
Lääkäri on lainasana goottilaisista 
kielistä. Suomalaisittain selkeämpää 
olisi puhua parantajista, ei lääkäreis-

tä. Parantajan tehtävät ovat toki laajentu-
neet, ja parantamisen kokonaisuuteen on 
kasvanut myös iso rooli potilaan etuuk-
sien takaajana. Kokevatko kaikki lääkärit 
itsensä parantajina? En usko. En tiedä, 
onko lääkäreiden kokemusta ja näke-
mystä omasta roolistaan tutkittu, mutta 
aiheeseen liittyvä webropol-kysely olisi 
ainakin minusta mielenkiintoinen. Kapea 
lääkärin roolin määritys voidaan johtaa 
laista terveydenhuollon ammattihenki-
löistä, joka toteaa: ”Laillistettu lääkäri 
päättää potilaan lääketieteellisestä tutki-
muksesta, taudinmäärityksestä ja siihen 
liittyvästä hoidosta.” Tuon lain määritys 
on siis lähellä parantajaa, mutta laki ottaa 
kantaa myös todistusten kirjoittamiseen, 
ei kuitenkaan juuri sen laajempaan rooliin.

Parantajia on kasapäin hallintotehtävis-
sä, joiden tavoitteena on parantamistyön 
mahdollistaminen. Joko sairaalahallinnon, 
terveyskeskusten, yksityisten lääkäri-
asemien tai valtion viranomaisten työn 
mahdollistamisen kautta. Uskoisin, että 
hallintoparantajatkin kokevat roolinsa 
usein myös parantajaksi, vaikka eivät 
yksilöitä parantaisikaan.
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Lääkäri vai parantaja?  
Vai joku muu? 
Entä jatkossa?

Meitä parantajia on vuosi vuodelta 
enemmän, mutta monien mielestä meitä 
ei ole riittävästi. Mihin työmme häviää? 
Kansa on toki kasvanut ja ikääntynyt, 
mutta varmasti hitaammin 
kuin lääkärimäärän kasvu. 
Emmekö paranna enää yhtä 
tehokkaasti kuin aiemmin? 
Varmaan parannamme 
hyvin, ja uskoisin että ha-
luamme ottaa osan eliniän 
pitenemisestä myös omaan 
piikkiimme – lukea sen lääketieteen ansi-
oksi. Mutta on tässä jotain outoa. Miksi 
vaatimukset ovat kasvaneet niin paljon, 
että parantaminen vaatii enemmän suh-
teellista aikapanosta kuin aikaisemmin? 
Kelpaako tietojärjestelmä selitykseksi? 
Onhan kiistaton etu, että laboratorio- tai 
kuvantamistulokset ovat nopeasti ja kaik-
kien hoitoon osallistuvien nähtävillä. Vai 
viekö kirjaaminen merkittävästi aiempaa 
enemmän aikaa? Vai tehdäänkö asiat 
huolellisemmin, kun myös kirjatieto on 
vain näppäilyjen päässä ja heti käytössä. 
Vai tekeekö lääkäri nykyään myös sellaiset 
rutiinit itse, joita avustava henkilökunta 
teki ennen?

Parantaminen on myös muuttunut. 

Monet sairaudet ovat kroonisia ja niiden 
kanssa eletään pitkään. Sairauksiin ei vält-
tämättä kuole, eivätkä sairaudet parane. 
Siis parantaminen on muuttunut lievittä-

miseksi. Olemme siis sekä 
parantajia että lievittäjiä. 
Joka tapauksessa meitä 
tarvitaan. Eivätkä roolit ole 
vielä tuossa. Digimaailma 
muuttaa yhä rooliamme. 
Tekoäly tulee tukemaan 
potilaan matkaa eri hoito-

poluilla. Lääkäri tulee olemaan yksi piste 
hoitopolulla, ei enää välttämättä hoitopo-
lun määrittäjä. Hoitopolun on rakentanut 
joku muu jo aiemmin. 

Parantajan rooli on siis muutoksessa. 
Miten ja kuinka, siinä toivottavasti ovat 
myös lääkärit mukana. Jolleivät ole, muu-
tokset voivat olla kertarysäyksellä isoja ja 
yllättäviä. 

          Parantajan rooli on siis 
muutoksessa. Miten ja kuinka, 
siinä toivottavasti ovat myös 
lääkärit mukana.
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