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Pääkirjoitus

Anestesiologien luottamusmiehenä TYKS:ssä

Erkki Kentala

Kirjoitan tätä kommenttia hyvin sekavissa
ja väsyneissä tunnelmissa. Kuluneet pari
viikkoa ovat olleet raskaita mutta mielen-

kiintoisia. Kun otin luottamusmiehen tehtävän
vastaan loppukeväästä, en pystynyt kuvittele-
maan, millaiseksi tilanne täällä Turussa menisi.
Ajattelin tässä muutamalla lauseella kertoa ns.
”kuraportaan” näkökulmasta, miten tähän tilan-
teeseen ajauduttiin.

Ensinnäkin haluaisin valaista muutamalla sa-
nalla mitä kirjainyhdistelmä TYKS tarkoittaa.
Tämä on hieman poikkeava sairaala.
- Tämä on Suomen halvin yliopistollinen hoi-

tolaitos. Tätä asiaa ovat hallinnon pojat käy-
neet oikein luennoimassa muualla.

- Täällä on Suomen 22:sta sairaanhoitopiireistä
toiseksi huonoimmat palkat. Nämä kaksi asiaa
ovat jollain tavalla riippuvuussuhteessa toisiin-
sa.

- Tämä TYKS on sisäsiittoinen talo. Tarkoitan,
että täällä ei viihdy kuin syntyperäinen turku-
lainen ja melko huonosti hänkin.

- TYKS on sairaala, jota ei kukaan omista. Meil-
lä on hyvin vahvat ja tehokkaasti johdetut alue-
sairaalat ympärillä ja sitten se Turun oma kau-
punginsairaala. Turun terveydenhoitoa on luot-
sannut suuri visionääri ja oraakkeli, jonka visi-
oihin TYKS:n kehittäminen ei ole kuulunut.

- Meillä on ollut ja on hyvin ongelmallinen hal-
linto. Piirin johtaja on eläkkeellä ”henkilökoh-
taisista” syistä, vs. johtaja on jäämässä eläkkeel-
le, sairaalan johtava lääkäri on virkavapaalla, sai-
raalan johtaja on entinen pankkimies jne.

- TYKS ei pysty selviytymään niistä velvoitteis-
ta, jotka sille asetetaan. Piirin hallituksen pu-
heenjohtaja esiintyy tiedotusvälineissä kerto-

en rauhoittavaa tietoa siitä, että TYKS ei ole
sulkemassa osastoja eikä ketään jätetä hoitamat-
ta. Ensi vuoden budjettia leikataan 5%.
Millä tavalla tällaiset asiat vaikuttavat tavalli-

sen anestesialääkärin mielenrauhaan. Ne alkoivat
vaikuttaa kesän kynnyksellä, kun kuulimme, että
kolme meidän kokeneesta päästä olevaa aneste-
sialääkäriä lähtee syksyllä, yksi tammikuussa, seu-
raava helmikuussa. Tiedostaen TYKS:n ainutlaa-
tuisuuden arvelimme, ettemme saa vastaavia tai-
toja omaavia tilalle, vaan olisi pikimmiten aloi-
tettava syntyperäisten turkulaisten koulutus. Kun
mielessä kaikui johdon teema ”ei hätää, ketään ei
jätetä hoitamatta”, alkoi pakokauhu vallata. Sa-
maan aikaan valmistui TYKS:n hallinnon audi-
tointiraportti (1 ). Hirvittävää kapulakieltä. Ko-
konaisarviossa sanotaan mm, että ”johto ja esi-
mieskunta kokee sairaalan maineen työnantajana
heikoksi ja kilpailukyvyn uudesta työvoimasta riit-
tämättömäksi. Johto ja esimieskunta arvostelevat
voimakkaasti palkkapolitiikkaa ja kannusteiden
käyttöä, johtamisen kehittämistä, palvelussuhde-
asioiden hoitoa sekä henkilöstösuunnittelua ja
rekrytointia”. Toimenpiteinä esitettiin ensimmäi-
senä palkkatasojen ja palkkausperiaatteiden sel-
vittämistä. Selvitys tehtiin ja ajattelimme, että nyt
työnantaja ei enää voi väistää velvollisuuksiaan.
18. syyskuuta sairaalan johtaja antoi selvityksen
niistä toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä selvi-
tyksen perusteella. 20-22. syyskuuta 25 aneste-
sialääkäriä ilmoitti eroavansa TYKS:n palveluk-
sesta.

Millä tavalla nämä eroilmoitukset vaikuttivat
TYKS:n johdon mielenrauhaan. He ilmoittivat
Kunnalliselle Työmarkkinalaitokselle TYKS:n
anestesialääkäreiden eron olevan laiton joukkoir-
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tisanoutuminen.
Mitä muuta kuuluu Turkuun. Talous on ko-

hentumassa (yhteisöveron tuotot nousseet). Kun-
nallisvaalit ovat tulossa (poliitikot painaneet
päänsä pensaaseen, eivät tiedä tukeako talon joh-
toa vai ahneita lääkäreitä). TYKS:n ja piirin hal-
linto yhdistetään (nyt olisi irtopisteitä jaossa kun
vaan tietäisi, kenellä on jokeri hihassa).

En ole aikaisemmin tiedostanut, että me kun-
nalliset työntekijät olemme eräänlaisia ”siviilipal-
velusmiehiä”. Teemme pienellä palkalla raskasta
työtä, työnantaja kohtelee meitä kuin entisajan
torppareita ja kun saa tarpeekseen ja lähtee, niin
uhkaillaan tuomioistuimella. Uskon, että työn-
antajapuolen uho alkaa kohta hiipua. Meillä irti-
sanoutuneilla on sellainen tunne, että tästä voi

lähteä lumipallo pyörimään koko julkiselle sek-
torille ja samanlaista liikehdintää tulee aloille,
joita uhkaa työvoimapula.

Haluan lopuksi tämän lehden välityksellä il-
maista kiitollisuuteni kollegoille ympäri Suomea,
jotka ovat nähneet vaivaa selvitellessään mahdol-
lisuuksiaan tarjota meille töitä ja antaessaan ar-
vokasta tilastotietoa omista resursseistaan.

Kirjallisuusviitteet

1. Turun yliopistollisen keskussairaalan henkilöstöhallinnon ja – johta-
misen arviointi 2000. Arviointiraportti 05.06.2000. Markku Sauri, HAUS

Erkki Kentala, luottamusmies
Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö, TYKS

Kuva: Seppo Lauritsalo


