
Ajassa
Iltalehti.fi – Uutiset, urheilu ja viihde

Kauppalehti – Talousuutiset ja pörssikurssit

Talouselämä – Talousuutiset, analyysit ja
yrityskaupat

Arvopaperi – Sijoittajan uutiset, analyysit ja
listautumiset

IL TV – Tuoreimmat uutisvideot

NÄYTÄ KAIKKI

Vapaalla
Urakkamaailma.fi – Löydä remontillesi
luotettava tekijä

Autotalli.com – Vaihtoautot ja uudet autot

AutoJerry.fi – Autohuollot

Katsastushinnat.fi – Suomen parhaat
katsastusasemat

Etuovi.com – Myytävät asunnot ja sisustus

NÄYTÄ KAIKKI

Työssä
Kauppalehti – Johtaminen, yritykset ja
toimitilat

Markkinointi & Mainonta – Alan uutiset ja
ilmiöt

Monster – Avoimet työpaikat

Tekniikka & Talous – Teknologiauutiset ja
ilmiöt

Tivi – ICT-uutiset ja -ilmiöt

NÄYTÄ KAIKKI

© Alma Media Oyj 2020 Tietosuoja Evästeasetukset

Alma Media yhteystiedot

Uutiset Debatti Työ&Ura Kumppanisisältöä Lehti Erikoistumispaikat

Jaana
Tapahtumat Koulutukset Uutiskirje Ilmoita Tilaa Osoitteenmuutos

Työelämäprofessori ja historian tuntija katsoo
lääkärien erikoistumiskoulutusta pitkällä
perspektiivilllä – 50–50-sääntö on nakertanut
tuhansia vuosia vanhaa perinnettä, jossa seniori
kouluttaa nuoremmasta työnsä jatkajaa
13.9.2019 04:30 TYÖELÄMÄ KOULUTUS TERVEYDENHUOLTO

Keskussairaalan ja yliopiston hyvin tunteva Pasi Pöllänen luopuisi erikoislääkärikoulutuksen 50–
50-säännöstä.
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Suomessakin olisi toimiva
omalääkärimalli, jos
työmarkkinaosapuolet eivät olisi
törttöilleet – ”Täysi katastrofi”
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Näytä kaikki teeman sisällöt

Mallia muillekin. Pasi Pölläsen mukaan jokaisessa 16 keskussairaalassa tarvittaisiin
työelämäprofessoria. JUKKA KOSKINEN
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Yksityinen sektori

Pasi Pölläsen ansioluettelo on hengästyttävän pitkä. Sen tulostamiseen
pitäisi varata 26 paperiarkkia. Lyhyesti mainittakoon, että hän on
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, solubiologian dosentti,
andrologian dosentti sekä Suomen historiasta väitellyt filosofian tohtori.

Pöllänen on toiminut 14 vuotta tutkimus- ja koulutusjohtajana ja
ylilääkärinä Kymsotessa. Hänen tuorein aluevaltauksensa,
työelämäprofessuuri, on lääketieteen kentässä melko uusi ilmiö, mutta
työn sisältö on tuttua.

– Kymsoten tehtävässä olen aina ollut kontaktissa yliopistoon, tavallaan
tämä on jatkumoa sille, yliopiston näkökulmaa hiukan painottaen, sanoo
keväällä Helsingin yliopiston lääketieteellisen koulutuksen
työelämäprofessorina aloittanut Pöllänen.

Hänellä on vahva näkemys siitä, miten keskussairaaloiden
erikoislääkärikoulutusta tulisi kehittää. Historian tuntijana hän katsoo
nykytilaa pitkällä perspektiivilllä. Viimeisen 2 400 vuoden ajan vanhempi
lääkäri on opettanut nuorempaa joko kollegaksi, työnsä jatkajaksi tai
liikekumppaniksi.

– Nyt keskussairaalat kouluttavat erikoistuvia kaksi vuotta, minkä jälkeen
ne eivät ehkä koskaan näe heitä. Yliopistosairaaloissa on sama tilanne.
Mielestäni meidän pitäisi luopua 50-50-säännöstä, jossa puolet
erikoislääkärikoulutuksesta tehdään keskussairaalassa ja puolet
yliopistosairaalassa.

Säädellyt sairaalajaksot voisivat Pölläsen mukaan olla korkeintaan
vuoden pituisia. Silloin alkaisi näkyä, onko koulutettava selvästi
kiinnittynyt joko keskussairaala- tai yliopistosairaalapaikkakuntaan, ja
hänelle jäisi vapaus valita.

– Koulutukseen tulisi myös enemmän ajatusta, että seniori kouluttaa
itselleen työn jatkajaa. Toisaalta tutkimukseen orientoitunut henkilö voisi
keskittyä erikoistumaan yliopistosairaalassa. Näinhän tämä olikin ennen
50–50-sääntöä.

Erikoistuva lääkäri odottaa saavansa kouluttajalta jakamatonta
huomiota. Se tapahtuu luontevasti, kun seniori tietää kouluttavansa
työlleen jatkajaa.

– Liukuhihnatyyppinen koulutusmalli, jossa ihmiset tavallaan
anonyymisti liukuvat ohitse, muuttaa asetelman aivan toiseksi. Tähän
pitäisi kiinnittää huomiota.

Yliopiston ja sairaaloiden välissä on syvä juopa.

Työelämäprofessoria tarvittaisiin Pölläsen mielestä jokaisessa 16
keskussairaalassa, jotta tutkimus- ja koulutushallinto voitaisiin
sairaaloissa keskittää osaaviin käsiin. Mikä tärkeintä, henkilö olisi linkki
yliopiston ja kentän välillä.

– Lain mukaan yliopiston kuuluu olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan
kanssa ja tuoda tieteellistä tietoa kentälle. Tähän pitäisi nyt todellakin
kiinnittää huomiota, sillä yliopiston ja sairaaloiden välissä on syvä juopa.

Pölläsen mukaan nyt tarvittaisiin vilkasta vuorovaikutusta
genomilääketieteen ja siihen tarvittavan informaatioteknologian
kehittämiseksi. Keskussairaalojen pitäisi aktiivisemmin siirtää näytteitään
biopankkeihin ja rekrytoida näytteiden antajia.

– Sekään ei tapahdu itsekseen, vaan jonkun pitäisi huolehtia siitä
keskussairaaloissa. Emme voi jäädä seuraamaan sivusta näin keskeistä
lääketieteen muutosta. Me tarvitsemme sitä.

Pöllänen uskoo, että työelämäprofessuurit kiinnostavat organisaatioita ja
työntekijöitä.

– Yhteysasioita ei oikein voi järjellisesti hoitaa, jos ei tiedä, millaisia
organisaatiota yliopistot ja sairaanhoitopiirit ovat. Henkilöitä, jotka
tuntevat akateemisen maailman ja kliinisen ympäristön, kyllä on.

Pasi Pölläsen mittavan CV:n ulkopuolelta löytyy tieto, että hän kuuluu
kansainväliseen Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
(OSMTH) -järjestöön.

Se on poliittisesti sitoutumaton, ekumeeninen kristillinen ritarikunta.
YK:n kansalaisjärjestö-statuksella toimivan temppeliherrajärjestön
pääasiallinen tehtävä on hyväntekeväisyys.

Järjestön tausta on Ranskan hovissa. Siihen kuuluu noin 5 000 kutsuttua
jäsentä, joista Suomessa noin 400.

– OSMTH on esimerkiksi lahjoittanut huumekoiria, osallistunut
katastrofiapuun ja ylläpitänyt kirkkojunaa Venäjällä. Järjestöön kuuluu
monia lääkärikollegoja ja yliopistomiehiä. Vaikka jäseninä on paljon
upseereita, järjestö ei toimi sotilastehtävissä. Myös naiset voivat olla
jäseniä, vaikka veljeskunnasta puhutaankin.

Pöllänen on perehtynyt temppeliherrojen ritarikunnan historiaan, työstä
ilmestyi vastikään englanninkielinen kirja.

Järjestön jäsenyys merkitsee hänelle tunnetta siitä, että on mukana
jossain itseään suuremmassa.

– Varhainen luterilaisuus edisti köyhäinhoitorahastojen muodostamista,
lahjoittamista hyväntekeväisyyteen. Siinä voi nähdä nykyaikaisen sosiaali-
ja terveydenhuollon siemenen.

Jaana Ahlblad
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Maakunnat haukkaavat yli 13
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kunnille varaa hoitaa
tehtäviään?

6.10.2020 SOTE-JÄRJESTELMÄ

Pormestari Jan Vapaavuori:
"Sote-uudistus on tämän
aikakauden massiivisin virhe
Suomessa – olisi
demokratian irvikuva, jos se
runnottaisiin läpi”
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