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puheenjohtajalta

Valoa kohti

E
nsimmäistä puheenjohtajan palstaa kir-
joittaessani vuosi on vasta alussa ja pestiä 
on vasta pari kuukautta takana. Uusi joh-
tokunta valittiin marraskuun vuosikoko-

uksessa vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaan. 
Saimme kolme uutta jäsentä. Eija Junttilasta Tam-
pereelta tuli varapuheenjohtaja, Kristiina Hersio 
Helsingistä ottaa rahastonhoitajan pestin ja Maria 
Heliste Helsingistä edustaa erikoistuvia lääkäreitä 
ja huolehtii jatkossa palkinnoista.  

Kiitän lämpimästi johtokunnasta väistyneitä: 
Klaus Olkkolaa, Timo Kaakista ja Maxim Maza-
nikovia heidän SAY:n johtokunnassa viettämis-
tään vuosista ja erinomaisesti hoidetusta työstä. 
Toimin itse kaksi edellistä kautta varapuheen-
johtajana. Varapuheenjohtajan tehtävistä suurin 
on Operatiivisten päivien järjestäminen. Näin 
puheenjohtajan palstan välityksellä vielä kiitos 
kaikille edellisten vuosien Operatiivisten päivien 
järjestämiseen osallistuneille henkilöille. 

Valinnanvapauslaki oli lausuntokierroksella 
heti uuden johtokunnan ensimmäisen toiminta-
kuukauden aikana. Valinnanvapauslakiluonnos ja 
etenkin sen yllättäen erikoissairaanhoitoon laajen-
nettu asiakasseteli herätti anestesiologikunnassa 
huolta. Tästä lakiluonnoksesta jätettiin yli 700 
lausuntoa. Myös SAY jätti lakiluonnoksesta kriit-
tisen lausunnon. SAY:n lausunnossa nostettiin 
esiin huoli toiminnan järkevän järjestämisen mah-
dottomuudesta tilanteessa, jossa osaaminen uhkaa 
siirtyä yksityissektorille asiakasseteleiden muka-
na. Erityisesti huolta aiheutti päivystysaikaisen 
osaamisen takaaminen päivystäviin sairaaloihin, 
tehohoidolle välttämättömän moniammatillisen 
osaamisen rapautuminen, erikoistuvien koulutus 
ja tutkimustyö. Pääosa lausunnonantajista katsoi, 

että erikoissairaanhoitoon laajennettu asiakasse-
teli uhkaa palveluverkon toimivuutta erityisesti 
erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä. On-
neksi hallitus ilmoitti pian lausuntokierroksen 
päätyttyä täsmentävänsä valinnanvapauslakia 
siten, ettei velvoittavuus koske lähtökohtaisesti 
erikoissairaanhoidon palveluita. Uusi lakiluonnos 
julkaistaan maaliskuussa, joten ehkä jo tämän leh-
den ilmestyessä tiedämme jatkosta 
enemmän.

Lehden ilmestyessä kevättalvi 
on koittanut ja elämme parasta 
vuodenaikaa Pohjois-Suomessa. 
Kaamos kaatuu lopullisesti SAY:n 
ja SKY:n kevätpäivien mukana 
14.-16.3. Rukalla. Keskiviikon 
yhteissessio ”Komplikaatioita tu-
lee kaikille, miten niitä kestää ja 
miten niistä opitaan” käsittelee 
vaikeaa aihetta, jota kukaan meis-
tä operatiivisella alalla toimivista 
ei voi täysin välttää ja johon olisi 
yksilönä ja työyhteisönä jotenkin 
hyvä varautua. Torstain yhteissession aihe: ”Hoi-
donrajaukset – kun vähemmän on enemmän” 
kasvattaa kuulijoita lääkäreinä. Muutenkin aiheet 
ovat mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja tarjolla on 
kaikkea maan ja taivaan väliltä (mm. sukeltajan-
taudista vuoristotautiin). Perjantaina ohjelmassa 
on potilastapauskilpailu. SAY:n osalta ohjelmaa 
on koostanut modernilla otteella Erik Litonius. 
Erikille suuri kiitos isosta panoksesta. Toivotta-
vasti Kevätpäivät löytävät hyvin paikkansa tänä 
vuonna. Tavoitteena on pitää kevään kokous jat-
kossa aina maaliskuussa ja hiihtomahdollisuuksien 
lähellä. 
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