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koulutuspäivätapahtumaan. 

Me elämme muutoksen aikaa. Ympäristömme, käytäntömme, 

organisaatiomme, ammattimme ja käytänöllisesti kaikki 

elämässämme on nopean muutosprosessin alaista ja vaikuttaa 

siltä, että tulevaisuudessa tämä muutosvauhti vain kiihtyy. Kun 

käytännöt ja tavat muuttuvat, täytyy luoda uutta etiikkaa, joka 

ohjaa eettisiä ratkaisuja uusilla kentillä. Se on helppo ymmärtää 

vaikkapa elintenluovutuksen tai kohdunvuokrauksen 

käytännöissä, mutta vaikeampaa hahmottaa itse lääkärin 

ammatillisen olemassaolossa tai ammatillisissa käytännöissä 

esimerkiksi sähköisessä asioinnissa. Otsikkomme ”Eettinen jousto 

terveydenhuollossa” viittaa juuri lääkärien itsensä ammattikuvan 

ja -käytäntöjen muutokseen ja uuden eettisyyden luomiseen niillä 

alueilla.  

Tämänkertaisessa koulutuspäiväkutsussa puhutaan etiikasta ja 

muutoksesta. Muutos vapauttaa aina ahdistusta ja synnyttää 

vastarintaa. Muutoksessa syntyy uhka jatkuvuuden 

katkeamisesta, tai oikeammin - jatkuvuus katkeaa. Syntyy 

menetyksen kipua ja sisäinen maailma täytyy järjestää uudelleen. 

Uudet asiat synnyttävät uudenlaisia eettisiä ongelmia, jotka 

edellyttävät työstöä.  Olemme pakotettuja paneutumaan 

ahdistukseen voidaksemme selviytyä siitä.  On vaikeaa 

samanaikaisesti ratkoa eettisiä kysymyksiä ja sopeutua 

muutokseen couppaamalla sen synnyttämän ahdistuksen kanssa. 

Syntyy eettisiä aukkoja, joita tässä koulutuspäivässä päädyimme 

nimittämään ”eettiseksi joustoksi”.  



Olemme kutsuneet tilaisuuteemme kolme naista alustamaan 

näiden aiheiden tiimoilta. Yrityksen johtamisen professori 

Johanna Kujala tutkii asiantuntijatyöskentelyn etiikkaa. Hän on 

saanut paljon kansainvälistä arvostusta. Mediatutkija, yliopiston 

pääluottamusmies Sinikka Torkkola on alustanut aiemminkin 

koulutuspäivässämme. Hän on alueellamme monessa tärkeässä 

luottamustehtävässä mm. PSHP:n hallintoneuvostossa. Häntä on 

pyydetty kuvaamaan sitä, kuinka media muokkaa lääkärin työtä ja 

vaikuttaa ammattirooleihimme. Terveyssosiologian dosentti Lea 

Henrikson on työskennellyt mm. Kansanterveyslaitoksella. Hän on 

pitkälle tutkinut mm. ammattien muuttumista 

terveydenhuollossa.  

Koska halusimme myös yleisön kokevan konkreettisesti 

muutoksen olemassaolon, valitsimme koulutuspäivätilaksi tämän 

uuden kokoustilan. Tavoitteenamme oli sulloa yleisö 

mahdollisimman, mutta ei liian ahtaalle, ja siirtyä ylhäältä alas 

opettamisesta interaktiivisempaan muotoon. Tämän uskomme 

olevan trendi myös tulevaisuuden opiskelussa. Lea Henriksonin 

tehtävänä on tuoda päivillemme myös erilainen oppimis- ja 

työskentelykokemus ja kurkistaa tulevaisuuteen ”world cafe” 

tekniikan avulla. 

Olemme erityisen kiitollisia suomalaiselle lääkeyritys Orion 

Pharmalle, joka oli innokkaana valmis osallistumaan tämän 

koulutuspäivän järjestelyihin. Satu Kaaja on vieraillut useasti 

viime vuoden aikana Egofunktiossa aina kainalossaan herkullisia 

salaatteja tai croissantteja. Tänään Orion Pharma ylittää 

moninkertaisesti nämä herkut tarjotessaan koulustuspäivien 



osallistujille kolmen ruokalajin aterian kaupungin parhaassa 

gourmet ravintolassa, Sasorissa.  

Tervetuloa.   

    

 

 


