
Syventävät
Terttu Harju

Keuhkosairauksien el, ayl, dosentti

Lääkärikouluttajan erityispätevyys

OYS ja OY



Sisältö

• Yleistä syväreistä

• Ohjeistus

• Opiskelijan näkökulma

• Ohjaajan rooli

• Prosessin kulku

• Omia kokemuksia

• Yhteenveto



Syventävien 
opintojen 
opinnäytetyö 
Syvärit

Kuuluu kaikkien Suomen yliopistojen 
lääketieteen lisensiaatin opinto-

ohjelmaan

Tutkijaportti.fi --> syvärit (Duodecim ja 
Suomen lääketieteen säätiö)

Ohjeita opiskelijalle: aloittajalle, 
tekijälle, tukimateriaalit, työkaluja

Ohjaajalle: ohjeita, tukimateriaalia , 
ohjaajan motivaatio ja ohjattavan 

motivointi, erilaisuuden huomioiminen



Opinnäytetyö

20 op
Syventävien opintojen 
tutkielman suoritukseen 
sisältyy

1. tutkimussuunnitelman 
laatiminen (4 op)
2. kirjallinen tutkielma (16 
op)
3. kypsyysnäyte (äidinkielen 
koe)

Tutkielmaan sisältyy ohjattu tutkimustyö ja opiskelijan yksin 
kirjoittama tutkielma tai, jos opiskelija on kuulunut 
tutkimusryhmään, yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on 
tekijäluettelossa joko ensimmäisenä tai toisena ja jossa hänen 
vähintään 16 opintopisteen työpanosta edellyttävä osuutensa on 
selkeästi identifioitavissa

Mikäli työ on yhteisartikkeli, opiskelijan tulee liittää siihen 
itsenäinen yhteenveto, jonka laajuuden tutkimustyön ohjaaja arvioi

Tutkielma voi olla myös laaja kirjallisuuskatsaus, esimerkiksi 
systemaattinen kirjallisuuskatsaus



Syventävien 
opintojen 
tutkielma on 
tieteellinen
opinnäytetyö

• Tutkielmassa opiskelijan tulee kyetä osoittamaan hallitsevansa 
tieteellisen ajattelun ja tieteen tekemisen säännöt.

• perehtyy lääketieteelliseen tutkimustyöhön

• arvioimaan lääketieteellisiä julkaisuja

• kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn osana 
tiedeyhteisöä

• kehittää ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja eettistä 
ajattelua

• lisää valmiuksiaan tieteelliseen kirjoittamiseen ja viestintään



Tutkielman 
opintosuunnitelma, 4 
op

Opiskelija laatii suunnitelman, jossa esitetään:

• tausta

• tutkimusongelmat

• tutkimusmenetelmät

•raportointisuunnitelma

• toteutuksen aikataulu

Opiskelija palauttaa ohjaussopimuksen ja 
tutkimussuunnitelman opintohallinnon palvelupisteeseen 
viimeistään 5. lukuvuoden keväällä
(viransijaisuuskelpoisuuden edellytys). 

Hyväksytty tutkimussuunnitelma kirjataan opintorekisteriin.



Tutkimussuunnitelma

• Lyhyesti tutkimuksen tausta

• Tutkimusongelmat

• Tutkimusmenetelmä

• Aineistonkeruu-, käsittely- ja 
raportointisuunnitelma

• Toteutuksen aikataulutus

Tutkielman toteuttamisen ohjauksesta laaditaan 
työn ohjaajan kanssa ohjaussopimus. Työn ohjaaja 
tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman 
allekirjoittamalla tutkielman ohjaussopimuksen.



Ohjaussopimus



Tutkielma, 16 op

Syventävien opintojen tutkielma on tieteellinen opinnäytetyö. Tutkielmassa opiskelijan tulee kyetä osoittamaan 
hallitsevansa tieteellisen ajattelun ja tieteen tekemisen säännöt.

Tavoitteena on, että opiskelija: perehtyy lääketieteelliseen tutkimustyöhön ja kykenee arvioimaan lääketieteellisiä 
julkaisuja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn osana tiedeyhteisöä kehittää ongelmanratkaisukykyä, 
kriittisyyttä ja eettistä ajattelua lisää valmiuksiaan tieteelliseen kirjoittamiseen ja viestintään

Tutkielma on ohjattu tutkimustyö ja opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi 
on tekijäluettelossa ensimmäisenä tai toisena. 

•Vähintään 20 opintopisteen työpanos tulee olla selkeästi identifioituna.



Syvärit ja 
sen hyöty

Tutkimussuunnitelma, työskentely 
tutkimusryhmässä tai opintoprojektissa, 
kirjallinen tutkielma tai muu itsenäinen 
kirjallinen työ ja kypsyysnäyte

Tavoite: kehittää valmiutta itsenäiseen, 
kriittiseen, tieteellisesti perusteltuun 
ratkaisujen tekoon, tiedon luomiseen ja 
hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja 
kirjalliseen ilmaisemiseen

Aihe: perustutkimusta, kliinistä tutkimusta, 
opetusmateriaalin tekoa...



Tutkijaportti.fi/syvärit

Opiskelijan näkövinkkeli



Syventävien 
opintojen 
prosessi

• Tutkijaportti.fi/syvarit



Ohjaaja, aihe ja 
opiskelija 





Miten löydän 
opiskelijan?

• Teemaviikko, tiedepäivä, 
syväripäivä...

• Tiedekunnan sivut

• Tutkimusryhmien sivut

• Puskaradio

• Tarvitaanko jotain uutta? 
Modernia viestintää? Mistä 
opiskelijat hakevat tietoa?



Ohjeita 
ohjaajalle

• Aktiivinen työvaihe noin 3 lukukautta

• Opiskelijalla ei ole yleensä aiempaa 
kokemusta opinnäytetyön tekemisestä!

• Tuki ja ohjaus koko prosessin ajan

• 'Apuohjaaja' omasta 
ryhmästä (ohjauskokemusta) tai kaksi 
ohjaajaa (yhteisohjaus) - työnjako selvä

• Oma motivaatio – miksi työ kannattaa 
tehdä?

• Opiskelijan motivoiminen: Hyvä 
suunnittelu ja aikataulutus, välietapit



Arvosta omaa 
ohjaustyötäsi 
ja opiskelijan 
työtä

Pidä kirjaa antamastasi ohjauksesta

Pyydä palautetta opiskelijoilta ohjauksesta

Kirjallinen työ : vertaisarvioitu artikkeli tai syventävät opinnot -
tutkielma

Ohjaajan vastuu: aiheen ehdottaminen ja rajaaminen

Tunnustele maaperää - syventävät vai tutkijan alku? Tutkimustyöstä 
kiinnostuneelle osatutkimus / julkaisun mahdollisuus

Opiskelijalle aina tunnustus työstä - nimi artikkeliin, jossa tutkimusta 
käytetty

Intensiivisissä opiskeluvaiheissa syventäväprosessi tauolle 
(harjoittelut, tenttikaudet)



Prosessin 
kulku

Suunnittelu

Työskentely

Materiaalin analysointi

Kirjoittaminen

Grande finale





Ohjaustapaaminen

• Yhteystiedot! Viestinnästä sopiminen, seuraava 
tapaaminen

• Ryhmäohjaus, jos mahdollista (vertaistuki)

• Henkilökohtaiset tapaamiset

• Missä mennään? Oman työn hahmottaminen ja 
prosessointi

• Miten menee? Potentiaali, käytössä olevat 
resurssit (kurssit, tentit, harjoittelut)

• Mihin tarvitset apua? Kipupisteet

• Ongelmien ratkaisu ja työn edistäminen

• Seuraavat tavoitteet

• Raportti tapaamisesta – opiskelija laatii. 
Yhteenveto tapaamisesta ja asetetuista 
tavoitteista

• Uuden tapaamisen sopiminen





Ohjaajan 
motivaatio

Oman profession etu

Kollegiaalisuuden näkökulma - hyvä jakoon

Tutustuminen uuteen lääkärisukupolveen ja tuleviin 
kollegoihin

Rekrytointivaltti erikoisalalle

Hyöty tutkimukselle, tutkimusryhmälle

Ohjaamisen opettelu ja kasvaminen ohjaajana



Ohjattavan 
motivointi

Persoona – erilaiset motivaattorit

Keskustelu: mitä haluat syväreiltä? Vaihtoehto: "kaikkien 
aikojen huonoimmat syvärit "- kerro

Porkkanat esim. kliininen aspekti

Opiskelija ansaitsee hyvä aiheen, aiheen rajauksen ja 
aikataulut

Vastuu opiskelijalla, rajat ohjaajalla

Prosessikaaren hahmottaminen ja välietapit

Motivaation synnyttämiseen ja ylläpitoon: Tutustu ja
kommunikoi



Ohjattavan 
motivointi: Prosessikaari

• Suunnitelma ja ohjaussopimus
• Materiaalin keräys
• Analysointi ja statistikon 

tapaminen
• Tulosten kirjoittaminen – artikkeli 

tai syventäåvät
• Hyväksyntä, tarkistus, 

tiedekuntaan
• Kypsyyskoe
• Ohjaussopimus ja tapaamistiheys, 

yhteystiedot: ohjaaja 
pitää homman kasassa ja 
etenevänä



Erilaiset 
opiskelijat

• Hyvä ohjaamistapa on yksilöllinen

• Hahmota opiskelijan tilanne kokonaisuutena

• Ensitapaaminen: opiskelijan luonne 
(muistuttaako jotakuta tuntemaasi henkilöä 
esim. opiskeluajalta?) ja vuorovaikutustyyli, 
persoona

• Opiskelijat ovat lähtökohtaisesti lahjakkaita ja 
motivoituneita

• Vaativa luonne on tavallinen - kiitä tehdystä 
työstä, älä syyllistä!

• Pysähdy ennen ja jälkeen tapaamisen 
ajattelemaan opiskelijaa

• Ole läsnä!



Erilaiset 
tilanteet

Opiskelijan nykytilanteen hahmottaminen

•Kurssit, tentit, harjoittelut

•Elämäntilanne (ero, sairaus, kriisit etc)

•Ajanhallinta

•Opinnot eivät etene esim. Tentin hylkäämisen vuoksi

Opinnäytteen tekemisen katkeaminen jossain viidestä 
vaiheesta on tavallista

Yksi ohjaustekniikka on aloittaa opinnäytteen seuraava vaihe 
ennen kuin edellinen on valmis 

Suositus on antaa tilaa elämänhallinnan saavuttamiseen 
('laitetaanpa tämä nyt tauolle 2-3 kk ajaksi ja tavataan silloin')



Ei etene

Tavallista ja ohjaajalle haastavampaa kuin opiskelijalle

Opiskelija ei ole innostunut eikä ole tehnyt mitään edellisen 
tapaamisen jälkeen

• Syyt selville: aloittamisen vaikeus

• Parempaa aikaa odotellessa

• Punainen lanka kadoksissa

Innostunut opiskelija mutta väärä suunta

• Tuloksen tuotettu väärin

• Johtopäätökset pitkälle meneneviä eivätkä perustu tuloksiin

• Materiaalia paljon mutta ohi fokuksen

• Kirjallinen osuus liian laaja, sanoma hukkuu

Suositus: ohjaaja palauttaa mieleensä työn lähtökohdat ja tavoitteet 
(tutkimussuunnitelma) --> rautalangasta myös opiskelijalle

Suositus: seuraavat tavoitteet pikotaan pieniksi ja selkeiksi 
työvaiheiksi, yhteydenpitoa tiivistetään



Check-list 
perehdytykseen

❑ Suunnitelma selvä: aihe, työmäärä, panos, aikataulu, tavoite 
(tutkielma vai julkaisu)

❑ Tutustu syvärintekijäkandidaattiin

❑ Kerro itsestäsi ja projektistasi: mitä nämä syvärit antavat ja 
vaativat

❑ Aihe ja työskentely yhdessä: kiinnostaa opiskelijaa ja valmis 
sitoutumaan

❑ Syväriprosessi kokonaisuudessa käyty läpi

❑ Tutkijaportti.fi/syvarit

❑ Malliksi aiempia

❑ Ohjeistus tutkimussuunnitelman tekoon

❑ Ohjeistus kirjallisuuteen tutustumiseen

❑ Esittely tutkimusryhmälle

❑ Muut tuki: statistikko, informaatikko etc

❑ Aikataulu, vastuut, yhteydenpito ja tapaamiset sekä 
työskentelyn periaatteet



Omia 
kokemuksia

Indusoitu yskös, herkistetty crp, cpn ja astma (2)

Astma real-life ja follow-up 1 v, 5 v (2)

Klaudiinit ja keuhkoahtaumatauti

BAL ja asbesti

Tularemia 

Tuberkuloosi

H1N1

Niv hands-on kandeille – yopedaa

COPD ilmiasu ja ennuste (2)

Keuhkoembolia (work in progress)



NIV hands-on

• Flipped classroom

• Team-based learning

• Akvaariopalaute

• Simulaatio 

Katariina Alasalmi



Niv-hands-on: janaharjoitus eli miten osaan

Ennen Jälkeen kurssin

Katariina Alasalmi



Yhteenveto

• Syväreiden ohjaaminen 
kannattaa!

• Tutkimus edistyy

• Ryhmä kasvaa

• Oma motivaatio ja fokus 
kirkastuvat

• Rekrytointi omalle erikoisalalle

• Omat ohjaajantaidot karttuvat


