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”On aika astua johtoon!”

Erinomainen kevätkokous Jyväskylän Laa-
javuoressa yhteistyössä Suomen Kirurgi-
yhdistyksen kanssa on takana. Ohjelma oli 

stimuloiva ja keskustelua syntyi kaikissa kään-
teissä, niin luentosaleissa kuin vapaahetkinäkin. 
SKY:n ja SAY:n johtokunnat ovat yksimielisiä sii-
tä, että voimavarojen yhdistäminen niin Operatii-
visten päivien kuin Kevätkokouksien järjestelyis-
sä kannattaa. Näillä näkymin anestesiologit ja ki-
rurgit viettävät seuraavaa yhteistä kevätkokous-
ta toukokuussa 2011 Hämeenlinnassa. Ohjelman 
suunnittelu on jo alkanut. Vuokatin kevätkokouk-
sen jälkeen otsikoin puheenjohtajan palstan Kai-
nuun maakuntalaulun ensi sanoilla, ja nyt ”Män-
nikkömetsät ja rantojen raidat” olisi ollut ehdotto-
man oikeutettu otsikointi kiitoksena erinomaisis-
ta kevätkokousjärjestelyistä, mutta terveydenhuol-
lon kentässä tapahtuu niin monia anestesiologien 
kannalta merkittäviä asioita, että päädyin toisen-
laiseen otsikkoon.

Jo monta adventtiaikaa on kotona ja työpaikoil-
la soinut Jouluradio, joka virittää neljän viikon ai-
kana lähestyvän joulun tunnelmaan. Vappuaat-
toiltana 30.4. kiireisellä kotimatkalla marketista 
vain muutama kymmenen minuuttia ennen vap-
puvieraiden saapumista autoradioni löysi yllättäen 
taajuudelta 100,0 kanavan ”Reaktori”, joka lähet-
ti työväenlauluja ja nykynuorten pohdintoja siitä, 
olivatko porvarit vai kommarit radikaalimpia vai 
kenties oikeastaan synonyymejä. Ajaessani Audini 
kotitalliin vakuuttava naisääni – lieneekö ollut itse 
Kaisa Korhonen – julisti, että jokaisen työmyyrän 
on muistettava, että kerran itse kullekin tulee ”Ai-
ka astua johtoon!”. Nuo sanat jäivät marssin tah-
dissa soimaan päähäni, ja olen yhä uudelleen pa-

rin viime viikon aikana miettinyt tuon marssin sa-
nomaa. Voiko tuo käsky koskea myös työtään tun-
nollisesti hoitavaa anestesiologia, vaikka ammatti-
ryhmäämme ei laulun tekstissä mainittu?

Viime viikkojen aikana olen yhtenä SSAI:n Po-
sition Paperin kirjoittajista viimeistellyt jäsen-
kyselyyn perustuvaa artikkelia ”Shaping the Fu-
ture of Scandinavian Anaesthesiology”, joka jul-
kaistaneen Actassa lähikuukausina. Siinä kä-
sitellään monia erikoisalamme rooliin liittyviä 
asioita, joita otin esille kirjoittaessani SAY:n lau-
suntoa STM:lle ”Yhtenäiset päivystyshoidon pe-
rusteet”-työryhmän raportista. Samalla seuraam-
me mielenkiinnolla, julkaistaanko suunnitel-
lusta uudesta Terveydenhuoltolaista jonkinlai-
nen versio vielä tämän hallituskauden aikana, vai 
luovutaanko hätäilystä ja annetaan lain valmis-
tua vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Kaikissa edellä mainitsemissani dokumenteis-
sa anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärei-
den ajatellaan toimivan tulevaisuudessa pääasial-
lisesti nykyistä suuremmissa yksiköissä, joissa iso 
osa meistä hoitaa yhä kapeampaa sektoria eri-
koisalamme kirjosta. Samalla katsotaan, että osan 
meistä tulee liikkua erikoissairaaloiden ulkopuo-
lella takaamassa laadukkaan ensihoidon saata-
vuus henkeä uhkaavissa tilanteissa kaikille kan-
salaisille tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumat-
ta. Ainoa erikoisala, jonka koulutus nykyoloissa 
tarjoaa riittävät valmiudet laadukkaaseen kriitti-
sesti sairaan ensihoitoon kaukana erikoissairaan-
hoidon keskuksista, on anestesiologia ja tehohoito.

Toisaalta erikoisalamme rooli korostuu myös 
erikoissairaanhoidossa, kun kriittisesti sairaiden 
potilaiden hoitoa on koordinoitava monien en-
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tistä suppeammista sektoreista vastaamaan kou-
lutettujen spesialistien kanssa. Jonkun on katsot-
tava kokonaisuutta ja vastattava priorisoinnista, 
oli kysymys sitten yksittäisestä kriittisesti sairaas-
ta tai kriittisesti sairaiden hoitoketjujen rakenta-
misesta. Päivystyslääketiede tuskin pitkään aikaan 
tulee kilpailemaan kanssamme juuri näistä vai-
keasti sairaista kiireellistä leikkaus- tai tehohoi-
toa vaativista potilaista. Tulevaisuus toivottavasti 
joko tuo lisää työtä pelkäämättömiä osaajia omal-
le erikoisalallemme tai mahdollistaa meitä vähem-
män kuormittavan työnjaon anestesiologian ja te-
hohoidon ja muiden erikoisalojen kesken, mut-

ta ennen tulevaisuutta on tämä päivä. Velvollisuu-
temme on näyttää ja käyttää osaamistamme ja niil-
tä osin kuin on tarpeellista: ”Astua johtoon.” 

Helsingissä, 19.5.2010

P.S. Erinomainen tilaisuus astua johtoon olisi liit-
tyä suomalaisten anestesiologien pää-äänenkan-
nattajan Finnanestin toimituskuntaan tai vaikka 
ryhtyä suoraan päätoimittajaksi. Hanki lisätieto-
ja nykyiseltä päätoimittajalta Johanna Tuukkaselta 
tai SAY:n vaalitoimikunnan puheenjohtajalta Riku 
Aantaalta.
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