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Seppo Alahuhta

Päättynyt vuosi oli Suomen Anestesiologiyh-
distyksen historiassa monien merkittävien ta-
pahtumien aikaa.

Anestesiologipäivien 1999 yhteydessä pidetyssä
vuosikokouksessa vahvistettiin SAY:n vuoden 2000
jäsenmaksut. Näin sai viimeisen siunauksen vuosia
valmisteltu yhteistyö pohjoismaisten sisaryhdistys-
ten kanssa NAF/SSAI -organisaation puitteissa ja
tämän edellyttämä SAY:n sääntöjen uudistaminen.
Muiden Pohjoismaiden anestesiologiyhdistysten
jäsenet ovat automaattisesti myös SSAI:n (Scan-
dinavian Society of Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine) jäseniä. SAY:n jäsenille varattiin
mahdollisuus liitännäisjäsenyyteen. Vajaat viisikym-
mentä yhdistyksemme runsaasta seitsemästäsadas-
ta jäsenestä anoi SAY:n liitännäisjäsenyyttä määrä-
aikaan mennessä. Näistäkin lähes puolet oli eläk-
keellä olevia anestesiologeja. Suomalaisten aneste-
siologien painoarvo ja panos tullee SSAI:ssa olemaan
vahva.

Runsas vuosi sitten Suomen Kirurgiyhdistyksen
hallituksen edustajien kanssa aloitetut neuvottelut
johtivat yhteiskokouksen järjestämiseen kirurgien
kanssa. Anestesiologi- ja Kirurgipäivien uusi ilmen-
tymä sai nimekseen Operatiiviset päivät 1999. Vuosi
sitten  kummankin yhdistyksen merkittävin vuo-
sittainen tieteellinen kokous järjestettiin samaan
aikaan ja nyt siis jopa samassa tilassa. Lisäksi meillä
oli aamupäivän kestänyt yhteinen symposium. Yh-
teiskokous näytti rohkaisseen operatiivisen toimin-
nan laajaan supistamiseen eri puolilla maata, mikä
osaltaan mahdollisti ennätyksellisen osanoton Anes-
tesiologipäivillä. Tiettävästi ei koskaan aikaisemmin
yli neljäsataa anestesiologia ole osallistunut vuosi-
kokouksemme ohjelmiin. Yhdistyksemme talou-

denhoidon kannalta oli merkittävää, että Operatii-
visten päivien yhteyteen järjestetty näyttely oli laa-
jempi kuin edellisen vuoden Anestesiologi- ja Ki-
rurgipäivien näyttelyt yhteensä. Myös näytteilleaset-
tajilta saatu palaute on ollut yhteiskokousta puolta-
vaa. Vuoden 2000 Anestesiologipäivät järjestetään-
kin saman periaatteen mukaan; sama aika ja sama
paikka kuin kirurgeilla. Operatiivisten päivien 1999
yhteydessä todetut puutteet tulemme huomioimaan
jo tulevan vuosikokouksen suunnitteluvaiheessa.
Opasteissa ja tiedottamisessa oli parantamisen va-
raa. Kirurgien tieteellisessä ohjelmassa on myös anes-
tesiologeja kiinnostavia luentoja ja jatkossa kirur-
giyhdistysten luento-ohjelmat jaetaan kokousmate-
riaalin mukana.

Erikoisalamme nimi on vuoden 1999 alusta lu-
kien ollut anestesiologia ja tehohoito. Tämä oli odo-
tettu ja toivottu uudistus. Käytännössä jo maassam-
me monin paikoin toteutunut tehohoitoa tarvitse-
vien potilaiden hoitovastuun siirtyminen anestesio-
logien harteille sai näin virallisen vahvistuksen. Te-
hohoidon resurssien optimaalinen käyttö edellyttää
tehohoidosta vastaavalta lääkäriltä laajoja eri erikois-
alojen tietoja, vitaalielintoimintojen tukihoitojen
fysiologisten vaikutusten ja teknisen toteuttamisen
hallintaa, perehtyneisyyttä tehohoidon vaikuttavuu-
den mittaamiseen, kykyä ennusteen arviointiin ja
taloudellishallinnollista näkemystä. Mikään lääke-
tieteen erikoisala ei nykyisellään kykene tarjoamaan
tätä koulutusta. Anestesiologia tarjoaa parhaat läh-
tökohdat tehohoidon vastuulääkärinä toimimiseen.
Tehohoidon aseman korostuminen anestesiologien
toiminnassa tarjoaa haasteen sekä erikoisalamme
koulutuksesta vastaaville että SAY:lle ja sen teho-
hoidon alajaokselle. Koulutustarvetta on jo parin
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vuoden ajan tyydyttänyt NAF:n koordinoima kak-
sivuotinen tehohoidon koulutus.

Tampereen yliopistoon perustettiin anestesiolo-
gian professorin oppituoli. Näin tiettävästi ainoa
ilman anestesiologian professorin virkaa vailla ollut
pohjoismainen lääketieteellinen tiedekunta on aka-
teemisessa mielessä astunut samaan rintamaan mui-
den lääketieteellisten tiedekuntiemme kanssa. Anes-
tesiologian ja tehohoidon  opetus ja tutkimus edel-
lyttävät opettajan. Kyseessä on pieni, mutta tärkeä
askel erikoisalamme arvostukselle.

Kaikki nämä Suomen anestesiologialle merkit-
tävät tapahtumat kutistuvat olemattomiin sen suru-
uutisen rinnalla, joka saavutti meidät syksyllä. Pro-
fessori Jussi Kanto ei ole enää keskuudessamme.
Suomen anestesiologia oli menettänyt yhden kirk-
kaimmista tähdistään.

Vuosikokouksen yhteydessä yli puolet johtokun-
nan jäsenistä vaihtui. Erovuorossa oli myös kolme
vuotta puheenjohtajan nuijaa hallussaan pitänyt
Jouko Jalonen. Harvoin on SAY:n puheenjohtajan
kolmivuotiskausi ollut niin tapahtumarikas kuin
mitä viimeiset kolme vuotta ovat olleet. Joukon
puheenjohtajakaudella SAY:n säännöt uudistettiin
ja yhdistyksemme liittyi mukaan pohjoismaiseen
anestesiologian kattojärjestöön. Näiden lisäksi SAY
on laatinut anestesiatoimintaa koskevat suositukset
1997-99 välisenä aikana. Joukolta on riittänyt ai-
kaa ja tarmoa näiden tärkeänä pitämiensä asioiden

valmisteluun ja niistä päättämiseen, huolimatta hen-
kilökohtaisesti raskaasta ajasta. Kiitokset SAY:n jä-
senkunnan puolesta. Kiitoksen ansaitsevat myös
muut erovuoroiset johtokunnan jäsenet: sihteeri
Minna Niskanen, Jukka Valanne ja Pekka Loisa.
Työskentely johtokunnassa kanssanne on ollut an-
toisaa. Finnanestin toimituskunta on myös osittain
vaihtunut. Yli kymmenen vuotta toimituskunnassa
mukana olleet Tomi Taivainen (viimeiset kolme
vuottaa päätoimittajana) ja Juhani Haasio ovat an-
taneet tilaa uusille voimille. Kiitokset teille lippu-
laivamme ansiokkaasta kehittämisestä. Erityiskii-
tokset ansaitsee Heikki Pälve, joka lopetti Finna-
nestin ilmoitushankkijana kahdeksan vuotta kestä-
neen pestin jälkeen. Heikki on omalta osaltaan ol-
lut nostamassa lippulaivaamme nykyiseen kukois-
tukseen. Hänen kaudellaan on toteutettu useita
Finnanestin tuottoa kasvattaneita muutoksia (kir-
japainojen kilpailuttaminen, lehden muuttaminen
postin virallisesti tunnustamaksi lehdeksi).

Omasta puolestani haluan kiittää SAY:n jäsen-
kuntaa osoittamastanne luottamuksesta puheenjoh-
tajan vaalissa. Toivotan jäsenille menestyksekästä
alkanutta vuotta.


