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Haasteita tulevaisuuteen!

Tuula Rajaniemi

Vuosi 2000 jää historiaan vuotena, jolloin anes-
tesialääkärit eri puolilla Suomea pääsivät lehtien
otsikoihin. TYKS:n kiistassa päästiin erinomai-
seen lopputulokseen ja ehkä saatiin uusi malli
valtakunnallisestikin palkkaliukumien käyttöön.
Seinäjokelaiset anestesialääkärit saivat palkanko-
rotuksensa ortopedien vanavedessä osoittaessaan
työmääriensä kasvaneen huomattavasti viime vuo-
sina. Tätä kirjoittaessani KYS:ssä on seitsemän
kokenutta erikoislääkäriä irtisanoutunut ja kuu-
lemani perusteella lisää on tulossa, ellei ratkaisu-
ja löydy. Kun luette tätä, tilanne on joko ratkais-
tu työntekijöitä tyydyttävällä tavalla tai KYS on
jäämässä ilman anestesiapalveluja.

Jatkossakin erikoisalamme näkyy otsikoissa,
valittiinhan TYKS-läinen erikoislääkäri Heikki
Pälve Suomen Lääkäriliiton puheenjohtajaksi.
Heikillä pitkään järjestöaktiivina toimittuaan on
varmasti hyvät edellytykset tuohon vaativaan pos-
tiin. Onneksi olkoon! Saimme jo toisen oman
miehemme Lääkäriliiton hallitukseen Olli Me-
retojan lisäksi.

Tulevalle kolmivuotiskaudelle Lääkäriliiton
valtuustoon valittiin yhteensä 7 anestesiologian
edustajaa - viisi erikoislääkäriä: Sari Karlsson Jo-
ensuusta, Reijo Korpela ja Tom Silfvast HUS:sta,
Erkki Kentala TYKS:sta ja Matti Viitanen Seinä-
joelta sekä kaksi anestesiaan erikoistuvaa lääkäriä:
Janne Aaltonen HUS:sta ja Ilkka Virkkunen
TAYS:sta. Anestesiologien järjestöaktiivisuutta on
usein ihmetelty. Mutta moniko muu erikoisala
on niin sairaalariippuvainen? Kuinka moni muu
erikoislääkäri päivystää etupäivystystä eläkeikään
saakka? Vai pitäisikö sanoa hamaan hautaan asti,
sillä tänä syksynä ilmestyneessä ruotsalaistutki-
muksessa anestesialääkärien keski-ikä oli vain 64.1
vuotta, kun se koko lääkärikunnassa oli 73 vuot-
ta.

Alaosaston piirissä on selvitelty suomalaisten
anestesiologien kuolleisuutta. Selvitystyö on vie-
lä kesken, mutta samalla on käynyt ilmi, että seu-
raavien neljän vuoden aikana yli 40 kollegaa siir-
tyy eläkkeelle! Tuo tarkoittaa n. 10% anestesio-

logityövoimasta. Sitä seuraavina vuosina iän puo-
lesta eläköityy jopa enemmän anestesiologeja vuo-
sittain! Kuinka pahaan anestesiologipulaan olem-
mekaan joutumassa? Työolot ja alan houkuttele-
vuus tulisi nostaa sellaiseksi, että erikoisalamme
kiinnostaisi nuoria vastavalmistuneita. Kaikista
klinikkoihimme eksyneistä sijaisista tulee pitää
hyvää huolta. Me jokainenhan tiedämme, miten
pienestä erikoisalan valinta voi olla kiinni. Anes-
tesiologin työhän sinänsä on mielenkiintoista,
haastavaa ja vaihtelevaa. Kaikkien, niin erikois-
lääkärien kuin sairaalalääkärien, työssä viihtymi-
seen ja kehittymismahdollisuuksiin tulee etsiä
ratkaisuja sekä paikallisesti että valtakunnallises-
ti. Näihin asioihin meillä jokaisella on mahdolli-
suus vaikuttaa.

Anestesiologien alaosaston puheenjohtaja Raili
Laru-Sompa jäi ansaitulle ”eläkkeelle”. Myös ko-
keneet Ermo Haavisto ja Reijo Korpela jättivät
paikkansa johtokunnassa. Kiitos teille kaikille työ-
panoksestanne! Minä seuraan Railin jalanjälkiä
puheenjohtajana, apunani ovat jatkavat johtokun-
nan jäsenet: Risto Kuosa (Lahti), Timo Laitio
(TYKS), Seppo Mustola (Lappeenranta), Kirsi-
marja Metsävainio (KYS) ja Jussi Pentti (TAYS)
sekä uudet jäsenet Janne Aaltonen (HUS) ja Juha
Karinen (OYS). Jokaiselle meistä voitte kertoa
ajatuksia, vinkkejä, ideoita… alajaoksen toimin-
taan liittyen.

Kun tämä FINNANEST on käsissänne tiedäm-
me, onko uusi VES tehty vai lakkovaroitus jätet-
ty. Jos edessämme on lakkokevät, vaatii se paitsi
anestesiologeilta myös koko lääkärikunnalta yh-
teen hiileen puhaltamista. Mutta VES:inkin mah-
dollisuuksien käyttöön saaminen edellyttää meiltä
kaikilta aktiivisuutta!
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