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Ida Forsberg
Tapahtumavastaava

Puheenjohtajan palsta

Aika tuntuu kulkevan kuin siivillä samalla kun oma puheenjohtajakauteni on siir-
tymässä ehtoon puolelle. Selaillessani teksti-inspiraatiota vanhoista Caputeista 
edeltäjiäni huomaan heitä kohdanneen sama koettelemus. Nimittäin pahamainen 
”kolmosen syksy.” Tästä on peloteltu ja kerrottu tarinoita, jotka hyvin korvaisivat 
nolot lapsuuden muistot uutena painajaismateriaalina. Tällä hetkellä uskon pysty-
väni etäisesti kuvittelemaan sitä taakkaa mitä tuleva ammattimme tulee pitämään 
sisällään. Vaikka syksyn jälkeen, kuten minulle on monesti kerrottu, meille kolman-
nen vuosikurssin opiskelijoille koittaa kuitenkin ensimmäinen klinikassa vietettävä 
kevät. Tätä monet, allekirjoittanut mukaan lukien, jännityksellä jo odottaa. 

Siirtyminen klinikkaan tarkoittaa opittujen tietojen käyttöönottamista. Kaikki tämä 
teoreettinen koulutus, käsitteet ja konkreettiset opit pitäisi saada käyttöön, samal-
la sisäistäen kaikki uusi tieto. Lääkärin ammatissa oppiminen ei koskaan lopu ja 
itsensä kehittäminen on loputon prosessi. Luottamus lääkäreihin, lääkäreiden am-
mattitaitoon ja siihen, että lääkärit tekevät parhaansa potilaansa hoidon suhteen, 
on korkealla tasolla väestökyselyn mukaan. Vaikka mieleen jäisi epäonnistumisia, 
ei auta muu kuin oppia tästä ja siirtyä eteenpäin. Tämä sama koskee meitä opiske-
lijoita. Voimme vain tehdä parhaamme emmekä muuta. Uupumisen hetkellä pitää 
lääkärinkin herkästi hakea apua. 

Työskentely ja oppiminen samaan aikaa on todella kuluttavaa. Tärkeää on muista 
omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen. Pystymme pitämään motivaation ja ener-
giatasot huipussaan, kunhan pystymme lataamaan välillä akkujamme. Keinoja tä-
hän on monia ja voi olla, mutta välillä voi olla vaikeaa löytää oikeat konstit. Tässäkin 
on jokaiselle opeteltavaa. Hyviä kokemuksia voi kysyä kaverilta ja hyviä keinoja on 
tärkeää jakaa. Hyvinvointia ei voi koskaan olla liikaa!

Palstani päätteeksi haluaisin kiittää myös kaikkia kandiseuramme jäseniä kulunees-
ta vuodesta! Vuoteni puheenjohtajana on ollut täynnä mitä erilaisimpia haasteita 
ja onnistumisia, enkä niistä koskaan olisi selvinnyt ilman teidän apuanne. Vaikka en 
jatkakaan enää TaSLO:n hallituksessa, pyrin olemaan kuitenkin aktiivisesti mukana 
kaikessa sen tarjoamassa toiminnassa. Minulle TaSLO ja kaikki siihen liittyvä toimin-
ta toimii hyvänä tapana latailla akkuja ja on helpottanut tutustumista tuleviin kol-
legoihin. Kauteni päätteeksi voin helpottunein mielin jättää vastuutehtävät taatusti 
osaaviin käsiin. 



OIKOTIESI 
JÄSENETUIHIN JA 

PALVELUIHIN

DUODECIM
SOVELLUS

LATAA D-APP! 

Hyödynnä opiskelijajäsenen etujasi 
ja käytä Duodecimin palveluita 
kätevästi puhelimestasi! Lataa 
Duodecim-sovellus puhelimeesi 
App Storesta tai Google Playsta.

Lataa  
puhelimeesi.



VUOTENI SML EDUSTAJANA
Lähdin mukaan SML:n toimintaan tämän vuoden alussa hieman haparoivin askelin. 
Taustalla ei olut aikaisempaa järjestötoimintaa ja edunvalvontakin kuulosti lähinnä 
pelottavalta sanahirviöltä. Olin ollut yhden kauden TaSLOn hallituksessa mukana 
tapahtumavastaavana ja sieltä sainkin idean jatkaa SML-edustajana.
Tähän vuoteen on mahtunut paljon uutta asiaa. Esimerkiksi se kuinka tärkeää edun-
valvonta oikeasti on, myös meille ulkomailla opiskelijoille. SML on muun muassa 
aikoinaan pitänyt huolen siitä, että kandina saat toimia lääkärin sijaisena ja että 
manuiluista maksetaan palkkaa. Jotkut myös ehkä muistavat Valviran kymmenen 
vuoden säännön, jonka kanssa painittiin ja joka saatiin oikaistua muutama vuosi sit-
ten. Tänä vuonna tapetilla on ollut oleellisesti Suomen lääkisten sisäänpääsymää-
rät. Myös terkassa olevien lääkärien uupumukseen on otettu kantaa. Tänä vuonna 
uudistettiin myös Kandin Työopas 2019, josta löytyy hyödyllistä tietoa myös meille 
ulkomailla opiskeleville tuleville lääkäreille. Nämä siis vain muutamana esimerkkinä 
siitä, millaisia asioita SML oikein ajaa.

Tämän vuoden aikana olen päässyt ihan ekaa kertaa mukaan moneen uuteen jut-
tuun. Kävin ensimmäistä kertaa liittareilla, osallistuin ensimmäistä kertaa Tuohilam-
piseminaariin ja autoin sen järjestämisessä. Olen myös ekaa kertaa istunut monta 
tuntia kestävässä (ja tosi kiinnostavassa) Skype-kokouksessa. Vuoden aikana olen 
saanut selkeämmän kuvan mitä edunvalvontaan kuuluu ja päässyt tutustumaan 
mahtaviin tuleviin suomalaisiin kollegoihin.

Voisin suositella pestiä medisiinariliitossa kaikille, joita vähäänkään kiinnostaa 
edunvalvonta tai järjestötoiminta. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla, sillä pe-
rinpohjaisen perehdytyksen saa niin edelliseltä edustajalta kuin medisiinariliitolta-
kin. Kaikien kaikkiaan vuosi medisiinariliitossa oli siis oikein mukava ja onnistunut.

Sonja, CIII
TaSLOn SML edustaja 2019
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Cursus I esittäytyy

Nikhet
24
New York City, NY, USA
Reading, Movies, Trekking
Best of Tartu: Walking along Toomemägi
Worst of Tartu: Poor plastic recycling!
Diabetes Type II: Both of my parents have it 
and I eat too much carbs.
Motto: “Always expect the unexpected;” it 
reminds me that life is unpredictable and we 
can never be sure of what is to come.

1. Nimi 2. Ikä 
3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 

5. Vapaa-ajan top 3? 6. Parasta Tartossa? 7. Pahinta Tartossa? 8. Jos olisit sairaus, mikä olisit? 
9. Mikä on mottosi?

1. Mandeep
2. 23
3. Finland
4. IB+gap years
5. watching movies, cooking, talking
6. Short distances to everywhere
7. Car drivers
8. Maladaptive daydreaming
9. Anything worth having is worth waiting for.

1.     
2.
3.
5.
6.
7.
8.

9.



1. Nimi 2. Ikä 
3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 

5. Vapaa-ajan top 3? 6. Parasta Tartossa? 7. Pahinta Tartossa? 8. Jos olisit sairaus, mikä olisit? 
9. Mikä on mottosi?

1. Lotta
2. 26
3. Vantaa
3. Studing and working with elderly&youth
4. Walks with my dog, baking and naps
5. Short distances
6. The rainy weather
7. Cotard ’s syndrome
8. Good things come to those who work hard

1. Sami
2. 26
3. Hyvinkää
4. Enimmäkseen mielisairaalassa
5. Jumppaamine, pelailu, anatomia
6. Uudet tuttavuudet
7. Eipä juuri mikään
8. Krapula
9. Hätä keinot keksii

Dou
23
Turku
Studied psychology a bit in Edinburgh
Päikkärit, Netflix ja koiran kanssa cuddlaus
Yleinen fiilis ja kaikki uudet tuttavuudet. Niin 
ja tietty Väike Kuuban mojitot!
Kemia + ei laktoosittomia tuotteita missään
Narkolepsia - always sleepy sometimes sur-
prising
Haaveiden eteen kannattaa tehdä töitä!

1. Nimi • 2.Ikä • 3. Mistä olet kotoisin? • 4. Elämäsi ennen lääkistä? • 5. Vapaa-ajan top 3? 
• 6. Parasta Tartossa • 7. pahinta Tartossa? • 8. Jos olisit sairaus, mikä sairaus olisit?
• 9. Mikä on mottosi?

1.     
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.



Emma
22
Helsinki
Baristana Helsingissä mutta muuten lähinnä 
matkustelua ja elämänkoulua
Hengaaminen kavereiden kanssa, pianon 
soitto ja tempparit
Kivat ihmiset, nätti kaupunki
Kylmyys ja sade eli sama kuin Suomessa
Varmaa joku rutto
Tää on just tätä

1. Sonja 
2. 20
3. Helsinki
4. Grew up internationally in Asia
5. Sports, eating, traveling 
6. Good vibes
7. Hard classes
8. Deafness
9. Cool as a cucumber

Hoa-Mi
22
Finland & Vietnam
Apparently a disgrace to my family
Pissing off my roommate Mandeep, planning 
on going to the gym and memes.
Cheap alcohol
Cheap alcohol
HIV, cause I’m always positive
Whatever, I’ll laugh at it one day

1.     
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.     
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

1. Nimi • 2.Ikä • 3. Mistä olet kotoisin? • 4. Elämäsi ennen lääkistä? • 5. Vapaa-ajan top 3? 
• 6. Parasta Tartossa • 7. pahinta Tartossa? • 8. Jos olisit sairaus, mikä sairaus olisit?
• 9. Mikä on mottosi?



1. Sonja 
2. 20
3. Helsinki
4. Grew up internationally in Asia
5. Sports, eating, traveling 
6. Good vibes
7. Hard classes
8. Deafness
9. Cool as a cucumber

Alex
30
Espoo, Finland
I have been searching what I want to do and 
have already educated myself by becoming 
a licensed massagist, personal trainer and 
bachelor of economics (I would have to do 
the thesis but I guess I am not doing that 
now since I got in to med school). I have 
been around different parts of the world and 
I have family with two small kids.
Spending time with my family, going to Gym 
and walking in Tartu (beautiful city)
The city is really beautiful with a lot of parks 
etc.

Haven’t had any bad experiences so far so cannot really anything here.
Damn... I guess measles due to the fact that it can adapt rapidly and had some special 
features of survival if I recall correctly. xD
What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say @Ralph Waldo Emerson

Esperi Terveyspalvelut Oy työllistää vuosittain 
satoja lääkäreitä, sairaanhoitajia, anestesiahoitajia 
ja muita alan ammattilaisia ympäri Suomen. 

Tarjoamme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, 
kilpailukykyisen palkan ja urapolun, joka joustaa 
elämäntilanteesi mukaan. Meillä on työpaikkoja 
myös opintojen eri vaiheissa oleville opiskelijoille. 

Kysy lisää: Merli Tennison, +372 55 521 201, 
merli.tennisson@esperi.fi

esperi.fi/tyopaikat

Tule osaavaan 
joukkoomme!

1.     
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.



Sonia
28
It depends, sometimes NJ, sometimes Espoo
Evolutionary Anthropology BSc (USA), Teaching 
English (South Korea), Forensic Anthrpopology (UK)
Cats, knitting, true crime podcasts
Electric bikes
Remains to be seen
Button osteoma
It’ll all work out in the end

1. Mikko
2. 26
3. Helsinki
4. Matkustelua, töitä
5. Internet, kokkaus, lääketiede
6. Kaikki on lähellä
7. Välimatka Suomeen
8. Delirium tremens
9. Plans are nothing, planning is everything

1. Joonas
2. 20
3. Porvoo
4. Just a lot of procrastination
5. Meeting new people, sleeping, Jägermeister
6. New friends!
7. Homesickness
8. Amnesia
9. Seek discomfort

1.     
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1. Nimi • 2.Ikä • 3. Mistä olet kotoisin? • 4. Elämäsi ennen lääkistä? • 5. Vapaa-ajan top 3? 
• 6. Parasta Tartossa • 7. pahinta Tartossa? • 8. Jos olisit sairaus, mikä sairaus olisit?
• 9. Mikä on mottosi?



Niklas
21
Finland, Tuusula
Bartender
Sleeping, studying and having a good drink.
Everything is within walking distance
Estonian drivers
Common cold
Non vitae sed scholae discimus

1. Adam
2. 26
3. Korea
4. Work, crypto invest, travel
5. Exercise, reading, web
6. People
7. Weather
8. Hemiretinal vein occlusion
9. Everything is connected

1.     
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toivottakaamme uudet 
tulokkaat kandiseuraam-
me tervetulleiksi!



ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Terve
Olen Ville Mietti  nen ja toimin tällä hetkellä ESSOTEn
perusterveydenhuollon koulutusylilääkärinä. Perheeseeni 
kuuluu vaimo, kaksi kouluikäistä lasta ja puolitoistavuoti as 
shetlanninlammaskoira.

Lääkäriksi valmistuin Kuopion yliopistosta v. 2009 ja olen 
sittemmin työskennellyt pääsääntöisesti Mikkelin terveyskeskuk-
sessa. Valmistuin yleislääketieteen erikoislääkäriksi keväällä 2016. 

Joustava työnantaja
Työantajana Essote on hyvin koulutusmyönteinen ja mahdollistaa 
erikoistuvien ja tk-jaksolaisten talon ulkopuolisiin koulutuksiin 
osallistumisen. Lisäksi työvuorosuunnittelussa huomioidaan 
erikoistuvien lääkäreiden erilaiset elämäntilanteet. 

Opiskeluvaiheessa mielessäni ei ollut erityistä
erikoisalasuunnitelmaa, joten oli luontevaa aloittaa 
työt terveyskeskuksesta. Valmistuessani minulla oli 
jo jonkun verran työkokemusta oltuani kandikesien 
lisäksi 9kk varusmieslääkärinä ja useamman kuukau-
den vs. ane-erikoistuvana neloskurssin jälkeen.

Olen Ville Mietti  nen ja toimin tällä hetkellä ESSOTEn
perusterveydenhuollon koulutusylilääkärinä. Perheeseeni 
kuuluu vaimo, kaksi kouluikäistä lasta ja puolitoistavuoti as 

Lääkäriksi valmistuin Kuopion yliopistosta v. 2009 ja olen 
sittemmin työskennellyt pääsääntöisesti Mikkelin terveyskeskuk-
sessa. Valmistuin yleislääketieteen erikoislääkäriksi keväällä 2016. 

Työantajana Essote on hyvin koulutusmyönteinen ja mahdollistaa 
erikoistuvien ja tk-jaksolaisten talon ulkopuolisiin koulutuksiin 
osallistumisen. Lisäksi työvuorosuunnittelussa huomioidaan 
erikoistuvien lääkäreiden erilaiset elämäntilanteet. 

Opiskeluvaiheessa mielessäni ei ollut erityistä
erikoisalasuunnitelmaa, joten oli luontevaa aloittaa 
työt terveyskeskuksesta. Valmistuessani minulla oli 
jo jonkun verran työkokemusta oltuani kandikesien 
lisäksi 9kk varusmieslääkärinä ja useamman kuukau-
den vs. ane-erikoistuvana neloskurssin jälkeen.

URATARINA ESSOTESTA



Kuumasairaala ja
Perhetalo otettiin käyttöön

heinäkuussa 2019

Elämänl� tu löytyy 
Etelä-Savosta.
Olen alun perin Mikkelistä kotoisin ja tiesin 
tämän hyväksi kaupungiksi kasvaa ja kasvattaa 
lapset. Niinpä valmistumisen myötä suunta-
simme perheen kanssa tänne. 

Työ Mikkelin tk:ssa sujui mukavasti ja pidin sen 
monipuolisuudesta. Hyvää palautetta tuli sekä 
esimiehiltä että potilailta ja niin sanotusti jäin 
sille tielle. ”Sairaalareunat” tein kouluttautu-
malla sisätaudeilla, geriatrialla, neurologialla 
ja psykiatrialla. Nämä kaikki muuten hoituvat 
siististi Mikkelin keskussairaalassa lomakerty-
mien katkeamatta, ilman pakkomuuttoja. 

Tutor-kollegana nuorille lääkäreille
Tk-lääkäriyden lisäksi olen viime vuodet ollut 
monen nuoren lääkärin tutor-kollega. Tämän 
kouluttajana toimimisen lisäksi olen perehty-
nyt syvemmin myös diabeteksen hoitoon ja pi-
dän diabetesvastaanottoa pari päivää viikossa.

Toimiva työyhteisö
Mikkelissä on sopivan kokoinen toimiva kes-
kussairaala, jonka yhteydessä myös terveys-
keskus toimii. Meillä on toimiva toimipaikka-
koulutus ja nyt uusia mahdollisuuksia avaa 
myös vasta valmistunut koulutus- ja simulaa-
tiokeskus. 

Lomíen ja koulutusten suhteen on oltu jousta-
via ja myös erikoistumisvaiheen aikaiset koulu-
tusjaksot sairaalan eri erikoisaloilla ovat järjes-
tyneet sujuvasti.

Terveyskeskuksen puolella meillä on yllämai-
nittujen lisäksi vahvuutena omat erikoislääkä-
rit (KNK-lääkäri ja gynekologi), hyvä senioritu-
ki ja hyvä yhteishenki.

Tervetuloa Mikkeliin!

Kysy lisää avoimista työpaikoista:
Elise Pöysä 

rekrytointikoordinaattori
 040 3597 244 • elise.poysa@essote.fi 

rekrytointi lääkärit

Työ Mikkelin tk:ssa sujui mukavasti ja pidin sen 
monipuolisuudesta. Hyvää palautetta tuli sekä 
esimiehiltä että potilailta ja niin sanotusti jäin 
sille tielle. ”Sairaalareunat” tein kouluttautu-
malla sisätaudeilla, geriatrialla, neurologialla 
ja psykiatrialla. Nämä kaikki muuten hoituvat 
siististi Mikkelin keskussairaalassa lomakerty-
mien katkeamatta, ilman pakkomuuttoja. 

Tutor-kollegana nuorille lääkäreille
Tk-lääkäriyden lisäksi olen viime vuodet ollut 
monen nuoren lääkärin 
kouluttajana toimimisen lisäksi olen perehty-
nyt syvemmin myös diabeteksen hoitoon ja pi-
dän diabetesvastaanottoa pari päivää viikossa.

Perhetalo otettiin käyttöön

Mikkelin keskussairaalassa tapahtuu
suuria muutoksia vuoteen 2022 mennessä. 

ESPER-hankkeen avulla rakennamme
uudet toimintamallit ja tilat. 

Noin 110 M€ investointi on merkittävä
panostus sosiaali- ja terveyspalveluihin.

URATARINA ESSOTESTA

tai katso avoimet työpaikat:

www.essote.fi /tyopaikat



Preklinikan kesä  
Huolimatta siitä, että lääkärin opinnot valmistavat ammattiin - moni preklinikassa 
saattaa kipuilla tulevan kesän suunnitelmien suhteen. Moni on viettänyt kesänsä 
aikaisemmin tutuissa kesätöissä taikka rentoutuen, mutta tässäpä pienoinen läpi-
leikkaus siihen mitä voi tehdä ennen kuin on klinikassa.

Olin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Jyväskylän keskussairaalassa fysiatrian 
poliklinikalla amanuenssina. Aiemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti, joten 
se mahdollisti hieman normaalia aikaisemman työharjoitteluun pääsyn. Työsken-
telin yhteistyössä erikoistuvien lääkäreiden kanssa potilaiden tutkimisen ja kun-
toutussuunnitelmien parissa. Lisäksi otin itsenäisesti vastaan uusien potilaiden 
anamneeseja ennen ylilääkärin tuloa paikalle. Olikin erittäin opettavaista päästä 
näkemään itselleni tutusta konservatiivisen kuntoutuksen alueesta erilaista näkö-
kulmaa. Poliklinikan työntekijät lääkäreistä sihteereihin olivat todella positiivisia 
ja kannustavia huolimatta siitä, että polkuni lääketieteellisessä on vasta aluillaan. 
Voinkin hyvillä mielin suositella amanuenssuurien tekemistä jo aikaisessa vaihees-
sa, mikäli pohjalta löytyy jokin terveydenhuollon tutkinto.

Eetu, CII

Työskentelin kesällä Töölön sairaalan kirurgian poliklinikalla osastonsihteerinä. 
Päädyin hakemaan paikkaa puhuttuani siitä tuutorini kanssa, joka oli työsken-
nellyt siellä edeltävänä kesänä. Laitoin osastonhoitajalle työhakemuksen sähkö-
postin kautta ja sovimme ajan puhelinhaastattelulle. Minulla ei ollut minkään-
laista aiempaa kokemusta työskentelystä sairaalassa. Osastonsihteerin työ on 
mielestäni erinomainen paikka saada kokemusta sairaalaympäristöstä. Samal-
la oppii arvostamaan ja näkemään sitä mistä koko hoitoketju lähtee liikkeelle.  
 
Työskentely tapahtui pääosin klinikan ilmoittautumispisteellä. Siellä sihteerit otta-
vat vastaan potilaita ja ohjaavat heidät oikeisiin hoitopaikkoihin. Lisäksi sihteerin 
työkuvaan kuuluu paljon erilaisia paperitöitä kuten röntgenkuvien palauttamista, 
lomakkeiden käsittelyä ja skannausta, sekä lähetteiden tekoa. Työssä pääsin myös 
lukemaan paljon potilaskertomuksia ja lääkärinlausuntoja. Lisäksi opiskelijat sai-
vat mennä seuraamaan kirurgien vastaanottoja vapaasti. Työkaverit ja -ympäristö 
olivat myös ehdoton plussa. Meitä oli töissä yhteensä 4 lääketieteen fuksia, joten 
viihtymisessä ei ollut ongelmaa. Suosittelisin paikkaa ehdottomasti ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille.

Oskari, CII

Manuilua 

Sihteerinä



Olin hoitajana Turun vieruskunnassa Liedossa toisen vuoden jälkeisenä kesänä. 
Siellä on dementikkovanhuksia suurin osa, mutta myös muutama Parkinson-asu-
kas sekä saattohoidossa olevia. Tein siis samaa hommaa mitä lähihoitajat - ainoana 
erona se etten saanut jakaa dosetteihin lääkkeitä koska ei ole lääkelupaa. Tehtä-
viini kuuluivat ajan viettäminen asukkaiden kanssa, pukeminen, syöttäminen, sekä 
aamu- ja iltatoimet. Kyseessä on kolmivuorotyö ja työajat olivatkin aamuvuoro 
7-15, ilta 13-21 ja välivuoro 12-20. Yövuoroja en tehnyt sillä en omaa niin paljoa 
kokemusta hoitoalalta että minua olisi otettu valvomaan.

Oli ehdottomasti paras kesätyö missä olen ikinä ollut, niin opettavainen. Tuli fiilis 
että tekee oikeesti tärkeää työtä! Pääsin ihan vaan hakemalla kuntarekryn kautta. 
Hoitajista on niin kova pula, että mulle tarjottiin haastattelua tai suoraan paikkaa 
kaikista neljästä paikasta minne hain. Suosittelen tätä kesätyöksi preklinikkalaisille 
jos vaan intoa riittää! Homma on raskas mut ihan hirveän palkitseva.  Oma asenne 
ratkaisee paljon ja samalla oppi myös näkemään ruohonjuuritasolla terveydenhuol-
toa. Hoitajille siis hatunnosto kovasta työstään. Palkka on mun mielestä opiskelijal-
le aika hyvä, sain saman verran kuin lähihoitajat -10% ”epäpätevyysalennuksena”, 
kun en ole lähihoitaja.

Maija, CIII

Hoitajana

Kellokoskella
Olin viime kesänä Kellokoskella, Tuusulassa psykiatrian amanuenssina. Vietin aikani 
oikeuspsykiatrian osastoilla 10 ja 20, joilla seurasin osastonlääkärin työtä.  Yhden 
ja puolen kuukauden amanuenssini aikana sain olla aktiivisesti mukana hoidon 
suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä potilaiden haastatteluissa. Sain myös aina 
olla mukana eristämistarkastuksissa, sekä tehdä muutamia somaattisia tutkimuksia 
kuten keuhkojen ja vatsan tutkimista. Haastattelin potilaita myös yksin ja kirjoitin 
monia hoitokertomuksia sekä muita potilasmerkintöjä. Tykkäsin viime kesästäni 
kovasti, on harvinaista päästä jo toisen vuoden jälkeen näin läheisiin tekemisiin tu-
levan ammatin kanssa. 

Otto, CIII







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDINORD on Suomessa ja Norjassa rekisteröity terveydenhuollon henkilöstöpalveluyritys. Välitämme 
terveydenhuollon ammattilaisia Norjaan ja Suomeen. 

 
Juuri nyt tarjoamme kiinnostavaa ja haastavaa työtä lääkäreille - Medinordin kautta lääkäreitä etsivät 

terveyskeskukset, sairaalat ja vanhainkodit kaikkialla Norjassa. 
 

Tarjoamme: 
- todella hyvää palkkaa, alk. 13 000 EUR /kk 

- eri pituisia työsuhteita toivomuksen mukaan 
- rauhallisen työympäristön 

- työsuhdeasunnon 
- hyvän perehdytyksen työhön  

 
Kelpoisuusehtona on: 

- laillistettu lääkäri sekä jonkin skandinaavisen kielen taito 
- Norjan auktorisointi, joka pääsääntöisesti myönnetään Suomessa laillistetulle lääkärille 

- työsopimus solmitaan suoraan norjalaisen työnantajan kanssa. 
 

Medinord auttaa kaikkien tarvittavien papereiden ja asiakirjojen täyttämisessä! 
 

Jos puhut norjaa, ruotsia tai tanskaa ja olet kiinnostunut työskentelemään Norjassa, ota yhteyttä joko 
puhelimitse tai sähköpostilla ja kysy rohkeasti lisää! 

Lisää tietoa työpaikoista löydät myös kotisivultamme www.medinord.no 
 
 

Yhteystietomme: 
David Mathisen, david@medinord.no, puh. + 358 50 5870763  

Terhi Vase, terhi@medinord.no, puh. + 372 53 335853  
Lili Kukk, lili@medinord.no, puh. +372 53 853358  

  
 
 

Medinord OÜ 
 Raekoja plats 13, 51004 Tartu

Tel: +372 53 853358 
 info@medinord.no 
www.medinord.no 

   



Viisi vuotta vain sujahtivat ohitseni. Aikahan meni lukemiseen, harrasteluun ja mo-
ninaisiin TaSLOn tapahtumiin, joten eipä ihme, että aika vain tuntui katoavan kuin 
kolikot kaivoon. Tuon viidennen vuoden loputtua iski jännitys tulevasta. Olinhan 
minä aikaisemminkin tehnyt kandina töitä, mutta nyt asia tuntui jotenkin erilai-
selta. Minusta tuntui, että nyt olisi edessä enemmän ja suurempia vastuita, joten 
järkevänä lääkärinalkuna päätin sitten ekstra-rahan perässä aloittaa kuudennen 
vuoden työt heti kahdella ylimääräisellä terveyskeskuskuukaudella. Onnekseni mi-
nut lähetettiin Hammaslahteen Joensuun laitamille. Tuolla lehmien ja eläkeläisten 
maassa sitten vietin päiväni diagnosoimassa ja hoitamassa jos jonkin sortin vaivaa. 
Vaivat vaihtelivat polvikivuista epilepsiaan, ja korvatulehduksista eteisvärinöihin. 
Kysymyksiä minulla riitti senioreilleni, milloin hoidosta ja diagnosoinnista, milloin 
käytännön paperitöistä (joita tässä työssä on paljon! Välillä tuntuu, että vietän 
enemmän aikaa koneen äärellä prosessoimassa potilaiden tietoja kuin hoitamassa 
ja tutkimassa potilaita).

Elämä Tarton jälkeen

Terveyskeskuksessa työskentely ei ole helppoa työtä, mutta siihen tottuu ja siitä 
tulee lopulta rutiinia. Hammaslahden jälkeen siirryin Pohjois-Karjalan keskussairaa-
lan akuuttilääkäriksi. Päivystyksessä tapaa kaikkea taivaan ja maan väliltä, ja välillä 
vaaditaan lääkäriltä priorisointitaitoa. Triage auttaa tuossa priorisoinnissa, mutta 
kun listallasi on 10 potilasta, joista puolet ovat keltaisia niin kenet katsot ensin? 
Kokemuksia kertyi monenlaisia, hyviä ja pahoja. Oli potilaita, jotka kiittivät vuo-
laasti ”parhaasta” saamastaan hoidosta ja potilaita, jotka kirosivat minut ja koko 
sairaalajärjestelmän. Minulla oli pieniä voittoja, kun sain vaikeasti sairaan potilaan 
kotiinmenokuntoon, ja podin mielipahaa, kun en saanut eräälle vatsakipuiselle 
edes järkevää diagnoosia. Ilta- ja yötöitä paiskin ehkä liikaakin ja nukuin monet yöt 
lääkärien lepohuoneessa sairaalan pohjakerroksessa. Kahvista tuli nopeasti paras 
ystäväni ja yöllinen rakastajattareni. Konsultaatiopuhelin oli taas pahin viholliseni, 
kuin anoppi, jota minulla ei koskaan vielä ole ollut. Iltamyöhäisellä kun viiletin seu-
rantahuoneiden väliä tuo puhelimen kilinä herätti minussa aluksi pelkoa ja jännitys-
tä, mutta lopulta siitä tuli vain pakollinen riesa, vaikka ehkä sitä ei siksi saisi kutsua. 

Kaiken kaikkiaan olen nauttinut työstä ja sitä olen sitten puskenutkin, välillä vä-
hän liikaakin. Kollegani ovat ihania ja avuliaita, aina valmiina auttamaan junioriaan, 
asia, joka ei ole aina itsestäänselvyys. Ja kyllähän tuon valkotakin kanssa kelpaa 
sairaalan käytävillä löntystää.

Anssi CVI

Terveyskeskus ei ole helppoa työtä, mutta siihen tottuu ja 
siitä tulee lopulta rutiinia.



Jäsenistöstä moni on täyttänyt edellisenä keväänä jäsenkyselyn, jossa on pyritty 
kartoittamaan jäsenistön mielipiteitä liittyen TaSLO:n toimintaan, aina tiedottami-
sesta ja sosiaalisista tapahtumista mahdollisuuksiin vaikuttaa kandiseuran toimin-
taan ja jäsenistön hyvinvointiin. 2019 vastaajia oli yhteensä 52, eli huomattava osa 
kandiseuran jäsenmäärästä. Jäsenmäärä on ollut lukuvuoden 2018 - 2019 lopussa 
noin 117.

Saarnaaminen sikseen, mutta kysely on mahdollisesti TaSLO:n hallitukseen liitty-
misen lisäksi kenties varmin ja helpoin keino saada äänensä kuuluviin. Tässä kat-
sauksessa onkin käyty läpi tietoa mahdollisuuksia vaikuttaa kandiseuran asioihin 
jäsenten hyvinvoinnin lisäksi.

Alla siis joitakin valittuja paloja vuoden 2019 jäsenkyselystä joita osa lukijoista on 
täyttänyt epäilyttäviin Google formseihin edellisenä keväänä. Vastaukset ovat ol-
leet anonyymejä - ihan kaikkien onneksi. Vastauksiin ja johtopäätöksiin en ota kan-
taa, mutta tulokset puhukoot puolestansa.

Jäsenkyselyn tuloksia
Koostanut: Ville CII



Toinen suuri aihe opiskelijoiden keskuudessa on ollut jaksaminen. Esimerkiksi Yli-
oppilaiden terveydenhuoltosäätiön korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuk-
sesta 2016 on huomattavissa lisääntyneeseen uupumiseen viittaava trendi. Vaikka 
TaSLO:n jäsenet eivät pääsääntöisesti ole YTHS:n asiakaskuntaa, on suunta kuiten-
kin suuntaa-antava mitä tulee muun muassa opiskeluasioiden murehtimiseen ja 
kokemuksiin työmäärään hukkumisesta.



Jokaisella voi oman opiskelu-uransa aikana tulla vastaan tilanteita, joissa pelkkä 
kollegoiden tai kandiseuran tuki eivät riitä. Näitä tilanteita varten löydät alta muu-
tamia yhteystietoja, joista voi löytyä apua ongelmiin:

Koulupsykologin ilmainen vastaanotto viroksi ja englanniksi
Ajanvaraus: Sharipha Rzayeva, psyhholoog@ut.ee, p. +372 73 6211

Yliopiston psykologin nettisivut:
https://www.ut.ee/et/noustamine/psuhholoogiline-noustamine (Est),
https://www.ut.ee/en/counselling (Eng)

Kriisitilanteissa:
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus (Vaksali 14, 2 kerros; p. +372 742 7555;
http://tnk.tartu.ee

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku valvearst
Raja 31; p. +372 731 8889; päivystävän lääkärin vastaanotto 24h

Käytännön neuvoja opiskeluun ja opintojen järjestämiseen lääketieteellisen tiede-
kunnan opintoneuvojalta:
Anett Kollin, anett.kollin@ut.ee, p. +372 737 5328



Akuutti prokrastiniitti on lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa yleisimmin ta-
vattu akuutti sairaus, jonka lähes jokainen sairastaa opiskelujensa aikana vähintään 
kertaalleen. Oireilu alkaa tyypillisesti ennen merkittävää tenttiä tahi deadlinea ja 
manifestoituu opiskelunvälttelykäyttäytymisenä. Oireita ovat mm. laskeva itse-
tunto, murskaava ahdistus erityisesti iltaisin ja sunnuntaisin, itselääkintä erilaisilla 
nautintoaineilla, sekä sijaistoiminnot kuten urheilu, siivous, youtube ja korostetun 
sosiaalinen käyttäytyminen. Altistavia tekijöitä ovat seura, joka tekee kaltaisekseen, 
kolmannen vuosikurssin syksy, liiallinen tai liian vähäinen kuormitus ja potilaan pe-
rusluonne (lue: laiskuus). Akuutin prokrastiniitin pitkittyessä on vaarana, että tauti 
kroonistuu.

Krooninen prokrastiniitti voidaan diagnosoida mikäli potilaalla on ilmennyt oirei-
ta joko toistuvasti kolmen kuukauden ajan, tai oireellisia päiviä on lukukaudessa 
enemmän kuin oireettomia. Prokrastiniitin hoitovaste on akuutin taudin kohdalla 
hyvä, ja yleensä oireilu lakkaa itsestään tentin jälkeen. Kroonistunutta prokrastiniit-
tia voidaan yrittää parantaa mm. altistamalla tubliitille, käytösterapialla, selkäran-
kaa tukevilla ja kasvattavilla toimenpiteillä, sekä ns. opiskelemaan opettelulla. Suuri 
merkitys on riskitekijöiden sekä houkutusten poistamisella välittömästä ympäris-
töstä. Missään nimessä prokrastiniittikäytöstä ei pidä tukea tai mahdollistaa.

Kooste yleisimmin tavattavista lääketieteen
opiskelijoiden sairauksista
Kyseiset diagnoosit eivät rajoitu pelkästään ko. alan opiskelijoihin, mutta ovat tyypil-
lisiä tälle populaatiolle.

Vastakohtana prokrastiniitille voidaan pitää tubliittia. Tubliitti on harvemmin tavat-
tava krooninen sairaus, joka kehittyy yleensä jo alakouluikäisenä. Taudilla näyttäisi 
olevan perinnöllinen komponentti, mutta erityisen suuri merkitys on varhaiskasva-
tuksella. Oireenkuvaan kuuluu koulutöiden valmistelu kunnolla, huolella ja ajoissa, 
syvällinen perehtyminen koemateriaaleihin ja jopa lisälukemisiin. Opiskelu hallitsee 
vahvasti potilaan elämää. Tyypillisesti lyhytaikainen medikaalimania saattaa näillä 
potilailla helposti kroonistua. Vakavissa tapauksissa tubliitti leviää myös muille po-
tilaan elämän osa-alueille - esimerkkinä tästä korostuneen säännöllinen unirytmi, 
laskujen maksaminen etuajassa sekä kiinnostus edunvalvontatehtäviin.

Erotusdiagnoosina tubliitille on pseudotubliitti, joka tubliitinkaltaisesta oireenku-
vastaan huolimatta on etiologialtaan prokrastiniitinsukuinen. Oireilu muistuttaa 
suuresti tubliittia, mutta käytöksen syyt ovat prokrastiniittisia. Pseudotubliitista 
kärsivä potilas suorittaa pakonomaisesti koulutöitä vältelläkseen aikuiselämänsä 
velvollisuuksia, tyypillisesti mm. vuokranmaksu, tärkeät sähköpostit, vastenmieli-
set kotityöt ja auton katsastus. Hoitona suositellaan nk. Just Deal With It -terapiaa. 

Prokrastiniitti

Tubliitti



Medikaalimania on yleisimmin esiintyvä medicofiilinen tila lääketieteen opiskeli-
joilla. Medicofiilisten tilojen tunnusmerkkejä ovat epäsuhtainen innostus lääketie-
teellisiin aiheisiin, alan kirjallisuuden lukeminen ja keräily sekä puheenaiheiden ja 
mielenkiinnon kohteiden yksipuolistuminen. Usein potilas menettää kykynsä arvi-
oida tieto- ja taitotasoaan realistisesti, josta seuraa väärinymmärryksiä ja mahdolli-
sia vaaratilanteita. Medicofiiliset tilat ovat vahvasti sidonnaisia elämäntilanteeseen. 
Medikaalimania on juuri opiskelijoiden tyypillinen diagnoosi, mutta myöhemmissä 
vaiheissa tulee harkita myös nk. kandintautia (morbus medicus novus, kandima-
nia), meditsiinilistä psühhoosia ja CCPD’tä (Compulsive Consultant Personality 
Disorder). Edellisistä sekä kandintauti että meditsiiniline psühhoos ovat selvästi 
medicofiilisiä tiloja, joskin jälkimmäinen herkästi kroonistuu. Oireet ilmenevät koh-
tauksittain. CCPD puolestaan on parantumaton sairaus, joka oireilee huomattavasti 
myöhemmin uralla. Useamman potilaan kohtaaminen herkästi pahentaa heidän 
tilaansa, joten äärimmäisissä tapauksissa tulee medicofiilinen potilas ehdottomasti 
eristää muista tautia potevista.

Medicofiiliset tilat



Kasenõmmin jälkeinen masennus ilmenee yksinomaan viidennen vuoden 
KNK-kurssin jälkeen. Tila on spontaanisti ohimenevä, mutta saattaa oireilla rajusti. 
Potilas pitää muita professoreitaan tylsinä ja paskanjäykkinä, kokee tylsistymistä 
koulussa ja ihailee nenäänsä peilistä iltaisin. Tilaa saattaa pitkittää mielekkäiden 
ärsykkeiden (lue: flirtin) puuttuminen, ohjaa siis potilas esim. Tinderiin, baariin tai 
eksän ovelle.

Shooters - Fasters syndrooma vaivaa erityisesti alkuvaiheen opiskelijoita. Oireet 
rajoittavat huomattavasti potilaan sosiaalista- ja yöelämää. Potilaat klikkiytyvät 
rajusti ja kehittävät rituaalinomaisen sosiaalisen toimintamallin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että potilas viettää vapaa-aikansa aina samojen ihmisten kanssa samoissa pai-
koissa. Kaavasta poikkeaminen aiheuttaa laamaannuttavaa epävarmuutta. Taudin 
kuluessa potilaan mielikuvitus ja sosiaaliset taidot rapautuvat, mutta toivoa para-
nemisesta mm altistusterapian keinoin on. Yleisimmin toimintamallit ilmenevät 
kiintymyksenä tiettyihin ravitsemusliikkeisiin, joita ei välttämättä valita laadun pe-
rusteella. Liiallinen syöminen sekä erityisesti juominen on tavallista. Syndrooman 
harvinaisempia muotoja ovat mm nk Werner - La Dolce Vita, sekä My Fitness - Mini 
Rimi oireyhtymät.

Autumna Anno Tertio Syndrooma (AUTs-ANTS) on vakava, lähes väistämätön, 
satunnaisesti invalidisoiva sairaus, joka ilmenee yksinomaan kolmannen vuoden 
syksyllä. Oireilu alkaa yleensä jo kesällä prodromaalliahdistuksella ja pelkotiloilla. 
Lukukauden alkaessa yleistila normalisoituu, kun syntyy harha siedettävästä työ-
taakasta. Harha väistyy viikkojen kuluessa, ja tilalle tulevat huonounisuus, pahoin-
vointi ja epätoivo. Potilaan arvosanat usein laskevat lukukauden kuluessa, silmä-
pussit suurenevat ja pinna lyhenee. Harhaluulot ovat tavallisia myös pidemmälle 
edenneessä taudissa. Potilas saatta esimerkiksi uskoa, ettei hän tule koskaan val-
mistumaan, tai elämään kevääseen. Prokrastiniittipotilailla tavataan sairauden pa-
henemista, kroonistumista ja prokrastiniitti huonontaa AUTs-ANTSin prognoosia. 
Mikäli potilaalla taas on pitkälle edennyt tubliitti, voi yleisitila pysyä pitkään hyvä-
nä, ja romahtaa sitten täydellisesti. Potilaan tilanne normalisoituu yleensä maa-
liskuuhun mennessä, mutta osalle sairaus jättää ikäviä residuaalioireita. Tyypillistä 
on myös sairastua akuuttiin eksistentialistiseen kriisiin välittömästi AUTs-ANTSin 
jälkeen. Hoito keskittyy oireiden kontrolloimiseen.

Kasenõmmin jälkeinen masennus

Shooters - Fasters syndrooma

Autumna Anno Tertio Syndrooma 

Tähelepanu, tegemist on huumoriga! Solvumise püsimise või kõrvaltõimete tekki-
mise korral pöörduge palun koollegi või anonüümse internetviha poole.

Kirjoittajista toinen potee kroonista prokrastiniitta ja kandintautia, toinen puoles-
taan pitkittynyttä AUTs-ANTSin jälkitilaa nihilismi-oireilla.
Iina & Nelli



Ratiopharm

Kirjaudu sisään 
Fimnet-tunnuksillasi 
jo tänään!
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Interaktiivisia 
asiakaskohtaamisia 
ratkottaviksi 
erikoislääkärin 
johdolla


