
Oli kuuma ja aurinkoinen kesä 
1980-luvulla. Aiempien kesien 
erikoisalat eivät olleet ”napan-

neet”, Taivalkosken terveyskeskuksen 
käytännön lääkärikoulussa olit oppinut 
paljon, mutta nyt etsit suuntaa elämääsi. 
Kesätyöpaikkaan Oulaskankaan aluesai-
raalaan kuljettiin rivakalla kimppakyy-
dillä. Kimppakyydissä iltapäivisin (aamut 
torkuttiin paitsi kuljettaja) jaettiin 
monialaisesti ilot ja surut, ja loputkin 
työmurheet huuhdottiin uimareissulla 
matkan varrella. 

”Ala erikoistua keuhkosairauksiin, 
opetan kaiken, minkä itse osaan.” Keuh-
kolääkäri Hannu Laitisen ansiota on, että 
et jatkanut ajelehtimista sen pidempää 
vaan tartuit tähän kiehtovaan ajatuk-
seen: keuhkolääkäriksi! Rajattu alue, joka 
on hallittavissa – keuhkot. Sopivasti 
toimenpiteitä ja navigointia bronkus-
puustossa, matematiikkaa ja fysiologiaa, 
koneita, kansantauteja ja harvinaistau-
teja, akutologiaa ja pitkäaikaissairauksia, 
diagnostisia pähkinöitä. Historiaa, nyky-
päivää ja tulevaisuutta.  Avara maailma 
edessä – tuberkuloosi vielä voittamatta 
ja keuhkoahtaumatauti parantamatta! 
Hienoa, nuori erikoistuva minäni, teit 
ammattiurasi parhaan päätöksen valites-
sasi keuhkosairaudet. 

Opit aluesairaalassa erikoisalan perus-
teet, jatkoit keskussairaalassa Kajaanis-
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sa. Jakamaton etupäivystys (nykyisin 
akuuttilääketiedettä) ja sisätaudit olivat 
alkuun raskaita, mutta korvaamaton osa 
ammattitaidon kivijalkaa. Rutiini lääkärin 
työhön kasvoi, kasvoit ihmisenä, opit 
kohtaamaan kuoleman ja lievittämään 
elämän loppuvaiheen ahdinkoa. ’Koskaan 
et ole yksin’ lohdutti kouluttajani. Aina 
löytyi käsipari ja kollegan tuki ongelma-
tilanteissa. Opit toimimaan tiimissä ja 
arvostamaan muiden ammattiryhmien 
työtä. Keskussairaalavuosina syntyi koke-
mus, että kaikista tilanteista voi selvitä 
yhteistyöllä. 

Kun nykyinen ”miehemme etulinjas-
sa”, lääkintöneuvos Timo Keistinen, eh-
dotti väitöskirjaprojektia astmaatikkojen 
sairaalahoidosta, innostuit. Tutkimustyö 
on siitä saakka ollut suola ja pippuri lää-
kärin urallasi.  Jos olisit käyttänyt vapaa-
aikaasi tutkimustyön sijasta melonta- ja 
tennistreeneihin,  saattaisit tosin olla 
huippuveteraaniurheilija.

Keskussairaalapalvelujen täyttyessä 
keuhkosairauksien erikoisala oli murrok-
sessa. Keuhkoparantoloita ajettiin alas, 
potilaat ja työpaikat siirtyivät keskus- ja 
yliopistosairaaloihin, elettiin epävarmuu-
den aikaa.  Päivärinteen sairaala suljettiin 
ja jäit työttömäksi. Työnvälityksessä 
törmäsit kollegaan, jolla oli tiedossa si-
jaisuus terveyskeskuksessa. Sait varpaasi 
työpaikan oven väliin ja työttömyysjak-
sosi jäi 20 päivän mittaiseksi. Opit, että 
oma aktiivisuus ja suorat yhteydenotot 
ovat tarpeen eikä hyvä koulutus takaa 
automaattisesti työtä. Terveyskeskusjak-
son aikana verkostoiduit alueen kollego-
jen kanssa ja vastoinkäyminen kääntyi 
onnenpotkuksi.

Kevät oli jo pitkällä, kun keuhkoprofes-
sori Esko Huhti jätti puhelinvastaajaasi 
viestin: ”Voisitko aloittaa erikoistumis-
palvelusi täällä yliopistosairaalassa?” 

Yliopistojaksolla opit kyseenalaistamaan 
totuttuja toimintatapoja professorin 
kysyessä ”tiedätkö vai luuletko?” ja etsi-
mään tietoa. Professori Vuokko Kinnulal-
ta opit näyttöön perustuvan lääketieteen 
hyödyntämisen arkityössä. Loistava 
kollegajoukko, runsas meeting-esitelmien 
teko ja harvinaistaudit olivat yliopistopal-
velun tärkeintä antia.  Kävit tentissä, sait 
spesialiteetin ja viran yliopistosairaalassa 
vuosien sijaisuuksien jälkeen.  Erikoistu-
minen sisätauteihin hyytyi, kun tarvetta 
uusille sisätauti-keuhkolääkäreille ei 
ollut. Väitöskirja valmistui, tutkijaniden-
titeettisi vahvistui, uudet tutkimuspro-
jektit alkoivat ja tutkimusryhmä vaihtui.  
Jatkoit tutkimustyötä, sait dosentuurin 
ja oikeuden opettaa. Sisäinen opettajasi 
heräsi kliinisen opettajan ja professorin 
työssä, innostuit yliopistopedagogiikasta 
ja opetuksen kehittämisestä. 

Kolme kasvun vuosikymmentä on ta-
kana. ”Valmistuttuasi saat valita, minne 
menet ylilääkäriksi” kuvastaa keuhkolää-
käripulaa erikoistumisesi aikana.  Isoksi 
johtajaksi et ole halunnut sillä olet näh-
nyt, kuinka asiantuntijasta tulee johtaja 
ja hän joutuu luopumaan paljosta. Hyviä 
lääkärijohtajia tarvitaan, mutta myös 
asiantuntijoita, keinoäly ja Dr Watson 
eivät pärjää yksin. 

Nuori erikoistuva minä – katso 
eteenpäin avoimin silmin ja mielin. 
Verkostoidu, säilytä erikoistumisaikana 
syntyneet ystävyyssuhteet ja vaali niitä. 
Arvosta kollegojen ja työyhteisön anta-
maa vertaistukea, rakenna hyvää työilma-
piiriä. Ota aikaa ajattelulle. Harrasta. Älä 
pala loppuun. Älä polta hihoja, tämä on 
kuitenkin vain työtä. 

Lääkärin työssä, olipa se asiantuntijan 
tai opettajan tehtävä, opiskelu kestää 
kaiken ikää, koskaan et ole valmis.
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