
VER.ON ICA STOLTE.H E ISKAN EN

SAATIOI SUOMEN TIETEESSA JA
TUTK I nl U S PO t ITI I KASSA

Julkisessa tiedepoliittisessa keskustelussa kiin-
nitetään aniharvoin huomiota säätiöiden roo-

liin tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Muil-
le kuin itse apurahan saajille säätiöt tavalli-

sesti palautuvat mieleen vain juhlallisten apu-

rahaniakotilaisuuksien yhteydessä. Säätiölai-

tos on kuitenkin vanhin tieteen ja tutkimuk-
sen systemaattinen tukimuoto. Tänään eräillä
suurilla säätiöillä on hyvinkin merkittävä ase-

ma tutkimuksen rahoittajana. Maailman suu-

rimman säätiön The Ford Foundationin vuo-

sittainen budjetti ylittää mm. Ranskan suurim-

man valtiollisen tutkimusverkoston CNRS:n

budjetin.
Myös Suomessa säätiölaitoksella on pitkät

perinteet yhteiskunnan monen toiminta-alueen

tukemisessa. Maamme vanhin säätiö Borgä

gymnasiilektorers Ebbo-fond perustettiin
vuonna 1766, lastenja vanhusten "henkistäja

ruumiillista hoitoa tukeva" Regina Säätiö

vuonna 1802 ja vanhin yhä toimiva tiedesää-

tiön luonteinen järiestö Finska Läkaresällska-

pet jo vuonna 1835.

Täsan 15 vuotta sitten professori Erik Al-
lardt lausui Alkoholitutkimussäätiön 25-vuo-

tisjuhlatilaisuudessa pitämässään esitelmässä.

että'älkoholitutkimussäätiön toiminta on ol-

lut niin mittavaa, että heijastusvaikutusten to-

dellinen ja systemaattinen tutkiminen olisi pai-

kallaan" (Allardt 1976. 15). Ja hän lisäsi, että

"sellainen tutkimus voidaan ehkä käynnistää

hyvissä ajoin ennen kuin Saatio viettää seuraa-

vaa tärkeää juhlavuottaan". Vaikka seuraava

Alkoholitutkimussäätiön 40-vuotisjuhlaesitelmä
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tarkastelu ei läheskään vastaa Allardtin pe-

räänkuuluttamaa systemaattista tutkimusta.
pyritään tässä hahmottamaan säätiön merki-
tystä Suomen tutkimustoiminnan edistämisessä

sen 40 vuoden taipaleeltal.
Rekisteröityjä säätiöitä on maassamme yli

2 000. Enemmistö niistä eli noin kolme neljäs-

osaa on hyvin pieniä. Neljännes säätiöistä vas-

taa yli 90 prosentista niiden omaisuus- ja tu-

lostaseista. Säätiölaitoksemme kokonaiskentäs-

sä tiedesäätiöt muodostavat hyvin pienen osan.

Tiedettä tukevien noin 170 säätiön osuus kai-

kista säätiöistä on alle 10 prosenttia. Peräti 87

prosenttia niistä on ns. sijoitussäätiöitä, joiden

pääasiallinen toiminta on apurahojen jakoa2.

Vuonna 1989 t5 suurinta tiedesäätiötäjakoi

yhteensä noin 72 miljoonaa markkaa:i. Kol-

men suuren yleistiedesäätiön, Suomen Kult-

tuurirahaston" Emil Aaltosen Säätiön sekä Jen-

ny ja Antti Wihurin Rahaston, osuus tästä oli
noin 40 prosenttia. Kärjessä olevan Kulttuu-
rirahaston jakamista apurahoista peräti 60

prosenttia on osoitettu tieteelle. Suurimpien

tiedettä tukevien säätiöiden joukossa 1,7 mil-

.joonaa markkaa jakava Alkoholitutkimussää-

I Tärkastelu perustuu aineistoon. jonka tutkimus-

aptrlainen Antti Seppänen on kerännyt Alkoholitut-
kinrussäätiiin myöntämän apurahan turvin.
2 Thloudellisesti katsottuna ns. laitossäätiöillä on

huomattavasti keskeisempi merkitys. Vaikka laitos-

säätiöt edustavat noin kolmasosaa kaikista säätiöistä.

niiden osuus tulotaseista on noin 75 prosenttia. Tyy-

pillisirnpiä laitossäätiöitä ovat huoltolaitokset, sai-

raalat, urheilutalot, oppilaitokset ja teatterit sekä

muut taidelaitokset.
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tiö sijoittui 11. sijalle. Valtion tutkimusmenot
olivat neljä miljardia markkaa, ja tuntuu sil-
tä, että puhtaasti rahana laskettuna tiedesää-
tiöillä on aika vaatimaton rooli suomalaisen

tieteen ja tutkimuksen kentässä. Tiimä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä. että ne olisivat menet-

tämässä omaleimaisen merkityksensä maam-
me tieteen edistämisessä. Erityisesti tiedepo-
litiikassa ja tutkimuksen organisaatiomuodos-

sa tällä hetkellä vallitsevassa tilanteessa sääti-
öille voisi langeta monia tärkeitä, ainutlaatui-
sia tehtäviä.

Säätiöiden muuttuva merkitys kytkeytyy
Suomen tieteen yhteiskunnallisessa asemassa

40 viime vuoden aikana tapahtuneisiin muu-
toksiin. Käytännöllisesti katsoen aina 1950-

luvulle saakka tutkimustoiminnan aineellinen
tuki rajoittui miltei yksinomaan muutamien
suurehkojen tiedettä tukevien säätiöiden, ku-
ten Suomen Kulttuurirahaston, Sigrid Juse-
liuksen Säätiön ja Emil Aaltosen Säätiön, ja-
kamiin apurahoihin. 1960-luvun alkupuoli
kuitenkin merkitsi Suomen tieteen asemassa
ja tiedepolitiikassa uuden aikakauden alkua.
Kehittyneissä maissa tiede alettiin nähdä myös

yhteiskunnallisen vallan ja vaurauden lähtee-

nä. Siten tämän vallan ja vaurauden lähteen

suojeleminen ja hyväksikäyttäminen tuli yh-
teiskuntapoliittisten toimenpiteiden tavoitteek-
si. Valtiovallan tutkimuksen ja tieteellisen kou-
lutuksen tukemisesta ja ohjaamisesta muodos-

tuikin strateginen välttämättömyys.

:l Tämä arvioitu summa sisältää vain tieteelliseen
tutkimukseen myönnetyt apurahat, joihin esim. pe-

rusopintojen tukeminen ei tässä kuulu. Tärkaste-

lun ulkopuolelle on jätetty myös korkeakoulujen
säätiöt, kuten esim. Turun Yliopistosäätiö. Säätiöi-

tä koskevat tiedot on saatu mm. Säätiöhakemistos-

ta (Karkkila, Suomen Kulttuurirahasto, 1977), Sää-

tiörekisteristä. säätiöiden toimintakertomuksista
ja Tilastokeskuksen tutkimustilastoista (SVT

XXXYIIII, tutkimustoiminta 4-71. Gulukossa I esi-

tettyjä lukuja ei voida pitää kaikilta osin täsmälli-
sinä; etenkin pienempien säätiöiden kohdalla yh-
teiskuntatieteilijät on jouduttu paikoin poimimaan
apurahan saaneiden joukosta vain hakijan tittelin
jaltai tutkimushankkeen nimen perusteella.

1960-luvun alussa alkaneen suunnitelmalli-
sen valtiollisen tiedepolitiikan seurauksena

suomalaisessa tieteessä ja tutkimustoiminnassa

on aikaansaatu mullistavia muutoksia. Noin 35

vuoden aikana tutkimus- ja kehittämismeno-
jen osuus bruttokansantuotteesta on noussut

0,35 prosentista 1,86 prosenttiin. Kun vielä
1970Juvun alussa Suomi kansainvälisissä ver-
tailuissa osoittautui tieteen reunamaaksi. vii-
me vuosikymmenen aikana tutkimusmenojen
kasvuvauhti on ollut OECD-maiden huippu-
luokkaa. Keskimäärin tutkimusmenot ovat

1980-luvulla kasvaneet vuosittain noin 9 pro-
senttiao kun OECD-maissa kasvu on ollut kes-

kimäärin 5-6 prosenttia (Akerblom & Yirta-
harju 1987).

Myös tiedesäätiöiden jakamien apurahojen
määrä on vuosien mittaan lisääntynyt tuntu-
vasti, vaikka kasvuvauhti on ollut hitaampi
muihin rahoitussektoreihin verrattuna. Vielä
vuonna 1977 suurimpien tiedesäätiöiden jaka-
mat noin 15 miljoonaa markkaa vastasivat

2,7:ää prosenttia julkisen sektorin tutkimus-
menoista. Vuoteen 1987 mennessä se on las-

kenut noin kahteen prosenttiin, jolloin tiede-
säätiöiden jakamat noin 50 miljonaa markkaa
vastasivat vain 0,7:ää prosenttia vajaan 7 mil-
jardin markan kokonaistutkimus- ia kehitta-
mismenoistamme. Kansainvälisesti katsottuna
säätiöiden rooli on meillä jonkin verran pie-
nempi kuin monessa muussa maassa. Esimer-
kiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa säätiöiden

osuus tutkimustoiminnan rahoituksessa Iienee

nykyisin noin yhden prosentin tienoilla (Forsk-

ningsstatistik, 1989; Science and technolo-
gy. . ., 1989).

Menneiden vuosikymmenien aikana myös

tutkimusta suorittavien organisaatioiden ja tie-
teenharjoittajien määrä on tuntuvasti lisään-
tynyt. Tutkimushenkilöstömme on kasvanut
1970-luvun alun vajaasta 18000:sta noin
40000:een, ja tutkimustyövuodet ovat sarna-

na aikana noin kolminkertaistuneet (Re-

views. . ., 1987). Iiillä hetkellä korkeakouluissa

on yli 10 000 jatko-opiskelijaa. Yksin vuonna
1987 suoritettiin 800 jatkotutkintoa (Kc'rkea-

koulut, 1989). Tiimä kaikki ennakoi yhä suu-
rempien tutkijajoukkojen kiristyvää kilpailua
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yhä niukemmista tutkimusvaroista. Etenkin

nuorille, tutkijanuransa alkuvaiheessa olevil-

le tutkijoille säätiöiden jakamilla apurahoilla
tulee olemaan ratkaiseva merkitys. Mainitta-
koon, että suurimpien tiedesäätiöiden jaka-

mien apurahojen yhteenlaskettu summa edel-

leen vastaa pitkälti apurahoihin rinnastettavia
Srromen Akatemian nimenomaan tutkimusvir-
koihin käyttämiä varoja. Vuonna 1987 molem-

mat olivat noin 70 miljoonaa markkaa.
Tutkimustoiminnan raiun määrällisen kas-

vun lisäksi myös valtiovallan tieteelle ja tutki-
mukselle aseltamat taloitteet ovat muutiuneet.

Tiedepolitiikan tavoitteet ovat edenneet "kor-
kean hengenviljelyn edistämisen'o vaateista

I9T0Juvulla alkaneeseen interventionistiseen

tiedepolitiikkaan, joka l980-luvun kuluessa

muodostui entistä enemmän teknologiapainot-
teiseksi innovaatiopolitiikaksi. Viime vuosi-

kymmenellä yrityssektorin tutkimusrahoitus
on kaksinkertaistunut, ja tällä hetkellä se vas-

taa noin kahta kolmasosaa kokonaistutkimus-
menoistamme. Julkisen sektorin tämän vuo-

den tutkimusmenoista kauppa- ja teollisuus-

ministeriön osuus on yhtä suuri kuin lähinnä

yleiseen tieteen edistämiseen tarkoitettuja
määrärahoja kanavoivan opetusministeriön;

ensisijaisesti perustutkimusta harjoittavien
korkeakoulujen osuus on pienempi kuin pit-
kälti tavoitetutkimuksiin keskittyvien valtion

tutkimuslaitosten osuusn ja Suomen Akatemi-

an määrärahat ovat puolet TEKES:n varoista
(Niskanen 1989). Kuten entinen opetusminis-

teri Christoffer Thxell viime tammikuussa to-

tesi, "teollisen toiminnan tukemiseen tarkoi-
tettujen tutkimusvarojen osuus Suomessa on

lähes 30 % valtion kaikista tutkimusmäärära-
hoista, kun muissa Pohjoismaissa vastava

osuus on enimmillään kuudennes" (Taxell

1990, 8).

Suomen kaltaisessa pienessä maassa yhä kal-

liimpaa ja talouspoliittiseen strategiaan integ-

roitunutta tieteellis-teknistä tutkimusjärjestel-

mää voidaan yllapitää ainoastaan valtion ja yri-
tyssektorin yhteisin keskitetyin ponnistuksin.

Toisaalta tavoitteiden suppea määrittely ja tut-
kimustoiminnan ohjauksen ja tiedehallinnon
voimakas keskittyminen rajoittavat yhä enem-

män vaihtoehtoisiin kriteereihin perustuvaa

tutkimustoimintaa. füssä tilanteessa tiedesää-

tiöt voisivat olla avainasemassa moniarvoisem-

man ja monipuolisemman tutkimustoiminnan
edistämisessä. Tiedesäätiöt ovat vapaita, itse-

näisiä ja valtiovallasta irrallaan olevia yhtei-

söjä. Joustavamman hallintomuotonsa ja pää-

töksentekojärjestelmänsä ansiosta säätiöt ky-
kenisivät reagoimaan moniin tutkimuskentäs-

sämme havaittavissa oleviin ongelmiin. Aktii-
vista aloitteellisuutta tarvittaisiin entistä enem-

rnän aukkojen paikkaamisessa ja ennen kaik-
kea uuden, innouatür:isen tutkimuksen edis'

tämisessä.

Ensinnäkin. valtiovallan teknis-taloudellis-

ten tavoitteiden sanelema tiedepolitiikka on

jättämässä vähäiselle huomiolle monia yhteis-

kunnallisesti tärkeitä ia sinänsä arvokkaita tut-
kimusalueita. Ympäristötutkimuksen laimin-
lyönti on yksi esimerkki aukkojen paikkaamis-

tarpeista. Julkisen sektorin tämän vuoden si-

nänsä pienistä "yhteiskuntapolitiikka ja pal-

velut" -tavoitelohkolle osoitetuista varoista ym-

päristönsuojelun tutkimuksen osuus on vain

10 prosenttia ja ympäristötieteellisen toimi-
kunnan osuus Suomen Akatemian varainkäy-

töstä 5 prosenttia. Suurimmista säätiöistä ym-

päristönsuojeluun liittyvää tutkimusta tuke-

vien Maj ja Tor Nesslingin Säätion ja Suomen

Luonnonvarain Tutkimussäätiön voimavarat

tuskin riittänevät kaikkien aukkojen paikkaa-

miseen.

Lähinnä yhteiskuntatieteiden alalta toisena

esimerkkinä voidaan mainita kansainvälisyys-

käsitteen entistä rajatumpi tulkinta tutkimus-
toiminnassamme. Tämän päivän Eurooppa-

kuumeen huumassa myös tieteellinen kiinnos-

tuksemme raioittuu entistä kapeammin

Eurooppaan4. Alkoholitutkimussäätiön viime

vuosina rahoittama Euroopan ulkopuolelle

ulottuva "International Youth Project" sekä

"Juomatavat ja huumausaineiden käyttti

Thnsaniassa" -projekti ovat yhä harvinaisem-

pia poikkeuksia eurosentrisessä kansainväli-

1 Jo vuonna l9B9 Länsi-Euroopan tutkimusmeno-
jen osuus julkisista tutkimusmenoista oli 5 prosent-

tia (Helander l9B9).
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sessä tutkimustoiminnassamme. Toisaalta

myöskään Alkoholitutkimussäätiön toiminta-
kertomuksista ei löydy kovin monta kolrnan-

nen maailman edustajien kanssa käytyä tutki-
jain vaihtoa.

Toiseksi, korkeakoulujen tutkimustoiminnal-
le osoitettu valtion tuki vähenee hälyttävällä
tavalla. Korkeakoulut ovat perinteisesti keskei-

simpiä perustutkimuksen suorittajia. Vaikka
perustutkimuksen asema on jonkin verran
vahvistunut kolmen viime vuoden aikana. mo-

net tunnusluvut puhuvat perustutkimuksen
pitkäaikaisesta ja merkittävästä laskusta. Kor-
keakoulujen osuus julkisen sektorin tutkimus-
menoista on 15 viime vuoden aikana laskenut

40 prosentista 28 prosenttiin. Samanaikaises-
ti tilaustutkimus on kasvanut hallitsematto-
masti. Korkeakoulujen tutkimusrahoitus on

tieteellisen kompetenssin ylläpitämiseen täh-

täävää perusrahoitusta. Tilaustutkimukset
käyttävät hyväkseenja kuluttavat tätä kompe-

tenssia.

Korkeakoulujen ulkopuolisesta rahoitukses-

ta säätiöiden osuus on ollut kuitenkin hyvin
pieni. Vuonna 1986 se oli 4 prosenttia. Huo-
mattavat erot eri korkeakoulujen säätiöiden ra-

hoitusosuudessa, jotka vaihtelevat Thmpereen

yliopiston 12 prosentista Lapin korkeakoulun
16 prosenttiin, johtuu todennäköisesti tieteen-
alojen vaihtelevasta edustuksesta eri korkea-
kouluissa (Mikkola 1988). Säätiöiden enim-
mäkseen perustutkimukseen myöntämillä.
pääsääntöisesti tieteellisen tason kriteerein va-

lituilla apurahoilla voisi olla merkittävä rooli
korkeakoulujen tieteellisen kompetenssin jat-
kuvuuden takaamisessa. Tässä mielessä säätiöt
voisivat osoittaa enemmän aloitteellisuutta eri-
tyisesti tutkijakoulutusta tukevan systemaatti-
semman yhteistyön kehittämisessä.

Kolmanneksi, aukkojen paikkaamista tarvi-
taan erityisesti eri tieteenalojen tutkimustoi-
minnalle osoitetun tuen jakautumisessa. Yh-
teiskunnallis-taloudellisen kehityksen paineet
ja muuttuvat tiedepoliittiset tavoitteet ovat joh-

taneet tieteenalojen painotussuhteissa siihen,
että jo 1980-luvun alussa teknisten tieteiden
osuus tutkimus- ja kehittämismenoista nousi
59 prosenttiin ja yhteiskuntatieteiden osuus

laski 7 prosenttiin. Yhteiskuntatieteiden osuus

julkisen sektorin tutkimusmenoista on ollut ai-

na vu«rdesta 1977 lähtien 15 prosenttia. Suo-

men Akatemia on ollut perinteisesti yhteiskun-

tatieteellisen perustutkimuksen keskeisin ra-
hoittaja; se on vastannut yli puolesta korkea-

koulujen ulkopuolisesta yhteiskuntatieteiden
tutkimuksen rahoituksesta. Kuitenkin kahden

viime vuoden aikana yhteiskuntatieteiden
osuus Suomen Akatemian tutkimusmäärära-
hoista on ollut 17 prosenttia ja tutkimusvirois-
ta 14 prosenttia. Samana aikana luonnontie-
teiden ja teknillisten tieteiden yhteenlasketut
osuudet ovat olleet vastaavasti 42 prosenttia
ja 36 prosenttia.

Teknokraattinen valtiokoneisto on ennen

kaikkea kiinnostunut taloudellisesta hyödys-

tä ja asettaa luonnontieteet ja tekniset tieteet
etusijalle, erityisesti aikana jolloin uusin kek-
sinnöin, patentein. sitaatein ym. indikaattorein
lasketulle tuloksellisuudelle annetaan suurta
arvoa. On selvää, ettei yhteiskuntatieteellisen
tutkimuksen tulosten hyötyä voida näin hel-

posti laskea. Mutta tästä ei seuraa, että ne tuot-
taisivat vähemmän hyödyllistä ja tarpeellista
tietoa. Viime vuosien aikana laajamittaisten
yhteiskunnallisten muutosprosessien moninai-
set ja monesti niin paikallisesti kuin globaali-
sesti traagiset seuraukset sekä kehittyneiden
teollisuusmaiden kriisit asettavat yhteiskunta-
tieteille entistä vaativampia haasteita, Yhteis-
kuntatutkimuksen kasvavan merkityksen tie-
dostamisesta mainittakoon esimerkkinä Ruot-
sin Riksbankens Jubileumsfondin päätös osoit-

taa noin puolet varoista yhteiskuntatieteiden
hälyttävän tilan korjaamiseen. Meillä viimeai-
kaisesta myönteisestä kehityksestä huolimat-
ta säätiöiden tieteelle osoittamassa tuessa yh-

teiskuntatieteet. etenkin sosiaalitieteet. ovat

edelleen pitkälti toisarvoisessa asemassa.

Kolmea suurta yleistiedesäätiötä lukuun ot-

tamatta säätiöt pääsääntöisesti tukevat eniten
kolmea tieteenalaa. Lääketiede on etusijalla.
Noin 40 prosenttia tiedesäätiöiden apurahoista

menee lääketieteelliseen tutkimukseen. Kult-
tuurirahaston toiminnanjohtaja M. Ilmanen
arveli aikoinaan lääketieteen painotuksen
syyksi sitä, että "entisaikaan ihmiset antoivat
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rahansa kirkolle pelastaakseen sielunsa, nyky-

ään he antavat rahansa lääketieteelle pelas-

taakseen ruumiinsa" (Ilmanen 1975, 63). Il-
meisesti ihmiset eivät vielä katso tarpeelliseksi

pelastaa yhteiskuntaansa.

Kuten taulukosta I ilmenee, 25 keskeisintä

yhteiskuntatieteitä tukevaa säätiötä jakoi vuon-

na 1989 yhteensä runsaat 15 miljoonaa mark-

kaa eli noin 20 prosenttia kaikista tieteelle jae-

tuista apurahoista. Yhteiskuntatieteiden tuki
jää lähinnä pienehköjen säätiöiden varaan.

Nelja yli miljoonan markan tukeen yltavaä

säätiötä jakoi yhteensä kolme viidesosaa kai-

kista yhteiskuntatieteille osoitetuista apura-

hoista. Keskeisimmistä yhteiskuntatieteitä tu-

kevista säätiöistä kaksi kolmasosaa tukee myös

sosiaalitieteitä. Esimerkkinä taloustieteen yli-

voimaisesta suosiosta mainittakoon' että Yrjö

Jahnssonin Säätiön jakamista kaikista apura-

hoista kaksi kolmasosaa ja Wihurin Rahaston

yhteiskuntatieteille osoittamista apurahoista

noin 80 prosenttia menee taloustieteille.

Yhteiskuntatieteitä tukevien säätiöiden jou-

kossa neljännelle sijalle sijoittuva Alkoholitut-

kimussäätiö on kolmen keskeisimmän yleistie-

desäätiön jälkeen maamme suurin sosiaalitie-

teitä tukeva säätiö. Sellaisenaan se on merkit-

tävässä asemassa erityisesti sosiaalitieteissä val-

litsevien aukkojen paikkaamisessa. Säätiö on

monitieteinen, ja sen toiminnan piiriin kuu-

luvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, bio-

logiset tieteet sekä lääketieteen eri alueet.

1970-luvun puolivälissä uudelleen muotoutu-

neen tutkimuspolitiikan seurauksena kokeel-

linen psykologia ja sosiaalilääketiede nousivat

tuen uusiksi alueiksi. Yhteiskuntatieteissä so-

siaalitieteet ovat etusijalla.

Yaikka säätiö tunnetaan sekä määrällisesti

että laadullisesti katsottuna ensisijaisesti yh-

teiskuntatieteiden yhdeksi keskeisimmäksi vai-

kuttajaksi, säätiö on itse asiassa kautta aiko-

jen tukenut huomattavassa määrin biologis-

lääketieteellistä tutkimusta. Niinpä 1970-

luvulla kaikista apurahan saaneista alle puo-

let oli yhteiskuntatieteilijöitä, ja 1980-

luvulla heidän osuutensa laski noin kolman-

nekseen. Kasvavaan rahoituspaineeseen sää-

tiö on kyennyt kiitettävästi reagoimaan siten,

\äulukko /. Keskeisinrrnät yhteiskuntatieteitä tuke-

vat säätiiitl

vuorrna I9B9

jaetut apurahat
(I 000 mk)

Suornen Kultturrrirahasto*
Yrjö Jahnssonin Säätiö

Jenny ja Antti Wihurin Rahasto*

Alkoholitutkinru ssäätiö*

Emil Aaltosen Säätiö*

Osuuspankkijärjestön Kyiisti Haatajarr

Säätiü ja Osuuspankkijärjestön
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I Yhteishultatieteisiin sisältyvät mviis viestintä-,

talous-, kasvatus- ja oikerrstieteet.

Muut krrin tähdellä (*) merhityt tukevat yhteisktrn-

tatieteistä ainoastaatr talous- tai oikeustieteitä.

että apurahan saajien määrä on yhteiskunta-

tieteiden osalta noussut l97OJuvun 60:stä

1980-luvun 82:een. Kuitenkin kasvu oli voi-

makkaampaa muissa tieteissä, joissa apurahan

saajien määrä on vastaavasti noussut 80:stä

157:ään. Kun ottaa huomioon jo mainitun lää-

ketieteiden ylivoimaisen aseman säätiöiden

tutkimuspolitiikassa yleensä, herää kysymys

säätiön harjoittaman tieteenaloittaisen jakope-
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riaatteen viisaudesta. Toisaalta on syytä koros-
taa, että erityisesti sosiaalitieteellisten tutki-
musten tukemisen ansiosta säätiö on merkit-
tävästi myötävaikuttanut näiden tieteenalojen
tutkimustoiminnan kehittämiseen. Säätiö ja-
koi yhteiskuntatieteille viime r.uonna noin mil-
joona markkaa; sosiaalitieteiden keskeisimmän
rahoituslähteen, Yhteiskuntatieteellisen toimi-
kunnan, tänä vuonna sosiaalitieteille osoitta-
man viiden miljoonan markan valossa säätiön
rooli aukkojen paikkaamisessa on kiistaton.

On kuitenkin muistettava, että säätiön yh-
teiskuntatieteille osoittama tuki rajoittuu yh-
teen suhteellisen kapeaan tutkimusalueeseen.
Tällä on omat hyvät ja huonot puolensa. Huo-
mattava resurssien keskittyminen yhdelle tut-
kimusalueelle on mahdollistanut korkeatasoi-
sen tutkijakunnan ja laadukkaan tutkimus-
tradition kehittämisen, ja sen heijastusvaiku-
tukset muihin yhteiskuntatieteellisiin tutki-
muksiin on tunnustettu kautta aikojen. Alko-
holitutkimuksen merkittävä kansainvälinen ar-
vostus ja vilkas kansainvälinen iulkaisutoi-
minta ovat välillisesti myötävaikuttaneet
suomalaisten yhteiskuntatieteiden tunnetuksi
tekemiseen maamme rajojen ulkopuolella. Pe-

räti 38 prosenttia I9B0Juvun alkupuolella il-
mestyneistä yhteiskuntatieteellisistä alkoholi-
tutkimuksista on kansainvälisiä julkaisujas.
Aikoinaan säätiön rahoittama Juha Partasen.
Kettil Bruunin ja Touko Markkasen ns. kak-
sostutkimus on luultavasti edelleen kansain-
välisesti eniten siteerattu suomalainen sosiaa-
litieteellinen julkaisu.

Toisaalta on kiistaton tosiasia, että monia
muita tärkeitä ongelmia jää tutkimatta resurs-
sien puuttuessa. Yhteen tutkimusalaan keskit-
tyvä Alkoholitutkimussäätiö on hyvä esimerkki
tiedesäätiöiden tutkimuspolitiikan muotoutu-
misen perusdilemmasta. Onko maamme tut-
kimuksen pitkän tähtäyksen edistämiselle hyö-

dyllisempää voimavarojen keskittäminen yh-
teen tai muutamaan tutkimusalueeseen, vai pi-

5 Laskettu julkaisuista, jotka sisältyvät suomalai-
sen sosiologian bibliografiaan (M. Ftrrsman: Biblir>
graphy of Finnish Sociology, 1980-1984. Helsinki:
The Westermarck Society, l9B9).

täisikö vähäisemmillä resursseilla tukea mah-
dollisimman monta tieteenalaa? Tiedesäätiöi-
den, eritoten pienehköjen säätiöiden, yhteis-
työn ja tutkimuspolitiikan koordinaation ke-
hittäminen olisi yksi tie vastauksien etsimisessä

tähän dilemmaan.
Vuonna 1969 otettiin Alkoholitutkimussää-

tiön tutkimuspoliittiseen ohjelmaan ns. tutki-
mussopimusapurahato joilla pyritään tuke-
maan erityisen tärkeinä pidettyjä hankkeita se-

kä turvaamaan näiden projektien pitkäjäntei-
nen rahoitus. Kahdenkymmenen viime moden
aikana säätiö onkin jakanut vuosikymmenit-
täin noin 70 tutkimussopimusapurahaa, jotka
muodostavat noin 40 prosenttia kunakin ajan-
jaksona jaetuista apurahoista. Näille projek-
teille ilmoitettujen sijoituspaikkojen jakauma
viittaa mielenkiintoisella tavalla kahteen tär-
keään aukkojen paikkaamissuuntaan. Muual-
la, Alkon ulkopuolella, toteutuvien projektien
määrä on selvästi lisääntynyt siteno että viiden
viime vuoden aikana korkeakouluissa ja lähin-
nä yliopistollisissa sairaaloissa toimivien pro-
jektien määrä on tuntuvasti lisääntynyt. Nii-
den osuus on noussut noin kolmasosasta puo-
leen kaikista projekteista. Toisaalta säätiön tu-
kemien projektien suhteellisen suuri osuus
viittaa sellaisten tutkimusten edistämiseen, joi-
den toteutumisella ei olisi ollut muita vakinai-
sia institutionalisoituja vaihtoehtoia. Näissä ta-
pauksissa voidaan olettaa, että ilman säätiön
tukea arvokkaita tutkijaresursseja olisi jäänyt
hyödyntämättä ja tärkeitä ongelmia tutkimatta.

Säätiön apurahojen turvin suoritettujen tut-
kimusten yhteiskunnallisia heijastusvaikutuk-
sia, etenkin niiden merkitystä alkoholipoliit-
tisessa päätöksenteossa, on tunnetusti vaikea
arvioida. Sen sijaan puhtaasti tieteen näkökul-
masta jopa yksinkertaisetkin tunnusluvut pu-
huvat säätiöiden tutkimukselle osoittaman
tuen kannattavuudesta. Apurahojen vaikutuk-
set jatkokoulutuksen edistämiseen ovat selvästi

havaittavissa. 1980-luvulla Alkoholitutkimus-
säätiön apurahan tuella valmistui kolmisen-
kymmentä opinnäytetyötä: 9 lisensiaattityötä
(oista 8 on yhteiskuntatieteiden alalta) ja 20
väitöskirjaa (foista 3 on yhteiskuntatieteiden
alalta). Huippuvuosina 1987-1988 valmistui
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yhteensä 3 lisensiaattityötä ja 8 väitöskirjaa.

Julkaisutoimintaa pidetään yhtenä keskei-

simpänä tuloksellisuuden mittapuuna. Kuten
taulukosta 2 ilmenee, säätiön apurahan saa-

neet ovat myös tuottaneet suhteellisen paljon

tieteellisiä julkaisuja.

Keskiarvot eivät sinänsä kerro yksittäisten
tutkijoiden kesken vallitsevista, joskus merkit-
tävistäkin eroista. Yhteiskuntatieteiden osal-

ta vuonna 1975 apurahan saaneidenjoukosta
erottuu yksi tutkija, jonka 15 vuoden julkai-
sutoiminta muodostaa 63 prosenttia kaikista

tämän ryhmän julkaisuista. Myös kaikki tä-
män ajanjakson kansainväliset julkaisut ovat

tämän yhden tutkijan tuottamia. l98OJuvun

apurahan saajien julkaisutoiminnan tasaisem-

masta jakautumisesta huolimatta viisi tutkijaa
on tuottanut muihin verrattuna jopa kymme-

nenkin kertaa enemmän julkaisuja. Muiden
tieteenalojen edustajien keskuudessa erot ovat

vielä huomattavammat. Vuonna 1975 apura-
han saaneista neljä tutkijaa vastaa 66 prosen-

tista ja vuoden 1980 osalta kolme tutkijaa 77

prosentista kaikista kunkin ajanj akson julkai-
suista. Vaikka aikavälin viimeaikaisuuden ja
lyhyyden takia uronna 1985 apurahan saaneita

koskevat julkaisutilastot eivät ole kovin valai-

sevia, mainittakoon, että tässä ryhmässä yksi

tutkija on viiden vuoden aikana onnistunut

tuottamaan 23 julkaisua eli vajaa puolet kai-

kista julkaisuista. Toisaalta samana aikana 48

prosenttia apurahan saaneista on sellaisia, jot-

ka eivät ole tuottaneet yhtäkäänjulkaisua. Vas-

taavasti vuonna 1980 apurahan saaneista 32

prosenttia on ilman julkaisuja. Yhteiskunta-

tieteiden puolella ainoastaan vuonna 1985

apurahan saaneiden joukosta löytyy kaksi tut-
kijaa ilman yhtäkään julkaisua.

Tiedepolitiikassa paljon korostettu kansain-

välisyys on selvästi lisääntymässä kaikilla tie-

teenaloilla. Yhteiskuntatieteissä vuonna 1980

apurahan saaneista tutkijoista jokaisella on

kansainvälisiä julkaisuja suurin piirtein saman

verran eli noin kaksi. Muiden tieteenalojen

kansainväliset iulkaisut muodostavat heidän
julkaisujensa kokonaismääristä yleensä yhtä

suuren tai suuremman osan kuin kotimaiset
julkaisut. Tämä viittaa siihen, että kansainvä-

'I'auluklto 2. Vuosina f975, l9B0 ja 1985 Alkoholi-
tutkimussäätiön apurahan saaneiden julkaisutoi-

mintal

1975

122
1980

12
1985

t2

apurahan saa-

neiden määrä 7

keskimäärin
julkaisuja/apu-

rahan saaja 14,4

keskimäärin
julkaisuja/apu-

rahan saaja/

vuosi 1.0

151131923
julkaisujen
määrä vuo-

teen 1989

mennessä 101 256 ll2 lB0 18 58

l7,l 10,2

I,l r,0

5,8 2,0 2,5

0,6 0,4 0,5

kansainvälisten
julkaisujen pro-
sentuaalinen

osuus 27 42 16 60 II 68

I Mukaan on laskettu yksinomaan alkoholitutki-
mukseen liittyvät tieteelliset julkaisut. Tiedot on saa-

tu ALKINF0-tietokannasta ja Alkoholipolitiikka-
lehden bibliografioista.
2 I : yhteiskuntatieteet, 2 = muut tieteenalat.

lisen julkaisutoiminnan vilkkaus johtunee pi-
kemminkin eri tieteenalojen luonteesta johdet-

tavista erilaisista julkaisukäytännöistä kuin yk-

sittäisten tutkijoiden välisistä eroista kansain-

välisyyteen orientoitumisessa.
Yksi osoitus säätiöiden tutkimukselle osoi-

tetun tuen kannatettavuudesta6 on Alkoholi-
tutkimussäätiön apurahan saaneiden julkaisu-
toiminta. Toisaalta säätiötä koskeva tarkaste-
lu myös viittaa siihen, että toiset "sijoitukset'o

o Ainakin yhteiskuntatieteiden osalta voidaan ver-

tailun vuoksi mainita, että suomalaisen sosiologian

bibliografian sisältämien julkaisujen perusteella las-

kettuna vuosina 1970-1979 on 901 kirioittaiaa tuot-

tanut yhteensä 3 444 julkaisua eli keskimäärin 0.38

julkaisua tutkijaa kohti vuodessa.
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ovat kannattavampia kuin toiset. [,upaavien
tutkijoiden ja tutkimushankkeiden entistä pa-

rempaan ennakointiin, pätevien tutkijoiden
aktiiviseen rekrytointiin ja tuloksellisimmik-
si osoittautuneiden tukimuotojen laajentami-
seen tähtäävän toiminnan kehittäminen olisi
tärkeä säätiöiden lähitulevaisuuden tehtävä.

Se, missä määrin tutkimus on saavuttanut
sille asetettuja tavoitteita, on myös yksi olen-

nainen osoitus tutkimustoiminnan tehokkuu-
desta. Alkoholitutkimussäätiön 40 vuoden ai-

kana myöntämien yhteensä yli 400 apurahan
turvin suoritetuista tutkimuksista alle 15 pro-
senttia on jäänyt kesken. Ilmeisesti viime ai-

koina paljon korostettu tutkimustoiminnan te-

hokkuusaate alkoi säätiön tukemien tutkimus-
projektien osalta toteutua jo 1970-luvulla.
Niinpä 1970-luvulla kesken jääneiden töiden
osuus laskikin 9 prosenttiin l960Juvun 20

prosentista. l980Juvulla myönnetyillä apura-

hoilla suoritetuista projekteista toistaiseksi
vain 6 prosenttia onjäänyt kesken. Se seikka,
että vajaasta 150 tutkimussopimusprojektista
löytyy ainoastaan neljä kesken jäänyttä han-

ketta, puhuu jälleen pitkäjänteisen rahoituk-
sen puolesta.

Tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoitukseen
tähtäävän tutkimuspolitiikan yleistyminen oli-
sikin tärkeä innovaatio säätiölaitoksen apura-
hajärjestelmässä. Ensinnäkin siten säätiöt pys-

tyisivät entistä paremmin vetämään puoleen-
sa todellakin korkeatasoisia hakijoita sen si-

jaano että tutkijat hakisivat säätiöiltä apura-
haa vasta sitteno kun rahoitusta ei saada muu-
alta. Toiseksi nimenomaan pitkäjänteistä ra-
hoitusta ja aloitteellista tutkimuspolitiikkaa
harjoittamalla tiedesäätiöt voivat parhaiten to-

teuttaa niiden tulevaisuudessa entistä tärkeäm-

mäksi muodostuvaa tehtävää.

Kaikki merkit viittaavat siihen. että tieteen
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ia valtion laissez faire -suhteen aikakauden
päättyminen merkitsee innovoivan, monipuo-
lisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin perustuvan
tutkimuksen aseman heikkenemistä. Tämä ti-
lanne tuntuu myös entistä enemmän voimis-
tuvan. ei kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudes-

sa. Euroopan yhteisön vahvistuva pyrkimys ns.

"tutkimuksen Euroopan'o muodostamiseksi on

myös meillä saamassa vastakaikua. Ulosjäämi-
sen pelossa halutaan kiihkeästi mukaan millä
hinnalla hyvänsä. Myös Euroopan tutkimusyh-
teisössä teknologiaohjelmat ovat keskeisiä. Tut-
kimustoiminnassamme jo keskitetyn ohjauk-
sen ja suppeasti määriteltyjen tavoitteiden
ohella on näköpiirissä uutta euroteknokrati-
aan keskittymistä, jonka seurauksia voidaan

toistaiseksi vain arvailla.
Yksipuolisten tiedepoliittisten tavoitteiden ja

hetkellisten muotivirtausten vastapainona in-
novoivalla säätiölaitoksella tulee olemaan en-

tistä tärkeämpi merkitys. Tarvitaan itsenäisiä,

dynaamista tutkimuspolitiikkaa harjoittavia
säätiöitä, jotka olisivat aina valmiita ottamaan
vastaan uusia tutkimukselle asetettuja haastei-

ta ja aktiivisesti tukemaan monipuolisempiin
tutkimuskohteisiin kohdistuvia ja vaihtoehtoi-
sia näkökulmia edustavia tutkirnuksia sekä val-

tavirtauksista poikkeavia ideoita.
Andrew Carnegie asetti aikoinaan perusta-

mansa! nimeään kantavan säätiön tutkimuspo-
Iiittiseksi tavoitteeksi "luoda huomispäivän or-
todoksiaa rohkaisemalla tämän päivän keret-
tiläisyyttä". Ottamalla omakseen Carnegien
yha kayttakelpoisen ohjelman säätiömme voi-
vat itsenäisesti vaikuttaa uudistavalla tavalla
maamme tutkimustoiminnan edistämiseen.

TillOin säätiöt voisivat muodostaa valtion ja
yrityssektorin ohella kolmannen merkittävän.
innovoivan sektorin Strnmen tutkimuksen ja
tutkimuspolitiikan kentän kehittärnisessä.
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ENGLISH SUMMARY
Veronica Stol,e-Heiskanen: Säätiöt Suomen

tieteessä ja tutkimuspolitiikassa (The role of
science foundations in research policy and
science)

With the emergence of governmental science

policy and growing investments in R & D by the
Finnish State, the importance of foundations has

greatly diminished during the past 40 years in
Finland in terms of the relative amount of financial
support they provide. Nevertheless, as the direction
and financing of research is increasingly

concentrated in the hands of the State and the
private sector, foundations still fulfil important
supplementary functions by filling gaps in the

support given to some research areas, disciplines
or research sectors, on the one hand, and by

promoting pioneering and innovative research, on

the other, Environmental research and research

concerned with the developing countries, the critical
state of academic basic research as a consequence

of decreased funding, and the relatively low level

of support afforded the social sciences by the public
sector are discussed as examples of neglected areas

in which foundations could play an important

Reviews of national science and technology poli-
cy. Finland. Paris: OECD I9B7

Science and technology in the academic enter-
prise: Status, trends, and issues. Washington D. C.:

National Academy Press, I9B9
Thxell. Ch.: Nykymuotoinen Suomen Akatemia 20

vuotta. Suomen Akatemia tiedottaa 1990: 3" 7-10
Äkerblom, M. & Virtaharju, M.: Tiede ja tekno-

logia, 1987. Helsinki: Tilastokeskus, 1987.

complementary role, One particular foundation,
The Finnish Foundation for Alcohol Studies (FMS),
which was established forty years ago, is examined
in greater detail. The Foundation supports research

on problems related to alcohol consumption in the
biomedical and behavioural sciences as \,yell as in
the social sciences. As the fourth largest foundation
in terms of annual grants awarded, the FFAS has

played a major role throughout its existence,

especially in supporting social science research.

Trends in the grants awarded by the Foundation are

reviewed. and some indicators of the effectiveness

of the research projects and scientists supported are

presented.

Measures of productivity such as post-graduate
degrees obtained, number of publications, and the
completion rates for supported projects suggest that
on the whole foundation grants represent a 'good

investment' in science. On the other hand.
foundations could play a more active role in
attracting competent and promising applicants and

in prnmoting pioneering research based on

alternative conceptions of science or focusing on

problems ignored by the mainstream of scientific
activities.
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