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Nuorten tutkijoiden jaksaminen

Nuorten tutkijoiden arki on Tieteentekijöiden liiton vuonna 2017 toteu aman kyselyn mukaan jatkuvan epävarmuuden väri ämää.1 Urapolun yleisen
epävarmuuden ja erityises  tutkijanuran alkuvaiheisiin lii yvien hankaluuksien, kuten lyhyiden rahoituskausien, lisäksi huomiota on kiinnite y myös nuorten
tutkijoiden työpanoksen hyödyntämiseen niin sanotussa akateemisen sektorin harmaassa taloudessa. Oman tutkimuksen lisäksi heitä voivat kuormi aa
laitostasolta ja ylemmiltä kollegoilta tulevat ilmaistyöt, joista oman arvon jatkuvaan todistamiseen pakote ujen nuorten tutkijoiden voi olla hankala kieltäytyä.
2

Nuorten tutkijoiden onkin helppo uupua työhönsä. Monet ruohonjuuritason toimijat ovat kommentoineet nuorten tutkijoiden, eli erityises  väitöskirja- ja

post doc -tutkijoiden, arkea kuormi avasta ahdistuksesta ja työssä väsymisestä, jotka saa avat johtaa jopa työkyvy ömyyden partaalle.3 Työuupumus,
mielenterveysongelmat ja tutkijanuran epävarmuus sekä alhainen ansiotaso kiihdy ävät aivovuotoa pois yliopistosektorilta. Tieteentekijöiden liiton
toteu aman kyselyn mukaan lähes 60 prosen a vastaajista suunni eli siirtyvänsä yliopistosta yksityiselle sektorille ja jopa lähes 50 prosen a siirtyvänsä
täysin toisiin tehtäviin.

Jo a akateeminen ura on tulevaisuudessakin houku ava urapolku, nuorten tutkijoiden työssä jaksamista, työskentelyolosuhteita ja yliopiston puu umista
nuorten tutkijoiden kohtaamiin epäkoh in on paranne ava. Kyselyn loppurapor ssa peräänkuulutetaan erityises  tutkijanuran alkuvaiheen
amma maisuuden vahvistamista, mihin lii yy muun muassa väitöskirjatutkijoiden nimekkeen yhtenäistäminen, ansiotason nostaminen ja rahoituspätkien
pidentäminen. Monet nuoret tutkijat kohtaavat myös ongelmia laillisten oikeuksien nouda aminen saralla, esimerkiksi työehtosopimuksen määri elemien
palkankorotusten tai työmatkojen päivärahaoikeuden suhteen. Erityisen haavoi uvassa asemassa ovat sellaiset apurahalla työskentelevät nuoret tutkijat,
jotka työskentelevät ilman vakinaista työ laa yliopistolla tai mahdollisuu a hakeutua työterveyden palveluihin. Yliopistoilta tarvitaan konkree sia toimia
erityises  tällaisten tutkijoiden tukemiseksi, jo a heidän jaksamisensa ei jäisi pelkkien vertaisverkostojen varaan.

Nuorena tutkijana väsyessäsi on hyvä muistaa, e ä väitöskirjatutkijoiden tärkein yhteyshenkilö ongelma lanteissa on oma ohjaaja. Työsuhteeseen, palkkaan
ja työmäärään lii yvissä ongelmissa voit myös aina kääntyä liiton luo amusmiesten puoleen. Tieteentekijöiden liitolla on lisäksi tänä vuonna ava u uutena

jäsenetuna omavalmennus, josta voi pyytää valmennusta esimerkiksi hyvinvoinnin tueksi.4 Lisäksi nuorten tutkijoiden jaksamisen varmistamisessa tukena
ovat oppiaineen pääedustaja, laitosjohtaja ja läheiset kollegat. Myös Mela järjestää työhyvinvoin in lii yvää toimintaa apurahalla työskenteleville.
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1 eteentekijoidenlii o.fi/files/2932/nuoret_tutkijat_ rapor _pe_valmis_sivut.pdf

2 eteentekijoidenlii o.fi/media/blogi/nuorten_ tutkijoiden _tyo _ei _ole _ilmaista _korkeakoulujen _harmaaseen _talouteen _on _puutu ava!.3116.blog

3h ps://jyunity.fi/aja elijat/olenko-rii avan-hyva/ ; www.mutkuntutkijat.com/2018/06/kolme-nakokulmaatyouupumukseen.html

4 eteentekijoidenlii o.fi/jasenyys/jasenedut/omavalmennus

Aca imissa julkaistaan vuoden 2019 aikana yhteensä neljä sarjakuvaa, joissa tarkastellaan yliopistomaailmassa kohda avia vallan väärinkäy ö lanteita.
Sarjakuvat on toteu anut kuvataiteilija Sirpa Varis. Niiden taustalla on hyödynne y Jyväskylän yliopiston eteentekijöiden toteu amaa kyselyä jäsenistönsä
kokemista tai todistamista vallan väärinkäy ö lanteista yliopistoissa. Sarjakuvat on toteute u Tieteentekijöiden liiton toiminta-avustuksella. Sarjakuvan
edelliset osat ovat ilmestyneet lehden numeroissa 3/2019 ja 4/2019.
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