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Päätoimittajalta

Kansallinen hätätila uhkaa? Ehkäisy parempi
kuin hoito?

Markku Hynynen

FINNANESTin edellisessä numerossa (4/
2000) Seppo Alahuhta kirjoitti ”Proffan
palstalla” maassamme vallitsevasta aneste-

sialääkäripulasta (1). Asia on niin tärkeä ja ajan-
kohtainen, että siihen on syytä vielä palata. Alle-
kirjoittaneella on ollut mahdollisuus työskennel-
lä viimeksi kuluneen vajaan vuoden aikana sekä
eteläsuomalaisessa Jorvin sairaalassa että Pohjois-
Savossa sijaitsevassa Kuopion yliopistollisessa sai-
raalassa (KYS). Tässä yhteydessä haluan kiinnit-
tää huomiota niihin olosuhteisiin ja voimavaroi-
hin, joissa työtä tehdään näissä kahdessa sairaa-
lassa. Tarkoitan anestesialääkäreiden määrää ja
mahdollisuuksia rekrytoida työvoimaa. Apulais-
lääkärin (erikoistuvan lääkärin, sairaalalääkärin) tai
erikoislääkärin viran ollessa haettavana Etelä-Suo-
messa pätevyysvaatimukset täyttäviä hakijoita oli
poikkeuksetta useita. Näin tilanne oli ainakin vielä
puolisen vuotta sitten. Olen havainnut selvän eron
KYS:ssa anestesialääkärien virkoja täytettäessä:
hakijoita on ollut selvästi vähemmän. Sairaalan
toiminnan kannalta on välttämätöntä, että lääkä-
reitä on ”listoilla” enemmän kuin virkojen osoit-
tama määrä. Tarvitaan pysyviä sijaisia. Kuten Sep-
po Alahuhtakin totesi, ongelma on nimenomaan
siinä, että töitä olisi tarjolla mutta työntekijöitä
(sijaisia) ei. Pohjoissavolaisessa yliopistosairaalas-
sa saatetaan joutua kohta lähelle tilannetta, jossa
on pakko miettiä, voidaanko ydintoiminnat enää
hoitaa. Pikkulinnut ovat laulaneet, että tilanne
on monessa muussakin sairaalassa samanlainen.
Vaikka Etelä-Suomessa ja mahdollisesti muissa
kasvukeskuksissa olisi hyvä tilanne vielä tällä het-
kellä, ”Ruususen uneen” ei ole syytä vaipua -  va-
hingoniloon syyllistymisestä puhumattakaan. En-
nusteiden mukaan emme ole nähneet vielä anes-

tesialääkäripulan aallonpohjaa, emme ilmeisesti
lähimainkaan. Ongelma on yhteinen ja maakun-
nasta riippumatta kaikkia koskeva.. Olemme koh-
taamassa kansallisen hätätilan.

Seppo Alahuhta listasi joukon syitä, joista ti-
lanne aiheutuu. En lähde niitä kertaamaan, mutta
perussyy on mielestäni sairaalassa toimivan lää-
kärin uran houkuttavuuden väheneminen. Ei tar-
vitse olla kovin ahkera lääkärilehtien selailija ha-
vaitakseen, että työolosuhteiden ohella yksi asia
jurppii kollegakuntaa: sairaalassa työtä tekeville
lääkäreille maksettava korvaus (palkka) suhteessa
viran hoidossa vaadittaviin tietoihin ja taitoihin
ei ole kohdallaan. Tämä aiheuttaa halukkuutta
opiskella ja hakeutua alun perinkin muualle kuin
sairaalaan töihin, ja toisaalta pakoa julkisen viran
hoidosta yksityissektorille ja ulkomaille. Keinoja
asiantilan korjaamiseksi on syytä miettiä, ennen
kuin on liian myöhäistä. Emme saata olla kovin
kaukana circulus vitiosus –tilanteesta. Sairaalan
lääkäreiden rivien harvetessa työt teetetään yhä
pienemmällä porukalla, jolloin jäljelle jääneetkin
uupuvat ja kyllästyvät. Lääkäreinä me tiedämme,
että ehkäisy on lähes poikkeuksetta helpompaa
kuin hoito. Niin on varmasti tässäkin asiassa. Työ-
olosuhteiden kehittämisen ohella sairaalassa työ-
tä tekevien lääkäreiden ansiomahdollisuuksia jul-
kisissa viroissa on parannettava.

Yhden keinon sairaalassa toimivien erikoislää-
kärin uran houkuttavuuden lisäämiseksi - tietyn-
laisen yksityistoiminnan sallimisen julkisen sai-
raalan tiloissa - on lanseerannut Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon yli-
lääkäri Martti Kekomäki. Kekomäki kirjoittaa
HYKS Private –ideastaan FINNANESTin tämän
numeron pääkirjoituksessa (2). Kekomäki on teh-
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nyt ehdotuksensa vakavassa tarkoituksessa. Asian
tiimoilta on herännyt vilkas keskustelu eikä ala-
tyylin puheenvuoroiltakaan ole vältytty. Joka ta-
pauksessa Kekomäki on sohaissut ampiaispesään
ja onnistunut provosoimaan keskustelun, mikä on
hyvä asia. Hyvät neuvot sairaalassa toteutuvan
lääkärin virkauran houkuttavuuden lisäämiseksi
ja sairaalassa työskentelevien lääkäreiden sitout-
tamisessa työpaikkaansa ovat nyt tarpeen. Keko-
mäen esittämän mallin on tarkoitus ajaa potilaan,
työnantajan ja työntekijän etua. Järjestelmä pa-
rantaisi maksukykyisten ja -halukkaiden potilai-
den pääsyä hoitoon lyhyemmällä jonotusajalla,
jolloin jonot lyhenisivät, voimavaroja vapautuisi
muiden potilaiden hoitoon ja lisäansioita halua-
ville lääkäreille tarjoutuisi mahdollisuus siihen
omassa sairaalassaan. Käsittääkseni Kekomäen esit-
tämä malli koskisi anestesiologejakin. Siksi mie-
lipiteiden vaihto tämänkin lehden palstoilla olisi
mitä suotavinta. Hyvä lukija, tartu kynään tai tie-
tokoneesi näppäimistöön ja anna kuulua!
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Jälkikirjoitus:  Turussa läikähti malja yli

Tuskin oli muste ehtinyt kuivua yllä olevasta
kirjoituksestani, kun tiedotusvälineet kertoivat
suuren joukon anestesialääkäreitä jättäneen ero-
anomuksensa TYKS:ssa. Turkulaiset taisivat va-
rastaa ”shown” tällä kertaa. Toimituskunta tarjosi
heti uutisen tultua julki turkulaisille mahdolli-
suuden kirjoittaa tuoreeltaan lehteemme. Näillä
palstoilla ilmestyykin sekä ylilääkärin että luot-
tamusmiehen, molemmat anestesiologeja, näke-
mys asiasta. Vaikka turkulaisten artikkelit on kir-
joitettu välittömästi asian kärjistyttyä, tämän
numeron ilmestyessä on varmaan ehtinyt tapah-
tua paljon sellaista, jota emme vielä tällä hetkellä
tiedä. Toivottavasti asiaan on saatu anestesiologe-
ja tyydyttävä ratkaisu.

Toimituskunnan harras toive on, että FINNA-
NESTissa olisi lähitulevaisuudessa mahdollisuus
nopeampaan tiedon levitykseen. Näköpiirissäm-
me on siihen ratkaisu, mutta siitä lisää myöhem-
min toisessa yhteydessä.
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