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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.

MUITA AIHEEN TYÖELÄMÄ JUTTUJA

Palkon uudeksi
puheenjohtajaksi
Sirkku Pikkujämsä

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

Attendo ratkoo
työvoimapulaa
palkkaamalla 1 000
hoitajaa Filippiineiltä
– Kuvaa työvoiman
pysyviä ja vakavia
saatavuusongelmia
hoiva-alalla
8.10. 09:10
| päivitetty 8.10. 09:10

Työelämä

8.10. 18:00
Tilaajille

Yksityinen sektori

SUOSITUIMMAT

@

Puolukka yllätti tutkijat –
”Puolukasta saatiin
kertakaikkisen kiinnostava
efekti!”

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.

24.12.2019

SISÄTAUDIT

Inﬂuenssarokotus ei
kiinnosta, vaikka
koronaepidemia kiihtyy –
”Kyselyn tulos herättää
huolta”

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.

8.10. 17:00

– 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.

ROKOTTEET

Suomessa 296 uutta
koronatartuntaa –
”Tilanne varsin
huolestuttava”

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.

8.10. 14:45
TERVEYDENHUOLTO

Miksi Koronavilkku
varoittaa, mutta kun
varoituksen avaa, se
katoaa? Entä mitä
Koronavilkun lokitiedoista
voi päätellä? THL:n
tietohallintajohtaja Aleksi
Yrttiaho vastaa

– 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.

6.10.2020

KORONAVIRUS

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.

Näytä lisää

– 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.
KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

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

MSD Finland Oy

Laumasuoja tukkii viruksen kulkureitit – ilman
rokotetta laumasuojan hinta on kova

Yliopiston ja sairaaloiden välissä on syvä juopa.

ERIKOISTUMISPAIKAT
PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA/ AKUUTTI24 ENSIHOITO- JA
PÄIVYSTYSKESKUS, PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ,
LAHTI

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.

Akuuttilääketiede
VAASAN KESKUSSAIRAALA, VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI,
VAASA

Naistentaudit ja synnytykset

– 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.

SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA, SATAKUNNAN
SAIRAANHOITOPIIRI, PORI

Akuuttilääketiede
VAASAN KESKUSSAIRAALA, VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI,
VAASA

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

Silmätaudit

Näytä kaikki erikoistumispaikat

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

KUMPPANISISÄLTÖ
KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Pöllänen uskoo, että työelämäprofessuurit kiinnostavat organisaatioita ja
työntekijöitä.

Janssen

Immuunivälitteisten
tulehdussairauksien
hoidossa edelleen
kehitettävää

– 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.

28.9.2020

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

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

Health Capital Helsinki

Pandemia potkaisi
terveydenhuollon
digiloikkaan – uusi
kasvumahdollisuus
Suomelle

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

17.8.2020

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

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

Janssen

Hoitamattomuuden hinta
on korkea

– 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.

8.6.2020

Siirry kumppanisisältöihin

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 sosiaalija terveydenhuollon siemenen.
Jaana Ahlblad
Ota yhteyttä
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SOTE

Uusi sote-laskelma:
Maakunnat haukkaavat yli 13
prosenttiyksikköä
kuntaverosta – Jääkö
kunnille varaa hoitaa
tehtäviään?
6.10.2020

Suomessakin olisi toimiva
omalääkärimalli, jos
työmarkkinaosapuolet eivät olisi
törttöilleet – ”Täysi katastroﬁ”
7.10.2020 | päivitetty 7.10. 12:30

SOTE

SOTE-JÄRJESTELMÄ

Pormestari Jan Vapaavuori:
"Sote-uudistus on tämän
aikakauden massiivisin virhe
Suomessa – olisi
demokratian irvikuva, jos se
runnottaisiin läpi”
5.10.2020

SOTE-UUDISTUS

Huomisen sosiaali- ja
terveydenhuoltoa luodaan
Tampereella –
Ammattikorkea perusti
testiympäristöksi Sote
Virtual Labin
30.9.2020
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