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Erikoistuvien lääkärien jakamat tähdet 
eivät kohdennu erikoissairaanhoidon 
huippuyksiköihin.  HUSissa tehty ky-

sely erikoistuville ei mairitellut koulutusta 
eikä koettua kohtelua.  Sairaanhoitopiirien 
järjestämä yhteispäivystys on ongelmissa: 
yleislääketieteen päivystyksen ulkoistus 
on kohdannut lääkärivajeen eikä  tekijöitä 
löydy rahallakaan.  Vajeen täyttöön on 
haettu ratkaisuksi erikoistuvien lääkäri-
en työpanosta.  Erikoislääkärien tilanne 
tuottavuusohjelmien ja yt-neuvotteluiden 
puristuksessa ei ole juuri kummempi.  
Keskittämisasetus on kaventanut työn-
kuvaa ja toisaalta nostanut vaatimusta 
päivystystoiminnalle.   

Työtehtävien mielekkyys ja työn 
hallinnan kokemus parantavat lääkärin 
työhyvinvointia.  Johtaminen on nostettu 
pääsyylliseksi ongelmiin työyhteisöissä. 
Työilmapiiri rakentuu yli 
ammatti- ja alainen-esimies 
-rajojen.  Jokainen meistä 
kantaa aiempien kokemus-
temme taakkaa niin hyvässä 
kuin pahassa.  

Lääkäri uransa alkuvai-
heessa on virittäytynyt ympäristönsä ja 
työnsä suhteen eri aaltopituudelle kuin 
me työuramme laskukaarella liukuvat. 
Milleniaalit haastavat kaavoihin kangistu-
neet työtapamme.   Koemme ne turvana, 
johon tukeutua muutoksessa.  Nuorempi 

Luottamusmies laittaa  
toivonsa uuteen  
Lääkärisopimukseen

polvi kokenee ne jäärien jäänteinä.
Valmiuttamme hakea uusia ratkaisuja 

työn toteuttamiseen on vahvistettava.  
Esimies, jolle alainen kokee voivansa pu-
hua ja saa vielä kokemuksen kuulemisesta, 
on tehtävässään onnistunut.   Rakenta-
van vuorovaikutuksen keinojen hallinta 
esimiestyössä asettaa toivoa 
paremmasta.  Tehostamis-
vaateet ja tuotantotalouden 
konsulttien löytämät hukat 
ovat valitettavasti johtaneet 
kierteeseen, jossa paha mieli 
leviää ja lisääntyy komen-
toketjussa.   Pyrkimys kohti rakentavaa 
dialogia katoaa epäluottamuksen syöve-
reihin. 

Valmentava esimies saa alaisistaan 
parhaat ominaisuudet esiin – palautteella 
vieläpä vahvistaa niitä.  Erikoislääkärien 

koulutuksen muutoksen 
myötä koulutusvastaa-
vaksi nimetyt kollegat 
tukevat erikoistuvan 
urapolkua ja kehitystä.   
Toivottavasti tehtävään 
varataan jatkossakin 

työaikaa.  Erikoistumiskoulutus vaatii 
resursointia myös yliopistosairaaloiden 
ulkopuolella.  Osaamisperusteinen eri-
koistuminen vaatii tavoitteiden luontia ja 
arviointia – ja ennen kaikkea vuorovaiku-
tusta koulutettavan ja kouluttajan välillä.

Erikoislääkäri kohtaa urapolullaan ylä- ja 
alamäkiä, välillä polku tuntuu katoavan tai 
sille kasautuu ylittämättömältä tuntuvia 
esteitä.  Osa esteistä on työstä riippumat-
tomia, mutta vaikuttavat omalta osaltaan 
työn kuormittavuuden ja sidonnaisuuden 
kokemukseen. Työuran aikana työhyvin-

vointia uhkaavat tekijät 
vaihtelevat. Lisänsä 
tuovat tietojärjestelmä-
ongelmat, työtilaratkaisut 
ja resurssien sekä vaati-
musten jatkuva ristiriita.  
Näkymätön työ on tullut 

näkyväksi työajan seurannan myötä. Se 
on paljastanut käsittämättömiä saldoker-
tymiä.  Usein toimitaan niukalla erikoislää-
kärijoukolla, josta yhdenkin lähtö johtaa 
entistä kestämättömämpään tilanteeseen.  

Luottamusmiehenä olen huolissani 
kuntien taloustilanteen seurauksena 
kehittyneestä yt-neuvottelujen ja tuotta-
vuusohjelmien epidemiasta, joka näkyy 
kouristuksenomaisena juustohöylän 
käytöstä menoleikkurina.  Tämä johtaa 
erikoissairaanhoidon selkänahan vuolemi-
sesta orvaskedelle – kirvely tuntuu jo.    

Uskon Lääkäriliiton neuvottelijoiden ja 
liiton päättäjien kykyyn ja haluun turvata 
jäsenilleen Lääkärisopimuksella työuraa 
ja työelämän hallintaa tukevan ratkaisun, 
joka takaa inhimilliset työolot myös kes-
kussairaaloissa työskenteleville lääkäreille.

         Milleniaalit haastavat 
kaavoihin kangistuneet  
työtapamme. 

         Työtehtävien mielekkyys 
ja työn hallinnan kokemus 
parantavat lääkärin työhyvin-
vointia.
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Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä. Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku. 
Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttö aiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä meto treksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon 
silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä, kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon 
aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idiopaat-
tinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä meto treksaattia tai 
meto treksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Selkäran-
kareuma: vaikean aktiivisen selkäranka reuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylart riitti: vaikean aksiaalisen spon-
dylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivaikean tai vaikean 
läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla. HS-tauti: 
keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille. Croh-
nin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon aikuis-
potilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden kortikosteroidien käyttöä 
täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jälkeen 40 mg viikon tai kahden 
viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon alle. Hoito tulee toteuttaa indi-
kaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tuberkuloosi tai jokin muu vakava 
infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen Amgevita-hoidon 
aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta 
ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytettävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. 
Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Inter mediaarisen uveiitin ja keskushermoston demyelinoivien sairauksien välillä on 
tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilailla. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten 
rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli vähäisempää meto treksaatin kanssa annettuna 
kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidät-
täytyä vähintään viisi kuukautta viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: 
Hyvin yleiset ja yleiset: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuole-
maan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja auto immuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 
15.2.2020: 20 mg: 1 esitäytetty ruisku: 220,37 € 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 667,50 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 667,50 €. Korvattavuus: 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen 
perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) 
erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: valmiste yhteenveto.

            Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
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