
Erikoislääkärin työn 
vaatimustaso nousee

Tulevaisuuden haasteita erikois-
lääkäreille ovat muun muassa 
terveydenhuollon tietojärjes-
telmien yhteensovittaminen, 

erikoisalakohtainen työvoimapula, 
päivystysjärjestelyt, työhyvinvointi ja 
johtaminen sekä omaan työhön koh-
distuva jatkuva vaatimustason kasvu.

Näin arvioi sisätautien ja kliinisen 
hematologian erikoislääkäri Pekka 
Anttila, kun hän valaisi terveyden-
huollon palvelutuotannon tulevai-
suudennäkymiä Turun Lääketieteen 
päivillä osiossa, jonka ohjelmasta vas-
tasi SELY.

Anttilan esitys nivoutui ajankoh-
taisesti politiikkaan ja terveyspolitiik-
kaan. HUS:ssa työskentelevä Anttila 
oli rakentanut perustan esitelmälleen 
johtamassaan Lääkäriliiton terveys-
poliittisen jaoston työryhmässä, joka 
keskittyy erikoissairaanhoitoon. Val-
miin mallin esittelyn sijaan hän pohti 
odotuksia, joita terveydenhuollon pal-
velutuotantoon kohdistuu.

Potilaan tarpeet luovat perustan
– Mitkä ovat ne lääkärin arvot ja lähtö-
kohdat, joiden varaan tulevaisuutta on 
hyvä ryhtyä rakentamaan?

Kliinikkolääkärinä Anttila piti tu-
levan järjestelmän perustana potilaan 
tarpeita ja niihin vastaamista.

Palveluiden saatavuuden paranta-
minen on edelleen ensisijainen tavoite. 
Siihen nähden potilaan valinnanmah-
dollisuuksien lisääminen on vasta tois-
sijainen tavoite. Hän listasi myös pa-
rikymmentä reunaehtoa, joiden olisi 
toteuduttava, jotta terveydenhuollon 
palvelutuotannon järjestelmän koko-

naisuudistus olisi onnistunut.
Reunaehtojen toteuttamiseksi hän 

arvostaisi kovasti etääntymistä eri-
laisista kunnallispolitiikkaan, paikal-
lispolitiikkaan, valtapolitiikkaan tai 
taloudelliseen hyötyyn liittyvistä etu-
näkökohdista.

Tulevan palvelujärjestelmän pitää 
Anttilan mielestä vastata vähintäänkin 
nykyistä palvelu- ja laatutasoa.

– Voimmeko pysyä tässä tavoitteessa 
näinä aikoina? hän kyseli. Lääkäriam-
mattikunnan työhyvinvoinnin ja pär-
jäämisen kannalta keskeisen tärkeää 
on, että ammattikunta pystyy toteut-
tamaan ja tekemään potilaiden hyväksi 
sitä työtä, mihin se on koulutettu.

Terveydenhuollon palvelujärjestel-
män on tarkoitus jatkossakin tuottaa 
vaikuttavia palveluita, joten Anttila 
patisti kollegoitaan olemaan itsekriit-
tisiä ja evaluoimaan koko ajan oman 
työn järkevyyttä sekä sitä, ovatko van-
hat toimintamallit edelleen päteviä ja 
hyötyä tuottavia.

Hän edellytti, että olemassa olevia 
resursseja voidaan käyttää täysimää-
räisesti palveluja tarvitsevien potilai-
den hyväksi sekä julkisella että yksityi-
sellä sektorilla.

– Järjestelmän ei tule kannustaa jul-
kista ja yksityistä sektoria tarpeetonta 
ylikapasiteettia luovaan kilpavaruste-
luun.

Erikoissairaanhoidon palvelutuo-
tannon keskiössä Anttila näkee toimivi-
en päivystysjärjestelmien takaamisen. 
Täysimittainen erikoissairaanhoidon 
päivystäminen tulee hänen mukaan-
sa keskittymään nykyistä harvempiin 
keskuksiin. Pelkkien akuuttiyksiköiden 

suhteen hän sanoi epäröivänsä: toimi-
akseen sellainen järjestely edellyttäisi 
takapäivystäjiä ja heille päiväaikaista 
työtä, jolloin tarvitaan myös elektiivis-
tä toimintaa.

Erikoislääkärille oltava erikoisalansa 
työyhteisö
Erikoisalojen ja alueiden erilaisuuden 
takia Anttila piti järkevänä miettiä 
aluekohtaisia tapoja tuottaa palveluita 
ja osin tinkiä minimiväestöpohjata-
voitteista Pohjois- ja Itä-Suomessa.

– Peruserikoissairaanhoitoon kaa-
vailtu sisätautien erikoisalan sairaala-
päivystys ilman laboratorion ja rönt-
genin tukipalveluita ei ole sisätautien 
erikoisalan päivystystä. Kysymyksessä 
on silloin perusterveydenhuollon päi-
vystys.

Samassa yhteydessä hän toi esiin 
erikoislääkäreiden tarpeen oman eri-
koisalansa työyhteisöön, joka turvaa 
jatkuvan vertaisarvioinnin ja vertais-
tuen.

Tietotekniikan kehittymisen myötä 
informaation vapaa saaminen verkos-
ta muuttaa Anttilan mielestä merkit-
tävästi lääkärin työn luonnetta. Hän 
uskoo, että kaikkien palvelutuottajien
käytössä on 2020-luvulla välittömän 
tiedonsiirron takaava kiinteä järjes-
telmä, jonka kautta kaikilla julki-
sin varoin rahoitetussa tuotannossa 
mukana olevilla toimijoilla on pääsy 
yhteiseen potilastietojärjestelmään.
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