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Olemme siirtyneet ensimmäisen kerran nais-
pääministerin aikaan. Anneli Jäätteenmä-
en hallituksen hallitusohjelmaa on arvos-

teltu kovin sanoin viime päivinä. Hallitusta on kriti-
soitu myös siitä, että siinä on puolet naisministerei-
tä, vaikka eduskunnassa on selkeä miesenemmistö.

Myös meidän anestesiologien suhteellisen suur-
ta osuutta Lääkäriliiton päättävissä elimissä on kum-
masteltu usein. Lääkäriliiton valtuuskunnan 60 
edustajasta seitsemän on anestesiologia ja kymmen-
henkisessä hallituksessakin on anestesiologi-puheen-
johtajan lisäksi toinen anestesiologi.

Syitä aktiivisuuteemme on varmasti lukuisia. Osa 
niistä on henkilökohtaisia, osa alaamme liittyviä. 
Anestesiologiksi ryhtyvistä useat ovat toiminnallisia, 
valmiita tekemään heti jotakin, kykeneviä tekemään 
nopeita ratkaisuja, mutta toisaalta viimeistään alal-
la ollessaan ryhtyvät pohtimaan parasta tai vähiten 
rasittavaa vaihtoehtoa. Useissa toimipaikoissa anes-
tesiologit oppivat tuntemaan suurimman osan mui-
den alojen kollegoista työskennellessään yhdessä hei-
dän kanssaan . Samalla kuullaan toisten erikoisalo-
jen ongelmista ja työolosuhteista. Anestesiologit tu-
levat sairaaloissa tutuiksi. Voi olla, että isomman ta-
lon kirurgi ja gynekologi eivät tunne toisiaan, mutta 
molemmat tuntevat anestesiologin.

Lähivuosina päivystysjärjestelmään on varmas-
ti tehtävä muutoksia. Työsuojelullisista syistä vaa-
timuksia on jo esitetty työsuojelutarkastajienkin ta-
holta. Päivystämisen suhteen anestesiologit ovat par-
haita asiantuntijoita, sillä useimmat meistä päivystä-
vät koko virkauransa ajan. 

Syksyllä käydään Lääkäriliiton valtuuskunnan 
vaalit. Nyt on ryhdyttävä toimiin, että varmistam-

me jatkossakin vaikuttamismahdollisuutemme Lää-
käriliiton päättävissä elimissä. Valtuuskunnan vaa-
lien menestyksen mukaan jaetaan myös hallitus- ja 
valiokuntapaikat. Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 
käydään 3.10.–10.11. ja ehdokasasettelun tulee olla 
valmis syyskuussa. Nyt meidän tulisi löytää ne anes-
tesiologit, jotka lähtevät ajamaan seuraavaksi 3-vuo-
tiskaudeksi yhteisiä asioitamme. Katselkaapa ympä-
rillenne, löytyisikö klinikastanne joku kiinnostu-
nut? Tai tuntuuko sinusta, että olisit valmis kanta-
maan kortesi kekoon? Näissä luottamustoimissa on 
annettava omasta vapaa-ajastaan ja kritiikiltäkään ei 
voi välttyä. Mutta tästä saa monenlaista itselleenkin. 
Paitsi se kaikki tieto, oppii tuntemaan lukuisia mie-
lenkiintoisia ihmisiä, muotoutuu koko maan katta-
va kollegaverkosto, usein kokouksissa eksytään aivan 
käytännön medisiinan alueille ja harvoin jaksetaan 
olla vakavanakaan koko ajan. Alaosastona keräämme 
vaaliliiton SELY:n (Erikoislääkäriyhdistyksen) vaali-
renkaaseen. Mukaan vaaliin voi lähteä myös NLY:n 
listoille tai alueellisiin vaaliliittoihin. Tärkeintä on, 
että saamme mukaan anestesiologista näkemystä ja 
innostuneita yhteisten asioiden hoitajia!

Pelkät vaaliehdokkaat eivät riitä vaalime-
nestykseen, vaan tarvitaan teidän jokaisen ää-
ni − muistakaa äänestää! P.s. vaaliin liittyen ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen.                    r

Kokkolassa 28. huhtikuuta 2003.
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