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Priorisointikeskustelun aika SAY:ssä

H

yvät kollegat, monet mielessäni liikkuneet SAY:n tulevaisuutta koskevat kysymykset kirkastuivat kevätkokouksen aikana, kun pääsin sekä henkilökohtaisissa että virallisemmissa keskusteluissa vaihtamaan mielipiteitä muiden jäsenten kanssa. Uuden yksiön etsintäpuuhat Helsingissä ovat pakottaneet miettimään,
millä tavalla jopa 180 000 euron siirto SAY:n tililtä vaikuttaa toimintaamme. Parhaassa tapauksessa toisen yksiön osto ja siitä seuraava SAY:n käyttötilin saldon pieneneminen 60–70 % parantaa yhdistyksemme majoitustoiminnan lisäksi muunkin
toiminnan suunnittelua ja kannustaa pohtimaan,
mikä on jäsenistöllemme tärkeää.
Toinen yksiö ei ole ainoa budjettistrategiaa
muuttava menoerä lähivuosina. Yhteiskunta ja
työelämän säännöt ovat muuttuneet. Tieteelliseen
yhdistystoimintaan on entistä hankalampaa löytää
keskeisiä luottamushenkilöitä ilman että tehtävän
hoitoon tarvittavan virkavapaan aiheuttama palkan menetys kompensoidaan. Käymieni keskustelujen pohjalta olen ymmärtänyt, että kuluneina
vuosikymmeninä ainakin yliopistosairaaloissa on
pidetty sallittuna ja jopa suositeltavana tieteellisten
erikoisalayhdistysten tehtävien hoitoa myös virkaaikana. Nyt sen sijaan katsotaan, että virka-aika tulee käyttää siihen potilastyöhön ja hallintoon, josta kuukausipalkka maksetaan. Tutkimustyö kuuluu EVO-jaksoille ja muut harrastukset vapaa-ajalle. Koulutustapahtumien luentopalkkioiden tulee
olla sitä tasoa, että luennoitsija on valmis valmistelemaan luennot vapaa-aikanaan. Täten SAY:n pitää
varautua budjeteissaan Operatiivisten päivien ja
muiden koulutustilaisuuksien luentopalkkioiden
nostamiseen Suomen Lääkäriliiton suosittelemalle
tasolle, Finnanestin toimituskunnalle tulee korva-
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ta virkavapaan aiheuttama palkan menetys, ja tulevaisuuden luottamushenkilöt odottanevat kokouspalkkioita korvauksena menetetystä vapaa-ajasta.
Kevätkokouksessa sain vastauksen edellisellä puheenjohtajan palstalla esittämääni kysymykseen: SAY:n matka-apurahat eivät kiinnosta pienuutensa vuoksi. Kun apuraha ei kata kongressimatkan kaikkia kuluja, moni kollega pitää pyyntöä
matkakertomuksesta Finnanestiin kohtuuttomana. SAY:n apurahat ovat olleet melko vaatimattomia – 500–2000 euroa – jos kohta verottomia ja
luentopalkkiot enemmän nimellisiä, mutta vastaavasti koulutuksistamme perityt maksut ovat olleet
jäsenillemme edullisia, ellen taas sanoisi nimellisiä. Yöpymismaksut Sandelsinkadulla ovat hädin tuskin kattaneet huoneistosta SAY:lle syntyvät
kustannukset. Olemme panostaneet verottomiin
kulukorvauksiin ja pitäneet veronalaiset palkkiot matalina. Kilpailussa parhaista luennoitsijoista
koulutustilaisuuksiimme ja parhaista kirjoittajista
Finnanestiin palkitsemiskäytäntöjä saattaa olla aiheellista muuttaa. Suuremmat menot edellyttävät
enemmän tuloja. On aika avata jäsenistön keskustelu prioriteeteista realiteetit tunnustaen.
Anestesiologien Maailmanjärjestö WFSA pyrkii jakamaan anestesiologien käytössä olevia taloudellisia ja tiedollisia resursseja kehittyneiden ja
kehittyvien maiden kesken. Osallistumalla Anestesiologien Maailmankongressiin edistät tätä työtä ja maailman anestesiologien verkottumista. SAY
järjestää ryhmämatkan seuraavaan Anestesiologien Maailmankongressiin Buenos Airesissa maaliskuussa 2012. Löydät tietoa matkasta tästä Finnanestista. 
Vancouverissa 22.5.2011

171

