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Miten ”vanhoissa”
yliopistoissa
voidaan ja
Millaista
on olla professorina
Tampereella?
vähän muutakin…
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ätä kirjoittaessani Operatiiviset päivät on
juuri saatu päätökseen.
Ohjelma oli jälleen kerran houkutteleva.
un uljasta uutta Aalto yliopistoa pystytetKiitoksia kaikille niistä iloisista jälleennäkemisistä,
tiin, kurjistettiin jo olemassa olevia muita
joita koin. Tämä introduktio on lähes sama kuin
yliopistoja. Sekä Helsingin, Kuopion, Ouviimevuotisessa kirjoituksessani, mutta se voidaan
lun, Tampereen ja Turun yliopistojen anestesiolotoistaa kokemusperäisen innoitukseni vuoksi.
gian ja tehohoidon oppituolien edustajat ovat syTampereen lääketieteellinen tiedekunta on kovästi huolissaan määrärahojen leikkauksista ja opkenut kovia. Vuonna 1994 eräs raati Suomespiaineelle suunnattujen varojen pienenemisestä.
sa päätti, että lääkäreitä valmistuu liikaa(!). Tässä
Pitäisi esimerkiksi suosia kotimaisia vastaväitmaassa on ollut monenlaisia raateja, kaikki joskus
täjiä, koska heidän matkansa tulevat halvemmiksi.
oikeassa, joskus enemmän tai vähemmän vääräsTätä ohjetta ei ole onneksi toteltu, vaan lähes kaisä. Asioita lobataan erilaisilla kekkereillä ja monikissa yliopistoissa alamme väitöksissä on nähty ulnaisissa kinkereissä, kunnes saadaan ns. pohjoiskomaisia vastaväittäjiä. Näin kuuluu ollakin, jotta
maiseen demokratiaan sopiva ratkaisu, mikä saatkansainväliset siteemme pysyisivät yllä. Kävin Outaa pitää sisällään typeriä päätöksiä (Jouko Isolussa vastaväittämässä ja matkustin sinne junalla.
lauri, suullinen tiedonanto). Niinpä päätettiin, että
Ei VR yhtään halvemmaksi tullut kuin lentolippu,
Tampereen lääketieteellinen tiedekunta lopetetaan
mutta tulipahan pienempi hiilijalanjälki.. Uhkakukokonaan.
va kliinisten opettajien palkattomista kesäkuukauTampereella oli joukko innostuneita opettajia
sista leijuu ilmassa. Tähänhän ei pidä mennä misja professoreja, joiden koko elämänusko oli lopsään tapauksessa.
pua tähän ”skandinaaviseen demokratiaan” peEVO-rahoitus vähenee noin 24%. Tämä rahoirustuvaan päätökseen. Amos Pasternackin johdoltus kanavoituu sekä opetusministeriön että sosila tiedekunta pelastettiin, ja se uudisti samalla koaali- ja terveysministeriön kautta eivätkä minisko koulutusohjelmansa. Tosin opiskelijoiden siteriöt kommunikoi keskenään. Käytännössä julsäänottomäärä alennettiin 40:een vuodessa, mutta
kaisusta saatavan EVO-pisteen arvo euroissa tulee
se ei haitannut upouuden integroidun PBL (problaskemaan. Kliinisen tutkimuksen tekeminen siis
lem based learning) käyttöönottoa. Luennointia
vaikeutuu entisestään. Se onkin uhkaavasti vähevähennettiin, koska tiedetään että luennosta jää
nemässä maassamme. LT-tutkintojen määrä vähekäyttömuistiin alle 5 %. Opetus perustettiin tanee, mutta sen sijaan FT-tutkintojen määrä kasvaa
paus-ongelmalähtöisten tutoristuntojen ja seminaarien pohjalle. Jälki ei ollut huonoa. Sisäänottomäärä nostettiin 105:een vuoteen 2002 mennessä.
Sittemmin tiedekunnan opetusohjelma on saanut
kolmesti valtakunnallisen laatuyksikköpalkinnon.
Tähän kasvualustaan/traumaan saavuin vuonna
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2002. Kaikki opettajat ja uudet professorit käyvät
kaksipäiväisen oman tutorkoulutuksen. Tutoreita
on koulutettu tähän mennessä yli 475. Tässä koukovaa vauhtia. Tämä ilmiö on ollut nähtävissä jo
lutustyössä Kati Hakkaraisen (tiedekunnan kouvuosien ajan. Mitä voimme tehdä? Kliinisten tutlutusjohtaja) panos on ollut aivan ratkaiseva. Viikijoiden on edelleen jaksettava sorvata säätiöiden
me keväänä Tampereen opiskelijapaikan saamiapuraha-anomuksia ja hankkia siten rahoitus tutseen tarvittiin korkeammat pisteet kuin maamme
kijakuukausiaan varten.
muissa tiedekunnissa.
Kun sitten vaivalloinen kliininen tutkimus saaItse olin oman tutorkoulutukseni jälkeen täynnä
daan aikaiseksi, voi syntyä uusia ongelmia, kuten
pyhää henkeä, jonka puhina ei ole vieläkään lopkuka saa nimensä kirjoittajaluetteloon. Omassa
punut. Kahdeksan-yhdeksän-henkiselle ryhmälActassamme (Acta Anaesthesiologica Scandinale heitetään potilastapaus, jota se saa pohtia kouvica) on jo vuosia pidetty hyvänä politiikkana tielutetun tutorin silmän alla. Jos keskustelun laineet
dustella 20 kirjoittajan julkaisua tarjoavilta kaikheittäytyvät purren laitojen ulkopuolelle, tutor voi
kien nimien tarpeellisuutta. On usein käynyt niin,
hienovaraisesti luovia venettä karikkojen ylitse. Isettä osa ”siipeilijöistä” vetäytyy julkaisusta.
tunnon lopussa ryhmä saa oppimistavoitteet, jotKirjoittajaluettelon asiallisuudesta saa hyvät ohka pureskellaan seuraavassa istunnossa. Kun näijeet linkistä http://www.icmje.org/ethical_author.
hin potilastarinoihin vielä lisätään ”vanhan kehtml. Oppialamme vastuuhenkilöiden tulee seuratun” tarinat, lopputulos on täydellinen: opiskelijat
ta klinikastaan lähtevien käsikirjoitusten tasoa.
muistavat ja oppivat. Tarinoilla on ihmeellinen taiJotta tämä huolten lista ei loppuisi liian lyhyeen,
ka! Oman efektinsä aiheuttaa opiskelijoiden nuomainitsen vielä yhden tuoreen tapauksen. Nimitruuden into, joka nuorentaa itse tutoria ainakin
täin vastikään eräs maineikas tutkija (ei suomalai30 vuotta/istunto. Opiskelijat ovat lisäksi kriittisiä:
nen) jäi kiinni datan sepittämisestä ts. tekaistun
heille ei voi syöttää mitään ”mutu”tietoa. Kaiken
julkaisun tekemisestä. Jos numeroita aletaan sepitpitää perustua faktaan, muuten tulee kuulaa kyltää, ei mihinkään voi enää uskoa.
keen.
Jotakin positiivista voin lopuksi kertoa. TäAivan oman hohtonsa itselleni tuo ns. suullinä syksynä Tampereen tiedekunnassa aloittaneet
nen tenttini, jonka pidän kuudennen kurssin kanopiskelijat ovat valioluokkaa. Mihin tässä vielä
didaateille 8–10 hengen porukoissa heti leikkauspäädytäänkään, kun taso koko ajan paranee! 
salijakson päätteeksi omassa huoneessani lisätuolien kera. Loistavat kliiniset opettajani Sanna Hoppu ja Anna-Maija Antman ovat teutaroineet heidän kanssaan kunniakkaasti jo edeltävät kolme
viikkoa ja korostaneet, että prof. Lindgrenin tentin läpäisyvaatimus on Anestesiologian oppikirjan
tiedot. Näin on hyvä. Kandidaatit tulevat huonee-
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