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Sydänanestesian erityiskoulutus Lääkäriliitosta yliopistoihin  
– mikä muuttui?

Koulutusohjelmaan kuuluu oleel-
lisena osana myös keinoveren-

kierto, perfuusio, ja tämä osio suun-
niteltiinkin pitkälle European Board 
of Cardiovascular Perfusion -järjes-
tön koulutusvaatimusten mukaisek-
si. Helsinki toimii pääkoulutuskes-
kuksena ja muut sydänleikkausyk-
siköt ovat sen satelliitteina. Tä-
hän liittynyt Boardin auditointi-
vierailu Helsinkiin oli virkistävä 
kokemus. Suomen edustajien – Jan-
Ola Wistbacka etunenässä – yhtey-
denpito eurooppalaisiin perfusio-
nisteihin on tuonut muutenkin kan-
sainvälisiä linkkejä sydänanestesia-
jaoksen toimintaan. 

Suomen Lääkäriliiton myöntä-
mä erityispätevyys on ollut joiden-
kin sydänanestesiologien palkanli-
sän perusteena, mitä ammattijär-
jestön myöntämältä tunnustukselta 
voi odottaakin. Toisaalta erityispä-
tevyys voitiin myöntää vain Suomen 

Lääkäriliiton jäsenille, mikä on ollut 
joissakin tapauksissa rajoitus. Suo-
men Lääkäriliiton tavoitteena on ol-
lut myös perustaa etupäässä mo-
nialaisia erityispätevyysohjelmia, ja 
yhden erikoisalan syventäviä kou-
lutusohjelmia on siirretty yliopisto-
jen valvontaan. Kun aika tälle muu-
tokselle oli kypsynyt sydänaneste- 
sian alajaoksen piirissä, tärkeänä 
lähtökohtana oli säilyttää koulutuk-
sen valtakunnallinen yhtenäisyys ja 
valmistella sisällöltään hyvin pitkäl-
le erityispätevyysohjelmaa vastaa-
va koulutusohjelma, joka hyväksyt-
täisiin kaikissa tiedekunnissa suurin 
piirtein samaan aikaan. Yliopistoil-
le ei tietenkään kelvannut se, että 
tieteellinen yhdistys olisi virallisesti 
valvonut koulutuksen toteuttamis-
ta, mutta käytännössä sydänaneste-
siajaos voi edelleen olla merkittävä 
koulutuksen yhtenäisyyttä ylläpitä-
vä tekijä ja koulutuksesta eri tiede-
kunnissa vastaavien henkilöiden ta-
paamis- ja neuvottelufoorumi. 

Kukin tiedekunta hyväksyy li-
säkoulutusohjelman ja nimeää sil-
le vastuuhenkilön, mutta ei muuten 
osallistu koulutusohjelman tai ohjel-
maan kuuluvien tenttien järjestelyi-
hin tai kustannuksiin. Näyttää kui-
tenkin siltä, että tentit voidaan jär-
jestää erikoistumistenttien yhtey-
dessä ja vastuuhenkilöiden vastuu 
rajoittuu tenttiin osallistuvien il-
moittamiseen erikoislääkäritentin 
organisoijille kussakin tiedekunnas-
sa. Järjestelmä toimii siis käytännös-
sä vapaaehtoisuuden pohjalta sa-
moin kuin erityispätevyysohjelmakin. 
Tiedekunnat kyllä rekisteröivät kou-
lutettavat ja antavat ohjelman hy-
väksyttävästi läpäisseille siitä todis-
tuksen, mutta lisäkoulutus ei johda 
varsinaiseen tutkintoon. Kun koulu-

Uutisia

Suomen Lääkäriliiton (SLL) suojissa ylläpidetty sydänanestesian 
erityispätevyysohjelma lakkautettiin 31.8.2007 SLL:n hallituksen 
päätöksellä, koska vastaava lisäkoulutusohjelma oli hyväksytty 
kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa. Lakkautukseen liittyvä 
kahden vuoden siirtymäaika ulottuu 31.8.2009 asti: tänä aikana 
koulutuksensa aloittaneet voivat suorittaa ohjelman loppuun, 
mutta uusia pätevöityjiä ei ohjelmaan enää oteta. Sydänaneste-
sian koulutusohjelma oli aikanaan ensimmäinen anestesiologian 
alan erityispätevyysohjelma, mutta tehohoidon melko tuore 
koulutusohjelma oli ehtinyt siirtyä jo vuotta meitä aikaisemmin 
yliopistolliseksi lisäkoulutusohjelmaksi. SAY:n Sydänanestesian 
alajaos valvoi sydänanestesian erityispätevyyskoulutusta ja teki 
Lääkäriliitolle esityksen kunkin erityispätevyyden myöntämisestä. 
Sydänanestesiajaoksen koulutusvaliokunta laati koulutusvaati-
mukset ja ne olivat samat koko maassa. Voinee sanoa, että tämä 
koulutusohjelma on ollut varsin menetyksellinen ja sen järjes-
telyistä on oltu kiinnostuneita myös muualla Euroopassa. Kun 
sydänanestesiologien joukko ei ole kovin suuri, tällainen kansal-
linen ohjelma oli hyvin hallittavissa.
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tusohjelmasta saatava todistus edel-
lyttää kuitenkin valtakunnallises-
ti hyväksyttyä koulutusohjelmaa ja 
valtakunnallisesti yhtenäistä tenttiä, 
järjestelmä muistuttaa melko paljon 
erikoislääkärikoulutusta. Helsingin 
yliopiston lääketieteellinen tiede-
kunta on ottanut valtakunnallisen 
yhtenäisyyden vaalimisen tehtävän 
ja kerännyt tiedot muiden tiedekun-
tien koulutusvastuuhenkilöistä ja 
tentaattoreista. Tenttien organisoin-
ti vaatiikin koulutuksesta vastaavi-

en neuvonpitoa ja tentaattorivuoro-
jen järjestelyä. Näistä yksityiskohdis-
ta pitää vielä sopia.

Sydänanestesian koulutuksessa 
on tällä hetkellä 21 erikoislääkäriä, 
heistä 7 on rekisteröitynyt lisäkou-
lutusohjelmaan ja loput ovat edel-
leen erityispätevyysohjelmassa. Tois-
taiseksi kukaan ei ole ilmoittautunut 
lisäkoulutusohjelman tenttiin. Siir-
tymäaikaa on vielä yli vuosi jäljel-
lä, mutta sen jälkeen SLL:n optiota 
ei enää ole. Lisäkoulutusjärjestelmää 

ei siis ole vielä loppuun saakka koe-
ponnistettu, mutta eiköhän siirtymi-
nen hyvin toimineesta järjestelmäs-
tä toiseen hyvään järjestelmään suju 
suuremmitta kivuitta. Yksi haaste on 
perfuusiokoulutuksen säilyttäminen 
European Board of Cardiovascular 
Perfusion -järjestön tunnustamana 
– hyväksynnän viisivuotinen määrä-
aika alkaa olla lopussa.
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Keski-Suomen teho-osasto 35 vuotta
Keski-Suomen keskussairaalan teho-osaston 35-vuotissyntymäpäi-
vien kunniaksi järjestettiin 25.4.08 juhlasymposium. Osastonylilää-
käri Raili Laru-Sompa kertoi teho-osaston toiminnasta vuosikym-
menten ajalta. Dosentti Aarno Karin esitys käsitteli laadunvarmis-
tusta tehohoidossa ja LKT Vuokko Rauhala kertoi tehohoitoratkaisu-
jen eettisyydestä. Juhlat jatkuivat illallisella Alvar Aallon suunnitte-
lemassa Aalto-salissa.

Raili Laru-Sompa,  
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Syntymäpäiviä juhlimassa (vas.) juhlapuhuja Aarno Kari, osastonylilääkäri Raili 
Laru-Sompa ja teho-osaston entiset ylilääkärit Olli Pentti ja Vuokko Rauhala.




