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Potilas-lääkärisuhde ja myyjä-
asiakassuhde eroavat toisistaan. 
Potilas-lääkärisuhde on luottamus-
suhde asiantuntijaan, mutta sitä on 
viime vuosina pyritty monin keinoin 
murtamaan ja muuttamaan. Lää-
käri taistelee aikataulupaineessa, 
todistusten viidakossa ja erilais-
ten korvausjärjestelmien suossa 
yhteiskunnan medikalisaation 
tulviessa joka ovesta ja ikkunasta. 
Keskeisintä toimivassa potilas-lää-
kärisuhteessa on luottamus ja sen 
syntyminen vastaanoton alussa. 
Valtaosa valituksista ja kanteluista 
poikii lääkärin huonosta käytök-
sestä vastaanotolla. Toisaalta osa 
potilaistakin painostaa ja uhkailee 
lääkäriä, ja vain jäävuoren huippu 
tästä tulee esille. Tietojärjestelmien 
levitessä vastaanotoille potilaan ja 
lääkärin kohtaaminen on murros-
vaiheessa. 

Potilaan ja lääkärin välinen 
suhde on aina herättänyt aja-
tuksia.  Se ei ole vain viran-
omaissuhde asiakkaaseen eikä 

myöskään myyttinen ihmeparanta-
jan kohtaaminen, mutta se sisältää 
elementtejä tältä väliltä. Ensisijaisesti 
se on luottamussuhde kahden ihmi-
sen välillä. Potilas-lääkärisuhdetta 
sitoo ankara vaitiolovelvollisuuden 
vaatimus, jota on viime aikoina mur-
rettu lainsäädännön keinoin mm. 
ajokykyarvioissa.  

Potilaan ja lääkärin tapaaminen 
on muuttunut koko terveydenhuol-
tojärjestelmän kohtaamiseksi, ja sii-
hen liittyy monia muita henkilöitä: 
ajanvaraushenkilökunta, vastaanot-
tohoitaja, sairaanhoitaja, terapeutteja 
ja kuntouttajia, jotka kaikki yhdessä 
luovat kuvan terveydenhoitojärjestel-
män toiminnasta, vaikka keskeinen 
osa tätä onkin potilaan ja lääkärin vä-
linen suhde. 

Potilas-lääkärisuhde ei ole tavan-
omainen asiakassuhde, vaikka sitä on 
viime vuosina pyritty siihen suuntaan 
vääntämään. Lääkäri on sairauksien 
asiantuntija, joka tekee diagnoosin ja 
valitsee parhaan mahdollisen hoidon 
potilaalleen. Lääkärin on puhuttava 
potilaan kieltä, jotta lääkäri-potilas- 
suhde toimii. Ihminen asettaa lääkäriin 
suuria parantamisen toiveita ja joutuu 
niissä usein pettymään. Lääketiede ei 
pysty parantamaan kaikkea. Hoitotie-

de on pyrkinyt lyömään kiilaa potilas-
lääkärisuhteen väliin esittämällä, että 
lääkäri on vain biologinen konsultti 
ja varsinaisen hoidon antavat hoita-
jat. Näin ei ole, vaan potilaan paran-
tamisen ja paranemisen sekä hoidon 
eväät syntyvät (tai jäävät tapaamisen 
epäonnistuessa syntymättä) lääkärin 
ja potilaan vuorovaikutuksessa.

Lääkärillä on oikeus kajota potilaan 
kehoon, mikä tekee suhteesta vaa-
tivamman. Potilaaseen kajoamisen 
asialliset tavat ja tekniikat opetetaan 
lääkärikoulussa, ja potilaan kehon eri 
osien tutkiminen tehdään tiettyjen, 
vuosikymmenten takaisten ammatti-
perinteiden mukaisesti.

Potilaan on voitava luottaa, että 
lääkäri hoitaa häntä tieteellisesti tut-
kittujen ja tehokkaiksi ja turvallisiksi 
osoitettujen hoitomenetelmien mu-
kaisesti. Mikäli lääkäri tästä poikke-
aa, hänen tulee se potilaalle kertoa ja 
keskustella potilaan kanssa olemassa 
olevien hoitojen mahdollisuuksista, 
hyödyistä ja riskeistä. Jos tieteellisesti 
tutkittua ja tehokkaaksi osoitettua hoi-
toa ei ole, potilasta on silti hoidettava 
kokemukseen perustuvilla keinoilla. 
Koskaan ei voi tarpeeksi korostaa po-
tilaan kuuntelemisen tärkeyttä; se on 
useimmiten myös tie oikeaan diag-
noosiin. Suomalaisessa ja muissakin 
järjestelmissä potilaan ja lääkärin vä-
liseen suhteeseen liittyy kolmas osa-
puoli, maksaja, yleensä kunta tai Kela, 
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joskus työnantaja tai vakuutusyhtiö. 
Ne rajoittavat ja kontrolloivat potilaan 
tutkimista ja hoitamista eri tavoin. 
Lääkärin ei pidä olla moralisti tai tuo-
mari, eivätkä hänen omat vakaumuk-
sensa saa heijastua hoitoratkaisuihin. 

Lääkäri todistusautomaattina
Lääkäristä on tehty monenlaisten 
etuuksien vartija. Lääkärin työtä 
ohjaavat ja valvovat ulkopuoliset vai-
kuttajat, kuten Valvira, Fimea, Kela, 
käypä hoito -suositukset jne. Myös 
yhteiskunnan medikalisaatiopaine 
vaatii lääkäriä kirjoittamaan mitä 
kummallisimpia todistuksia. Vakuu-
tuslääkäreitä on höykytetty oikein 
laajalla rintamalla, mutta varsinkin 
kritiikkiin osallistuneiden juristien 
olisi hyvä oivaltaa, että hoitavan lää-
kärin lausuma mielipide on yhtä 
arvokas kuin puolustusasianajajan 
puhe oikeudessa. Tämän vuoksi aina 
tarvitaan ulkopuolinen, riippumaton 
asiantuntija-arviointi.

Lääkäreitä on monenlaisia, ja val-
taosa on hyviä lääkäreitä. Suurin osa 
toimii työssään tiukan aikataulupai-
neen alla ja yrittää tehdä parhaansa. 
Lääkäri selvittää hyvin potilaan oireet 
ja vaivojen syyt, tutkii niitä parhaan 
kykynsä mukaan ja auttaa potilastaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Kun-
kin potilaan asiat vievät oman aikan-
sa, joka ei aina riipu lääkäristä, ja kun 
lääkäri on myöhässä, on se usein juuri 
aiempien potilaiden sairauksiin pereh-
tymisen aiheuttamaa. Aikataulustaan 
myöhässä oleva lääkäri on usein myös 
potilaan paras kuuntelija. Lääkäreiden 
suureen joukkoon mahtuu monen-
laista yrittäjää, kuten mihin tahansa 
ammattikuntaan. Hyvässä lääkärissä 
yhtyvät aidosti tieto ja taito. Tiedot voi 
kukin hankkia ahkeruudellaan mutta 
taidon huipun saavuttaa vain henki-
lökohtaisten ominaisuuksien sekä jat-
kuvan kiinnostuksen ja ahkeruuden 
kautta. 

Osa lääkäreistä haluaa olla poti-
laan silmissä hyviä lääkäreitä hinnal-
la millä hyvänsä, ja kun se ei muu-ten 
onnistu, he ostavat potilaan suosion 
perusteettomilla tutkimuksilla, lääk-
keillä, etuuslausunnoilla ja kuntoutus-
apuvälineillä. Tähän mustaan puoleen 
lääkäreiden toiminnassa on harvoin 
puututtu, ja sitä on vaikea näyttää 
toteen, mutta arjen työssä tätä näkyy 
jatkuvasti. Narsistiset lääkäripersoo-
nat ovat tässä erityisen ongelmallisia, 
kun he ihailua saadakseen kuluttavat 
loputtomiin yhteisiä verovaroja luon-
nehäiriönsä pönkittämiseen. 

Julkisen sektorin lääkärit nojaavat 
joskus monopoliasemansa suomaan 
turvaan: he vetäytyvät virkansa suoja-
kaapuun, käyttäytyvät virkamiesmäi-
sesti potilasta kohtaan, eikä tavallinen 
potilas voi äänestää jaloillaan. Valtaosa 
potilasvalituksia poikii juuri tästä ase-
telmasta.

Työterveyslääkärin potilas-lääkäri-
suhde on vaikeassa saumassa: heidän 
on toimittava työnantajan ja työnte-
kijän eturistiriitojen välissä, usein ra-
joitetuin tutkimusmahdollisuuksin, ja 
tästä on seurannut julkisen sektorin 
päivystysten ylikäyttöä. Usein myös 
luottamus työterveyslääkäriin on kär-
sinyt.

Potilas vai asiakas?
Yksityissektorilla alkaa jo Suomessa-
kin näkyä potilassuhteen muuntu-
minen asiakassuhteeksi, jossa potilas 
tilaa lääkäriltä mitä haluaa, ja usein 
suurelta osin jonkun kolmannen osa-
puolen, maksajan laskuun. Valitetta-
vasti osa ammattikunnasta käyttää 
koulutustaan ja titteliään väärin ryh-
tyen uskomushoitojen profeetoiksi ja 
hoitaa potilaitaan vain uskoon perus-
tuvilla menetelmillään tätä potilaalle 
avoimesti kertomatta.

Pahin mahdollinen potilas-lääkä-
risuhde syntyy, kun medikalisoiva 
lääkäri kohtaa somatisoivan potilaan. 

Potilas ei saa tarvitsemaansa apua 
voidakseen tunnistaa elämäntapah-
tumiensa ja fyysisten tuntemusten 
yhteyttä, vaan voi joutua tutkimusten 
ja hoitojen kierteeseen, joka ei kuiten-
kaan lievitä hänen oireitaan. Voi vain 
kuvitella niitä miljoonia, joita tällai-
nen potilas-lääkärisuhde yhteiskun-
nalle vuosittain maksaa. 

Hyvää lääkäriä ei voi täsmällisesti 
määritellä; yksi on hyvä yhdelle poti-
laalle ja toinen toiselle. Ihmiset ovat 
erilaisia, eivätkä ”henkilökemiat” aina 
sovi yhteen. Ei ole myöskään olemas-
sa mitään yleispätevää luetteloa hyvän 
lääkärin ominaisuuksista, sillä eri po-
tilaat, sairaudet ja hoidot vaativat eri-
laisen lähestymistavan.

Terveydenhuollon yleinen ilmapiiri 
on viime vuosina kiristynyt.  Sitä on 
yritetty paikata rakentamalla poti-
laalle lisää ”paperioikeuksia”. Kunnal-
lispoliitikot eivät kyenneet hoitamaan 
kuntiensa terveyspalveluja riittävän 
hyvin, vaan tarvittiin laki hoitotakuus-
ta. Terveydenhuolto on polarisoitunut. 
Hyväosaiset työsuhteessa olevat saa-
vat sairauslomaa ja kriisiterapiaa su-
rutyöhön koiran kuolemasta samaan 
aikaan, kun tavallisen eläkeläismum-
mon ajanvarauspuheluun ei ehditä 
terveyskeskuksessa vastaamaan. Selvi-
täkseen lakisääteisistä velvoitteistaan 
kunnat ovat joutuneet ostamaan lää-
käripalvelunsa yksityissektorilta. Nyt 
yksityissektori on järjestäytynyt ulko-
maisiin käsiin ja takoo miljoonavoitto-
ja, jotka se kotouttaa veroparatiiseihin. 
Hyväuskoisesti kuviteltiin, että yksi-
tyissektori tehokkaampana säästää 
yhteiskunnan kustannuksia. Nyt seu-
raamme, kuinka kymmenet miljoonat 
valuvat veroparatiisien kautta konser-
niavustuksina pääomasijoittajille.

Kantelu ja valitus
Ihmissuhdetaidoissaan epäonnistunut 
lääkäri aiheuttaa laajan valituskier-
teen. Potilas lähtee pois pettyneenä, 
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menee kotiin, surffailee netissä, josta 
hän löytää pettymyksen kiukuksi 
muuttavaa käyteainetta muiden 
vihanvuodatuksista ja ryhtyy suu-
rennuslasin kanssa etsimään virheitä 
lääkärin toimintatavoista. Mielen 
myrskypilvestä leimahtaa vihaisia 
salamoita.  Eräs lääkärinsä käytöksestä 
loukkaantunut potilas kertoikin, että 
hänen ensireaktionsa oli se, että hän 
halusi tappaa lääkärin. Hän ei ryhtynyt 
hankkimaan laitonta käsiasetta vaan 
ryhtyi kostonhimoisesti laatimaan 
kanteluita ja valituksia kaikkiin mah-
dollisiin oikeusturvainstansseihin. 
Potilas voi valittaa noin kymmeneen 
eri instanssiin, jotka käsittelevät samaa 
asiaa toisistaan riippumatta. 

Minnepä lääkäri valittaisi kelvot-
tomasta potilaastaan? Lääkärillä kun 
on vaitiolovelvollisuus. Potilas taas 
saa puhua lääkäristään ja lääkärilleen 
ihan mitä lystää, osa potilaista jopa 
julkisesti lehtien yleisönosastoissa le-
vittää lääkäristään perättömiä tietoja, 
eikä lääkäri voi vaitiolovelvollisuuden 
vuoksi edes oikaista virheellisiä tietoja. 
Hoitosuhde on tunteiden mikroilmas-
to, jossa ei ole yhteismitallisia laa-tu-
normeja. Potilaalle on toistakymmen-
tä valitus- ja kanteluosoitetta, alkaen 
muistutuksesta tai lääkärin huonos-
ta käytöksestä hänen esimiehelleen, 
viimeisinä asteina oikeuskansleri ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. 
Siviilikanteen kanssa voi jatkaa vaik-
ka Korkeimpaan oikeuteen, jos rahat 
ja perusteet riittävät valituslupaan. 
Tarpeeksi kiukustunut potilas tekee 
kerralla kantelut kaikkiin paikkoihin 
samasta asiasta. Valituskierteeseen 
vastaaminen on tullut osaksi lääkärin 
arkea eikä ole omiaan lisäämään työ-
motivaatiota. Usein potilas on jostkain 
katkeroitunu, ja purkaa tämän lääkä-
ri-instituutioon. Vain pienessä osas-
sa valituksista ja kantelutapauksista 
todetaan lääkäristä johtuvia virheitä 
tai poikkeamia normien mukaisesta 

toiminnasta huonoa käytöstä lukuun 
ottamatta. Huonosta käytöksestä va-
littaminen on tosin aika hyödytöntä.  
Potilaiden valituksista valtaosa pe-
rustuu suuttumukseen ja väärinym-
märryksiin. Potilaissa on myös mer-
kittävästi suurempi osa vaikeita 
persoonallisuuksia kuin lääkäreissä. 
Tarpeettomista valituksista voidaan 
päästä eroon keskustelemalla rauhalli-
sesti erimielisyyksistä hoitotilanteessa.  

Hoitosuhteen konfliktit ja valitukset 
liittyvät lähes poikkeuksetta epäonnis-
tuneeseen vuorovaikutukseen.

Lääkärikoulutuksessa keskitytään 
nippelitietoon milloin mistäkin tau-
dista tai lääkkeestä. Faktatieto on toki 
tärkeää, mutta silläkin on rajansa, 
paljonko sitä kannattaa yrittää en-
nakkoon päntätä – nykyisessä info-
tulvassa tärkeämpää on taito selvit-
tää nippelit sitten kun niitä tarvitaan, 
sillä kukaan ei pysty varastoimaan 
päähänsä kaikkea oleellista ennalta, 
saati pitämään tietojaan ajan tasalla. 
Siinä mielessä ihmissuhdetaitoihin 
”investoimisella” on paljon parempi 
”sijoitetun pääoman tuotto”. Tarvitta-
vat taidot pysyvät vuosikymmenestä 
toiseen kutakuinkin samoina, ja on-
nistuneen hoitokontaktin suhteen ne 
ovat yleensä paljon tärkeämpiä kuin 
se, kuinka monta sisätautikirjaa lää-
käri on päntännyt ulkoa. Vaan voihan 
olla, että kun faktatiedon määrä jatku-
vasti kasvaa, ja kun sen pakottamana 
joudumme opettelemaan tekniikan 
oikeasti tehokasta käyttöä terveyden-
huollossa, siirrymme kohti tilannetta, 
jossa kliinikkoon kohdistuvat suoran 
tietämisen vaatimukset vähenevät 
samalla, kun vuorovaikutustaitojen 
merkitys korostuu. Informaatiotekno-
logia ottaa siis kantaakseen suurem-
man osan ”tietämisestä”, ja kliinikon 
roolissa korostuu potilaan toiveiden ja 
arvomaailman ymmärtäminen ja ala-
ti kasvavan ”hoitovaihtoehtomenyyn” 
esittely ja sovittaminen näihin

Tässä nuoren lääkärin kommentis-
sa on oivallettu tulevaisuuden potilas-
lääkärisuhteen kehityssuunta, koska 
kukaan lääkäri ei enää pysty olemaan 
kaiken tiedon haltija, vaan tiedon mää-
rän lisääntyminen ja sähköisen tie-
donhaun tuleminen mukaan hoitoon 
pakottavat muutokseen. Tämä lienee 
osaltaan johtanut lääkäreiden hyvin 
kapeaan erikoistumiseen ja toisaalta 
potilaiden tyytymättömyyteen, kun 
joka asiassa on mentävä eri lääkärille. 
Tiedon välittämiseen potilaalle tarvi-
taan nyt ja tulevaisuudessakin ihmis-
suhdetaitoja. Internet on kasvoton.

Vastaanottotilanteeseen on tullut 
siis kolmas osapuoli, tietokone, jonka 
hankalan käytettävyytensä ja hitau-
tensa vuoksi on varovaisen arvion mu-
kaan vähentänyt potilaan kohtaami-
seen käytettävää aikaa 30 prosentilla 
takavuosista. On vielä ratkaisematta, 
miten vastaanottotilanteessa päästään 
eroon haitallisista tietokoneohjelmista.

Lääkärin arvostus ja potilaan 
kohtaaminen
Kun yleisöltä tiedustellaan, mitä 
ammatteja pidetään arvossa, lääkärit 
ja etenkin ylilääkärit keikkuvat edel-
leen listan kärjessä.  Arvostetuille töille 
näyttää olevan yhteistä se, että niihin 
liittyy vastuu jonkun toisen hengestä 
tai terveydestä. Mistä mahtaa johtua, 
että on niin monet ihmiset kyllä arvos-
tavat lääkärin ammattia mutta eivät 
arvosta omaa terveyskeskuslääkäri-
ään?  Potilas ei tule lääkäri-instituu-
tion vastaanotolle vaan kohtaamaan 
lääkäri-ihmisen, jonka on voitettava 
potilaan luottamus.  Luottamuksen 
herättämiseen lääkärillä on noin kak-
sikymmentä sekuntia aikaa heti vas-
taanoton alussa.

Lääkäri kohtaa työssään aina uusia 
ihmisiä, mikä vaatii ammattitaitoa.  
Potilas on varautunut, pelokas, jän-
nittynyt, epä- ja ennakkoluuloinen ja 
ehkä jopa sairas eikä välttämättä sosi-
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aalisesti joustavimmillaan. Potilaan ja 
lääkärin välinen kohtaaminen tapahtuu 
aina myös tunnetasolla. Näennäisen 
asiallisestikin käyttäytyvä potilas tulee 
lääkäriin tunnesyrjä edellä vähän lap-
senomaisessa mielentilassa eikä ehkä 
ole siitä lainkaan tietoinen. Lääkäri taas 
voi olla rutinoitunut, kiireinen, väsynyt 
ja pahimmillaan kyllästynyt. 

Vastaanotolla lääkärin on osattava 
käyttäytyä yhteiskunnan oletusarvojen 
mukaan. Pukeutumisen, ter-vehtimisen 
ja potilaalle puhumisen tulee olla asial-
lista, mutta nämäkään taidot eivät ole 
kaikille kollegoille kotikasvatuksessa 
tarttuneet. Lääkäri on kuitenkin asia-
kaspalvelutyössä. Mielestäni keskus-
telu vastaanotolla on osattava avata 
potilaan kanssa luontevasti, ja tämä on 
se ratkaiseva hetki luottamussuhteen 
synnylle. Parasta on aloittaa siitä, mikä 
potilasta eniten huolestuttaa; hän on 
usein miettinyt, mitä haluaa sanoa, ja 
niin hän pääsee alkuun. Potilasta kan-
nattaa kannustaa ottamaan esiin muis-
tilistansa, joka useimmilla on mukana, 
ja käyttämään sitä avoimesti.

Potilaiden joukossa on useita am-
mattisairastajia, joista sairastaminen on 
mukavaa. He käyvät lääkärillä saamas-
sa myötätuntoa ja pettyvät, jos heitä ei 
oteta tosissaan. Lisäksi on paljon yksilön 
ja yhteiskunnan törmäystilanteita, jotka 
yhteiskunta on medikalisoinut. Näistä 
seikoista seuraa, että lääkäripalveluiden 
tarpeelle ei ole mitään ylärajaa, vaikka 
kuinka suuri osa ikäluokasta koulu-
tettaisiin lääkäreiksi. Yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä, työttömyyttä, ja muuta 
elämäntuskaa varten on luotava muu 
avustusjärjestelmä kuin lääkäripalvelu-
jen tarjonta rajattomasti. 
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