
Yläasteella suunnittelin opiskele-
vani lasten sairaanhoitajaksi. Kun 
perheen kanssa vierailtiin tädin 

vastasyntynyttä katsomassa, kaikki 
näytti pyörryttävän ihanalta – siinä 
määrin, että teiniä alkoi sairaalan haju 
oikeasti huimata ja välillä piti lähteä 
ulos kävelemään. Viisi vuotta vanhempi 
ja viisaampi isosisko onneksi ehdotti 
lastenlääkärin uraa. Ensimmäisinä 
opiskeluvuosina erikoistumishaave 
unohtui, ajattelin pragmaattisesti että 
yleislääkärinä minusta on eniten hyötyä 
ja voin asua lähellä kotipaikkakuntaani. 
Lastenkurssilla kaikki kuitenkin muut-
tui, ala tuntui niin mielenkiintoiselta ja 
puoleensavetävältä, että aloin opiskella 
selvästi ahkerammin kuin muilla kurs-
seilla. Jännitin tenttejäkin aivan uudella 
tavalla. Yllättäen halusin menestyä.

Ensimmäiset työkokemukset lasten-
taudeilta sain opiskeluaikana Kemistä, 
Kajaanista ja Seinäjoelta, eivätkä ne 
lainkaan laimentaneet innostustani. 
Tein yhden viikon sijaisuuden yliopis-
tosairaalassa päivystyksineen jo vähän 
ennen valmistumista ja apulaislääkä-
rin sijaiseksi pääsin heti orientoivan 
vaiheen jälkeen. Erikoistuminen kesti 
yli yhdeksän vuotta, sillä niihin vuosiin 
mahtui kolmen lapsen syntymä ja väi-
töskirja. Erikoistumisvaiheessa häpesin 
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hidasta edistymistäni. Nyt näen asian 
aivan toisin; mihin ihmeeseen silloin oli 
niin kiire?

Välillä sijaisuudet lastentaudeilla 
olivat katkolla ja menin sijaiseksi anes-
tesiaklinikkaan. Viihdyin siellä aivan 
erinomaisesti. Tunnelma oli haastavasta 
työstä huolimatta rento, temppujen 
oppiminen viehätti, samoin kuin se, että 
potilas tuntui tulevan aina ”valmiiksi”, 
eikä paperitöitä ollut juuri lainkaan. Pa-
lattuani kahdeksan kuukauden reunakou-
lutuksen jälkeen takaisin lastentaudeille 
tippalistojen ja epikriisien tekeminen 
maistui alkuun puulta. Mutta sitten alkoi 
tutkimustyö viedä mukanaan.

Vieläkö lähtisin erikoistumaan 
lastentauteihin? Ehdottomasti, vaikka 
Erikoisalani.fi ehdottikin minulle nyt 
erikoistumisalaksi liikuntalääketiedettä. 
Lastentaudit sisältää melkein koko me-
disiinan. Alan todellinen viehätys on lap-
sissa, siinä aitoudessa ja teeskentelemät-
tömyydessä, joka on mahdollista vain 
lapselle. Lapsen tunteet todella näkyvät: 
pelko ja kauhu tutkimus- tai hoitotilan-
teessa, ilo ja helpotus kun homma on ohi, 
luottamuksen kehittyminen. Lapsilla on 
kuudes aisti ja vaisto siitä, että lääkäri 
on oikeasti läsnä ja haluaa lapsen paras-
ta, auttaa lasta vaikeissa tilanteissa. Lap-
silla on myös uskomaton kyky parantua 
ja toipua. Siksi meidän lääkäreiden tulee 
tehdä lapselle vain se, mistä ihan var-
masti on hänelle hyötyä. Toiseksi tärkein 
tehtävämme on informoida vanhempia, 
mitä emme voi koskaan tehdä liikaa. 
Kosketus lapsiin potilaina antaa jotain 
sellaista, mitä on vaikea sanoin kuvailla. 
Ehkä se on kosketusta siihen, mikä on 
elämässä oleellista?

Erikoistuminen on rankkaa. Oppimis-
ta on paljon eikä uuden opettelulle silti 
tunnu olevan aikaa. Osaamista on alussa 

vähän, ja mitä enemmän sitä alkaa ker-
tyä, sitä enemmän osaa pelätä virheitä. 
Täyden päivätyön lisäksi päivystyksiä on 
keskimäärin kerran viikossa ja referaat-
tien ja seminaarien valmistelu vie paljon 
aikaa. Tutkimustyötäkin pitäisi ehtiä 
tehdä, lapset ovat pieniä ja puolisolla 
samanlainen uranrakennusvaihe. Silti 
haluaisin sanoa erikoistuvalle itselleni, 
että suurimmat vaatimukset laitamme 
itse itsellemme.

En tiedä, hakeutuuko lastentaudeille 
täydellisyydentavoittelijoita vai tekee-
kö ala meistä sellaisia. Niin tai näin, 
minä ainakin halusin – ja ajattelin että 
lapsipotilaiden takia on pakko – oppia 
heti kaikesta kaikki. Tuossa vaiheessa 
olisi lohduttanut ymmärrys siitä, että 
asiantuntija tietää aina hyvin tietonsa 
puutteet, mutta osaamistaan hän pitää 
itsestään selvänä.

Ensimmäistä mikropäivystystä aloitta-
essani eräs seniorilääkäri sanoi ohjeeksi, 
että yleensä päivystäessä vaikeat tilan-
teet kuitenkin tulevat yksi kerrallaan. 
Tämä ohje on kantanut monessa tiu-
kassa paikassa. Kuten Keijo Tahkokallio 
mainiossa kirjassaan Peruna kerrallaan 
kertoo: keittiöpiikaakin ahdistaa iso äm-
pärillinen kuorittavia perunoita. Mutta 
kun ottaa yhden perunan kerrallaan, 
homma ei oikeastaan ole hullumpaa.

Kirjoittaja on lastentautien erikoislää-

käri, lasten infektiosairauksien erikois-

lääkäri ja hänellä on lääkärikouluttajan 

erityispätevyys. Hän työskentelee par-

haillaan kliinisen opettajan ja erikoislää-

kärin sijaisena Tampereen yliopistossa ja 

Tays:n lastentautien yksikössä.
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