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Proffan palsta

Kurkistus proffien maailmaan

Maaliskuun puolivälissä tätä tekstiä kir-
joittaessani Kuopioon odotetaan edel-
leen vakituista professoria anestesiolo-

giaan ja tehohoitoon ja virka on tulossa auki mil-
lä hetkellä hyvänsä. Itse asiassa odotamme kahta 
professoria, sillä aikaisempi yliopiston anestesio-
logian ja tehohoidon professuuri (ns. 100  %:inen) 
on lopetettu. Sen tilalle on perustettu kaksi osa-ai-
kaista (50  %:ista) professuuria – toinen anestesio-
logiaan ja toinen tehohoitoon. 

Itselläni on ollut ilo toimia määräaikaisena anes-
tesiologian ja tehohoidon professorina viime syk-
systä alkaen. Tätä kautta olen saanut mahdollisuu-
den nähdä enemmän ns. akateemista puolta eri-
koisalaltamme, ja minulla on ollut tilaisuus tutus-
tua oppituolin vakituisiin viranhaltijoihin. Profes-
soreilla on suunnitellusti kaksi yhteistä tapaamista 
vuodessa (+ muut epäviralliset), jolloin keskus-
tellaan hyvin monenlaisista asioista, joista tietysti 
päällimmäisiä on erikoislääkärikoulutus. 

Kovin suuria muutoksia sitten viime syksyn ei 
tällä rintamalla ole tapahtunut. Erikoislääkärikuu-
lustelun lehtivaatimuksia on jonkin verran muo-
kattu ottamalla mukaan muutamia tasokkaita ns. 
yleislehtiä siltä osin, kun ne erikoisalaamme kos-
kevat. Ehkä merkittävin muutos on se, että tule-
vaisuudessa erikoistuvien lääkäreiden tehohoidon 
osuutta koulutuksessa on pidennetty yhdeksään 
kuukauteen.

Periaatteessa Suomessa erikoistumisvaatimuk-
set ovat samanlaiset riippumatta siitä, miltä yli-
opistopaikkakunnalta anestesiologian ja tehohoi-
don erikoislääkäriksi valmistutaan. Itselläni on 
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kuitenkin sellainen käsitys, että tämä ei välttämät-
tä aina ole näin, vaan koulutuksessa on variaatiota 
paikkakuntakohtaisesti. Olisikohan tässä suhtees-
sa mahdollista tehdä jatkossa enemmän yhteis-
työtä eri yliopistopaikkakuntien välillä koulutuk-
sen harmonisoimiseksi? En toki tarkoita sitä, että 
kaiken täytyisi mennä täysin ”saman muotin mu-
kaan”. Ehkä tätä kautta voisi olla mahdollista myös 
yhdessä miettiä menetelmiä erikoislääkärikoulu-
tuksen laadun seuraamiseen? 

Yhteistyön mahdollisuuksista on hyvä esimerk-
ki anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreille 
tarjottava yliopistollinen tehohoidon lisäkoulutus. 
Tämän koulutuksen suhteen on sovittu, että valta-
kunnallisesti järjestetään yhteisiä koulutustapah-
tumia kaikilla yliopistopaikkakunnilla ja alustava 
työnjako on tehty. Tähän yhteistyöhön liittyvä en-
simmäinen koulutustilaisuus on nyt toukokuussa 
Kuopiossa. 

Tässä yhteydessä haluan kiittää muita anes-
tesiologian ja tehohoidon professoreita kollegi-
aalisesta suhtautumisesta minuun määräaikai-
sena Kuopion viran haltijan. On ollut yllättä-
vän helppoa keskustella yhteisistä asioista kans-
sanne. Lopuksi toivon paljon hakijoita Kuo-
pion pian hakuun tulevaan professuuriin! 
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