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SEITSEMäN ANESTESIOLOGIA VALTuuSKuNTAAN
 ` Lääkäriliiton 60-jäseniseen 

valtuuskuntaan valittiin lokakuun lo-
pussa päättyneessä vaalissa seuraa-
vaksi kolmivuotiskaudeksi seitsemän 
anestesialääkäriä, kuusi SELY:stä ja 
yksi NLY:stä. Lääkäriliiton reilusta 
24 000 jäsenestä äänioikeuttaan 
käytti 11 402. äänestysprosentti laski 
edellisestä kolmen vuoden takaisista 
vaalista 1,9 %-yksikköä 46,9 %:iin.

SELY:n anestesia- , korva- ja  
silmälääkärien vaaliliitto sai 10 % kai-
kista annetuista äänistä, lisäksi ovat 
NLY:n anestesialääkäriehdokkaiden 
saamat äänet. Kun anestesialääkärei-
tä on SAY:n jäsenrekisterissä n 1 100, 
voidaan anestesialääkäreiden todeta 

saaneet ääniä runsaasti muidenkin 
erikoisalojen edustajilta. 

Vaalituloksen perusteella 
anestesialääkärit ovat selvästi 
voittajia yli kymmenen prosentin 
osuudellaan valtuuskuntapaikoista. 
Vaikka erikoisala ei valtuuskunnassa 
olekaan korostetusti esillä, meitä 
paljon ja pitkään päivystäviä, pääosin 
sairaaloissa työskenteleviä anestesia-
lääkäreitä on kuunneltava päätet-
täessä virkaehtosopimustavoitteista 
ja päivystysjärjestelyjen suunnasta 
tulevalla valtuustokaudella.

Valtuuskuntaan valittiin seuraa-
vat anestesialääkärit: Heikki Laine 
(Mikkeli), Pirkka Pekkarinen (Hki), 

Tuula Rajaniemi (Kokkola), Tom 
Silfvast (Hki), Tuija Tallila (Pori), Jo-
hanna Tuukkanen (Jyväskylä) ja itseni 
(Hki) ohella. Valtuuskunnan jäsenten 
yhteystiedot tulevat Lääkäriliiton 
verkkosivuille. 

Kiitos teille hyvät kollegat siitä, 
että äänestitte. Kiitokseni kaikille 
ehdokkaana mukana olleille ja onnit-
telut valtuuskuntaan valituille samoin 
kuin muihin Liiton luottamustehtäviin 
valittaville. 
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1. Kajoavan verenpainemittauksen 
virhelähteet

2. Pregabaliini postoperatiivisen kivun 
hoidossa

3. Aspiraatio leikkaussalissa ja teho-
osastolla

4. Perioperatiivinen torakaalinen epidu-
raalianestesia: edut, haitat, riskit

5. Postoperatiivinen non-invasiivinen 
ventilaatiotuki

6. Levosimendaanin vaikutus potilaan 
ennusteeseen tehohoidossa ja kriitti-
sesti sairailla 
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