
Nyt

Onnea uudelle professorille! Oletko 
nyt onnellinen?

 ` Kiitos kysymästä, olen onnellinen. 
Tosin en kovin onneton ollut ennen 
nimitystänikään. Tampereella paistaa 
aina aurinko.

Mitä muuta tekisit, jos et olisi 
anestesiologian professori?
En ole oikein koskaan haaveillut 
muusta kuin anestesiologin työstä. 
Sitä siis tekisin, mutta haluaisin toki 
tehdä jonkin verran kliinistä tutki-
mustakin.

Sinulla on takanasi hektinen kausi 
TAYS:n vastuualue- ja toimialuejoh-
tajana. Mitä siitä jäi käteen?
Lyhyt kauteni hallintotehtävissä oli 
opettavainen. Kun pääsee katso-
maan kauas, alkaa katsoa lähellekin 

hieman eri tavalla. 
Sairaalamaailmassa 
johtajan osa on vihe-
liäinen. On miltei 
käsittämätöntä, että 
löytyy kollegoita, 
jotka suostuvat 
luopumaan arvoste-
tusta asemastaan, 
kliinikon urastaan ja 
potilaistaan yhtei-
seksi hyväksi. He, 
jos ketkä, ansaitsisi-
vat kunnioituksem-

me ja vankkumattoman tukemme, 
ja paljon myönteistä palautetta. 
Pomoksi ryhtyminen on altruistinen 
teko, uhraus.

Oletko ajatellut uudistaa erikoistu-
miskoulutusta Tampereen yliopis-
tossa?
Erikoislääkärikoulutus on jatkuvassa 
murroksessa. Sen uudistaminen on 
ryhmätyötä, jossa koulutettavillakin 
on tärkeä rooli. uudistimme koulu-
tuksemme tyystin jo vuosi sitten, 
mutta työ jatkuu. Meillä on nyt 
kiinteät koulutusjaksot, ja koulutuk-
sen yksilöllisestä sisällöstä sovitaan 
erikoistujan ja kouluttajaryhmän 
yhteispalaverissa. Tämä konklaavi 
myös seuraa koulutuksen yksilöllistä 
toteutumista vähintään 1-2 kertaa 
vuodessa toistuvissa tapaamisissa. 
Koulutuksellemme on palkattu 
vastuuerikoislääkäri, joka toimii osa-
aikaisena tukena tarpeen mukaan, 
muun työnsä ohella. Yliopistokou-
lutusjaksot saisivat olla mieluum-
min kolmen kuin kahden vuoden 
mittaisia, jotta kaikki ennätettäisiin 
opettaa. Lokikirja tulisi vihdoin saada 
asianmukaiseen käyttöön. Vanhan-
aikaiseen jatkuvaan tiedelehtien 
lukemiseenkin pitäisi kannustaa. 
Tämähän se vasta iso haaste onkin.

Jaksatko edelleen innostua tutki-
mustyöstä?
Tutkimustyön ohjaus kuuluu pro-
fessorin toimenkuvaan, ja hyvä niin. 
Nuorison tutkimusinnostus näyttää 
olevan hienoisessa nousussa. Lupaa-
valta siis näyttää. Valtion tutkimus-
rahoituksen jatkuva pieneneminen 
tietenkin mietityttää kaikkia profes-
soreita.

Mikä tulee olemaan seuraava uusi 
merkittävä innovaatio anestesian-
aikaisessa monitoroinnissa?
Ennustaminen on näissä asioissa 
hyvin vaikeaa. Luulen, että lyhyellä 
tähtäimellä korjataan tuotepäivi-
tyksin olemassa olevan teknologian 
puutteita. uusien innovaatioiden 
tuotteistuksessa täytyy sietää 
kaikenlaisia kompromisseja. Vaikka 
tietäisimme täsmälleen, miten asiat 
kuuluisi tehdä, käyttäjä ei useinkaan 
halua kovin monimutkaista sovel-
lusta. Ennustan, että seuraava uusi 
innovaatio, mikä se sitten onkin, on 
nykyisiä käyttötapoja täsmällisempi, 
ja ehkä myös nopeampi ja helpompi 
käyttää. Sen kehittäjää en tiedä. 

Olet ollut vuodesta 2006 Finnanes-
tin toimituskunnassa. Mikä on ollut 
toimitustyön merkitys itsellesi?
Olen saanut seurata kolmen pää-
toimittajan työskentelyä ja olen 
nauttinut joka hetkestä. Vaikka lehti 
näyttää joka vuosi ihan täydelliseltä, 
aina on löytynyt vielä uusi vaihde, ja 
matka on jatkunut. On hienoa saada 
olla mukana tällaisessa kehityksessä! 
Tekstien lukeminenkin on tavallaan 
rentouttavaa, ja välillä saa räpsiä 
kuviakin. Hyvä harrastus, pitää pois 
pahanteosta.

Mitä muuta harrastat kuin 
kahvakuulaa?
Kahvakuulan pyörittelyhän on 
ihan parasta, mutta yritän ehtiä 
liikkumaan muutenkin. Luen, 
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moottoripyöräilen, käyn harvak-
seltaan teatterissa. Kesälomat 
kuluvat aika tarkkaan mökillä. Arki 
on sellaista tavallista lapsiperheen 
ajanhallintaa: työnteon, kotihommien 
ja lasten kuskaamisen yhteensovit-
telua. Tunnetustihan junnujääkiekko 
on koko perheen harrastus. Työnteko 
vie edelleen kovin paljon aikaa, joten 
kai sekin sitten valitettavasti on 
harrastus.

Missä mieluiten nautit lempiviskisi?
Viskinmaistelu on lähes tyystin lop-
punut, mutta single malt -osastolla 
toki edelleen liikutaan, silloin harvoin 
kun liikutaan. Viski, syysmyrskyinen 
ilta ja mökin kuisti ovat ehkä se 
mieluisin yhdistelmä. 
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