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Uutisia

Anestesialääkäri Suomen Lääkäriliiton hallituksessa

Kuka olet Tuula Rajaniemi?
– Olen 48-vuotias anestesialääkä-
ri. Työskentelen apulaisylilääkärinä 
Kokkolassa, joka kuuluu Keski-Poh-
janmaan erikoissairaanhoito- ja pe-
ruspalvelukuntayhtymään. Vastuu-
alueenani on vuosia ollut päiväki-
rurgia, jonka kehittäminen on ollut 
sydäntäni lähellä koko urani ajan. 

Järjestöurani alkoi Suomen Lää-
käriliiton (SLL) Kokkolan paikallis-
osaston sihteerin hommista vuon-
na 1994. Sittemmin olen toiminut 
paikallisosaston puheenjohtajana 
ja Kokkolan lakkopäällikkönä lää-
kärilakon aikana 2001. Olen myös 
Julkisalan koulutettujen neuvotte-
lujärjestön (JUKO) pääluottamus-
mies koko kuntayhtymän alueella v. 
2008 alkaen. Suomen Anestesiologit 
-alajaoksen puheenjohtajuutta hoi-
din 2001–05. SLL:n valtuuskunnas-
sa olen ollut varsinaisena jäsenenä 
vuodesta 2007. SLL:n edunvalvonta-
valiokunnassa olen ollut myös vuo-
desta 2007. Olen Suomen Erikoislää-
käriyhdistyksen (SELY) hallituksen 
jäsen. Lääkäriliiton hallitukseen tu-
lin SELY:n mandaatilla, kun gastro-
kirurgi Antti Tamminen lopetti hal-
litustyöskentelynsä. 

Mitkä edunvalvonnalliset kysy-
mykset ovat lähellä sydäntäsi?
– Koen tehtäväkseni Lääkäriliiton 
hallituksessa paitsi ajaa koko lääkä-
rikunnan parasta, myös tuoda esille 
muiden kuin yliopistopaikkakuntien 
olosuhteita sekä päivystävän lääkä-
rin näkökulmaa. Työolojen kehittä-

minen työssä jaksamisen paranta-
miseksi sekä kliinisen työn arvosta-
minen ovat minulle tärkeitä.

Keväällä voimaan tulevan ter-
veydenhuoltolain mukanaan tuo-
mat muutokset kuten kasvava po-
tilaan valinnan vapaus tuovat uusia 
haasteita terveydenhuollon suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. 

Mitkä edunvalvonnalliset asiat 
ovat erityisesti anestesialääkärei-
den kannalta mielestäsi tärkeitä?
– Anestesiologina näen tulevaisuu-
den yhtenä suurena haasteena päi-
vystyksen järjestämisen. Erikoislää-
käreistä anestesiologit ovat niitä, 
jotka jatkavat aktiivipäivystystä jo-
pa eläkeikään saakka. Kuinka ak-
tiivipäivystys järjestetään jatkossa 
työaikadirektiivin mukaiseksi ja kui-
tenkin sellaiseksi, ettei työsidonnai-
suus kasva liian suureksi? Millaisia 
järjestelyjä tarvitaan työssä jaksa-

misen parantamiseksi kaikkein ras-
kaimmissa päivystyksissä? Mitä päi-
vystysten mahdollinen keskittämi-
nen tuo tullessaan? Päivystävien 
sairaaloiden profiilit tulevat toden-
näköisesti eriytymään. Näen tär-
keänä, että erilaisia päivystysmalle-
ja kehitetään edelleen. Anestesiolo-
git ovat ansiokkaasti kokeilleet uu-
denlaisia päivystysten jakomalleja, 
jotka sitten ovat levinneet yleisem-
pään käyttöön.

Mitä ajatuksia Lääkäriliiton uusi 
strategia sinussa herättää?
– Ennen kaikkea haluan olla innos-
tamassa lääkärikuntaa yhteisten 
asioiden hoitoon niin paikallisesti, 
alueellisesti kuin valtakunnallises-
ti. Henkilökohtaisesta verkostoitu-
misesta on iloa ja hyötyä jatkuvasti!
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