
 
Tieteellisen  tutkimustyön  tulee  olla  houkuttelevaa  lääketieteen  opiskelijoille  ja  nuorille           
lääkäreille   

  
Tieteellinen  tutkimustyö  on  olennainen  osa  monen  lääkärin  työuraa,  ja  tutkimuksen  edistäminen  on              
yhteiskunnallisesti  hyvin  merkittävää.  Nykyolosuhteissa  tutkijan  uran  alku  on  kuitenkin  haastava.            
Suomen  Medisiinariliitto  näkee,  että  tieteellisestä  tutkimustyöstä  on  tehtävä  houkuttelevampaa           
lääketieteen   opiskelijoille   ja   nuorille   lääkäreille.   
  

Lääketieteen  lisensiaatin  koulutukseen  kuuluu  syventävien  opintojen  opinnäytetyö,  jonka  tuloksena           
syntyy  usein  korkeatasoinen  vertaisarvioitu  artikkeli  tai  muu  työ,  joka  täyttää  tieteellisen  työn              
tunnuspiirteet.  Opinnäytetyö  on  opiskelijan  ensikosketus  tiedemaailmaan,  minkä  vuoksi  sen           
antamaan  vaikutelmaan  ja  houkuttelevuuteen  on  erityistä  syytä  panostaa.  Prosessi  on  miellettävä             
olennaiseksi  osaksi  lääkärin  ammattiin  kasvamista,  joten  sille  on  varattava  riittävästi  ajallisia  ja              
taloudellisia   resursseja.   
  

Ennen  kaikkea  aloittelevan  tutkijan  uran  kannalta  on  keskeistä  riittävä  tosiasiallinen  tuki  ja  opastus               
osana  tutkimusprosessia.  Työn  ohjaaja  on  nähtävä  ohjattavan  opettajana,  esimiehenä  ja            
rinnallakulkijana.  Tämän  mahdollistamiseksi  myös  ohjaajalla  tulee  olla  riittävästi  ajallisia  ja            
taloudellisia  resursseja  sekä  ohjaustaitoja  ja  motivaatiota  ohjaajana  kehittymiseen,  jotta           
tutkimuksen   ohjaaminen   nähdään   mielekkäänä   ja   kannattavana.   
  

Medisiinariliitto  esittää  seuraavia  konkreettisia  toimenpiteitä  ja  suuntaviivoja  tutkimustyön          
houkuttelevuuden   edistämiseksi:   
  

● Tieteellisestä   tutkimustyöstä   on   maksettava   rahallinen   korvaus   aloittavallekin   tutkijalle.   

● Aloittava  tutkija  on  otettava  ideologisesti  osaksi  tiedeyhteisöä  ja  tutkimusryhmää           
pitkäjänteisen  viihtyvyyden  ja  yhteenkuuluvuuden  tunteen  lisäämiseksi.  Tutkimuksen         
tekemisen  mahdollistamiseksi  tulee  tarjota  tutkimustilat  tutkimushenkilökunnan  yhteydestä,         
jolloin  jo  uran  alkuvaiheen  tutkijat  mielletään  osaksi  tiedeyhteisöä  ja  konsultaatiokynnys            
madaltuu.   

● Tiedekuntien  tutkijalinjoihin  tulee  panostaa,  ja  linjojen  kursseja  tulee  tarjota  myös  linjojen             
ulkopuolisille  opiskelijoille.  Aloittavalle  tutkijalle  välttämättömiä  aihealueita  ovat  esimerkiksi          
tilastotiede,  tieteellinen  viestintä,  julkaisukelpoisen  artikkelin  käytännön  kirjoittaminen  ja          
apurahojen   hakeminen.   

● Tutkimustyön  ohjaajilla  tulee  olla  riittävästi  aikaa  ja  taloudellista  insentiiviä  laadukkaaseen            
työnohjaukseen.  Ennaltasovitut  säännölliset  tapaamiset  ja  konsultaatioaikaikkunat  työn         
ohjaajan  ja  tilastotieteilijän  kanssa  on  mielletty  tehokkaiksi.  Ohjaajille  tulee  tarjota            
koulutusta  ja  tukea  ohjaajana  kehittymiseen.  Tutkimustyötä  aloittaessa  on  syytä  arvioida,            
onko  työlle  mahdollista  asettaa  kaksi  ohjaajaa,  jotka  voivat  tarjota  erilaista  tukea  aloittavalle              
tutkijalle.   
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● Tutkimustyön  paradigman  muutos:  myös  tutkijalla  on  oikeus  lomailla  ja  keskittyä  kliiniseen             

työhön  sekä  opiskeluihin.  Kliinisen  työn  relevanssia  tutkimustyön  rinnalla  ja  sen            
edistämisen   katalysaattorina   ei   tule   väheksyä.   

● Tutkimuksen  ohjaajan  tulee  ymmärtää  perustutkinto-opiskelun  rakenne  ja  luonne  sekä           
kannustaa  opiskelijaa  myös  perusopintojen  suorittamiseen.  Tutkimustyön  aikataulut  ja          
määräajat   tulee   suhteuttaa   perusopintojen   asettamiin   raameihin.   

● Hyvin  perustellut  tieteelliseen  tutkimukseen  liittyvät  tapaamiset  sekä  tieteelliset  konferenssit           
on   katsottava   hyväksyttäväksi   syyksi   olla   poissa   pakollisesta   opetuksesta.   

● Opiskelijoille  on  syytä  opettaa  tieteellisen  tutkimuksen  perusperiaatteet  jo  opintojen  alussa,            
ja  täten  kannustaa  heitä  tutkimustyöhön  varhain.  Toisaalta  opiskelijalta  ei  tule  edellyttää             
liian  varhaisessa  vaiheessa  pitkäaikaista  sitoutumista  tutkimusprojektiin  esimerkiksi         
väitöskirjan  aloittamista  edellyttämällä.  Vastuu  ja  sitoutuminen  projektiin  kasvavat  sen           
myötä,  kun  opiskelijan  ymmärrys  tieteellisestä  tutkimuksesta,  kliinisestä  lääketieteestä  sekä           
näiden   vaikutuksesta   urakehityksen   kannalta   selkeytyy.   

● Aloittavan  tutkijan  taitotaso  on  syytä  hahmottaa  erityisesti  tutkimustyötä  aloittaessa,  jotta            
ohjaustukea  osataan  resursoida  riittävästi.  Nuorelle  tutkijalle  näennäisesti  yksinkertainenkin          
tehtävä  vie  moninkertaisesti  enemmän  aikaa  kuin  kokeneemmalla  tutkijalla,  erityisesti  jos            
perehdytys   ja   tuki   on   puutteellista.     

  
Nuorten  lääkärien  ja  lääketieteen  opiskelijoiden  tutkimusinnon  heikkenemistä  on  pitkään  pidetty            
faktana,  mutta  aiheesta  ei  löydy  juurikaan  tutkimustietoa.  Medisiinariiitto  pitää  tärkeänä,  että  tätä              
aihealuetta   tutkittaisiin   jatkossa   tarkemmin.     
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