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Operatiiviset päivät Helsingissä 11.–13.11.2009

Koulutusta, kokouksia ja yhteistä iloa

Merkittävä osa työikäisistä 
anestesiologeista ja kirurgeista 
kokoontui jälleen saman katon 
alle Operatiivisille päiville Hel-
singin Messukeskukseen. Tarjol-
la oli korkeatasoista koulutusta 
ja rentoa sosiaalista ohjelmaa. 
Jos vain osasi olla oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. Myös 
alayhdistykset, -osastot ja eri-
laiset työryhmät ovat oppineet 
hyödyntämään tilaisuuden ja 
täyttivät Messukeskuksen ko-
koustilat aamusta iltaan.

SAY:n vuosikokous järjestet-
tiin torstaina 12.11.2009. SAY:n 

johtokunnan jäsenistä erovuoros-
sa olivat Tanja Forchini Oulus-
ta ja Jaakko Klockars Helsingis-
tä. Heidän tilallaan johtokunnas-
sa aloittavat Eija Junttila Oulusta 
ja Eero Pesonen Helsingistä. Jaak-
ko Klockars oli ilmeisen huojentu-
nut saadessaan luovuttaa rahas-
tonhoitajan tehtävät Eero Pesosel-
le. Kolme vuotta yhdistyksen tilien 
vartijana on ilmeisen riittävä aika. 
Kiitos Tanjalle ja Jaakolle yhteisten 
asioiden asiantuntevasta ja ponte-
vasta hoidosta!

SAY:n puheenjohtajana jatkaa 
Pertti Pere Helsingistä ja varapu-
heenjohtajana Minnaliisa Niska-
nen Kuopiosta, sihteerinä Mir-
ka Soinikoski Turusta ja johtokun-

nan jäseninä Raili Suojaranta-Yli-
nen Helsingistä sekä Pekka Tiainen 
Helsingistä. Johtokuntatyöskente-
lyyn osallistuu myös Finnanestin 
päätoimittajana vielä yhden vuo-
den jatkava Johanna Tuukkanen.

Samalla SAY sai 26 uutta jä-
sentä, joista ilahduttavan moni oli 
mukana kokouksessa.

Ansaittuja palkintoja

SAY:n vuosikokouksessa jaettiin 
myös palkintoja. Vuoden 2009 par-
haan väitöskirjapalkinnon sai Sa-
ri Karlsson ansiokkaasta väitöskir-
jastaan ”The incidence and outco-
me of severe sepsis in Finland: The 
finnsepsis study”. 

Operatiivisilla päivillä esitettiin 

Uutisia

Jaakko Klockars ja Tanja Forchini.
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yhteensä 17 vapaata esitelmää kah-
dessa eri sessiossa. Parhaan tieteelli-
sen esityksen Acta-palkinnon sai Ei-
ja Junttila Oulusta työstään ”Teho-
hoidettujen ei-traumaattisten aivo-
verenvuotopotilaiden ennusteteki-
jät ja vuodon jälkeiset sydämen ja 
verenkiertoelimistön toiminnanhäi-
riöt”. Ritva Jokela Helsingistä pal-
kittiin kunniamaininnalla esitykses-
tään ”Ondansetronin vaikutus pa-
rasetamolin analgeettiseen tehoon 
laparoskooppisen kohdunpoiston 
jälkeen”. Toisen kunnianmaininnan 
sai Riikka Takala Turusta aiheenaan 
”Leikkaussalin tarkistuslistasta hyö-
tyä anestesiologin työssä”. Lisäksi sy-
dänalajaos palkitsi parhaana sydän-
anestesiologisena esityksenä Alexey 
Schramkon ”Toistuvien HES130/0.4 
ja gelatiinin annoksien vaikutus ve-

ren hyytymiseen sydänleikkauksen 
jälkeen”. Maininnan arvoista on se-
kin, että Schramkolla oli peräti kaksi 
esitystä samassa sessiossa. Finnanest 
onnittelee kaikkia palkittuja!

Terveydenhuolto tarvitsee 
muutosta

Operatiivisten päivien luento-oh-
jelma oli tälläkin kertaa monipuoli-
nen ja korkeatasoinen. Erityisen on-
nistunut oli päivät avannut ”Päivys-
tyksen murros”-yhteissessio, jonka 
ajankohtaisia ja ajatuksia herättä-
viä luentoja kuunteli täysi salillinen 
anestesiologeja ja kirurgeja. Myös 
keskustelu oli vilkasta ja tunnel-
ma kuin eduskunnan kyselytunnil-
la parhaimmillaan. Asiaan palattiin 

monissa kohtaamisissa myöhemmin, 
mikä osoittaa nappiin osunutta ai-
hevalintaa. 

Kaikki olivat liikuttavan yksimie-
lisiä siitä, että terveydenhuollon ra-
kenteellinen ja toiminnallinen muu-
tos on välttämätön. Muuten em-
me selviä väestön ikääntymisen ja 
työvoiman hupenemisen yhtälöstä 
kunnialla. Työnjakoa on selkiytettä-
vä, erityistoimintoja on keskitettä-
vä ja erikoissairaanhoidon ”täyden 
palvelun” päivystyspisteitä vähen-
nettävä. Tulosyksikön johtaja Raija 
Malmström HUS:sta korosti sitä, et-
tä ”osaamisen ja muiden resurssien 
näkökulmasta kaikkea ei voi tehdä 
joka paikassa”.

Kansanedustaja, professori Sirpa 
Asko-Seljavaara tiivisti terveyden-
huollon tavoitteeksi ”potilas hoide-

Vasemmalla Finnanestin kunniatoimittaja Tapani Tammisto, joka osallistuu toimitustyöhön edelleen aktiivisesti.

Abstraktipalkinnon saanut Riikka Takala toimii 
SAY:n jäsenistön edustajana SSAI:n hallituksessa.
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taan oikeassa paikassa oikeaan ai-
kaan oikealla tavalla”. Hänen mu-
kaansa säästöt ovat mahdollisia, jos 
tätä periaatetta noudatetaan.

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen 
mukaan terveydenhuollon hallin-
to ja päätöksenteko hajautettiin lii-
an laajalle 1993 toteutetun valtion-
osuusuudistuksen myötä. Tämä oli 
nähtävissä jo uudistuksen suunnit-
teluvaiheessa 1980-luvun lopulla, 
mutta sitä ei haluttu muutosvim-
massa uskoa (toim.huom.). Onnek-
si valtionhallinnon korkea virkamies 
uskaltaa myöntää sen nyt! Keskus-
telussa monet toivoivatkin ylem-
män tason ohjausta työnjakoon 
muistellen entistä Lääkintöhallitus-
ta. Sopiminen esimerkiksi valtakun-
nallisesti tai alueellisesti keskitet-
tävistä toiminnoista ei tunnu on-
nistuvan ERVA-alueilla (sosiaali- 
ja terveydenhuollon erityisvastuu-
alueilla) ellei sitä kukaan ohjaa ja/
tai valvo. 

Erityisen arvokas oli Keski-Suo-
men keskussairaalan anestesiayli-
lääkärin Pekka Pölösen puheenvuo-
ro, jossa hän toi anestesiatoiminnan 
näkökulman keskusteluun, jota täs-
säkin sessiossa käytiin pitkälle kirur-
gien ehdoilla. On muistettava, että 
myös anestesiologinen osaaminen 
ja resurssointi on otettava huomi-
oon, kun suunnitellaan tulevaisuu-
den toimintaa ja työnjakoa. On mo-
nia osa-alueita, joissa anestesiolo-
gisen erityisosaamisen merkitys ko-
rostuu kirurgin osaamisen rinnal-
la. Tästä esimerkkinä pienten lasten 

anestesiat ja vaativa tehohoito.
Varsinainen tieteellinen ohjel-

ma oli monipuolinen ja tasapainoi-
nen paketti, josta jokainen varmas-
ti löysi itseään kiinnostavia aiheita. 
Erityisen suosittu oli Suomen Trau-
matologiyhdistyksen järjestämä in-
teraktiivinen luentosessio ”Vaikeas-
ti vammautuneen potilaan tutki-
mus ja hoito sairaalassa”, joka veti 
salin lattiapaikkoja myöten täyteen. 
Perjantain Suomen gastrokirurgi-
en ja SAY:n yhteisohjelma ”Sairaal-
loisen lihavuuden kirurginen hoito” 
oli myös yksi onnistuneista kokonai-
suuksista. 

Vaikutelmaksi jäi, että kirurgien 
ja anestesiologien yhteisohjelmaan 
kannattaa satsata. Yhteisiä ajankoh-
taisia aiheita ei liene vaikea löytää ja 
luentokokonaisuuksien toteutukses-
sa synergiaedusta on aina hyötyä.

Risto Avelasta alaosaston  
uusi puheenjohtaja

Lääkäriliiton Suomen Anestesiolo-
git -alaosasto piti vuosikokouksen 
torstai-iltapäivän päätteeksi 12.11. 
2009. Alaosaston puheenjohtajan 
Matti Viitasen luovuttua tehtäväs-
tä uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Risto Avela Helsingistä. Avela 
toimii HUS:n lääkäreiden pääluotta-
musmiehenä ja hän jatkaa Lääkäri-
liiton valtuuskunnassa saatuaan tä-
mänsyksyisissä vaaleissa muhkean, 
135 äänen, saaliin. Johtokuntatyös-
kentelyn lopettivat myös Antti Aho 

Tampereelta ja Teijo Saari Turusta. 
Uusiksi johtokunnan jäseniksi va-
littiin Johanna Söderström ja Lau-
ra Paasio, molemmat Turusta. Joh-
tokunnassa jatkavat Ulrica Kujansi-
vu Kokkolasta, Tuija Kokkonen Kuo-
piosta, Heikki Laine Mikkelistä, Päi-
vi Nieminen Espoosta ja Johanna 
Tuukkanen Jyväskylästä. Alaosasto 
kiittää lämpimästi johtokuntatyös-
kentelynsä nyt lopettaneita, aktiivi-
sia kollegoita!

Alaosasto pyrkii vaikuttamaan 
anestesiologien työolosuhteisiin ja 
työkyvyn ylläpitämiseen sekä edis-
tämään yksilöllisten päivystys- ja 
työaikajärjestelyjen mahdollisuutta. 
Johtokunta haluaa kiinnittää huo-
miota myös lääkärijohtajuuteen ja 
sen kehittämiseen, koska esimiehen 
rooli on erittäin tärkeä työssä jaksa-
misen kannalta. Tulevissa VES-neu-
votteluissa anestesiologien pääta-
voitteena on aktiivipäivystyksen jäl-
keisen päivän saaminen palkallisek-
si vapaaksi. Ensi keväänä alaosasto 
on mukana järjestämässä aneste-
siologian ja tehohoidon erikoisalan 
kouluttajien tapaamista Kirsi-Mar-
ja Metsävainion aloitteesta.

Lääkäriliiton hallituksen puheen-
johtaja, oululaisen plastiikkakirurgin 
Timo Kaukosen puheenvuoro vuosi-
kokouksessa ei lisännyt uskoa nyky-
hallituksen kykyyn ratkaista tervey-
denhuollon rakenteellisia ja toimin-
nallisia ongelmia. Kaukosen käsityk-
sen mukaan Risikon mallia, joka lak-
kauttaisi nykyiset sairaanhoitopiirit 
ja perustaisi tilalle kymmeniä sosi-

Vasemmalta: Eija Junttila, Heikki Laine ja yleisöä.
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aali- ja terveyspiirejä, oli valmistel-
tu pitkään ennen sen tuontia jul-
kisuuteen. Valmistelussa on nouda-
tettu pääministerin linjausta, jon-
ka mukaan keskeneräisistä asioita ei 
tiedoteta eikä niistä pyydetä valmis-
teluvaiheessa lausuntoja. Nyt pahin 
skenaario on se, että Risikon malli 
ajetaan läpi nopealla aikataululla ja 
sitten ihmetellään, mitä tuli tehdyk-
si. En käsitä, mitä hyötyä saavutet-
taisiin ”perustason erikoissairaan-
hoidon” laajamittaisesta viennistä 
perusterveydenhuoltoon. Mikä olisi 
anestesiologin rooli uudessa hallin-
tohimmelissä? Tulee kyllä mieleen, 
että tässä halutaan ajaa vielä varsin 
hyvin toimiva erikoissairaanhoitokin 
haudan partaalle. Tasapuolisesti pe-
rusterveydenhuollon kanssa.

Tänä syksynä järjestettyjen Lää-
käriliiton valtuuskuntavaalien tu-
loksena nyt työnsä aloittavassa val-
tuuskunnassa on viisi anestesiolo-
gia. Nuorten Lääkärien Yhdistyksen 
(NLY) vaalirenkaasta 60-jäseniseen 
valtuuskuntaan pääsi Annu Tertsu-
nen Oulusta ja Suomen Erikoislääkä-

riyhdistyksen (SELY) vaalirenkaasta 
valtuuskuntapaikkansa uusivat Ris-
to Avela Helsingistä, Tuula Rajanie-
mi Kokkolasta, Tom Silfvast Helsin-
gistä ja Johanna Tuukkanen Jyväs-
kylästä. Edellisessä valtuuskunnas-
sa oli peräti seitsemän anestesiolo-
gia, mutta edelleen valtuuskunnassa 
on anestesiologeja huomattavas-

ti enemmän kuin mikä on suhteel-
linen osuutemme lääkärikunnasta. 
Alaosasto kiittää lämpimästi kaikkia 
äänestäjiä! On tärkeää, että aneste-
siologien ääni kuuluu Lääkäriliiton 
päättävissä elimissä. 

Johanna Tuukkanen
johanna.tuukkanen[a]fimnet.fi

SAY:n vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Aarno Partanen ja sihteerinä 
SAY:n johtokunnan sihteeri Mirka Soinikoski.

Vasemmalla Alexey Schramko. Erikoistuva lääkäri Juha O. Lähde sai erityismaininnan kuvituspiirroksistaan Finnanestissa. Vieressä alaosaston 
johtokuntaan valittu Johanna Söderström Turusta. Oikealla Ritva Jokela.

Kaikki Finnanestin numerot on 
nyt tallennettu digitaaliseen 

muotoon. Finnanestin kotisivujen 
hakuohjelma kattaa 2000-luvun 
vuosikerrat. Lähiaikoina sitä van-
hempien numeroiden sisällysluet-
telot löytyvät netistä. Kokonaiset 

lehdet ovat kuitenkin skannattui-
na valokuvatiedostoina niin isoja, 
että tällä hetkellä niitä ei pysty la-
taamaan palvelimelta kotikoneel-
le. Finnanestin nettitoimittaja Ot-
to Pitkänen on lupautunut tallen-
tamaan halutut tiedostot muisti-

tikulle tai CD-levylle. Jos haluat 
jonkin artikkelin tai koko nume-
ron itsellesi tai klinikkasi käyt-
töön, ota yhteys otto.pitkanen[a]
say.fi lisäohjeiden saamiseksi. (JT)

Finnanestin kaikki vuosikerrat sähköisessä muodossa




