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Proffan palsta

Pahvilaatikoiden keskeltä

Arvi Yli-Hankala

Olen juuri vaihtanut työhuonetta Meilah-
den kaupunginosasta Kissanmaan kau-
punginosaan. Muutto on aina vaivalloi-

nen prosessi, ja siihen liittyvät käytännön järjes-
telyt antoivat aiheen tämän kirjoituksen otsikol-
le. Silti kotiin on mukava tulla, vaikka vain käy-
määnkin. Kuormassa tuli mukana valtava määrä
erilaista paperitavaraa: lehdistä kerättyjä mielen-
kiintoisten julkaisujen kopioita, keskenjääneitä tut-
kimusaineistoja, aikaa sitten unohtuneita suun-
nitelmia - yhteensä paljon enemmän kuin vapai-
ta hyllymetrejä. Ison osan menneiden vuosien
ideoista on aika hoitanut, mutta näyttää joukos-
sa olevan sellaisiakin, jotka edelleen olisi mukava
toteuttaa. Paperinkeräys siis ilmeisesti jatkuu. Val-
miiksi saadut ja kesken jätetyt työt seuraavat
mukana, paitsi tarjoten tulevaisuuden rakennus-
puita, myös lisäten sitä pitkäaikaisstressiä, joka
tekemättömistä töistä aina seuraa. Siirtyminen
HYKS:n Naistenklinikan leppoisasta ilmapiiris-
tä uusiin tehtäviin ja hieman erilaiseen tampere-
laiseen kulttuuriin on herättänyt joitakin huo-
nohkosti jäsentyneitä mietteitä, joita seuraavassa
esittelen.

Menneisyyden rasitteet kiusaavat koko julkis-
ta sektoria, siis myös terveydenhuoltoa. Tämä on
todettu monessa yhteydessä. Sairaaloissa lama ei
ole hellittänyt. Jatkuvasti huonontuviin työoloi-
hin ja keskitetyn edunvalvonnan tehottomuuteen
kyllästyneet radiologit ovat jo pitkään äänestäneet
jaloillaan. Nyt myös anestesiologien mitta näyt-
tää täyttyvän. Turussa nihilististä, työntekijöistä
piittaamatonta politiikkaa harrastanut kuntatyön-
antaja on totuuden edessä: ellei hyvää anestesio-
logista hoitoa haluta ostaa kohtuuhinnalla, jou-
dutaan järjestelyistä, jotka eivät välttämättä edes

kunnolla toimi, maksamaan kalliimpi hinta.
Huomionarvoista on, että Turun kollegat ovat
huolissaan sairaalan potilasturvallisuudesta ja vaa-
tivat virkamäärien lisäämistä, eivät siis pelkästään
lisää palkkaa. Asetelma on mielenkiintoinen: työn-
tekijät joutuvat kantamaan huolta asioista, joi-
den järjestäminen on työnantajan vastuulla, ja
työnantajan edustajat tuomitsevat näin ryhdik-
kään toiminnan arveluttavana edunvalvontana.
Tämän logiikan mukaan lääkäri ei siis saa valvoa
omia eikä potilaansa etuja. Tätä kirjoitettaessa
Turun neuvottelut ovat vasta alussa, ja aika näyt-
tää miten tilanne ratkeaa. Sanomattakin selvää
pitäisi olla, että yliopistollinen sairaala ei voi jär-
jestää ydintoimintojaan konsulttipohjalta. Silloin
loppuisivat sekä opetus että tutkimus, vaikka po-
tilaiden hoito päivystyksineen vielä jotenkin su-
juisikin. Selväksi on myös käynyt anestesiologian
alan keskeinen rooli sairaalassa: parinkymmenen
lääkärin lähtö halvaannuttaisi monen tuhannen
potilaan ja työntekijän kokoisen sairaalan toimin-
nan. Kukaan vastuuntuntoinen anestesiologi ei
varmasti halua anarkiaa, mutta aktiivista edun-
valvontaa on pakko harjoittaa jo senkin vuoksi,
että ala säilyttäisi kiinnostavuutensa niiden kes-
kuudessa, jotka vasta harkitsevat erikoistumistaan.

Sairaanhoitopiirien tehtävä on järjestää asialli-
nen sairaanhoito väestölleen. Tähän luonnollisesti
pyritään minimikustannuksin. Veronmaksajien
kannalta pyrkimys on ymmärrettävä, mutta klii-
nisten erikoisalojen koulutuksen järjestämiseen se
soveltuu erittäin huonosti. Tampereella anestesio-
logian erikoistumiskoulutukseen otetut nuoret
kollegat ovat aina olleet, ja ovat edelleenkin, en-
sisijaisesti työvoimaa ja vasta toissijaisesti opiske-
lijoita. Oppi on saatu tekemällä paljon itsenäistä
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työtä hyvinkin lyhyen perehdytyksen jälkeen.
Tämä metodi on tietenkin nopeasti karsinut ne,
jotka eivät alalle sovellu, ja samalla opettanut klii-
nisen vastuun kantamista, mutta siihen sisältyy
myös riskejä, joiden suuruus tietysti riippuu nii-
den arvioijasta. Jotta erikoislääkärikoulutus sujuisi
hyvin, pitäisi systeemissä olla jonkin verran aka-
teemista vapautta, ns. löysiä. Tällä tarkoitan paitsi
sen verran ylimitoitettua lääkärimiehitystä, että
todellisesta seniorilääkärin antamasta bed side -
taitojen opettamisesta voidaan puhua, myös eri-
koistujalle mahdollisuutta opiskella kirjallisuut-
ta, joskus jopa työaikana. Kun itse aloitin erikois-
tumiseni, tämä oli ainakin ajoittain mahdollista.
Nyt, parikymmentä vuotta myöhemmin työtah-
ti vaikuttaa huomattavasti tiukemmalta. Tekemä-
ni pikaisen haastattelukierroksen perusteella näyt-
tää siltä, että erikoistuvat lääkärit ovat väsyneitä
paitsi suuriin työmääriin, myös päivittäin vaih-
tuvaan sijoitteluunsa eri työpisteissä. Ilman toi-
mivaa työpistekiertoa, jossa kukin sijoitus kestää
useita kuukausia, ei voi saada kunnollista näke-
mystä opeteltavasta asiasta. Ilman riittävää päi-
vittäistä miehitystä ei synny toimivaa työpiste-
kiertoa eikä bed side -opetusta, tutkimustyön te-
kemisestä puhumattakaan. Turun esimerkki ker-

too, että riittävän päivittäisen miehityksen hank-
kiminen puolestaan saattaa nykytilanteessa edel-
lyttää ulkoparlamentaarisia toimia, joita lääkärit
ovat perinteisesti vieroksuneet. Näin erikoislää-
kärikoulutuksen ongelmat kiertyvät koskettamaan
sitäkin veronmaksajaa, joka vaatii yhä tehokkaam-
paa ja yhä turvallisempaa hoitoa yhä pienenevin
kustannuksin.

Pitääkö venettä keikuttaa? Ehkä, ellei se muu-
ten pysy kurssissaan. Jos julkiseen terveydenhuol-
toon ei haluta investoida, erikoislääkärikoulutus
kärsii. Seuraukset näkyvät vasta vuosien päästä,
mutta siinä vaiheessa niiden korjaaminen on kal-
lista. Oikeiden poliittisten päätösten tekeminen
on vaikeaa aina, kun toisessa vaakakupissa on ly-
hyellä tähtäimellä toteutuva kustannussäästö.
Koko anestesiologisen yhteisön kannattaa liput-
taa kehittyvän erikoissairaalahoidon puolesta. Se
hyödyttää, paitsi työnantajaa, myös veronmaksa-
jaa - siis meitä jokaista.
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