
Monet meneillään olevat muu-
tokset vaikuttavat lääkärien 
työoloihin, työskentelytapoi-

hin tai jopa työn laajuuteen. Palkka-
edunvalvonnan ohella on korostunut 
työolosuhde-edunvalvonta. Lääkäriliiton 
viime vuonna työnsä päättänyt Lääkä-
rien työhyvinvointi -työryhmä esittää 
toimenpiteitä lääkärien työhyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Työryhmä lähti konkretisoimaan 
työhyvinvoinnin käsitettä työterveys-
laitoksen määritelmän pohjalta.  Sen 
mukaan työhyvinvointia tuottaa turval-
linen, terveellinen ja tuottava työ, jota 
ammattitaitoiset työntekijät ja työyhtei-
söt tekevät hyvin johdetussa organisaa-
tiossa. Työntekijät ja -yhteisöt kokevat 
työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja 
työ tukee heidän elämänhallintaansa.  

Työryhmä kirjasi loppuraporttiinsa 
työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä 
useilta osa-alueilta: työhyvinvoinnin 
taustatekijät, itsehoito ja itsestä huo-
lehtiminen, kollegiaalisuus, johtaminen, 
työnohjaus, työuran alussa olevien 
lääkärien työhyvinvointi, lääkärien 
työterveyspalvelujen käyttö, lääkärin 
sairastuminen, luottamuslääkärijärjes-
telmä, lääkinnällinen ja ammatillinen 
kuntoutus sekä päivystyksen terveysvai-
kutukset ja kuormittavuus.

Työhyvinvoinnin taustatekijät
Lääkärin on voitava keskittyä sairauksien 
diagnosointiin ja hoidon määräämiseen. 
Tietojärjestelmien tulee olla helppokäyt-
töisiä ja arkipäivän työntekoa tukevia. 
Asiantunteva avustava henkilökunta 
mahdollistaa lääkärin tehokkaan ajan-
käytön. Lääkärien on osallistuttava muu-
tosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
Siten meidän näkemyksemme muutosten 
tarpeista ja vaikutuksista työoloihimme 
tulee huomioiduksi.

Itsehoito ja itsestä huolehtiminen
Itsehoitoa ja ns. hihakonsultaatioita tu-
lee vähentää. Lääkärilläkin on oikeus olla 
potilas, ja hänen tulee opetella olemaan 
potilas. Erityisen tärkeää tämä on krooni-
sia tai psyykkisiä sairauksia hoidettaessa. 
Työoloja ja ilmapiiriä tulee kehittää siten, 
että lääkäreiden on helpompi jäädä ko-
tiin sairastuessaan esimerkiksi flunssaan 
tai mahatautiin.  Potilaat ymmärtävät 
peruutukset sairauksien takia, kunhan 
me itse olemme niihin valmiita.

Lääkärikunta toimii usein samoin kuin 
vanha kansakoulunopettajani: ”Älkää 
tehkö niin kuin minä teen vaan niin kuin 
minä sanon.”  Tämä näkyy mm. alkoho-
lin käytössä. Lääkärin työolot ja terveys 
2010 -tutkimuksen mukaan useampi 
kuin joka kymmenes k lääkäri käyttää 
vähintään kuusi annosta alkoholia kerral-
laan pari kolme kertaa kuukaudessa.

Meidän tulisi huolehtia omasta terve-
ydestämme vähintään yhtä hyvin kuin 
potilaittemme terveydestä. Itsehoidosta 
tulee päästä itsestä huolehtimiseen, sillä 
huonosti voiva lääkäri on potilasturval-
lisuusriski. Lainsäädäntökin velvoittaa 
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meitä pitämään huolta työkyvystämme, 
jonka merkittävä osa on fyysinen ja 
psyykkinen hyvinvointi.

Kollegiaalisuus
Kollegoiden merkitys työhyvinvoinnille 
on suuri.  Heidän kanssaan voi jakaa vai-
keita potilaskokemuksia tai ongelmallisia 
hallinnollisia päätöksiä.  He tukevat ar-
jen suruissa ja iloitsevat yhdessä onnen 
hetkinä.  Usein kollegoista saa elinikäisiä 
ystäviä.  

Kollegiaalisuutta ei kuitenkaan saa 
käyttää väärin.  Kollegan ja erityisesti 
esimiehen tulee uskaltaa ottaa puheeksi 
työtoverin työkyvyn heikentyminen, 
johtuipa se sairaudesta, alkoholinkäytös-
tä tai jostakin kotielämän ongelmasta.  
Painostavasta kollegiaalisuudesta, kuten 
päivystysten jakamisesta tiukasti tasan, 
pitäisi päästä yksilöllisen suoriutumisen 
huomioimiseen.  Kilpailun sijaan meidän 
pitäisi luoda työpaikoille rehdin kilvoitte-
lun ilmapiiri.  

Kollegiaalisuuden juhlavuosi
Lääkäreiden määrä on kasvanut ja lääkä-
rikunta muuttunut. Kollegiaalisuuttakin 
on pohdittava tämän päivän toimintaym-
päristössä.  Lääkäriliiton vuosipäivänä 
28.2. alkaa Kollegiaalisuuden teemavuosi, 
jolloin pyritään löytämään kollegiaali-
suus uudelleen voimavaraksi.
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