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Uutisia

Anestesiologian erityispätevyyksistä  
tiedekuntien lisäkoulutusohjelmia 

	 Suomen	Lääkäriliiton	erityispätevyysjärjestelmä	perus-
tettiin	vuonna	1993.	Järjestelmän	tarkoituksena	on	tukea	
jäsenistön	täydennyskoulutusta	ja	ammatillista	kehittymis-
tä.	Tammikuussa	2007	voimassa	olevia	erityispätevyysoh-
jelmia	oli	32	ja	erityispätevyyksiä	oli	myönnetty	yhteensä	
1661.	Nyt	tiedekunnat	ovat	alkaneet	perustaa	lisäkoulutus-
ohjelmia,	joiden	sisältö	vastaa	olemassa	olevia	erityispäte-
vyyksiä.	Näissä	tapauksissa	ei	ole	mielekästä	ylläpitää	kahta	
toisiaan	vastaavaa	järjestelmää.	Onkin	odotettavissa,	että	
viime	kesäkuussa	lakkautettu	tehohoitolääketieteen	erityis-
pätevyys	saa	nopeasti	seuraa	anestesiologian	alan	erityis-
pätevyyksistä.	

Anestesiologit ottivat erityispäte-
vyysjärjestelmän nopeasti käyt-

töönsä. Vuonna 2005 anestesiolo-
geille oli myönnetty jo 271 erityispä-
tevyyttä. Ensimmäinen anestesiologi-
an alan erityispätevyys oli sydänanes-
tesiologia, joka perustettiin vuonna 
1995. Muita ovat lastenanestesiolo-
gia ja tehohoito, neuroanestesiologia 
ja obstetrinen anestesiologia. Eri alo-
jen yhteisiä, anestesiologiaa sivuavia 
erityispätevyyksiä ovat ensihoito, ki-
vunhoito ja tehohoitolääketiede. Li-
säksi anestesiologeilla on sukelluslää-
ketieteen ja ylipainehappihoidon eri-
tyispätevyyksiä. 1 

Lisäkoulutusohjelmia 
anestesiologian alalle 

Vuonna 1999 toteutuneen erikois-
lääkärikoulutuksen uudistuksen jäl-
keen lääketieteelliset tiedekunnat 
ovat hyväksyneet lisäkoulutusohjel-
mia, joista suurin osa korvaa enti-
siä ns. suppeita erikoisaloja. Nyt li-
säkoulutusohjelmia on alettu käyn-
nistää myös vastaamaan olemassa 
olevia erityispätevyyksiä. Lisäkoulu-
tusohjelmat perustuvat erikoislääkä-
ritutkintoa koskevan asetuksen yhte-
ydessä olevaan mainintaan siitä, et-
tä ”yliopistoilla on mahdollisuus an-
taa koulutusta lähinnä yliopistosai-

raalassa tarvittavan erityisosaamisen 
turvaamiseksi” 2. 

Tällä hetkellä anestesiologi-
an alaan liittyviä lisäkoulutusohjel-
mia ovat tehohoitolääketieteen, sy-
dänanestesiologian ja lastenaneste-
siologian koulutusohjelmat. Teho-
hoitolääketieteen lisäkoulutusohjel-
ma on hyväksytty kaikissa muissa 
lääketieteellisissä tiedekunnissa pait-
si Tampereella. Sydänanestesiologian 
lisäkoulutusohjelma on muualla pait-
si Helsingissä, jonne sitä on myös esi-
tetty. Lastenanestesiologian ja teho-
hoitolääketieteen lisäkoulutusohjel-
ma on hyväksytty Helsingissä. 

Ohjeet Lääkäriliiton 
erityispätevyyksistä 

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestel-
män ohjeita on tarkistettu perusta-
misvaiheen jälkeen. Voimassa ole-
vien ohjeiden yleisiä lähtökohtia 
ovat:
– Erityispätevyys on pääsääntöisesti 

kahden tai useamman erikoisalan 
yhteinen. 

– Erityispätevyys kattaa ja täydentää 
sitä koulutustarvetta, jota erikois-
lääkärikoulutuksessa ei ole mah-
dollista täyttää.

– Lääkäriyhdistys tai -yhdistysten 
yhteenliittymä soveltuu erityispä-

tevyyden koulutuksen koordinoin-
nista vastaavaksi tahoksi. 
Erityispätevyysjärjestelmän val-

vonta ja koordinointi ovat Lääkärilii-
ton vastuulla. Erityispätevyys voidaan 
myöntää ainoastaan Suomen Lääkä-
riliiton jäsenille. Erityispätevyysohjel-
man perustamisesta ja lopettamises-
ta päättää Lääkäriliiton hallitus kou-
lutusvaliokunnan esityksestä. 

Erityispätevyysohjelma voidaan 
lakkauttaa, jos ohjelma on todettu 
käytännössä toimimattomaksi, sitä ei 
ole pidetty ajan tasalla tai sen puit-
teissa ei ole myönnetty pätevyyk-
siä viimeisten viiden vuoden aika-
na. Ohjelma voidaan myös lakkaut-
taa, jos erityispätevyyskoulutukseen 
on havaittu liittyvän päällekkäisyyttä 
erikoislääkärikoulutuksen tai tiede-
kuntien lisäkoulutusohjelmien kans-
sa. Erityispätevyysohjelma esitetään 
lakkautettavaksi siitä vastaavan ta-
hon tai liiton koulutusvaliokunnan 
aloitteesta. Myönnetty erityispäte-
vyys säilyy voimassa, vaikka erityis-
pätevyysohjelma lakkautetaan. 2 

Näihin ohjeisiin perustuen teho-
hoitolääketieteen erityispätevyys lak-
kautettiin kesäkuussa 2006. Siirtymä-
ajaksi sovittiin yksi vuosi. On toden-
näköistä, että sydänanestesiologian 
ja lastenanestesiologian ja tehohoi-
tolääketieteen erityispätevyydet lak-
kautetaan lähitulevaisuudessa. Lää-
käriliitto olisi halukas niputtamaan 
samaan ”lakkautuspakettiin” myös 
neuroanestesiologian ja obstetrisen 
anestesiologian erityispätevyydet ns. 
yhden erikoisalan erityispätevyyksi-
nä 3. Lakkauttamisen edellytyksenä 
on kuitenkin erityispätevyyttä vas-
taavan lisäkoulutusohjelman hyväk-
syminen vähintään yhdessä tiede-
kunnassa. Helsingin yliopistolle on 
jo tehty anomus neuroanestesiolo-
gian lisäkoulutusohjelman hyväksy-
misestä 4. Obstetrisen anestesiologi-
an lisäkoulutusohjelma on suunnit-
teilla, tarkoituksena on perustaa sa-
mansisältöinen koulutus kaikkiin tie-
dekuntiin5. 

Pohjoismaisten koulutusten rooli 

Anestesiologit ovat innokkaita jatko-
kouluttautujia. Kotimaisten erityispä-
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tevyys- ja lisäkoulutusohjelmien rin-
nalla toimivat SSAI:n pohjoismaiset 
tehohoitolääketieteen, lastenaneste-
siologian ja tehohoidon sekä kivun-
hoidon 2-vuotiset koulutusohjelmat. 
Ensihoidon vastaava koulutusohjel-
ma käynnistyy vuonna 2008 6. Näi-
hin koulutuksiin suomalaiset anes-
tesialääkärit ovat osallistuneet ak-
tiivisesti. Esimerkiksi vuosina 1998–
2005 27 suomalaista anestesiologia 
suoritti SSAI:n tehohoitolääketieteen 
koulutusohjelman 7. Monet kollegat 
ovatkin suorittaneet sekä erityispä-
tevyyden, että pohjoismaisen kou-
lutuksen. Pohjoismaista koulutusta 
voi hyödyntää erityispätevyys- ja li-
säkoulutusohjelmissa 8.

Siirtymäajan oltava riittävän pitkä 

Alaosaston johtokunta käsitteli eri-
tyspätevyys- ja lisäkoulutustilannetta 
kokouksessaan tammikuussa 2007. 
Todettiin, että erityispätevyys- ja lisä-
koulutusohjelmien rakenteessa ja si-
sällössä ei ole koulutettavan kannal-
ta merkittäviä eroja. On myös muis-
tettava, että tiedekuntien lisäkou-
lutusohjelmat ovat avoimia kaikil-

le erikoislääkäreille eivätkä edellytä 
Lääkäriliiton jäsenyyttä. 

Tärkeintä on kiinnittää huomio-
ta siirtymäkauden säädöksiin ja pyr-
kiä turvaamaan koulutuksessa olevi-
en tilanne. Erityispätevyysohjelman 
lakkauttaminen kesken koulutuksen 
ei saa aiheuttaa hankaluuksia koulu-
tuksessa oleville kollegoille. Alaosas-
to haluaa kiinnittää huomiota myös 
koulutusten sisältöön. Palveluihin tu-
lisi hyväksyä soveltuvin osin myös 
yliopistosairaalan ulkopuolista pal-
velua. Se parantaisi keskussairaalois-
sa työskentelevien anestesialääkärei-
den mahdollisuuksia hankkia amma-
tillista jatkokoulutusta ja voisi helpot-
taa keskussairaaloita rekrytoimaan 
niiden tarvitsemaa erikoislääkärityö-
voimaa. 

Tyyntä myrskyn edellä? 

Virkaehtosopimuskauden päättymi-
seen on enää puoli vuotta. Neuvot-
teluja ei ole vielä aloitettu, joten nyt 
odotellaan pelinavausta. Asialistal-
la ovat ainakin työaikakysymykset ja 
EML-kompensaatio, joihin kumpaan-
kaan ei ole odotettavissa helppoa 

ratkaisua. Tervetuloa joukolla Jyväs-
kylään SAY:n kevätkokouksen yhte-
ydessä pidettävään alaosaston vuosi-
kokoukseen torstaina 24.5.2007 kuu-
lemaan ajankohtaisesta tilanteesta! 

Johanna Tuukkanen, johanna.
tuukkanen@fimnet.fi, SLL:n Suomen 

Anestesiologit -alaosaston sihteeri 
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Kirjejakelusta verkkotiedottamiseen 

	 Vielä	1990-luvun	alkupuolella,	kun	Otto	Pitkänen	tuli	yh-
distyksemme	johtokunnan	jäseneksi	ja	saman	tien	osoite-
rekisterin	hoitajaksi,	oli	asioiden	tiedottaminen	nykymitta-
puun	mukaan	verkkaista.	Jäsenkirje	postitettiin	pari	kertaa	
vuodessa	reilulle	viidellesadalle	jäsenelle,	ja	ilmoitusasiat	
löytyivät	Finnanestin	sivuilta.	

Jäsenmäärä on kasvanut tasaises-
ti 30–40 henkilöllä vuodessa ja yh-

distyksen koulutus- ja muu toiminta 
koko ajan vilkastunut. Niinpä alettiin 
kaivata sähköisen verkkotiedottami-
sen hyödyntämistä. 

Nettisivuja vuodesta 1996 

SAY:n nettisivut aloittivat toimintan-
sa vuonna 1996. Finnanestin vastaa-
va sivusto aukesi vuoden 2001 alus-
sa Janne Aaltosen toimesta. Leh-
den nettiarkistosta voi katsella nykyi-
sin vanhoja kirjoituksia vuoden 2000 
alusta lähtien. Ilmeisesti eniten käy-
tetty verkkotoiminta on Suomes-
sa ja ulkomailla tapahtuvan koulu-
tustoiminnan ilmoittelu. Finnanestiin 
painettu koulutuskalenteri ilmestyy 
muutaman kuukauden välein, jolloin 
viikoittain päivitetty nettiversio siitä 

on erittäin tarpeellinen ajantasaisen 
tiedon saamiseksi. 

Yhdistyksen muun toiminnan alu-
eella kaipaisi alajaoksilta enemmän 
tiedotusmateriaalin tarjontaa. Sy-
dänanestesiajaoksella on kokeilukäy-
tössä ammatillisen tiedon vaihtoon 
tarkoitettu nettifoorumi. Sen käyt-
tö on ollut tosin hyvin vähäistä. Pal-
velimen tietokantarakenne ei valitet-
tavasti mahdollista useamman alaja-
oksen erillisten foorumien ylläpitoa. 
Yhdistyksen omistaman Sandelsinka-
dun yksiön nettivarausjärjestelmä on 
koettu erittäin toimivaksi. 

Joomla

SAY:n ja Finnanestin nettisivustot 
ovat tämän vuoden alkuun asti toi-
mineet eri layoutilla ja jossain mää-
rin toisistaan riippumatta. Sivujen in-

tegraatiota on kuitenkin mietitty jo 
vuosien ajan. Janne Aaltosen vetäy-
tyessä ansiokkaan kauden jälkeen 
Finnanestin nettitoimittajan tehtävis-
tä kummankin sivuston ylläpito siirtyi 
samoihin käsiin. Layoutit yhdenmu-
kaistettiin ja sivujen ylläpidon tekni-
sestä ratkaisusta tuli erittäin moderni 
palvelimella sijaitsevan tietokannan 
verkkopäivittämiseen perustuva. 

Järjestelmä mahdollistaa helpos-
ti sivustojen toimituksen asteittaisen 
hajauttamisen, jos niin halutaan. Kos-
ka koulutustoiminnan alalla on paljon 
ja jatkuvasti ajankohtaista tiedotetta-
vaa, on katsottu tarkoituksenmukai-
seksi siirtää koulutuskalenteri ja eri-
koistumiseen liittyvät asiat SAY:n si-
vuille. Finnanestin verkkosivuille taas 
on keskitetty lehden artikkelisisällöt, 
ohjeet kirjoittajille ja ilmoittajille, ku-




