
FINNANEST 2005, 38 (5) 413
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Miten käy kliinisen tutkimuksen?

Leena Lindgren

Istuin kokonaisen iltapäivän Suomalaisen Lää-
käriseura Duodecimin, Suomen Akatemian ja 
Suomen Lääketieteen Säätiön yhteisesti järjeste-

tyssä symposiumissa. Aiheena oli ”Lääkäritutkijat – 
väistyvä voimavara?” Avauspuheenvuorossaan eme-
ritusprofessori Amos Pasternack esitti huolensa sii-
tä, että tutkijavirkoihin valitaan usein muun kuin 
lääkärin perustutkinnon suorittaneita. Tutkimuk-
sen painopiste on siirtynyt laboratorioihin. Kliini-
set tutkimukset ovat kalliita, ja teollisuus tukee näi-
tä nihkeästi. Yleiseurooppalaiseen tapaan sairaanhoi-
topiirien johto ei ole akateemista. Aiheesta on kes-
kusteltu eurooppalaisessakin työryhmässä, jossa ei 
päästy yksimielisyyteen. Alustajan näkemyksen mu-
kaan akateemisen lääketieteen tulisi avautua enem-
män yhteiskuntaan, ja sen tulisi olla enemmän yh-
teistyötä perus- ja kliinisen tutkimuksen välillä, kos-
ka kaikkea ei voi hallita. Näissä yhteistutkimuksissa 
olisi oltava laajempi ajatusmaailma. Lääkäritutkijoil-
le olisi siis tilaus.

Pasternackin näkemys on aivan päinvastainen 
kuin kansleri Kari Raivion (Duodecim 2005; 121: 
1711), jonka mukaan tohtoritulva olisi saatava tuk-
koon. Hän peräänkuuluttaakin nuorten lääkärei-
den kliinisen urakehityksen turvaamista ilman väi-
töskirjaa.

Tutkijasymposiumissa Suomen Akatemian Ka-
lervo Väänänen esitteli suoritustilastoja, joiden 
mukaan LT-tutkintojen määrä on pysynyt vakio-
na, mutta FT-tutkintojen määrä on lisääntynyt, eri-
tyisesti naisten osalta. Päivälehtienkin palstoilla on 
epäilty näiden tohtoreiden työllistymistä esim. teol-
lisuuden piirissä.

Prof. Markku Savolainen Oulusta korosti, että 
yliopistosairaalan akateeminen tutkimus vetää mu-
kaansa hyviä lääkäreitä. Sairaanhoitopiirin johtaja 
Aki Linden taas muistutti siitä, että yliopistosairaala 
on ennen kaikkea erikoislääkäritutkinnon koulutus-

paikka. Toisaalta yliopistosairaalan tehtävä on ylläpi-
tää tutkimusta ja tiedon hankintaa sekä käypien hoi-
tojen juurrutusta. Ongelmiakin on, kun ylipistosai-
raalan tulee samalla olla keskussairaala ja aluesairaa-
la. Hän muistutti kaikkien tiedossa olevasta asiasta: 
hoidon kustannukset nousevat, koulutettavien mää-
rä lisääntyy, mutta EVO-budjetti pysyy samana. Vä-
kisinkin kuntalaskutuksen määrä lisääntyy.

Mitä tästä jää käteen? Omassa opinahjossani aina-
kaan LT-tutkinnon suorittaneista ei ole ylituotantoa. 
Kaikki väitelleet kollegani ovat olleet erikoisalalleni 
siunaukseksi sekä tiedon keruun että sen eteenpäin 
esittämisen muodossa. Hoitoprotokollien laatimi-
nen käy paljon ketterämmin väitöskirjansa tuoksi-
nassa parkkiintuneelta kuin edellisen kerran suomen 
kieltä erikoislääkäritentissä suoltaneelta työtoverilta. 
En ole vielä törmännyt kollegaan, jolle väitöskirjasta 
olisi ollut haittaa. Ikuinen ”urbaanilegenda” siitä, et-
tä tutkimusta tekevä ei voi olla hyvä kliinikko, ei to-
dellakaan pidä paikkaansa.

Jaan mielelläni alustuspuheenvuoron huolen siitä, 
että kliininen työ on kiristetty sellaiseen minuuttiai-
katauluun, ettei tutkimustyön tekeminen sen ruu-
veissa enää onnistu. Tutkimustyön ympärille kudot-
tu byrokratian viidakko on myös liian tiheä. Oman 
sairaanhoitopiirini eettinen toimikunta onkin otta-
nut haasteekseen byrokratian minimoimisen.

En väitä, että kaikkien pitää tehdä väitöskir-
ja. Arvokkaita anestesialääkäreitä löytyy ilman-
kin. Erikoistumiskoulutusta on edelleen kehi-
tettävä. Nythän on vähemmän kapuloita rattais-
sa, kun valtakunnallisesta suullisesta erikoislää-
käritentistä luovuttiin.                               r
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