
Viime viikkoina on puhuttu paljon 
erikoistuvien lääkäreiden kohte-
lusta HUS:ssa. Aiemmin NLY oli 

rankannut HUS:n Suomen huonoimmaksi 
erikoistumispaikaksi. Tuore toimitusjoh-
taja Juha Tuominen päätti tehdä asiasta 
selvityksen, minkä tutkimusjohtaja Anne 
Pitkäranta toteutti. 

Haastattelukutsu lähti yli tuhannelle eri-
koistuvalle, mutta vain 36 halusi osallistua 
selvitykseen. Tulokset olivat julkisuuteen 
päätyneiden tietojen mukaan tyrmistyt-
täviä: erikoistuvia kohdellaan huonosti ja 
epäkunnioittavasti, ja HUS käyttää mono-
poliasemaansa kylmästi hyväkseen. Jos 
työnteko annetuilla ehdoilla ei kiinnosta, 
vinkataan ulko-oven löytyvän helposti 
antaen samalla ymmärtää, että uusia 
tulijoita riittää. Mielenkiintoista on se, 
että niin harva vastasi haastattelukutsuun. 
Haluttomuuden syyksi mainittiin muun 
muassa pelko omasta asemasta. Eri-
koistuvilla lääkäreillähän ei ole vakituista 
virkaa. Anne Pitkäranta on todennut, että 
jos tuo koskee erikoistuvia, se voi koskea 
muitakin Moni vastaajista oli kohdan-
nut esimiestasolta tapahtuvaa uhkailua 
ja kiristämistä, kerrottiin julkisuuteen 
päätyneestä raportista. Siitä ei juurikaan 
puhuttu, mitä hyvää raportista löytyi. Eikä 
ole pohdittu sitä, miten edustava tuo 36 
erikoistuvan lääkärin otos oli.

Juha Tuominen korostaa kohtaamisen 
merkitystä
Työntekijöiden kohtelu HUS:ssa on ollut 
aiemminkin esillä julkisuudessa. Erikois-
lääkäreiden kohtelu kiinnostaa erityisesti 
SELYä, joten päätin mennä haastattele-
maan Juha Tuomista asiasta. Hän on nyt 
ollut lähes vuoden uudessa pestissään ja 
edelleen täynnä intoa. Hän 
kertoo itse arvostavansa 
talon työntekijöitä ja kokee 
noin kymmenen poissa-
olovuotensa aikana monen 
asian menneen valtavasti 
eteenpäin. Jotkut hankkeet 
etenevät taas hitaammin, kuten digitali-
saation hyödyntäminen.

Erilaisiin kanssakäymisen ongelmiin 
liittyen Juha Tuominen nostaa esille kaksi 
asiaa: pitää kuunnella toisia ja kiperistä 
asioista pitää puhua. Sattumoisin nämä 
ovat juuri samoja asioita, jotka nostettiin 
HS:n HS.Fi hitit -palstalla parisuhde-
neuvojien top kolme -listalle 14.9.2019: 
Puhukaa, kuunnelkaa ja viettäkää aikaa 
yhdessä. Näistä kolmas menee vähän 
samaan kategoriaan kuin tapaamisessam-
me Tuomisen esille ottama kohtaaminen, 
joka on nostettu HUS:n tärkeäksi arvoksi. 
Hän korosti myös hyvien käytöstapojen 
merkitystä, minkä pitäisi tietenkin olla 
itsestään selvää, mutta näin ei aina ole. 

Ongelmakohtia tullaan jatkossa ottamaan 
esille ja niihin tartutaan, jotta osattaisiin 
toimia paremmin.

Erikoislääkärit ovat hyvin sitoutuneita 
työhönsä. Monet tekevät tutkimustyötä 
usein ilman palkkaa tai apurahaa. Tähän 
HUS:ssa on yritetty keksiä ratkaisuja 
valtion tutkimusrahoituksen huvetessa. 

Tuominen kertoi keskus-
telun poliitikkojen kanssa 
tuottaneen hedelmää. 
HUS:n talousarvioon 
saatiin 15 miljoonaa euroa 
tutkimustyöhön, mikä on 
kaksinkertainen määrä 

valtion tutkimusrahoitukseen verrattuna. 
Poliitikkoihin vaikuttaminen on muutenkin 
tärkeää. Heidän avullaan on esimerkiksi 
mahdollisuus puuttua johtamisen ongel-
miin.

Hyvää johtamista voi oppia, kuten myös 
hyvää kohtaamista.
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