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SAY

Paraneeko imago lakolla?

Tuula Rajaniemi

Elämäni ensimmäinen lakkoviikko on ohi. Aja-
tusta lakosta olen lakkopäällikkönä pyöritellyt
mielessäni jo koko alkuvuoden. Aluksi se tuntui
vieraalta, sillä vilkkaana sekoituksena karjalaista
ja kainuulaista en ole oppinut olemaan edes myk-
käkoulussa. Vaan mitä lähemmäksi lakko tuli, sitä
vakuuttuneempi olen ollut asiastamme. Työmää-
rä ja –paine julkisella sektorilla on kohonnut sel-
laiseksi, että jotakin on tehtävä. Niin moni kolle-
ga on tehnyt omia ratkaisujaan hakeutuessaan
osa-aikaeläkkeelle, varhennetulle eläkkeelle, ulko-
maille tai yksityispuolelle. Varmaan itse kukin
meistä on miettinyt, mitä tekee, jos päivystyslis-
taa jakamassa onkin entisten 10 sijasta 5-6 lääkä-
riä? Hoitohenkilökunta on sopeutunut kasvanee-
seen työtaakkaan osa-aikalisillä tai muilla tavoin
tehden osapäivätyötä. Meille ei puolipäivätyötä
väen vähyyden takia välttämättä ole myönnetty
tai ainakaan suositeltu haettavaksi.

Media on lakon aikana tivannut sitä, miksi
meille pitäisi maksaa enemmän palkkaa? Miks-
emme tyydy siihen, että työmäärää vähennettäi-
siin kouluttamalla lisää lääkäreitä? Toimittajien
on ollut vaikea ymmärtää sitä, ettei syksyn 2001

sisäänottoa lääketieteelliseen tiedekuntaan lisää-
mällä ratkaista sitä huutavaa erikoislääkäripulaa,
mikä nyt on jo lähes jokaisessa sairaalassa nähtä-
vissä. Eikä sitä näy KT:kaan tajuavan, sillä sen
mielestähän aktiivipäivystys voidaan siirtää vuo-
rotyöhön ilman uusia virkoja järjestämällä lääkä-
rihenkilöstö uudelleen! (Ajankohtainen kakkonen
10.4.) Ammattitaidosta ja osaamisesta pitää mak-
saa ja palkan suhteen työmäärään nähden on pa-
rannuttava. Jos työmäärää ei voida vähentää, on
palkkaa nostettava. Sillä paitsi lisää potilastyötä,
myös lukuisia muita asioita tulosjohtamisesta al-
kaen, on sälytetty tehtäväksemme ilman palkan-
tarkistusta.

Erikoisalallemme lakko tuo toivottavasti kai-
vattua profiilin nostoa, sillä meidäthän luokitel-
laan ”palvelualaksi” sairaalassa. Eilen vierailleen
toimittajan oli kovin vaikea käsittää sitä, miten
nyt tällä kirurgien lakkoviikolla eivät leikkaukset
vähene viime viikosta. Silloinhan vain viisi anes-
tesialääkäriä olivat täällä Kokkolassa lakossa. Mei-
dän pitäisi tavallisinakin aikoina tuoda enemmän
esille sitä mihin kaikkeen anestesiologia tarvitaan.

SAY:n kevätkokouksen aikana voimme vaihtaa
ajatuksia lakosta, alamme imagon nostosta ja myös
anestesiologien kuolleisuudesta sekä stressaantu-
neisuudesta. Alaosaston kokouksessa em.asioiden
lisäksi esitellään suuntaviivat KELA:n anestesia-
toimenpiteiden taksoitusjärjestelmän luokitusten
muutoksiin. Katsokaa liiton nettitaululta esitys-
tä, jotta lyhyessä kokouksessa saisimme asiat kä-
siteltyä. Kaikki ideat ja mielipiteet ovat tervetul-
leita jatkuvasti!
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