
Aloitettuani erikoistumiseni 
keskussairaalassa koin kuu-
luvani tiiviisti erikoistuvien 
lääkäreiden joukkoon, alasta 

riippumatta. Samalla olin yksi sairaa-
lan sisätautilääkäreistä, mutta tunsin 
paljon myös muiden alojen lääkäreitä. 
Yliopistosairaalaan siirryttyäni kuuluin 
alkuun erikoistuvien sisätautilääkä-
reiden työyhteisöön ja myöhemmin 
oman alani koko lääkäriyhteisöön. 
Työskentelin yliopistosairaalassa myös 
luottamusmiehenä, jolloin pääsin 
osaksi luottamusmiesten monialaista 
joukkoa.  

Sairaalamaailmasta tuli 
monimutkaisempi
Kun erinäisten vaiheiden jälkeen pala-
sin takaisin samaan keskussairaalaan, 
sain huomata monen asian muuttu-
neen. Sairaalasta oli tullut osa sosiaa-
li- ja terveyspiiriä. Lääkäreiden määrä 
oli lisääntynyt reippaasti, ja sisätauti-
lääkäreitä löytyi nyt sisätautiklinikan 
lisäksi myös kardiologian klinikasta, 
infektioyksiköstä ja päivystyksestä. 
Lääkäreillä ei ollut enää omaa pääluot-
tamusmiestä. 

Sairaalamaailmasta oli tullut mo-
nimutkaisempi. Koin luonnollisesti 
kuuluvani pieneen nefrologien jouk-
koon ja edelleen myös sisätautikli-
nikkaan, mutta pidin muitakin, eri 

yksiköiden sisätautilääkäreitä osana 
samaa työyhteisöä. Tämä lääkäriyhtei-
sö ei kuitenkaan ollut enää yhtä tiivis 
ja yhtenäinen kuin ennen. Läheisten 
erikoisalojen lääkärit puursivat omis-
sa yksiköissään ilman, että tiesin ko-
vinkaan paljon siitä, millaista heidän 
työnsä käytännössä oli. Tapasimme 
viikoittain meetingeissä, mutta niissä 
pysyttiin tiukasti asiassa ja kaikilla oli 
aina kova kiire takaisin omiin töihin-
sä. Ruokasalissa saatoimme sentään 
puhua muustakin kuin lääketieteestä, 
mutta siitä oli tullut myös tärkeä kon-
sultaatiopaikka. Yksi pitkä pöytä oli 
epävirallinen lääkäripöytä, jossa oli 
mahdollisuus tavata muiden erikois-
alojen lääkäreitä. 

Muutaman vuoden kuluttua huo-
masin, etten aina tiennyt edes sitä, 
ketkä kaikki työskentelivät omassa 
sisätautiklinikassani, vaikka uudet ih-
miset pyrittiin aina esittelemään viik-
komeetingeissä. Ei ollut yhteistä kah-
vitilaa, jossa olisi voinut tutustua. Oma 
poliklinikkakin oli erillään muista.

Periaatteiden vastainen lääkäripöytä
Onneksi oli vielä henkilöstöruokalan 
lääkäripöytä. Kunnes joku muuta am-
mattiryhmää edustanut esimies valit-
ti lääkäreiden eristäytymisestä omaan 
pöytäänsä. Sitä pidettiin talon peri-
aatteiden vastaisena. Henkilöstöjoh-
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Lääkärin ikävä toisen luo

Lääkärin työ on harvoin yksinäistä 
puurtamista, koska olemme yleen-
sä osa moniammatillista työyh-
teisöä. Toiset kollegat ovat meille 
kuitenkin tärkeitä, koska lääkärin 
työtä voi ymmärtää vain lääkäri. 
Työpaikoillamme koemme kuulu-
vamme lääkäreiden yhteisöön, jota 
yhdistää läheinen erikoisala, yhteis-
työ, sama rakennus tai alue. 
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taja määräsi, että henkilöstöruokalan 
lääkäreiden pöytä pilkotaan pienem-
miksi. Lääkärit perustelivat kiivaasti 
pitkän pöydän etuja muun muassa 
konsultaatioiden helppoudella ja tie-
donvälityksen tarpeilla.  Tärkeintä oli 
yhteenkuuluvuus, koska enää ei ollut 
muuta paikkaa, johon sairaalan kaikki 
lääkärit saattoivat kokoontua yhteen.  
Henkilöstöjohtaja kutsuttiin mukaan 
ruokailemaan, koska suurin osa lääkä-
reistä ei tuntenut häntä, mutta hän ei 
tullut. Toimitusjohtaja valitti kehitystä, 
mutta ei puuttunut asiaan.

Protestointi oli turhaa. Lääkäreiden 
pöydästä tehtiin pysyvästi pienempiä 
pöytiä. Aluksi lääkärit yhdistivät nämä 
pöydät uhmakkaasti takaisin yhteen, 
mutta johto katsoi tällaista kansalais-
tottelemattomuutta karsaasti. Toimen-
piteilläkin uhattiin. 

Ja mitä tästä kaikesta seurasi? Nyt 
istutaan pienemmissä pöydissä läheis-
ten lääkäreiden kanssa. Erikoisalojen 
välinen kanssakäyminen ja uusiin ih-
misiin tutustuminen on vähentynyt ja 
ruokapöytäkonsultaatiot ovat vaikeu-
tuneet. Luottamusmiehen kanssakäy-
minen kollegojen kanssa on vähäisem-
pää. Yhteenkuuluvuuden tunnekin on 
vähentynyt. Sote-piirissä lääkäreiden 

keskeistä merkitystä ei tunnuta pi-
dettävän tärkeänä. Lääkäreiden osuus 
koko henkilöstöstä on enää kuusi pro-
senttia. Hallintoakin on enemmän, yh-
deksän prosenttia. Ja hallinto haluaa 
osoittaa, että sillä on valta.

On tärkeää tuntea kuuluvansa 
työyhteisöön
Maailma muuttuu, samoin terveyden-
huollon organisaatiot. Lääkäreiden 
määrä on kasvanut, on tullut uusia eri-
koisaloja ja erityispätevyyksiä. Omaksi 
kokemamme työyhteisöt ovat muuttu-
neet eikä lääkärin asema ole enää sa-
manlainen kuin ennen. Lääkärijohtajia 
on vähemmän, ja asioistamme päättä-
vät yhä useammin lakimiehet ja eko-
nomit. Lääkäriliitto on edelleen lää-
käreitä kokoava voima, mutta omassa 
työarjessamme olemme monella tapaa 
etääntyneet kollegoistamme. Kuiten-
kin tarvitsemme heitä. Siksi on tärkeää 
kuulua erilaisiin työyhteisöihin, joita 
pitää myös kehittää. 

Kun puolustamme työyhteisöäm-
me, on hyvä tarkistaa asiaa säätele-
vän lain sisältö. Laissa kunnallisista 
viranhaltijoista (13 §) todetaan, että 
työnantajan on pyrittävä edistämään 
suhteitaan viranhaltijoihin samoin 

kuin viranhaltijoiden ja muiden pal-
veluksessaan olevien keskinäisiä suh-
teita. Sama laki puhuu myös kokoon-
tumisoikeudesta (16 §): ”Työnantajan 
on sallittava viranhaltijoiden ja heidän 
järjestöjensä käyttää maksutta työnan-
tajan hallinnassa olevia sopivia tiloja 
taukojen aikana ja työajan ulkopuolel-
la virkasuhdeasioiden sekä ammatilli-
sen yhdistyksen toimialaan kuuluvien 
asioiden käsittelyyn.” Kun tiloja raken-
netaan tai muutetaan, on tiloja voita-
va käyttää myös eri alojen lääkäreiden 
epävirallisiin tapaamisiin.

Jotta lääkärikuntamme ei pirstaloi-
tuisi kuten keskussairaalamme lääkä-
ripöytä, on meidän pidettävä sen yhte-
näisyydestä huolta. On vaadittava, että 
työnantaja hoitaa velvollisuutensa ja 
että lakia noudatetaan. Mutta meillä 
on myös velvollisuuksia kollegoita ja 
potilaita kohtaan. Jotta tieto kulkisi, 
potilaan monialainen hoito onnistuisi 
ja olisimme edelleen se vahva toimija, 
jona lääkärikunta tunnetaan, on lää-
käriyhteisöistä pidettävä huolta. Tätä 
huolenpitoa tarvitaan arjessa omalla 
työpaikalla, mutta myös laajemmin. 
Erikoislääkäreinä tarvitsemme myös 
toisia erikoislääkäreitä. Tässä SELYllä 
on tärkeä rooli Lääkäriliitossa: se ajaa 
erikoislääkäreiden yhteisiä asioita. Sik-
si on outoa, miten harva erikoislääkäri 
todellisuudessa kuuluu SELYyn. 

Erikoislääkäreinä tarvitsemme 
myös toisia erikoislääkäreitä. Tässä 
SELYllä on tärkeä rooli Lääkärilii-
tossa: se ajaa erikoislääkäreiden 
yhteisiä asioita. 

Lounasaika Keski-Suomen keskussairaalan ravintola Caterinassa. Kuvan henkilöt ja 
Caterina eivät liity kirjoitukseen.

Ku
va

: J
oh

an
na

 Tu
uk

ka
ne

n

 Erikoislääkäri 4/2017 • 27 vsk132


