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VuOSIKOKOuS KuTSuI KAKSI uuTTA KuNNIAJäSENTä
 ` Operatiivisten päivien yhteydessä 

Messukeskuksessa torstaina 27.11. 
pidettiin SAY:n vuosikokous, jossa oli 
läsnä 34 yhdistyksen jäsentä. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi Marko 
Sallisalmi Vaasasta. Kokouksessa 
hyväksyttiin yhdistyksen vuosiker-
tomus, jonka mukaan yhdistykseen 
kuuluu 1 122 aktiivijäsentä, joista 
erikoislääkäreitä 900 ja erikoistuvia 
222. Aktiivijäsenistä on eläkkeellä 121 
ja ulkomailla asuu 27. Kunniajäseniä 
on 12 ja kannattajajäseniä 23. SAY:n 
jäsenistä 1 007 kuuluu Pohjoismai-
seen anestesia- ja tehohoitoyhdistyk-
seen (SSAI). Kokouksessa hyväksyttiin 
yhdistykseen 26 uutta jäsentä. Johto-
kunta esitti yhdistykselle kutsutta-
vaksi kahta uutta kunniajäsentä, jotka 
vuosikokous hyväksyi.

SAY:n rahastonhoitaja Maxim 
Mazanikov esitteli yhdistyksen 
tilinpäätöksen, joka on selkeästi 
positiivinen johtuen sekä Finnanestin 

että koulutusten tuotosta. Keskuste-
lussa kysyttiin, pitäisikö yhdistyksen 
säätiöidä omaisuuttaan. SAY:n 
puheenjohtaja Tarja Randell vasta-
si, että asiasta on johtokunnassa 
keskusteltu ja todettu että säätiön 
perustamista selvitetään juridiselta 
kannalta. Yhdistyksen johtokunnalle 
ja muille tilivelvollisille myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus. Vuodelle 2015 
vahvistettiin entisen suuruiset jäsen-
maksut. Esitellyssä talousarviossa oli 
varattu rahoitus yhdistyksen verkko-
sivujen uudistamiseen.

Auditointiryhmän koordinaat-
tori Miretta Tommila raportoi 
erikoistumiskoulutuksen kansallisen 
auditoinnin tämän hetkisen tilanteen. 
Auditoijille järjestetään koulutus 
8.12.2014 ja auditointikäynnit on 
tarkoitus aloittaa keväällä 2015.

Tarja Randell kertoi, että kaikki 
SAY:n mandaatilla olevat paikat täy-
tetään jatkossa SAY:n johtokunnan 

toimesta. Avoimista paikoista 
ilmoitetaan jäsenjakelun välityksellä. 
uuden nimeämistavan tarkoituksena 
on ennen kaikkea lisätä valintapro-
sessin läpinäkyvyyttä.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
johtokunnan esitys osa-aikaisen 
työvoiman palkkaamisesta yhdistyk-
selle hoitamaan erilaisia käytännön 
tehtäviä, jotka rasittavat johtokun-
nan aktiivijäseniä. Edelleen hyväk-
syttiin johtokunnan esitys sääntöjen 
päivityksestä, jolla tarkennetaan 
jäsenmääritelmiä.

Johtokunnan erovuoroisena 
jäsenenä sihteeri Mattias Ebeling 
lopetti toimikautensa. Hänen tilalleen 
sihteeriksi vaalitoimikunta esitti ja 
vuosikokous valitsi sihteeriksi eri-
koistuva lääkäri ulla Ahlmén-Laihon 
(Tyks). Muilta osin vaalitoimikunnan 
esityksestä johtokunta pysyy entisel-
lään. Samoin Finnanestin päätoimit-
taja jatkaa. 

FINNANEST-SYMPOSIuMISSA PuHuTTIIN 
LääKETIETEEN JA MEDIAN ETIIKASTA

 ` Operatiivisten päivien yhteydessä 
järjestettiin 28.11. Finnanest-sym-
posium otsikolla Lääketiede ja media. 
Ensimmäistä kertaa järjestetty 
symposium keräsi parhaimmillaan 
lähes 100 kuulijaa, joiden seassa 
oli myös toimittajia. Lääkäriliiton 
toiminnanjohtaja Heikki Pälve avasi 
ohjelman puhumalla lääketieteen po-
pularisoinnin merkityksestä. Hän toi 
esille muun muassa sen ongelman, 
että media kutsuu lääketieteellisestä 
aiheesta keskustelemaan yhden tie-
teen edustajan ja yhdestä kokemuk-
sesta kertovan henkilön ja käsittelee 
kahta näkökulmaa tasaveroisina 
(false balance), jolloin jälkimmäisen 
tunteisiin vetoava näkökulma voittaa. 
Popularisoinnin ongelmia käsitteli 
myös ortopediylilääkäri Hannu 
Miettinen (KYS) kertomalla mm. vuosi 
sitten julkaistun NEJM:ssä julkaistun 
polven artroskopia –artikkelin saa-
masta osin vääristyneestä vastaan-
otosta mediassa. Professori Pertti 

Mustajoki käsitteli lääketieteen sa-
noja ja termejä omassa luennossaan 
otsikolla ”Miten saan lääketieteellisen 
viestini parhaiten esille?”.

Johanna Saukkomaa kertoi 
omasta roolistaan HuS:n viestintä-
johtajana toisaalta viestinnän, 
toisaalta markkinoinnin kannalta. Ot-
sikolla ”Mikä valikoituu kiinnostavaksi 
aiheeksi?” puhui Ylen ajankohtais-
toimittaja Tiina Merikanto dokument-
titoimittajan näkökulmasta ja EK:n 
viestintäjohtaja Jouni Kemppainen 
entisenä Ylen uutispäätoimittajana 
uutistoimittajan näkökulmasta. Viime 
mainittu korosti haastateltavan 
oikeutta saada tarkistaa oma lausun-
tonsa. Median edustajat toivat esille 
sen, että haastattelua pyydettäessä 
pyynnön kohteen kannattaa aina 
kysyä, onko nauhoitus jo käynnissä.

Osastonylilääkäri Janne Reitala 
(Hyks, Töölön sairaala) kuvasi esityk-
sessään esimerkkien valossa käytän-
nön elämän pulmatilanteita potilaan 

tietosuojan kannalta. Otsikolla ”Onko 
lääketieteen etiikan ja journalismin 
etiikan välillä ristiriitaa?” puhui pro-
fessori Veikko Launis (Turun yliopsito) 
lääketieteen etiikan näkökulmasta 
ja filosofian tohtori ulla Järvi (Tiede-
toimittaja-lehti) journalismin etiikan 
kannalta. Lääkärilehden toimittajana 
aiemmin toiminut Järvi muistutti, että 
Lääkäriliiton ja Journalistiliiton yhdes-
sä luoma tiedotussuositus (https://
www.laakariliitto.fi/site/assets/
files/2708/tiedotussuositus_140108.
pdf) on tehty helpottamaan median 
kanssa toimimista. Julkisen sanan 
neuvoston toiminnasta ja siellä 
käsitellyistä tapauksista kertoi JSN:n 
puheenjohtaja Risto uimonen.

Symposiumin ohjelman tekijöi-
den on tarkoitus kuunnella yleisön 
palautetta ja sen perusteella päättää, 
saako symposium jatkoa tulevina 
vuosina. Luennoitsijoilta tulleen pi-
kaisen palautteen mukaan ”pajatsoa 
ei suinkaan tyhjennetty”. 
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