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Lääkärin rooliin kuuluu olennaisena osana
tiedon jakaminen. Olemme aikanaan teh-
neet Hippokrateen valan tai antaneet vas-

taavan vakuutuksen, jonka mukaisesti “...Tulen pi-
tämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opet-
tanut minulle tämän taidon…Hänen poikiaan olen
pitävä veljinäni ja opettava heille, mikäli he niin
haluavat, tämän taidon…“. Kyse ei kuitenkaan
ole pelkästään tiedon ja kokemuksen mukanaan
tuoman taidon ja osaamisen välittäminen opis-
kelijalle, tässä tapauksessa sairaalalääkärille tai lää-
ketieteen opiskelijalle, vaan tavoitteena on myös
näkemyksen siirtäminen kokeneemmalta ohjat-
tavalle ja lääkärin roolin omaksuminen mallina
toimimisen avulla. Menetelmää kutsutaan men-
toroinniksi.

Sana mentor on peräisin Homeroksen eepok-
sista. Kun Ithakan kuningas Odysseus johti jouk-
konsa Troijan sotaan jätti hän poikansa luotetta-
van ystävän, Mentorin huostaan. Hänen vastuul-
laan oli kuninkaan pojan koulutus, hänen ohjaa-
misensa ja luonteen muokkaaminen. Mentoroin-
nissa on siis kyse paljon muustakin kuin tiedon
välittämisestä. Se kasvattaa sosiaalista pääomaa,
antaa taitoa vastata uusiin haasteisiin ja vuorovai-
kutukseen liittyvää osaamista, joka on välttämä-
töntä potilastyössä. Kyseessä on aktiivinen, vuo-
rovaikutukseen perustuva luottamussuhde. Op-
pilaasta käytetään usein nimitystä aktori.

Opiskelijoiden keskuudessa tehtyjen tutkimus-
ten mukaan tärkein heidän suuntautumistaan
ohjaava tekijä on tulevat työtoverit, heidän luon-
teensa ja asenteensa sekä työyhteisössä vallitseva
ilmapiiri. Tämän jälkeen tulevat uralla etenemis-
mahdollisuus ja koulutusresurssit. Vasta viiden-
tenä listassa on palkkaus. Jo nyt erikoisalaamme

vaivaa monin paikoin pula erikoislääkärikoulutuk-
seen hakeutuneista nuorista lääkäreistä eikä tilan-
teen voi ilman aktiivisia toimenpiteitä olettaa jat-
kossa parantuvan. Meidän jokaisen on syytä py-
sähtyä miettimään, onko suhtautumisessani kou-
lutuksessa oleviin kollegoihin tai lääketieteen opis-
kelijoihin korjaamista.

Pari vuotta voimassa ollut erikoislääkäriasetus
edellyttää, että jokaisella koulutuksessa olevalla
on oma henkilökohtainen tutori. Pankaamme eri-
koisalallamme vielä paremmaksi ja pyrkikäämme
mentori-aktori -suhteeseen rajoittuneemman tu-
toroinnin asemasta. Mentoria voisi kutsua tuki-
henkilöksi. Varsinaisen mentoroinnin ohella meillä
jokaisella erikoislääkärillä on velvollisuus tukea
opetuksessa olevia jokapäiväisessä työhön pereh-
dyttämisessä ja ammatillisessa työnohjauksessa
sekä kannustaa heitä kehittymään ihmisinä ja
työssä. Tämä koskee niin yliopistosairaaloissa kuin
keskus- ja aluesairaaloissa työskenteleviä aneste-
siologeja. Positiivinen ja innostava suhtautumi-
nen erikoisalaamme tutustumassa tai jo koulu-
tuksessa olevia kohtaan välittyy nopeasti nuorten
lääkäreiden viidakkorumpujen avulla eteenpäin.
Sen ohella meidän tulee vaalia suhteita lääketie-
teen opiskelijoihin. Tässä yliopistosairaaloissa työs-
kentelevillä ja erityisesti niiden opetushenkilö-
kunnalla on suurin vastuu. Siellä kosketuspinta
opiskelijoihin on suurin. Kunnioittava suhtautu-
minen opiskelijoihin ja myönteinen kuva klini-
kasta johtaa yhä useamman opiskelijan tutustu-
maan erikoisalaamme. Vetovoimaisia piirteitä
työssämme kannattaa korostaa, esimerkkinä ol-
koon ensihoito. Ilman jälkikasvua ajaudumme
noidankehään, jossa riittämättömästä työvoimasta
johtuva kasvava työpaine karkoittaa loputkin eri-
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koisalaamme harkitsevat.
Kesäsijaisiksi anestesiayksikköihin hakeutuvat

kandit takaavat osaltaan sen, että pääsemme Suo-
men suven ollessa parhaimmillaan hyvin ansai-

tulle kesälomalle. Hyviä kesälomailmoja!!

Kuva: “Diffuusio”. Mika Mäenpää.


