
375 vuotta lääketieteen koulutusta Helsingin yliopistossa 

” Mieleeni jäi erityisesti lääkäri, joka 

tuli aina sängyn vierelle seisomaan 

ja piti rauhoittavasti kädestä. Hän 

kertoi hoidon kulusta ja varmaan hän 

rauhoitti myös olemuksellaan. Koin, 

että sydänpotilaan omiin 

tuntemuksiin luotettiin.” 

            Anja N 68v. Yliopisto 2005 

Hyväksi lääkäriksi kasvaminen 
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”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.  

Tämä tutkinto on  käytännöllistä harjoitusta – ja 

se on vanha asia, että lääkäri tutkii tautien 

järjestelmää, mutta parantelee niiden ulkonaisia 

ilmauksia.”  

  Snellman 1874  

Om det akademiska studium 



Without proper research 
funding, how can medical 

education be evidence 
based? 
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Matteuksen evankeliumin auttamisen eetos  

 ……….kaiken minkä 

olette jättäneet 
tekemättä yhdelle näistä 
vähimmistä, sen te 
olette jättäneet 
tekemättä minulle. 

 Matt 25:45 

  

Kaikki, mitä tahdotte 

tehtävän teille, 

tehkää se heille 

Matt 7:12 



I keep six honest serving men 
(They taught me all I knew); 
Their names are What and Why 
and When 
And How and Where and Who. 

Rudyard Kipling and the six honest 
servants 



PARANTAJA, HÄMMÄSTY 

Parantaja hämmästy ja ihmettele! 

Alinomaa, lakkaamatta 
hämmästy. 

Sillä tänään jos löydät 
hämmästyksen, 

Olet se huomenissa valjastava 
kulkuun. 

 

 



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. 

 



Kokemuksesta syntynyttä hiljaista 

tietoa esiintyy itsestään selvinä 

pidetyissä ammattikäytännöissä, jotka 

saattavat herättää kysymyksiä 

opiskelijoissa.  

Hiljaista tietoa pitäisi nykyistä 

enemmän hyödyntää opetuksessa, 

koska merkittävä osa lääkärin työn 

hallintaan  ja asiantuntijuuteen 

liittyvistä asioista opitaan 

mallioppimisen kautta.  

Doris Holmberg-Marttila ym: Lääkäriksi oppiminen. Duodecim 2005 



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 – 
som nog i väsentlig grad kommer 
att blifva bestämmande för deras 
hela följande utveckling och 
verksamhet.  



…….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 ihmiskäsitystä  ja saa tärkeämmän 

sijan lääkärinkoulutuksessa. Näin syntyisi entistä 

sivistyneempi lääkäripolvi ………  

Biologiaa ja humanismia 1995 

Kiitos Tack  


