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Lääkärin on aika helppoa tehdä liikaa 
työtä. Työ on sinänsä addiktoivan 
innostavaa ja merkityksellistä, se voi 

imaista mukaansa. Arkirutiinin lisäksi on 
tarjolla monenmoista kehittämistä ja tutki-
mista. Ja yksityisvastaanotot illaksi. Vaativa 
sisäinen ajuri, oma kunnianhimo, kannus-
taa tekemään paremmin ja enemmän. 

Lisäksi työyhteisön kollegat ovat lahjak-
kaita ja aikaansaavia, kollegoiden saavu-
tukset kirittävät itseäkin yhä korkeampiin 
tavoitteisiin. Voi olla, että väsymyksestä 
on vaikeaa puhua, se tuntuu 
heikkoudelta. 

Nykyinen loputon jatku-
van tehostamisen ja säästä-
misen tavoite tiivistää tahtia 
ulkoa käsin. Tehtäviä on 
siirretty lääkäreiltä hoitajille, 
minkä seurauksena lääkärien tehtävät ovat 
vaativampia kuin aiemmin – työpäivistä on 
kadonnut painetta tasaava, helpompi työ. 
Tunnolliset lääkärit ovat pystyneet yllättä-
vän pitkään toteuttamaan yhä suuremmat 
ja suuremmat vaatimukset.

Onko kuormitushuippu nyt  
saavutettu?
Viime aikoina olen yhä useammin kuullut 
lääkärien kertomuksia liiallisesta työkuor-
mituksesta. Viestiä tulee sekä nuorilta 
että kokeneilta kollegoilta, niin yksittäisiltä 
lääkäreiltä kuin kokonaisilta työyhteisöiltä-
kin. Toisinaan kuormitustilanne on edennyt 

Työtä, työtä, enemmän työtä – 
miten kauan onnistuu  
lääkäriltäkään?
jo uupumukseen asti, jolloin työterveys-
huolto on pääasiallinen auttaja. Onneksi 
monissa tapauksissa työmäärä otetaan 
puheeksi jo aiemmin. Tällöin ehditään 
tehdä korjaavia toimia ja välttyä pitkiltä 
sairauslomilta. 

Oman näkemykseni mukaan työkuormi-
tus on lisääntynyt ja jokin raja on nyt yli-
tetty. Siitä en ole varma, ollaanko vieläkään 
kuormituksen huipulla. 

Liialliseen kuormitukseen  
puuttuminen
On ollut yllättävää huomata, miten hanka-
laa on osoittaa todeksi liiallinen työkuor-
mitus edes määrällisesti. Ylityötunneista 
ei olekaan näyttöä: niitä ei ole kirjattu, 

ainakaan kaikkia. Palkatonta 
työtä tehdään lisäksi kotona 
iltaisin, on klinikan meeting-
esitelmiä ja muita projekteja, 
joihin liittyviin kirjallisiin töi-
hin ei löydy aikaa työpäivästä. 

Jaksamisen ylittävä työ-
kuorma ei ole läheskään aina kiinni työtun-
tien määrästä, Työpäivien sisältö voi olla 
laadullisesti niin raskas, että jo normaali-
mittainen työpäivä on liian kuormittava. 
Tällöin on usein kyse työpäivien jatkuvasta 
kiireestä, työn toistuvista keskeytyksistä 
ja puuttuvasta mahdollisuudesta vaikut-
taa omaan työhönsä. Tämän laadullisen 
kuormituksen todentaminen on kenties 
vielä haastavampi tehtävä kuin määrällisen 
kuormituksen näyttäminen. Luonnolli-
sesti liiallisen työkuormituskokemuksen 
syntymiseen vaikuttavat lisäksi työyhteisön 
ilmapiiri ja lääkärin arkielämän tapahtumat. 

Kolme tärppiä työkuormituksen  
rajaamiseen

Kirjaa kaikki työtuntisi. Automaattinen 
leimaus on tässä kätevä apukeino. On 
hyvä nähdä päivittäin, miten paljon 
työtunteja kertyy. Jos työpäivät ovat 
jatkuvasti pitkiä, kannattaa käydä 
keskustelu ainakin itsensä kanssa 
työmäärän kohtuullisuudesta. Erityisen 
tärkeää todellinen tieto työtunneista 
on siinä vaiheessa, kun ryhdytään 
selvittämään liian suurta työmäärää 
työnantajan kanssa.

Selvitä mahdollisuus tehdä etätyötä. 
Etätyö on yksi työn tekemisen muoto, 
joka on käytössä monissa sairaanhoi-
topiireissä. Etätyö sopii myös lääkärin 
työhön, esimerkiksi klinikkaesitelmän 
voisi tehdä etätyönä kotona.

Lisää keskustelua jaksamisesta. 
Kokemus liiallisesta kuormituksesta 
kannattaa ottaa puheeksi jo varhaises-
sa vaiheessa työkaverien, esimiehen, 
luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuu-
tetun kanssa.  Yhteinen avoin keskuste-
lu työyhteisössä muuttaa loputtoman 
jaksamisen kulttuuria armollisempaan 
suuntaan. Työsuojelulainsäädännön 
perusteella esimiehellä on toimintavel-
voite liiallisen kuormituksen poista-
miseksi, kun hän saanut tiedon siitä. 
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuu-
tetut auttavat kuormitustilanteiden 
selvittelyissä.
 

   

       Työpäivien sisältö voi olla 
laadullisesti niin raskas, että 
jo normaalimittainen työpäi-
vä on liian kuormittava. 
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