
Lääkäreitä edustaessani joudun toisi-
naan vastaamaan kysymykseen siitä, 
miksi lääkärit patistelusta huolimat-

ta osallistuvat nihkeästi työhön liittyviin, 
mutta potilaiden hoidon ulkopuolisiin 
tehtäviin. Lääkärin työssä niitä riittäisi: on 
työnkehittämisprojekteja, YT-kokouksia, 
it-projekteja, verkkokursseja ja paljon 
muuta. 

Tällä hetkellä lääkäreiden osallistumi-
nen olisi erityisen tärkeää. SOTE-soppa 
kiehuu kiehumistaan, ja uudistuksen 
valmistelu on lähtenyt jo 
käyntiin monella rinta-
malla. Työtavat tulevat 
väistämättä muuttumaan 
myös sähköisten palvelu-
jen kehittymisen myötä.  
Lisäksi tietojärjestelmät 
kaipaavat uudistuksia ja 
uusia sairaaloita rakennetaan samalla kun 
vanhoja korjataan. 

Kun edellä kuvatut muutoshankkeet 
alkavat, ne saattavat näyttäytyä lääkäreille 
epämääräisinä sähköpostiviestien liitteinä, 
kenties kokouskutsuna, joka jää helposti 
lukematta.  Lopulta kutsut ja sähköposti-
liitteet ovat muuttuneet konkreettiseksi 
muutokseksi, kuten uusiksi työtiloiksi tai 

Lääkäreiden panosta 
kaivataan kehitystyössä

tietojärjestelmiksi, joihin on siinä vaihees-
sa myöhäistä vaikuttaa. Onkin todettava, 
että jos lääkärit eivät osallistu näihin 
hankkeisiin, muut osallistuvat. 

Ongelman ydin lienee siinä, että 
lääkärin on usein vaikeampaa irrottautua 
arkityöstä kuin monen muun 
ammattilaisen. Vastuun-
tuntoinen lääkäri kokee 
ristiriitaa hoitoa odottavien 
potilaiden ja kokouksissa is-
tumisen välillä. Pelkästään jo 
potilastyö on nykyään kuormittavaa ja ai-
kaa vievää, eikä potilaiden kohtaamiseen 
käytetty aika kerro koko työstä. Ongel-
mallinen potilastapaus voi vaatia paljon 
näkymätöntä työtä, kuten konsultointia 
tai kirjallisuuteen tutustumista. Samalla 
vastuullisen ammattilaisen takaraivossa 
painaa tietoisuus hoitojonojen pituuk-
sista. Potilastyön taakse onkin helppo 
vetäytyä ja perustella sillä osallistumatto-
muutensa kehittämistyöhön. 

On muistettava, että 
lääkärillä on paljon 
tehtäviä oman kliinisen 
päivätyön ja päivystysten 
ohella, ja työtä tehdään 
usein perhe-elämän 
ja oman terveyden ja 
hyvinvoinnin kustan-

nuksella. Lääkärit käyvät koulutuksissa 
omalla vapaa-ajallaan, valmistelevat 
hoitosuosituksia ja tekevät tutkimustyö-
tä. Toisaalta lääkärille voi olla myös liian 
helppoa vastata: ”Kliininen arkityö estää 
osallistumisen, potilaat menevät edelle, ei 
pääse irrottautumaan, paperityöt kesken, 
päivystys alkamassa.”

Voisiko olla myös niin, että muutoksen 

tarve – oli kyse sitten SOTE-uudistuksista 
tai tietojärjestelmistä – nähdään tervey-
denhuolto-organisaation johdossa, mutta 
muutospuhe tuntuu ruohonjuuritasolla 
toimivasta lääkäristä kaukaiselta. Ja ehkä 
lääkäri kokee, että muutokseen ei pysty 

vaikuttamaan, vaikka kehitys-
työhön osallistuisikin. Projektit 
siis etenevät monesti ilman 
lääkäreiden panosta.

Uskon, että lääkäreillä olisi 
paljon annettavaa terveyden-

huollon kehittämisessä ja että panoksem-
me olisi myös tervetullut. Niinpä olisikin 
tärkeä huolehtia, että kehittämistyöhön 
osallistuminen on käytännössä mahdol-
lista. Kysynkin, kuinka varmistetaan, että 
osastotyössä olevan lääkärin iltapäi-
vän poissaolo ei vaikuta koko osaston 
toimintaan? Etteivät kotiutukset siirry ja 
päivystys ruuhkaudu? Olisiko resursointia 
mahdollista miettiä uudestaan, jotta arki-
rumban pyörittämiseen saisi sijaisen? 

Helppoja ratkaisuja ei varmasti ole 
olemassa, eikä esimerkiksi lääkäreiden 
työtuntien määrää liene varaa lisätä. 
Mutta keskustelua asiasta olisi hyvä käydä. 
Vähintään muutosprojekteja toteutet-
taessa olisi varmistettava, että pidetään 
huolta siitä, että projektin tavoite tuntuu 
lääkäreistäkin mielekkäältä – ja että sen 
toteuttamiseen voi vaikuttaa.  Parhaim-
massa tapauksessa lääkäreillä olisi mah-
dollisuus varata aikaa osallistumista vaa-
tiviin tehtäviin, vaikka tuntuisi, että omaa 
työpanosta kaivattaisiin kipeästi muualla. 
Kehittäminen on osa lääkärin työtä siinä 
missä potilaiden hoitaminenkin.
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Lopulta kutsut ja sähköpostiliitteet 
ovat muuttuneet konkreettisek-
si muutokseksi, kuten uusiksi 
työtiloiksi tai tietojärjestelmiksi, 
joihin on siinä vaiheessa myöhäistä 
vaikuttaa.

Kehittäminen on osa 
lääkärin työtä siinä 
missä potilaiden hoita-
minenkin.
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