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T
ätä puheenjohtajan palstaa kirjoitettaessa 
on enää vajaa viikko aikaa Operatiivisiin 
päiviin ja Anestesiologiyhdistyksen vuo-
sikokoukseen. Samalla minun kahden 

vuoden pestini Anestesiologiyhdistyksen puheen-
johtajana on päättymässä. Uusi puheenjohtaja va-
litaan vuosikokouksessa, ja hänen toimikautensa 
alkaa heti valinnan jälkeen.

Yhdistyksen puheenjohtajan kausi kestää 
tavallaan neljä vuotta. Kaksi vuotta ensin vara-
puheenjohtajana keräämässä kokemusta ja vas-
taamassa muun muassa Operatiivisten päivien 
ohjelmasta, ja sen jälkeen kaksi vuotta puheen-
johtajana. Varapuheenjohtaja ei sinänsä auto-
maattisesti siirry puheenjohtajaksi, vaan asiasta 
päättää vuosikokous. Yleensä niin on kuitenkin 
käynyt, mitä onkin syytä pitää suotavana vaihto-
ehtona, koska tällä tavoin mikään ”hiljainen tieto” 
ei häviä johtokunnan kokoonpanon muuttuessa. 
Ehkä tulevan johtokunnan kannattaisi ainakin 
keskustella sellaisesta sääntömuutoksesta, jossa 
varapuheenjohtajasta tulisi automaattisesti myös 
Anestesiologiyhdistyksen puheenjohtaja. Tämä 
muutos saattaisi varmistaa jatkuvuuden nykyistä 
paremmin.

Mitä sitten on viimeisten kahden vuoden ai-
kana saatu aikaan? Yksi hienoimmista saavutuk-
sista on anestesiologian ja tehohoidon erikoislää-
kärikoulutuksen auditoinnin vieminen loppuun. 
Vuoden 2016 aikana kaikki auditointia halunneet 
keskussairaalat saatiin auditoiduksi. Auditointi 
antoi meille hyvän kuvan keskussairaaloiden eri-
koislääkärikoulutuksesta ja antoi mahdollisuuden 
jakaa hyviä käytäntöjä sairaaloiden kesken. Ilman 
Suomen Anestesiologiyhdistyksen auditointityö-
ryhmän sekä viiden erityisvastuualueen auditoin-
tiryhmän merkittävää panostusta valtakunnalli-
nen auditointi ei olisi onnistunut. 

Toinen merkittävä saavutus oli anestesiaval-
vontaa koskevien suositusten päivittäminen. Kun 

edellinen suositus oli vuodelta 1999, oli ilmeistä, 
että päivitystä tarvittiin. Päivitystyöryhmää joh-
ti professori Arvi Yli-Hankala. Muita viimeksi 
kuluneen kahden vuoden aikana toteutettuja 
asioita olivat muun muassa yhdistyksen sääntö-
jen muutos: Finnanestin päätoimittajasta tehtiin 
Anestesiologiyhdistyksen johtokunnan pysyvä 
äänivaltainen jäsen. Johtokunta oli aloitteellinen 
lisäksi edistäessään numeron 2222 käyttöä yleise-
nä elvytysnumerona Suomen sairaaloissa. Työ on 
kesken, ja muutoksen toteuttamiseen kuluu vielä 
paljon aikaa.

Suomen Anestesiologiyhdistys 
on julkaissut suosituksen anestesia-
toiminnan järjestelystä vuonna 1999. 
Koska vuoden 1999 jälkeen on alan 
sisällä tapahtunut merkittävää kehi-
tystä, ja koska myös terveydenhuol-
lon toimintaympäristö on rajusti 
muuttunut, päätti johtokunta päivit-
tää suosituksen anestesiatoiminnan 
järjestelystä. Päivitystyötä varten 
nimitettiin työryhmä, jossa on laaja 
edustus lääkäreitä sekä julkiselta että 
yksityiseltä sektorilta ja lisäksi myös 
anestesiatyötä tekeviä sairaanhoitajia. Tavoitteena 
on, että päivitetty suositus voitaisiin käsitellä Suo-
men Anestesiologiyhdistyksen vuosikokouksessa 
marraskuussa 2018.

Nyt on sopiva hetki kiittää yhdistyksen joh-
tokuntaa työstä alamme edistämiseksi. On aika 
siirtää ”viestikapula” seuraavalle joukkueelle.

Toivotan kaikille Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen jäsenille hyvää joulun aikaa ja menestyk-
sellistä uutta vuotta! 
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Mitä tuli tehdyksi?

Puheenjohtajan kausi 
kestää tavallaan 
neljä vuotta.


