
Viime viikkoina olen pohtinut paljon 
sitä, miten ihmisten lähtökohdat 
elämään ovat erilaiset, ja miten 

itsestään selvänä pidämme monia asi-
oita. Miten kokemuksemme vaikuttavat 
toimintaamme ihmisinä, lääkäreinä ja 
ystävinä? Mitä kollegiaalisuus ja työyhtei-
sö oikeasti merkitsevät?

Teen työtä erikoissairaanhoidossa, 
mutta onnekkaana minulla on ollut myös 
mahdollisuus työskennellä kolme kertaa 
Punaisen Ristin lääkärinä hyvin erilaisis-
sa olosuhteissa. Viimeksi olin muutama 
kuukausi sitten Bangladeshissa, missä 
työskentelin kenttäsairaalan ainoana 
gynekologina. Vastuuväestönä pakolais-
leirin 670 000 Rohingya-pakolaista, joista 
suurin osa on naisia ja lapsia.  Miten on 
mahdollista lähteä, työskennellä ja palata? 
Miten oma mieli toimii ja mitä uusia aja-
tuksia olen saanut?

Vaikeita päätöksiä
Rekrytoija varoitteli minua ennen lähtöä, 
että ”tämä on rankka ja haastava paikka”. 
Miten oikeassa hän olikaan, mutta en 
usko, että hän ymmärsi, mitä se minun 
kohdallani tarkoitti. Vain toinen lääkäri voi 
ymmärtää millaisiin haasteisiin ja eettisiin 
ongelmiin työssämme törmäämme. Lää-
kärin tehtävä on vastuullinen ja vaativa. 

Hetki elämää kahden maailman 
välissä – ajatuksia kollegiaalisuu-
desta ja elämästä

Joudumme päivittäin tekemään hoito-
päätöksiä ja -linjauksia, välillä pienempiä, 
toisinaan isoja ja merkittäviä . Teemme 
päätöksiä, milloin hoitoa ei anneta ja 
saatamme joutua ottamaan myös tietoisia 
riskejä, ja päätöksemme seurauksena 
lopputulos voi olla ”ei toivottu”. 

Haastavissa olosuhteissa työskennelles-
sä päätöksenteon vaikeus korostuu en-
tisestään puutteellisten resurssien takia. 
Silloin työyhteisön ja kollegoiden tuki ja 
kannustus saavat aivan uuden merkityk-
sen, samoin esimiehen rooli. 

Bangladeshissa jouduin päivittäin 
pohtimaan hoitolinjoja, joiden tavoitteena 
oli pitää synnyttäjä hengissä ja välttää 
operatiivinen toimenpide. Jos nyt leikkai-
sin tämän äidin, onko kukaan auttamassa 
häntä seuraavassa synnytyksessä? Olisiko 
lähettyvillä koulutettua kätilöä tai lääkäriä, 
tai leikkaussalia ja osaavaa henkilökuntaa? 

Jos perheen äiti menehtyy synnytykseen, 
kuka huolehtii perheen muista lapsista? 
Nämä pakolaiset ovat menettäneet niin 
paljon eikä heillä ollut enää suvun ja 
ystävien tuomaa tukiverkostoa. Monelta 
synnyttäjältä oli kuollut tai kadonnut 
puoliso, ystävät tai sukulaiset. Kuolema oli 
läsnä päivittäin. Koskaan ennen en ollut 
kohdannut niin paljon menetystä, surua 
ja kärsimystä. Mutta varovainen hymy 
ja kiitollisuus uuden elämän alkaessa sai 
minut ja työkaverini jaksamaan. Opin 
arvostamaan suunnattoman taitavia ja 
monella tavoin älykkäitä kollegoita ja 
muita avustustyöntekijöitä. Heidän tuki ja 
mielipiteet sekä  mahdollisuus tapauksien 
”ventilointiin” piti oman pääkopan kasassa 
ja mahdollisti työskentelyn. Onneksi 
tuo tuki on jatkunut myös kotiinpaluun 
jälkeen. 

Sari Silventoinen
kollega
Naistentautien erikoislääkäri
Järvenpää/Vaasa
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Hyvä työyhteisö antaa iloa ja energiaa 
myös vapaa-aikaan
Miten voisin tuoda tuon tunteen myös 
tänne kotimaahan ja omaan työyhtei-
sööni? Viime aikoina on keskusteltu 
työpaikkakiusaamisesta, seksuaalisesta 
häirinnästä ja työuupumuksesta. Haluam-
meko työskennellä työyhteisössä, missä ei 
ymmärretä nuoria lääkäreitä tai ihmisten 
erilaisuutta? Missä hyväksytään työkave-
rin huono käytös tai vä-
linpitämättömyys toisia 
kohtaan? Itse toivoisin 
jokaisen hetkeksi pysäh-
tyvän ja pohtivan omaa 
käytöstään. Työpaikalla 
pitäisi olla voimassa 
yleiset käyttäytymis-
äännöt. Mutta työ ei ole vain työtä. 
Todellisuudessa työpaikalla tapahtuva 
huono johtaminen, epäasiallinen käytös 
tai kiusaaminen vaikuttavat koko elämään. 
Työpaikalla eri ammattiryhmät ja eri ase-
massa olevat lääkärit muodostavat yhtei-
sön, jonka pitäisi olla toimiva. Erilaisuutta 
voidaan hyödyntää ja voimme ottaa 
toisistamme oppia. Näin työyhteisömme 
on vahvempi, tehokkaampi ja ammatti-
taitoisempi. Työpaikan toimintakulttuuri 
muodostuu inhimillisistä kohtaamisista, 
kiittämisestä ja toisen huomioimisesta. 
Onneksi tämä toimii myös toisin päin: 
hyvä ja innostava työilmapiiri antaa iloa ja 
energiaa myös työpaikan ulkopuolelle. 

Meillä kaikilla on omat painolastimme 
tässä elämässä, ja väistämättä ne vaikut-
tavat myös toimintaamme työpaikalla. 
Meillä kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä. 
Itsekkäästi en voi tietenkään olettaa, 
että kaikilla työkavereillani on juuri silloin 
resursseja ymmärtää minua tai jaksaa 
kuunnella, kun sitä tarvitsen. Toistaiseksi 
kuitenkin olen aina löytänyt sellaisen 
ystävä-kollegan, jolla on ollut jaksamista 
ja halua kuunnella ja tukea. Vaikka ystäviä 
on lääkärikunnan ulkopuolella, niin kyllä 

se on lääkäri, joka ymmärtää lääkäriä, kun 
puhumme työssämme kohtaamistamme 
asioista. Luin vanhasta Lääkärilehdestä 
kirjoituksen, jossa kollega kiteyttää ehkä 
koko tämän tarinan pointin ”Oikeaa 
kollegiaalisuutta on se, että ollaan kolle-
gan rinnalla silloin, kun hänen arkityön 
tiimellyksessä tekemiä ratkaisuja ja niiden 
seurauksia arvioidaan”. 

Olen ollut onnekas ja työskennellyt 
työyhteisöissä, jotka 
ovat mahdollistaneet 
avustustyöni Punaisen 
Ristin kautta. Tästä  olen 
ikuisesti kiitollinen. 
Kaikki eivät halua lähteä 
nukkumaan telttaan, 
kuuntelemaan 24/7 pa-

kolaisleirin kaiuttimista kuuluvaa rukous- 
tai kokoontumiskutsua tai miettimään, 
annetaanko syntymättömän lapsen me-
nehtyä, jotta äidillä olisi paremmat mah-
dollisuudet selviytyä ilman leikkausta. Eikä 
kaikkien tarvitsekaan.  Mutta HE mahdol-
listavat minun lähtemiseni hyväksymällä 
muutokset työ- ja päivystysjärjestelyissä 
joskus lyhyelläkin varoitusajalla. Kiitolli-
nen olen myös ystävistäni, jotka hoitavat 

psyykettäni paluun jälkeen.
Toivon kaikille aurinkoisia kevät-

päiviä ja mukavaa loman odotusta. 
Pidetään huoli toisistamme ja jaksami-
sestamme. Yritetään yhdessä parantaa 
työyhteisöjämme ja muistetaan, että 
muutokset lähtevät meistä itsestäm-
me! Yritetään olla positiivisia ja hyväk-
syä ihmisten erilaisuus. 

Ps. Muistathan, että syksyllä on 
Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit. 
Uhraa hetki omalle edunvalvonnallesi 
ja mieti, kuka ajaa juuri sinun etuasi.
SELY on sairaalassa työskentelevien 
ja työterveyslääkäreiden edunvalvoja 
Lääkäriliitossa.  ÄÄNESTÄ!

• Huolehdi positiivisesta ilmapiiristä
• Valittamisesta vaikuttamiseen
• Ole ihmisiksi
• Huolehdi itsestäsi 
• Kysy, miten lisäämme yhteisölli-
syyttä

Työpaikan toimintakulttuuri 
muodostuu inhimillisistä kohtaa-
misista, kiittämisestä ja toisen 
huomioimisesta. 

”Oikeaa kollegiaalisuutta on se, 
että ollaan kollegan rinnalla 
silloin, kun hänen arkityön 

tiimellyksessä tekemiä ratkaisuja ja 
niiden seurauksia arvioidaan”.

Työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa 
Mankan viisi vinkkiä yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi työpaikalla: 
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