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Kiitos

Kirjoitan näitä terveisiä Jyväskylässä juu-
ri päätökseen saadun kevätkokouksen jäl-
keen. Jälleen kerran järjestelyt toimivat 

moitteettomasti, ohjelma oli mielenkiintoinen ja 
toverillinen henki vallitsi. Haluan esittää vilpittö-
mät kiitokseni jyväskyläläisille järjestelijöille!

Toisin kuin useimpien muiden erikoisalojen lää-
kärien, anestesialääkärin työ on miltei kokonaan 
sairaalassa tapahtuvaa. Vain harva anestesialääkäri 
pitää oman erikoisalansa yksityislääkärin vastaan-
ottoa – ehkä joitakuita harvoja kivun hoitoon pe-
rehtyneitä lääkäreitä lukuun ottamatta. Anestesia-
lääkärit ovatkin yksityissektorilla työskennelles-
sään riippuvaisia toimenpidelääkärien aktiivisuu-
desta ja heidän hoitamistaan potilaista. Toisaalta 
ilman anestesiologeja toimenpidelääkäreiden re-
pertuaari yksityisvastaanotolla rajoittuisi varsin 
vähäpätöisiin toimenpiteisiin.

Koska asetelma on tämä, ei ole ihme, että aina 
välillä pintaan nousee keskustelu siitä, minkä suu-
ruinen korvaus anestesialääkärille kuuluu suh-
teessa toimenpidelääkärin palkkioon. Kunnalli-
sen työantajan palveluksessahan anestesialääkäri 
saa työstään saman korvauksen kuin toimenpide-
lääkärikin, sikäli kun ovat koulutukseltaan samas-
sa asemassa. Useimmissa toimipisteissä myös työ-
ajan ulkopuoliset lisätyöt korvataan samoin perus-
tein – ja näinhän asian tulee ollakin. On työnjoh-
dollinen haaste järjestää anestesialääkärin toimen-
kuva mahdollisimman tehokkaaksi.

Lääkärikeskusten ketjuuntuminen ja tarjousten 
tekeminen valtakunnallisesti sekä vakuutusyhti-
öille että kunnallisille toimijoille on lisännyt lää-
kärikeskusten palkkioiden yhtenäistämisen tarvet-
ta kunkin konsernin sisällä. Tämä on tapahtunut 
osin ottamatta huomioon paikallisia olosuhteita – 
ja usein neuvottelematta anestesialääkärien kans-
sa. Anestesialääkärit eri puolella Suomea ovat ha-
vahtuneet samaan epäkohtaan. Anestesialääkärien 

palkkioista on otettu siivu jos toinenkin ja toimen-
pidelääkäri saattaa ansaita jopa kaksi kertaa enem-
män kuin anestesialääkäri saman potilaan hoi-
dosta, vaikka useimmiten anestesialääkäri aloittaa 
oman työnsä hyvissä ajoin ennen toimenpidelää-
käriä ja säännönmukaisesti hoitaa ja seuraa poti-
lastaan pitkään toimenpiteen päättymisen jälkeen.

Anestesialääkärin pienempää potilaskohtaista 
palkkiota lääkärikeskukset ovat perustelleet mah-
dollisuudella hoitaa useampaa salia samanaikai-
sesti, vaikkei tämä monessa pienemmässä sairaa-
lassa suinkaan ole mahdollista. Yksityistä aneste-
sialääkäritoimintaa harrastavissa jäsenissämme on 
herännyt perusteltu huoli ansiotason pienenemi-
sestä ja oikeuksiemme polkemisesta. Niinpä SAY:n 
nettisivuilla järjestettiin kevään aikana yksityislää-
kärikysely, jossa pyrittiin kartoittamaan edellä ku-
vattua ongelmaa.

Yksityisten lääkäripalvelujen tuottaminen on 
muuttumassa monella tavoin. Lääkäriasemien ket-
juuntuminen ja pörssiin meno on tässä oman hi-
venen pessimistisen ennustukseni mukaan vas-
ta ensimmäinen askel. Lääkärit eivät enää omista 
omia asemiaan, koska joku keksi, ettei (tuottavan-
kaan) lääkäriaseman omistaminen ole lääkärien 
ydinosaamista. Pian yksityislääkärinä toimimista 
rajoittaa eniten riippumattomien lääkäriasemien 
katoaminen.

Vakuutusyhtiöiden tavoitteena on tuottaa nii-
den tarvitsemat lääkäripalvelut mahdollisimman 
edullisesti. Se käy tehokkaimmin omistamalla lää-
käriasemaketju ja siihen kuuluva sairaala ja palk-
kaamalla omia lääkäreitä näihin kuukausipal-
kalla. Nyt vielä jossain määrin houkutteleva yk-
sityislääkäritoiminta saattaa olla tiensä päässä, 
elleivät lääkärit itse tee asialle jotain.            
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