
ensisijainen huomio tulee kiinnittää niiden 
käytettävyyteen, koska tämä heijastuu 
välittömästi työtyytyväisyyteen ja siten 
välillisesti annetun hoidon laatuun. Paikal-
liset säännöt ja lainsäädäntö aiheuttavat 
kumulatiivista taakkaa, joka vähentää 
työtyytyväisyyttä ja heikentää lääkärin 
mahdollisuuksia keskittyä potilaan hoi-
toon. Hieman paradoksaalisesti säännöt 
ja valvonta, joiden tavoitteena on turvata 
potilaan asema, heikentävätkin sitä (3). 
Kirjaamisen koetaan eri puolilla maailmaa 
heikentävän oleellisesti lääkäri-potilas 
-suhteen laatua.

Federal Aviation Administrationin aloit-
teesta Bostonin yliopistossa tutkittiin vuo-
den 1973 kohtalokkaiden lento-onnetto-
muuksien jälkeen lennonjohtajien työssä 
jaksamista (4). Lentoliikenne oli lisäänty-
nyt tuolloin huomattavasti lisäten työn 
kuormitusta eikä käytetty teknologia ollut 
kehittynyt yhtä nopeasti. Hieman yllättäen 
uupumuksesta kärsineiden mielenterveys 
oli ollut keskimääräistä parempi ennen 
loppuun palamista. Sisäinen ja ulkoinen 
vaatimustaso näyttivät lisäävän uupu-
misriskiä. Bostonin yliopiston raportissa 
todettiin työryhmien toimintakulttuurin 
kehittämisen olevan keskeistä työuupu-
muksen ennaltaehkäisyssä. 

Kun Kaliforniassa potilasorganisaatio 
sai tietoonsa työuupumuksen vaikuttavan 
kielteisesti hoidon laatuun, se vaati sano-
malehdessä uupuneiden ja mielenterveys-
ongelmista kärsivien lääkärien poistamista 
työvoimasta. Vaatimus on teoriassa 
ymmärrettävä, mutta käytännössä täysin 
asiantuntematon ja säälimättömän itse-
keskeinen. Joka toinen ihminen purjehtii 
elämässään sellaisen elämänvaiheen 
läpi, jossa psykiatrisen häiriön kriteerit 

täyttyvät. Lisäksi uhrautuvan altruismin 
vaatimus on postmodernissa yhteis-
kunnassa poikkeuksellinen ja provosoi 
huonoa työtyytyväisyyttä haitaten viime 
kädessä potilaan itsensä saamaa hoitoa. 
Tällaisten vaatimusten joukkoon kuuluu 
mm. ”olemme maksaneet koulutuksesi, 
saat sen ilmaiseksi ja sen vuoksi sinun 
täytyy mennä töihin edellyttämäämme 
paikkaan”. Ikään kuin lääkärit olisivat 
poroerottelun tai muun karjataloudelli-
sen termin käsiteltäviä ja ihmisarvoltaan 
alhaisempia olentoja.

Jos työuupumusta halutaan ennalta 
ehkäistä ja edistää työtyytyväisyyttä, ei 
lääkäreiden hoidon saamisen ja työter-
veyshuollon kehittäminen ole riittävä 
tavoite. Uupumisen käsitteleminen yksilön 
heikkoutena on virheellinen oletus. Koko 
kulttuuria on alettava rohkeasti muuttaa 
ja asetettava lääkärin hyvinvointi kaikki 
tasot läpäiseväksi teemaksi peruskoulu-
tuksesta Kaiser Permanenten tapaan aina 
työpaikoille asti. Tämä on todennäköisesti 
tehokkaimpia tapoja vahvistaa lääkärin 
empatiavarantoa ja kohentaa potilastur-
vallisuutta. Heroismi tulee riisua tavoi-
teltavasta ammatti-identiteetistä, jotta 
altruismin vaatimus ei johda ennenaikai-
seen hautaan. 
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Lääkäreiden työssä jaksamisesta 
puhutaan yhä enemmän eri puolilla 
maailmaa. Terveyspalveluja tuottava 

Kaiser Permanente -konsortio on aloit-
tamassa tänä vuonna lääkärikoulutuksen 
(Kaiser Permanente Medical School), ja 
yhdeksi kehittämisen kohteeksi on valittu 
hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen 
lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa 
(1). Keskimäärin joka toinen opiskelija kär-
sii jossain vaiheessa uupumuksesta, joka 
neljäs kliinisesti merkitsevistä masennus-
oireista ja joka kymmenes saattaa harkita 
opintojen lopettamista (2). Lääkärin 
työuupumuksen on havaittu lisäävän vir-
heiden tekemistä, minkä vuoksi Amerikan 
Lääkäriliitto teetti RAND-korporaation 
avulla laajan tutkimuksen työtyytyväisyy-
teen vaikuttavista tekijöistä (3). Yhtenä 
keskeisenä tekijänä olivat sähköiset sai-
rauskertomukset, jotka lisäävät työtyyty-
mättömyyttä monista eri syistä.

Tutkimuksen johtopäätöksissä tode-
taan, että lääkäreiden työtyytyväisyyttä 
lisäävien käytäntöjen kehittämiseksi tar-
vitaan tietoa. Työtyytyväisyyden kohenta-
minen parantaa todennäköisesti potilai-
den hoidon laatua ja terveydenhuollon 
toimintaa. Ansiotason koettu oikeuden-
mukaisuus on yksi tärkeä tyytyväisyyteen 
vaikuttava tekijä. Sähköisten sairaus-
kertomusjärjestelmien kehittämisessä 
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