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Hyvä kollega,
Sinut on valittu mukaan Lääkäri 2018 -tutkimukseen. Kysely on osa pitkää t utkimussarjaa,
jota on toistettu viiden vuoden välein vuodesta 1988 lähtien.
Selvitämme tutkimuksessa lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärin
ammatti-identiteettiä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Tietoja h
 yödynnetään laajasti lääkäri
koulutuksen ja terveydenhuollon kehittämisessä. Löydät lisätietoja lomakkeen mukana toimitetusta
tiedotteesta.
Vastaamisesi on erittäin tärkeää, jotta lääkärien koulutuksesta, työolosuhteista ja m
 ielipiteistä
sekä niissä tapahtuneista muutoksista saadaan kattava kuva. Kyselyn t uloksia julkaistaan Suomen
Lääkärilehdessä sekä muissa koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa.
Lääkäri 2018 -tutkimus toteutetaan lääketieteen koulutuksesta vastaavien yliopistojen, 
Suomen Lääkäriliiton ja STM:n yhteistyönä.
Voit vastata kyselyyn kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1.

Palauta tämä vastauslomake oheisessa palautuskuoressa
perjantaihin 19.10.2018 mennessä.

2.

Vastaa kyselyyn sähköisesti osoitteessa www.laakariliitto.fi/laakari2018tutkimus
Tätä varten tarvitset lomakkeen etusivulta kyselyn numeron (Survey ID), henkilökohtaisen
	tunnuksen (User ID) ja salasanan (Password).
Kysely on täysin luottamuksellinen eikä tutkijoille välity tietoa vastaajan h
 enkilöllisyydestä.
Luettelo tutkimussarjan julkaisuista löytyy osoitteesta
www.laakariliitto.fi/tutkimus/ammatillinen-kehittyminen
Lisätietoja antaa tutkija Piitu Parmanne,
Suomen Lääkäriliitto, puh 09 393 0832
piitu.parmanne@laakariliitto.fi

Etukäteen avustasi kiittäen
Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto
Petri Kulmala, dosentti, Oulun yliopisto
Elise Kosunen, professori, Tampereen yliopisto
Outi Kortekangas-Savolainen, dosentti, Turun yliopisto
Hannu Halila, varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto
Katri Makkonen, ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysministeriö

VASTAUSOHJE
Rastita omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto tai kirjoita kysytty tieto sitä varten
varattuun tilaan. Käytä numerovastauksissa kokonaislukuja. Valitse vain yksi vaihtoehto, ellei
toisin kehoteta. Virheen sattuessa mustaa väärin merkitsemäsi ruutu ja rastita oikea vaihtoehto
alla olevan esimerkin mukaan.
virhe

oikea

LÄÄKÄRIKSI VALMISTUMINEN
1. Minä vuonna valmistuit lääkäriksi (lisensiaattitutkinto)?
2. Minä vuonna aloitit lääketieteen opinnot?
3. Mistä yliopistosta valmistuit lääkäriksi?
Helsingin yliopisto

Tampereen yliopisto

Itä-Suomen/Kuopion yliopisto

Turun yliopisto

Oulun yliopisto

Ulkomailla, missä maassa ja yliopistossa?

			
LÄÄKÄRIKSI HAKEUTUMINEN
4. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat hakeutumiseesi opiskelemaan lääketiedettä?
Ei lainkaan

Hiukan

Jonkin verran

Melko paljon

Erittäin paljon

Kutsumusammatti
Arvostettu ammatti
Hyväpalkkainen ammatti
Perheessä tai lähisuvussa lääkäri
Kiinnostus ihmiseen
Lääkäripula
Koulumenestys
Oma tai lähiomaisen sairaus
Ammatinvalinnanohjaus
Monipuoliset työmahdollisuudet
Kiinnostus tutkimustyöhön
5. Jos nyt olisit aloittamassa opintojasi, ryhtyisitkö lääkäriksi?
En

Kyllä

TYÖTILANTEESI
6. Työtilanteesi tällä hetkellä?
Työssä
Kokoaikaisella eläkkeellä, osallistun työelämään
Kokoaikaisella eläkkeellä, en osallistu työelämään
Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, osallistun työelämään
Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, en osallistu työelämään
Muusta syystä pois työelämästä
Jos et tällä hetkellä osallistu työelämään, siirry kysymykseen 14.
7. Päätoimen toimipaikka?
Yliopistollinen keskussairaala

Yliopisto

Muu kunnallinen/kuntayhtymän sairaala

Valtion virasto tai laitos

Terveyskeskus – työsuhteessa kuntaan

Säätiö, yhdistys tai järjestö

Terveyskeskus – työsuhteessa muuhun

Lääketeollisuus

kuin kuntaan

Työvoimaa välittävä/vuokraava yritys (ns. vuokra-

Kunnallinen työterveyshuolto

lääkärit muualla kuin terveyskeskuksissa)

Yksityinen työterveyshuolto

Muu toimipaikka, mikä?

Yksityinen lääkäriasema/-keskus/sairaala,
yksityisvastaanotto

8. Ammattinimike päätoimessa? Valitse lähin vastaava.
Johtava lääkäri, johtaja, ylilääkäri

Asiantuntijalääkäri

Osastonylilääkäri, apulaisylilääkäri

Yksityislääkäri

Erikoislääkäri, osastonlääkäri

Professori, apulaisprofessori

Erikoistuva lääkäri, YEK-lääkäri

Kliininen opettaja, yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja

Terveyskeskuslääkäri

Tutkija

Työterveyslääkäri, vastaava työterveyslääkäri

Muu nimike, mikä?

9. Oletko?
Vakituisessa työsuhteessa

Yksityinen ammatinharjoittaja

Määräaikaisessa työsuhteessa

Yrittäjä

10. Onko päätoimesi?
Kokoaikainen

Osa-aikainen, työtunteja viikossa

11. Päätoimesi sijaintikunnan asukasluku?
Alle 10 000

20 000 – 49 999

100 000 – 499 999

10 000 – 19 999

50 000 – 99 999

500 000 tai enemmän

12. Minkä sairaanhoitopiirin alueella nykyinen työpaikkasi sijaitsee?
Ahvenanmaa

Itä-Savo

Lappi

Päijät-Häme

Etelä-Karjala

Kainuu

Länsi-Pohja

Satakunta

Etelä-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Vaasa

Etelä-Savo

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Varsinais-Suomi

HUS (Helsinki)

Keski-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Ulkomailla

HUS (Uusimaa)

Kymenlaakso

Pohjois-Savo

LÄÄKÄRIN TYÖ JA AMMATTI
13. Kuinka tyytyväinen yleisesti ottaen olet nykyiseen työhösi?
Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Vaikea sanoa

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

Vaikea sanoa

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

14. Oletko tyytyväinen valitsemaasi ammattiin?
Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

15. Miten hyvin seuraavat lääkärin työtä kuvaavat ilmaisut vastaavat sinua lääkärinä?
Erittäin huonosti
Parantaja
Teknikko
Shamaani
Opettaja
Perhelääkäri
Terveyskasvattaja
Tutkija
Virkamies
Yrittäjä
Johtaja
Terveysasiantuntija
Todistusten kirjoittaja
Lääkkeiden määrääjä
Kysymys 15 jatkuu seuraavalle sivulle

Melko huonosti

Vaikea sanoa

Melko hyvin

Erittäin hyvin

Erittäin huonosti

Melko huonosti

Vaikea sanoa

Melko hyvin

Erittäin hyvin

Liukuhihnatyöntekijä
Kutsumuslääkäri
Auttaja
Lohduttaja
Tukipilari
Kuuntelija
Sosiaalisen työn tekijä
Sielunhoitaja
Portinvartija
Työryhmän/tiimin jäsen
Priorisoija
Kehittäjä
Valmentaja
Innovaattori
16. Mitä lääkärin työtä mieluiten haluaisit tehdä?
Perusterveydenhuollon lääkäri

Yksityislääkäri

Johtamis- ja hallintotyö

Sairaalassa toimiva lääkäri

Tutkimustyö

Muu asiantuntijatyö

Työterveyslääkäri

Opetustyö

Muu työ, mikä?

Jos olet valmistunut lääkäriksi ennen vuotta 2007, siirry kysymykseen 23.

LÄÄKÄRIN PERUSKOULUTUS
17. Missä määrin sait peruskoulutuksessasi opetusta ja ohjausta seuraaviin asioihin?
Aivan
liian vähän
LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN

Sairauksien diagnostiikka ja hoito
Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet
Potilasturvallisuus
UUDEN OPPIMINEN

Tiedonhakutaidot
Tiedon kriittinen arviointi
Tutkimustyö
Opetustyö
VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Potilaan kohtaaminen
Potilaslähtöisyys (potilaan tarpeet ja kokonaistilanne)
Potilaan omaisten huomioiminen
Kirjallinen viestintä (potilasasiakirjat)
YHTEISTYÖTAIDOT

Ryhmässä toimiminen
Ryhmän johtaminen
Esiintymistaidot

Konsultointitaidot
Moniammatillinen yhteistyö
Kysymys 17 jatkuu seuraavalle sivulle

Liian
vähän

Sopivasti

Liian
paljon

Aivan
liian paljon

Aivan
liian vähän

Liian
vähän

Sopivasti

Liian
paljon

Aivan
liian paljon

Liian
paljon

Aivan
liian paljon

AMMATILLISUUS

Ammattikunnan arvot ja niihin sitoutuminen
Oman osaamisen rajojen tunnistaminen ja
sen mukainen toiminta
Eettinen pohdinta
TOIMINNANOHJAUKSEN TAIDOT

Tehokas ajankäyttö ja toimintojen priorisointi
Terveystalous (resurssien asianmukainen
hyödyntäminen)
Oman työn kehittäminen
TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Terveysneuvonta ja potilaan omahoidon tukeminen
Potilasohjauksen menetelmät
Terveyden edistäminen väestössä
18. Missä määrin sait peruskoulutuksessasi opetusta ja ohjausta seuraaviin asioihin?

Aivan
liian vähän

Liian
vähän

Sopivasti

Erikoisalojen välinen yhteistyö
Yhteistyö perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välillä
Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa
Yhteistyö kunnan eri palvelusektorien kanssa
(muut kuin sosiaalitoimi)
Monikulttuurisuus
Lääkärin sähköiset työvälineet
(esim. tietojärjestelmät, telelääketiede, e-health)
Yksityislääkärin työ ja yrittäjyys
19. Miten saamasi peruskoulutus vastaa työtäsi?
Erittäin huonosti

Melko huonosti

Kohtalaisesti

Melko hyvin

Erittäin hyvin

20. Miten tyytyväinen olet peruskoulutukseesi liittyneeseen sairaalatyön opetukseen?
Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Vaikea sanoa

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

21. Miten tyytyväinen olet peruskoulutukseesi liittyneeseen terveyskeskusopetukseen?
Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Vaikea sanoa

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

22. Miten saamasi peruskoulutusvaiheen opetus vastaa lääkärin työtä seuraavien asioiden osalta?
Erittäin
huonosti
Sairaalalääkärin työ
Terveyskeskuslääkärin työ
Vuodeosastotyö

Potilasvastaanottotyö
erikoissairaanhoidossa
Potilasvastaanottotyö
perusterveydenhuollossa
Kysymys 22 jatkuu seuraavalle sivulle

Melko
huonosti

Kohtalaisesti

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Kohtalaisesti

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Neuvolatyö
Kouluterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Kuntoutus
Vanhustenhuolto
Kotisairaanhoito
Saattohoito
Kivun hoito
Päihdehuolto
Ympäristöterveydenhuolto
Hallinnollinen työ
Yksityislääkärin työ
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS
23. Erikoistumista koskeva tilanne?
En ole tehnyt päätöstä erikoistumisesta
Olen päättänyt, etten erikoistu
Olen päättänyt erikoistua, mutta en ole vielä varma erikoistumisalasta
Olen päättänyt erikoistua, ja olen jo valinnut erikoistumisalan
Olen erikoistumassa
Olen erikoistunut
Jos olet erikoistumassa tai erikoistunut, vastaa seuraaviin erikoislääkärikoulutusta koskeviin kysymyksiin.
Muutoin siirry kysymykseen 40.
24. Mikä on erikoisalasi, jolle olet erikoistunut tai erikoistumassa?
Valitse vain yksi erikoisala. Mikäli sinulla on useampia erikoisaloja, valitse viimeisin erikoisalasi.
Akuuttilääketiede

Kliininen mikrobiologia

Patologia

Anestesiologia ja tehohoito

Kliininen neurofysiologia

Perinnöllisyyslääketiede

Endokrinologia

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Plastiikkakirurgia

Foniatria

Käsikirurgia

Psykiatria

Fysiatria

Lastenkirurgia

Radiologia

Gastroenterologia

Lastenneurologia

Reumatologia

Gastroenterologinen kirurgia

Lastenpsykiatria

Silmätaudit

Geriatria

Lastentaudit

Sisätaudit

Ihotaudit ja allergologia

Liikuntalääketiede

Suu- ja leukakirurgia

Infektiosairaudet

Naistentaudit ja synnytykset

Sydän- ja rintaelinkirurgia

Kardiologia

Nefrologia

Syöpätaudit

Keuhkosairaudet ja allergologia

Neurokirurgia

Terveydenhuolto

Kliininen farmakologia ja lääkehoito

Neurologia

Työterveyshuolto

Kliininen fysiologia ja 	

Nuorisopsykiatria

Urologia

isotooppilääketiede

Oikeuslääketiede

Verisuonikirurgia

Kliininen hematologia

Oikeuspsykiatria

Yleiskirurgia

Kliininen kemia

Ortopedia ja traumatologia

Yleislääketiede

Vastaa kaikkiin seuraaviin erikoistumista koskeviin kysymyksiin viimeisimmän erikoisalasi mukaan.
Jos olet erikoistumassa, vastaa kysymyksiin 25–27. Muutoin siirry kysymykseen 28.

25. Minä vuonna sait erikoisalan opinto-oikeuden?
26. Minä vuonna arvioit valmistuvasi erikoislääkäriksi?

27. Arvioi kuinka paljon olet suorittanut erikoistumiskoulutuksestasi.
Alle puolet

Vähintään puolet

28. Minä vuonna valmistuit erikoislääkäriksi?
29. Missä koulutusyksikössä olet erikoistunut tai erikoistumassa?
Helsingin yliopisto

Tampereen yliopisto

Itä-Suomen/Kuopion yliopisto

Turun yliopisto

Oulun yliopisto

Ulkomailla, missä?

30. Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat erikoisalasi valintaan?
Ei
lainkaan

Hiukan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Alan kollegojen hyvä esimerkki
Myönteiset työkokemukset alalla opiskeluaikana
Laadukas erikoistumisohjelma
Monipuolinen ala
Työllisyysnäkymät
Ansiomahdollisuudet
Alan arvostus
Mahdollisuudet toimia yksityissektorilla
Mahdollisuudet edetä uralla
Mahdollisuudet tutkimustyöhön
Mahdollisuus säädellä oman työn määrää
Hyvä mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja perhe
Vähäinen päivystysvelvollisuus
Omat taitoni ja persoonallisuuspiirteeni
Mahdollisuuteni tulla valituksi erikoistumaan
Erikoistumispaikan maantieteellinen sijainti
Sattuma
31. Jos nyt olisit aloittamassa erikoistumistasi, valitsisitko vielä saman erikoisalan?
En

Kyllä

32. Miten tyytyväinen olet omaan erikoislääkärikoulutukseesi kokonaisuutena?
Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Vaikea sanoa

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

33. Miten saamasi erikoislääkärikoulutus vastaa työtäsi?
Erittäin huonosti

Melko huonosti

Kohtalaisesti

Melko hyvin

Erittäin hyvin

34. Missä määrin sait erikoislääkärikoulutuksessasi opetusta ja ohjausta seuraaviin asioihin?
Aivan
liian vähän

Liian
vähän

Sopivasti

Liian
paljon

Aivan
liian paljon

LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN

Sairauksien diagnostiikka ja hoito
Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet
Potilasturvallisuus
UUDEN OPPIMINEN

Tiedonhakutaidot
Tiedon kriittinen arviointi
Tutkimustyö
Opetustyö
VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Potilaan kohtaaminen
Potilaslähtöisyys (potilaan tarpeet ja kokonaistilanne)
Potilaan omaisten huomioiminen
Kirjallinen viestintä (potilasasiakirjat)
YHTEISTYÖTAIDOT

Ryhmässä toimiminen
Ryhmän johtaminen
Esiintymistaidot
Konsultointitaidot
Moniammatillinen yhteistyö
AMMATILLISUUS

Ammattikunnan arvot ja niihin sitoutuminen
Oman osaamisen rajojen tunnistaminen ja
sen mukainen toiminta
Eettinen pohdinta
TOIMINNANOHJAUKSEN TAIDOT

Tehokas ajankäyttö ja toimintojen priorisointi
Terveystalous (resurssien asianmukainen
hyödyntäminen)
Oman työn kehittäminen
TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Terveysneuvonta ja potilaan omahoidon tukeminen
Potilasohjauksen menetelmät
Terveyden edistäminen väestössä
35. Missä määrin sait erikoislääkärikoulutuksessasi opetusta ja ohjausta seuraaviin asioihin?
Aivan
liian vähän
Erikoisalojen välinen yhteistyö
Yhteistyö perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välillä
Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa
Yhteistyö kunnan eri palvelusektorien kanssa
(muut kuin sosiaalitoimi)
Monikulttuurisuus
Lääkärin sähköiset työvälineet (esim. tieto
järjestelmät, telelääketiede, e-health)
Yksityislääkärin työ ja yrittäjyys

Liian
vähän

Sopivasti

Liian
paljon

Aivan
liian paljon

36. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat osa-alueet toteutuivat erikoislääkärikoulutuksessasi:
Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Kohtalaisesti

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Erikoisalani diagnostisten taitojen oppiminen
Erikoisalani tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden
oppiminen
Ohjaus/tuki kliinisessä työssä (kliinisen työn
opetus, konsultaatiotuki)
Ohjaus/tuki ammatillisessa kasvussa ja
kehittymisessä
Kouluttajille varattu aikaa kouluttamiseen
Koulutuksen suunnitelmallisuus (oppimis
tavoitteiden määrittäminen ja toimipistekierto)
Oppimistavoitteiden täyttymisen seuraaminen
ja kirjaaminen (esim. lokikirja, portfolio)
Osaamiseni arviointi ja siihen perustuva
oppimista ohjaava palaute
Mahdollisuus valmistautua
erikoislääkärikuulusteluun
Mahdollisuus tutkimustyöhön
Mahdollisuus hallinnolliseen työhön ja
kehittämistehtäviin
Mahdollisuus erikoistumiseeni liittyvään
hallinnon/johtamiskoulutukseen
Toimipaikkakoulutus
Mahdollisuus päästä talon ulkopuoliseen
koulutukseen
Yliopiston järjestämä teoreettinen
kurssimuotoinen koulutus
Muiden tahojen järjestämä teoreettinen
kurssimuotoinen koulutus
37. Arviointi ja palaute erikoislääkärikoulutuksessasi on/oli...
Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin Täysin samaa
samaa mieltä
mieltä

järjestelmällistä ja säännöllistä
asetettuihin tavoitteisiin perustuvaa
rakentavaa
riittävää
38. Joka viidennellä erikoislääkärillä on useampi kuin yksi erikoisala. Onko sinulla erikoislääkärin oikeudet
useammalla kuin yhdellä erikoisalalla?
Ei

Kyllä

39. Mikäli vastasit kyllä, onko yksi erikoisaloistasi yleislääketiede?
Ei

Kyllä

VÄITÖSKIRJA JA MUU TUTKIMUSTYÖ
40. Väitöskirjatyötä koskeva tilanne?
En ole tehnyt mitään päätöstä väitöskirjasta

Aion tehdä väitöskirjan, ja olen jo valinnut alan

Olen päättänyt, etten tee väitöskirjaa

Väitöskirja tekeillä

Aion tehdä väitöskirjan,

Olen väitellyt

mutta en ole vielä varma aiheesta

41. Teetkö muuta kuin väitöskirjaan tähtäävää tieteellistä tutkimustyötä?
En

Kyllä

Jos et tee tutkimustyötä, siirry kysymykseen 43.
42. Millä tavoin teet tutkimustyötä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Teen tutkimusta täysipäiväisesti
Teen tutkimusta osapäiväisesti
Teen tutkimusta päivätyöni ulkopuolella (esim. iltaisin ja viikonloppuisin)
Olen osallisena tutkimusprojekteissa (esim. kliiniset lääketutkimukset)
Ohjaan tutkimustyötä
Olen ollut tekijä tieteellisessä artikkelissa viimeisten kolmen vuoden aikana
Muulla tavoin, miten?
JOHTAMINEN
43. Onko lähin esimiehesi?
Lääkäri

Muu

Ei esimiestä

44. Missä määrin sinua kiinnostaa toimia terveydenhuollon johtamistehtävissä?
Ei lainkaan

Vähän

Melko paljon

Erittäin paljon

45. Toimitko tällä hetkellä esimiestehtävissä?
En

Kyllä

46. Minkä laajuisen johtamiskoulutuksen olet suorittanut? Voit valita useita vaihtoehtoja.
En lainkaan
Erikoistumisen aikana 20 tuntia (erikoislääkärikoulutukseen kuuluva ennen vuotta 2009)
Erikoistumisen aikana 10 opintopistettä
Erikoistumisen aikana 30 opintopistettä
Hallinnon pätevyys (ennen vuotta 2003)
Lääkäriliiton erikoislääkärien johtamiskoulutus (30 opintopistettä)
Sosiaali- ja terveysjohtamisen 60 opintopisteen koulutusohjelma (PD)
MBA tai vastaava (80–100 opintopistettä)
Muu, mikä? Laajuus?
LÄÄKÄRIN TOIMILUPA
47. Pitäisikö lääkärin toimiluvan olla määräaikainen (ns. resertifikaatio)?
Ei

Kyllä

En osaa sanoa

48. Jos lääkärin toimilupa olisi määräaikainen, luvan edellytyksenä tulisi olla joku tai jotkut seuraavista?
Ei
Riittävä kliininen työskentely
Osallistuminen täydennyskoulutukseen
Kirjallinen tentti, kuulustelu
Työnäyte/potilastentti
Työssä oppimisen dokumentointi
Kollegojen vertaisarviointi (peer review)
Jokin muu edellytys toimiluvalle, mikä?

Kyllä

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
49. Syntymävuosi
50. Sukupuoli
Mies

Nainen

Muu

En halua ilmoittaa

51. Siviilisääty
Naimaton			

Eronnut, asumuserossa

Avoliitossa			

Leski

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

En halua ilmoittaa

52. Puolisosi tai kumppanisi koulutus?
Lääkäri

Muu terveydenhuoltoala

Muu koulutus

53. Lastesi lukumäärä?
54. Äitisi koulutus?
Lääkäri

Muu terveydenhuoltoala

Muu koulutus, mikä?

Muu terveydenhuoltoala

Muu koulutus, mikä?

55. Isäsi koulutus?
Lääkäri

SUOSTUMUS PITKITTÄISTUTKIMUKSEEN
Lääkäri 2018 -tutkimus on osa vuodesta 1988 lähtien viiden vuoden välein toteutettua lääkäritutkimusten
sarjaa. Tähän mennessä tutkimussarja on toteutettu poikkileikkaustutkimuksina.
Nyt pyydämme jokaista tutkimukseen osallistuvaa antamaan suostumuksensa pitkittäistutkimukseen.
Tällöin tutkimussarjaan annetut vastaukset ovat yhdistettävissä toisiinsa Lääkäri 2018 -tutkimuksesta alkaen.
Tämä on tärkeää, jotta lääkärien perus- ja erikoislääkärikoulutuksessa ja terveydenhuollossa tapahtuvien
muutosten vaikutuksia olisi mahdollista tutkia.
Pitkittäistutkimukseen osallistuvien vastauksista muodostettava tutkimusaineisto ei sisällä h
 enkilötietoja.
Tulokset esitetään suurina tilastollisina ryhminä siten, että yksittäisen henkilön vastauksia on täysin
mahdotonta erottaa. Kaikki tutkimukseen antamasi tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Tieto pitkittäistutkimukseen osallistumisesta säilytetään erillisessä tutkimusrekisterissä kunnes vastaaja
peruuttaa osallistumisensa tai täyttää 70 vuotta, jolloin hänet automaattisesti siirretään pois pitkittäis
tutkimuksesta.
Osallistuminen pitkittäistutkimukseen on vapaaehtoista. Osallistumisen voi peruuttaa milloin t ahansa
ottamalla yhteyttä tutkimuksen rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot löytyvät lomakkeen mukana
toimitettavasta tiedotteesta.
Annan suostumukseni

En anna suostumustani

KIITOS VASTAUKSESTASI!
Muistathan irroittaa kansilehden itsellesi ennen kuin lähetät lomakkeen.

