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PÄ Ä K I R J O I T U S

Viiden tähden tähden

N

uoriso on puhunut. Nuori Lääkäri -yhdistyksen koulutuspaikkakyselyn tulokset ovat tulleet. Ne on laajasti julkaistu
eri foorumeilla ja palkintoja hyville koulutuspaikoille on jaettu. Viiden tähden paikkojen lisäksi tunnustusta on annettu
hyville nousijoille.
Koulutuspaikkakysely tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Se
on herättänyt merkittävää huomiota lääkärikunnassa. Tulosten perusteella nuoret lääkärit miettivät minne kannattaa hakeutua töihin tekemään
erikoislääkärin tutkintoa varten vaadittavia palveluja. Pidempi työmatka
tai tilapäinen asuminen vieraalla paikkakunnalla ei välttämättä estä hakeutumasta työpaikkaan, jossa on tiedossa viiden tähden koulutusjakso.
Toisaalta työnantajat ovat myös nähneet tulokset mahdollisuutena. Rekrytointi-ilmoituksissa vilisee mainintoja koulutuspaikkatähtien määrästä.
Nuorisoa on aina paheksuttu: nuoret ovat laiskoja, eivät osaa tehdä
riittävästi töitä tai ovat muuten vaan pilalla. Erityisesti lääkärikunnassa muistellaan vanhoja aikoja, jolloin päivystettiin vuorokausitolkulla
putkeen eikä valitettu. Nykynuoret eivät halua tehdä edes tehdä täyttä työaikaa ja päivystää siihen päälle joka viikko. Sitten vielä halutaan,
että erikoistumisaikana oikeasti koulutettaisiin tietoja ja taitoja ja että
erikoistujat otettaisiin mukaan klinikan arkeen. Vaativaista porukkaa ja
kehtaavat vielä valittaa.
Nuorten lääkäreiden idea tehdä koulutuspaikkakysely ja julkistaa sen
tulokset avoimesti ovat mitä parhainta erikoislääkärikoulutuksen laadun
parannusta. On vaikeaa kuvitella minkään keskusjohtoisen hallintoprojektin tuovan yhtä nopeasti koulutuksen parantamisen sairaaloiden kehittämistyön kärkeen. Tulokset ovat yllättäneet monia koulutuspaikkoja,
heikolla sosioekonomisella alueella sijaitseva terveyskeskus saavuttaa viisi
tähteä ja yliopistosairaalan klinikka yhden tähden, vaikka siellä tehdään
huippumedisiinaa.
Heikot tulokset ovat aiheuttaneet vastareaktioita. Osa sairaaloista
tai klinikoista on keskittynyt etsimään heikkouksia tutkimuksesta ja sen
toteutuksesta kuten kunnon tieteilijän tuleekin tehdä. Viisaammat ovat
ryhtyneet tutkimaan omaa koulutustaan ja lähteneet kehittämään sitä.
Aktiivisimmat koulutuksen kehittäjät ovat jo saaneet palautetta lisääntyneinä tähtinä seuraavien vuosien kyselyssä. Tämä toivottavasti motivoi
toisin suhtautuneita klinikoita panostamaan koulutuksen kehittämisen.
Nuorten lääkäreiden saavutusta täytyy ihailla. Erikoistumiskyselyllä
ja sen tuloksilla on saavutettu uskomattoman nopeasti merkittävää panostusta nuorten lääkäreiden kannalta keskeiseen asiaan: koulutukseen.
Omaan pieneen mieleen hiipii ajatus, että nuoriso ei ehkä sittenkään
ole pilalla. He saattavat olla ovelampia ja tehokkaampia kuin me vanhat
puurtajat, jotka olemme hampaat irvessä puskeneet läpi harmaan kiven.
Mielessä pyörii myös itsekäs ajatus: miten erikoislääkärin elämää voisi parantaa? Olisiko uudella sukupolvella siihenkin yhtä tehokkaita ratkaisuja?
Onneksi he myös valmistuvat ajallaan ja tuovat uusia raikkaita ajatuksia
mukanaan. Viiden tähden työpaikka. Se olisi jotain! 
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