
   

 
 
 
 
 
 

 

Vuorovaikutustaidossa ei ole koskaan valmis 

”Ammatillinen kehittyminen on minulla maahanmuuttajana käynyt mutkien kautta – eikä kehittyminen 
ikinä lopu. Kokemuksen karttuessa ymmärtää, miten vähän oikeasti tietää. 

Virossa toimiessani ehdin edetä osaston ylilääkäriksi ja yliopiston terveyskasvatuksen professoriksi, 
mutta Suomeen tullessani aloitin Helsingissä tohtoriksi väittelyn jälkeen amanuenssina. Kiinnostus 
syöpien hoitoon oli herännyt opintojen alkuvaiheessa Virossa, jossa ensimmäinen työpaikkani oli syö-
päkeskuksessa. 

Toimin nykyään palliatiivisen yksikön osastonylilääkärinä ja hoidettavanani on kaikkien syöpätyyppien 
potilaita. Yksi ihminen ei pysty tietämään jokaisesta syövästä kaikkein tuoreinta yksityiskohtaista tie-
toa, ja siksi keskustelut kollegojen kanssa sekä koulutukset ovat äärimmäisen tärkeitä.  

Hoidan paljon saattohoitopotilaita, mikä myös tarkoittaa jatkuvaa itsenä kehittämistä, itsetutkiskelua, 
lukemista ja kollegoilta oppimista. 

Minulle on tärkeää nähdä terveydenhoito panoraamana, siis ymmärtää, mihin oma erikoisalani sijoit-
tuu, mitä isossa kuviossa tapahtuu. Tätä ei ymmärrä, ellei kulje silmät auki, tapaa ihmisiä ja käy aktii-
visesti koulutuksissa. 

On äärimmäisen tärkeää, että työpaikalla on innostava esimies, sellainen, joka luottaa ja kertoo, miten 
ihmiset voisivat kehittyä lisää, mitä kenestäkin voisi vielä isona tulla. Olin itse tänne tullessani hyvin 
onnekas, sillä sain omaksi opastajakseni professori Eija Kalson. Hän ei koskaan kyseenalaistanut 
selviämistäni vaan ohjasi eteenpäin ja antoi uusia haasteita. 

Osaavat ja ammattitaitoiset esimiehet kannustavat oppimaan uutta ja kehittymään ammatissa. 

Kehittymisessä tarvitaan kollegoja, ja siksi on tärkeää viestittää, että mikäli minulla ei ole potilasta, 
oveni on auki, tervetuloa. Pyrin huolehtimaan siitä, että osastolle tulevilla on heti alusta asti tunne 
siitä, että heitä on odotettu. Nimikyltti on valmiina, ja he ovat saaneet tervetuliaiskirjeen, jossa on tie-
toa osastosta. 

Tunnelma on tärkeää myös potilastyössä. Vuorovaikutustaidot tietävät jatkuvaa kehittymistä, ja monet 
arkiset asiat ovat muita kuin lääketieteellisiä. Siinä että saa ihmiset uskomaan ja luottamaan, on op-
pimista koko elämäksi. 

Haaveissani on joskus myöhemmin tulevaisuudessa hakeutua psykoterapian koulutukseen. Haluaisin 
oppia tulkitsemaan ja tukemaan sairaita ihmisiä sekä heidän omaisiaan nykyistä paremmin. Vaikeat 
tilanteet vaativat paljon ja kysyvät hurjasti empaattisuutta, kykyä eläytyä toisen asemaan.” 
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