
Ensimmäinen suomalainen anes-
tesiologi oli Eero Turpeinen, jolle 
myönnettiin erikoisoikeudet anes-
tesiologiaan kirurgian suppeana 
erikoisalana vuonna 1948. Ensim-
mäinen Suomessa koulutettu anes-
tesiologi valmistui vuonna 1958. 
Anestesiologia ja tehohoito on eri-
koisalana melko nuori verrattuna 
moniin muihin, mutta siitä tullut 
yksi kaikkein suurimmista. 
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Moderni sairaala tarvitsee eri-
koisalan palveluita paljon 
enemmän kuin esimerkiksi 
50 vuotta sitten. Erityisesti 

leikkaussalin ulkopuolella annettavien 
ns. ulkopisteiden anestesioiden tarve 
on lisääntynyt erittäin paljon.

Suomen Anestesiologiyhdistys on 
perustettu vuonna 1952. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää anestesiologi-
an ja tehohoidon erikoisalan tutkimus-
ta ja kehitystä, yhteistyötä alan lääkä-
reiden kesken sekä antaa lausuntoja 
ja suosituksia erikoisalaa koskevista 
aiheista. Anestesiologian ja tehohoi-
don erikoisala kattaa anestesiologian 
ja tehohoidon lisäksi myös ensihoidon 
ja kivunhoidon. Yhdistykseen kuuluu 
lähes 1200 jäsentä, joista erikoislää-
käreitä on 80 %. Erikoislääkäreitä on 
Suomessa yhteensä noin 1100, joista 
työikäisiä on 81 %.

Suomen Anestesiologiyhdistys jär-
jestää runsaasti koulutustilaisuuksia 
ympäri vuoden. Koulutustilaisuuksi-
en järjestämisestä vastaavat pääosin 
jaokset, joita on perustettu seuraaville 

osa-alueille: ensihoito, kehitysyhteis-
työ, kivunhoito, lastenanestesia, neu-
roanestesia, obstetrinen anestesia, päi-
väkirurginen anestesia, regionaalinen 
anestesia, sydänanestesia ja tehohoito. 
Lisäksi on erikoistuvien lääkäreiden 
jaos ja seniorikilta. Jaokset järjestävät 
sekä omia koulutustilaisuuksiaan että 
ovat syksyisin mukana Operatiivisilla 
päivillä, jotka ovat Anestesiologien ja 
kirurgien yhteinen noin 2000 osallis-
tujan koulutustilaisuus Helsingin Mes-
sukeskuksessa.

Anestesiologia ja tehohoito on hyvin 
sairaalakeskeinen erikoisala, ja suurin 
osa alan erikoislääkäreistä työskente-
lee yliopistosairaaloissa. Pelkästään 
HYKS:ssa työskentelee noin neljäsosa 
Suomen 1000:sta anestesiologian ja te-
hohoidon erikoisalan erikoislääkäristä 
tai erikoistumassa olevasta lääkäristä. 
Hoidon keskittäminen ja erityisesti 
keskussairaaloiden rooliin liittyvät 
muutokset ovat huolestuttaneet eri-
koisalaa, sillä elektiivisen toiminnan 
profiilin muuttuminen vaikuttaa myös 
päivystysaikaisiin valmiuksiin.

Erikoislääkärin 
edunvalvoja

Miksi kuulua eri yhdistyksiin?

•  SELY on erikoislääkärin edunvalvoja, joka turvaa toimintaedelly-
tyksiäsi erikoislääkärinä työskentelemiselle; palkka, työaika yms.

•  Erikoisalayhdistykset vaikuttavat erityisesti oman erikoisalan 
koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja tutkimukseen

•  Lääkäriliitto on kaikkien lääkärien yhteinen ammattijärjestö, jossa 
päätöksiä valmistelee ja tekee SELY yhdessämuiden lausunnonan-
tajajärjestöjen kanssa.

SELY on osa erikoislääkäriyttä

Erikoistuvilla ei ole jäsenmaksua.
Erikoistuneilla liittymisvuosi maksuton.
(SELYn jäsenmaksu on vähennyskelpoinen ay-maksu)

Olethan jo SELYn jäsen?
Liity ja tutustu: www.sely.fi tai tuija.kuusmetsa@sely.fi
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