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Arkkiatri Risto Pelkonen: Hyväksi lääkäriksi kasvaminen 
 

Juhlapuhe seminaarissa ”375 vuotta lääketieteen koulutusta Helsingin yliopistossa” 

Biomedicum 22.10.2015 

 

”Mutta sanohan: onko tuo lääkäri josta äsken puhuit, siis lääkäri sanan tarkassa merkityksessä, 

onko hän ansiotyön tekijä vai sairaiden parantaja? Hän on sairaiden parantaja. Ei siis kukaan sikäli 

kuin hän on todellinen lääkäri, tähtää omaan etuun eikä anna määräyksiään sen mukaan, vaan 

etsii potilaan etua. Olemmehan yhtä mieltä siitä, että lääkäri sanan tarkassa merkityksessä on 

ihmisruumiiden hallitsija, ei ansiotyön tekijä.” Näin Sokrates ja hänen ystävänsä Thrasymakhos--   

kaksi ja puolituhatta vuotta sitten  

Totta puhuvat ikiviisaat.  Lääkärin työ on enemmän kuin ammatti. Maailmankatsomus ja 
elämäntapa.   Kannanotto oikeudenmukaisuuden puolesta syrjimistä vastaan, rauhan puolesta 
väkivaltaa vastaan, totuuden puolesta toden näköistä harhaa vastaan. Kysymys on kutsumuksesta.   
Se on uskoa oman työn merkitykseen, ihanteita ja moraalista rohkeutta.  
 
Lääkäriksi kasvaminen on sivistymistä ja ammatti-identiteetin rakentumista tietojen ja taitojen,  
ymmärryksen ja inhimillisyyden  merkeissä . Kasvu ei pääty lisensiaattitutkintoon eikä mihinkään 
muuhunkaan tutkintoon, vaan jatkuu elämän koulussa koko ammatillisen elämän ajan. Kasvussa   
syntyy se, mikä ihmisessä on ihmistä.  Lääkärissä  lääkäriä.  
 
Oppia ikä kaikki 
Kun Helsingin yliopiston edeltäjä Turun akatemia perustettiin 1640, siinä oli neljä tiedekuntaa 
teologinen, oikeustieteellinen, filosofinen.  JA – lääketieteellinen tiedekunta. Jossa oli yksi 
professori Ericus Acrhenius.  Lääketieteen opetusta on nyt annettu tässä yliopistossa  375 vuoden 
ajan. Sitä me juhlimme tänään.  
 
Kaksisataa vuotta myöhemmin 1840 Suomen keisarillisessa  Aleksanterin yliopistossa vietettiin 
riemujuhlaa Maamme- kirjan sanoin : ”kellot soivat,  tykit paukkuivat ja  ihanat laulut ylistivät 
Jumalaa”  Siihen aikaan Snellman halusi poistaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon  yliopistosta. 
Miksi?    Koska ”Lääkärin toimi on parannustaitoa, ei tiedettä. Jos kaikissa tutkinnoissa, tieteellinen 
halu ja käsitys tehtäisiin ainoaksi välttämättömäksi vaatimukseksi, lääketieteen 
lisensiaattitutkintoa sopii katsoa kaikista vähimmin yliopistoon kuuluvaksi.”   
 
Oikeassa oli Snellman.   Lääkärintyö ei ole tiedettä.  Ja hyvin ajankohtainen pohtiessaan, miten 
tieteen ankaruus ja parantamisen eetos, tieteellisyys ja ammattiin kouluttautuminen  nivotaan 
yhdeksi akateemiseksi  tutkinnoksi.  
 
Entä nyt? 375 vuoden iässä. Hyvässä seurassa ollaan.  Helsingin yliopisto on kansainvälisellä 
kentällä 50 parhaan yliopiston joukossa ja kliininen tutkimus sen kärkiryhmässä.   
 
Lääketieteellisen tiedekunnan Meilahden kampuksella on noin 70 professoria ja sata muuta 
kliinistä opettajaa. Lääkäriksi opiskelee 800 ja hammaslääkäriksi 300 isänmaan toivoa.  Tänä 
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vuonna sata viisikymmentä nuorta aloittaa kasvamisen hyväksi lääkäriksi kilvoittelun kaidalla 
polulla.   Onko siis tieteen harjoituksen ja kasvatuksen valtakunnassa kaikki hyvin?  Huolet ovat 
suuria ja aitoja. Kun valtionjohto on päättänyt pienentää opetuksen ja tutkimuksen rahoitusta, se 
koettelee syvästi yliopiston ydintehtäviä – ja laajemminkin koko suomalaista sivistyselämää.  Ellei 
ole hyvää tutkimusta, ei ole hyvää opetusta. Ellei ole hyvää opetusta ei kasva hyviä lääkäreitä.  
Näin tämän päivän juhlapuhuja professori ja opetuksen suurmestari Trudie Roberts kesäkuussa:  
Without proper research funding, how can medical education be evidence based? 
Good question. Mistä saadaan tilat ja opettajat paimentamaan suuria opiskelijakohortteja. Miten 
vahvistetaan akateemisuus  – tutkimuksen ja opetuksen  asema - yliopistosairaalan 
tuotantotavoitteiden valtavirrassa , miten turvataan  lääkäritutkijoiden  ura ja mistä saadaan 
nuoret tutkijalääkärit ?  
 
Kun pääministeri toi yliopiston lukuvuoden avajaisissa, valtiovallan tervehdyksen niukkuuden 
jakamisesta, pilkkahuutoja kuului takariveiltä.  ”Niukkuus on myös luovuutta.   sanoi pääministeri 
Juha Sipilä Rohkaisen teitä luoviin ratkaisuihin ja uusiin tapoihin toimia korkeatasoisen 
tutkimuksen ja opetuksen takaamiseksi. Tähän teiltä yliopistolaisilta löytyy kykyä, tietoa ja taitoa”  
Siinäpä se arvoisat yliopistolaiset. Missä ovat kyky ja tieto,  taito ja tahto ? Eivätkö ne ole aina 
läsnä vai onko joku kenties hukannut ne? Taisivat ainakin nuoret etsiä näitä  hyveitä Porthaniasta 
kun  talo vallattiin  mustana perjantaina. Valtauksen malli oli tuttu  70- luvulta, ideologia ei. Kuka 
sen on ottanut.  
 
Yliopiston tehtävänä on humanismin hengessä etsiä totuutta, kauneutta ja hyvyyttä.  Ja tukea 
opiskelijaa kasvamaan sivistyneeksi ihmiseksi, jolle Einsteinin sanoin yhteisön palveleminen on 
elämän korkein saavutus. Syvä sivistys on saavutettavissa vain rakkaudella tietämiseen ja 
itsenäisen opiskelun kautta. Filosofi Alfred North Whiteheadin sanoin yliopiston tehtävänä on 
liittää yhteen nuoret ja vanhat, elämänjano ja viisaus.  Näihin sattuviin sanoihin rehtori Kari Raivio 
päätti puheensa lukuvuoden avajaisissa 2001. Laittamattomasti sanottu.  
 
Monena on lääkäri matkallaan lapsen kamarista vanhuksen vuoteen äärelle, syntymän ihmeestä 
elämän päätepisteeseen. Lääketietiede on tiedettä,  taidetta ja hyvän tavoittelua. Sukupolvesta 
toiseen karttunutta kulttuurista pääomaa.     

Tieteellisen tutkimuksen tuottama  ja  kriittisesti arvioitu  tieto on lääkintätaidon älyllinen perusta. 
Taide asuu lääkärin kätten työssä, tyylissä,  kuuntelemisen  ja kohtaamisen taidossa.  
Taide on myös väylä itseymmärrykseen,  ja avoin tie oppia elämän monimuotoisuutta  ja ihmisten 
mielen liikkeitä. Ei liene sattuma, että kreikkalaisten Apollo oli sekä runouden että lääketieteen 
jumala. 
 
Tieto ja kätten taidot.  Sanat, eleet  ja kosketus.  Silmät ja korvat, näkö ja kuulo ovat  lääkärin  
välttämättömiä  välineitä. Mutta vain välineitä. Päämääränä on Matteuksen evankeliumin 
auttamisen eetos.   
 
Kaikki, mitä tahdotte tehtävän teille, tehkää se heille.  
Kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet 
tekemättä minulle. 
 

Humanismen i medicin är ingen bisats utan dess kärna. Endast i finska språket beskrivs 
läkararbetet med ordet vetenskap emedan i andra språken vetenskap och praktik skiljes från 
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varandra; medicin och medicinsk vetenskap på svenska, medicine och medical science på 
engelska. Miksi näin, sitä en tiedä. Tiede on kuitenkin suomen kielen uudistajana tunnetun 
lääkärin  Wolmar Schildtin keksimä uudissana kuten taide ja uskonto, kirje ja kirjailija ja monet 
muut.   

Kun kokenut englantilainen yleislääkäri kertoi työstään koululaisille, yksi oppilaista kysyi ” Miss, 
have you ever saved anyones life,?” Totta kai.  Hengen pelastaminen on ydintehtäviäni. Kertokaa 
jokin tapaus. Lääkäri kertoo kolme akuuttia henkeä uhkaavaa tilannetta, joista potilas selviytyi 
tehokkaan ensihoidon ansiosta. . Kuinka monta henkeä pelastatte viikossa, kysyi poika.  En kovin 
monta nyt kun toimin yleislääkärinä kentällä enkä enää sairaalassa. Poika oli hyvin pettynyt ja siksi 
lääkäri kertoi pari tapausta, joissa potilas olisi kuollut ilman hänen nopeita toimenpiteitään.  
Onko siis hengen pelastaminen vain teknistä taituruutta ja nopeita toimenpiteitä. Ei se niin ole. 
Aina kun lääkäri kohtaa potilaansa, kuuntelee ja auttaa, hän pelastaa palasen potilaansa hyvää 
elämää. Määritelmästä siten riippuu kuinka monta henkeä englantilainen lääkäri oli pelastanut  
muutaman  tusinan vai monta tuhatta.  
 
Kuka sitten on parantajista parhain? Sekö, joka on pelastanut eniten ihmishenkiä?   Riippuu 
määritelmästä.  
 
Hyvä lääkäri on sivistynyt ihminen. Yhdistelmä opillista ja sydämen sivistystä. Opillisen sivistyksen 
pohjana ovat tieteen teorian ja menetelmien sisäistäminen, oman alueen tiedon hallinta ja 
kehityshistorian ymmärtäminen.  Se on ajatuksen vapautta ja mielikuvituksen rikkautta. Sydämen 
sivistys on sydämen puhetta, ymmärrystä ja myötätuntoa.   
 
 
Jokainen vastaanotolle tulija kohdataan kumppanina eikä olosuhteena, olipa hän kuka tahansa tai 
tulipa hän mistä tahansa.  Myös se onneton ja pelokas paperiton kulkija, joka piileksii viranomaista 
ja harhailee syrjäisillä kujilla. Lääkäri ei kysy papereita vaan avun tarvetta. Aina kun väheksymme 
toisen kärsimyksiä, menetämme jotain omasta inhimillisyydestämme. Toivo on lääkärin tärkein 
viesti. Suurinta lääketieteessä on rakkaus.  Moraali on kaiken mitta.  
 
Sisäistynyt tieto ei kerry läksyjä lukemalla, vaan omakohtaisen ja kriittisen harkinnan kautta. 
Eniten tietää se, joka tietää ettei tiedä ja on nöyrä tiedon edessä. Tärkeintä on oppia tekemään 
oikeita kysymyksiä.  Vastaukset tulevat ja menevät. Kysymykset pysyvät.  
 
Viidakkokirjan viisas runoilija Rudyard Kipling on aikanaan esitellyt  kuusi rehellistä palvelijaa. Jotka 
opettivat hänelle kaiken minkä hän tiesi.  Keitä he olivat?   Palvelijat ovat meille kaikille hyvin 
tutut. Kunpa vain muistaisimme heidät.  KUVA mikä ja miksi, milloin ja miten, missä ja kuka.  Sana 
MIKSI on lääkärin tärkein sana.  
 
Entäpä digitaaliset tietokannat, käypähoito-ohjeet, ja päätöstentekolaitteet, jotka ovat aina 
lääkärin käden ulottuvilla?  Ratkaisevatko ne tiedon hallinnan älylliset ongelmat?  Kaikki ovat 
oivallisia ja välttämättömiä apuvälineitä. Duodecimin kustannusyhtiön avaama ainutlaatuinen 
Terveysportti on suorastaan nerokas.  Lienee itsestään selvää, että kaikille avoin tietoteknologia, 
sähköinen viestintä ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet lääkärin työhön ja potilaslääkärisuhteeseen 
enemmän kuin mikään muu tekniikka.  
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Uskallan kuitenkin kysyä, ja olen ennenkin kysynyt vaarantuvatko luovuus ja assosiaatiokyky jos 
tietovaranto ulkoistetaan valmiiksi lajiteltuna sähköisiin tietokantoihin ja oma muistiverkosto 
tyhjenee kuin pajatso. Ja miten käy opetuksen, jos tietoa ei etsitä yhdessä nokikkain eikä esillä 
olevaa ongelmaa pohdita ryhmässä väitteiden ja vastaväitteiden avulla. Vaan painamalla Google- 
nappia. Olenkohan sittenkin   väärässä  niin kuin muut väittävät ? Vanha varis. Mene tiedä. 
Niin tai näin. Oppiminen on vuoropuhelua ja löytöretkeilyä.   Löytöretkeilijän ilo löytämisessä, 
oppimisen ilo oppimisessa.  Yksin ja yhdessä.  
 
Lääkärin työn rikkautena on lukea suurta elämän kirjaa. Sen avaamiseen tarvitaan   tieteellistä  
lukutaitoa ja biologian tuntemusta, sosiaalista herkkyyttä ja aitoa uteliaisuutta. Pienistä arkisista 
havainnoista potilaan vuoteen äärellä voi avautua  kauaskantavia    ajatuksia  ja tutkimusideoita.  
Ja toisin päin. 
 
Laboratoriossa syntyneet uudet havainnot  koetellaan potilaan vuoteen äärellä. Tätä sanotaan 
translationaaliseksi lääketieteeksi. Se on vuoropuhelua tutkijan ja kliinikon välillä. Kuuntelemalla 
herkällä korvalla potilaiden tarinoita karttuu ainutlaatuisen arvokasta tietoa kansalaisten elämän 
arjesta. Arkinen todellisuus on tarua ihmeellisempi.   
 
 ”  The whole art of medicine is in observation, but to educate the eye to see, the ear to hear, and 
the finger to feel takes time. ” Kirjoitti viime vuosisadan kuuluisin kliinikko William Osler. Oikein 
kirjoitti. Kysymys on lapsenomaisen ihmettelyn ja hämmästelyn taidosta. Einojuhani Rautavaaran 
promootiokantaatin sanoin:  
 
”Parantaja hämmästy ja ihmettele! 
Alinomaa, lakkaamatta hämmästy. 
Sillä tänään jos löydät hämmästyksen, 
Olet se huomenissa valjastava kulkuun.” 
 
Kun Mika Waltari kirjassaan ” Aiotko kirjailijaksi” neuvoi kirjailijaurasta haaveilevia nuoria, neuvot 
sopisivat myös hyväksi lääkäriksi kasvavalle nuorelle.  

 
 
On osattava nähdä, ajatella ja ymmärtää elämän eri ilmiöitä, ihmisiä 

 ja heidän tekojaan. 
On osattava eläytyä mitä erilaisimpien ihmisten elämään, ajatus- ja toimintatapoihin. 
On oltava sivistynyt ihminen. Ammattiosaaminen on ensiehto, mutta ei riittävä.  
Yleissivistys  tarkoittaa humanistista elämän asennetta ja tiedon etsimistä oman 
ammatin ulkopuolelta. 

 
    
 
Lääkäriksi opiskelu aloitetaan  ihmisestä sosiaalisena olentona osana ympäröivää ekokulttuuria, 
sielun ja   ruumiin vuoropuhelusta biopsykososiologian hengessä.   JA elämän ihmeestä biologisena 
tapahtumana ja ihmisten tarinoina. Ei siis solusta eikä molekyyleistä. Ne tulevat myöhemmin. 
Ensiksi on löydettävä ihminen oireiden ja taudin takaa.  
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Hyvä luento on esteettinen ja intellektuaalinen elämys.   Siinä luodaan perspektiivejä, esitetään 
laajoja kaaria ja tehdään suuria synteesejä. Ne herättävät kuulijan ajattelemaan  ja jättävät pitkät 
muistijäljet. Vaalikaamme  siis luentokulttuuria. Elleivät opettajat sido tiedon palasia yhteen  
kokonaisnäkemykseksi, kuka sen tekee ?  
 
On tosihienoa, että kandidaatit valitsevat joka kevät vuoden luennoitsijan ja palkitsevat opettajia 
ja opetushenkilöitä. Tasan 30 vuotta sitten 1985 sain minäkin tuohitorven. Se oli varmaan palkinto 
maailman nopeimmasta luennosta.   Kun ensimmäisellä luennollani oli vain kolme opiskelijaa, 
pidin koko pitkän luentosarjan viidessä minuutissa. Se oli tietenkin epäreilua niitä kolmea 
kandidaattia kohtaan, jotka olivat tulleet luennolle. 
 

Fastän livet är i och för sig biologi och bundet till DNA, människolivet är  annorlunda. Små och 
stora berättelser om sorg och glädje, framgång och förlust, hälsa och ohälsa, tillväxt och död. Varje 
symptom berättar någonting unikt om människan, cellernas inre och människans yttre värld, 
människans relationer till sitt egna Jag och till de andra . 
 

Näistä tarinoista rakentuu se suuri kertomus, kokemuspääoma jota kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi.  
Hiljaisessa  tiedossa  asustavat  orastava viisaus,  yllättävät assosiaatiot ja intuition kipinä.     
Lääkäriksi oppimisen taitajat tähdentävät hiljaisen tiedon suurta merkitystä lääkäriksi 
kasvamisessa.  

”Hiljaista tietoa pitäisi nykyistä enemmän hyödyntää opetuksessa, koska merkittävä osa lääkärin 
työn hallintaan  ja asiantuntijuuteen liittyvistä asioista opitaan mallioppimisen kautta. ( Doris 
Holmberg-Marttila ym 2005)”  
 
Oppimisessa on kysymys motivaatiosta.  Se versoo varhaisessa kosketuksessa käytännön työhön, 
potilaan kohtaamisessa ja lääkäri-identiteetin heräämisessä. Opiskelijat eivät ole muita vaan omaa 
väkeä. Meitä. Tiimityön salat opitaan toimimalla hoitotiimissä. Tautikohtainen lähestymistapa 
kapeille osaamisalueille lokeroituneessa yliopistosairaalassa ei riitä. On lähdettävä kentälle. 
Terveyskeskuksessa kohdataan monisairas aikuinen ja moniongelmainen nuori, vanhan ihmisen 
tarpeet opitaan vanhainkodissa ja kuolemansairas kohdataan saattohoitokodissa.   
 
Opettajan esimerkki ja mallioppinen ovat kasvuprosessin vahva pohja  – sekä hyvässä että pahassa 
till godt eller ondt. Hyvin paljon näistä malleista riippuu tulevan lääkärin asenteet, suhde omaan 
ammattiin,  ja toisiin ihmisiin. Hyvä opettaja kysyy itseltään, mikä on minun viestini  oppilaalleni,  
Den kliniske läraren har icke allenast att gifva de blifvandene  läkarne deras   vetenskapliga och 
prakatiska utbildning, han skall också hos  dem grundlägga och utbilda känslan för läkarens plikter 
och klargöra för dem de etiska grundsatser, enligt hvilka de böra utöfva sitt kall. Härigenom blir 
han i tillfälle att på sina lärjungar utöfva en inverkan – till  godt eller ondt hyvässä ja pahassa – 
som nog i väsentlig grad kommer att blifva bestämmande för deras hela följande utveckling och 
verksamhet. Näin  nykyaisen sisätautiopin professori Johan Vilhelm Runeberg 
  
Humanistiset aineet kuuluvat lääkäriksi kasvamisen ohjelmaan. Elleivät kuulu kurrikulumiin, ne 
liitetään sinne. Jos tilasta on puutetta, luovutaan jostain muusta. Vai mitä arvoisa opetusdekaani.  
Yksi syvähenkinen elämys musiikin, kuvaamataiteen, elokuvan tai kirjallisuuden parissa  saattaa 
herättää puhdistumisen kokemuksen ja kaipuun johonkin parempaan.   
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Maailman kirjallisuuden helmet ovat ehtymätön lähde aitoja tarinoita syntymästä ja kuolemasta, 
kärsimyksestä ja rakkaudesta. Kaunokirjallisuuden merkitystä lääkäriksi kasvamisessa  tähdensi  
Willian Osler jo viime vuosisadalla. Hän laati  aikanaan  kymmenen kärjessä  listan teoksista, jotka 
jokaisen lääkärin pitäisi lukea. Sen voi nyt itse kukin tehdä.  Innostava aihe ryhmätyöhön.   
Tuumasta toimeksi. 
  
Me luemme niin paljon kirjoja, koska emme voi tuntea riittävästi ihmisiä kirjoitti T.S Eliot. Tai. 
Meidän tulisi lukea enemmän, jotta voisimme oppia paremmin tuntemaan itsemme. Tunne itsesi 
vaati Sokrates. Omat vahvuudet ja heikkoudet.  
 
 ------- 
 
Vakava  leikkimieli, yhdessä tekeminen, luovuudesta kumpuava ilo  ja oppimisen riemu   ovat 
opiskelijaelämän päiväpuoli. Mutta valolla on varjonsa ja päivällä pimeäpuolensa.  
Epäonnistumiset ja vastoinkäymiset ovat osa nuoruutta ja opiskelijan elämää. Tärkeintä on, että 
ne kohdataan yhdessä  ja ettei kukaan jää yksin ongelmiensa kanssa.  Missä voisikaan 
turvallisemmin purkaa vastoinkäymisten taakkaa kuin hyvän toveruuden ja toisesta välittämisen 
opiskelijayhteisössä.  Tässä ovat kollegiaalisuuden juuret. Kollegiaalisuudeksi kutsuttu työtoveruus 
on professionaalisuuden keskeinen tunnus ja itsesääntelyn perusta. Se on ammatillista sivistystä, 
erilaisuudesta kumpuavaa yhteisyyttä ja keskinäistä arvostusta.  
 
Pitkä matka on nyt päättynyt. Ympyrä sulkeutuu. Koska matka aloitettiin Snellmanista, päätetään 
se saman miehen sanoihin.  ”Ihmisen täydellisyys ei ole siinä, että hän on saavuttanut jonkin 
määräasteen tietoa ja siveellisyyttä, vaan hänen täydellisyytensä on yhä toimiva kyky täydellistyä. 
” Lääkäriksi kasvamisessa ei tavoitella täydellisyyttä vaan vaalitaan keskeneräisyyttä. 
Keskeneräisyydessä asuvat luova uteliaisuus, totuuden etsimisen eetos, ja uuden oppimisen 
intohimo.   
 
Ympyrä sulkeutuu toisellakin tavalla. Lähes päivälleen kaksikymmentä vuotta sitten Duodecimissa 

ilmestyi kirjoitus otsikkona Biologiaa ja humanismia.  Se oli käsikirjoitus puheesta, jonka nuori 

arkkiatri piti saman vuoden kesäkuussa 1995. 

…….   Solututkimuksen myötä on saatu uutta tietoa elimistön sisäisestä viestintäjärjestelmästä. Sen 
ansiosta psyyken ja sooman, hengen ja aineen salaperäiset yhteydet alkavat hahmottua. Selväksi 
on käynyt, että ulkoiset psykososiaaliset tekijät sisäiset psyyken viestit ovat yhtä tärkeitä tekijöitä 
somaattisten sairauksien synnyssä kuin mikrobit. Samalla eläytymiseen ja ymmärtämiseen 
perustuva  humanistinen elämänkatsomus on tullut osaksi luonnontiedettä. Toivon, että tämä 
tieteenkäsitys muovaa myös lääkäreiden ihmiskäsityst ja saa tärkeämmän sijan 
lääkärinkoulutuksessa. Näin syntyisi entistä sivistyneempi lääkäripolvi ………  

 

Kiitos tusen tack  

 

 

  


