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Päätoimittajalta

FINNANESTin pitkästä ilmestymisviipees-
tä (aika artikkelin kirjoittamisesta sen ilmes-
tymiseen lehden paperiversiossa) johtuen

kirjoitan tätä kirjoitustani keskellä kesälomaa ja
hellettä, jotta se ehtisi syyskuun alussa ilmesty-
vään numeroon. Tässä ja nyt on vaikea ennustaa,
mikä on lakkomme tila numeron 4/2001 ilmes-
tyessä. Lääkärilakon pitkä kesto on jo tähän men-
nessä (heinäkuun loppu) yllättänyt varmaan kaik-
ki. On kuitenkin varmaa, että tämäkin lakko lop-
puu – enemmin tai myöhemmin.

Vaikka lakko siis jatkuu tätä kirjoitettaessa (to-
sin keskeytettynä sovittelulautakunnan työn ajak-
si), lienee syytä alkaa ajatella lakon jälkeistä elä-
mää jo nyt. Lakon jälkeen sairaaloissa varmaan
mietitään, miten pidentyneitä leikkausjonoja voi-
taisiin lyhentää. Yksi mahdollisuus on alkaa teh-
dä kliinistä lisätyötä (sovittua ylityötä), josta
maksetaan erillinen korvaus. Jo lakon aikanahan
tällaista menettelyä alettiin soveltaa Lääkäriliiton
suosituksella HUS:n sydänleikkausjonojen lyhen-
tämiseksi. Jokainen anestesiologi tekee henkilö-
kohtaisen ratkaisunsa siitä, myykö vapaa-aikaan-
sa tarjotulla korvauksella. Ennen kuin ratkaisun-
sa tekee, on mielestäni kuitenkin syytä olla valp-
paana.

Leikkausjonot ovat pidentyneet yhteisen lak-
komme seurauksena. Jonoihin joutuneet potilaat
ovat siis niitä potilaita, jotka olisi ilman lakkoa
nukutettu, leikattu ja herätetty virka-aikana. Vir-
ka-aikana samantasoisessa virassa oleva anestesio-
logi ja esimerkiksi kirurgi saavat samaa palkkaa.
Lääkärisopimukseen kirjatut palkkiot kliinisestä
lisätyöstä ovat kuitenkin erilaiset anestesiologille
ja operoivalle kollegalle. Näin ei kuitenkaan ole
pakko olla. Lääkärisopimukseenkin on kirjattu,
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että paikallisesti voidaan palkkioista sopia toisin-
kin. Mainittakoon tässä yhteydessä, että yllä vii-
tattuihin HUS:n sydänleikkausjonojen lyhentä-
mistalkoisiin sovelletaan tasavertaiskäytäntöä. Sel-
kokielellä: anestesiologi saa saman palkkion kuin
kirurgi (suullinen tieto Meilahden sairaalassa työs-
kentelevältä sydänanestesiologilta). Oikeustajuuni
ei mahdu, että virka-ajan muuttuessa ylityöajak-
si, palkka tai palkkio muuttuu erilaiseksi eri aloja
edustavilla kollegoilla. Hoidamme lisätyönä sa-
massa tiimissä samoja potilaita samoissa tiloissa
ja samoilla laitteilla kuin virka-aikanakin. Miksi
ihmeessä palkkion pitäisi olla erilainen vuorokau-
den eri aikoina? Tämä ihmetys on tullut lausut-
tua aiemminkin (1). Haluan korostaa, että tar-
koituksenani ei ole asettaa eri erikoisalojen kolle-
goja vastakkain. Eihän tässä operoivan kollegan
taskulla käydä. Haluan vain kannustaa anestesio-
logeja pitämään puolensa ja vaatimaan oikeuden-
mukaista korvausta menetetystä vapaa-ajasta –
kunhan lakko saadaan ensin loppumaan ja jos
työnantaja ehdottaa kliinistä lisätyötä.

Onko FINNANEST keskustelufoorumi? Ei
ainakaan kovin ahkerasti käytetty. Tutkimuksen
tila ja tulevaisuus näyttävät kuitenkin herättävän
keskusteluntynkää. Jouko Jalosen viime numeroon
kirjoittama artikkeli ”Mihin tutkimuksemme on
menossa?” (2) on saanut oululaiskollegan Ville
Jäntin ehdottamaan tutkijakoulua anestesian neu-
rofysiologian alalle (sivu 459 tässä numerossa).
Tiedepoliittista keskustelua on myös Martti Ke-
komäen (sivut 343-344) ja Eija Kalson pääkir-
joituksissa EVO-rahoituksesta. (sivut 345-346).
Herättäisivätkö Martin ja Eijan ehdotukset mie-
lipiteiden vaihtoa anestesiologien keskuudessa
oman lehden palstoilla? Netti-FINNANESTin



342 FINNANEST Vol. 34 Nro 4 2001

palstoillakaan ei keskustelu ainakaan pursu yli
äyräiden, vaikka nettitoimittaja yrittää parhaan-
sa mukaan provosoida keskustelua. Eikö erikois-
alamme erikoislääkäritentistä olisi keskusteluai-
heeksi? Nuori Lääkäri –lehtihän mainitsi erikois-
alamme vuoden nousijana, kun puhutaan erikois-
lääkäritentin reputtamisprosentista. Erikoistuvat
lääkärit ja kouluttajat herätys! Ajatusten vaihtoon
kehottaa myös Seppo Alahuhta puheenjohtajan
palstallaan (sivut 349-350). Seppo kirjoittaa eri-
koisalamme mortaliteettiluvuista ja rohkaisee
yhdistyksen jäseniä kirjoittamaan mielipiteensä
netti-FINNANESTin keskustelusivuille.

Tätä kirjoittaessani kesää on vielä jäljellä ja
edessä on toivottavasti kuulakas syksy marjoineen,
sienineen, kosteine aamuineen ja hienoine ruski-
neen. Monia ulkoilmaharrastuksia voi jatkaa pit-
källe syksyyn. Nauttikaamme niistä! Kesän tait-

tuessa syksyä kohti, Oulussa järjestetään elokuun
puolessa välissä ylilääkärikokous. Toivotan siihen
osallistuville antoisaa kokousta ja hyviä päätök-
siä! Samalla toivotan kaikille yhdistyksen jäsenil-
le antoisaa ja menestyksellistä syksyn alkua – ol-
laanpa lakossa tai ei.
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