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Aluksi on syytä kiittää SAY:n jäsenkuntaa 
luottamuksesta koko uuden johtokun-
nan puolesta ja toiseksi Leena Lindgreniä 

ja erovuorossa olleita Jussi Penttiä ja Jouni Kuro-
laa ansiokkaasta toiminnasta ”kadun anestesiolo-
gien” parhaaksi. Leena muuten ehti olla johtokun-
nassa peräti yhdeksän vuotta. Aikamoinen uhraus 
yhdeltä henkilöltä!

Pykälä 2 ja sen toteutuminen

Eräs SAY:n keskeisistä tehtävistä on yhdistyksen 
sääntöjen 2. §:ssä mainittu ”anestesiologian ja te-
hohoidon erikoisalan kehityksen edistäminen”. Itse 
koen, että jäsenistön koulutuksella on tässä keskei-
nen rooli. Niinpä SAY on yhä enenevässä määrin 
pyrkinyt tarjoamaan jäsenistölleen koulutusta eri-
laisten kurssien muodossa. SAY:n toimintasuunni-
telmakin on viime vuosina kilpistynyt oikeastaan 
yhdistyksen itsensä tai sen alajaosten järjestämien 
koulutustilaisuuksien luetteloksi. Kurssien määrä 
on moninkertaistunut muutamassa viime vuodes-
sa. Kurssit kattavat oikeastaan perusanestesiologi-
an kaikki keskeiset osa-alueet.

Anestesiahoitajien kanssa järjestettävä Anes-
tesiakurssi lienee ollut ensimmäinen yhdistyksen 
virallisten kokousten lisäksi toimeen pantu kurs-
si. Inhalaatiokurssi puolestaan oli ensimmäinen 
teollisuuden kanssa yhteistuumin järjestetty kurs-
si. Tässä Suomen Abbott Oy on ollut tien avaaja-
na. Kurssi pidettiin vastikään jo seitsemännen ker-
ran ja osallistujia on kaikkiaan ollut jo yli 350. Use-
ampi kuin joka kolmas SAY:n jäsen on siis käynyt 
kurssin. Puudutuskurssia ja ventilaattorikurssia 
on myös ehditty järjestää jo usean vuoden ajan. Ne 
on toteutettu yhdessä Aesculap-akatemian kans-
sa. B. Braun Oy on puolestaan Aesculap-akatemi-
an takana. Uusimpina tulokkaina ovat verenvuo-
tokurssi ja kanylointikurssi. Novo Nordisk Far-
ma Oy on ollut keskeisesti mukana edellisen jär-

jestelyissä, kun taas ultraäänilaitteiden maahan-
tuoja Tosfin Oy on mahdollistanut jälkimmäisen 
kurssin ”hands on”-demonstraatiot. Laskimoanes-
tesiakurssi on toteutettu yhteistyössä GlaxoSmith-
Klinen kanssa. Myöhemmin tänä vuonna SAY jär-
jestää yhdessä Baxter Oy:n kanssa vielä nestehoi-
to- ja ravitsemuskurssin. Näiden SAY:n järjestämi-
en kurssien avulla selviää jo varsin pitkälle käytän-
nön anestesiologiassa.

Kurssien järjestelyvastuussa on pyritty niin pal-
jon kuin mahdollista myös alueelliseen tasapuoli-
suuteen. Itse asiassa yliopistokaupungeista ainoas-
taan Tampereella ei ole (vielä) omaa nimikkokurs-
sia. Kanylointikurssi viedään sisarkurssin muo-
dossa vielä tänä keväänä Ouluun. Ensi syksynä 
toteutettavan Neste- ja ravitsemushoidon kurssin 
järjestelyvastuu on niin ikään Oulussa.

Joku voi tietysti moittia yritysten mukana oloa 
ja tästä syystä epäillä jaetun informaation objek-
tiivisuutta. Kursseja suunniteltaessa SAY:n nime-
ämät kurssinjohtajat ovat pitäneet tarkkaan huol-
ta siitä, että kurssien asiasisältö ja näkökulma on 
puhtaasti akateeminen. Tosin kurssien sponsorit 
ovat saaneet, jollei muuta niin ainakin good will -
arvoa yritykselleen. Minusta tämä on parasta mah-
dollista yhteistyötä yhdistyksemme ja alan yritys-
ten kanssa.

Myös alajaokset ovat olleet aktiivisia järjestäes- 
sään jatkokoulutusta kokoustensa yhteydessä. 
SULAT-kokoukset ovat perinteisesti olleet erit-
täin suosittuja. Tänä keväänä SAY:n sydänaneste-
siologien alajaos järjestää kaksipäiväisen laivako-
kouksen 10-vuotistaivaltaan juhlistamaan yhdes-
sä Suomen Thoraxkirurgiyhdistyksen ja Suomen 
Tehohoitoyhdistyksen kanssa. Kivunhoidon ala- 
jaos järjesti puolestaan tammikuussa valtakunnal-
listen lääkäripäivien yhteydessä ensimmäistä ker-
taa kaksi puolen päivän kurssia, toisen peruster-
veydenhuollon lääkäreille ja toisen anestesialää-
käreille suunnatun. Tarkoitus on, että näistä kurs-
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seista tulisi jokavuotisia. Kurssipalaute muokannee 
kursseja toivottuun suuntaan. Myös muut alajaok-
set ovat järjestäneet menestyksekkäitä koulutusti-
laisuuksia.

Liittyminen arviointineuvostoon

Lisätäkseen koulutustoimintansa näkyvyyttä ja 
laatua SAY on liittynyt vuoden alusta Lääkärien 
ammatillisen kehittämisen arviointineuvostoon. 
Arviointineuvosto on kolmen valtakunnallisen 
lääkärijärjestön Suomen Lääkäriliiton, Suomalai-
nen Lääkäriseura Duodecimin ja Finska Läkare-
sällskapetin vuonna 2002 perustama. Sen ensim-
mäisenä tehtävänä on lääkärien täydennyskoulu-
tuksen laatukriteerien luominen. Neuvosto arvioi 
lääkärien täydennyskoulutustarpeita, seuraa täy-
dennyskoulutuksen toteutumista ja kehittää sitä. 
Jatkossa arviointineuvosto päättää koulutustilai-
suuksien ja koulutuksen järjestäjien hyväksymi-

sestä kriteeristönsä perusteella. Lisätietoa arvioin-
tineuvostosta löytää helpoimmin portaalista www.
arviointineuvosto.fi. 

Työnjakoa

SAY:n johtokunnan perinteinen työnjako on rajan-
nut jatkokoulutuksen koordinoinnin (edellä mai-
nittujen kurssien, Operatiivisten päivien ja Kevät-
kokouksen ohjelman laadinnan) johtokunnan va-
rapuheenjohtajalle. Näin ollen Pertti Pere koordi-
noi oman varapuheenjohtajakautensa ajan SAY:n 
jatkokoulutusta. Uudet ajatukset kannattaa esittää 
hänelle.

Toivon, että eri koulutus- ja toimintayksiköt ym-
päri maan näkevät mielekkääksi ottaa SAY:n koulu-
tustilaisuudet osaksi omaa koulutusohjelmaansa. 
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