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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät rakentavat erikoistuvan 
lääkärin ammatillista identiteettiä ja millainen vaikutus strukturoidulla erikoistumisen 
koulutusputkella on erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin kehittymiseen ja 
lääkäriksi kasvamiseen. Tulosten avulla pyrittiin löytämään ehdotuksia siihen kuinka 
koulutuksella voitaisiin nykyistä paremmin tukea erikoistuvan lääkärin ammatillisen 
identiteetin rakentumista. Tutkimusaihe on tärkeä, sillä erikoistuvien lääkäreiden 
ammatillista kehittymistä on tutkittu vain vähän, mutta tieto siitä on tarpeellista muun 
muassa koulutuksen kehittämisen tueksi. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksasta 
erikoistuvan lääkärin teemahaastattelusta.  Kerätty aineisto analysoitiin luokittelun, 
teemoittelun ja tyypittelyn avulla ja niiden pohjalla apuna käytettiin teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysiä. Analyysitavat vaihtelivat tutkimuskysymyksittäin, sillä vastausten 
saaminen tutkimuskysymyksiin vaati analyysiltä erilaisia lähestymistapoja. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erikoistuvan lääkärin ammatillista 
identiteettiä rakentavia tekijöitä ovat ammatin ja erikoisalan valintaan liittyvät syyt, 
virheistä oppiminen ja muu työssä tapahtuva oppiminen sekä kokemus siitä onko 
lääkärin työ itselle kutsumusammatti vai ei. Erityisen tärkeä rooli ammatillisen 
identiteetin rakentumisessa näyttää olevan työyhteisöllä, etenkin seniorilääkäreillä ja 
toisilla erikoistuvilla lääkäreillä eli vertaisilla. Strukturoitua koulutusputkea 
tutkimukseen haastatellut erikoistuvat lääkärit pitivät hyvänä mallina 
erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen, sillä heidän mukaansa koulutusputki tarjosi 
muun muassa hyvän mahdollisuuden kokeilla eri erikoisaloja ja löytää sitä kautta 
itselleen sopiva ala. Tulosten perusteella näyttää siltä, että erikoistumiskoulutuksessa 
tulisi tarjota erikoistuville lääkäreille monipuolisia ja jossain määrin yksilöllisiä 
koulutusmahdollisuuksia, sillä heidän lääkäriksi kasvamisen prosessinsa ovat hyvin 
erilaisia. Lisäksi työyhteisön esimerkin ja tuen merkitys tulee tiedostaa ja erikoistuville 
lääkäreille on tärkeää tarjota ohjausta erilaisissa ohjaustilanteissa niin seniorilääkäreiden 
kuin vertaisten erikoistuvien kanssa.   

Jatkossa olisi tarvetta tutkia kuinka erikoistuvien lääkäreiden ammatillinen 
identiteetti kehittyy edelleen erikoistumiskoulutuksen aikana ja erikoislääkäriksi 
valmistumisen jälkeen. Lisäksi olisi mielenkiintoista tehdä vertailevaa tutkimusta siitä 
kuinka strukturoidun erikoistumiskoulutuksen ulkopuolella olevien erikoistuvien 
lääkäreiden ammatillinen identiteetti rakentuu. Millainen on heidän lääkäriksi 
kasvamisen prosessinsa verrattuna tässä tutkimuksessa tutkittuihin, strukturoidussa 
erikoistumiskoulutuksessa olleiden erikoistuvien lääkäreiden lääkäriksi kasvamisen 
prosessiin? 
 
Avainsanat: ammatillinen identiteetti, erikoistuva lääkäri, erikoistumiskoulutus, 
lääkäriksi kasvaminen 
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1 JOHDANTO 
 

Ammatillinen identiteetti on monisisältöinen ja laaja käsite ja ammatillista identiteettiä 

ja sen rakentumista onkin tutkittu monissa eri konteksteissa useista näkökulmista. 

Ammatillista identiteettiä koskevissa tutkimuksissa puhutaan muun muassa 

informaalista oppimisesta, työssä oppimisesta, vertaisoppimisesta ja erilaisista 

osaamista kehittävistä ohjausmenetelmistä kuten mentoroinnista ja tutoroinnista.  

Ammatillista identiteettiä on tutkittu sekä yleisellä että kontekstisidonnaisella tasolla, 

esimerkiksi ammatillisten opettajien parissa (mm. Vähäsantanen 2013). 

Myös lääkäreiden ammatillista identiteettiä on tutkittu jonkin verran. 

Aiemmat tutkimukset ovat kohdistuneet niin erikoislääkäreihin, erikoistuviin 

lääkäreihin kuin perusopintovaiheessa oleviin lääketieteen opiskelijoihinkin (mm. 

Niemi 1997; Ryynänen 2001; Lääkäri 2008-tutkimus; Hakamäki ym. 2011). Lisäksi eri 

kohderyhmien parissa on tehty hyvän lääkärin ominaisuuksia koskevaa tutkimusta 

(esim. Levy 2011) ja tutkimusta lääkäreiden ammatillisesta sosiaalistumisesta (esim. 

Järvinen 1985; Niemi, Vainiomäki & Rimpelä 1993). Näiden tutkimusaiheiden voidaan 

ajatella sivuavan jollakin tavalla myös ammatillista identiteettiä tai ainakin siihen 

liitettäviä piirteitä. Tiedon tarve ammatillisesta identiteetistä ja lääkäriksi kasvamisesta 

on viime vuosina tunnustettu ja tunnistettu lääkäreiden parissa ja identiteettitutkimus on 

lisääntymässä. Tiedon tarve on kuitenkin edelleen suuri ja esimerkiksi erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillista identiteettiä on tutkittu tarpeeseen nähden liian vähän. 

Erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin tutkiminen onkin nyt 

ajankohtainen tutkimusaihe, sillä lääkäreiden erikoistumiskoulutus on lähivuosina 

uudistumassa, kun erikoistumiskoulutuksen ohjausvastuu siirtyy opetus- ja 

kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Ministeriöiden asettama 

ohjauksen siirtoa valmisteleva työryhmä on muun muassa esittänyt yliopistojen 

erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn kehittämistä. Erikoistumiskoulutus-

uudistusten tavoitteena on tehdä erikoislääkärikoulutuksen säätelystä helpompaa ja 

mahdollistaa nopeampi reagoiminen palvelujärjestelmän muutoksiin. Lisäksi 

uudistuksilla pyritään parantamaan erikoistuvien lääkäreiden määrien kohdentumista 

tasaisemmin eri erikoisaloille ja lisäämään työllistymistä eri puolille Suomea. (STM 

2013.)
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Lähestyvien erikoistumiskoulutuksen muutosten myötä on tärkeää saada 

tietoa erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta ja erikoistuvien omista kokemuksista 

sekä heidän ammatillisesta identiteetistään, sillä erityisesti valintamenettelyn 

mahdollinen uudistuminen on merkittävä muutos erikoistumiskoulutuksessa. 

Muutoksen hallitun toteuttamisen tueksi tarvitaan tietoa muun muassa siitä kuinka 

erikoistuvien lääkäreiden ammatillinen identiteetti rakentuu ja mitkä tekijät vaikuttavat 

oman erikoisalan valintaan. Lääkärin työtä ja erikoisalavalintaa voidaan nimittäin 

jossain määrin pitää ”kutsumustyönä” ja aiemmin oman erikoisalan valitseminen on 

ollut melko vapaata. Uudistuksia suunniteltaessa pelkona onkin, että ne johtavat 

erikoistuvien lääkäreiden aiempaa vahvempaan ohjailuun, jonka seurauksista ei ole 

tietoa.  

Nykyisten näkemysten mukaan erikoistuvia lääkäreitä ei voida ”pakottaa” 

tietylle erikoisalalle vain erikoisalojen tarpeiden mukaan, vaan erikoisalan valinta on 

vahvasti sidoksissa myös persoonaan, työn tekemisen tapaan ja erikoistuvan omiin 

toiveisiin. Esimerkiksi Heikkilä ym. (2011) ja Hyppölä ym. (2008) ovat tutkineet 

lääkäreiden erikoisalavalintoihin liittyviä syitä ja motiiveja, sillä he pitävät erikoisalan 

valintaa yhtenä tärkeimmistä lääkärin uraan ja identiteettiin vaikuttavista tekijöistä. 

Nämäkin tutkimukset osoittavat, että on tärkeää tietää miksi erikoistuvat lääkärit 

hakeutuvat tietylle alalle ja tuleeko suunnitelluilla kiintiöillä todennäköisesti olemaan 

todellista ohjausvaikutusta erikoistuvien lääkäreiden erikoistumistoiveisiin. 

Erikoisalavalinnan lisäksi myös muiden ammatillisen identiteetin rakentumiseen ja 

lääkäriksi kasvamiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen on tärkeää ja 

ajankohtaista, sillä identiteetin rakentumisprosessin ymmärtäminen helpottaa myös 

koulutuksen suunnittelua. 

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tämän tutkimuksen keskiössä on erikoistuvien lääkäreiden ammatillinen identiteetti ja 

lääkäriksi kasvaminen, sillä niitä on tutkittu aiemmin hyvin vähän. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tarjota uutta tietoa erikoistuvien lääkäreiden ammatillisesta 

kasvamisesta muun muassa erikoistumiskoulutuksen kehittämisen tueksi. 
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Tutkimuksessa erikoislääkärikoulutuksen näkökulma huomioidaan tutkimalla 

erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat erikoistumiskoulutuksensa alkuvuosina osallistuneet 

putkimalliseen erikoistumiskoulutukseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Tätä 

kohdejoukkoa tutkimalla pyritään selvittämään strukturoidun koulutusmallin merkitystä 

ammatillisen identiteetin rakentumisessa ja lääkäriksi kasvamisessa. 

Tällä tutkimuksella halutaan ennen kaikkea selvittää mitkä tekijät 

rakentavat erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä ja millainen prosessi on 

erikoistuvan lääkärin lääkäriksi kasvaminen. Miten erikoistuvat lääkärit itse kuvailevat 

ammatillista kasvuaan? Kuinka koulutus auttaa ja tukee lääkäriksi kasvamista ja 

ammatillisen identiteetin kehittymistä? Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on saada 

tietoa siitä mikä on putkimallisen erikoistumiskoulutuksen rooli erikoistuvan lääkärin 

ammatillisessa kehittymisessä. Tulosten avulla pyritään löytämään keinoja siihen kuinka 

erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät voidaan huomioida 

erikoistumiskoulutuksessa. Koska erikoislääkärikoulutus ja sitä myötä puitteet lääkärin 

ammatilliselle kehittymiselle koostuvat pääasiassa työskentelystä sairaaloissa ja 

terveyskeskuksissa eli työssä oppimisesta, myös oppimisen näkökulma on mukana tässä 

tutkimuksessa.  

 Tutkimusraportin aluksi avataan tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä, 

kuten ammatillista kasvua, asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä, jonka jälkeen 

syvennytään tarkemmin tutkimuskontekstiin. Käsitteiden ja tutkimuskontekstin 

yhteydessä esitellään myös tuloksia aiemmista ammatillisen identiteetin rakentumista ja 

erityisesti lääkärin ammatillista identiteettiä koskevista tutkimuksista. Luvussa neljä 

kuvataan tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset ja luvussa viisi tutkimuksen 

toteutus eli aineiston hankinnan ja analysoinnin vaiheet. Luvusta kuusi alkaen esitellään 

tutkimuksen tuloksia. Tulosten esittely poikkeaa perinteisestä mallista, sillä luku 8 on 

samalla sekä vastaus yhteen tutkimuskysymykseen että alku pohdinnalle. Varsinainen, 

tutkimusraportin päättävä, pohdinta esitellään luvussa 9, josta löytyvät keskeiset 

ammatillista identiteettiä koskevat tutkimustulokset, tutkimuksen luotettavuuteen ja 

eettisyyteen liittyvät ratkaisut sekä jatkotutkimusehdotukset ja käytännön sovellukset 

lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen. 

 



 
 

 

2 AMMATILLISEN IDENTITEETIN RAKENTUMINEN 

ON MONIULOTTEINEN PROSESSI 

 

2.1. Ammatillinen osaaminen, ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus 

 

Ammatillinen osaaminen on kontekstisidonnainen käsite, joka viittaa työntekijän 

valmiuksiin ja osaamiseen tai työn vaatimuksiin. Molempia näkökulmia tarvitaan 

ammatillista osaamista kuvaavan kokonaiskuvan luomiseen, sillä työn onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että työn vaatimukset ja työntekijän osaaminen kohtaavat. (Collin 

2007, 128.) Pitkälle kehittynyt ammatillinen osaaminen voi johtaa asiantuntijuuteen eli 

työssä tarvittavaan erityisosaamiseen. Ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus 

kytkeytyvät vahvasti myös ammatilliseen identiteettiin, koska ne toimivat perustana 

yksilön käsityksille omasta ammatillisesta toimijuudestaan. 

Ammatillisen osaamisen kehittyminen vaatii usein ammatillista kasvua, 

joka on yksi edellytys työssä oppimiselle ja työssä kehittymiselle ja johon liittyvät 

muun muassa käsitykset omasta työhön sitoutumisesta ja työroolista (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2008, 40). Ammatillinen kasvaminen onkin oman osaamisen kehittämistä 

ja oman ammatillisen ja persoonallisen identiteetin muokkaamista (Eteläpelto & 

Onnismaa 2008) ja se on yhteydessä yksilön käsityksiin omasta roolistaan työssä sekä 

vastuusta ja sitoutumisesta työhön (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 40). Ammatillinen 

kasvaminen on prosessi, jonka aikana ihminen kokee voivansa kehittyä työssään ja joka 

ideaalitilanteessa jatkuu mahdollisimman pitkään työuran aikana. Ammatilliseen 

kasvuun vaikuttavat esimerkiksi työroolin selkeys, työntekijöiden kehittymisen 

tukeminen, virikkeellinen ja vaikutusmahdollisuuksia sisältävä työ, yksilön 

elämänvaiheet, motivaatio ja työntekijän omat kasvutavoitteet. (Ruohotie 2000, 49–56.)  

Ammatillinen osaaminen lisääntyy luonnollisesti kokemuksen myötä. 

Korkean ammatillisen osaamisen myötä syntyy asiantuntijuutta eli työtehtäviin ja 

työympäristöön kytkeytyvää erityisosaamista.  Janhonen ja Vanhanen-Nuutinen (2004, 

15–17) muistuttavat, että asiantuntijuuden kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, 

tiedonhankintaa, opiskelua ja uusia kokemuksia. Myös koulutuksella on tärkeä merkitys 

ammatillisessa kehittymisessä, mutta se ei automaattisesti takaa asiantuntijuuden 
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syntymistä, sillä asiantuntijuus kehittyy usein parhaiten työtä tekemällä ja ammatissa ja 

työtehtävissä tarvittavat tiedot ja taidot ovat osa asiantuntijuuden vaatimuksia.  

Vaikka ajatus asiantuntijuuden kehittymisestä työtä tekemällä on 

johdonmukainen, asiantuntijuuden selkeä määritteleminen on hankalaa, sillä siihen 

liittyy usein valtaa ja erilaisia käsityksiä siitä mitä asiantuntijuus kulloisessakin 

toimintaympäristössä on ja ketkä ovat asiantuntijoita ja millä perusteella. 

Asiantuntijuutta voidaankin luonnehtia monella tapaa, sillä se on kontekstisidonnaista. 

Se ei ole pysyvä ominaisuus tai status, vaan vaihtelee toimintaympäristöstä riippuen eli 

yksilö voi olla asiantuntija jossakin yhteisössä, muttei toisessa. (Isopahkala-Bouret 

2008.) Asiantuntijuuden kehittyminen vaatii usein riittävää ammattispesifiä osaamista, 

mutta myös riittävää persoonallista kehittymistä, itsesäätelytaitoja ja muutoksia ajattelu- 

ja toimintatavoissa (Onnismaa 2008, 17). Asiantuntijuus kehittyy läpi työuran muun 

muassa työssä oppimalla ja tietoa soveltamalla (Patja, Litmanen, Helin-Salmivaara & 

Pasternack 2009) suhteessa työtehtäviin (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2004, 15). 

Kuten asiantuntijuuden määritteleminen yleensä, myös lääkärin 

asiantuntijuuden määritteleminen on vaikeaa. Asiantuntija ja asiantuntijuus voidaan 

ymmärtää monella tavalla ja kuten aiemmin todettiin, määritelmät on usein sidottu 

johonkin kontekstiin. Lääkäreiden kohdalla asiantuntijuuden voidaan ajatella 

tarkoittavan esimerkiksi täsmällisyyttä ja luotettavuutta tai sitoutumista lääketieteen 

kehityksen seuraamiseen. Myös potilaiden kohtaaminen tilanteeseen sopivalla tavalla on 

osa lääkärin asiantuntijuutta. (Hilton & Southgate 2007.) Lisäksi korkeampina 

tavoitteina lääkärin asiantuntijuuteen liitetään perinteisesti korkea ammattitaito ja 

yhteiskunnallinen arvostus, eettisten ja moraalisten periaatteiden noudattaminen ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. (Saarni 2013, 194.) 

Yksilön käsitykset omasta ammatillisesta osaamisestaan ja mahdollisesta 

asiantuntijuudestaan ovat tärkeitä osia yksilön ammatillisessa identiteetissä, joka 

muotoutuu ja määrittyy jatkuvasti työuran aikana. Yhteiskunnallisten muutosten myötä 

työntekijän aktiivisuus omannäköisen ammatillisen identiteettinsä rakentamisessa ja 

muokkaamisessa sekä oman osaamisensa määrittelyssä ovat nousseet entistä 

tärkeämmiksi. 
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2.2. Identiteettien käsiteviidakossa 

 

Identiteetti on yksilön dynaaminen, moniulotteinen ja muuttuva käsitys itsestään. Se 

rakentuu vuorovaikutuksessa ja erilaisissa suhteissa toisten ihmisten sekä kulttuuristen 

ja sosiaalisten ympäristöjen kanssa (Ecclestone, Biesta & Hughes 2010, 9), ja se vaatii 

jonkinlaista jatkuvuutta ja menneisyyden ja ennakoidun tulevaisuuden yhdistämistä 

(Onnismaa 2008, 13). Identiteetti ilmiönä kuvastaa yksilön suhdetta yhteiskuntaan ja 

ympäröivään sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. Se sisältää oletuksen yksilöstä 

aktiivisena, omaa sosiaalista elämäänsä muokkaavana toimijana. (Eteläpelto 2007, 96–

98.) 

Ammatillinen identiteetti on lähellä identiteetin käsitettä ja tarkoittaa 

käytännössä samaa asiaa, eli ihmisen käsitystä itsestään, mutta se painottuu ammattiin ja 

työelämään. Ammatilliseen identiteettiin sisältyvät ihmisen käsitykset ja haaveet 

itsestään suhteessa työhön: mihin kuulun, mihin sitoudun, mitkä ovat tavoitteeni 

työelämässä. Se perustuu usein yksilön elämänhistoriaan ja on yksi keskeinen osa 

aikuisen muuta persoonallista identiteettiä.  (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2008, 26, 32.) 

Ropon ja Gustafssonin (2008, 73–74) narratiivisten tutkimusten mukaan persoonallinen 

ja ammatillinen identiteetti ovatkin elämänkerroissa kietoutuneet toisiinsa. Ne ovat 

usein toisistaan riippuvia ja persoonallisen identiteetin näkökulmasta merkitykselliset 

asiat suuntaavat ammatillista kehittymistä laajentaen ja spesifioiden identiteettiä. 

Ammatillinen identiteetti on itse luotu kokonaisuus ja yksi yksilön keskenään 

kilpailevista persoonallisista identiteeteistä (Hänninen 2008, 191–192; Eteläpelto 2007, 

109) ja lähtökohta yksilön käsityksille omasta ammatillisesta toimijuudestaan 

(Vähäsantanen & Billett 2008, 37). 

Tutkimuskirjallisuudessa ammatillisesta identiteetistä puhutaan useilla 

käsitteillä, jotka sisältävät erilaisia näkökulmia identiteettiin. Suomenkielisessä 

kirjallisuudessa yleisesti käytettyjä käsitteitä ovat ammatillinen identiteetti, 

työidentiteetti ja työhön liittyvä identiteetti, joita on hankala määritellä yksiselitteisesti 

ja kattavasti. Englanninkielisessä kirjallisuudessa sen sijaan puhutaan esimerkiksi 

käsitteillä vocational identity ja professional identity, joista ensimmäinen korostaa 

yksilön suhdetta tiettyä tehtävää tai ammattia kohtaan ja jälkimmäinen viittaa laajasti 

erilaisia ammatteja koskeviin identiteetteihin. Suomenkielisessä kirjallisuudessa 
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voidaan tehdä vastaavanlaista jaottelua kategorisoimalla työhön liittyvä identiteetti ja 

työidentiteetti ammatillista identiteettiä laajemmiksi käsitteiksi. (Eteläpelto 2007, 90.)  

 Työhön liittyvän identiteetin käsitteeseen liitetään usein kaikkien 

elämänalueiden tärkeys identiteetin rakentamisessa ja työssä oppimisessa (Collin 2008) 

ja se huomioi erityisesti työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät seikat (Paloniemi 

& Collin 2009), joten se sopii hyvin yläkäsitteeksi. Työidentiteettiin liittyvät myös 

työorganisaation tavoitteisiin, arvoihin ja yksilölliseen palkkaukseen liittyvät seikat 

(Eteläpelto 2007, 139). Ammatillinen identiteetti sen sijaan on suppeampi käsite, joka 

rajautuu enemmän työn kontekstiin. 

 Tässä tutkimuksessa käytetään pääsääntöisesti käsitettä ammatillinen 

identiteetti, koska tarkoituksena on tutkia erikoistuvien lääkäreiden identiteetin 

rakentumista nimenomaan suhteessa koulutukseen, joka erikoistuvien lääkäreiden 

kohdalla tarkoittaa valtaosin työn ohessa ja työtä tekemällä oppimista. Tutkimus 

rajautuu siis työn kontekstiin ja työn kautta rakentuvan identiteetin tutkimiseen, jolloin 

on perusteltua käyttää käsitettä ammatillinen identiteetti. 

 

2.3. Ammatilliset identiteetit muutoksessa 

 

Ammatillisen identiteetin voidaan ajatella olevan jatkuvasti muuttuva prosessi (Collin 

2008). Muun muassa Eteläpelto (2007, 137, 114) uskoo, että ainoa varma asia, joka 

identiteeteistä voidaan sanoa, on se, että ne ovat tulevaisuudessa alati muuttuvia. 

Esimerkiksi ammatilliset identiteetit näyttävät muuttuneen yksilöllisemmiksi ja niihin 

kohdistuu nykyisin toistuvia odotuksia joustavuudesta ja muutoksiin sopeutumisesta. 

Collinin (2008) tutkimukset osoittavat lisäksi, että ammatillinen identiteetti on monella 

tapaa yhteydessä oppimiseen ja työn lisäksi myös muihin elämänalueisiin. Työssä ja 

henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös yksilön 

ammatilliseen identiteettiin esimerkiksi itsensä kehittämisen, työn merkityksellisyyden 

ja uuden oppimisen halun kautta. Yksilö käyttääkin ammatillista identiteettiä 

ymmärtääkseen itseään ammatillisesti ja henkilökohtaisesti (Paloniemi & Collin 2009). 

Muuttuvassa työelämässä työntekijän tietoisuus omasta suhteestaan 

työhön ja ammattiin eli ymmärrys ammatillisesta identiteetistään on tärkeää, sillä 

työntekijän tulisi kyetä tunnistamaan ja tekemään näkyväksi oma osaamisensa ja omat 
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vahvuutensa. Ammatilliseen identiteettiin vaikuttavat nimittäin aina esimerkiksi 

työelämän ja työympäristön muutokset, joista seuraa usein tarve tarkastella, päivittää ja 

uudelleen määritellä omaa ammatillista identiteettiään.   (Eteläpelto & Vähäsantanen 

2008, 43.) Muutosten seurauksista puhuu myös Filander (2006, 52–53), joka esittää, että 

nykyisin ammatilliseen identiteettiin ei sisälly niinkään kiinnittyminen ammattiin vaan 

pikemminkin omaan työyhteisöön. Hänen mukaansa tämä johtuu yhteiskunnallisesta 

muutoksesta, jossa on siirrytty selkeistä työtehtävistä ja ammatillisista identiteeteistä 

yhteiseen työhön ja toimenkuviin. Työntekijöiltä edellytetään entistä enemmän kykyä 

yhteistyöhön ja laaja-alaiseen osaamiseen yksilöllisen osaamisen korostumisen sijaan. 

Myös Eteläpelto ja Onnismaa (2008, 9) sekä Eteläpelto ja Vähäsantanen (2008, 27) 

näkevät moniammatillisuuskeskustelun lisääntyneen ja ammatillisen identiteetin 

joutuneen jonkinlaiseen murrokseen. Työelämässä tärkeinä asioina pidettyjä 

moniammatillisuutta ja jaettua asiantuntijuutta voidaan nimittäin pitää esteitä vahvalle 

yksilölliselle ammatilliselle identiteetille. 

Edellä esitetyt näkemykset ammatillisen identiteetin murroksesta voinevat 

pitää nykyisin paikkaansa monella alalla, mutta lääkäreiden kohdalla identiteetti 

kiinnittynee kuitenkin vielä pitkälti ammattiin. Lääkärikoulutus on yksi selkeistä 

ammattiin tähtäävistä koulutuksista ja lääkärin työ melko perinteinen professioammatti. 

Lääkäreiden osaaminen, tiedot ja vastuu ovat erilaisia verrattuna muihin samassa 

työympäristössä työskenteleviin henkilöihin, kuten hoitajiin, joten vaikka työ sairaala- 

ja terveyskeskusympäristössä onkin moniammatillista, varsinaisesta asiantuntijuuden 

jakamisesta ei voida puhua samoin kuin toisenlaisissa asiantuntijaympäristöissä. 

Paloniemi & Collin (2009) vahvistavat tämän havainnoillaan, joiden mukaan 

sairaalaympäristössä yhteistyö ammatillisen identiteetin rakentamisessa eri 

ammattiryhmien kesken on erittäin vähäistä. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että 

lääkärit ja hoitajat rakentavat ammatillista identiteettiä melko erillään toisistaan. 

Ammatillisen identiteetin merkitys yksilöille vaihtelee; toisille työ on 

väline muiden elämässä tärkeiden asioiden toteuttamiseen, toisille se on keskeinen osa 

persoonallista identiteettiä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 32).  Kuitenkin työ ja 

ammatillinen identiteetti ovat jollain tavalla merkittäviä vaikuttajia kaikkien ihmisten 

sosiaalisessa elämässä ja sosiaalisessa identiteetissä. Ammatin perusteella tehdään muun 

muassa helposti tulkintoja ihmisten persoonasta, koulutuksesta, varallisuudesta ja jopa 

tuttavapiiristä. (Brown, Kirpal & Rauner 2007, vii, 3-4.) Ammatillisella identiteetillä voi 
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olla kauaskantoisiakin seurauksia, sillä esimerkiksi Apkerin ja Egglyn (2004) mukaan 

opintojen aikana muotoutuva ammatillinen identiteetti voi vaikuttaa myöhempiinkin 

työelämän ammatillisiin suhteisiin.  

 

2.4. Kokemukset rakentavat ammatillista identiteettiä 

 

Ammatillisen identiteetin rakentaminen on nykyisin koko työuran mittainen prosessi, 

mikä on seurausta muun muassa katkonaisesta työurasta ja työtehtävien vaihtelusta. 

Yksilön näkökulmasta tämä on ongelmallista, sillä ammatillisen identiteetin 

rakentamiseen tarvittaisiin ennustettavuutta ja jatkuvuutta, jota muuttuva työelämä ei 

tarjoa. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 27–28, 31.) Ammatillisen identiteetin 

rakentumiseen vaikuttavatkin siis monet eri tekijät ja prosessi on hyvin yksilöllinen. 

Myös lääkäreiden kohdalla pätkittäinen työura voi olla mahdollinen, mutta ammatillisen 

identiteetin jatkuva muokkautuminen johtunee tämän ammattikunnan kohdalla 

kuitenkin enemmän työkokemuksen ja osaamisen lisääntymisen mukanaan tuomista 

muutoksista, sillä lääkärin työssä jatkuva oppiminen on muun muassa teknologian 

kehittymisen myötä keskeistä.  

Ammatillinen identiteetti rakentuu muun muassa työntekijän työhön 

sitoutumisen ja siihen samastumisen kautta. Työpaikan käytänteet ja työn jatkuvuus ja 

arvostus vaikuttavat työhön orientoitumiseen ja siten myös ammatilliseen identiteettiin 

ja työntekijän käsitykseen tulevaisuudestaan työntekijänä. (Eteläpelto, Collin & 

Saarinen 2007, 9.) Ammatillisen identiteetin rakentuminen tapahtuukin nykyisin 

monenlaisten vaatimusten keskellä tasapainoillen. Työorganisaatiot pyrkivät 

sitouttamaan työntekijät arvoihinsa ja toimintakulttuuriinsa, yhteiskunnalliset työn 

muutokset edellyttävät uudenlaisia identiteettejä ja toisaalta vaakakupissa painavat 

työntekijän omat tavoitteet ja tarpeet. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 30–31.)  

Vähäsantasen ja Billettin (2008, 38–39) tutkimukset ovat osoittaneet, että 

ammatillisen identiteetin rakentamisessa mukana ovat sekä kontekstuaaliset että 

persoonalliset tekijät. Myös Collin (2008) sekä Eteläpelto ja Vähäsantanen (2008) 

katsovat ammatillisen identiteetin rakentuvan persoonallisten ja sosiaalisten tekijöiden 

vuorovaikutuksen kautta. Heidän mukaansa ammatillisen identiteetin rakentuminen on 

prosessi, jossa persoonallisten ja sosiaalisten tekijöiden painotukset vaihtelevat 

identiteetin rakentumisen ja työuran eri vaiheissa. Työuran alkuvaiheessa korostuu usein 
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työyhteisöön sosiaalistuminen ja kulttuurisen pääoman ja yhteisön tapojen 

omaksuminen, kun taas myöhemmin persoonalliset tekijät saavat suuremman 

painoarvon ja yksilön omat näkemykset nousevat paremmin esiin (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2008, 44). 

Ammatillisen identiteetin kehittyminen alkaa usein jo koulutuksen ja uran 

alkuvaiheessa, jolloin uudet kokemukset ja kognitiiviset konfliktit saavat opiskelijan 

reflektoimaan itseään ja omaa toimintaansa. Ammatillisen identiteetin näkökulmasta 

tällä reflektointiprosessilla on tärkeä merkitys, sillä realistinen kuva ammatin haasteista 

ja mahdollisuuksista auttaa opiskelijaa ammattiin sitoutumisessa. (Niemi 1997.) 

Virtanen, Tynjälä ja Stenström (2008, 30–32) esittävät tutkimustensa perusteella, että 

opiskelijoiden kohdalla ammatillisen identiteetin rakentumiseen vaikuttavat myös oman 

alan opetusmenetelmät ja koulutusrakenteet. He kuitenkin huomauttavat, että 

tutkimuksen näkökulmalla voi olla merkitystä tuloksiin ja siten myös siihen kuinka 

ammatillisen identiteetin nähdään rakentuvan ja mitkä ovat sen mahdollisuudet ja esteet. 

Koulutuksen näkökulmasta tehty tutkimus antaa todennäköisesti erilaisen tuloksen kuin 

esimerkiksi työelämän näkökulmasta tehty tutkimus. Collinin (2008) mukaan yhtälössä 

pitäisi lisäksi huomioida työssä oppiminen, johon työ, oppiminen ja työhön liittyvä 

identiteetti ovat yhteydessä.  

 



 
 

 

3 LÄÄKÄRIN AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA 

OSAAMINEN 
 

Lääkäreiden parissa on tehty hyvin vähän identiteettitutkimusta, sillä lääkärin 

ammatillisen identiteetin on ajateltu syntyvän oppimisen luonnollisena sivutuotteena. 

Tämän vuoksi suuri osa ammatillista kehittymistä sivuavista tutkimuksista on käsitellyt 

lähinnä ammatillisen sosialisaation prosessia, jonka aikana aloittelevat lääketieteilijät 

omaksuvat ammatilliseen kulttuuriin sisältyviä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita. 

Sosialisaatio tapahtuu pääasiassa vuorovaikutusprosessien aikana ja niissä ovat mukana 

esimerkiksi samassa vaiheessa olevat lääketieteen opiskelijat tai muut erikoistuvat 

lääkärit, potilaat, vanhemmat lääkärikollegat sekä muu sairaalan henkilökunta, 

esimerkiksi sairaanhoitajat. Sosiaalistumisessa oma osansa on organisatorisilla 

tekijöillä, kuten henkilökunnan valta-asemilla, mutta vielä merkittävämpiä vaikuttajia 

ovat tilannekohtaiset tekijät, kuten roolimallit ja vertaistuki. (Ryynänen 2001, 22; 44.) 

 Lääkärin ammatilliseen kehittymiseen sisältyy ajatus ammattiin kuuluvien 

sisältöjen omaksumisesta ja ammattiin kasvamisesta. Holmberg-Marttilan ym. (2005, 

554) mukaan ”lääkäriksi kasvaminen tarkoittaa ammatillisen identiteetin rakentuessa 

tapahtuvia muutoksia opiskelijan käyttäytymisessä, tiedoissa, taidoissa, mielikuvissa, 

käsityksissä, havainnoissa ja uskomuksissa”. Lääkäriksi kasvaminen on siis vahvasti 

yhteydessä ammatilliseen identiteettiin sekä edellä mainittuun sosialisaation prosessiin. 

Myös osaamisen kehittymisellä on tärkeä merkitys lääkärin ammatillisen kasvamisen 

prosessissa. Levyn (2011, 28) näkemys on, että lääkärin asiantuntijuuden kehittymistä ja 

ammatillista kasvua on tärkeää tutkia osana koulutusta, jotta lääketieteen opiskelijoita ja 

erikoistuvia lääkäreitä osataan tukea ammattiin kasvamisessa niin koulutuksen kuin 

työelämään siirtymisen aikana.  

 

3.1. Lääkärin ammatillinen identiteetti 

 

Tutkimusten mukaan lääkärin ammatillinen identiteetti ja sen rakentuminen ovat iso osa 

yksilön muuta identiteettiä. Tämä lienee seurausta pitkästä koulutuksesta ja 

kuormittavasta työstä, joilla on luonnollisesti vaikutusta myös työn ulkopuoliseen 
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elämään, kuten työn ja perheen yhteensovittamiseen. Tätä pitkään vallalla ollutta 

käsitystä työn vaikutuksesta identiteettiin on kuitenkin kyseenalaistettu ja on alettu 

ajatella, että yhteys voi toimia toisinkin päin siten, että henkilökohtainen elämä ja sen 

tapahtumat vaikuttavat työhön ja ammatilliseen identiteettiin. (Paloniemi & Collin 

2009.) Tämän voidaan hyvin ajatella pitävän paikkansa, sillä esimerkiksi lääkärin 

ammatilliseen identiteettiin sisältyy lääketieteellisen tiedon ja osaamisen lisäksi paljon 

yleisesti tarpeellisia taitoja, kuten itsesäätelytaitoja, tiimityötaitoja ja ryhmäprosessien 

arviointitaitoja. Edellä mainittujen taitojen oppiminen on tärkeää, sillä ne ovat keskeisiä 

terveydenhuoltoalan työssä pärjäämisen kannalta. (Kenny, Mann & MacLeod 2003.)  

Myös ympäristöllä on tärkeä merkitys ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa, sillä se määrittelee millaisia ammatillisen identiteetin kannalta tärkeitä 

asioita on mahdollista oppia ja miten. Esimerkiksi Banduran sosiaalisen oppimisen 

teorian mukaan oppimista tapahtuu paitsi omista kokemuksista oppimalla, myös 

havainnoimalla ja jäljittelemällä muita ihmisiä ja heidän toimintaansa. Teoria on 

kehitetty alun perin lapsia tutkimalla, mutta se sopii myös aikuisiin ja erityisen hyvin 

työelämän kontekstiin, sillä työpaikoilla on tavallista, että uudet työntekijät eli noviisit 

oppivat seuraamalla kokeneempien työntekijöiden toimintaa ja ottamalla heistä mallia. 

(Valleala 2007, 64.) Esimerkiksi erikoistuvien lääkäreiden tapauksessa yhteistyö 

kokeneempien kollegojen kanssa opettaa erikoistuville lääkäreille tarpeellisia 

lääketieteellisiä taitoja, lääketieteellisen kielen käyttöä sekä työhön kuuluvia 

viestintämalleja (Apker & Eggly 2004). 

Roolimallien merkitys lääkärikoulutuksessa korostuu myös siksi, että 

koulutuksessa voidaan ajatella edelleen toteutettavan jossain määrin perinteistä mestari-

kisälli-mallia, jossa nuorempi lääkäri oppii kokeneempaa kollegaa seuraamalla. Lääkäri-

identiteetti kehittyykin hyvin pitkälti osallistumalla käytännöntyöhön ja rakentamalla 

identiteettiä suhteessa työhön (Kenny, Mann & MacLeod 2003). Esimerkiksi 

erikoistuvat lääkärit oppivat parhaiten harjoittelemalla ammattiin liittyviä tehtäviä eli 

muun muassa erilaisia kliinisiä käytäntöjä sairaaloiden eri yksiköissä ja osastoilla 

(Ruoranen, Collin, Paloniemi & Eteläpelto 2013, 101). 

Sosiaalisen oppimisen teoria sopii hyvin selittämään erikoistuvien 

lääkäreiden oppimista, sillä erikoistumiskoulutuksessa mestari-kisälli–malli on paljon 

käytetty etenkin taitoja opetettaessa. Nuoret lääkärit seuraavat ensin kollegojensa 

työskentelyä ja osallistuvat sitten itse työskentelyyn vaiheittain aluksi avustajan ja 
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pikkuhiljaa toteuttajan (operatöörin) roolissa. Teorian sopivuutta vahvistavia tuloksia on 

saatu myös erikoistuvia lääkäreitä koskevissa tutkimuksissa, sillä esimerkiksi Ruorasen 

ym. (2013, 105–107) mukaan erikoistuvat lääkärit pitävät parhaina oppimistilanteita, 

joissa he pääsevät työskentelemään yhdessä vanhemman kollegan kanssa tai saavat 

vertaistukea muilta erikoistuvilta lääkäreiltä.  

Ryynänen (2011, 168–173) esittää, että lääkärin ammatillinen identiteetti 

rakentuu henkilökohtaista elämää, lääketieteen koulutusta ja työtä koskevien 

toimintajärjestelmien (activity system) vuorovaikutuksessa. Lisäksi yksi elementti 

identiteetin rakentumisprosessissa on edellisten osa-alueiden risteävistä pohdinnoista 

muodostuva lääkärin rooliin valmistautuminen. Ryynäsen mukaan edellä mainitut 

toimintajärjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat yhdessä 

perustan lääkärin identiteetin rakentamiselle. Toimintajärjestelmissä pinnalla olevat 

pulmat vaihtelevat hieman muun muassa opintojen vaiheen mukaan, mutta kautta linjan 

tukea kaivattaisiin erityisesti ammattilaisuutta, kuoleman kohtaamista, 

kommunikointitaitoja ja biolääketieteen ja psykososiaalisten näkökulmien 

yhteensovittamista koskevissa asioissa.  

Pratt, Rockmann ja Kaufmann (2006) puolestaan ovat tutkineet 

ammattilaisten ammatillisen identiteetin rakentumista haastattelemalla ja seuraamalla 

ensihoitoon, radiologiaan ja kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä. Heidän tuloksensa 

osoittavat, että identiteetin rakentamiseen vaikuttavat identiteetin eheyttä loukkaavat 

toimet, kuten työssä ja työtehtävissä tapahtuvat muutokset, valinnanvapaus työssä, 

identiteetin vahvuus ja loukkaavien toimien voimallisuus. Myös palautteella ja 

roolimalleilla oli merkitystä identiteettityössä. Prattin, Rockmannin ja Kaufmannin 

tutkimuksessa yksi merkittävä tulos oli lisäksi se, että erikoistumisvaiheessa olevat 

lääkärit muokkasivat ristiriitatilanteessa identiteettiään siten, että se vastasi heidän 

tekemäänsä työtä ja sen vaatimuksia eli he eivät muuttaneet työtään vastaamaan 

identiteettiään. Pratt, Rockmann ja Kaufmann kutsuvat tätä prosessia identiteetin 

räätälöimiseksi (identity customization). Edellä esitetty tulos identiteetin räätälöimisestä 

on luonnollinen, sillä erikoistuvien lääkäreiden vastuu ja valta työn muokkaamiseen 

ovat erikoistumiskoulutuksen aikana melko vähäisiä. Samalla tulos kuitenkin todistaa 

kuinka suuri merkitys työllä on etenkin erikoistumisvaiheessa olevien lääkäreiden 

identiteetin rakentumisessa. 
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3.1.1 Lääkärin ammatillinen identiteetti alkaa kehittyä jo perusopintojen aikana 

 

Tutkimusten mukaan lääketieteellisellä koulutuksella on iso rooli erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillisen identiteetin rakentumisessa, sillä koulutuksen kautta syntyvä 

vuorovaikutus senioreiden ja toisten erikoistuvien kanssa opettaa erikoistuville 

lääkäreille millainen lääketieteellinen kulttuuri on ja kuinka he voivat sen puitteissa 

kehittää ammatillista identiteettiään (Apker & Eggly 2004). Ammatti voi myös olla 

vahvasti erikoistuvan lääkärin minäkuvaa määrittävä tekijä, sillä työssä ja etenkin 

omalla erikoisalalla rakennettu identiteetti on osa identiteettiä myös työn ulkopuolella. 

Usein työ voikin olla erikoistuvalle lääkärille enemmän kuin palkkatyö; se on työ johon 

sitoudutaan tosissaan. (Paloniemi & Collin, 2009.) Työhön voi liittyä myös kokemus 

kutsumuksesta, joka voi toimia yhtenä ammatillista identiteettiä ilmentävänä tekijänä 

(Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 40). Niemen (1997) mukaan ennen perusopintojen 

kliinistä vaihetta suurin osa lääketieteen opiskelijoista turvautuu pääasiassa 

hypoteettisiin ura-ajatuksiin, sillä heillä ei ole vielä henkilökohtaista ammatillista 

kokemusta kliinisen työn kontekstista. Tämän vuoksi ammatillisen identiteetin 

tutkiminen ja pohdinta alkaa usein vasta perusopintojen kliinisessä vaiheessa.  

Princen ja Boshuizenin (2004) mukaan lääketieteelliseen koulutukseen 

kuuluu kaksi suurempaa siirtymää, siirtyminen prekliinisestä vaiheesta kliiniseen 

koulutukseen ja sitten perusopinnoista erikoistumiskoulutukseen. Nämä siirtymät voivat 

olla hankalia joillekin lääketieteen opiskelijoille, sillä ne tuovat muutoksia 

opiskelijoiden ammatillisen sosiaalistumisen prosessiin. Esimerkiksi tiedon 

soveltaminen, oppiminen, kliininen päättelytyö ja työyhteisöön kiinnittyminen ovat 

asioita, joihin lääketieteen opiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden pitää 

siirtymätilanteissa sopeutua. Uuteen työ- ja opiskeluympäristöön siirtyminen aiheuttaa 

stressiä, joka asettaa haasteita opiskelijoiden ja erikoistuvien ammatilliselle 

kehittymiselle. Ammatilliseen kehittymiseen perustaa luovat edellä mainittujen 

haasteiden lisäksi myös lääketieteen opiskelijoiden ja erikoistuvien omat 

henkilökohtaiset, hyvän lääkärin ominaisuuksia koskevat käsitykset, jotka ohjaavat 

esimerkiksi asiantuntijuuteen kasvamista ja sitä mitkä arvot omaksutaan lääkärin työssä 

tärkeiksi (Levy 2011, 36). 

Koulutuksessa olevien lääketieteen opiskelijoiden ja erikoistuvien 

lääkäreiden tulee oppia koulutuksensa aikana paitsi kliinisiä taitoja, myös hiljaista, 
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havaitsematonta tietoa siitä mitä lääkärinä oleminen on, joten mestari-kisälli–tyyppinen 

opetus on lääketieteellisessä koulutuksessa edelleen tärkeää. Hiljainen tieto on 

kokemuksen kautta syntynyttä tietoa ja osaamista, jota kokenut lääkäri toteuttaa 

automaattisesti erilaisissa ammattiin liittyvissä tilanteissa. Tätä hiljaista tietoa välittyy 

opiskelijoille parhaiten silloin, kun kokeneempi lääkäri käyttää opetustilanteessa 

reflektoivaa, arviointiin ja palautteeseen perustuvaa opetusmenetelmää. Tämä 

menetelmä mahdollistaa kokemuksellisen näkökulman esille tulemisen opetuksessa. 

(Holmberg-Marttila ym. 2005.) Monissa tutkimuksissa lääketieteen opiskelijat ovatkin 

kertoneet oppivansa parhaiten tekemällä asioita. Myös toimenpiteiden seuraaminen ja 

havainnointi, toimenpiteiden valmistelu ja opitun reflektointi on koettu hyvinä keinoina 

oppia ammatissa tarvittavia taitoja. (Boshuizen 2004, 91.) Niemen (1997) 

tutkimuksetkin osoittavat, että useat lääketieteen opiskelijat ovat halukkaita 

reflektoimaan oppimistaan ja ammatillisia näkemyksiään, jos heille annetaan siihen 

mahdollisuus.  

 

3.2. Lääkärikoulutus ja lääkärin osaaminen 

 

Lääkäreiden koulutus lääketieteen opiskelijoista erikoislääkäreiksi on pitkä. 

Lääketieteen perusopinnot tarjoavat nimensä mukaisesti perustiedot ja –taidot 

lääketieteestä ja eri erikoisaloista ja opiskelu johtaa lopulta lääketieteen lisensiaatin 

tutkintoon. Tämän tutkinnon suoritettuaan lääketieteen opiskelijat saavat kelpoisuuden 

harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti. Perusopintojen jälkeen osaamista syvennetään 

erikoistumis-koulutuksessa itse valitulla erikoisalalla niin perusterveydenhuollossa kuin 

erikoissairaanhoidossa työskentelemällä. Pitkän koulutuksen aikana lääketieteen 

opiskelijoista kasvaa oman alansa erikoislääkäreitä, osaajia ja asiantuntijoita, joilla on 

monenlaista ammattiin kytkeytyvää osaamista.  

Lääketieteellisen koulutuksen tavoitteena on opettaa lääketieteen 

opiskelijoille sekä opetussuunnitelmaan sisältyviä lääketieteellisiä aiheita että sitä 

kuinka lääkäri puhuu ja käyttäytyy. Koulutukseen kuuluu siis sekä tiedollisten sisältöjen 

opettelua että ammatillisen identiteetin kehittymistä. (Monrouxe 2010.) 

Perusopintovaiheessa lääketieteen opiskelijat opettelevat keskeisiä lääketieteellisiä 

tietoja ja ilmiöitä sekä tutustuvat käytännön työhön avustajien roolissa, jolloin he 
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oppivat ongelmanratkaisutaitoja, hankkimiensa tietojen soveltamista potilaiden hoidossa 

sekä lääkärille sopivaa käytöstä ja ajattelutapaa. Erikoistumisvaiheessa erikoistuvat 

lääkärit sen sijaan keskittyvät soveltamaan tietojaan ja taitojaan ja koulutus painottuu 

usein yhden tietyn erikoisalan sisältöjen ja taitojen hallitsemiseen. (Prince & Boshuizen 

2004, 121.) 

Lääkäri tarvitseekin työssään monenlaista osaamista, sillä lääkärin 

ammatti on vastuullinen ja lääkärin harteilleen asetetaan usein vastuu toisten hengestä ja 

terveydestä. Lääkärin ammatti on tyypillinen professioammatti, jossa ammattikuntaa 

yhdistävät pitkän koulutuksen tuoma erikoisosaaminen sekä yhteinen arvopohja ja 

lääkärin etiikka. Lääkäreiltä odotetaan paljon ja heidän tulee olla potilaiden ja omaisten 

luottamuksen arvoisia. Muun muassa hyvät toimenpidetaidot, viestintä- ja 

kuuntelutaidot, kyky ottaa vastaan palautetta ja kyky olla puolueeton ja kriittinen ovat 

lääkärille asetettuja odotuksia. Lääkäreillä on myös eettinen velvoite kehittää 

ammatillista osaamistaan jatkuvasti niin tietojen kuin taitojen osalta omien, työyhteisön 

ja potilaidensa tarpeiden mukaan.  (Saarni 2013, 194–200, 240.) 

Lääkäreiden osaamisessa korostuu tavallisesti lääketieteellisen tiedon 

hallitseminen, mutta sen lisäksi esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, terveyden 

edistäminen ja potilastyö ovat tärkeitä työssä tarvittavia taitoja. Lääkärin työn keskeiset 

osaamisalueet liittyvät siis lääketieteelliseen tietoon, johtamistaitoihin ja 

ihmissuhdetaitoihin, mutta osaamistarpeiden painotukset vaihtelevat muun muassa 

erikoisalan, iän, työkokemuksen ja työtehtävien mukaan. Lääkärin tärkein 

oppimisympäristö onkin työympäristö, joka on usein nopeasti muuttuva. Sen vuoksi 

erityisesti työssä vastaantulevat haasteet määrittävät lääkärin osaamistarpeita ja 

ammatillisen kehittymisen kannalta työssä tapahtuvalla oppimisella on suuri merkitys. 

(Patja & Litmanen 2010; Litmanen, Ruskoaho, Vänskä, Halila & Patja 2011.) 

 

3.3 Tutkimuksen kohderyhmänä erikoistumisen koulutusputkeen 

osallistuneet erikoistuvat lääkärit  

 

Lääkärin ammattiin kouluttautuminen on useiden vuosien mittainen prosessi. Koulutus 

alkaa noin kuusi vuotta kestävällä lääketieteen peruskoulutuksella, josta opiskelijat 

valmistuvat lääketieteen lisensiaateiksi ja saavat oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia 
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itsenäisesti. Tämän jälkeen lääketieteen lisensiaatit voivat hakea yliopistosta opinto-

oikeutta erikoistumiskoulutukseen, jossa he voivat koulutuksen kautta erikoistua 

jollekin valitsemalleen lääketieteen erikoisalalle. Erikoistumiskoulutuksen vaatimukset 

vaihtelevat jonkin verran erikoisaloittain, mutta usein erikoistumiskoulutukseen sisältyy 

työskentelyä terveyskeskuksessa sekä keskus- ja yliopistosairaalassa valitulla 

erikoisalalla. Työssä oppimisen lisäksi erikoistumiskoulutukseen kuuluu 

toimipaikkakoulutusta ja teoreettista kurssimuotoista koulutusta. 

(Erikoislääkärikoulutusopas 2013–2015, UEF.)  

Pääsääntöisesti erikoistumiskoulutuksessa olevat erikoistuvat lääkärit 

hakevat itse kaikki erikoistumiskoulutuksensa työ- ja koulutuspaikat yliopistojen 

hyväksymistä koulutussairaaloista. Erikoistuvien kouluttautumista helpottamaan on 

kuitenkin luotu strukturoidumpia koulutusmalleja, jossa työ- ja koulutuspaikka taataan 

kouluttajan toimesta tietylle pidemmälle ajanjaksolle. Yksi tällainen koulutusmalli on 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitetty erikoistumisen runkokoulutusputki, jonka 

tarkoituksena on taata erikoistuvalle lääkärille työtä ja koulutusta Keski-Suomessa noin 

kahden vuoden ajaksi. Koulutusputkeen on jatkuva haku ja erikoistuvat lääkärit valitaan 

koulutukseen haastattelun perusteella. Koulutusputkessa suoritetut palvelut erikoistuvat 

lääkärit voivat lukea osaksi erikoistumiskoulutustaan, mutta putki toimii myös 

yleislääketieteen erityiskoulutuksena (YEK) eli koulutuksena joka lääketieteen 

lisensiaatin täytyy suorittaa, jos hän tahtoo toimia lääkärinä sairasvakuutuksen piirissä 

Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa. Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri oli ensimmäinen sairaanhoitopiiri, joka alkoi järjestää putkimallista 

koulutusta, mutta myöhemmin mallia on varioitu muuallakin. 

 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoistumisen koulutusputki koostuu 

erimittaisista koulutusjaksoista, joihin koulutettavat voivat myös itse vaikuttaa. Usein 

kaikki koulutettavat aloittavat työnsä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

päivystyksestä työskennellen siellä muutaman kuukauden. Tämän lisäksi 

koulutusputkeen sisältyy jokaiselle erikoistuvalle lääkärille pakollinen noin yhdeksän 

kuukauden mittainen terveyskeskuspalvelu, joka jakautuu tavallisesti suoritettavaksi 

osittain yhdessä maaseutumaisessa ja osittain yhdessä kaupunkimaisessa Keski-Suomen 

alueen terveyskeskuksessa. Koulutusputken loppuaika eli noin vuosi koostuu 

erimittaisista erikoisalapalveluista erikoistuvien itsensä valitsemilla erikoisaloilla. 
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Tämän tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin järjestämään erikoistumiskoulutusputkeen osallistuneet erikoistuvat 

lääkärit, koska koulutusputken tutkiminen haluttiin yhdistää erikoistuvien lääkäreiden 

ammatillisen identiteetin tutkimiseen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri aloitti 

putkimallisen erikoistumiskoulutuksen järjestämisen vuonna jo vuonna 2008, mutta 

koulutusta tai siihen osallistuneita erikoistuvia lääkäreitä ei ole vielä aikaisemmin 

tutkittu palautekyselyjä ja henkilökohtaisia palautekeskusteluja laajemmin. Vuoden 

2013 loppuun mennessä koulutukseen oli osallistunut noin 40 henkilöä, joista osalla 

koulutusputki oli vielä kesken, joten kohdejoukkoon kuuluu erikoistumiskoulutuksen eri 

vaiheissa olevia erikoistuvia lääkäreitä. Lisäksi koulutusputken käyneiden ja siinä 

mukana olevien joukossa on useille eri erikoisaloille erikoistumaan ilmoittautuneita, 

joten tutkimuksen kohdejoukko on monipuolinen. Monipuolisen kohdejoukon avulla 

pyrittiin löytämään muun muassa mahdollisia ammatillisessa identiteetissä koulutuksen 

myötä tapahtuvia muutoksia sekä erikoisalan valintaan vaikuttavia erilaisia syitä. 

 Kohdejoukosta etsittiin haastateltavia tutkimukseen sähköpostikutsun 

avulla. Sähköpostikutsussa kerrottiin lyhyesti tutkimuksesta ja haastattelujen alustavasta 

aikataulusta ja tarkemmat tiedot annettiin sähköpostin liitteenä olevassa 

tutkimustiedotteessa (ks. tutkimusraportin liite 1). Sähköpostikutsuun vastasi kaksi 

erikoistuvaa lääkäriä, jotka molemmat haastateltiin. Koska sähköpostitse lähetetyt 

muistutuksetkaan eivät tuoneet lisää kiinnostuneita, haastateltavia alettiin etsiä 

puhelimitse valitsemalla puhelinnumerolistasta aineistonkeruun hetkellä Jyväskylässä 

tai lähialueella työskenteleviä erikoistuvia. Muina valintakriteerinä pidettiin 

erikoistuvien ilmoittamaa erikoisalavalintaa ja koulutusputken käymisen ajankohtaa 

siten, että tutkimukseen saataisiin mukaan mahdollisimman monen eri erikoisalan 

erikoistuvia lääkäreitä eri vuosina koulutusputkeen osallistuneiden joukosta. 

Haastatteluun saatiin mukaan kaikki puhelimitse tavoitetut erikoistuvat lääkärit, joita oli 

yhteensä 6, jonka jälkeen aineiston laajuutta pidettiin tämän tutkimuksen näkökulmasta 

riittävänä. 



 
 

 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Erikoistuvien lääkäreiden ammatillista identiteettiä ja lääkäriksi kasvamista on tutkittu 

vähän. Sen vuoksi tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä uutta tietoa erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillisen identiteetin rakentumisesta ja erityisesti identiteetin 

rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä. Näiden tietojen avulla pyritään tarjoamaan 

näkökulmia siihen, kuinka erikoistuvien lääkäreiden koulutusta voidaan kehittää entistä 

paremmaksi. Lisäksi tutkimustulosten avulla pyritään tarjoamaan ideoita lähivuosina 

uudistuvan valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen suunnitteluun, sillä tämän 

tutkimuksen tarjoamia tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää huomioimalla tulosten 

antama tieto erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin rakentumisesta ja sen 

tukemisesta.  

 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä tekijät rakentavat 

erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä ja millainen on erikoistuvan lääkärin 

ammatillisen kasvamisen prosessi. Lisäksi tutkimuksella halutaan saada tietoa siitä, 

mikä vaikutus erikoistumisen koulutusputkella on ammatillisen identiteetin 

rakentumiseen. Tulosten perusteella pyritään ymmärtämään kuinka erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillisen identiteetin kehittymistä voitaisiin koulutuksella nykyistä 

paremmin tukea huomioimalla koulutuksessa ammatillista identiteettiä rakentavat 

tekijät. 

 

Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä tekijät rakentavat erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä? 

2. Mikä rooli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoistumisen koulutusputkella on 

erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisessa? 

3. Miten ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät voidaan huomioida 

koulutuksessa? 

 



 
 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

5.1 Aineiston keruu 

 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Teemahaastattelu (focused 

interview) on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa tutkija on etukäteen 

määritellyt teemoja ja aihealueita, joista hän toivoo haastattelussa keskusteltavan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Teemahaastattelu perustuu haastateltavien 

elämysmaailman tutkimiseen eikä se edellytä etukäteen luotua yhteistä kokemusta tai 

tulkintaa tutkittavasta asiasta. Teemahaastattelu sopii kaikenlaisten kokemusten, 

ajatusten ja uskomusten tutkimiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) 

Teemahaastattelun tarkoitus on olla melko vapaamuotoista, etukäteen määriteltyjen 

teemojen ohjaamaa keskustelua, jossa teemojen käsittelyn laajuus ja syvyys vaihtelevat 

haastattelusta toiseen. (Eskola 2007, 33). 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin 

teemahaastattelu, koska se antaa tilaa haastateltavien oman äänen esille tuloon ja 

mahdollistaa tutkittavien ajatusten ja kokemusten selvittämisen. Haastattelu sopii lisäksi 

hyvin menetelmäksi melko vähän tutkitun aiheen tutkimiseen, sillä se on joustava 

menetelmä, jota voidaan muokata haastateltavien mukaan ja joka mahdollistaa muun 

muassa tarkentamisen ja asioiden selventämisen tutkimustilanteessa (ks. esim. Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 73). Haastateltavien äänen esille tuleminen ja väärinkäsitysten 

välttäminen on tässä tutkimuksessa tärkeää, koska tutkimuksella tavoitellaan syvällistä 

tietoa erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisesta. Haastateltavat 

saivat etukäteen tietoonsa tutkimuksen aiheen ja joitakin pääteemoja, jotta he pystyivät 

ennen haastattelua hieman valmistautumaan ja palauttamaan mieleensä kokemuksiaan 

erikoistumiskoulutuksesta ja lääkäriksi kasvamisesta.  

Teemahaastattelussa haastattelurungoksi laaditaan tavallisesti luettelo 

teema-alueista, jotka jaetaan ja luokitellaan edelleen alakäsitteiksi. Teema-alueet 

perustuvat usein tutkimuskysymyksiin, mutta eivät välttämättä ole yhteneviä 

tutkimuksen keskeisten käsitteiden kanssa. Haastattelun tueksi tutkija voi teema-

alueluettelon lisäksi laatia tarkentavia kysymyksiä ja käyttää niitä tarpeen mukaan. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 66–67.) Tämän tutkimuksen teemahaastattelurunko (ks. liite 
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2) laadittiin tutkimuksen viitekehyksestä löytyvän aikaisemman teoreettisen tiedon sekä 

aiempien tutkimusten pohjalta. Haastattelu jakautui neljään pääteemaan (lääkärin työ, 

minä lääkärinä, ammatillinen identiteetti ja erikoistumiskoulutus), joita tutkija oli 

etukäteen jäsennellyt pidemmälle alateemojen ja apukysymysten avulla. Teoreettinen 

tieto ammatillista identiteettiä rakentavista tekijöistä auttoi ennen kaikkea 

haastatteluteemojen kokoamisessa, kun taas aiemmat tutkimukset (mm. Vähäsantanen 

2013 ja Ryynänen 2011) antoivat vinkkejä tarkentavien haastattelukysymysten 

laadintaan.  

Puolistrukturoiduille menetelmille, kuten teemahaastattelulle, ominaista 

on haastattelun muunneltavuus, sillä usein esimerkiksi osa tarkentavista kysymyksistä 

on lyöty lukkoon etukäteen ja osaa muokataan ja hyödynnetään haastattelun etenemisen 

mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48). Muunneltavuus toteutui myös tässä 

tutkimuksessa, sillä alun perin tutkimuksen teemahaastattelujen oli tarkoitus olla 

puolistrukturoituja haastatteluja, joissa käsiteltäisiin jokaisen haastateltavan kanssa 

samat teemat vapaamuotoisesti. Käytännössä haastattelut toteutuivat kuitenkin melko 

strukturoituina. Tämä johtui siitä, että haastattelutilanteessa kävi ilmi, että selkeät 

kysymykset toimivat parhaiten kiireisten erikoistuvien lääkäreiden kanssa. Jokaisessa 

haastattelussa käytiin siis läpi pääosin samat kysymykset, mutta niiden järjestys ja 

vastausten laajuus vaihtelivat haastateltavittain. Lisäksi strukturoidut kysymykset 

pyrittiin pitämään mahdollisimman avoimina, jottei tutkijalla olisi haastattelussa 

vastauksia johdattelevaa vaikutusta tai roolia. 

Teemahaastattelua toteutettaessa tutkijan on tärkeää tiedostaa oma 

roolinsa, sillä ei voida olettaa, että tutkija ja haastateltavat ymmärtävät käsitteet samalla 

tavalla ja siksi haastatteluissa pyrittiinkin mahdollisuuksien mukaan lähtemään 

liikkeelle haastateltavien ymmärryksestä. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 77.) Esimerkiksi 

ammatillisesta identiteetistä puhuttaessa, ennen edellä mainitun teeman käsittelyä, 

haastateltavia pyydettiin kertomaan kuinka he ymmärtävät ammatillisen identiteetin 

käsitteen sen sijaan, että keskustelun pohjana olisi käytetty tutkijan luomaa 

määritelmää. Haastattelutilanteessa käytettiin siis hyödyksi haastateltavien omia 

käsitteitä ja määritelmiä, jolloin voidaan puhua ”asiakaskeskeisestä” haastattelusta, 

jossa haastateltavalle annetaan tilaa ja aikaa puhua tutkimusaiheesta omin sanoin 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 40–41). 
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Lopullinen tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta erikoistuvan lääkärin 

haastattelusta. Haastateltavista 4 oli naisia ja 4 miehiä ja he olivat iältään 28–35-

vuotiaita. Haastateltavat edustivat melko tasaisesti eri vuosina koulutusputkeen 

osallistuneita ja heidän joukossaan oli kirurgiaan, naistentauteihin ja synnytyksiin, 

korva-, nenä- ja kurkkutauteihin, yleislääketieteeseen ja anestesiaan erikoistuvia 

lääkäreitä. Haastattelut toteutettiin pääasiassa haastateltavien työpaikalla haastateltavien 

työhuoneissa tai työpaikan neuvottelutiloissa haastateltavien omasta toiveesta. 

Haastatteluissa oli rento ja levollinen tunnelma lukuun ottamatta paria haastattelua, 

jotka toteutettiin olosuhteiden pakosta kesken haastateltavien työpäivän ja joissa 

valmius poistua tarvittaessa töihin aiheutti pientä kiireen tuntua. Haastattelujen kesto 

vaihteli 17 minuutista 55 minuuttiin. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja 

litteroitiin jälkikäteen. Litteroitua aineistoa kertyi noin 90 sivua. Tulososassa käytettyjä 

aineistositaatteja ei ole koodattu lainkaan, sillä näin haluttiin varmistaa, että 

haastateltavien henkilöllisyys voidaan turvata mahdollisimman pitkälle. Lisäksi 

esimerkiksi sukupuolella tai iällä ei koettu olevan sanottujen asioiden ja tulosten 

kannalta merkitystä, joten edellä mainittujen tietojen liittämistä aineistositaattien 

yhteyteen ei katsottu tarpeelliseksi. 

 

5.2 Aineiston analyysi   

 

Tutkimusaineisto analysoitiin luokittelun, teemoittelun ja tyypittelyn avulla 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen. Teoriaohjaava sisällönanalyysi tarkoittaa 

sitä, että analyysissa on mukana teoreettisia kytkentöjä ja aikaisempi tieto auttaa 

analyysin tekemisessä. Teoriaohjaava sisällönanalyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan ja 

analyysin tarkoituksena on luoda uutta tietoa ja uusia ajatusmalleja eikä niinkään testata 

aiemman tiedon paikkansapitävyyttä. Teoriaohjaava sisällönanalyysi kuitenkin 

mahdollistaa valmiiden, jo tiedettyjen teoreettisten käsitteiden käyttämisen analyysissa 

eikä tällä analyysimenetelmällä usein luoda uusia aineistolähtöisiä käsitteitä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 96–97; 117.) Teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntävässä 

tutkimuksessa teoria ja tulokset kytkeytyvät luontevasti toisiinsa tutkimuksen teon eri 

vaiheissa ja se sopii siksi hyvin analyysimenetelmäksi tähän tutkimukseen, jossa 

halutaan saada uutta tietoa erikoistuvan lääkärin ammatillisesta identiteetistä. 
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Ammatillista identiteettiä on tutkittu paljon muissa konteksteissa, joten aiemmat 

tutkimukset tarjoavat hyvän viitekehyksen ja avun, mutta niitä ei ole käytetty valmiina 

tulkintakehyksenä (vrt. esimerkiksi teorialähtöinen analyysi). Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi toimi pohjana erilaisten analyysimenetelmien käyttämiselle ja 

varsinainen analyysi toteutettiin luokittelun, teemoittelun ja tyypittelyn kautta.  

Analyysin alkuvaiheessa litteroitua aineistoa uudelleenjärjesteltiin siten, 

että aineistosta poimittiin erilleen koulutusputkea, sen roolia ja hyviä ja huonoja puolia 

koskevat haastattelukohdat. Lisäksi jäljelle jäänyt haastatteluaineisto tiivistettiin 

haastateltavien henkilökohtaisiksi, ammatillisen identiteetin rakentumista ja lääkäriksi 

kasvamista käsitteleviksi tarinoiksi, joista kaksi löytyy esimerkinomaisesti liitteestä 3. 

Tiivistämisen tarkoituksena oli karsia aineistosta tämän tutkimuksen kannalta 

epäolennaiset asiat pois ja luoda selkeitä kuvauksia erikoistuvien lääkäreiden omista 

kokemuksista ja ammatillisesta kasvamisestaan.  Aineiston analyysiprosessin vaiheet 

esitetään kuviossa 1. 

Tutkimuksella halutaan selvittää erikoistuvan lääkärin ammatillista 

identiteettiä rakentavia tekijöitä ja erikoistumiskoulutusputken roolia lääkäriksi 

kasvamisessa. Aineiston jaottelulla analyysia pyrittiin helpottamaan, sillä 

tutkimuskysymysten tyyli vaati analyysiltä hieman erilaisia lähestymistapoja. 

Ammatillista identiteettiä rakentavia tekijöitä päädyttiin analysoimaan teemoittelun ja 

tyypittelyn avulla, koska analyysimenetelminä ne mahdollistavat erilaisten näkökulmien 

ja lääkäriksi kasvamisen polkujen kuvaamisen monimuotoisemmin kuin esimerkiksi 

pelkkä luokittelu. Koulutusputken roolia puolestaan analysoitiin käyttäen apuna 

luokittelua, sillä haastateltavien vastaukset tätä teemaa koskien olivat melko 

samankaltaisia eikä niissä ollut paljoa hajontaa eikä siten juurikaan mahdollisuuksia 

luokittelua syvempään analyysiin. 
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KUVIO 1. Tutkimuksen aineistonkäsittelyn vaiheet aineistonkeruusta tuloksiin. 

 

 

5.2.1 Ammatilliseen identiteettiin liittyvä analyysi 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen mitkä tekijät rakentavat erikoistuvan lääkärin 

ammatillista identiteettiä lähdettiin ensin hakemaan vastausta teemoittelun kautta. 
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Teemoittelun avulla tutkimusongelmasta saadaan esille tutkimusongelman kannalta 

olennaista, etenkin käytännön näkökulmasta tärkeää tietoa, joka esitetään usein jollain 

tapaa teemoittain jäsennettynä. Teemoittelun avulla tutkimusaineistosta pyritään 

löytämään tutkimusongelman kannalta keskeiset aiheet ja teemat, joita usein 

täydennetään aineistositaatein ja vertaillaan aiempaan teoriaan. (Eskola & Suoranta 

1998, 175–176.) Teemoittelussa aineisto siis ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan 

ja tuloksissa korostuu usein se mitä kustakin teemasta on sanottu. Teemahaastattelun 

avulla kerätyn aineiston teemoittelua helpottavat haastattelussa käytetyt teemat, jotka 

yleensä muodostavat ainakin alustavan jäsennyksen aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 93.) 

Teemahaastattelurungon mahdollistamaa jäsennystä hyödynnettiin myös 

tämän tutkimusaineiston analyysissä, sillä teemoittelussa käytetyt teemat poimittiin 

analyysiin käyttäen apuna tutkimuksen haastattelurunkoa. Analysoitavaksi valittiin 

alateemoja, joista kaikki tai lähes kaikki haastateltavat puhuivat ja jotka teoreettisen 

viitekehyksen mukaan liittyvät ammatillisen identiteetin rakentumiseen. Alateemojen 

valitsemisen jälkeen haastatteluaineistosta etsittiin ja tiivistettiin näitä teemoja koskevat 

vastaukset ja ilmaukset, jotka koottiin teemoittain taulukoiksi. Taulukoihin kirjattiin 

tiivistetyt ilmaukset sekä mahdolliset ala- ja yläteemat, joihin ilmaukset kuuluvat. 

Taulukoiden avulla teemojen sisältä etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroja, jotka sen jälkeen 

kirjoitettiin auki tulososaan kuvaamaan ammatillista identiteettiä rakentavia tekijöitä. 

Tiivistetty esimerkki yhden teeman käsittelystä on kuvattu taulukkoon 1. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki teeman ”työyhteisön rooli lääkäriksi kasvamisessa” 
rakentamisesta. 

Työyhteisön rooli lääkäriksi kasvamisessa   
Tiivistetyt ilmaukset aineistosta 
(mukana esimerkissä vain osa 
teemaan kuuluvista ilmauksista) 

Alateema, johon ilmaus 
kuuluu 

Yläteema 

”Senioreilla on iso rooli, koska ne 
vaikuttaa tosi paljon niihin tapoihin 
miten tekee käytännönasioita” 

Seniorit, erikoislääkärit Työyhteisön rooli 

”Toiset erikoistuvat on tärkeitä, 
koska ne on semmonen vertaistuki” 

Toiset erikoistuvat Työyhteisön rooli 

”Toisilla erikoistuvilla on 
semmonen vertaistukijan rooli, että 
tsempataan toisiamme” 

Toiset erikoistuvat Työyhteisön rooli 

”Työyhteisöllä on iso merkitys, 
koska haluan ajatella, että lääkärin 
työ on moniammatillista 
ryhmätyötä” 

Koko työyhteisö Työyhteisön rooli 

”Kisällioppimista on paljon ja sitä 
kautta omat toimintamallit hioutuu” 

Seniorit, erikoislääkärit Työyhteisön rooli 

”Työyhteisön rooli on iso, koska 
lääkäriks kasvamisessa 
mallioppiminen on isossa osassa” 

Koko työyhteisö Työyhteisön rooli 

 
 
 
Teemoittelun jälkeen ammatillista identiteettiä rakentavien tekijöiden analyysiä 

jatkettiin tyypittelyn avulla luomalla kaksi erilaista tarinaa erikoistuvan lääkärin 

ammatillisen identiteetin rakentumisesta. Tyypittelyn avulla aineistoa voidaan 

ryhmitellä tyypeiksi, samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaaviksi ryhmiksi. 

Analyysin kautta muodostetut tyypit tiivistävät aineistoa ja sisältävät usein kaikkea 

sellaista mitä yksittäisessä vastauksessa ei ole. Toisaalta analyysin tuloksena voidaan 

esittää myös yksi todellinen, autenttinen ja tyypillinen tarina sen sijaan, että monesta 

vastauksesta koottaisiin tyypillistä edustava kuvitteellinen tarina. Tyyppien avulla 

aineistosta voidaan nostaa esiin esimerkiksi tilanteen kulusta tai henkilökuvauksista 

kertovia tarinoita. (Eskola & Suoranta 1998, 182; Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 

Tässä tutkimuksessa tyypittelyn kautta luotiin fiktiivisiä tarinoita, sillä 

pienessä aineistossa ei esiintynyt monipuolista todellista ja tyypillistä tarinaa. Lisäksi 

fiktiivisten tarinoiden avulla kaikkia haastatteluja pystyttiin hyödyntämään tyypittelyssä 

täysipainoisesti. Kahteen tarinaan päädyttiin, jotta tarinoista tulisi tarpeeksi erilaiset ja 

siten lukijalle mielenkiintoiset. Useamman tarinan luominen olisi aiheuttanut vaaran 
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liialliseen toistoon ja tarinoiden samankaltaistumiseen. Tarinoiden tavoitteena on vetää 

yhteen teemoittelun kautta kuvatut identiteettiä rakentavat tekijät ja esitellä kaksi 

fiktiivistä lääkäriksi kasvamisen polkua. Vaikka tarinoiden kokonaisuus on fiktiivinen, 

niiden yksityiskohdat perustuvat haastattelujen kautta todellisuuteen. 

Identiteettitarinoihin otettiinkin mukaan mahdollisimman monta ammatillista 

identiteettiä rakentavaa tekijää siten, että tarinoissa saataisiin esiin liioiteltua 

vastakohtaisuutta ja tyypittelemällä toteutetusta analyysistä jätettiin pois ne ammatillista 

identiteettiä rakentavat tekijät, joissa ei ollut eroja todellisten haastateltavien välillä. 

Tähän jaotteluun päädyttiin myös siitä syystä, että erikoistuvan lääkärin ammatillista 

identiteettiä rakentavat tekijät esitellään sisällöllisesti tarkemmin jo aiemmassa luvussa 

eikä raportissa nähty tarkoituksenmukaisena toistaa samoja asioita useaan kertaan. 

Tyypittelyn avulla pyrittiin siis ennen kaikkea luomaan mielenkiintoiset ja 

havainnollistavat tarinat sekä löytämään ammatillisen identiteetin rakentumista ja 

lääkäriksi kasvamista kuvaavia erottavia piirteitä 

 

5.2.2 Koulutusputkeen ja erikoistumiskoulutukseen liittyvä analyysi 

 

Tutkimuskysymykseen 2, eli mikä rooli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

erikoistumisen koulutusputkella on erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa, vastausta haettiin analysoimalla tutkimusaineistoa luokittelun avulla. 

Luokittelu on hyvin yksinkertainen analyysimenetelmä ja lähellä kvantitatiivista 

analyysia. Luokittelu voidaan toteuttaa esimerkiksi määrittelemällä luokat ja niiden 

esiintymismäärä aineistossa ja esittämällä nämä tulokset taulukon muodossa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 93.) Luokittelu ei ole menetelmänä paras mahdollinen laadullisen 

aineiston analyysimenetelmä, mutta sen avulla voidaan tiivistää ja jäsentää aineistoa 

(Eskola & Suoranta 1998, 166). Luokittelua päädyttiin kuitenkin käyttämään 

menetelmänä tämän tutkimuskysymyksen analysoinnissa, sillä haastattelujen tarjoama 

informaatio ei käytännössä mahdollistanut pidemmälle menevää analyysiä tämän 

kysymyksen osalta. Luokittelun kautta löydetyillä vastauksilla on kuitenkin iso 

käytännön merkitys koulutusputken järjestäjille, sillä he saavat sitä kautta palautetta 

koulutusputkesta. 
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Luokittelu aloitettiin etsimällä haastatteluaineistosta koulutusputken roolia 

kuvaavia suoria lainauksia, jotka sitten tiivistettiin muutaman sanan mittaisiksi 

ilmauksiksi, esimerkiksi ”[koulutusputki] antoi laaja-alaisen näkökulman” tai 

”[koulutusputki] toi monipuolisuutta”. Analyysia jatkettiin luokittelemalla nämä 

tiivistetyt ilmaukset kuuteen koulutusputken roolia kuvaavaan luokkaan, jotka ovat 

koulutusputki (1) opetti, (2) mahdollisti eri erikoisalojen kokeilun ja oman alan 

löytämisen, (3) kehitti henkilökohtaisia ominaisuuksia, (4) toi monipuolisuutta 

osaamiseen ja ymmärrykseen, (5) helpotti erikoistumispaikkojen hakemista ja 

järjestelyjä sekä (6) oli koulutuksen näkökulmasta hyödyllinen. Luokittelun tulokset 

esitetään edellä mainittuja luokkia ja niihin kuuluvien ilmausten määrää ja esimerkki-

ilmauksia kuvaavana taulukkona, jota on tekstissä täydennetty luokkien sisältöä 

laajemmin kuvaavin aineistositaatein. 

 Kolmanteen tutkimuskysymykseen, miten ammatillista identiteettiä 

rakentavat tekijät voidaan huomioida koulutuksessa, ei varsinaisesti saatu vastausta 

haastatteluissa.  Sen sijaan vastausta kysymykseen on haettu kahden muun 

tutkimuskysymyksen vastausten pohjalta. Kolmannen tutkimuskysymyksen vastaus 

perustuu siis tutkijan tämän tutkimuksen muiden tulosten ja aiempien tutkimusten 

pohjalta tekemiin tulkintoihin ja pohdintaan. Pohdinnanomainen vastaus viimeiseen 

tutkimuskysymykseen löytyy luvusta 8. 

 

 



 
 

 

6 ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN AMMATILLINEN 

IDENTITEETTI 
 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mitkä tekijät rakentavat erikoistuvan lääkärin 

ammatillista identiteettiä. Tuloksista käy ilmi, että ammatillisen identiteetin 

rakentumiseen vaikuttavat monet asiat ja että erilaisia lääkäriksi kasvamisen polkuja on 

useita.  

 

6.1 Erikoistuvan lääkärin ammatillinen identiteetti rakentuu monien 

tekijöiden vuorovaikutuksessa 

 

Erikoistumiskoulutusvaiheessa nuoren lääkärin on kasvettava peruskoulutuksen 

saaneesta lääketieteen lisensiaatista oman alansa erikoislääkäriksi. Ammatillisen 

kasvamisen prosessi on pitkä ja vaativa niin koulutuksen keston kuin ammattiin 

kuuluvan vastuun omaksumisen puolesta ja erikoistumiskoulutuksen aikana jatkuukin jo 

perusopintovaiheessa alkanut lääkärin identiteetin luominen. Tämä tutkimus osoittaa, 

että erikoistuvien lääkäreiden ammatillinen identiteetti rakentuu vähitellen monen 

tekijän vuorovaikutuksessa erikoistumiskoulutusvuosien aikana. Haastattelujen 

perusteella erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumiseen näyttävät 

vaikuttavan muun muassa työyhteisö, toiset erikoistuvat lääkärit, ammatin ja erikoisalan 

valintaan johtaneet syyt sekä henkilökohtainen ammatissa kehittymisen prosessi. 

 

6.1.1. Ammatillinen identiteetti ja lääkärin asiantuntijuus 

 

Yksi tämän tutkimuksen keskeisistä käsitteistä on ammatillinen identiteetti, jota 

käytettiin myös haastatteluissa. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi erikoistuvia 

lääkäreitä pyydettiin määrittelemään mitä ammatillinen identiteetti heidän mielestään 

tarkoittaa. Monet kokivat määritelmän luomisen haastavana ja siksi he kuvasivatkin 

ammatillista identiteettiä enemmän henkilökohtaisen kuin yleisen osaamisen kautta. 

Lähes kaikki haastateltavat nostivat määritelmässä esiin koulutuksen ja työkokemuksen 

tärkeyden ammatillisen identiteetin muodostumisessa. Heidän mukaansa lääkäriyttä ei 
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voi oppia kirjasta lukemalla ja kokemus tuo varmuutta omaan tekemiseen ja 

osaamiseen. Lääkärin työssä erikoistuvat pitivät myös kiinnostusta omaan alaan 

tärkeänä osana ammatillista identiteettiä. Pari haastateltavaa kuvailee lääkärin 

ammatillista identiteettiä seuraavasti: 

 

”Tavallaan se [ammatillinen identiteetti] on semmonen oma kokemus siitä, että miten 

sen ammatin kanssa pärjää ja miten se ammatti liittyy itseensä. - - On tärkeetä, että on 

semmonen kohtalaisen vahva ammatillinen identiteetti siinä mielessä, että ymmärtää 

miks on päätynyt tähän tai miksi tekee tätä työtä ja sitte löytää keinoja tukee sitä 

päätöstä.” 

 

”Jaa no mulle se [ammatillinen identiteetti] on se, että voi ees sanoo ite, että on 

lääkäri. Ehkä se. - - Että sen ymmärtäminen, että sä tietäsit jostain asiasta paljon 

enemmän kun joku muu niin siihen menee aikaa. - - Mulle se on ehkä ollu se, et on 

saanu itelleen päähän sen, että sä oot vastuussa ja sä tiedät niinku eniten tästä miten 

tää asia nyt menee ja sen niinku itseluottamuksen hankkiminen siinä suhteessa.” 

 

Yksi ammatillisen identiteetin osa on yksilön kokemus omasta asiantuntijuudestaan 

ammattinsa edustajana. Lääkärin ammattiin liitetään vahvasti lääketieteellinen 

asiantuntijuus, joka on keskeinen osa ammatillista identiteettiä. Tutkimukseen 

haastateltujen erikoistuvien lääkäreiden mukaan lääkärin asiantuntijuuden määrittely 

riippuu paljon erikoisalasta ja siitä keneltä asiantuntijuudesta kysytään, mutta jotakin 

yleistä lääkärin asiantuntijuudesta voi kuitenkin sanoa. Asiantuntijuuden kehittyminen 

alkaa jo peruskoulutuksesta, ”joka ohjaa, et osaa sen ajattelutavan - - et osaa niin kun 

tavallaan erottaa olennaiset asiat ja ottaa kantaa johonkin asiaan”, kuten yksi 

haastateltavista kertoo.  

Erikoistuvien mukaan lääkärin työssä tärkeää on riittävien alakohtaisten 

tietojen ja taitojen hallinta sekä kyky soveltaa niitä käytäntöön. Esimerkiksi lääkärinä 

tarvitsee ”semmosta kokonaisvaltasta ajattelua, pitää huomioida ihan hirveesti asioita. 

Et pitäs tietää niinku ne - - kaikki maholliset oman erikoisalan asiat ja sitte vähän 

muittenki erikoisalojen asioita”. Myös kädentaidot ja kokemuksen tuoma osaaminen ja 

varmuus ovat osa lääkärin ammattitaitoa. Lisäksi lääkärin asiantuntijuudessa keskeistä 

näyttää olevan halu oppia uutta ja kehittyä työssään, vuorovaikutustaidot niin potilaiden 
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kuin työyhteisön kanssa kommunikoitaessa ja kyky kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Tämä 

kaikki kiteytyy erään haastateltavan vastauksessa, sillä hänen mukaansa lääkäristä 

asiantuntijan tekee ”semmonen vahva kliininen osaaminen, tietotaitotaso. Se, että 

seuraa oman alansa kehitystä. - - Ja semmonen sosiaalinen puoli, että osaa 

kommunikoida. Se [lääkärin asiantuntijuus] on mun mielestä kaiken tommosen 

summa.”  

 

6.1.2. Lääkäriksi kasvamisen prosessi ja henkilökohtainen identiteetti 

 

Lääkärin ammatillinen identiteetti rakentuu vähitellen koulutuksen ja kokemuksen 

myötä ja tätä identiteetin kehittymistä voidaan tarkastella eräänlaisena ammatillisen 

kasvamisen prosessina. Haastatellut erikoistuvat lääkärit kokivat lääkäriksi kasvamisen 

alkaneen jo perusopintojen aikana ja siksi (yleis)lääkärin identiteetti oli monella melko 

vahva ja he kokivat olevansa lääkäreinä melko valmiita. Yksi haastateltavista toteaakin, 

että ”jotenki se on jännä, ku se [lääkäriksi kasvaminen] on tullu jo sieltä jotenki, se 

tulee niitten opintojenki aikana. - - Ei osaa sanoo, et missä vaiheessa se niinku alkaa”. 

Sen sijaan oman alansa erikoislääkärinä kukaan ei kokenut olevansa lähellekään valmis, 

vaikka joiltakin osin taidot ja tiedot olisivatkin erikoislääkärin tasoa. Haastateltavien 

mielestä he tarvitsevat vielä paljon lisää työ- ja toimenpidekokemusta ja teoreettista 

tietoa ennen kuin he voivat sanoa itseään erikoislääkäreiksi. Kokemuksen merkityksestä 

puhuu yksi haastateltavista: ”Kyllä kokemus on iso osa identiteettiä ja kehittymistä, että 

pitää nähdä ja päästä tekemään ja sitä kautta tulee se osaaminenki sitte. Silleen kirjasta 

lukemalla niitä ei oikeen opi semmosia leikkaustekniikoita ja muita”. 

Lähes kaikki haastatteluun osallistuneista erikoistuvista lääkäreistä 

sanoivat lääkäriyden olevan jonkinlainen isompi tai pienempi osa myös 

henkilökohtaisessa identiteetissä. Tämän uskottiin johtuvan muun muassa pitkästä 

koulutuksesta ja siitä, että työ vie paljon aikaa ja usein vapaa-ajallakin täytyy tässä 

vaiheessa uraa pohtia työhön liittyviä asioita esimerkiksi kirjallisuuteen tutustumisen 

merkeissä. Kuitenkin valtaosa koki samalla, että työ ja vapaa-aika on tarvittaessa helppo 

pitää erillään. Heidän mielestään lääkärin ammatti ei välttämättä näy arjessa ulospäin 

eikä työasioita tule kotona juurikaan mietittyä. Esimerkiksi yhdelle haastateltavista 

lääkäriys on ”ammatti siinä missä mikä tahansa muuki, että en minä nyt ole yleensä... 
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koe työpaikan ulkopuolella olevani mitenkään ensisijaisesti lääkäri. - - Että tota 

ammatti, mutta kuitenki ihan semmonen ammatti, josta voi olla ylpeä”. Sen sijaan toisen 

haasteltavan mielestä lääkäriys on melko iso osa identiteettiä, mikä näkyy muun muassa 

siinä, että ”vuorokaudesta menee aika iso osa töissä ja - - kyl se vaikuttaa sillä tavalla 

myös vapaa-aikaan, et vapaa-ajallahan mä luen sitä kirjallisuutta. - - Ja sitte toki 

vaikuttaa sekin, että kun suurin osa kavereista on lääkäreitä niin kun niitä näkee niin se 

on semmosta työtä koskevaa vertaistukijuttua”.  

Muutamalla haastateltavalla lähipiiriin kuuluu lääkäreitä, joiden kanssa he 

keskustelevat paljon lääkäriyteen ja työhön liittyvistä asioista. Erikoistuvat kokivat 

saavansa näistä keskusteluista paljon tukea esimerkiksi työongelmien käsittelyyn, 

vaikka välillä työn ja vapaa-ajan kietoutuminen tällä tavoin toisiinsa häiritsee. Yksi 

erikoistuva kuvasi samalla alalla olevilta ihmisiltä saatavan tuen merkitystä kertoessaan, 

että heidän kanssaan on aina voinut keskustella helposti kaikista työhön liittyvistä 

asioista, koska ”ne ymmärtää vähän eri tavalla ja semmosta tukee on saanu pitkän 

matkaa jo opiskeluajoilta”. 

 Erikoistuvat lääkärit kuvailivat haastatteluissa lääkäriksi kasvamista 

prosessina, joka on osalle ollut melko helppo ja luonteva, osalle huomattavasti 

vaikeampaa. Haastateltavat katsovat lääkärin identiteetin kehittyneen pikkuhiljaa 

koulutuksen, työkokemuksen ja vastuun kasvamisen myötä. Muutaman haastateltavan 

mielestä lääkäriksi kasvaminen on selkeästi alkanut jo perusopintovaiheessa, kun taas 

osa on kokenut asiantuntijarooliin kasvamisen alkaneen ainakin omalla kohdallaan vasta 

erikoistumisopintojen myötä. Persoonan uskottiinkin vaikuttavan paljon lääkäriksi 

kasvamisen helppouteen tai vaikeuteen muun muassa sen kautta kuinka paljon luottaa 

itseensä ja omiin taitoihinsa. Erilaisia lääkäriksi kasvamisen prosesseja erikoistuvat 

kuvasivat muun muassa seuraavasti: 

 

”Ehkä itellä just mietitään, että pitkä on matka kasvaa lääkäriksi. Toiset varmaan kokee 

sen aikasemmin kun toiset, en osaa sanoa, mutta ainakin itellä on ollu. Mutta ehkä mä 

oon nyt pikkuhiljaa saanu semmosta varmuutta ja se identiteetti on löytyny ainaki sillä 

lailla. - - Mutta monet itkut on itketty, et tähän on päässy.” 

 

”Onks se [lääkäriksi kasvaminen] nyt helppoo vai vaikeeta, ku se tapahtuu siinä vähän 

niinku sivussa. Se tulee siinä tekemisen sivutuotteena. Se tulee siitä, että sä onnistut 
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jossaki ja sä epäonnistut jossaki. - - Se on vähän semmosta elämänkokemusta mitä 

tarviit, et ku sitä rupee oleen nii sit susta tulee niinku jonkinlainen lääkäri.”  

 

6.1.3 Työyhteisöllä on tärkeä rooli ammatillisen kasvamisen tukemisessa 

 

Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisessa työyhteisöllä, 

vanhemmilla kollegoilla ja toisilla erikoistuvilla lääkäreillä näyttää olevan merkittävä 

rooli. Haastateltavat kuvailivat lääkärin työtä ja lääkäriksi kasvamista mestari-kisälli 

ammatiksi, jossa mallioppimisella on suuri merkitys. Yhden erikoistuvan sanoin ”onhan 

se työyhteisön rooli aika iso myös, koska kyl osa erityisesti siitä ammatillisen 

identiteetin kehittymisestä niin se mallioppiminen tai semmonen on kuitenki aika isossa 

roolissa, että tavallaan eihän sitä niinku voi kirjasta opetella, että mitenkä omasta 

mielestä hyvä lääkäri toimii”.  

Haastateltavien mukaan työyhteisöstä oppii tietoisesti tai tiedostamatta 

muun muassa toimintatapoja, toimenpidetaitoja ja työyhteisön yleisiä käytäntöjä. 

”Kyllähän se on sillain, että se paikka missä sä oot töissä niin kyllähän sä koko ajan 

otat niitä vaikutteita. Joko tietoisesti tai tiedostamattomasti, et mitenkä niinku seniorit 

toimii tietyssä tilanteessa. Että sä otat niitä vinkkejä ja niinku niitä toimintatapoja ja 

samoin voit tietenki ottaa hyviä tai sitte huonoja tapoja”, kuten yksi haastatelluista 

esittää. Lisäksi erikoistuvat lääkärit pitävät kollegoilta saatua tukea, ohjausta ja neuvoja 

tärkeinä oman lääkäriksi kasvamisensa kannalta. Yksi haastateltavista kiteyttää 

työyhteisön merkityksen toteamalla, että ”työyhteisön rooli on tärkee, koska siitähän se 

riippuu mitä sä saat tehä ja miten sua koulutetaan”.  

Siinä missä senioreiden eli virkaiältään vanhempien erikoislääkäreiden 

rooli on tukea, ohjata ja opettaa erikoistuvia lääkäreitä, toiset erikoistuvat lääkärit 

toimivat tärkeänä vertaistukena erikoistumiskoulutuksen aikana. Toisten erikoistuvien 

rooli voikin olla toisinaan jopa senioreita tärkeämpi: ”Et tämmösenä lääkäriks 

kasvamisena niin kyl se niinku se ehkä isoin merkitys on kuitenki ne niinku työkaverit, 

toiset erikoistuvat”. Haastateltavien mukaan erikoistuvien lääkäreiden hyvä keskinäinen 

ilmapiiri, toisten auttaminen ja kokemusten vaihtaminen ovat merkittäviä tekijöitä 

lääkäriksi kasvamisessa. Esimerkiksi virheiden käsittelyä tai neuvojen vaihtamista 

erikoistuvien kesken pidetään jossain määrin helpompana verrattuna erikoislääkäreiden 
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kanssa käytyihin keskusteluihin, koska erikoistuvat ovat keskenään samalla tasolla ja 

ongelmat ovat usein samankaltaisia. ”Kyllähän ne toiset erikoistuvat, tavallaan ku se on 

semmonen vertaisryhmä, ni pystyy pohtimaan niinku eri tavalla niitä asioita, ku sitte 

jonkin muun kanssa, jolla ois erilainen tavallaan ammattitaidon osaamisaste tai muu. 

Kyllä se rooli on hyvin tärkee”, korostaa yksi haastatelluista erikoistuvista. 

Ammatillisen tuen lisäksi myös toiselta erikoistuvalta saatu informaali tuki esimerkiksi 

perhe- ja vapaa-ajan asioista keskusteltaessa on tärkeää.  

 

6.1.4 Ammatin ja erikoisalan valinta ammatillisen identiteetin perustana 

 

Yhtenä ammatillista identiteettiä rakentavana tekijänä voidaan pitää ammattiin 

hakeutumisen syitä. Niiden voidaan ajatella luovan perustan ammatilliselle 

identiteetille, sillä ne ovat usein niitä perustavia asioita, joiden vuoksi ammatissa jaksaa 

vuodesta toiseen. Haastatteluiden perusteella erikoistuvat lääkärit ovat hakeutuneet 

lääkärin ammattiin monien eri syiden perusteella. Valtaosa haastatelluista oli päättänyt 

lääketieteen opintoihin hakeutumisesta vasta lukioaikaan. ”Ei se oo mitenkään 

semmonen lapsuuden unelma. - - Lukiossa mulla jotenki tuli semmonen tarve pelastaa 

maailma. Ja mä aattelin, et mä haluaisin jatkossa ehkä työskennellä ulkomailla. Niin 

sitte keksin tän lääketieteen.”  

Lääketieteen opintoihin hakeutumisen syiden voidaan katsoa vaikuttavan 

ammatillisen identiteetin rakentumiseen, sillä kiinnostus luonnontieteitä ja auttamistyötä 

kohtaan näyttää seuranneen erikoistuvien mukana läpi peruskoulutuksen aina nykyisiin 

erikoistumisopintoihin asti. Haastateltavat kuvasivat lääkärin ammatin valintaa muun 

muassa sanomalla, että ”tää on aika monipuolinen ammatti ja eniten ehkä oli semmonen 

yleinen mielenkiinto niinku anatomiaa ja fysiologiaa kohtaan” ja ”kyllä se nyt kuitenki 

oli se, et halus tehä jotain semmosta työtä missä vois jotain auttaa”. Muutama 

haastateltavista uskoi lisäksi lähisukulaisten lääkäriyden vaikuttaneen uravalintaan. Sen 

kautta he kokivat omaavansa melko realistisen kuvan lääkärin ammatista ja siten alalle 

hakeutuminen tuntui helpolta ja itselle sopivalta vaihtoehdolta, kuten yksi 

haastateltavista kertoo: ”Mä oon varmaan saanu semmosta esimerkkiä, et mun 

molemmat vanhemmat on lääkäreitä. Että aika realistinen kuva oli varmasti ammatista, 



40 
 

 

mutta en nyt suoraan koe, että ois mitenkään niinku painostettu alalle. Et se oli se oma 

kiinnostus sitte mikä heräs”. 

Ammatinvalinnan lisäksi myös erikoisalan valinnalla on vaikutuksensa 

erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisessa, sillä erikoisaloilla 

vaaditaan kiinnostusta erilaisia asioita kohtaan ja eri alat sopivat erilaisille persoonille. 

Näistä syistä henkilökohtaiset tekijät ohjaavat usein erikoisalan valintaa. Yksi 

haastatelluista erikoistuvista lääkäreistä kuvaa erikoisalanvalinnan henkilökohtaisuutta 

sanoen, että ”mä sitten huomasin, että tää on kivaa ja - - ehkä se sitte myös tuntu 

semmoselta niinku itselle helpolta alalta, että onnistuu ne hommat ja näin”.   

Noin puolet haastatelluista erikoistuvista lääkäreistä koki oman erikoisalan 

valinnan olleen tavalla tai toisella helppo päätös eikä heidän ole tarvinnut miettiä muita 

vaihtoehtoja. Haastatteluissa helposta erikoisalavalinnasta löytyi ainakin seuraavanlaisia 

esimerkkejä: ”Kyllä se erikoisala löyty aika helposti. Ihan tuolta lääketieteen 

perusopinnoista asti tää vaan kiinnosti, ei oo mikään muu erikoisala silleen 

varsinaisesti kiinnostanu” ja ”Se erikoisalan valinta oli oikeestaan semmonen 

poissulkumenetelmä. Mutta toisaalta ei oo kyllä ollu hirveen paljon potentiaalisia 

vaihtoehtojakaan. Se on yksinkertasesti ollu, tuntunu sopivimmalta”.  

Osalle erikoistuvista lääkäreistä erikoisalan valinta puolestaan oli 

haastava. He pitivätkin hyvänä asiana sitä, että erikoistumiskoulutusputki tarjosi 

mahdollisuuden kokeilla eri aloja ja siten löytää itselleen sopiva erikoistumisala. ”Must 

se erikoisalan valinta ei ollu helppo. - - Mulla oli kyllä se kiinnostus tätä omaa alaa 

kohtaan jo opiskeluaikana, mut sit päätöksen tein vasta kun mä oikeesti kävin täällä 

olemassa töissä. Et sit sen niinku huomas, et on niinku soveltuva. Tai se tuntu 

omantyyppiseltä alalta.” Edellisestä esimerkistä käy ilmi sekin, että erikoisalan 

valintaan vaikuttivat haastateltujen mukaan myös työn luonne eli se millaisia asioita 

erikoisalalla hoidetaan ja miten, sekä persoonan ja työn yhteensopivuus. 

 

6.1.5 Oppiminen rakentaa ammatillista identiteettiä 

 

Haastatellut erikoistuvat lääkärit pitivät Keski-Suomen keskussairaalaa hyvänä 

oppimisympäristönä. He kuvailivat sairaalaa nuorekkaaksi ja opetus- ja 

oppimismyönteiseksi ympäristöksi, jos saa tarvittavan määrän tukea, ohjausta ja 
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vastuuta. Yhden haastateltavan sanoin ”tämä on ihan hyvä oppimisympäristö. Ohjaus 

pelaa hyvin ja päivystystäki ku miettii ni se on niin hyvin järjestetty, et siinä on eri 

erikoisalan osaajat silleen kävelymatkan päässä ja tietysti voi aina soittaa. Ja kaikki 

nää klinikat missä oon ollu, ni on kyllä hyvät konsultaatiomahollisuudet”. Lisäksi 

myönteisenä asiana nähtiin se, että isossa keskussairaalassa pääsee näkemään paljon 

erilaisia potilaita ja tekemään monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä. Erikoistuvat olivat 

kuitenkin huomanneet pieniä vaihteluja yksiköiden ja yksittäisten erikoislääkäreiden 

opetusmyönteisyydessä. ”Mä oon kokenu tän ihan hyväks pääasiassa. Riippuu 

erikoisaloista, että toisilla on opetushenkisempiä, tämmösiä ehkä vähän sosiaalisempia 

erikoislääkäreitä, jotka tykkää siitä. Ja pienemmissä yksiköissä semmosta yksilöllistäkin 

opetusta on saanu halutessaan”, sanoo yksi erikoistuvista. 

Oppimisen kannalta merkittävinä nähtiin myös työssä tapahtuvat 

virhetilanteet, joita kaikki haastateltavat pitävät oppimistilanteina. Erityisen suuri 

merkitys oppimiselle niillä tuntuu olevan silloin, kun virhetilanteen voi käydä 

jälkikäteen läpi seniorilääkärin tai työyhteisön kanssa. Myös muiden virheistä koettiin 

voitavan oppia. ”Kyllä ne on hyvin opettavaisia, sekä omat että muitten tekemät virheet. 

Kyllä ne opettaa aina ja siis kyllä niistä pitääkin ottaa opiksi.” Moni haastateltava 

valitteli virhetilanteiden isoa roolia oppimisessa, mutta toisaalta myönsi, että se on 

tehokas oppimistapa, kuten seuraava esimerkki todistaa: ”Kyllä se virheiden rooli on 

valitettavan iso. - - Tietenki ois ihan hyvä oppia muutenki, kun tekemällä virheitä 

oikeitten potilaitten kanssa, mutta se vaan tuntuu olevan aika tehokas tapa oppia, koska 

sitä virhettä ei halua toistaa enää uudelleen”.  

Harva haastatelluista erikoistuvista oli tehnyt isoja ja vakavia virheitä, 

mutta kaikki tiedostivat, että jossakin vaiheessa työuraa niitä tulee varmasti väistämättä 

vastaan. Useat haastateltavat kokivat, että kokemuksen myötä virheitä on oppinut 

sietämään ja käsittelemään paremmin, kun ymmärtää ja osaa paremmin suhteuttaa 

virheen vakavuuden potilaalle. Virheiden keskeinen merkitys lääkäriksi kasvamisessa 

tiivistyy yhden haastateltavan tarinassa, jossa hän kertoo opettajastaan.  ”Meillä yks 

lääkäri sano, et sä oot lääkäri sillon kun, tai niinku lääkäriks valmistuu sillä tavalla, et 

sun pitää se pieni hautausmaa täyttää. Se on vähän silleen mustalla huumorilla sanottu, 

mut kyl se vähän niin on. - - Virheitä pitää tehdä ja sitte ku sä oot riittävästi nähny 

asioita vasta niin sit sä oot oikeesti lääkäri.” 
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6.1.6 Urahaaveet ja kutsumus osana ammatillista identiteettiä 

 

Erikoistuvat lääkärit näkevät seuraavan isomman askeleen työurallaan olevan 

erikoislääkärin tutkinnon saavuttaminen, mutta sen tarkemmin he eivät osaa arvioida 

tulevaisuuttaan. Monen tavoitteena on kuitenkin kehittyä työssä paremmaksi tavalla tai 

toisella. Osa haastatelluista haluaisi kehittää ennen kaikkea toimenpidetaitojaan ja 

teoreettista tietämystään, toiset nostivat esiin myös henkilökohtaisten ominaisuuksien, 

kuten päätöksentekokyvyn, kehittämisen. ”Vahvan ammatillisen identiteetin 

saavuttaminen vaatii ainakin ne tutkintopaperit ja sitte ehottomasti sitä, että pitää 

niinku päästä leikkaamaan vaan enemmän” kuvailee yksi haasteltavista. Pari 

haastateltavista mainitsi myös toivovansa, että valmistumisen jälkeen löytyisi mielekäs 

työpaikka, jossa saisi tehdä monipuolisesti oman erikoisalansa töitä. Seuraavat esimerkit 

kuvaavat haastateltavien ajatuksia tulevaisuudesta lääkärinuralla: 

 

”Kyl mä kokisin, et sit kun se erikoislääkärin tutkinto on valmis niin kyl mä aika paljon 

tuun varmaan toimimaan täällä julkisella puolella, koska pitää saada semmonen 

laajalta alueelta kokemusta ja myös tehä monipuolisesti alkuun töitä. - - Mut en mä 

ihan hirveen paljon pitemmälle oo tätä asiaa miettiny.” 

 

”Ainaki toivon, että tulevaisuudessa sais just rohkeutta niinku päätöksentekoon, et tulis 

sen kokemuksen myötä. Et ei tarvii sit jäädä miettimään ja murehtimaan niitä. - - Ja 

kyllä mä luulen, et pysyn tällä erikoisalalla. Mut ei nyt vielä uskalla sanoo, et jaksaako 

tehä kolmeekymmentä vuotta samaa hommaa sit kuitenkaan. Mut luulen kyllä, et kun 

oikeesti löytää sen oikeen erikoisalan niin sillä jaksaa ollaki sitte.” 

 

Lääkärin työn voidaan helposti ajatella olevan kutsumusammatti, kuten muidenkin 

alojen, joissa ihmisiä hoidetaan ja autetaan. Asia ei kuitenkaan näytä olevan 

yksiselitteinen, sillä haastateltujen erikoistuvien lääkäreiden mielipiteet lääkärin työstä 

kutsumusammattina jakautuivat paljon. Lähes kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 

että lääkärin työ voi olla kutsumusammatti siinä missä mikä tahansa muukin, mutta 

ainoastaan pari haastateltavaa koki itse tekevänsä lääkärin työtä kutsumuksesta. Yhden 

haastateltavan mielestä lääkärin työ ”ehkä joillekin on kutsumus, mut en mä ainakaan 

omalla kohalla koe niinku semmosta kutsumusammattia”, kun taas toisen mielestä ”mä 
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luulen, et se aika monella [lääkärillä] on [kutsumusammatti]. Ainaki itellä se on ollu 

kyllä vahvasti, et kyl se on semmonen et miks sä tuut töihin”. Muut haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että lääkärin työtä voi tehdä kutsumuksesta tai ilman sitä, mutta omalla 

kohdalla lääkärin ammatissa korostuu lähinnä yleinen auttamisen halu ja se on työ 

muiden joukossa. Erilaiset näkemykset tiivistyvät yhden haastateltavan ajatuksessa siitä, 

että ”vaatiihan varmaan omalla laillaan tietyt alat niinku kutsumusta, mutta työ tämä 

on muiden töiden joukossa. Ihmiset varmaan tekee sitä vähän erilailla, et toisille se on 

enemmän kutsumusta ja siihen haluu paljon panostaa, toisille se on vähemmän, toisille 

se ei oo ollenkaan”. 

 

6.2. Lääkäriksi kasvamisen erilaiset polut 

 

Tutkimushaastatteluissa kävi ilmi, että erikoistuvan lääkärin ammatillinen identiteetti 

voi rakentua erilaisten vaiheiden kautta ja olla kärjistetysti helppo tai melko haastavakin 

prosessi. Haastateltavien kokemukset oman ammatillisen identiteettinsä kehittymisestä 

ja lääkäriksi kasvamisesta olivat hyvin vaihtelevia ja usein esimerkiksi 

persoonallisuuden piirteillä vaikutti olevan suuri vaikutus kasvuprosessin kulkuun. 

Haastattelujen pohjalta laadituissa lääkäriksi kasvamisen polkua kuvaavissa tarinoissa 

esiintyy kaksi fiktiivistä erikoistuvaa lääkäriä, joista toiselle lääkäriksi kasvaminen on 

ollut helppo ja luonteva prosessi, kun taas toisen lääkäriksi kasvaminen on kestänyt 

hieman kauemmin ja edennyt pikkuhiljaa erilaisten mutkien kautta. 

 

6.2.1. ”Lääkäriksi kasvaminen on tapahtunut luontevasti koulutuksen ja työn 

ohessa” 

 

Jarno on erikoistuva lääkäri, jonka erikoistumiskoulutus on noin puolessa välissä. Hän 

kokee olevansa osaava erikoistuva lääkäri, jolle oman alan löytäminen ei tuottanut 

vaikeuksia. Jarno kertoo tarinassaan valinnoistaan ja ammatillisesta kehittymisestään. 

  

”Minulle lääkärin ammatin valitseminen oli melko itsestään selvä vaihtoehto, vaikka se 

ei olekaan ollut mikään lapsuuden haaveammatti. Tein päätöksen lääketieteelliseen 

hakemisesta lukioaikaan, koska pidin ammattia itselleni sopivana. Ihmisen biologia, 
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anatomia ja fysiologia kiinnostivat minua ja ajattelin, että näiden aiheiden parissa 

haluaisin työskennellä. Lisäksi toivoin ammattia, jossa voisin auttaa ja hoitaa muita ja 

ajattelin, että lääkärin työ olisi sellainen. Pidin myös ajatuksesta, että lääkärin koulutus 

on korkeakoulututkinto, mutta samalla se valmistaa selkeästi tiettyyn ammattiin. 

Minulla oli varmasti aika realistinen kuva lääkärin työstä jo ennen 

lääketieteen opintoja, sillä perheeseeni ja sukuuni kuuluu paljon lääkäreitä. En 

kuitenkaan koe, että minua olisi painostettu alalle kenenkään toimesta vaan sain valita 

ammattini itse kiinnostukseni mukaan. Vaikka sukulaiseni eivät ole samalla erikoisalalla 

kuin minä, uskon, että heidän lääkäriytensä on auttanut minua paljon lääkäriksi 

kasvamisessa ja ammatillisen identiteettini rakentamisessa. Heidän kanssaan olen voinut 

halutessani keskustella lääkärin työhön liittyvistä onnistumista ja haasteista, sillä he 

ymmärtävät työhön liittyviä asioita muita paremmin, koska he ovat kuitenkin samalla 

alalla.  

Sukulaiset eivät vaikuttaneet myöskään erikoisalavalintaani, vaikka sain 

heiltä tietenkin vinkkejä ja lisätietoa eri erikoisaloista niillä töitä tehneiden 

näkökulmasta. Ehkä tämänkin vuoksi erikoisalan valitseminen oli minusta melko 

helppoa ja valinnan teinkin oikeastaan jo lääketieteen perusopintojen aikana. Kliinisen 

vaiheen aikana löysin nimittäin yhden erikoisalan, joka mielestäni sopi luonteeseeni, 

kiinnostuksen kohteisiini ja tapaani tehdä työtä. Vaikka kokeilin erikoistumisopintojen 

alussa työskentelyä parilla muulla erikoisalalla, en käytännössä ole edes harkinnut 

muiden alojen valitsemista erikoisalakseni.  

 En osaa sanoa onko lääkäriksi kasvaminen ollut helppoa vai vaikeaa, 

koska se on mielestäni tapahtunut todella luontevasti koulutuksen ja työnteon ohessa. 

Koen, että jo lääketieteen perusopintojen aikana minulle alkoi muodostua jonkinlainen 

lääkärin identiteetti ja olin varma osaamisestani ja siksi työelämään ja 

erikoistumiskoulutukseen siirtyminen tuntui luontevalta heti perusopintojen jälkeen. 

Nyt haaveilen erikoislääkärin tutkinnon loppuun saattamisesta ja laajan työkokemuksen 

hankkimisesta. En koe olevani uratykki tai maineen ja kunnian perässä, mutta ollakseni 

itse tyytyväinen haluan kuitenkin olla hyvä siinä mitä teen ja kehittyä ja oppia koko ajan 

uutta.  

Mielestäni lääkärin identiteettini on jo melko vahva ja hallitsen hyvin 

etenkin yleislääkäriltä vaadittavat tiedot ja taidot. Omalla erikoisalallani minulla on 

vielä kehittymistä, mutta olen kyllä osaamiseltani sillä tasolla kuin tässä vaiheessa 
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erikoistumiskoulutusta voi olettaa. Luotan omiin taitoihini, mutta tiedostan myös asiat, 

joissa minun pitää vielä kehittyä ja joissa tarvitsen kokeneempien apua ja neuvoja. 

 Pidän lääkärin työtä kutsumusammattina, jossa halu auttaa muita ja pysyä 

mukana lääketieteen kehityksessä ohjaavat työni tekemistä. En osaa kuvitella itseäni 

muuhunkaan ammattiin enkä tiedä mitä tekisin, jos en olisikaan lääkäri. Työn lisäksi 

elämääni mahtuu kuitenkin paljon muutakin enkä usko lääkäriyden näkyvän minussa 

juurikaan vapaa-ajalla. Nautin työstäni ja annan mielelläni satunnaisia terveysneuvoja 

läheisille, mutta en korosta ammattiani arjessa.” 

 

6.2.2. ”Kyllä tämä lääkäriksi kasvaminen on ollut pitkä ja vaikea prosessi” 

 

Jaana on erikoistumiskoulutuksensa aikana ehtinyt työskennellä monilla erikoisaloilla, 

joiden joukosta hän viimein kokeilemalla löysi oman alansa. Jaana kertoo oman 

tarinansa lääkäriksi kasvamisesta, joka ei aina ole tuntunut helpolta ja mukavalta. 

  

”Päätin lukiossa, että haen opiskelemaan lääkikseen. En osaa tarkalleen sanoa miksi, 

mutta alan valinta tuntui kuitenkin oikealta. Taustalla oli varmaan kiinnostus 

luonnontieteisiin ja jonkinlainen halu auttaa ihmisiä, mutta ei mitään sen suurempaa 

ajatusta. Opintojen alettua huomasinkin, ettei lääkärin työ ehkä olekaan aivan 

samanlaista kuin olin aiemmin kuvitellut. Kamppailin jonkin verran opinnoissani ja pari 

kertaa harkitsin jopa opintojen keskeyttämistä, koska epäilin onko minusta sittenkään 

tähän työhön. Yrittämisen halu ja ajatus siitä mitä muutakaan tekisin, sai minut 

kuitenkin jatkamaan, ja nyt olen valintaani tyytyväinen, sillä olen oppinut nauttimaan 

työstäni koko ajan enemmän, kun osaaminen ja itsevarmuus ovat kasvaneet. Vaikka en 

enää edes harkitse alan vaihtamista, helppoa minulla ei ole ollut 

erikoistumisopinnoissakaan. 

 Kuten arvata saattaa, perusopintojen aikana lääketieteen opiskelijat saavat 

jonkinlaisen pintaraapaisun ja perustiedot monista erikoisaloista. Minullakin oli 

perusopintojen aikana mielessäni muutama erikoisala, joista olin kiinnostunut. 

Ymmärsin kuitenkin, ettei työ millään erikoisalalla välttämättä ole todellisuudessa 

sellaista kuin miltä se opintojen aikana kuulostaa enkä siksi osannut valita omaa 

erikoisalaani ennen kuin olin saanut tehdä töitä useammalla minua kiinnostavalla 

erikoisalalla. Olenkin erittäin iloinen siitä, että erikoistumisen koulutusputki mahdollisti 
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useamman alan kokeilemisen, sillä sitä kautta löysin erikoisalan, joka tuntuu omalta, 

jossa viihdyn ja johon olen päättänyt erikoistua. Pidän myös muilta kokeilemiltani 

erikoisaloilta saamaani kokemusta tärkeänä, sillä tässä ammatissa kaikki tieto ja 

osaaminen on aina jollain tavalla hyödyksi. 

 Minulle lääkärin työ ei ole varsinaisesti kutsumusammatti eikä sen 

mielestäni tarvitsekaan olla. Tämä on minulle työ, jota pidän merkityksellisenä ja josta 

olen ylpeä, mutta haluan uskoa, että olisin voinut olla hyvä jossakin toisessakin 

ammatissa. Nykyisin pidän lääkäriyttä kuitenkin melko isona osana henkilökohtaista 

identiteettiäni ja olen tyytyväinen uravalintaani. Uskon, että lääkäriydestä on tullut osa 

identiteettiäni, koska koulutus on ollut pitkä ja se jatkuu edelleen. Lisäksi tämä työ 

vaatii paljon sitoutumista ja työpaikalla kuluu toisinaan iso osa vuorokaudesta 

päivystysten vuoksi. Vaikka pyrin pitämään työasiat pääosin poissa kotoa, myös vapaa-

ajalla minun on tehtävä työhön liittyviä asioita, kuten luettava alan kirjallisuutta, sillä en 

ehdi tehdä sitä riittävästi työajalla. Kaiken tämän seurauksena on mielestäni 

luonnollista, että lääkäriys kasvaa jollain tapaa kiinni omaan ajatteluun. 

 Varsinaisen ammatillisen identiteetin muotoutuminen on myös kohdallani 

vienyt oman aikansa. Minulle ammatillinen identiteetti tarkoittaa sitä, että pidän itse 

itseäni lääkärinä ja uskallan ottaa ammattiin kuuluvaa vastuuta. Lääkäriksi kasvaminen 

on vaatinut paljon aikaa sekä itsevarmuuden ja itseluottamuksen kehittymistä ja on ollut 

pitkä tie, että olen päässyt tähän pisteeseen missä olen. Nyt osaan jo ajatella olevani 

lääkäri, mutta hyvin keskeneräinen sellainen. Yleislääkärin osaamiseni on melko hyvä 

ja omalla erikoisalallanikin selviän joistakin asioista ja toimenpiteistä itsenäisesti, 

toisissa tarvitsen vielä seniorilääkäreiden ja muun henkilökunnan apua. Se lienee 

kuitenkin luonnollista, sillä onhan koko erikoistuvan lääkärin työ oikeastaan opiskelua 

erikoislääkärin tutkintoa varten. 

Yhteenvetona sanoisin, että omalla kohdallani lääkäriksi kasvaminen on 

ollut haastavaa ja hidasta ja se on tapahtunut monien vaiheiden kautta. Vasta nyt, kun 

minulla on jo useampi erikoistumiskoulutusvuosi takana, alan tuntea itseni lääkäriksi. 

Lääkäriksi kasvaminen on kohdallani tapahtunut pikkuhiljaa kokemuksen myötä, mutta 

ei se ole huono asia. Ehkä jopa päinvastoin: vaikeudet ovat haastaneet minua jo 

koulutuksen aikana, mutta niistä selviäminen on osoittanut, että olen oikealla alalla.” 

 



 
 

 

7 KOULUTUSPUTKI AUTTAA OMAN ERIKOISALAN 

LÖYTÄMISESSÄ 
 

Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää paitsi erikoistuvien lääkäreiden ammatillista 

identiteettiä rakentavia tekijöitä, myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

erikoistumiskoulutusputken roolia erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa.  Erikoistuvat lääkärit ovat hakeutuneet koulutusputkeen eri syistä, jotka 

saattavat heijastua myös koulutusputken rooliin ja merkitykseen. Osalle koulutusputki 

on ollut tietoinen vaihtoehto ja aikalisä, jonka aikana he ovat etsineet omaa 

erikoisalaansa, toisille putki on ollut pikemminkin helpohko tapa saada kahden vuoden 

työt järjestettyä ja erikoistumiskoulutus hyvään alkuun. Kuitenkin kaikkien 

haastateltujen erikoistuvien lääkäreiden mielestä koulutusputkella on ollut pääasiassa 

positiivinen merkitys ammatillisen identiteetin rakentumisessa ja lääkäriksi 

kasvamisessa. Koulutusputken erilaisia rooleja kuvaavat luokat, luokkaan kuuluvien 

ilmausten määrät ja esimerkit luokkien sisällöstä on esitetty taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 2. Koulutusputken rooli ammatillisen identiteetin rakentumisessa. 

Koulutusputken roolia kuvaava 
luokka 

Luokkaan 
kuuluvien 
ilmausten 
määrä 

Esimerkki luokkaan kuuluvasta 
tiivistetystä ilmauksesta 

Koulutusputki opetti 11 ”pääsi näkemään eri erikoisaloilla 
erilaisia potilaita ja sairauksia ja 
hoitomenetelmiä” 

Koulutusputki mahdollisti eri 
erikoisalojen kokeilun ja oman alan 
löytämisen 

6 ”pystyi hyppimään ympäriinsä 
pieniä pätkiä ja etsimään omaa 
alaa” 

Koulutusputki toi monipuolisuutta 
osaamiseen ja ymmärrykseen  

3 ”toi monipuolisuutta, että näki 
muutakin kuin omaa alaa, vaikka 
sen olikin jo valinnut” 

Koulutusputki kehitti 
henkilökohtaisia ominaisuuksia 

3 ”eri työpisteissä oleminen ja 
erilaiset potilaat sai itsevarmuuden 
nopeaan kasvuun” 

Koulutusputki helpotti 
erikoistumispaikkojen hakemista ja 
järjestelyjä 

4 ”oli hyvä, että oli semmonen 
varmuus ja sai sovittua työt 
pidemmälle ajalle” 

Koulutusputki oli koulutuksen 
näkökulmasta hyödyllinen 

4 ”se toimii osana 
erikoistumiskoulutusta” 
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Ensinnäkin koulutusputki on opettanut monenlaisia asioita. Erikoistuvien lääkäreiden 

mukaan merkittäviä oppeja ovat olleet muun muassa koulutusputken aikana saatu 

työkokemus, erikoisalakokeilujen mahdollistama laaja käsitys lääketieteestä ja lääkärinä 

olemisesta sekä paikallisten hoitoketjujen oppiminen. Yksi haastateltava kuvaileekin 

erikoisalakokeilujen merkitystä seuraavasti: ”Ainaki ne [eri jaksot] anto semmosta 

lääkärin yleissivistystä - - Niistä tulee semmonen pieni näkemys minkälaista sillä 

erikoisalalla on”. Koulutusputkessa olemisen nähtiin myös kehittäneen ymmärrystä eri 

erikoisalojen välisestä yhteistyöstä sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

yhteistyöstä.  

Monelle haastateltavalle koulutusputki tarjosi eri erikoisalojen 

kokeilemisen kautta väylän oman erikoisalan etsimiseen ja löytämiseen. Erikoistuvien 

mielestä se, että koulutusputkessa pääsi melko vapaasti kokeilemaan eri erikoisaloja 

oman kiinnostuksensa mukaan, oli yksi tärkeimmistä syistä hakeutua putkeen. ”Se just 

mulla, kun ei oikein tienny mitä haluu ni palveli tosi hyvin sen pari vuotta. Sen jälkeen 

oliki sit jo paljo selkeemmät ajatukset mihin haluaa erikoistua”, kertoo eräs 

haastateltava. Toisen mielestä koulutusputki ”ainaki mahdollisti sen, että pysty tolleen 

niinku hyppimään ympäriinsä pieniä pätkiä - - ku ei siis alun perinkään oikein tienny et 

mikä silleen kiinnostaa”. Erikoisalojen kokeilemisen näkökulmasta tärkeitä olivat myös 

koulutusputken mahdollistamat lyhyemmät erikoisalapätkät, sillä erikoistuvat uskoivat, 

että ilman putkea joitakin erikoisaloja olisi niiden suosion takia voinut olla 

huomattavasti vaikeampi päästä kokeilemaan.  

Yksi koulutusputken roolia kuvaava asia on myös koulutusputken tuoma 

monipuolisuus osaamiseen ja ymmärryksen kehittymiseen. ”Ainakin sen, että sä näät, 

että on ihan niinku muunlaisia potilaita eri erikoisaloilla ja erilaisia sairauksia, 

hoitomenetelmiä. Kyl se vaikuttaa, et sä saat niinku semmosen vähän laajemman 

käsityksen lääketieteestä ja lääkärinä olemisesta”, kuvailee yksi erikoistuvista 

lääkäreistä. Myös erikoisalakokeilut ovat monipuolisuuden näkökulmasta tärkeitä, sillä 

ne tarjoavat pintaraapaisuja siitä mitä eri erikoisalat pitävät sisällään. Nämä 

pintaraapaisut olivat erikoistuvien lääkäreiden mielestä tärkeitä etenkin 

kokonaisvaltaisen lääkärinä kasvamisen ja kehittymisen näkökulmasta ja eri 

erikoisaloilla saatuja oppeja koettiin voitavan hyödyntää myös myöhemmin omalla 

erikoisalalla. Haastateltavat kuvailevatkin erikoisalakokeilujen roolia muun muassa 

seuraavasti: ”kokonaisvaltasesti lääkärinä [ne erikoisalakokeilut] niinku autto kyllä 
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valmistautumaan paremmin” ja ”kaikkihan ne on oppia. Se on ihan sama millä 

erikoisalalla ni sä opit asioita, joita sä voit käyttää sitte toisella erikoisalalla”. 

Joidenkin erikoistuvien mielestä koulutusputken käyminen auttoi 

kehittämään myös henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita he pitivät omassa työssään 

tärkeinä. Monet haastateltavista korostivat etenkin päivystysjakson merkitystä 

kehittymiselle. Esimerkiksi yksi haastateltavista koki, että ”päivystäminen - - se kehitti 

sitä omaa stressinsietoa aika paljon, mikä on aika ratkasevaa myös tällä nykysellä 

erikoisalalla selviytymiseen”. Myös toisella erikoistuvalla on kokemusta päivystystyön 

merkityksestä, sillä hänen mielestään ”varsinkin siinä alussa, kun oltiin heti tässä 

sairaalan päivystyksessä - - kun oli tosi monenlaisia potilaita niin semmonen 

itsevarmuus lähti siitä kyllä mun mielestä aika nopeesti kasvuun, koska sit huomas heti, 

että miten pärjäs niissä tilanteissa”. Lisäksi erikoistuvat kokivat, että koulutusputken 

aikana tehdyt työpätkät auttoivat valmistautumaan hyvin paitsi lääkärin ammattiin myös 

omalla erikoisalalla työskentelyyn. 

Koulutusputken koettiin helpottavan erikoistumiskoulutukseen liittyviä 

järjestelyjä ja esimerkiksi erikoistumispaikoista sopimista. Nämä asiat puolestaan muun 

muassa vähensivät työhön liittyvää stressiä uran alkuvaiheessa, sillä koulutusputken 

avulla erikoistuvat pystyivät sopimaan töistään noin kahden vuoden ajalle. Monelle 

tämä oli helpotus ja toi varmuutta ja jatkuvuutta työhön. Muun muassa yksi 

haastateltava kuvailee asiaa sanoen, että ”tietysti kun oli sovittu etukäteen tämmöset 

pätkät niin - - vähensi stressiä siitä, että mihin minä nyt menen seuraavana ja keneltä 

minä kysyn”. Koulutusputken yhteyshenkilöiden tekemää järjestelytyötä siis arvostettiin 

ja pidettiin erikoistuvan näkökulmasta toimivampana tapana järjestellä 

erikoistumispätkät verrattuna siihen, että ne olisi sovittu itse. ”Kun halus vähän kokeilla 

erilaisia erikoisaloja niin aika hankala ite järjestää työpätkiä silleen, et ne ois jotenki 

järkevästi seurannu toisiaan, et se oli kauheen helppo, että tehtiin silleen puolesta” eräs 

erikoistuva lääkäri tiivistää.  

Koulutusputkesta koettiin olevan hyötyä erikoistumiskoulutuksen 

edistymisessä, koska sen voi lukea osaksi erikoistumiskoulutusta. Myös koulutuksen 

ajankohtaa heti valmistumisen jälkeen pidettiin toimivana, sillä siinä vaiheessa 

koulutusta esimerkiksi päivystystaitojen oppimisen ajateltiin olevan 

tarkoituksenmukaista. Putkimallista erikoistumiskoulutusta pidettiin onnistuneena 

tapana toteuttaa erikoistumiskoulutuksen alku ja mallin käyttäminen myös muissa 
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sairaaloissa nähtiin hyvänä vaihtoehtona. ”Tää on mun mielestä älyttömän hyvä malli, 

et vois kyllä olla muissaki sairaaloissa. Että sillä lailla kätevä.” 

 



 
 

 

8 KOULUTUS TUKEMASSA AMMATILLISEN 

IDENTITEETIN RAKENTUMISTA 
 

Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä 

rakentavia tekijöitä ja strukturoidun putkimallisen erikoistumiskoulutuksen roolia 

ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla on 

pyritty ideoimaan kuinka lääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa voitaisiin nykyistä 

paremmin huomioida erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä rakentavat tekijät 

ja kuinka sen myötä voitaisiin tukea erikoistuvien lääkäreiden ammatillista kasvamista. 

 Tämän tutkimuksen perusteella erikoistuvan lääkärin ammatillisen 

identiteetin rakentuminen lähtee liikkeelle jo lääkärin ammatin valinnasta ja siihen 

johtaneista syistä. Ammatillisen identiteetin rakentumiseen vaikuttavat myös erikoisalan 

valinta ja sen syyt, oppiminen ja erityisesti työssä oppiminen sekä oma kokemus työstä 

kutsumusammattina. Lisäksi yhtenä hyvin keskeisenä ja merkittävänä erikoistuvan 

lääkärin ammatillista identiteettiä rakentavana tekijänä voidaan pitää työyhteisöä ja 

siellä etenkin erikoislääkäreiltä ja muilta erikoistuvilta saatua tukea ja neuvoja. 

Erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin muotoutuminen on vahvasti 

henkilökohtainen prosessi, joten yksi ja sama tapa kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä ei 

sovi kaikille ja tämä tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon 

erikoistumiskoulutusta suunniteltaessa. Kaikkiin ammatillista identiteettiä rakentaviin 

tekijöihin, esimerkiksi ammatin valintaan tai kokemukseen kutsumustyöstä, ei voida 

koulutuksella vaikuttaa, mutta muiden tekijöiden osalta erikoistuville voidaan tarjota 

tukea ja erilaisia mahdollisuuksia kasvaa lääkäriksi. 

 

8.1. Mahdollisuus oppia, kokeilla ja erehtyä 

 

Erikoislääkärikoulutukselle on asetettu tiettyjä tavoitteita ja yliopiston erikoislääkäri-

koulutusoppaat määrittävät omalta osaltaan millaisia asioita erikoistuville lääkäreille 

tulisi opettaa. Koulutukseen sisältyy kuitenkin paljon myös oppaan tai suunnitelmien 

ulkopuolista opetusta, jota seniorilääkärit ja muu henkilökunta saattavat toteuttaa jopa 

tietämättään. Seniorit ovat erikoistuville lääkäreille esikuvia ja roolimalleja, jotka 
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opettavat tietojen ja taitojen lisäksi myös ammatillisia arvoja. (Stern & Papadakis 2006.) 

Kouluttajien tulisikin olla tietoisia siitä millaisia opetussuunnitelmien ulkopuolisia 

asioita erikoistuvat lääkärit oppivat työnsä ohessa informaalin keskustelun tai 

esimerkiksi puskaradion kautta (Pratt, Rockmann & Kaufmann 2006). 

Myös sillä mitä erikoistuvat pääsevät erikoistumiskoulutuksensa aikana 

tekemään on suuri merkitys lääkäriksi kasvamisen prosessissa. Valtaosa tähän 

tutkimukseen haastatelluista erikoistuvista piti oppimismahdollisuuksia ja 

erikoistumiskoulutuksen etenemistahtia sopivana: haastateltavien mukaan vastuuta saa 

pikkuhiljaa ja myös oma valmiustila vaikuttaa annetun vastuun määrään ja tehtävien 

vaikeusasteeseen. Vaikka Pratt, Rockmann ja Kaufmann (2006) esittävät, että aiemmin 

koulutuksen aikana annetut ammatillisesti merkittävät tehtävät voivat vauhdittaa 

ammatillisen identiteetin rakentumisprosessia, on nimenomaan tärkeää kuunnella 

erikoistuvien omia toiveita koulutuksen etenemisen suhteen. Liiallinen vastuu voi 

nimittäin olla myös haitallista, sillä epäonnistumisen kokemukset ja jatkuva stressi 

voivat hidastaa ammatillisen identiteetin rakentumista entisestään. 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että erilaiset oppimismahdollisuudet ja 

toimenpiteiden tekeminen ovat erikoistuville lääkäreille tärkeitä. Niihin liittyy toisinaan 

myös virheitä, joita tutkimukseen haastatellut erikoistuvat lääkärit pitivät ikävinä, mutta 

oppimisen näkökulmasta tärkeinä ja tehokkaina. Virhetilanteista oppimisen kannalta 

erityisen tehokkaita tekee se, että ne käydään mahdollisimman pian läpi vanhempien 

kollegojen ja/tai toisten erikoistuvien kanssa. Palaute auttaa erikoistuvia lääkäreitä myös 

oman ammatillisen identiteettinsä muokkaamisessa, sillä se ohjaa heitä tarvittaessa 

muuttamaan käytöstään. Erityisesti omista ja muiden virheistä oppimisella on iso 

merkitys siinä millaisina lääkäreinä erikoistuvat lääkärit näkevät itsensä. (Pratt, 

Rockmann & Kauffmann 2006.) Tärkeää on, ettei virhetilanteista keskustelemiseen 

kuulu syyttely vaan asiallinen palaute siitä mitä virheen tehnyt olisi voinut tehdä toisin 

ja kuinka vastaavan tilanteen tapahtuminen voidaan jatkossa estää. Esimerkiksi Stern ja 

Papadakis (2006) painottavat, että hoitotilanteita seuraavat henkilökohtaiset keskustelut 

vanhemman kollegan kanssa ovat oppimisen näkökulmasta erittäin tärkeitä. Näissä 

keskusteluissa seniorin tulisi avata omaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan 

erikoistuvalle pyrkien samalla sanallistamaan omaa hiljaista tietoaan siitä miksi hän 

lääkärinä toimii niin kuin toimii. 
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Tämä tutkimus, samoin kuin aiemmat tutkimukset, osoittaa, että 

ammatillisen identiteetin rakentumisprosessi ei aina ole yksinkertainen vaan se vaatii 

erikoistuvilta ponnisteluja. Sen vuoksi koulutuksessa on tärkeää huomioida nämä 

identiteetin kehittymiseen liittyvät ponnistelut ja niiden aiheuttama stressi ja luoda 

keinoja helpottaa identiteetin rakentamista. (Monrouxe 2010.) Yksi keino tähän on 

varmasti erikoistumisen koulutusputken tarjoama mahdollisuus erikoisalojen 

kokeilemiseen. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan nimittäin todeta, että 

koulutusputkeen osallistumisella näyttää olevan erikoistuville lääkäreille tärkeä 

merkitys. Monella se on auttanut erikoisalan valinnassa tai vahvistanut jo aiemmin 

tehtyä suunnitelmaa itselle soveltuvasta alasta. Niillekin, jotka olivat tehneet päätöksen 

omasta erikoistumisalastaan ennen koulutusputkeen osallistumista, putki antoi 

kokonaisvaltaista näkemystä lääkärin työstä ja erikoistuvat kokivat tästä olevan paljon 

hyötyä.  

Koulutusputken tarjoamasta myönteisestä vaikutuksesta lääkäriksi 

kasvamiseen kannattaa siis pitää kiinni. Se on erittäin toimiva tapa tukea erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillista kasvua ja tarjota erikoistuville jossakin määrin yksilöllisiä 

oppimis- ja koulutusratkaisuja. Erityisen tärkeä mahdollisuus koulutusputki näyttää 

olevan omasta erikoistumisalastaan epävarmoille erikoistuville lääkäreille. Heidän on 

tärkeää saada kokeilla työskentelyä useammalla itseään kiinnostavalla erikoisalalla, sillä 

vasta työnteko ja asioiden kokeileminen käytännössä kertovat joillekin erikoistuville 

mikä on oma ja itselle sopiva erikoisala. Vaikka erikoistumisala pitäisi valita ja ilmoittaa 

yliopistoon jo erikoistumiskoulutukseen ilmoittauduttaessa, on tärkeää, että 

koulutuksessa säilytetään mahdollisuus erikoisalan vaihtamiseen ja aiemmat palvelut 

voidaan mahdollisuuksien mukaan hyväksilukea osaksi uuden erikoisalan koulutusta. 

 Tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti tutkittu miksi erikoistuvat lääkärit 

olivat hakeutuneet strukturoituun koulutusputkeen vapaammin toteutetun 

erikoistumiskoulutuksen sijaan. Haastatteluiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, 

että jo mainitun erikoisalojen kokeilemisen lisäksi monelle koulutusputken tuoma 

varmuus erikoistumispaikoista eli koulutusta edistävistä työpätkistä oli tärkeä tekijä. 

Haastateltujen erikoistuvien mukaan osa opiskelijatovereista piti strukturoitua 

koulutusta liian sitovana, kun taas moni koulutusputkeen osallistuneista piti pidemmän 

työsuhteen etuna nimenomaan sen tuomaa varmuutta ja vakautta, jotka helpottivat 

erikoistumiskoulutuksen ja henkilökohtaisen elämän suunnittelua pidemmällä 
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tähtäimellä. Koulutusputken toteutusta suunniteltaessa onkin hyvä kiinnittää huomiota 

myös siihen mitkä syyt ovat tuoneet erikoistuvat lääkärit erikoistumaan 

koulutusputkeen, sillä näillä syillä on varmasti oma vaikutuksensa siihen millaisia 

asioita erikoistuvat koulutusputkesta itselleen hakevat ja millaisia mahdollisuuksia he 

toivovat sen kautta saavansa.  

 

8.2. Riittävästi ohjausta ja tukea 

 

Tämä tutkimus osoittaa, että etenkin työyhteisöllä ja toisilla erikoistuvilla on iso 

merkitys erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Lääkärin työ 

on mestari-kisälli-ammatti, jossa mallioppimista toimintatapojen ja kliinisten taitojen 

osalta tapahtuu etenkin työuran alussa. Tämän vuoksi toimivaan ohjaukseen pitää 

panostaa ja kiinnittää huomiota erikoistumiskoulutuksen aikana, jotta erikoistuvien 

ammatillista kasvua voidaan tukea, sillä työyhteisön tarjoamat esimerkit, tuki ja ohjaus 

ovat erikoistuvien lääkäreiden lääkäriksi kasvamisen prosessissa olennaisen tärkeitä. 

Ohjausta tarvitaan niin muodollisissa ja ennalta sovituissa tapaamisissa kuin työn 

ohessa tapahtuvissa nopeissa ohjaustilanteissa. Monella erikoisalalla erikoistumis-

koulutusohjelmaan sisältyy henkilökohtaista ohjausta, jota usein kutsutaan 

tuutoroinniksi (ks. esim. Ruoranen ym. 2013), mutta tämän tutkimuksen perusteella sen 

toteutustapa vaihtelee paljon. Tutkimukseen haastatelluilla oli omalla erikoisalallaan 

nimetty tuutori ja erikoistuvat olivat pääosin tyytyväisiä heiltä saamaansa ohjaukseen. 

Osa erikoistuvista olisi kuitenkin kaivannut ohjausta enemmänkin tai toivonut erilaisia 

sisältöjä ohjaukseen. 

 Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kliiniseen työhön ja 

toimenpiteisiin saatu ohjaus toimii hyvin ja palvelee tarkoitustaan. Sen sijaan lääkäriksi 

kasvamiseen ja lääkärin työhön liittyviin laajempiin näkökulmiin erikoistuvat eivät 

välttämättä saa riittävästi tukea. Kouluttajilla ja johtajilla on kuitenkin tärkeä rooli siinä, 

että he luovat erikoistuville lääkäreille tarpeita ja tarjoavat välineitä ja mahdollisuuksia 

ammatillisen identiteetin luomiseen (Pratt, Rockmann & Kaufmann 2006). Esimerkiksi 

säännölliset kahdenkeskiset tuutortapaamiset voisivat toimia paikkoina, joissa 

erikoistuva saisi kysyä vanhemmalta kollegalta lääkäriksi kasvamiseen ja ammatilliseen 

identiteettiin liittyviä asioita, joita kiireisessä arjessa ei usein ehdi tai osaa pohtia. 
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Ammatilliseen kehittymiseen liittyvät keskustelut toimisivat kuitenkin varmasti 

tärkeänä tukena ja apuna etenkin koulutuksen käännekohdissa ja epävarmoina hetkinä. 

Myös omaa alaansa ja osaamistaan pohtivat erikoistuvat lääkärit voisivat hyötyä 

kokeneemman kollegan tarjoamista näkökulmista ja kokemuksista. Myös Kilminster ja 

Zukas (2005) painottavat toimivan ohjauksen merkitystä erikoistumiskoulutuksessa ja 

esittävät samanlaisia vaihtelevia tapoja toteuttaa erikoistuvien lääkäreiden ohjausta. 

 Tuutoreiden ja muiden vanhempien kollegojen tuen lisäksi myös 

vertaistuki näyttää olevan erikoistuville lääkäreille erittäin merkityksellistä. 

Haastattelujen perusteella erikoistuvat lääkärit auttavat ja neuvovat toisiaan paljon 

arkisen työn ohessa, mutta myös heille säännöllisistä, järjestetyistä tapaamisista voisi 

olla uudenlaista hyötyä. Samanlaiseen tulokseen tutkimuksessaan ovat päätyneet myös 

Ruoranen, Collin, Paloniemi ja Eteläpelto (2013), joiden mukaan erikoistuvat lääkärit 

vaihtavat usein keskenään tietoja ja kokemuksia. Tätä tiedonvaihtoa voitaisiin toteuttaa 

sitä varten järjestetyissä vertaistapaamisissa, joissa erikoistuvat voisivat isommalla 

porukalla keskustella työssä kohtaamistaan onnistumisista ja haasteista. 

Vertaistukitapaamisia ei tarvitsisi järjestää usein ja niin kuin muukin ohjaus, ne voisivat 

olla vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Mukana voisi aikataulujen puitteissa olla aina 

mukana myös kokeneempi lääkäri antamassa oman näkökulmansa asioihin, mutta 

painopisteen tulisi olla vertaistuessa. Samankaltaisia ehdotuksia palautteen ja 

reflektoinnin käytöstä lääketieteen koulutuksessa antaa myös Ryynänen (2011), jonka 

suositukset on suunnattu lääketieteen perusopetuksen kehittämiseen, mutta jotka ovat 

yhtälailla päteviä ohjeita erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä. 



 
 

 

9 POHDINTA 
 

9.1. Keskeiset johtopäätökset erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen 

identiteetin rakentumisesta 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyvin linjassa muiden ammatillisen identiteetin 

rakentumista koskevien tutkimusten kanssa. Esimerkiksi työyhteisön rooli oppimisessa 

ja ammatillisen identiteetin rakentamisessa on erikoistuville lääkäreille tärkeä, kuten 

muun muassa Apker ja Eggly (2004) ovat aiemmin todenneet. Myös Ruorasen ym. 

(2013) tutkimuksen tulokset erikoistuvien lääkäreiden oppimisesta sekä Paloniemen ja 

Collinin (2009) tulokset sairaalaympäristössä tapahtuvasta työssä oppimisesta tukevat 

hyvin tässä tutkimuksessa saatuja, erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin 

rakentumista koskevia tuloksia. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 

erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentuminen on seurausta lääkäriksi 

kasvamisen prosessista, jonka sujuvuus ja nopeus vaihtelevat paljon yksilöittäin. 

Erikoistumisvaiheessa olevien lääkäreiden ammatillinen identiteetti on vielä 

keskeneräinen ja kehittyvä, mutta tulokset osoittavat, että selkeitä identiteetin 

rakentumiseen ja lääkäriksi kasvamisen prosessiin vaikuttavia tekijöitä on 

tunnistettavissa. 

 

9.1.1 Kokemus kutsumusammatista ohjaa erikoistuvan lääkärin lääkäriksi 

kasvamista  

 

Lääkärin ammattia pidetään usein kutsumusammattina, kuten muitakin hoito- ja 

auttamisalan töitä. Työhön liittyvää kutsumusta on kuitenkin lääkäreiden kohdalla usein 

tutkittu vain tutkimusten osana ja se on harvoin ollut varsinainen tutkimuksen kohde. 

Jonkin verran tutkimuksia kutsumuksesta on sen sijaan tehty muun muassa 

sairaanhoitajien ja opettajien parissa, joiden työhön kutsumus myös usein liitetään. 

Myös tässä tutkimuksessa kutsumusta käsitellään osana erikoistuvan lääkärin 

ammatillista kehittymistä, sillä on kiinnostavaa, että kokemus kutsumusammatista 
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näyttää vaikuttavan erikoistuvien lääkäreiden lääkäriksi kasvamiseen ja ammatilliseen 

identiteettiin. 

Usein kutsumuksen ajatellaan ammatin yhteydessä tarkoittavan sitä, että 

halu hakeutua koulutukseen ja toimia tietyssä ammatissa on herännyt jo varhaisessa 

vaiheessa ennen opintojen tai työuran alkamista, kenties jo lapsuudessa. Kutsumuksen 

ajatellaan olevan yksilöllinen kokemus, johon liittyy myös työstä saatava 

henkilökohtainen tyydytys. (Lindén 2010, 81–84.) Säntin (2007, 298–301) mukaan 

ainakin opetustyössä näyttää olevan tavallista, että kokemus kutsumuksesta muuttuu ja 

ajoittain jopa kyseenalaistuu työuran eri vaiheissa. Lindénin lisäksi myös Säntti esittää, 

että kutsumus syntyy usein joko lapsuuden ammattihaaveen kautta, mutta hänen 

mukaansa toinen mahdollisuus kutsumuksen heräämiseen on ammatillinen 

kehittyminen. Kutsumus ilmentää ammatillista identiteettiä, sillä esimerkiksi hoitoalalla 

se voi syntyä vakaumuksesta auttaa ja tukea heikossa asemassa olevia (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2008, 40). 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että lääkärin työ ei 

välttämättä ole erikoistuville lääkäreille kutsumusammatti. Suuri osa tutkimukseen 

haastatelluista erikoistuvista lääkäreistä ei nimittäin kokenut olevansa itse 

kutsumusammatissa, vaikka myönsikin, että jotkut kollegat saattavat sitä olla.  Kokemus 

kutsumusammatista ei myöskään tuntunut olevan peräisin ainakaan lapsuuden 

urahaaveista. Paloniemen ja Collinin (2009) tutkimuksessa kirurgiaan erikoistuvat 

lääkärit sen sijaan ilmoittivat lääkärin työn nimenomaan olevan heille unelma-ammatti, 

jopa jonkinlainen missio. Edellä mainittu tulos eroaa siis tässä tutkimuksessa saadusta 

tuloksesta, sillä tässä tutkimuksessa erikoistuvat lääkärit kokivat kutsumusammatin 

tarkoittavan jonkinlaista kohtalon ohjaamaa uravalintaa tai universaalia ja pyyteetöntä 

auttamisen halua, jollaista kaikki erikoistuvat eivät kokeneet. Säntin ajatus ammatillisen 

kehittymisen myötä syntyvästä kutsumuksesta voisi siis pitää paikkansa lapsuudesta 

peräisin olevaa kutsumusta tai haaveammattia paremmin. 

Muun muassa Ketola (2003) esittää, että lääkärin työtä ei nykyään tehdä 

enää pelkän kutsumuksen vuoksi, sillä perheen ja vapaa-ajan merkitys on monelle 

aiempaa suurempi. Ketolan ajatus tukee hyvin tämän tutkimuksen tulosta, sillä moni 

erikoistuva lääkäri puhui haastattelussa perheen tärkeydestä sekä perheen ja 

erikoistumiskoulutuksen ajoittain haastavasta yhdistämisestä. Paloniemen ja Collinin 

(2009) tutkimuksessa puolestaan todettiin, että työ on erikoistuville lääkäreille 
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sitoutumista vaativa asia. Tämä tulos ei suoranaisesti ole ristiriidassa erikoistuvien 

lääkäreiden kutsumuskokemuksen kanssa, sillä työhön sitoutumisen aste on 

erikoistuvien lääkäreiden mukaan kuitenkin suuri. Kuitenkin Ketolan ajatusta mukaillen 

se, että työasioihin käytetään myös vapaa-aikaa, tuntuu joidenkin erikoistuvien mukaan 

toisinaan ongelmalliselta. Tämä voi olla yksi merkki siitä, ettei lääkärin työ nykyisin ole 

erikoistuville lääkäreille kaiken voittava kutsumus, kuten ehkä vanhemmille lääkäreille 

ehkä on ollut.  

Erikoistuvan omalla kokemuksella siitä, onko lääkärin työ itselle 

kutsumusammatti, vaikuttaa kuitenkin olevan iso merkitys lääkäriksi kasvamisen 

prosessissa. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää nimittäin siltä, että ne erikoistuvat 

lääkärit, jotka kokevat olevansa lääkärin työssä kutsumusammatissa, kokevat lääkäriksi 

kasvamisen prosessin olevan melko helppo. Vastaavasti ne, joille lääkärin työ ei ole 

kutsumusammatti, ovat usein kamppailleet enemmän ammatillisen identiteettinsä ja 

työhön ja erikoisalan valintaan liittyvien valintojen kanssa. Olisi erittäin 

mielenkiintoista tietää mistä tämä johtuu, sillä esimerkiksi alan valinnan syillä ei näytä 

olevan merkitystä siinä kokevatko erikoistuvat lääkärit työnsä kutsumusammattina. 

Lääkäriksi auttamisen halun ja biologiaan ja fysiologiaan liittyvän kiinnostuksen vuoksi 

hakeutuneita erikoistuvia lääkäreitä löytyi tasaisesti sekä lääkärin työn 

kutsumusammatiksi kokevien joukosta että heidän joukostaan, jotka eivät pidä 

ammattiaan kutsumuksena.  

 

9.1.2. Ammatillinen identiteetti on osa henkilökohtaista identiteettiä  

 

Tämä tutkimus osoittaa, että erikoistuvien välillä on eroja siinä kuinka vahvasti lääkärin 

identiteetti on osa heidän omaa henkilökohtaista identiteettiään. Osa haastateltavista 

koki, ettei lääkäriys näy heissä vapaa-ajalla, kun taas toisten mielestä lääkärin ammatti 

on erottamaton osa muuta identiteettiä. Tässäkin tapauksessa henkilökohtainen 

lääkäriksi kasvamisen prosessi tuntuu vaikuttavan hieman siten, että lääkäriys on 

vahvemmin osa identiteettiä niillä erikoistuvilla lääkäreillä, joille lääkäriksi kasvaminen 

on ollut jollain tapaa haastavaa. Tämä tulos on mielenkiintoinen ja kenties osoitus siitä, 

että ammattiin ja lääkäriksi kasvamiseen liittyvät pohdinnat rakentavat hyvin 

kokonaisvaltaista ja muuhun elämään kytkeytyvää ammatillista identiteettiä. Vastaavasti 
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heillä, joilla lääkäriksi kasvaminen on helppoa ja luontevaa, työ ei kytkeydy yhtä 

vahvasti henkilökohtaiseen identiteettiin, sillä ammattiin liittyvät pohdinnat eivät 

kenties ole vieneet samalla tavalla näiden erikoistuvien aikaa ja energiaa.  

Paloniemen ja Collinin (2009) mukaan kirurgien ja kirurgiaan 

erikoistuvien lääkäreiden työ ja ammatti määrittävät vahvasti myös laajempaa 

minäkuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työssä rakennettu identiteetti on osa työn 

ulkopuolista, henkilökohtaista identiteettiä. Paloniemi ja Collin toteavatkin, että työllä 

näyttää olevan suuri merkitys, kun yksilö määrittelee ja rakentaa omaa identiteettiään. 

Paloniemen ja Collinin tulos tukee siis hyvin tässä tutkimuksessa saatua käsitystä siitä, 

että ammatillisen ja henkilökohtaisen identiteetin yhteenkietoutuminen on mahdollista, 

vaikka kaikki erikoistuvat lääkärit eivät tällaista kytkentää itsessään tunnistaisikaan. 

Myös sairaanhoitajien ammatillisen identiteetin rakentumista tutkineet Öhlen ja 

Segesten (1998) ovat todenneet, että sairaanhoitajien ammatillinen identiteetti on 

yhteydessä henkilökohtaiseen identiteettiin, sillä ammatillinen identiteetti suhteutuu 

muun muassa persoonallisuuteen ja omiin asenteisiin, jotka ovat samankaltaisia niin 

työssä kuin vapaa-ajalla. Kaikki edellä esitetyt tulokset tarjoavat luonnollisen selityksen 

sille, että yksilö tuo esiin omaa persoonaansa niin työssä kuin vapaa-ajalla ja 

henkilökohtainen ja ammatillinen identiteetti sisältävät siten samoja piirteitä. 

Työn merkitys ammatillisen identiteetin kehittymiselle on huomattu myös 

lääketieteen opiskelijoita koskevissa tutkimuksissa. Hakamäen ym. (2011) tutkimuksen 

mukaan lääketieteen opiskelijoiden lääkäritunne heräsi nimittäin ensimmäisen kerran 

aidossa työympäristössä työskennellessä. Kesätyöt, sijaisuudet ja vastuun ottaminen 

työssä olivat lisäksi merkittäviä tekijöitä opiskelijoiden ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että työssä oppimisen ja 

työyhteisön merkitys ammatillisen identiteetin kehittymisessä on erikoistumis-

koulutukseen siirryttäessäkin erittäin tärkeä ja merkityksellinen. Siten 

perusopintovaiheessa alkanut lääkäriksi kasvaminen saa luontevan jatkon. Edellä 

esitetyt tutkimustulokset osoittavat, että vaikka lääketieteen perusopiskelijoiden ja 

erikoistuvien lääkäreiden ammatillista identiteettiä rakentavissa tekijöissä on omat 

erityiset piirteensä, niissä on myös jotain samankaltaista. Opiskelijoiden ammatillisen 

identiteetin rakentumista esittelevät tarkemmin muun muassa Ryynänen (2001) ja 

Hakamäki ym. (2011). 
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9.1.3 Ammatillinen identiteetti kehittyy kokemusten ja työyhteisön tarjoaman 

esimerkin myötä  

 

Tämä tutkimus osoittaa, että erikoistuvien lääkäreiden mielestä varsinkin heidän oma 

asiantuntijuutensa ja ammatillisen identiteetin kehittymisensä ovat vahvasti sidoksissa 

tietoihin, taitoihin ja tekemällä oppimiseen. Erikoistuvat lääkärit uskovat, että he 

tarvitsevat vielä paljon oman erikoisalansa (toimenpide)kokemusta tullakseen hyviksi 

erikoislääkäreiksi. Myös Paloniemi & Collin (2009) ovat tutkimuksessaan päätyneet 

samanlaiseen tulokseen, sillä heidän mukaansa erikoistuvat lääkärit ovat erittäin 

halukkaita kehittämään ammatillisia kompetenssejaan ja siten laajentamaan 

osaamisensa soveltamismahdollisuuksia. Identiteetin ja työn muuttuessa myös 

erikoistuvien lääkäreiden käsitykset omasta osaamisestaan muuttuvat. Prattin, 

Rockmannin ja Kaufmannin (2006) mukaan osaamisen tunne on vahva silloin, kun 

käsitys omasta identiteetistä on melko vakaa tai siinä tapahtuu vain pientä hienosäätöä. 

Esimerkiksi Eteläpelto ja Vähäsantanen (2008) sekä Collin (2008) pitävät 

ammatillisen identiteetin rakentumista sosiaalisten ja persoonallisten tekijöiden 

vuoropuheluna. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että myös erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillisen identiteetin rakentumisessa molemmat edellä mainitut 

ulottuvuudet ovat läsnä. Esimerkkeinä erikoistuvien lääkäreiden ammatillista 

identiteettiä rakentavista persoonallisista tekijöistä voidaan pitää työhön sitoutumisen 

astetta, työn suhdetta vapaa-aikaan sekä erikoistuvan luonnetta, josta erityisesti 

itsevarmuuden määrällä näyttää olevan suuri merkitys identiteetin 

rakentumisprosessissa. Sosiaalisista tekijöistä puolestaan työyhteisö on merkittävin 

identiteettiä rakentava tekijä, sillä se näyttää määrittelevän vahvasti mitä erikoistuvat 

pääsevät tekemään ja millaista ohjausta he työnsä ja koulutuksensa ohessa saavat. Nämä 

asiat puolestaan määrittelevät sitä millaisia mahdollisuuksia identiteetin rakentamiselle 

tarjoutuu. 

 Etenkin sosiaalisten tekijöiden merkitys erikoistuvan lääkärin 

ammatillisen identiteetin rakentumiseen painottuu tuloksissa, mikä on luonnollista. 

Erikoistuvat lääkärit ovat uransa alkuvaiheessa, jolloin työyhteisöön sosiaalistuminen 

todennetusti korostuu (ks. Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 44). Tätä tukevat myös 

erikoistuvien omat ajatukset siitä, että tässä vaiheessa uraansa he oppivat eniten 

tekemällä toimenpiteitä yhdessä senioreiden kanssa eli opettelemalla esimerkin kautta 
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muun muassa yhteisön toimintatapoja ja käyttäytymisnormeja. Toisaalta pidemmälle 

erikoistumiskoulutuksessa edenneiden erikoistuvien lääkäreiden haastatteluissa tuli ilmi, 

että kokemuksen ja osaamisen kehittymisen myötä myös erikoistuvien on hyväksyttävää 

haastaa ja kyseenalaistaa senioreiden mielipiteitä ja toimintatapoja. Näin persoonalliset 

tekijät ja erikoistuvan oma osaaminen näyttävät saavan uran edetessä suurempaa 

painoarvoa ammatillisen identiteetin rakentumisessa.  

Paloniemen & Collinin (2008) mukaan vanhemmat kollegat opettavat 

erikoistuville asioita, joita he eivät muuten voisi oppia. Toimintatapojaan esittelemällä 

mallina toimiva seniori antaa lisäksi välineitä erikoistuvan lääkärin ammatillisen 

identiteetin rakentamiseen. Myös Ruoranen, Collin, Paloniemi ja Eteläpelto (2013) 

nostavat esiin sen, kuinka vahvasti mielikuvat hyvästä kirurgista ohjaavat erikoistuvien 

lääkäreiden oppimista. He esittävät, että erilaisten seniorikirurgien työn näkeminen on 

hyödyksi erikoistuvien ammatillisen identiteetin kehittymiselle. Edellä mainittujen 

tutkijoiden esitykseen on tämän tutkimuksen perusteella helppo yhtyä, sillä erikoistuvat 

lääkärit myönsivät työyhteisöllä olevan paljon vaikutusta ammatillisen identiteettinsä 

kehittymiseen. Osa haastateltavista mainitsi myös, että heillä on oman alansa 

erikoislääkäreiden joukossa selkeitä ammatillisia esikuvia, joiden työtapaa he pitävät 

toimivana ja jonkinlaisena mallina omalle toiminnalleen. Vaikka työyhteisöllä näyttää 

olevan iso merkitys erikoistuvan lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisessa ja 

lääkäriksi kasvamisessa, haastatteluiden perusteella ei voida selkeästi sanoa, että 

erikoistuvat lääkärit määrittelisivät itseään suhteessa työyhteisöönsä toisin kuin 

joissakin ammatillista identiteettiä koskevissa tutkimuksissa on todettu (ks. esim. Collin 

2008). 

Viime vuosina tutkijat ovat puhuneet paljon ammatillisiin ja 

työidentiteetteihin kohdistuvista jatkuvista muutospaineista. Tämän tutkimuksen 

perusteella ei voida tehdä päätelmiä siitä kuinka pysyviä erikoistuvien lääkäreiden 

ammatilliset identiteetit ovat, mutta toisaalta tuntuu johdonmukaiselta ajatukselta, että 

erikoistuvien lääkäreiden ammatillinen identiteetti muuttuu vielä työkokemuksen 

lisääntyessä ja osaamisen kasvaessa. Pitkästä koulutuksesta ja sitä myötä lääketieteen 

parissa vietetystä ajasta huolimatta erikoistuvat ovat vasta lääkärin uransa alkumetreillä, 

joten tiedot, taidot ja toimintatavat hioutuvat vielä paljon ja tuovat varmasti myös uusia 

näkökulmia ja sisältöjä erikoistuvien lääkäreiden ammatilliseen identiteettiin ja 

lääkäriksi kasvamiseen. 
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9.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimusraporttia voidaan pitää keskeisenä tutkimustyön kulmakivenä ja raporttia 

käytetään usein tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin perustana. Sen vuoksi tutkija 

tulisi tutkimusraportissaan tarjota lukijalle välineitä tutkimuksen luotettavuuden 

arviointiin pyrkimällä kuvaamaan tekemänsä tulkinnat ja tutkimusprosessin eteneminen 

mahdollisimman tarkasti. (Kiviniemi 2010, 83.) Tässä tutkimusraportissa olen pyrkinyt 

johdonmukaiseen ja selkeään etenemiseen, jotta lukija olisi helppo seurata tutkimuksen 

kulkua siten arvioida myös tutkimuksen luotettavuutta (ks. esim. Eskola & Suoranta 

1998, 222). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on olemassa useita 

erilaisia käsityksiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen laatua ja luotettavuutta arvioitaessa ei 

kuitenkaan tavallisesti käytetä kvantitatiivisesta tutkimuksesta tuttuja käsitteitä 

validiteetti (onko mitattu sitä mitä oli tarkoitus mitata) ja reliabiliteetti (ovatko tulokset 

toistettavissa), sillä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan eri tavoin. 

Laadullisen tutkimuksen tuloksilla ei myöskään pyritä samankaltaiseen 

yleistettävyyteen kuin määrällisessä tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–

136.) Sen sijaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetään usein 

esimerkiksi käsitteitä vahvistettavuus, siirrettävyys ja vastaavuus tai uskottavuus. (mm. 

Lincoln & Cuba 1985, 290). Vaikka näidenkin käsitteiden sopivuus luotettavuuden 

arviointiin voidaan kyseenalaistaa, arvioin tämän tutkimuksen luotettavuutta kuitenkin 

niiden mukaisesti. 

Tutkimuksen luotettavuuteen olen kiinnittänyt huomiota jo 

aineistonkeruuvaiheessa, sillä toteutin haastattelut laadukkaan haastattelurungon avulla. 

Haastattelurungon laadinnassa käytin apuna aiempaa teoriaa ja tutkimustuloksia, jotta 

haastattelussa keskityttäisiin tämän tutkimuksen kannalta keskeisiin ja olennaisiin 

asioihin. Myös aineiston litteroinnissa olen pyrkinyt luotettavuuteen, sillä litteroin 

haastattelut pian niiden toteuttamisen jälkeen ja jokaisen samalla kaavalla. 

Äänitallenteissa oli hyvä kuuluvuus, joten minun ei tarvinnut täydentää aineistoa 

jälkeenpäin vaan pystyin litterointivaiheessa kirjaamaan vastaukset tarkasti ylös 

haastateltavien sanoin. Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu mahdollisti 

tutkijan ja tutkittavien mahdollisesti erilaisten määritelmien hyödyntämisen 

tutkimuksessa. Raportissa on käytetty ja tutkimuksen teoreettisessa osassa on avattu 



63 
 

 

tutkijan määrittelemiä keskeisiä käsitteitä, mutta aineistositaattien avulla on tuotu esille 

haastatteluissa esiintyneitä tutkittavien omia määritelmiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

184–190.) Aineiston analyysi toteutettiin monessa vaiheessa hyödyntäen useita eri 

menetelmiä. Analyysiprosessi onkin pyritty kuvaamaan mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti, jotta lukijan on mahdollista saada selkeä kuva analyysin 

etenemisestä. 

 

9.2.1 Siirrettävyys, vastaavuus ja vahvistettavuus luotettavuuden 

arviointikriteereinä 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytettävää yleistettävyyden käsitettä vastaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnissa siirrettävyyden käsite. Siirrettävyydellä 

tarkoitetaan tavallisesti tutkimuksen tulosten siirtämisen mahdollisuutta toiseen, 

samankaltaiseen tutkimuskontekstiin. Tulosten siirrettävyyteen vaikuttaa se kuinka 

samankaltaisia tutkittu konteksti ja sovelluskonteksti ovat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

138.) Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli ennen kaikkea ymmärryksen 

luominen kohteena olevasta ilmiöstä, sillä sitä on aiemmin tutkittu melko vähän ja 

aiempaa tutkimustietoa on saatavilla niukasti. Siirrettävyyteen pyrittiin kuitenkin siinä 

määrin, että tulosten voitaisiin ajatella olevan samankaltaisia muissakin 

erikoistumiskoulutuksen ympäristöissä kuin tutkimuksen kohteena olleessa 

erikoistumisen putkikoulutuksessa. Siirrettävyyden vahvistamiseksi tarvittaisiin 

kuitenkin enemmän tutkimustietoa erikoistuvista lääkäreistä ja heidän ammatillisesta 

identiteetistään. 

Tutkimuksessa haastateltiin vajaan neljänkymmenen koulutusputkeen 

osallistuneen joukosta kahdeksaa erikoistuvaa, eli noin neljäsosa kohdejoukosta, joten 

tutkimusaineiston voidaan ajatella edustavan tutkimuksen kohdejoukkoa suhteellisen 

hyvin. Edustavuutta parantaa lisäksi se, että haastateltavien joukkoon kuului melko 

tasaisesti eri vuosina koulutusputken käyneitä ja eri erikoisaloille erikoistuvia 

lääkäreitä, sillä tällöin voidaan ajatella, että koulutusputken roolista ja ammatillista 

identiteettiä rakentavista tekijöistä saatiin laaja ja kattava kuvaus eivätkä esimerkiksi 

tiettynä vuonna koulutusputkeen osallistuneiden kokemukset ja ajatukset korostuneet 

liikaa. Lisäksi aineisto alkoi kyllääntyä kahdeksan haastattelun aikana eli uusia 
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näkökulmia ei enää juurikaan tuntunut nousevan esiin viimeisessä haastattelussa. 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 182) mukaan voidaan ajatella, että tämä 

aineistomäärä tuo tällöin esiin ilmiöön liittyvän, teoreettisesti merkittävän tuloksen. 

 Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa vastaavuudella tarkoitetaan sitä 

kuinka hyvin tutkijan tekemät tulkinnat vastaavat tutkittavien käsityksiä tutkimuksen 

kohteena olevasta asiasta. Vastaavuuden rinnalla voidaan tässä yhteydessä puhua myös 

uskottavuudesta. Vastaavuutta voidaan testata esimerkiksi antamalla tutkijan tekemät 

tulkinnat tutkittavien nähtäväksi, mutta sekään ei takaa uskottavuuden vahvistumista, 

sillä tutkittavat eivät välttämättä tunnista omia käsityksiään eivätkä siksi osaa arvioida 

tulosten uskottavuutta. (Eskola & Suoranta 1998, 212.) Tämän tutkimuksen tuloksia ei 

annettu ennen tutkimuksen julkaisemista haastateltavien luettavaksi, sillä sen ei koettu 

vaikuttavan merkittävästi tulosten luotettavuuteen. Lisäksi luettavaksi antamisessa on 

vaarana, että tulosten objektiivisuus vaarantuu, jos tuloksia lähdetään muuttamaan 

haastateltavien kommenttien mukaisesti. Vaikka vastaavuutta ei voida kunnolla 

arvioida, tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan muiden luotettavuutta 

osoittavien kriteereiden puitteissa. 

Välineitä luotettavuuden arviointiin tarjoaa myös tutkimustulosten 

vahvistettavuuden avaaminen. Eskolan ja Suorannan (1998, 213) mukaan 

vahvistettavuus tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tarkoittaa sitä, että tutkimuksen 

tulokset ja tehdyt tulkinnat ”saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista 

tutkimuksista”. Tämän tutkimuksen aihe on melko vähän tutkittu, joten siinä mielessä 

aiemmat tutkimukset eivät voi suoranaisesti vahvistaa tässä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia. Tulokset saavat kuitenkin tukea muista ammatillisen identiteetin tutkimuksista 

ja aiemmasta teoriasta (esim. Paloniemi & Collin 2009; Ruoranen ym. 2013), joten 

voidaan ajatella, että tämän tutkimuksen tuloksilla on hyvä totuuspohja. Toisaalta 

nimenomaan aiemmat tutkimustulokset ammatillisen identiteetin rakentumisesta ovat 

varmasti vaikuttaneet myös tehtyihin tulkintoihin ja siihen mitä aineistossa on pidetty 

tärkeänä. Tehtyjä tulkintoja on kuitenkin pyritty tutkimusraportissa avaamaan ja 

perustelemaan mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tulososassa on käytetty paljon 

aineistositaatteja, joiden avulla tulkintoja on pyritty todentamaan ja tekemään lukijalle 

näkyväksi. Näin lukijalle tarjoutuu mahdollisuus arvioida tehtyjen tulkintojen 

todenmukaisuutta. 
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9.2.2 Tutkijan asema ja vaikutus tutkimukseen 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija vaikuttaa aina jollakin tavalla tutkimusprosessiin, 

sillä usein tutkija on osa tutkimusasetelmaa. Tutkijalla on tutkimustilanteessa valtaa ja 

vastuuta, sillä hän on suunnitellut tutkimuksen, on usein vastuussa tutkimustilanteen 

organisoinnista sekä kysymysten esittämisestä. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkija 

suunnittelee ja luo tutkimustilanteesta tasa-arvoisen tilanteen, jossa sekä tutkijan että 

erityisesti tutkittavan on mukava olla. (Mäkinen 2006, 110.) Haastattelutilanteessa 

koetinkin minimoida vaikutukseni tutkijana, sillä tavoitteena oli keskustelunomainen 

haastattelu, jossa haastateltavien äänen esille tulo oli tärkeää. Pyrin siksi kysymään 

laajoja ja mahdollisimman avoimia kysymyksiä, etten kysymyksilläni johdattelisi 

haastateltavia. Toisaalta vaikutukseni haastattelujen kulkuun on ollut vahva, sillä olen 

tutkijana määritellyt etukäteen haastattelussa käsiteltävät pääteemat ja esiin nostettavat 

aiheet. Vaikka haastateltaville annettiin useita mahdollisuuksia kertoa haastattelun 

edetessä mieleen nousseita asioita, joita en osannut kysyä, ovat etukäteen 

määrittelemäni haastattelun teemat varmasti vaikuttaneet siihen millaisia asioita 

tutkimus käsittelee. 

 Tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin on varmasti vaikuttanut se, etten 

itse ole lääketieteen alan osaaja. Kasvatustieteilijän taustani on väistämättä ohjannut 

esimerkiksi haastattelujen kysymyksenasettelua ja tekemiäni tulkintoja. Lääketieteelliset 

sisällöt paremmin hallitseva tutkija olisi todennäköisesti kysynyt erilaisia kysymyksiä ja 

kenties keskittynyt hyvin erilaisiin sisältöihin. Toisaalta kasvatustieteellinen näkökulma 

on identiteettitutkimuksessa perusteltu ja se on luultavasti tuonut erikoistuvia lääkäreitä 

koskevaan tutkimukseen jotakin uuttakin. 

Laadullisen tutkimuksen toteutuksessa tutkijan vaikutus näkyy myös 

tutkimustuloksissa, jotka perustuvat usein tutkijan oman tulkintakehyksensä läpi 

tekemiin havaintoihin ja tulkintoihin. Tämän vuoksi tutkimuksen luotettavuutta 

tarkasteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös tutkijan puolueettomuuteen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 136.) Tämä tutkimus on toteutettu osittain yhteistyössä Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin kanssa ja esimerkiksi tutkimusaihetta ideoitiin yhdessä, jotta se olisi 

molempia osapuolia hyödyttävä. Tähän tutkimusaiheeseen päädyttiin, sillä ammatillisen 

identiteetin tutkiminen kiinnosti minua tutkijana ja koulutusputken tutkiminen oli 

sairaanhoitopiirin näkökulmasta tarpeellista. Yhteistyö tutkimuksen teossa ei kuitenkaan 
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ole vaikuttanut tutkimuksen toteutukseen tai tehtyihin ratkaisuihin. Tutkimusta tehtäessä 

huomioin toimeksiantajan tarpeet, toiveet ja tavoitteet, mutta lopullisesti toteutuksesta ja 

päätöksistä vastasin tutkijana yksin. Minulla ei myöskään ole tutkittavaan 

organisaatioon työsuhdetta tai muita sitoumuksia, jotka aiheuttaisivat mahdollisesti 

eturistiriitoja, joten olen voinut suhtautua asioihin kriittisesti ja raportoida 

havainnoistani totuudenmukaisesti ja puolueettomasti. 

 

9.3 Tutkimuksen eettiset ratkaisut 

 

Tässä tutkimuksessa olen tutkijana noudattanut yleisesti hyväksyttyjä tieteellisiä 

käytäntöjä (esitelty mm. Mäkinen 2006, 172–173). Tutkimusaineistoa kerättäessä 

informoin tutkimuksen kohdejoukkoa etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta ja aineiston 

käytöstä. Painotin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta ja kaikki haastateltavat 

ovat suostuneet tutkittaviksi omasta tahdostaan. Tutkittavilla on koska tahansa ollut 

mahdollisuus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta tai esimerkiksi yksittäisiin 

haastattelukysymyksiin vastaamisesta. (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 73, 132.) 

Pyysin luvan tutkimusaineiston hankkimiseen tutkimusluvan muodossa organisaatiolta, 

jossa tutkimus toteutettiin ja lisäksi haastattelutilanteessa pyysin jokaiselta haastatteluun 

osallistuneelta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta ja 

tutkimusaineiston mahdollisesta säilyttämisestä jatkokäyttöä varten. Pyysin 

haastateltavilta lisäksi suullisen luvan haastattelun nauhoittamiseen ja 

haastattelutilanteessa kerroin heille vielä lyhyen koosteen tutkimuksen kulusta. Näin 

pyrin varmistamaan sen, että tutkittavat olivat tietoisia siitä mihin he ovat 

osallistumassa. 

 Tutkimusraportissa haastateltavista puhutaan kunnioittavasti eikä 

tutkimusraporttiin ole liitetty heille mahdollisesti vahinkoa tai haittaa aiheuttavia tietoja 

(Kuula 2006, 206). Tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia, 

tutkimusaineistoa ei luovuteta ulkopuolisille ja tutkimustulokset raportoidaan 

anonyymillä tasolla. Tutkittavien henkilöllisyyttä olen pyrkinyt suojaamaan siten, ettei 

yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa tutkimusraportista. Jo litterointivaiheessa poistin 

aineistosta tunnistetiedot (esimerkiksi nimet), joten ainoastaan minulla tutkijana on ollut 

tieto siitä kenestä haastateltavasta on kyse. Aineisto anonymisoitiin myös 
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haastateltavien toiveesta, sillä he eivät halunneet henkilöllisyytensä paljastuvan 

tutkimusraportista (ks. Kuula 2006, 202).   

Henkilöllisyyden mahdollisesti paljastaviin asioihin ja niiden poistamiseen 

olenkin kiinnittänyt tutkimusraportissa erityistä huomiota, sillä tutkimuksen 

kohdejoukko on pieni ja tutkimuksen konteksti paljastaa väistämättä joitakin asioita 

haastateltavista. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei raportissa esitetä asioita, jotka 

mahdollistavat riskin yksittäisen vastaajan tunnistamiseen. (ks. esim. Mäkinen 2006, 

114–115.) Kaikki tunnistetiedot on poistettu myös liitteenä olevista esimerkinomaisista 

tiivistetyistä tarinoista. Toisaalta tutkimus ei käsittele kovin arkaluonteisia tietoja, joten 

tutkimusaineistoja ei ole tarvinnut anonymiteetin säilyttämisen vuoksi muokata kovin 

raskaasti (ks. Kuula 2006, 219). 

 Tutkimusraportissa olen pyrkinyt täsmälliseen ilmaisuun ja toisten 

tutkijoiden työn kunnioittamiseen muun muassa siten, että apuna käytetyt lähteet on 

merkitty tekstiin mahdollisimman tarkasti. Näin toimien on mahdollistettu se, että 

tutkimuksen lukija voi helposti tutustua itse alkuperäiseen lähteeseen ja muodostaa 

mielipiteensä tekemieni tulkintojen oikeellisuudesta. Lähteitä valitessani olen lisäksi 

kiinnittänyt huomiota lähteiden luottavuuteen, tieteellisyyteen ja ajantasaisuuteen (mm. 

Mäkinen 2006, 128–132). 

 

9.4 Jatkotutkimusaiheet  

 

Kuten on jo todettu, erikoistuvien lääkäreiden ammatillista identiteettiä on aiemmin 

tutkittu melko vähän, mutta tämä tutkimus tarjosi uutta ja hyödyllistä tietoa erikoistuvan 

lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumisesta, lääkäriksi kasvamisesta ja 

erikoistumiskoulutuksen merkityksestä, joka on tärkeää tietoa erityisesti koulutuksen 

toteuttajien näkökulmasta. (Erikoistuvissa) lääkäreissä ja heidän ammatillisessa 

identiteetissään riittää kuitenkin vielä paljon tutkittavaa. 

 Tässä tutkimuksessa keskityttiin noin puolessa välissä 

erikoistumiskoulutusta olevien erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin 

tutkimiseen. Tutkimusaihetta voisi viedä asteen pidemmälle tutkimalla ammatillisen 

identiteetin kehittymistä myöhemmin uran aikana. Kyseessä voisi olla jonkinlainen 

seurantatutkimus, jossa tutkittaisiin erikoistumiskoulutuksen päätteeksi tai 
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erikoislääkärin uran alkuvaiheessa kuinka erikoistuvien lääkäreiden ammatillinen 

identiteetti on koulutuksen ja erikoislääkäriksi valmistumisen myötä kehittynyt. Eri 

koulutusvaiheissa olevien lääkäreiden identiteettitutkimuksen tarpeellisuudesta ovat 

puhuneet esimerkiksi Pratt, Rockmann ja Kaufmann (2006). Myös Niemi (1997) on 

aiemmin nostanut esiin pitkittäisen identiteettitutkimuksen tarpeellisuuden, sillä 

identiteetin kehittyminen ei ole lineaarista ja olisi tärkeää selvittää millaisten prosessien 

ja polkujen kautta identiteetti saavutetaan ja millaiset kokemukset estävät tai edistävät 

identiteetin kehittymistä. Tämä tutkimus on tarjonnut alun edellä mainittujen asioiden 

selvittämiselle, mutta jatkotutkimukselle on edelleen tarvetta. 

 Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe liittyy ennen kaikkea 

erikoistumiskoulutukseen ja sen vaikutukseen. Tämän tutkimuksen kohdejoukkona 

olivat putkimalliseen erikoistumiskoulutukseen osallistuneet erikoistuvat lääkärit, mutta 

erikoistumiskoulutus on mahdollista suorittaa myös ilman tällaista melko strukturoitua 

koulutusmallia. Vertailevan tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää millaisia eroja ja 

yhtäläisyyksiä erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin rakentumisessa ja 

lääkäriksi kasvamisessa on sen mukaan millaiseen erikoistumiskoulutukseen he ovat 

osallistuneet. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella strukturoidusta mallista on apua 

erikoistumiskoulutuksen alussa etenkin niille, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa 

erikoisalaansa. Millä perusteilla vapaammin erikoistumiskoulutustaan suorittavat ja 

erikoistumisalaa miettivät erikoistuvat tekevät erikoisalavalintansa? Onko osaamisen 

kehittymisessä eroa erikoistuvien välillä sen mukaan ovatko he osallistuneet 

putkimalliseen erikoistumiskoulutukseen vai eivät? Etsimällä tutkimuksen keinoin 

vastauksia esimerkiksi näihin kysymyksiin saataisiin varmasti lisätukea ja -keinoja eri 

mallien mukaan toteutettavien erikoistumiskoulutusten kehittämiseen ja erikoistuvien 

lääkäreiden ammatillisen kasvamisen tukemiseen. 

 

9.5 Ehdotuksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen 

 

Tällä tutkimuksella tavoiteltiin muun muassa ideoita lääkäreiden 

erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen erityisesti siten, että koulutus tukisi hyvin 

erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen identiteetin rakentumista ja lääkäriksi 

kasvamisen prosessia. Koulutuksen merkitystä ammatillisen identiteetin rakentumiselle 
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on avattu tulosluvussa 7 ja laajempia ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi on esitetty 

luvussa 8. Seuraavaksi esitellään lyhyesti koulutuksen kehittämisen kannalta keskeisiä 

ideoita ja ajatuksia, joista osa on kertausta luvussa 8 esitetyistä ideoista ja osa on 

haastatteluissa esiin nousseita erikoistuvien lääkäreiden ehdotuksia erikoistumis-

koulutuksen kehittämiseen. 

 Yksi ehdottomista koulutusputken hyvistä puolista on mahdollisuus 

kokeilla erikoisaloja lyhyempien tai pidempien työjaksojen avulla. Tämä mahdollisuus 

erikoisalojen kokeilemiseen on tärkeää säilyttää, sillä osalle erikoistuvista lääkäreistä se 

on hyvä väylä oman erikoisalan löytämiseen tai jo tehdyn erikoisalavalinnan 

sopivuuden varmistamiseen. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että erikoistuvien omat 

toiveet erikoisalavalintojen suhteen eivät aina ole täysin toteutuneet ja tähän tulisi 

jatkossa kiinnittää huomiota. Erikoistuvilla lääkäreillä tulee olla mahdollisuus valita ja 

vaikuttaa muun muassa siihen mille erikoisaloille ja mihin terveyskeskuksiin he 

menevät töihin eikä valintoja tulisi liikaa ohjailla työnantajan toimesta. Lisäksi 

erikoistuville lääkäreille on tärkeää, että kun he työskentelevät eri erikoisaloilla ja 

tekevät oman erikoisalansa reunapalveluita, he saavat mahdollisuuksien mukaan tehdä 

oman erikoisalansa töiden kannalta mahdollisimman hyödyllisiä ja opettavaisia 

toimenpiteitä. Erikoistuvien mielipidettä kuuntelemalla voidaan vaikuttaa siihen, 

etteivät erikoistuvat koe olevansa vain tarpeellista lisätyövoimaa vaan erikoistuvia 

lääkäreitä, joiden koulutukseen ja kehittymiseen halutaan panostaa.  

 Koulutuksen toteuttamisen ja erikoistuvien lääkäreiden ammatillisen 

kasvamisen kannalta on tärkeää panostaa toimivaan ohjaukseen ja tukeen. Etenkin 

lääkäriksi kasvamisesta ja lääkärin työhön liittyvistä laajemmista näkökulmista 

keskustelemiseen on varattava selkeästi oma aikansa. Tämänkaltainen ohjaus on siis 

erotettava potilastyön ohessa tapahtuvista nopeista ohjaus- ja konsultaatiotilanteista. 

Säännöllisissä ohjaustapaamisissa seniorin on tärkeää sanallistaa ja avata omia 

toimintatapojaan ja sitä miksi hän toimii lääkärinä niin kuin toimii, sillä näin hän voi 

välittää erikoistuvalle lääkärille ammattiin kytkeytyvää ja kokemuksen tuomaa hiljaista 

tietoa. Myös virhetilanteiden läpikäyminen työn ohessa tai erillisessä ohjaustilanteessa 

on osa toimivaa ohjausta, sillä virheistä keskusteleminen ja asiallisen palautteen 

saaminen auttavat erikoistuvaa oppimaan ja näkemään virheensä parhaiten. 

Senioreiden lisäksi myös toiset erikoistuvat lääkärit ja vertaistuki ovat 

tärkeitä lääkäriksi kasvamisessa ja nykyisin erikoistuvat saavat ja tarjoavat tätä 
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vertaistukea pääosin omalla ajallaan tai työnteon ohessa. Lääkäriksi kasvamista 

voitaisiin kuitenkin tukea myös järjestämällä erikoistuville lääkäreille mahdollisuus 

säännöllisiin vertaistapaamisiin, joissa he voisivat rauhassa keskustella kohtaamistaan 

ongelmista ja onnistumisista ja vaihtaa kokemuksiaan ja tietojaan samassa vaiheessa 

olevien vertaisten kanssa. Eri alojen erikoistuvat lääkärit voivat lisäksi tarjota tällaisissa 

tapaamisissa toisilleen uusia näkökulmia työhön ja lääkäriksi kasvamiseen. 

Vertaistapaamiset ovat tärkeä lisä ohjaukseen, sillä samassa tilanteessa ja samanlaisten 

asioiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt voivat tarjota täsmällistä ja tarpeellista 

tukea toisilleen ja esimerkiksi työssä kohdatut ongelmat voivat olla hyvin eri tasoisia 

kuin kokeneempien kollegojen ongelmat. Sekä senioriohjaukselle että vertaistuelle on 

siis oma tärkeä paikkansa ja merkityksensä osana erikoistumiskoulutusta ja niiden 

molempien mahdollistamiseen työnantajan tulee kiinnittää huomiota. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1: Tiedote tutkimuksesta 

 
Hyvä erikoistuva lääkäri, 

teen aikuiskasvatustieteen pro gradu –työtä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen 

laitoksella. Olen tehnyt kesän ja alkusyksyn 2013 aikana opintoihin kuuluvan 

harjoittelun Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja perehtynyt tällöin muun muassa 

koulutusputkeen. Opinnäytetyöni tarkoituksena onkin tehdä yhteistyötä KSSHP:n 

kanssa ja muun muassa auttaa kehittämään koulutusputkea. Otathan mahdollisimman 

pian yhteyttä, mikäli haluaisit tulla haastateltavaksi tutkimukseeni. Tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista. 

Opinnäytetyöni työnimi on ”Erikoistuvan lääkärin ammatillisen 

identiteetin rakentuminen”. Opinnäytetyössäni tutkin mitkä tekijät rakentavat 

erikoistuvan lääkärin ammatillista identiteettiä ja mikä rooli Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin erikoistumisen runkokoulutusputkella on ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa. Opinnäytetyöni ohjaajana toimii KT, yliopistotutkija Kaija Collin ja 

sairaanhoitopiirin yhteyshenkilönä koulutussuunnittelija Minna Ruoranen (KM). 

 Tutkimusaineisto opinnäytetyöhön kerätään teemahaastattelujen avulla. 

Etsin parhaillaan vapaaehtoisia KSSHP:n erikoistumisen koulutusputkessa olleita ja 

olevia haastateltavia tutkimukseen kertomaan omista näkemyksistään ja 

kokemuksistaan lääkärin työstä, ammatillisesta kehittymisestä ja erikoistumisen 

koulutusputkesta. Koulutettavien yksilölliset näkemykset ja mielipiteet ovat tärkeitä 

tutkimuksen onnistumisen kannalta. Haastattelussa pääset tarkastelemaan omia 

käsityksiäsi ja saat mahdollisesti uutta näkökulmaa ammatilliseen identiteettiisi. 

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan siten, ettei 

vastaajien henkilöllisyyttä pysty tunnistamaan tuloksista. Tutkimuksessa kerättyä 

aineistoa käytetään paitsi opinnäytetyössä, myös apuna koulutusputken kehittämisessä 

ja mahdollisissa koulutusputkea koskevissa lehtiartikkeleissa ja muissa julkaisuissa. 

 Tutkimusaineisto suojataan ulkopuolisilta säilyttämällä aineistoa 

sähköisessä muodossa salasanan takana. Tutkittavien henkilöllisyys suojataan 

poistamalla aineistosta tunnistamisen mahdollistavat henkilö- ja muut yksilöintitiedot 

ennen aineiston analysointia. 
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 Haastattelut toteutetaan alustavan aikataulun mukaan tammi-helmikuussa 

2014. Haastattelun kesto on noin 30-60 minuuttia. Haastattelupaikka ja –ajankohta 

sovitaan henkilökohtaisesti haastateltavien kanssa heidän aikataulunsa mukaan. Ennen 

haastattelun toteuttamista pyydän allekirjoittamaan suostumuslomakkeen tutkimukseen 

osallistumisesta ja aineiston mahdollisesta käyttämisestä jatkotutkimuksissa.  

Jos olet kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi, ota yhteyttä sähköpostitse (tutkijan 

sähköpostiosoite) tai puhelimitse (tutkijan puhelinnumero). Annan mielelläni lisätietoja 

tutkimuksesta. 

 

Yhteistyöterveisin 

Annika MäkeläinenAnnika MäkeläinenAnnika MäkeläinenAnnika Mäkeläinen    

KK, aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelija 

Jyväskylän yliopisto 

tutkijan yhteystiedot 
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LIITE 2: Teemahaastattelurunko 

 
Taustatiedot 
Ikä, sukupuoli 
Koulutustausta ja koulutusvaihe 
Työkokemus, nykyiset työtehtävät 
 
Lääkärin työ 
Lääkärin ammattitaito ja asiantuntijuus 
Lääkärin osaaminen 
Kollegat ja työyhteisö (sis. toiset erikoistuvat ja heidän roolinsa) 
 
Minä lääkärinä  
Ammatin ja erikoisalan valinta (miten ja miksi) 
Työn merkitys ja suhde muuhun elämään 
Työroolit, minä lääkärinä 
Lääkäriksi kasvamisen prosessi 
 
Ammatillinen identiteetti  
Oppiminen 
Ammatillinen identiteetti (käsitys, ymmärrys) 
Oma keskeinen ammatillinen osaaminen (tiedot, taidot, vahvuudet, kehittymistarpeet) 
Ammatillinen kasvu ja kehittyminen tulevaisuudessa (suunnitelmat, toiveet, odotukset) 
Kehittymisen paikat / tilanteet urapolulla (merkitykselliset asiat, virhetilanteet) 
 
Erikoistumiskoulutus (erityisesti koulutusputki) 
Erikoistumiskoulutuksen merkitys ja lääkäriksi kasvaminen 
Ohjaus ja tuki (kuka, miten) 
Koulutukset 
Erikoistumiskoulutuksen koulutusjaksot ja niiden merkitys 
Koulutusputken jälkeinen erikoistumiskoulutus, tulevaisuuden visiot 
 
 
Haluatko vielä lisätä jotain? 
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LIITE 3: Esimerkkejä aineiston analyysivaiheessa luoduista 

tiivistetyistä haastattelutarinoista 

 

Esimerkkitarina 1. 

 

” Mulle heräs lukioaikana semmonen mielenkiinto ja ajatus, että lääkärin työ vois olla 

ihan hyvä vaihtoehto mulle, vaikka jouduin kyllä hakemaan useemman kerran ennen 

kun pääsin sisään. Erikoisalan valintakin oli suhteellisen selvä jo opiskeluaikana, koska 

semmonen käsillä tekeminen sopii mulle paremmin kun pelkkä pähkäily. Tosin nyt kun 

oon putkessa kokeillu eri aloja niin on löytyny muitakin mielenkiintosia, mutta 

toistaseks nyt on se yks mihin oon ilmottautunu ja siihen aion erikoistua. 

 Lääkäriksi mä oon lähteny varmaan siks, että koen sen olevan 

monipuolinen ammatti, jossa työllisyys on myös aika varma. Ja myös koska mua on 

kiinnostanu anatomia ja fysiologia. Mä sanoisin, että lääkärin työssä sosiaaliset taidot 

on aika tärkeitä, koska se kommunikointi potilaan kanssa yleensä parantaa 

hoitotuloksiakin. Sitten pitää osata omaksua akateemista tietoo ja soveltaa sitä 

käytäntöön. Kokemuksen myötä siihen työhön tulee semmonen tuntuma, mut silti pitäis 

minusta olla jatkuvasti innokas oppimaan ja päivittämään tietojaan. Lisäksi aattelen, että 

hyvän lääkärin merkki on semmonen tietty nöyryys, että kokeneenakin lääkärinä voi 

kysyä neuvoo. Tosin täähän on helppo sanoo näin nuorena erikoistuvana, kun kaikki 

pitää vielä kysyä muutenkin. Mun omalla erikoisalalla lisäks tärkeetä on kärsivällisyys 

ja toki ne kädentaidot, kun on kyse operatiivisesta alasta.  Jos mä en ois lääkäri niin mä 

voisin ehkä olla jossain muussa vähän luovassa ammatissa, jossa tehdään paljon käsillä, 

esimerkiks puuseppä.  

Kyllä mulle toi lääkäriys on semmonen kohtalainen osa identiteettiä, 

koska opiskelu- ja työkaverit on aina uudelle paikkakunnalla ne kenen kanssa viettää 

aikaa, ja siks tulee vapaa-ajallakin puhuttua ammatillisista asioista. Mutta kyllä mä 

pyrin säilyttämään semmosen arkiminänkin siellä joukossa. Enkä mä omalla kohalla 

koe, että tää lääkärin työ ois mitenkään kutsumusammatti. Et tässä työssä mä 

ymmärtäisin, et joku auttamisen halu ajaa siihen työhön, mut minusta lääkäri voi olla 

muistakin syistä kun siitä kutsumuksesta. 
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Lääkärin työ on minusta hyvin sosiaalista ja ihmisläheistä ja siinä riittää 

opittavaa. Se koettelee välillä kärsivällisyyttä, mutta on toisaalta myös hirveen 

monipuolista ja mielenkiintosta, että samanlaisia päiviä ei ainakaan vielä oo juuri ollu. 

Mulla itellä ehkä vahvuutena onkin just se ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen, 

mistä oon myös saanu kiitosta työyhteisöltä. Lisäks oon aika kärsivällinen. Ongelmina 

taas vois olla semmonen päättämättömyys ja keskustelun ohjaaminen. Että aina 

viimeseen asti pohdin ja mietin ratkasuja, et päätöksentekoprosessia pitäis kyllä mun 

kehittää. Mut se varmaan johtuu siitäkin kokemattomuudesta vielä. Tietysti tää ei koske 

hätätilanteita, että kyllä mä niissä pystyn tekemään nopeitakin päätöksiä.  

Lääkärinä oon kyllä ihan alkutaipaleella vielä. Tiedoissa ja taidoissa on 

paljon kehitettävää, vaikka pieni työrutiini onkin ehkä alkanu syntymään. Tullakseni 

hyväksi oman alani erikoislääkäriksi mä tarviisin vielä paljon kokemusta ja 

toimenpiteitä pitäis päästä vaan tekemään enemmän. Ja ehkä siellä kirjatiedon 

puolellakin riittäis opittavaa ja semmosessa tieteellisen tiedon hakemisessa tai 

innokkuudessa siihen. Mut tässä vaiheessa koen, et tietoo on helpompi omaksua 

seuraamalla kuin lukemalla, koska se pohja mihin niitä tietoja yhdistäis ei oo vielä niin 

vahva. Mut sitä osaamista tulee minusta vaan kokemuksen kautta, koska lääkäriks voi 

oppia vaan tekemällä niitä asioita. Mä toivoisin, että tulevaisuudessa saisin kokemuksen 

myötä rohkeutta päätöksentekoon ja sitä ettei tarviis murehtia niitä tilanteita 

jälkeenpäin, et osais vielä paremmin nollata. 

 

Tän sairaalan oon kokenu ihan hyväks oppimisympäristöks. Toki riippuu aina vähän 

yksiköstä, että missä on. Isossa yksikössä semmonen yksilöllinen koulutus on vähissä, 

kun taas pienemmässä yksikössä oon saanu hyvinkin henkilökohtasta opetusta. Lisäks 

joillakin erikoisaloilla tuntuu olevan opetushenkisempiä ja ehkä vähän sosiaalisempia 

erikoislääkäreitä kun toisilla. Mut kokonaisuus siis on ihan positiivinen. Ja apua oon 

kyllä saanu aina kun oon tarvinnu, erikoislääkäreiltä tai vanhemmilta erikoistuvilta. 

Tuutorkin mulla on nimettynä, mutta ei oo oikeestaan täällä sairaalalla ollu mitään 

tuutortapaamisia. 

Mun mielestä työyhteisön rooli oppimisessa ja lääkäriks kasvamisessa on 

aika suuri. Semmonen myönteinen ilmapiiri madaltaa kynnystä kysyä tyhmiäkin 

kysymyksiä ja se edistää oppimista paljon. Ja lisäks mä henkilökohtasesti koen oppivani 

parhaiten esimerkin ja kokemuksen kautta. Oonkin saanu vanhemmilta kollegoilta 
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paljon tukea käytännönasioissa ja mulle on kädestä pitäen näytetty asioita, joissa on 

apua tarvinnu. Ja vanhemmat erikoistuvat kans antaa paljon ohjausta käytännönasioissa 

ja joissakin teoriajutuissakin. Että kun työn ohessa tulee jotain vastaan niin siinä sitten 

puhutaan. Samassa vaiheessa olevien kanssa on hyvä, että joku osaa aina jotain ja toinen 

toista ja pystytään välillä porukallakin tekemään. 

Virhetilanteet pitäis minusta ottaa oppimisen paikkoina ja ois hyvä, että 

niitä ehtis aina käydä läpi vähän kokeneemman kanssa. Mutta itellä tuntuu, että viime 

aikoina semmosetkin pienemmät jutut on jääny mieleen pyörimään, vaikka kyllä niistä 

sit aina ajan kanssa pääsee yli. Ja oon kyllä aika hyvin pystyny pitämään työasiat pois 

kotoa, vaikka välillä joku mielenkiintonen tapaus saattaa saada pohdiskelemaan ja 

etsimään tietoo vielä kotonakin tai sit just vähän miettii jotain virhettä, et mitä ois voinu 

tehä toisin. 

Jonkin verran oon osallistunu niihin koulutuksiin eikä mulla oo niistä 

hirveesti valitettavaa. Ehkä semmonen koulutuksista informointi vois olla vähän 

keskitetympää. Ja erikoisalojen omiin koulutuksiin oon päässy ja ollu ihan tyytyväinen, 

samoin niihin mitä terveyskeskusaikaan oli. Tiedollisesti niistä suurin osa on ollu 

hyödyllisiä. Vaikka vanhan kertausta on välillä ollukin niin tässä vaiheessa uraa sekin 

on ihan hyvä asia, ettei yksityiskohdat niin helposti unohdu.” 

 

Esimerkkitarina 2. 

 

”Mä en oikein osaa sanoo miks mä oon alun perin lähteny lääkäriks opiskelemaan. 

Mulla ei oo lähisuvussa lääkäreitä, mutta muutamia hoitoalalla olevia sukulaisia kyllä 

on, että ne nyt on voinu vähän ohjata sitä valintaa. Mutta mua on kiinnostanu 

luonnontieteet ja niitä luin lukiossakin ja siellä useampien uravaihtoehtojen joukosta 

valitsin sit sen lääkiksen. Mä pääsin ekalla yrittämällä sisälle, mut hain varmuuden 

vuoksi myös pariin muuhun koulutukseen, jotka kuitenkin kaikki oli semmosia 

lääketieteellisiä, et silleen se oli varma valinta. 

 Mulla ei oikeestaan ollu erikoisaloista juurikaan mielikuvia ennen 

opiskelujen alkua ja sillon mulla olikin ihan eri erikoistumisalat mielessä kun sit 

koulutuksen lopussa. Että kliinisten opintojen jälkeen mulla oli muutama vaihtoehto ja 

ne oli oikeestaan kaikki operatiivisia aloja, joista yks oli vielä vähän mielenkiintosempi 

kun muut. Ja sen mä sitten valitsin, kun pääsin putkessa tutustumaan ja tekemään töitä 
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sillä alalla, että sitten kyllä kun pääsin kokeilemaan, niin se oli aika selvä valinta ja 

tuntu omalta alalta. 

Minusta semmonen asiantuntijarooliin kasvaminen on ollu aika helppoo ja 

kun on töissä erikoissairaanhoidossa niin se ympäristökin tukee sitä asiantuntijuuden 

kasvua. Ja se on tavallaan huvittavaakin, että sama ihminen samoilla taidoilla sitä on 

sairaalassa ja terveyskeskuksessa, mutta potilaiden arvostus on niissä ihan erilainen. 

Että erikoissairaanhoidossa lääkäriin luotetaan ja terveyskeskuspäivystäjää ei kyllä 

arvosteta läheskään niin paljon. Mutta siis on se lääkäriys aika iso osa identiteettiä, 

koska kuitenkin iso osa ajasta menee töissä ja päivystäessä. Ja vaikuttaa se vapaa-

aikaankin, koska sillon vaan ehtii lukee sitä alan kirjallisuutta ja koska suurin osa 

kavereista on lääkäreitä,niin myös niiden kanssa puhutaan paljon työasioista. Ja ihan 

kiva niiltäkin on saada sitä vertaistukee, mutta toisaalta toivois, että ois välillä muutakin 

puhuttavaa. Ja on se nytkin jo vähentyny opiskeluajoista se työstä puhuminen. Mutta 

kavereilta kuitenkin saa eri tavalla tukea kun esimerkiks puolisolta, joka on eri alalla, 

koska ei se silleen ymmärrä kaikkia ongelmia mitä meillä on. 

Mä koen kyllä lääkärinä olevani ihan kohtalaisen valmis, koska minusta 

nää eri erikoisalojen työpätkät on aika hyvin tukenu sitä yleislääkärin osaamista ja 

terveyskeskustyökin tietysti. Sit oman alan erikoislääkärinä koen, että mulla on ne 

valmiudet mitä tässä vaiheessa erikoistumiskoulutusta pitääkin olla. Että kaikista kapein 

erityisosaaminen tulee vasta yliopistosairaalassa eikä mulla sitä vielä ole, mutta 

tämmönen yleistason teoria- ja taito-osaaminen on ihan kohtalaisella tasolla. Ja ehkä 

semmosta toimenpidekokemusta vielä tarvii, koska ei vielä kauheesti oo saanu tehä, 

mutta ei välttämättä tuoreena erikoislääkärinäkään oo, että osais ne kaikki vielä tehä 

yksin. Mutta aktiivinen pitää olla ja yrittää päästä erikoislääkäreiden kanssa tekemään. 

Ja esimerkiks vastuuta minusta annetaan ja itsenäisesti saa työskennellä mikä on hyvä, 

mutta vaikeempiin asioihin on aina apua tarjolla. Mut rutiinijutut ja poliklinikka 

esimerkiks tehään ihan itsenäisesti. 

Mä uskon, että valmistumisen jälkeen tuun ainakin jonkin aikaa 

toimimaan julkisella puolella ja pyrin hankkimaan laajalta alueelta kokemusta ja 

tekemään monipuolisesti töitä, koska jos heti menee johonkin suppeeseen, niin alussa ne 

perusjutut unohtuu nopeesti eikä niitä sit parin vuoden päästä enää ehkä osaa. Mutta 

muuten en oo hirveen pitkälle tulevaisuutta miettiny. Ehkä yksityispuolelle 
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sijoittuminen tuntuu melko epätodennäköselle, koska siellä se työnkuva on aika 

erilainen ja se on enemmän semmosta hyvinvointipuolta. 

 

Varmaan se lääkärin asiantuntijuuden määrittely riippuu aika paljon siitä, että 

aatellaanko toisen lääkärin vai potilaan näkökulmasta sitä asiaa. Mut toisen lääkärin 

mielestä ehkä pitäis olla semmonen jatkuva kiinnostus omaa alaa kohtaan ja jatkuva 

kouluttautuminen, jotka vahvistaa sitä ammatillista identiteettiä. Sit taas toisaalta koska 

lääkäriys on semmonen asiantuntija-ala niin jollain tavalla siihen asiantuntijuuteen pitää 

kasvaa jo opiskeluaikana. Että ehkä semmonen että on kiinnostus työtä kohtaan ja halu 

kehittyä siinä on tärkeitä ja se, että osaa perustella hoitopäätökset ja muut semmosella 

tieteellisellä tiedolla eikä vaan omilla kokemuksilla ja mutuilla. Sitten ehkä tässä 

omassa erikoisalassa on lisäks se, että päivystysrasite on aika suuri ja pitää kyetä 

tekemään nopeitakin päätöksiä niin se vaatii semmosta tietynlaista luonnetta. Että 

esimerkiks hirveen herkille tää ala ei minusta sovi. 

Ammatillista identiteettiä on minusta vaikee määritellä, mut ehkä yks asia 

vois olla, et se on semmonen kokemus siitä miten ammatti liittyy itseen ja miten sen 

ammatin kanssa pärjää. Keskeistä esimerkiks lääkärillä on varmaan se kiinnostus omaa 

alaa kohtaan ja halu kehittyä siinä koko ajan. Minusta semmonen kohtalaisen vahva 

ammatillinen identiteetti on tärkee, että ymmärtää miks tekee tätä työtä ja löytää keinoja 

tukee sitä ammatinvalintapäätöstä. Että ei varmaan mitään, että pitää olla hyvä jossain 

yksittäisessä asiassa vaan se halu tehdä sitä työtä, pärjätä siinä kokonaisuudessaan hyvin 

ja kehittyä.  Ehkä maallikot helposti ajattelee, että se ammatillisen identiteetin 

kehittyminen tässä ois helpompaa kun se todellisuudessa on. Tietysti vaikee sanoo, kun 

ei oo kokemusta, että onko muissa aloissa yhtä vahvaa kasvua siihen, mutta ei varmaan 

ainakaan kaikilla aloilla oo.  

 Silti mä en kyllä allekirjoittais väitettä, että lääkärin työ on 

kutsumusammatti, että minusta se on ammatti siinä missä muutkin. Pitää olla se 

kiinnostus sitä alaa kohtaan ja pitää olla kiva mennä töihin, mutta niin pitää muissakin 

ammateissa, että ei työ saa olla semmosta pakkopullaa, että mitä miettii koko ajan mitä 

muuta vois tehdä. Tällä alalla saa kyllä onnistumisen kokemuksia, näkee nopeesti 

työnjäljen ja saa suoraakin palautetta, mikä on toisaalta palkitsevaa. Mutta jos yleensä 

kutsumusammatissa olemista perustellaan matalammalla palkalla niin se on ihan 

naurettavaa, koska ei se tarkota, et sitä työtä silti haluais tehä ilmaseks. Enemmän se 
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ehkä sairaalassa koskee hoitajia, mutta kuitenkin. Kyllä se palkkaus minusta osottaa 

myös sitä muiden arvostusta sitä työtä kohtaan. Ja tietysti viime aikoina lääkäreiden 

palkoista on ollu aika paljon puhetta, mutta mä oon sitä mieltä, että samalle 

palkkatasolle voi päästä vähän helpommallakin kun kouluttautumalla lääkäriks. 

 

Minusta tää sairaala on ihan hyvä oppimisympäristö. Yks syy siihen on varmaan tää 

koko, että koska tää on niin iso keskussairaala Suomen mittakaavassa, niin täällä on 

mahdollisuus nähdä ja tehdä paljon. Ja myös tuo laaja erikoisalojen edustus 

mahdollistaa hyvin konsultaatiot ja muiden erikoisalojen toiminnan näkemisen.  Ja 

voisin kuvitella, että verrattuna esimerkiks yliopistosairaalaan, jossa on koko ajan 

monessa eri vaiheessa olevia erikoistuvia, niin täällä ei silleen samalla tavalla oo 

kyllästytty niihin opiskelijoihin tai vasta-alkajiin. Mut tästä en oo varma. Ja sit täällä on 

kuitenki hyvät mahdollisuudet mallittaa taitoja tietotaitopajassa, mitä ei kaikkialla oo, 

mutta kyllä sit siihen harjotteluun pitäis olla enemmän työaikaa käytettävissä eikä vaan 

omaa aikaa. Koulutuksissa oon jonkin verran ollu ja omalta erikoisalalta niihin pääsee 

ihan hyvin. Mutta esimerkiks sen putken aikaan niihin koulutuksiin pääsyä saatto olla 

joistain klinikoista vähän hankala järjestää. 

Ohjausta on mun mielestä saanu ihan riittävästi ja periaatteessa kaikilla 

erikoislääkäreillä, joiden kanssa työskentelee, on semmonen tukijan rooli. On mulla 

ihan nimetty tuutorikin, mutta ei se minusta oo semmonen, että se tukis yhtään enempää 

kun muut, vaikka mä oonkin ymmärtäny, että just sen tuutorin pitäis tukee sitä 

ammatillista kasvua. Mutta siis auttamaan tullaan eikä niitä kysymyksiä mitenkään 

pakoilla. Mutta ehkä omalta lähiesimieheltä kaipaisin enemmän tukea semmosissa 

potilasvahinkotapauksissa, että vaikka työyhteisö tukee niin minusta sen pitäis olla 

nykystä enemmän semmonen esimiehen tehtävä. Toiset erikoistuvat kyllä tukee niissä ja 

muissakin tilanteissa. Että kun alkuun kamppaillaan samojen kysymysten kanssa niin 

totta kai samassa vaiheessa olevasta on hirveen paljon tukea. Ja sit pidemmällä olevat 

erikoistuvat tukee ja näyttää mallia, että miten ne on päässy asioissa eteenpäin ja sit 

vastaavasti ite toimii semmosena tukena ja ohjaajana niille myöhemmin alottaneille, että 

miten täällä toimitaan ja niin edelleen. 

Muutenkin työyhteisön rooli on aika iso kyllä, koska siinäkin 

ammatillisessa identiteetissä semmonen mallioppiminen on aika isossa osassa, koska 

eihän kirjasta voi silleen opetella miten omasta mielestä hyvä lääkäri toimii, vaan se 
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tulee muun muassa siitä, et miten kokee et joku toimii hyvin potilaan kanssa. Että siellä 

työyhteisössä pääsee näkemään niitä hyviä ja huonoja vaihtoehtoja ja niistä sit rakentaa 

sen oman. Että ihan samanlainen ei voi olla kun joku toinen, koska sen oman persoonan 

pitää kuitenkin sopia siihen omaan tapaan tehdä töitä eikä persoonallisuuttaan voi 

väkisin muuttaa. Esimerkiks mä en teitittele ihmisiä vapaa-ajalla enkä mä ala sitä 

töissäkään väkisin vääntämään. 

Virheiden rooli on kyllä valitettavan iso siinä oppimisessa ja 

kehittymisessä, koska ois se ihan kiva oppia muutenkin kun virheitä tekemällä. Toki 

muidenkin virheistä oppii ja osaa sit varoa, mutta ei se oo sama asia. Vaikka se 

virheiden tekeminen oikeiden potilaiden kanssa on valitettavaa, niin se vaan tuntuu 

olevan aika tehokas tapa oppia, kun samoja virheitä ei halua enää toistaa ja miettii 

enemmän miten jatkossa tekis asiat paremmin.”  


