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Proffan palsta

Tampereella pidettiin mieliin painuva vasta-
valmistuneitten lääkäreitten valan vanno-
mistilaisuus. Kliinisen lääketieteen laitok-

sen suuri juhlasali oli ääriään myöten täynnä juh-
la-asuisia kukkakimppujaan rapistelevia untuvik-
kolääkäreitten omaisia. Eri ikäisiä lapsia tutti to-
pakasti suussa juhlavaatteitaan näpelöiden nökötti 
juhlavieraiden syleissä. Arkkiatri Risto Pelkonen pi-
ti lämpimän puheen ja saatteli uudet lääkärit maail-
malle: ”Menkää ja eläkää hyvä elämä!” Luulen, että 
siinä vaiheessa yleisön joukosta ei löytynyt montaa-
kaan kuivaa silmää. Valmistuneella kurssilla oli syn-
tynyt yhteensä kahdeksan lasta. Kurssin tutor-apu-
laisopettaja Outi Poutanen piti saavutusta hyvänä. 
Hän kertoikin lääkärimatrikkelia lukiessaan kiin-
nittäneensä huomionsa seikkaan, että monilapsi-
set lääkärit menestyvät urallaan keskimäärin parem-
min kuin pienemmän lapsiluvun hankkineet kolle-
gansa. Tämä voisi johtua yksinkertaisesti siitä, että 
suuren perheen hankkineet lääkärit pystyvät järjes-
tämään ajankäyttönsä mahdollisimman tehokkaak-
si. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, joka voi 
antaa valoa monelle.

Juhlan jälkituoksinassa minulle myös selvitettiin 
muiden oppialojen edustajien toimesta, että perä-
ti 10 % juuri lääkärin valansa vannoneesta kurssista 
aikoo anestesialääkäriksi. Tätä pidettiin peräti kum-
mallisena ja uutena ilmiönä. Tavoilleni uskollisena 
en voinut olla kuivasti toteamatta, että nuoret kolle-
gat ovat valinneet todella viisaasti. Samalla siunailin 
mielessäni apulaisopettajamme Antti Ahon opetuk-
sellista karismaattisuutta. Olen nähnyt lukematto-
mia kertoja kandidaattien jonottavan Antin puheil-
le ruokasalissa. He pyytävät Antin siunausta hoito-
ratkaisuilleen ja tilittävät toimintaansa viikonloppu-
päivystyksessä. Niinhän se vain on, että apulaisopet-
tajat tai kliiniset opettajat antavat erikoisalallemme 
kasvot. Mieleeni muistui myös kolmen viikon vä-

lein pitämäni kandidaattien suullisten tenttien tun-
nelma: paljon naurua ja innokasta kommentointia. 
Meillä on ympärillämme kiinnostuneita nuoria ih-
misiä, jotka jäävät keskustelemaan vielä tentin jäl-
keenkin. En voi myöskään välttyä kehumasta pie-
nen yliopiston puitteita. Opetus tapahtuu samalla 
kampuksella ja opettajat tuntevat oppilaansa. Tam-
pereella on aivan tavallista, että opetushoitaja soitte-
lee opiskelijoiden perään, jopa käy heidän kotonaan, 
jos opinahjon penkinkuluttajaa ei ole näkynyt. Va-
loa on siis näkyvissä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan anestesiayk-
sikkö vietti lokakuun alussa 40+ vuotta. Ensim-
mäinen anestesialääkäri aloitti työnsä Tays:ssa huh-
tikuussa vuonna 1963. Vaikka virallinen tasavuosi 
pääsi lipsahtamaan ohi, juhlaa vietettiin asiaan kuu-
luvin menoin. Professori Risto Eerola kunnioitti läs-
näolollaan päiväsymposiumia. Juhlasta on kuvaus 
tässä Finnanestin numerossa. Tampereella on valoa 
näkyvissä.

Kliinisen tutkimustyön byrokratia on kaikkien 
ongelma. Olen seurannut tiiviisti, millaisen pon-
nistuksen väitöskirjatyötään aloitteleva kollega jou-
tuu tekemään ennekuin pääsee edes aloittamaan 
kliinisen tutkimuksen sarkaa. SAYn johtokunnassa 
syntynyt ajatus väitöskirjan aloitusapuraha 1500  € 
kuukauden ajaksi puhtaana käteen on ollut hy-
vä. Olen nähnyt, että rahoitettu kuukauden vir-
kavapaus todella menee siihen mihin se on tarkoi-
tettu: lupa-anomuksiin, nimikirjoitusten keräämi-
seen. Jokunen tunti on saattanut mennä jopa kirjal-
lisuuden tutkimiseen. Kaikkea hyvää toivottaen r
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