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Euroopan erikoislääkäriliitto (Union Euro-
péenne des Médecins Spécialistes, European 
Union of Medical Specialists) on vanhin eu-

rooppalaisista lääkärijärjestöistä. Se perustettiin 
vuonna 1958. Suomen Lääkäriliitto on ollut jär-
jestön täysjäsen vuodesta 1992. UEMS:n tavoittee-
na on potilaiden hoidon laadun edistäminen kehit-
tämällä erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskou-
lutuksen tasoa EU:n jäsenvaltioissa. Toiminnan yh-
tenä tarkoituksena on helpottaa lääkärityövoiman 
liikkuvuutta maasta toiseen. UEMS:n ei ole osa 
EU:n virallista organisaatiota, mutta taustavaikut-
tajana sen linjauksilla on painoarvoa esim. direktii-
vimuutoksia erikoislääkärikoulutuksesta laadittaes-
sa. Lääkärikoulutusasioissa neuvoa-antavana komi-
teana EU:ssa toimii ACMT (Advisory Committee 
on Medical Training). UEMS:n puheenjohtajana on 
vuodesta 2002 toiminut Hannu Halila.

Keskeinen osa UEMS:n toimintaa perustuu 36 
erikoisalakohtaisen sektion työhön. Niiden tehtä-
vänä on harmonisoida ja kehittää oman erikois-
alan koulutusta. Kussakin sektiossa on kaksi edus-
tajaa maata kohti. Anestesiologian sektiossa Suo-
mea edustavat Olli Meretoja ja Seppo Alahuhta, 
edellinen on Suomen Lääkäriliiton ja jälkimmäi-
nen SAY:n nimeämä. Sektio kokoontuu kaksi kertaa 
vuodessa. Toinen kokouksista on Euroanaesthesia-
kongressin yhteydessä ja toinen jossain eurooppalai-
sessa pääkaupungissa. Viime vuosina pienillä jäsen-
valtioilla on ollut oman erikoisalamme sektion toi-
minnassa keskeinen asema. Puheenjohtajana on ir-
lantilainen William Blunnie, varapuheenjohtajana 
tanskalainen Mogens Huttel ja sihteerinä hollanti-
lainen Hans Knape. Johtokolmikko on tuonut sek-
tiomme toimintaan uutta tehokkuutta ja määrätie-
toisuutta. Anestesiologian sektiolla on kolme pysy-

vää komiteaa. Myös niissä pienten jäsenvaltioiden 
edustajat ovat näkyvästi esillä. Koulutuskomitean 
(Committee on Education and Training) puheen-
johtaja on ruotsalainen Christer Carlsson, työ-
voimakomitean (Committee on Manpower) pu-
heenjohtaja on Olli Meretoja ja täydennyskoulu-
tuskomitean (Committee on Continuous Medical 
Education / Continuous Professional Development) 
puheenjohtaja on Seppo Alahuhta.

UEMS:n sääntöjen mukaan oman sektion saa-
misen edellytyksenä on, että erikoisala on edustet-
tuna vähintään 1/3:ssa UEMS:n jäsenmaista ja sen 
tulee olla mainittuna EU:n erikoisaladirektiivis-
sä. Niinpä esim. tehohoidolla ja ensihoidolla ei ole 
omaa sektiota. Tehohoidon koulutuksen kehittämi-
nen EU:n alueella oli UEMS:ssa annettu anestesio-
logian sektion vastuulle. Vaikka EU:n jäsenvaltioissa 
suurin osa teho-osastoista on anestesiologien johta-
mia, sektiossa pidettiin monen erikoisalan yhteistyö-
tä tehohoidon tason ja koulutuksen kehittämisessä 
parhaana ratkaisuna. Niinpä UEMS:n anestesiolo-
gian sektion aloitteesta ja ACMT:n hyväksymänä pe-
rustettiin 1999 usean erikoisalan yhteinen tehohoi-
don komitea (Multidisciplinary Joint Committee 
on Intensive Care Medicine, MJCICM). Siinä ovat 
anestesiologian sektion ohella edustettuina sisätau-
tien, kirurgian ja lastentautien sektiot sekä Euroopan 
Tehohoitoyhdistys (European Society of Intensive 
Care Medicine). Sen ensimmäisenä puheenjohta-
jana on toiminut anestesiologian sektion edellinen 
puheenjohtaja Simon de Lange. Komitean tavoittee-
na on tehohoidon koulutusohjelmien harmonisoin-
ti ja vähimmäisvaatimusten määrittäminen tehohoi-
don koulutukselle ja ammattitasolle EU:n jäsenval-
tioissa. Vastaavasta ensihoidon komitean perustami-
sesta UEMS:in on tehty esitys (Multidisciplinary 
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Joint Committee on Emergency Medicine). Sekä te-
hohoito että ensihoito on itsenäinen erikoisala muu-
tamassa EU:n jäsenvaltiossa. Nykyisten säännösten 
mukaan spesialiteetin on oltava itsenäinen erikoisala 
1/3:ssa EU:n jäsenvaltioista tullakseen hyväksytyksi 
eurooppalaisena erikoisalana. Niinpä tehohoidon ja 
ensihoidon koulutuksen kehittämisen edistämiseksi 
EU:n tasolla usean erikoisalan yhteiskomiteat liene-
vät paras ratkaisu. Anestesiologian sektio on esittä-
nyt usean erikoisalan kivunhoidon komitean perus-
tamista (Multidisciplinary Joint Committee on Pain 
Medicine), mutta Hannu Halila ei ole hyväksynyt 
sitä esitetyssä muodossa.

Viimeisin anestesiologian sektiossa hyväksyt-
ty suositus koskee täydennyskoulutusta (Charter 
on Continuing Medical Education / Continuing 
Professional Development). Anestesiologien on se-
kä kansainvälisellä että kansallisella tasolla oltava ak-
tiivisia ammatillisen täydennyskoulutuksensa järjes-
tämisessä. Monessa EU:n jäsenvaltiossa viranomai-
set ovat jo ohjeistaneet lääkärien täydennyskoulu-
tuksen tavalla, joka ei ole vastannut lääkärijärjestö-
jen esitystä ammattitaidon täydentämisestä. Saksassa 
on tämän vuoden alusta otettu käyttöön malli, jon-
ka mukaan anestesiologian erikoislääkärin on kerät-

tävä viiden vuoden kuluessa 250 pistettä. Muussa ta-
pauksessa hän menettää oikeutensa laskuttaa vakuu-
tusyhtiöitä hoitamistaan potilaista. Tämä tarkoittaa 
käytännössä 25 %:n palkan alennusta. Jos anestesio-
logi ei viiden vuoden jakson jälkeenkään vuoden ku-
luessa kykene osoittamaan, että vaaditut täydennys-
koulutuspisteet ovat kasassa hän menettää erikois-
lääkärin oikeutensa. Kyseessä on siis resertifikaatio. 
Vastaavia malleja on jo käytössä Isossa Britanniassa, 
Puolassa, Unkarissa jne. Mielestäni meidän on en-
tistä enemmän panostettava oman täydennyskou-
lutuksemme järjestämiseen. Muuten sen tekee jo-
ku muu, pakolla.

UEMS:n anestesiologian sektion kokous kesä-
kuussa Lissabonissa Euroanaesthesia-kongressin yh-
teydessä oli osanottajien määrän suhteen suurempi 
kuin koskaan aikaisemmin. Kymmenen uutta EU:in 
liittynyttä jäsenvaltiota olivat edustettuina kokouk-
sessa. UEMS:n ja sen sektioiden toimintaan voi tu-
tustua liiton Internet-sivuilla, www.uems.net. r

Seppo Alahuhta

seppo.alahuhta@oulu.fi




