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Korkeatasoinen kliininen 
tutkimus – yhteinen etu

Kliininen tutkimus on tieteenala, joka muovaa perustutkimuksen tuotta-
man tiedon näyttöön perustuviksi hoitokäytännöiksi. Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellinen tiedekunta on maamme ainoa tutkimuslaitos, jossa 
tehdään riippumatonta kliinistä eläinlääketieteellistä tutkimusta. Tutkimus-
työstä aiheutuvat kustannukset katetaan yliopiston ulkopuolelta tulevalla 
täydentävällä rahoituksella. Huomattavimmat kansalliset rahoittajamme 
panostavat perustutkimukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö osoittaa lää-
ketieteen kliiniseen tutkimukseen korvamerkittyä EVO-rahaa. Eläinlääke-
tieteellisellä kliinisellä tutkimuksella ei ole vastaavanlaista kohdennettua 
rahoitusta, vaikka maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt varoja 
tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin tutkimushankkeisiin. 

Tutkimustyö ja tohtorikoulutus nivoutuvat olennaisesti yhteen. Pääosan 
tutkimukseen liittyvästä käytännön työstä tekevät tohtorikoulutettavat. 
Vuodesta 2010 alkaen kliinisten tutkijoiden kouluttaminen on keskitetty 
Eläinten hyvinvoinnin tohtoriohjelmaan ANIWEL. Tohtoriohjelma saa 
Suomen Akatemialta rahoitusta juokseviin menoihin ja seitsemän tohto-
rikoulutettavan palkkaan. Tohtoriohjelma tarjoaa jäsennellyn koulutuk-
sen tohtoriksi opiskeleville. Säännöllisen ohjauksen lisäksi se merkitsee 
opiskelijoiden toiveiden mukaista kurssitarjontaa, matkakustannusten 
tukemista, opintojen edistymisen seurantaa ja vertaistukea.

ANIWEL-tohtoriohjelmassa on parhaillaan lähes 60 tohtorikoulutetta-
vaa. Valtaosa heistä valmistuu tohtoriksi erityisalanaan kliininen tutkimus. 
Joukkoon mahtuu yksittäisiä muun alan jatko-opiskelijoita, biologeja, 
yhteiskuntatieteilijöitä ja oikeustieteilijä. Heidänkin tutkimusalansa liit-
tyvät keskeisesti eläinten hyvinvointiin ja merkitykseen yhteiskunnassa. 
ANIWEL:n vuotuisessa syysseminaarissa tohtorikoulutettavat esittävät tuo-
reita tutkimustuloksiaan. Yhteisessä keskustelussa eri alojen näkökulmat 
sekoittuvat ainutlaatuisella tavalla. 

Kansallinen kliininen tutkimus on välttämätöntä. Meidän on itse luotava 
kulttuuriamme ja arvojamme vastaavat eläinten hoitokäytännöt. Suoma-
laisen eläinkannan perimä ja muut erityisominaisuudet otetaan parhaiten 
huomioon tutkimuksissa, joissa ne itse ovat mukana. Helsingin yliopisto 
on osoittanut arvostuksensa nimittämällä kliinisen tutkimuksen yhdeksi 
yliopiston tutkimuksen painoalaksi.

Tohtorikoulutuksen ajankohtaisin haaste on kansainvälistyminen. 
ANIWEL:n opiskelijoiden koulutukseen kuuluu vähintään yksi vierai-
lukäynti alan ulkomaisessa tutkimusryhmässä. Pohjoismaiden yhteinen 
virtuaalinen NOVA-yliopisto tukee taloudellisesti sekä tohtoriopiskelijoiden 
kurssien järjestämistä että opiskelijoiden osallistumista kursseille. NOVA:n 
rahoittama kurssimuotoinen koulutus muodostaa tärkeän osan eläinlääke-
tieteen tohtoriopiskelijoiden teoreettisista opinnoista. Kursseilla syntyvät 
myös tutkijoiden henkilökohtaiset kontaktit meitä lähimpinä toimiviin 
muihin eläinlääketieteellisiin tiedekuntiin. 

Yliopiston päätehtäviä ovat tutkimus ja siihen perustuva opetus. Kor-
keatasoinen kliininen tutkimus takaa parhaat edellytykset hyvälle kliini-
selle opetukselle. Opiskelijoiden ja ammattikunnan lisäksi siitä hyötyvät 
eläimet ja niiden omistajat. 

Terveet eläimet ovat koko yhteiskunnan etu. 
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