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Oikeus ja velvollisuus

Ammattitaidon ylläpitämistä on aina pidet-
ty lääkärin eettisenä velvollisuutena. Lää-
kärin työ vaatii jatkuvaa uuden tiedon 

omaksumista. Anestesiologin työ ei muodosta täs-
sä suhteessa poikkeusta. Lääkäriliiton maaliskuus-
sa 2006 suorittaman Lääkärikyselyn mukaan vuo-
den 2005 aikana anestesiologian ja tehohoidon eri-
koislääkärit olivat lähes peränpitäjinä arvioitaessa 
toimipaikan ulkopuolisen täydennyskoulutuksen 
määrää. Syynä ei välttämättä ole anestesiologien 
riittämätön motivaatio osallistua täydennyskoulu-
tukseen, sillä työolosuhteet ja/tai rahoituksen puu-
te heikentävät osaltaan osallistumismahdollisuuk-
sia. Tarjonnan vähyydestä ei voi olla kyse, sillä 
Suomen Anestesiologiyhdistys on järjestänyt kii-
tettävästi anestesiologien tarpeita vastaavaa kou-
lutusta.

Oulun Anestesiaylilääkäreiden kokouksen yh-
teydessä elokuussa 2007 järjestin kyselyn täyden-
nyskoulutuksen toteutumisesta erikoisalallamme. 
Yliopistoklinikat korvaavat 1–3:en kotimaiseen 
koulutustilaisuuteen osallistuvalle erikoislääkä-
rille osallistumismaksun, majoitus- ja matkustus-
kulut. Ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin yksi yo-
klinikka ei korvaa kuin osallistumismaksun, kun 
taas muut vastaavat myös majoitus- ja matkustus-
kuluista. Ulkomaan koulutuksiin yliopistoklinikan 
erikoislääkäri osallistuu 0–2 kertaa vuosittain. Yk-
si yo-klinikka maksaa erikoislääkärille sekä koti- 
että ulkomaan päivärahan.

Keskussairaaloista lähes kaikki korvaavat sekä 
koti- että ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin osal-
listuvan erikoislääkärin kaikki kulut. Muutama 
keskussairaalan ylilääkäri ilmoitti, että ulkomai-
set majoitus- ja matkustuskulut korvataan vain 
osittain. Valtaosalle keskussairaaloiden erikoislää-
käreistä maksetaan myös kotimaan päivärahat (9 
kyllä/6 ei). Ulkomaan päiväraha maksetaan vii-
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dessä keskussairaalassa. Kotimaisiin koulutuksiin 
keskussairaalan erikoislääkäri osallistuu 1–5 ker-
taa ja ulkomaisiin 0–1 kertaa vuosittain. 

Aluesairaaloissa kaikki erikoislääkärin täyden-
nyskoulutuskulut sekä kotimaisiin että ulkomai-
siin tilaisuuksiin korvataan. Yhdessä aluesairaa-
lassa maksetaan myös kotimaan päiväraha. Koti-
maisiin koulutuksiin aluesairaalan erikoislääkä-
ri osallistuu 1–6 kertaa ja ulkomaisiin koulutuk-
siin 0,5–1.

Lääkäriliitto on antanut suosituksen lääkärien 
täydennyskoulutuksesta. Sen mukaan lääkärillä 
tulee olla oikeus osallistua työnantajan kustannuk-
sella työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutuk-
seen vähintään 10 päivää vuodessa. Myös UEMS:n 
anestesiologian sektio on hyväksynyt täydennys-
koulutussuosituksen, joka esitellään FINNANES-
Tin tässä numerossa. Suosituksen mukaan eri-
koislääkärin tulee hankkia 250 koulutuspistettä 5 
vuodessa. Pohjoismaissa täydennyskoulutukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista. Lähes kaikissa 
muissa Euroopan maissa täydennyskoulutukseen 
osallistuminen on pakollista. 

Täydennyskoulutukseen ei tule lukea yksin-
omaan muodollisiin koulutuksiin osallistumista. 
Kirjallisuuden omaehtoinen lukeminen on edel-
leen erittäin tehokas osaamista kehittävä menetel-
mä. Internet tarjoaa mahdollisuuden sekä kirjalli-
suushakuun että itseopiskeluun.

Täydennyskoulutus on lääkärin oikeus. Osaa-
misen riittämättömyys on yhteydessä stressiin ja 
työuupumukseen. Vastaavasti osaava ihminen 
jaksaa enemmän ja työn ilo on parempi. Maail-
ma muuttuu ympärillämme ja muutos aiheut-
taa oppimisen haasteita. Olkoon esimerkkinä ult-
raäänen käyttö kanyloinneissa ja regionaalianes-
tesiassa. Mitä enemmän oppii, sitä helpommin 
muutos on toteutettavissa.                           
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