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Professori Lauri Nuutisesta  
SAY:n uusi kunniajäsen
Vilho Vainionpää (haastattelu) ja Seppo Alahuhta

Professori Lauri Nuutinen Oulusta kutsuttiin SAY:n uudeksi kunniajäseneksi 
yhdistyksen vuosikokouksessa marraskuussa 2007. Lauri Nuutinen on ollut 
viemässä suomalaista anestesiologista tutkimusta ja kliinistä osaamista kohti 
maailman huippua. Nuutisen mukaan anestesiologia antaa hyvät lähtökohdat 
laaja-alaiselle tiimityöskentelylle ja yhteistyölle eri erikoisalojen kanssa. Sen 
vuoksi hän ei ihmettele, että monista anestesiologeista on tullut yliopistosairaa-
loissakin tulosyksiköiden vastuuhenkilöitä ja erikoissairaanhoidon yksiköiden 
johtoportaan vaikuttajia. Anestesiologeina voimme olla ylpeitä siitä, että SAY:n 
uudella kunniajäsenellä on ollut merkittävä rooli paitsi Pohjois-Suomen, myös 
koko maan erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon kehitystyössä ja tulevai-
suuden suunnittelussa. 

Lauri Nuutinen on tehnyt merkittävän osan 
ammatillisesta ja tieteellisestä työstään Ou-
lussa. Hän valmistui lääketieteen lisensiaa-

tiksi vuonna 1968 ja anestesiologian erikoislääkä-
riksi 1974. Väitöskirja valmistui vuonna 1976 Ou-
lun yliopistossa. Väitöskirjan aiheena oli munuais-
toiminta avosydänleikkauksen yhteydessä. Myö-
hemmät julkaisut ovat käsitelleet ravitsemusta ja 
nestehoitoa, traumametaboliaa sekä kivunhoitoa. 
Vastaväittäjänä hän on ollut 13 kertaa. 

Lauri Nuutinen on toiminut anestesiologian 
professorina Kuopion ja Oulun yliopistoissa se-
kä vierailevana professorina Texas Medical Cente-
rissä Houstonissa. Vuodesta 1995 lähtien hän toi-
mi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johta-
jaylilääkärinä, josta virasta hän jäi eläkkeelle puo-
li vuotta sitten. 

Mittavan ammatillisen ja tieteellisen uran li-
säksi Lauri Nuutisella on ollut lukuisia kotimai-
sia ja kansainvälisiä luottamustoimia. Hän oli 
SAY:n varapuheenjohtaja 1984–85 ja puheenjohta-
ja 1988–91. Lisäksi Nuutinen on kuulunut Europe-
an Society of Parenteral and Enteral Nutrition:in 

hallitukseen. Hän on toiminut myös Suomen Lää-
käriliiton Oulun alaosastossa sekä Pohjois-Poh-
janmaan lääkäriyhdistyksessä. Lauri Nuutinen oli 
Duodecimin valtuuskunnan jäsen 1980–83 ja Suo-
men Lääketieteen Säätiön hallintoneuvoston jäsen 
1997–2005.

Lauri Nuutinen on osallistunut useiden valta-
kunnallisten työryhmien ja komiteoiden työhön. 
Hän oli lääkärijärjestöjen Käypä hoito hankkeen 
johtokunnassa 1998 lähtien ja sen puheenjohtaja 
2001–06. Terveydenhuollon menetelmien arvioin-
nin neuvottelukunnassa Lauri Nuutinen oli vuo-
desta 1996. Muita valtakunnallisia tehtäviä ovat 
muun muassa olleet jäsenyys terveydenhuollon 
tulevaisuuden turvaamisen seurantaryhmässä ja 
terveydenhuollon edistämisen johtoryhmässä. Li-
säksi hän on toiminut TEO:n ja Potilasvakuutus-
keskuksen asiantuntijalääkärinä. Lauri Nuutisel-
le myönnettiin lääkintöneuvoksen arvo vuonna 
2003. 

Lauri Nuutisen pitkäaikainen työtoveri, dosent-
ti Vilho Vainionpää, kävi haastattelemassa häntä 
tammikuun lopulla.

SAY:n uusi kunniajäsen
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Lääketiede oli helppo valinta, anes-
tesiologia imaisi mukaansa nopeasti

Kerro lyhyesti juuristasi.
Olen sota-ajan lapsia ja asunut lapsuuteni Kiuru-
veden kunnan Lapinsalon kylässä vedenjakaja-alu-
eella, jolle leimallista ovat laajat suot. Heinäaikaan 
liittyvät lakkareissut ovat jääneet erikoisesti mie-
leen. Maalaistalon poikana jo pikkupojasta alkaen 
sain osallistua kaikkiin talon töihin. Rippikoulu-
ikäisenä tilan pellot salaojitettiin ja ojat kaivettiin 
käsin. Se aika taisi olla lihaskunnon osalta parasta 
elämänvaihetta. Kiuruveden yhteislyseon viimei-
senä lukiovuotena tuli ammatinvalinnan aika, kun 
rehtori Tatu Malmivaara tuli kertomaan ensim-
mäisen opiskeluvuoden stipendistä, jota olin saa-
massa. Siihen paperiin piti kirjoittaa myös opiske-
luala. Koska olin aina ollut kiinnostunut ihmisten 
ja eläinten rakenteesta tutkien tarkasti kotona teu-

rastettujen eläinten käytetyt ja hylätyt osat teuras-
tusvaiheessa, oli helppo kirjoittaa paperiin: lääke-
tiede. Opiskelu alkoi Oulussa 1962. Oulu oli luon-
nollinen valinta, koska siellä asui eläkkeellä oleva 
opettajatätini ja näin ensimmäisen vuoden maja-
paikka oli varmistettu. 

Miten tulit valinneeksi anestesiologian 
erikoisalaksesi?
Erikoisalana anestesiologia hahmottui kliinisten 
kurssien alkuvaiheessa, kun kesätöiden yhteydes-
sä kolmen kurssin jälkeen Keski-Suomen keskus-
sairaalassa Jyväskylässä aluksi kirurgian apulais-
lääkärin tehtäviin menneenä kävi ilmi, että anes-
tesiapuolellakin tarvittaisiin kesätyöntekijää. Yli-
lääkäri Pekka Elomaa oli esimerkillinen koulutta-
ja johdattaen nuoren opiskelijan anestesiologian 
alkeisiin. Samanaikaisesti osastolla työskentelivät 
Elomaan lisäksi vanhempina lääkäreinä Annik-

”Vapaaherrana” on mahdollisuus lukea rästiin jääneet kirjat.

Vilho Vainionpää
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ki Mäkeläinen ja Pertti Nikki. Heiltä myös sai tu-
kea alkuvaiheessa. Jokaisen uuden puudutuksen ja 
anestesia-aineen käytännön testaaminen innosti. 
Sairaala-alueella asuva nuori opiskelijapoika tunsi 
aikamoista tyydytystä, kun häntä kutsuttiin keskel-
lä yötä ilman mitään päivystysvelvollisuutta avuksi 
eetterinukutusta antavien hoitajien yrittäessä tain-
nuttaa riskejä miehiä umpilisäkkeen poistoa var-
ten. Heillä ei ollut nukutusoikeuksia, ja niinpä kol-
men kurssin kandidaatti sitten antoi barbituraat-
tia ja Flaxediiliä saaden tyypillisen gallamonijodi-
din takykardia-, punoitus- ja hikoiluvaikutuksen, 
mutta kyllä siinä potilaskin asettui ja umpilisäke 
poistettiin.

Anestesiologia sinänsä erikoisalana tarjo-
aa mahdollisuuden kohdata potilaita, jotka ovat 
usein ainutkertaisen tilanteen edessä, kun heille 
tehdään taudin takia ehkä ratkaiseviakin toimen-
piteitä. Alan kehitys on myös ollut nopeaa eikä lii-
allisia perusrutiineja pääse muodostumaan. Anes-
tesiologin on muistettava jokaisen potilaan yksi-
löllinen reagointi ja anestesian syvyyden seuraa-
minen ja lääkevasteen arvosteleminen on jatkuva 
tehtävä, joka tarjoaa tästä kiinnostuneelle virikettä 
jopa aamuyön tunteina.

Lääketieteen perusasiat:  
kliininen työ, opetus ja tutkimus

Mitä akateeminen suuntautuminen antaa 
lääkärille?
Varsinkin yliopistosairaalassa yhdistyvät kolme 
lääketieteen perusasiaa: hyvää hoitoa tuottava klii-
ninen työ, opetus ja tutkimus. Vain nämä kolme 
yhdistettynä antavat täysipainoisen tuntuman lää-
käriyteen syvimmältään. Yksinkertaisenkin asi-
an selvittäminen ja jossakin tutkimusprojektissa 
mukana oleminen suorastaan velvoittavat tutus-
tumaan alan kirjallisuuteen ja käytäntöihin. Kun 
olet osa tiedeyhteisöä, pääset esittämään alkuvai-
heessa ehkä vaatimattomia tuloksiasi, mutta asioi-
den mennessä eteenpäin, huomaat tiedeyhteisöjen 
auttavan toisiaan, ja kansainväliset suhteet antavat 
hyödyllisen taustaverkoston.

Olit toista vuotta vierailevana professorina 
USA:ssa Houstonissa. Mitä se aika merkitsi?
Oulun Anestesiologian klinikan esimies profes-
sori Arno Hollmén piti yllä hyviä suhteita ympä-
ri maailmaa, mm. moniin yhdysvaltalaisiin anes-
tesiologian kärkinimiin, ja hän vieraili useamman-
kin kerran Yhdysvalloissa. Osaltaan tämän innoit-
tamana, mutta myös professori Per Rosenbergin 

patistamana Nuutisen perhekin lähti 1986 reilun 
vuoden ajaksi Texasiin Houston Medical Cente-
riin. Siitä muotoutui koko perheelle antoisa ja elä-
mysrikas vuosi. Sitoumuskirjeen ilmaisu ”Rese-
arch with clinical contact” tarkoitti käytännössä si-
tä, että olin yksi staffin seniorijäsenistä ja työvii-
kossa oli yhdestä kahteen ns.non-clinical -päivää. 
Tällöin samanaikaisesti sairaalassa työskentelevän 
intialaisen, sittemmin Ruotsissa asuneen aneste-
siologin Narinder Rawalin kanssa vietimme aikaa 
koe-eläinlaboratoriossa testaten erilaisten epidu-
raalitilaan annettujen lääkeaineiden histopatologi-
sia vaikutuksia lampaalla. Tässä yhdistyivät Rawa-
lin tutkimussuunnitelma ja allekirjoittaneen kirur-
ginen osaaminen, sillä osoittautui hyvin nopeasti, 
että lampaalle ei kerta kaikkiaan saa epiduraalia 
perkutaanisesti pistettyä, joten päädyimme lami-
nektomioihin. Olin ehtinyt siihen mennessä jo lei-
kata muutaman diskuksenkin. Ennen anestesiolo-
gin uraa kirurgia oli ollut päämääränä ja monen-
moista olin ehtinyt leikatakin. Työmme tuloksena 
oli Anesthesiologyyn monipuolinen artikkeli, jo-
hon liittyi vielä lehden pääkirjoitus. Tämä tieteel-
linenkin työ oli hyvä meriitti kotimaan virkoja ha-
kiessani. Amerikan vuoden aikana kiersimme ko-
ko perheellä Yhdysvaltoja laajasti. Texasin yliopis-
to työnantajana suhtautui myötämielisesti kokous-
matkakustannuksiin. Opimme tuntemaan hyvin 
Yhdysvaltain anestesiayhteisöä.

Nuutisen johdolla anestesiaklinikasta 
vuoden tulosyksikkö KYS:ssa

Tulit valituksi Kuopion ensimmäiseksi 
vakituiseksi professoriksi. Millainen Kuopion 
komennus oli?
Tätä ennen olin hoitanut pariinkin otteeseen Arno 
Hollménin sijaisuutta Oulussa ja takana oli myös 
tämä Houstonin vaihe, joten tutkimusyhteisössä 
työskentelyn kannalta ei ollut muuta uutta kuin se, 
että nyt oli oltava vetovastuussa ja pyrittävä vahvis-
tamaan Kuopion anestesiologista tutkimusta. Kuo-
piossahan tehotutkimus oli kasvanut voimakkaas-
ti Jukka Takalan ja Aarno Karin aikana ja aneste-
siologia oli jäämässä varjoon. Monia innostunei-
ta väitöskirjantekijöitä pääsin siellä alkuvaiheessa 
ohjaamaan ja muutaman vuoden sisällä väitöskir-
joja sitten syntyikin. Lämpimästi muistan edel-
leen sen innostuksen, joka KYS:n klinikassa vallit-
si. Siellä akateeminen anestesiologia tietyllä taval-
la pääsi vahvistamaan asemaansa ja tuli täydentä-
mään tehotutkimusta. Moni lääketieteen opiskelija 
ilmoittautui myös innokkaaksi syventävien opin-
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tojen tekijäksi, ja siellä mm. selvitimme Pohjois-
Savon tilanteen ambulanssiverkon kattavuuden ja 
peittävyyden osalta eri vuorokauden aikoina. Li-
säksi teimme selvityksen valmistuneiden kuopio-
laisten lääkäreiden ensihoitotaidoista; miten he 
kokivat saadun opetuksen oltuaan vuoden verran 
käytännön töissä ja mistä he olisivat halunneet pa-
remmat valmiudet. Tästä käytännön taitojen val-
miudesta puhutaan taas julkisuudessa, mutta sii-
hen aikaan emme selvitystämme osanneet paljon-
kaan julkisuuteen nostaa. Asia on sinänsä tärkeä, 
koska opetuksen peruslähtökohtana on antaa lää-
kärille käytännön tiedot ja taidot. Kuopion ajal-
ta haluan vielä mainita, että viimeisenä vuotena-
ni anestesiaklinikka valittiin vuoden tulosyksikök-
si KYS:ssa.

Luopumista ja uusia haasteita

Ouluun anestesiologian professoriksi paluusi jäl-
keen alkoivat ison sairaalan johtavan ylilääkärin 
tehtävät ja sitten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin johtajaylilääkärin virka. Mitä tämä suuri 
muutos sinulle merkitsi? Mistä jouduit luopumaan 
ja mitä sait tilalle?
 Kun valintani Ouluun alkoi varmistua, sain Ou-
lusta puhelinsoiton, jossa ilmoitettiin, että sinut 
tullaan valitsemaan johtavan ylilääkärin tehtävään 
jahka tulet takaisin. Tämä oli aikamoinen haaste 
nuorelle miehelle, kun kaikki muut ylilääkärit oli-
vat kokeneempia ja vanhempia. Kuitenkin tämä 
oli sellainen haaste, josta ei voinut kieltäytyäkään. 
Toisaalta koko Kuopion aika oli ollut tulosyksiköi-
den vetäjille ja johtajille tiivistä tulosjohtajuuden 
koulutusaikaa. Onneksemme siellä hallintoylilää-
kärinä oli Mats Brommels, joka veti koulutuksia ja 
hänellä oli hyvä teoreettinen pohja asioihin. 

Antti Palvan jäätyä syksyllä 1994 eläkkeelle tulin 
johtavaksi ylilääkäriksi OYS:iin ja seuraavan vuo-

den keväällä johtajaylilääkärin virkaa sairaanhoi-
topiirin puolella hoitanut Unto Vuopala jäi myös 
eläkkeelle, jolloin nämä kaksi virkaa yhdistettiin ja 
nimikkeeksi tuli PPSHP:n johtajaylilääkäri. Tämä 
toi lisävastuita, sillä yliopistollisen sairaanhoitopii-
rin johtajaylilääkärin hoidolliseen vastuuseen kuu-
luu koko erityisvastuualueen hoidon kehittämis-
työ yhdessä muiden johtajaylilääkäreiden kanssa. 
Tästä alkoi liki 13 vuotta kestänyt haasteellinen, 
mutta miellyttävä yhteistyö pohjoisten sairaanhoi-

Metsänhoitotyöt antavat 
mielekästä tekemistä vireälle 

emeritusproffalle.

Vilho Vainionpää

Anestesiologia vie sinut yhteistyöhön 
lähes kaikkien muiden erikoisalojen 

kanssa ja antaa hyvät lähtökohdat 
laaja-alaiselle tiimityöskentelylle.
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topiirien viranhaltijoiden ja käytännön työnteki-
jöiden kanssa. Viranhaltijat vaihtuivat, mutta yh-
teinen pohjoinen näyttämisen henki säilyi. Tähän 
kauteen liittyvät monet suomalaisen sairaanhoi-
don erityishankkeet, joihin pääsin osaltani myös 
valtakunnan tasolla monessa yhteydessä mukaan. 
Näiden hankkeiden johtavana pääperiaatteenahan 
oli taata jokaiselle suomalaiselle demokraattisesti 
vaikuttava hyvä hoito oikea-aikaisesti. Kustannus-
ten kohotessa myös jokaisen ihmisen oman vas-
tuun korostaminen ja terveyden edistämisen mo-
net asiat olivat vahvasti työlistallani.

Anestesiologiasta jouduin valitettavasti käytän-
nön työn osalta luopumaan, vaikka vielä viime 
vuosituhannen puolella kävinkin johtajaylilääkä-
rin virassa ollessani muutaman lomaviikon Ruot-
sin puolella anestesiologin taitoja harrastamas-
sa. Nautin suuresti saadessani taas hoitaa potilai-
ta ja muut ”rykmentin murheet” saattoi siksi ajak-
si jättää taustalle. Potilaiden hoitamiseen liittyväs-
tä mielihyvästä jouduin siis vähitellen luopumaan, 
mutta toisaalta pääsin vaikuttamaan asioihin vä-
hän ylempää, ja minulla oli tilaisuus antaa muil-
le tietoa ja mahdollisuus tehdä työnsä potilaiden 
kanssa mahdollisimman hyvin. Johtajaylilääkärin 
tehtäviin kuuluvat myös tietyt kurinpidolliset vali-
tusten, kanteluiden ja potilasvahinkoasioiden hoi-
tamiset, ja tässä yhteydessä opin aika hyvin mo-
net sairaalan työntekijät tuntemaan. Anestesiolo-
giasta luopuminen merkitsi myös aikamoisen kan-
sainvälisen suhdeverkoston vähittäistä hajoamista. 
Esimerkiksi pohjoismaisten anestesiaprofessorien 
kokoukset olivat olleet mieleenpainuvia. Vanhat 
yhteydet yhdysvaltalaisiin kollegoihin olivat veres-
tyneet aina kansainvälisissä kongresseissa ja koko-
uksissa, joita Suomessakin järjestettiin.

Näiden verkostojen tilalle tulivat ministeriöi-
den virkamiestuttavuudet, kansanedustajat, po-
liitikot, kunnallispäättäjät ja toisaalta koko oman 
sairaalan henkilöstö. Tässä välisaumassa oli vaa-
tiva, mutta myös erittäin antava paikka olla. Mie-
luisaa oli välittää muualta saatu kiitos hyvästä hoi-
dosta PPSHP:ssä sitä antaneille työntekijöille. 

Lääkärin työssä oltava nöyrä

Mitä evästyksiä haluaisit antaa anestesiologiaa 
erikoisalakseen miettivälle nuorelle lääkärille?
Lääkärin työssä on aina oltava nöyrä – kukaan 
ei ole seppä syntyessään, eikä lääkärin uralla ole 
kaikkitietävää edes työurasta luopuessaan. Ole po-
tilasta kohtaan avoin, empaattinen, kuunteleva ja 
ota jokainen potilas yksilönä. Parhaan tyydytyk-

sen tunteen työstäsi saat, kun potilas tulee luotta-
vaisena hoitoosi ehkä suureenkin toimenpiteeseen. 
Minusta on itsestään selvää, että potilasta käydään 
ennen toimenpidettä katsomassa, ja näin ollaan jo 
tuttuja, kun toimenpide aikanaan alkaa. Nuorena 
lääkärinä kannattaa herkin silmin ja korvin rea-
goida ympäristöönsä ja kokeneen hoitajan neuvo-
ja kannattaa kuunnella. Työ on ryhmätyötä, tiimi-
työtä, ja nuori lääkäri on osa tätä ryhmää. Arvosta 
omaa osaamistasi, mutta anna arvo kaikille muil-
lekin, niin menestyt parhaiten. Nuoren anestesia-
lääkärin on syytä pitää tietonsa ajan tasalla. Far-
makologian perusasiat, huomioiden lapsen, aikui-
sen ja toisaalta vanhan ihmisen farmakokinetii-
kan ja -dynamiikan erikoispiirteet, on syytä halli-
ta. Ne tuovat uutta mielenkiintoa työhön. Potilaan 
monet eri elimiin kohdistuvat sairaudet vaikutta-
vat lääkevalintoihin. Tiettyjä perinnöllisistä taipu-
muksista johtuvia yllätyksiä saattaa ilmetä, joten 
jännitystäkään sitä kaipaavalta ei tule puuttumaan. 
Alan monipuolisuus, kivunhoito, ensihoito sairaa-
lan sisällä ja ulkopuolella sekä tehohoito perinteel-
lisen leikkausalityön lisäksi tarjoavat mielenkiin-
toisen ja vaihtelevan työn. 

Johtamiskoulutus  
laajentaa näkemyksiä

Haluaisitko rohkaista anestesialääkäreitä 
tarttumaan myös terveydenhuollon hallinnon 
ja johtamisen haasteisiin?
Nykyisin onneksi nuori lääkäri saa johtamiskou-
lutusta, jonka kehotan ottamaan vakavasti ja myös 
täydentämään osaamistaan ja laajentamaan nä-
kemystään erilaisilla kursseilla. Tämä antaa aivan 
uusia näkymiä suppean oman tekemisen merki-
tyksestä ja huomaatkin olevasi hyvin tärkeä ratas 
potilaan hoitoketjussa ja koko terveydenhuoltojär-
jestelmässä. Kun sinulla on laajempi näkemys, voit 
myös nuorin aivoin ja uusine ajatuksinesi kehittää 
järjestelmää toimivammaksi. Päämääränähän on 
mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja oikeal-
la ajalla annettu hoito. Pidä silmät avoimina, äläkä 
alistu siihen, että tehdään kaikki niin kuin kym-
menen vuotta on tehty. Kun tuot näitä mielipiteitä-
si esille perustellusti, huomaat pian olevasi hallin-
nollisen apulaisylilääkärin tehtävässä, ja siitä ylös-
päin nousten pääset entistä laajemmin näkemään 
asioita. Älä tässä vaiheessa kuitenkaan unohda, 
mitä yön hiljaisina tunteina sairaalassa tapahtuu, 
ja mitä silloin pitää osata ja minkälaiset vaatimuk-
set henkilökunnalla kulloinkin ovat.

Muiden kuin lääkäreiden kanssa keskustelu 
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terveydenhuollon asioista antaa aivan uusia nä-
kökulmia. Vaikka joudutkin väsyksiin saakka se-
littämään tiettyjä perusasioita – esimerkiksi, et-
tä suomalaisen järjestelmän ja perustuslain mu-
kaan vaikuttava hoito on aina annettava oikea-
aikaisesti – joudut samalla miettimään, mikä on 
vaikuttavaa hoitoa ja oikeaa tekemistä. Perehtymi-
nen Käypä hoito-asioihin ja vaikkapa osallistumi-
nen Terveydenhuollon menetelmien arviointiyk-
sikkö FINOHTA:n ”Hallittu-hankkeeseen”, jossa 
pyritään miettimään, onko joku uusi laite, väline 
tai lääke suomalaista vaikuttavaa terveydenhuol-
toa, opettavat aivan uudenlaista vastuuta siitä, mi-
hin me rajalliset resurssit käytämme suomalaisten 
kannalta parhaalla tavalla. Poliitikkojen ja minis-
teriöiden virkamiesten ympyrät ovat oma mielen-
kiintoinen maailmansa, mutta siellä on myös ta-
vallisia ihmisiä, ja nämä verkostot tulevat antoi-
siksi, kun siihen vaiheeseen olet terveydenhuol-
lon hallinnossa noussut. Anestesiologia vie sinut 
yhteistyöhön lähes kaikkien muiden erikoisalo-
jen kanssa ja antaa hyvät lähtökohdat laaja-alaisel-
le tiimityöskentelylle. Tämän takia ei olekaan ih-
me, että monista anestesiologeista on noussut yli-
opistosairaaloissakin tulosyksiköiden vastuuhen-
kilöitä ja sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien johto-
portaan vaikuttajia.

Eläkkeellä ei aikaa joutenoloon

Nyt olet siirtynyt täysin palvelleena ansaituille 
eläkepäiville. Miten ”vapaaherrana” olo 
on lähtenyt sujumaan? Mitä tulevaisuuden 
haaveita olet kehitellyt tätä elämänvaihetta 
varten?
Tässä on nyt 5–6 kk ehtinyt eläkkeellä olla ja se 
tuntuu jo melko pitkältä ajalta. Joka päivälle te-
kemistä on täysin riittänyt; metsänharvennustöitä 
Kiuruvedellä ja vapaa-ajan asunnollamme Oulu-
järvellä, pieniä omakotitalon korjaus- ja pihatöitä 
Oulussa. Näiden lisäksi harrastamme matkailua, 
veneilyä ja kalastusta. Pyrin lukemaan rästiin jää-
neet kirjat, monet näistä käsittelevät Suomen uu-
dempaa historiaa. Lisäksi minulle jäi tiettyjä kan-
sallisia työryhmiä, mm. Kansanterveyden neuvot-
telukunnan jäsenyys, jota jatkoin vuoden loppuun 
saakka. Terveydenhuoltoon liittyviä esitelmiä olen 
pitänyt eri yhteisöille ja näiden kysyntä näyttää jat-
kuvan, onneksi harventuen.

Olen tyytyväinen vapaaherrana olooni. Toivee-
na on terveyden säilyminen, joskin aikaisemmat 
haaveet eri kansainvälisten maratonien kiertämi-
sestä olen jättänyt. Meitä vaimoni Marjan kanssa 

ovat myös lasten perheet työllistäneet kohtuulli-
sesti, ja mikä sen mukavampaa, kuin lastenlasten 
kanssa uiminen, hiihtäminen tai pieni matkustelu-
kin. Lapsille on mahdollista antaa jotakin elämän-
kokemuksestaan, ja lapsilta myös oppii – vuoro-
vaikutus on molemminpuolista. Olen myös huo-
mannut, että vaikka kotityöt nyt teemme yhdessä 
vaimoni kanssa, niitä on ihan kohtuullisesti. Ruo-
anlaittoon osallistuminen on avannut minulle uu-
den mielenkiintoisen maailman. Ihmettelen, mi-
ten Marja yksin aikanaan tämän kaiken teki ja olen 
oppinut olemaan siitä vasta nyt jälkikäteen kiitol-
linen.

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja lämpi-
mästi kiittää itsellenikin aikanaan hyvin läheiseksi 
tullutta Suomen Anestesiologiyhdistystä saamas-
tani kunnianosoituksesta. Seniorijaoksen jäsene-
nä on mainio tilaisuus ylläpitää yhteyttä tuttuihin 
anestesiakollegoihin ja näin säilyä anestesiayhtei-
sön jäsenenä.                                                      

Vilho Vaininonpää
Osastonylilääkäri, OYS

vilho.vainionpaa[at]ppshp.fi

KOMMENTTI

”Lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 
jätti hyvän maaperän toimia”

Näin toteaa Nuutisen seuraaja, Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin uusi johtajayli-
lääkäri, dosentti Aino-Liisa Oukka, äskettäin 
ilmestyneen Lääkäri Sanomien haastattelus-
sa.

Hän pitää Lauri Nuutisen ansiona Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aktiivisuutta 
sekä terveyden edistämiseen että sosioeko-
nomisten terveyserojen kaventamiseen liitty-
vissä kysymyksissä. Oukka kertoo kannatta-
vansa Nuutisen jättämää ”testamenttia”, jon-
ka mukaan ”jokaiseen hoitokohtaamiseen pi-
täisi liittyä potilaan tilanteeseen ja elinolo-
suhteisiin sovellettu terveyden edistämisen 
näkökulma”.

Oukka kiittää Nuutista myös siitä, että 
OYS-alueen sairaanhoitopiirien välinen yh-
teistyö on ollut kiinteää, lämmintä ja suju-
vaa. (JT)

Lähde: Tuhkanen Maj-Leena, Lääkäri Sanomat 1/2008, 
Pohjolan Lääkäripäivien virallinen tiedotuslehti.




