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Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena 
 
Lääkärin sijaisena työskennelleitä 5. ja 6. vuosikurssin opiskelijoita vastasi Lääkäriliiton Opiskelijaky-
selyyn yhteensä 366. Heistä 35 opiskeli ulkomailla ja loput Suomessa. Lääkärin sijaisena työskentele-
vät olivat useimmiten työssä terveyskeskuksessa, keskussairaalassa tai kaupunginsairaalassa. Yli-
opistosairaalassa työskenteli vain joka kymmenes, keskussairaaloissa ja kaupunginsairaaloissa sekä 
terveyskeskuksien vuodeosastoilla noin puolet vastaajista ja loput 37 % terveyskeskuksen vastaan-
otoilla (Kuvio 1).  
 
Valmistumista edeltävänä kesänä opiskelijat työskentelevät terveyskeskuksessa lääkärin sijaisena ja 
harjoittelevat itsenäistä vastaanottotyötä laillistetun lääkärin ohjauksen ja valvonnan alaisena. Vuotta 
aiemmin 5. vuosikurssin aloittava opiskelija on tavallisesti työssä lääkärin sijaisena keskussairaalassa 
tai terveyskeskuksen tai kaupunginsairaalan vuodeosastolla. Noin joka kymmenes (11 %) opiskelija 
oli kesätyössä yksityisen yrityksen kautta, esimerkiksi työvoimaa vuokraavassa yrityksessä.  
 
Monessa työpaikassa kesäsijaisten ohjausta ja tukea on lisättävä 
 
Useimmat opiskelijat, jotka työskentelivät lääkärin sijaisena (87 %), olivat kokonaisuudessaan tyyty-
väisiä kesätyöhönsä. Osalla opiskelijoista oli kesätyöstä myös hankalia kokemuksia. Useimmin koet-
tuja ongelmia (Kuvio 2.) olivat virheiden tekemisen tai epäonnistumisen pelko (40 %) ja työn henkinen 
rasittavuus (40 %). Lähes yhtä yleistä opiskelijoilla oli toistuva kokemus resurssien niukkuudesta 
(36 %). Vähintään joka neljännellä työmäärä oli ollut liian suuri (29 %) ja työhön perehdytys oli ollut 
puutteellista (25 %). Jonkin verran harvemmin koettiin, että seniorituki oli ollut riittämätöntä (15 %). 
 
Virheiden tekemisen pelko oli kesäsijaisilla yhtä yleistä kaikissa kesätyöpaikoissa. Opiskelijat kokivat 
työn henkistä rasittavuutta ja työmäärän liiallisuutta erityisesti terveyskeskuksen vastaanottotyössä, 
kun taas resurssien niukkuus oli muita useammin ongelma kaupunginsairaaloiden ja terveyskeskus-
ten vuodeosastoilla. Sairaalassa työskentelevät olivat havainneet muita useammin työilmapiiriin ja 
epäasialliseen kohteluun liittyviä ongelmia. Kyselyn tulosten perusteella opiskelijan kannattaa harkita 
hakeutumista muualle kuin sairaalaan tai terveyskeskukseen, sillä muissa toimipaikoissa työskennel-
leet raportoivat useammin lähes kaikkia työn haittatekijöitä.  
 
Opiskelijoilla oli kesätyöstä lääkärin sijaisena myös hyviä kokemuksia. Melkein kaikki olivat oppineet 
kesätyössä paljon uutta (96 %) ja olivat voineet hyödyntää aiemmin oppimiaan asioita käytännössä 
(92 %). Noin neljä viidestä koki, että työpaikan ilmapiiri oli ollut avoin ja arvostava (84 %) ja lähes yhtä 
suuri osuus oli myös tyytyväinen palkkaan (78 %). Yleiseen tyytyväisyyteen oli vahvasti yhteydessä 
hyvä työilmapiiri ja palautteen saaminen, kun taas vähäiseen tyytyväisyyteen oli yhteydessä puutteel-
linen perehdytys ja riittämätön seniorituki.  
 
 
  



 
 
 FAKTALEHTI 4/4_ OPISKELIJATUTKIMUS 2022 

 

2 

Kuvio 1. Kesätyön toimipaikka lääkärin sijaisena työskentelevillä opiskelijoilla, n=366. 
 

 
 
 
Kuvio 2. Kesätyössä lääkärin sijaisena työskennelleiden opiskelijoiden kokemukset työn haittateki-
jöistä, n=336.  
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Kuvio 3. Kesätyössä lääkärin sijaisena työskennelleiden opiskelijoiden kokemukset työtyytyväisyyttä 
lisäävistä tekijöistä, n=336. 
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