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Muutoksen  
tuulia

K
aikki hyvä loppuu aikanaan. Niin myös päätoimittajan kauteni 
Finnanestissa. Kolme vuotta on kulunut kriisistä toiseen sei-
laten. Ensin korona sotki toimitustyön, uusi työaikalaki tuli 
käytäntöön, sota Euroopassa aiheuttaa epävarmuutta koko 

yhteis kunnassa ja parikymmentä vuotta suunniteltu sote -uudistus lähtee 
käyntiin. Tylsää ei ainakaan ole ollut. 

Anestesialääkärin arkeen korona vaikutti valtavasti. Teho-osastot 
täyttyivät potilaista ja vuodeosastoilla taiteiltiin hengitysvajauspotilaiden 
kanssa, jotka normaalitilanteessa olisi siirretty varmuuden vuoksi vähin-
tään valvontaosastoille. Rokotusten ja muuntuneiden virusten myötä on 
koronan aiheuttama teho-osastojen kuormitus hellittänyt. Nyt yritetään 
elää jokseenkin normaalia elämää ilman suurempia rajoituksia. Kuollei-
suusluvuista päätellen korona ei kuitenkaan ole taakse jäänyt ongelma.

Toinen suuri mullistus päätoimittajan aikakaudella oli työaikalain 
muutos ja sen täytäntöön paneminen. Raskaan päivystyksen erikois-
alana työaikalaki kohdistui meihin voimakkaasti. Totutun järjestelmän 
muuttaminen uuteen ei mennyt kivutta. Muutosten jälkeen kyselyissä on 
löytynyt voittajia ja häviäjiä. Kuopiossa onnistuttiin loistavasti, yli 70 % 
oli tyytyväisiä uusiin järjestelyihin. Muualta on kuulunut huokaisuja päi-
vystysten maksimimääristä. Entinen kaksi tai kolme raskasta päivystystä 
ja yksi työviikonloppu kuukaudessa, on nykyisin viisi päivystystä ja kaksi 
työviikonloppua. Näin ulkopuolisena katsoen, ei kuormitus vaikuta näissä 
paikoissa vähentyneen. Toivottavasti olen väärässä.

Ehkä suurin mullistus anestesia- ja tehohoitolääkäreiden uralla on 
tulossa uuden sote -uudistuksen myötä. Koska alamme on lähes täysin 
julkisen sairaanhoidon alla, vaikuttaa uudistus merkittävällä tavalla koko 
anestesia- ja tehohoitolääkärikuntaan. Jatkossa kaikki raha perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämiseksi 
tulee samasta pussista. Jännitystä riittää, sillä rahoitus on valmiiksi ali-
jäämäinen. Yliopistosairaalat ovat nostaneet esiin huolensa jo nyt tiukan 
tutkimusrahoituksen kohtalosta. HUS uhkasi sulkea sairaalan ja päivys-
tyksiä rahoitusvajeen vuoksi. Yksityiset sosiaalialan palveluntuottajat ovat 
myös irtisanoneet hoivasopimuksia, koska sopimuspalkkiot eivät riitä 
kattamaan tulevia kuluja. Voittajaa tässä kisassa on vaikea nimetä. Ehkä 
voittaja on se, joka häviää vähiten?

Toivon että alamme ei näivety uudistusten myllerryksessä. Itse olen 
siirtynyt sivummalle seuraamaan tilannetta. Farmakologian alan kasvu-
yrityksessä pääomasijoittajan rahoittamana, olen vahvasti irti sairaala-
maailman arki päivästä. Tämä on myös syy miksi Finnanest ansaitsee 
päätoimittajan, joka seuraa tilanteen kehitystä paikan päällä.

Kiitoksia näistä vuosista! 

Maija Kaukonen
päätoimittaja

paatoimittaja@say.fi
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