäiväkin tuli 
palkalliseksi, ainakin Tampereella, vasta muutama 
vuosi sitten. Tämän kirjoittaja esitti SAY:n yleisko-
kouksessa ehdotuksen: Kaikille SAY:n erikoistuvil-
le jäsenille maksettaisiin viikon nettopalkkaa vas-
taava tenttiapuraha SAY:n varoista. Asia meni kah-
teen äänestykseen.

Ensin äänestettiin, maksetaanko tenttiapuraha 
vai ei. Äänestyksen tulos oli: Kyllä maksetaan! Sit-
ten äänestettiin: Onko tenttiapuraha automaatti-
nen vai kannustava ja kytköksissä tentissä saatui-
hin pisteisiin. Yleiskokous päätti kannustavuuden 
puolesta. SAY:n johtokunta päättää järjestelyjen 
yksityiskohdista.

Arvoisat tenttiin menijät: Rahantuloa ei voi 
välttää, jos menestyy tentissä. Näin minä tämän 
asian ymmärsin.                                              
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