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Ei aina ole niin helppoa tietää, mikä sinus-
ta isona tulee, eikä etenkään sitä, millä ai-
kataululla. Perheen perustaminen, puolison 

työpaikka ja omien ammatillisten toiveiden yhdis-
täminen on usein perin vaikeaa. Oman lisänsä on-
gelmaan tuo erikoistumiseen vaadittava heiluri-
liike. Ensin on lähdettävä periferiaan kokemusta 
hankkimaan, sitten takaisin yliopistoklinikkaan ja 
sen jälkeen vielä jonnekin toisaalle eläkevirkaan. 
Tästä kaikesta pitäisi tehdä lämmin, turvallinen 
paketti, missä lasten on hyvä kasvaa, ja aikuinen-
kin olisi läsnä.

Ja sitten pitäisi päättää se oma erikoisala. Mi-
näkin olin jo päätökseni tehnyt. Perusterveyden-
huollon puurtamisen jälkeen lastasin perheeni au-
toon, muutin Turusta Poriin ja menin töihin sisä-
tautiklinikkaan. Erikoistumisalana sisätaudit oli 
järkivalinta. Alun puurtamisen jälkeen siisti si-
sätyö odottaisi, ja ennen kaikkea töissä voisi olla 
missä tahansa. Olin itse asiassa sangen onnellinen 
ja tyytyväinen. Perhe sopeutui hyvin uuteen koti-
kaupunkiin, työ oli haastavaa ja mielenkiintoista, 
ja työpaikkakin oli tosi kiva. Tuolloin en vain vie-
lä tiennyt, että olisi olemassa jotain vielä parem-
paa…

Tein kohtalokkaan vierailuni anestesiologian kli-
nikkaan täysin sisätautisin motiivein. Ensiavussa 
olisi kiva, kun osaisi intuboida paremmin kuin sin-
nepäin. Tehon yölliset ongelmatkaan eivät aina tun-
tuneet olevan ihan hanskassa. Pelonsekaisin tun-
tein lähdinkin tutustumaan anestesiologian ja te-
hohoidon jännittävään maailmaan. Liiallinen pel-
ko alaa kohtaan hälveni jo ensimmäisinä päivinä, 
ja mielenkiinto alkoi kasvaa. Omat riittämättömyy-
den tunteet saivat kyytiä, en ollutkaan niin käde-
tön, kuin olin luullut. Kahden viikon leikkaussali-
työskentelyn jälkeen löysin itseni raapimassa ylilää-
kärin ovea ja anelemassa jatkoa määräyskirjalleni.

Vaikka olinkin löytänyt uuden rakkaan, ei van-
han mielitietyn jättäminen käynyt helposti. En 
pystynyt aluksi ajattelemaan parin vuoden sisätau-
tityöskentelyä pelkästään ammatillisena vahvuu-
tena, vaan näin asiassa lähinnä kuluneita vuosia. 
Ajankohta erikoistumisalan vaihtoa ajatellen oli 
sangen huono. Eihän sitä erikoistumisalaa vaih-
deta enää, kun palveluista uupuu vain yliopistokli-
nikka. Haluaisinko äitinä tai edes lääkärinä vaih-
taa alalle, missä päivystysvelvollisuus jatkuu elä-
keikään asti? Minä kuitenkin päädyin vaihtamaan. 
Päätöksenteko oli tosin tuskallinen ja sisälsi kome-
dian lisäksi myös draamaa.

Olen kuitenkin ollut päätökseeni tyytyväinen, 
vaikka edelleen käydessäni sisätautien ensiavus-
sa sydänalan valtaa lämmin, miltei kotoisa tunne. 
Siitä huolimatta en enää voisi anestesiologian si-
jaan muuta erikoisalaa ajatellakaan. Vieläkään ei 
ole tullut vastaan sitä päivää, että töihin olisi kur-
ja mennä. Työn antama uusi näkökulma lääketie-
teeseen on ollut ällistyttävän virkistävä, ja ongel-
mien erilaisuuskin kirjaimellisesti eri planeetalta 
kuin aiemmin. Jos päivystäminenkin tuntuu jäl-
leen ihanalta, niin nykyisen päivätyöni ihanuu-
delle en edes keksi riittävän kuvaavia superlatii-
veja.

Vaikka työ ei ole kaikki kaikessa, vie se väkisin-
kin järisyttävän ison osan päivästä ja elämästä yli-
päänsä. Kuitenkin se, että saan tehdä työtä, mis-
tä nautin, näkyy ainakin omalla kohdallani erilai-
sena energisyytenä myös työn ulkopuolella, iltai-
sin ja vapaa-aikana. Olenkin sanonut olevani pa-
rempi äiti, kun teen työtä, minkä oikeasti koen 
omakseni. Ja vaikka päivystykset vievät yhteistä 
aikaa perheeltä, kertyy niistä kuitenkin iki-ihania 
aktiivivapaita, ja se kaikki ylimääräinen vapaahan 
on omistettu yksinoikeudella mussukoilleni. 




