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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista vaikuttavuutta Suomen Lääketieteen
Säätiön vuosina 2001-2012 myöntämällä hankeapurahalla on saavutettu tai mahdollisesti tullaan
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tutkimushankkeen aikana ja millaista vaikuttavuutta odotetaan olevan hankeapurahalla rahoitetun
tutkimuksen tuloksilla tulevaisuudessa, sekä mitkä ovat hankeapurahan saajien mielestä mahdollisia
esteitä vaikuttavuuden syntymiselle.
Aineisto on kerätty Webropol-kyselylomakkeella, joka lähetettiin henkilökohtaisesti vuosina 20012012 säätiön hankeapurahan saaneille tutkijoille (N=89). Kyselytytkimukseen vastasi 38
hankeapurahan saajaa. Osasta kyselytytkimuksen vastauksia keskusteltiin puhelinneuvotteluna
totetutetussa ryhmäkeskustelussa, jonka tavoitteena oli ko. osa-alueiden analyysin syventäminen.
Ryhmäkeskusteluun osallistui neljä kyselyssä yhteystietonsa antanutta vastaajaa ja Suomen
Lääketieteen Säätiön asiamies. Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö tilasi yhteistyössä Helsingin
yliopistollisen sairaalaan kanssa bibliometrisen analyysin, jonka toteutti Helsingin yliopiston
kirjasto. Tausta-aineistona on käytetty myös hakeapurahansaajien hakemuksia sekä säätiön
asiakirjoja. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineiston analyysi on tehty aineistolähtöisesti
teemoitellen, samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia tarkastellen. Tutkimus etenee induktiivisesti,
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hoito) kautta. Suomen Lääketieteen Säätiö on onnistunut vuosina 2001-2012 myöntämiensä
hankerahoitusten kohdentamisessa. Apurahan saaneet tutkijat ovat tehdyn bibliometrisen analyysin
mukaan tuottaneen julkaisuja, jotka ovat maailman ja Suomen keskiarvoa tai osin jopa keskiarvon
yläpuolella. Kyselyyn osallistuneiden tutkijoiden uran voidaan vastausten perusteella osoittaa edenneen
myönnetyn hankerahoituksen johdosta.
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Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurajan vaikuttavuuden arvioinnin
tutkimusasetelma (mukaillen Hietamäki & Kantola 2010, 35).
Vaikutuksen käsite (Meklin 2001, 109).
Vaikuttavuuden osatekijät (Etelälahti 2014, 24).
Vaikuttavuuden kokonaiskuva (mukaillen Hyvärinen & Rautiainen 2006, 1; Lemola
ym. 2008, 51; Luoma ym. 2011, 18 ja Hjelt ym. 2012, 18).
Donabedianin rakenne-, prosessi- ja lopputulosmalli (mukaillen Donabedian 1980,
90; Shojania ym. 2007, 113).
Hankeapurahojen myöntämisprosessi Suomen Lääketieteen Säätiössä (Suomen
Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta 5.9.2016).
Tutkimusprosessi aikajanana.
Hankeapurahan saajien asiantuntijuus väitöskirjan ohjaajana, esitarkastajana ja
vastaväittäjänä.
Hankeapurahan saajien asiantuntijuus dosentuurin arvioinnissa sekä hoitosuositusten
ja oppikirjojen teossa.
Aiemmat Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahasaajille myöntämät apurahat
(n=37, kysymys 6).
Myönnettyjen apurahojen jakautuminen euroina (n=38, kysymys 3).
Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahatutkijoiden julkaisujen määrä vuosittain
ja henkilöryhmittäin vuosina 2001-2012, N=89 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahatutkijoiden CNCI apurahan
myöntövuoteen liittyvien julkaisujen mukaan henkilökeskiarvoina, artikkelisumma
vähintään 50, N=89 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
Top 10% artikkelien osuus CNCI apurahan myöntövuoteen liittyvien julkaisujen
mukaan henkilökeskiarvona, N=89 tekijän artikkelisumma vähintään 50. (Helsingin
yliopiston kirjasto 2016).
Top 1% artikkelien osuus CNCI apurahan myöntövuoteen liittyvien julkaisujen
mukaan henkilökeskiarvona, N=89 tekijän artikkelisumma vähintään 50. (Helsingin
yliopiston kirjasto 2016).
Lehtien JNCI. Mukana lehdet, joissa artikkelisumma vähintään 10 ja julkaisujen
JNCI vähintään 1, N=89. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
Julkaisujen määrä henkilöryhmittäin 2001-2016 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
CNCI - Julkaisut henkilöryhmittäin 2001-2016 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
CNCI - Julkaisut henkilöryhmittäin 2001-2016. Alat: Clinical neurology,
Neurosciences, Pediatrics, Immunology, Oncology, Endocrinology & Metabolism,
Obstetrics & Gynecology (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
CNCI - Vertaisarvioidut julkaisut aloittain ja henkilöryhmittäin aloilla, joilla
kaikkien vastaajien artikkeleita on vähintään 50 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
CNCI - Kaikki julkaisut aloittain ja henkilöryhmittäin aloilla, joilla kaikkien
vastaajien artikkeleita on vähintään 50 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
Suomen Lääketieteen Säätiön (SLS) ilmoittaminen rahoittajana (Helsingin yliopiston
kirjasto 2016).
Vaikuttavuus tutkimusasetelmassa (mukaillen Hietamäki & Kantola 2010, 35).
Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahan saaja vuosina 2001-2012 (N=91).
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Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämien kaikkien apurahojen hakijoiden,
saajien ja apurahojen määrät vuosian 2001-2015. (Suomen Lääketieteen Säätiön
toimintakertomukset ja pöytäkirjat 2001-2015).
Kyselyyn vastaajien edustavuus suhteessa perusjoukkoon.
Hankeapurahatutkimuksen prosessin väittämät (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin
samaa mieltä n=38, kysymys 7).
Hankeapurahan käyttö vuosina (n=38, kysymys 4).
Hankeapurahantutkimusten rahoittajia Suomen Lääketieteen Säätiön lisäksi
(n=37, kysymys 8).
Rahoitetun hankkeen tutkimustulokset -osioin väittämät (1= täysin eri mieltä, 5 =
täysin samaa mieltä, n=38, kysymys 13).
Hankeapurahalla rahoitetun tutkimustyön jatkuvuus apurahansaajan kertomana
(n=37, kysymys 16).
Apurahan saajien mielipiteet liittyen omaan uraan lääkärinä, tutkijana ja
asiantuntijana (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä, n=38, kysymys 18).
Onnistumiset ja haasteet tutkimustyön ja käytännön asioiden järjestämisessä
apurahakauden aikana (n=33, kysymys 19).
Hankeapurahan saajien asiantuntijatehtävien jakautuminen vastaajien kesken
(n=36).
Muut asiantuntijatehtävät (n=25, kysymys 20).
Vastaajien työnantaja hankeapurahan saadessa ja nyt (n=38, kysymykset 35 ja
38).
Vastaajien työtehtävät hankeapurahan saadessa ja nyt (n=38, kysymykset 34 ja
37).
Käytännön toimien toteutuminen rahoituksen aikana Suomen Lääketieteen
Säätiön kanssa (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä n=37, kysymys 22).
Artikkelien määrät julkaisuittain. Alat, joissa, lehden artikkelisumma vähintään
20, N=89. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa
Organisaatioiden toiminnan arviointi lisääntyi voimakkaasti 1990-luvulla. Alkuun arvioitiin ensi
sijassa kustannustehokkuutta eli sitä, millä sijoituksilla saadaan toivottuja tuloksia aikaan.
(Dahler-Larsen 2005, 5.) Kustannustehokkuudesta arviointi on edennyt tehokkuuden arviointiin
ja 2000-luvulle tultaessa arviointi laajentui vaikuttavuuden arviointiin. Hyytinen ja Konttinen
(2006, 16) ovat havainneet vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnin motiivien ja haasteiden liittyvän
mm. erilaisten organisaatioiden sisäisen kehittämistarpeen muutospaineisiin. Tulosten arviointi
ja tuloksista tiedottaminen lisäävä avoimuuden kulttuuria. Arviointi paitsi nostaa esiin
kehittämisideoita, myös auttaa organisaatiota strategian juurruttamisessa ja tekee organisaatioin
toimintaa näkyvämmäksi. (Hyytinen & Konttinen 2006, 16–17.)
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (Suvikumpu ym. 2014, 8) kannustaa säätiöitä
pohtimaan, kuinka hyvin säätiön toiminnassa toteutetaan säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai
strategiaa ja kehottaa säätiöitä tekemään vaikuttavuusarviointia, koska:
”Säätiöt haluavat tietää, miten ne onnistuvat työssään ja miten ne voisivat toimia vielä paremmin.
Apurahanhakijat haluavat tietää, miten korkeatasoinen ja merkittävä heidän rahoittajasäätiönsä on
yhteiskunnassa.
Kansalaiset haluavat tietää, miten säätiöt toimivat, mitä säätiöt rahoittavat ja mitä ne saavat aikaan.
Päättäjät ja poliitikot haluavat tietää, miten säätiöt voisivat palvella yhteiskuntaa mahdollisimman
tehokkaasti ja monipuolisesti.”

Vaikuttavuuden arvioinnilla säätiöt voivat saada tietoa toimintansa tavoitteiden saavuttamisen
onnistumisesta ja tarvittaessa edelleen kehittää toimintamallejaan. Neuvottelukunta myös
kehottaa säätiöitä vakiinnuttamaan vaikuttavuuden arvioinnin, seurannan ja johtamisen osaksi
säännöllistä toiminnan kehittämistä. (Suvikumpu ym. 2014, 4-5.)
Säätiölain (24.4.2015/487, 1. luku 2§) mukaan säätiöillä on oltava hyödyllinen tarkoitus, joka
määritellään säätiön omissa säännöissä. Laki ei kuitenkaan täsmällisemmin kuvaa mitä
hyödyllisyyden käsitteellä tarkoitetaan (Valtion talouden tarkastusvirasto 2010, 18). Säätiöiden
toimintaa eli säätiölain ja säätiön sääntöjen toteuttamista, valvoo rekisteriviranomaisena patenttija rekisterihallitus (Säätiölaki 24.4.2015/487, 14. luku, 1§). Koska säätiöillä ei ole omaa
valvovaa tahoa (omistajat, osakkaat, jäsenet), viranomaisvalvonnalla pyritään varmistamaan
yksityisten ja julkisten etujen toteutuminen säätiöissä sekä turvaamaan, että säätiöiden
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säännöissä määritelty tarkoitus toteutuu (Pykäläinen-Syrjänen 2008; Valtion talouden
tarkastusvirasto 2010, 19-20; Virén 2014, 30).
Säätiölain mukainen hyödyllinen säätiö on normaalisti verotettava yhteisö. Mikäli verottaja
arvioi säätiön olevan tuloverolain (30.12.1992/1535, 3. luku 22§) mukainen yleishyödyllinen
yhteisö, säätiön toiminta voidaan määritellä joko osittain tai kokonaan verovapaaksi.
Yleishyödyllinen yhteisö ”toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa,
henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, yhteisön toiminta ei kohdistu vain
rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä yhteisö tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua
osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä”.
(Tuloverolaki 30.12.1992/1535, 3. luku 22§; Valtion talouden tarkastusvirasto 2010, 22-23.)
Pohdittaessa yleishyödyllisten säätiöiden suhdetta julkiseen sektoriin, nousee esille erityisesti
edellä mainittu osittainen tai kokonaisvaltainen verottomuus sekä säätiöiden saamat lahjoitukset
(Virén 2014, 7). Jos yleishyödylliseksi arvioidun säätiön toimintaa on apurahojen myöntäminen,
on tarkasteltava ensi sijassa, miten myönnetyt apurahat todellisuudessa hyödyntävät
yhteiskuntaa. Voi olla yllättävää, että joillakin säätiöillä on ollut vaikeuksia löytää riittävän
laadukkaita apurahanhakijoita ja tämän vuoksi ne ovat voineet joutua jopa luopumaan
yleishyödyllisyysstatuksestaan. (Valtion talouden tarkastusvirasto 2010, 93; Virén 2014, 75.)
Virén (2014, 77) toteaa, että säätiöt eivät juurikaan kilpaile myöntämillään apurahoilla
markkinoiden esimerkiksi olevansa alan tuloksellisin apurahanmyöntäjä. Mikäli tällaista
kilpailua olisi, tehokas apurahapolitiikka olisi ilmeinen kilpailuvaltti ja tehokkuutta tällöin tulisi
todentaa rahoitettujen projektien arvioinnilla ja vertailulla (mt., 77).
Tämä tutkimus on toteutettu Suomen Lääketieteen Säätiön toimeksiantona. Suomen Lääketieteen
Säätiön tavoitteena on strategiansa mukaisesti tukea Suomen lääketieteellistä tutkimustyötä ja
koulutusta sekä toimintasuunnitelmansa mukaisesti edistää kansanterveyttä (Suomen
Lääketieteen Säätiö n.d.; Suomen Lääketieteen Säätiö 2016a; Suomen Lääketieteen Säätiö
2016b). Verottaja on arvioinut Suomen Lääketieteen Säätiön yleishyödylliseksi yhteisöksi (Virén
2014, 111). Strategiseen tavoitteeseensa päästäkseen säätiö jakaa tutkijoille kohdennettuja
apurahoja (Suomen Lääketieteen Säätiö 2015). Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt
vuodesta 2001 lähtien muiden apurahamuotojensa lisäksi väitelleille lääkäreille suunnattua
hankeapurahaa tutkimusryhmän perustamista varten. Rahoitettu hanke toteutetaan myönnetyllä
apurahalla pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt
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vuoden 2015 loppuun mennessä hankeapurahaa kaikkiaan 108 tutkijalle yhteensä lähes 14
miljoonan euron verran.
Tässä tutkimuksessa vuosina 2001-2012 hankeapurahan saaneille ja käyttäneille (N=89)
tukijoille osoitetulla sähköisellä kyselytutkimuksella selvitetään hankkeen apurahansaajan
näkemyksiä toteutuneen tutkimushankkeen tutkimusprosessista ja -tuloksista, vaikutuksista
tutkijan henkilökohtaiseen uraan ja yhteistyöstä Suomen Lääketieteen Säätiön kanssa. Tutkimus
on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä
aineistolähtöisesti teemoitellen. Kyselytutkimuksen tuloksia (n=38) on syvennetty vastaajista
muodostetulla ryhmäkeskustelulla. Suomen Lääketieteen Säätiö teetti yhteistyössä Helsingin
yliopistollisen sairaalan kanssa Helsingin yliopiston kirjastolla bibliometrisen analyysin
hankeapurahansaajien julkaisutoiminnasta ja tämä bibliometrinen analyysi on mukana
tutkimusaineistona.
Tutkimuksessa tarkastelen vaikuttavuutta yhtenä hallinnon tutkimuksen kohteena. Hallintotiede,
osana yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, on kiinnostunut laaja-alaisesti yhteiskunnan erilaisista
organisoituneista toiminnoista ja erityispiirteistä (Strandman 2009, 15). Tutkimus raportoidaan
Lapin yliopiston hallintotieteen pro gradu -tutkielmana sekä erillisenä selvityksenä Suomen
Lääketieteen Säätiölle.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Toimeksiannon mukaisesti tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista vaikuttavuutta Suomen
Lääketieteen Säätiön myöntämällä kohdennetulla hankeapurahalla on saavutettu tai
mahdollisesti voidaan saavuttaa. Tutkimus tarkastelee vaikuttavuutta ennakoivina osa-alueina
vuosina

2001-2012

myönnetyillä

hankeapurahoilla

toteutettujen

tutkimushankkeiden

prosessitekijöitä ja lopputulostekijöitä. Prosessitekijät osoittavat hankkeessa olevan laadun ja
lopputulostekijät kertovat hankkeen vaikuttavuuden ennakoitavuudesta. Säätiö haluaa
tutkimuksen antaman tiedon myötä arvioida hankeapurahaprosessia ja pyrkiä kehittämään omaa
toimintaansa. (Suvikumpu ym. 2014, 8.)
Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on kuvata Suomen Lääketieteen Säätiön vuosina
2001-2012 hankeapurahan saaneiden tutkijoiden näkemyksiä hankeapurahalla toteutuneen
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tutkimuksen prosessista ja tutkimustulosten vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa pyritään
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:


Millä tavoin rahoitetun hanketutkimuksen tieteellistä laatua pyrittiin varmistamaan
tutkimushankkeen aikana (laatua varmistavat prosessitekijät)?



Millaista vaikuttavuutta odotetaan olevan hankeapurahalla rahoitetun tutkimuksen
tuloksilla tulevaisuudessa, lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä ja mitkä ovat olleet
mahdollisia

esteitä

vaikuttavuuden

syntymiselle

(vaikuttavuutta

ennakoivat

lopputulostekijät)?
Tutkimuksen johtopäätöksissä pyritään täydentämään tutkimusasetelman (Kuvio 1) vaikuttavuus
–ruutua tarkentaen, millaisia eri tyyppisiä vaikuttavuuden alueita tutkimuksen vastaukset
kertovat hankerahoituksen tuottavan.

Kuvio

1.

Suomen

Lääketieteen

Säätiön

hankeapurahan

vaikuttavuuden

arvioinnin

tutkimusasetelma (mukaillen Hietamäki & Kantola 2010, 35).
Tutkimusasetelmassa (Kuvio 1) arviointimallin panos on Suomen Lääketieteen Säätiön
myöntämä hankeapuraha taloudellisena panoksena. Prosessitekijöitä ovat itse prosessi eli
tutkimusryhmän toiminta (mm. osaaminen, uusi tieto, innovaatiot, verkostoituminen) ja
tuotokset eli ns. välittömät vaikutukset, kuten tutkimukseen liittyvät julkaisut tai uudet
tutkimusalueet,

jotka

vahvistavat

tutkimuksen

tieteellistä

laatua.

Arviointimallissa

lopputulostekijät tarkoittavat tutkimuksen lopullisia tuloksia, sekä mahdollisia tutkimuksen
antamia uusia käytänteitä kliiniseen lääketieteeseen. (Donabedian 1966, 694; Kuitunen &
Hyytinen 2004, 23; Mustonen & Kärkkäinen 2006, 14; Hyvärinen & Rautiainen 2006, 7; Suomen
Akatemia 2006b, 23; Kaarlola 2007, 13; Tepponen 2009, 54; Hjelt ym. 2012, 65.)
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Säätiön kontekstilla kuvataan Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimusrahoitukseen liittyvää
käytännön yhteistyötä säätiön ja hankeapurahan saajan välillä. Tutkijan kontekstilla vastaavasti
tarkoitetaan tutkijan omia henkilökohtaisia tavoitteita hankeapurahakauteen liittyen sekä
esimerkiksi työnantajan tukea tutkimuksen edistämiseksi tai tutkimusjaksoon vaikuttavaa
perhetilannetta.
Arviointimallin

kahdensuuntaiset

nuolet

osoittavat

molemmin

suuntaisia

yhteyksiä.

Tutkimusprosessilla, sen tuotoksilla ja vaikutuksilla voi olla merkitystä tutkijan tavoitteiden
toteutumiseen ja tai jopa tuleviin urasuunnitelmiin. Toisaalta lopputulostekijöiden vaikutuksia
tarkastelemalla säätiöllä on mahdollista arvioida omaa toimintaansa rahoittajana ja kehittää
käytänteitä. Suomen Lääketieteen Säätiö toivoo saavansa tutkimuksen tuloksista työkaluja
voidakseen arvioida hankkeiden rahoituksen kohdentamisen onnistumista ja kehittää omaa
toimintaansa tulevaisuutta ajatellen, sekä karsia mahdollisia esiin nousevia epäkohtia apurahan
haku- tai käyttöprosesseissa (Suvikumpu ym. 2014, 4). Lahjoitusvaroin rahoitetun
apurahatutkimuksen vaikuttavuuden arviointi ja vaikuttavuusarvioinnin avoin raportointi tukevat
Suomen Lääketieteen Säätiön apurahajärjestelmän läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Tämä
osaltaan voi edesauttaa säätiön saamien lahjoitusten myönteistä kehitystä jatkossa.

1.3 Tutkimuksen rakenne
Tämän johdanto -luvun jälkeen, tutkimuksen toisessa luvussa avaan tutkimuksen teoreettista
viitekehystä keskeisillä käsitteillä jaotellen. Vaikuttavuuden käsitteeseen siirryn vaikutuksen
määrittelyn kautta. Vaikuttavuuden arviointia lähestyn vasta arviointitutkimuksen tarkastelun
jälkeen, sillä vaikuttavuuden arviointi on osa arviointiperinnettä (Dahler-Larsen 2005, 7).
Luvussa kolme esittelen tutkimuksen toimeksiantajan eli Suomen Lääketieteen Säätiön ja kerron
yleisesti säätiön myöntämistä apurahoista, joista tarkemmin keskityn omassa alaluvussa
tutkimuksen todellisena kohteena olevaan hankeapurahaan ja sen myöntämisprosessiin.
Tutkimusmenetelmät -luvussa käsittelen ensin tutkimusaineistoa ja aineistonkeruuta. Tästä
etenen aineiston analyysin menetelmiin. Tutkimuksen luotettavuutta pohdin omana
kokonaisuutena ja tarkennan aihetta vielä erillisessä alaluvussa, jossa luotettavuuteen liittyen
vertailen kuinka hyvin kyselytutkimukseen vastanneet (n=38) edustavat perusjoukkoa (N=91).
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Menetelmien jälkeen on oma luku tutkimustuloksille. Tulosten esittely on jaettu
kyselytutkimuksen teemojen mukaisiin alalukuihin sekä yksi alaluku keskittyy bibliometrisen
analyysin tulosten tarkasteluun. Ryhmäkeskustelussa esiin nousseet aihepiirit kulkevat
satunnaisesti mukana läpi koko tulososion.
Tutkimusraportin lopussa koostan tutkimustulosten johtopäätökset erilliseksi luvuksi.
Johtopäätöksissä myös esitän aineiston antamia kehittämisehdotuksia. Aivan viimeiseksi jätän
pohdinta -luvun, jossa pyrin kriittisesti arvioimaan omia oppimiskokemuksiani liittyen
tutkimuksen tekoon. Tekemäni valinnat olivat valtaosin hyviä, mutta jälkikäteen arvioituna
joitain osa-alueita olisi voinut tehdä toisinkin.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS

2.1 Vaikuttavuus
Peruskäsitteet tulos, tuotos, vaikutus ja vaikuttavuus ovat termeinä helposti keskenään
sekoitettavia (Kuitunen & Hyytinen 2004, 21; Mustonen & Kärkkäinen 2006, 14; Rajavaara
2006a, 33). Meklin (2001, 107-108) pitää vaikutusten määrittelyä vaikuttavuuden määrittelyn
lähtökohtana. Hän määrittelee vaikutuksen toiminnan ja toimimattomuuden erotukseksi (Kuvio
2).
Kehitys
toimimattomuuden tilanteessa
Toiminnan vaikutus
Kehitys
toimimisen tilanteessa
Kuvio 2: Vaikutuksen käsite (Meklin 2001, 109).
Rajavaara (2007, 14) toteaa arvioinnin sanastossa vaikuttavuuden (effectiveness) olevan
avainkäsite. Konu ym. (2009, 291–292) ja Silvennoinen-Nuora (2010, 80–81) puolestaan ovat
havainneet, että esimerkiksi suomalaisissa terveydenhuollon tutkimuksissa on käytetty usein
vaikuttavuussanaa, mutta termiä ei raporteissa määritellä tarkemmin ja vaikuttavuuden mittarit
ovat olleet epämääräisiä tai niitä ei ole käytetty lainkaan.
Meklin (2001, 107) on löytänyt vaikuttavuudelle kolme määritelmää. Hänen havaintonsa on, että
vaikuttavuus on ensinnäkin määritelty tavoitteen saavuttamisen asteeksi. Tässä määritelmässä
vaikuttavuutta on se, miten hyvin vaikutuksille asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällöin
vaikuttavuuden syntyminen vaatii sekä asetettuja tavoitteita että toimintaa. Toisaalta
vaikuttavuus voidaan määritellä esimerkiksi palvelujärjestelmän kyvyksi saada aikaan toivottuja
vaikutuksia. Tämän määritelmän heikkous on, että siinä mielenkiinto kohdistuu ainoastaan
kykyyn ja mahdollisiin vaikutuksiin, mutta ei todelliseen vaikuttavuuteen. (Mt., 107.) Kolmas
Meklinin (2001, 107) mainitsema vaikuttavuuden määritelmä on vaikuttavuuden samaistaminen
vaikutukseen, jolloin vaikuttavuudesta puhutaan jonkin toiminnan seurauksena.
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Rajavaara (2006b, 34) toteaa Meklinin (2001, 107) esittämän ensimmäisen määritelmän tavoin,
että vaikuttavuudessa on kyse tavoitteiden saavuttamisen suhteesta aikaansaatuihin vaikutuksiin
(Rajavaara 2006b, 34). Saman suuntaisesti Lumijärven (1994, 23) mukaan vaikuttavuus on
käsitteenä enemmän kuin tavoitteiden saavuttaminen, jossa arviointi lähtee asetetuista
tavoitteista. Vaikuttavuus voidaan myös määritellä sekä tavoitelluksi lopputilanteeksi että
”asiantilojen väliseksi suhteeksi”. Käsitetulkinnoissa vaikuttavuuden arviointi on yleensä
yhdistetty toimenpiteiden vaikutusten arviointiin, joskin vaikuttavuuden laaja-alaisuudella ja
lähestymisnäkökulmilla on eroja. (Lumijärvi 1994, 15.) Vaikuttavuuden liittäminen tavoitteiden
saavuttamisasteeseen on tyypillisintä julkishallinnossa (Lumijärvi 1994, 23). Vaikuttavuus on
Silvennoinen-Nuoran (2010, 80) mukaan kiteytetysti tuloksellisen toiminnan päämäärä ja
tuloksellisuuden keskeinen ydin.
Vaikuttavuuden osatekijöitä kuvattaessa (Kuvio 3) voidaan tarve määritellä lähtötilanteeksi, joka
on syynä toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Tavoitteen lähtökohta on
mainittu tarve ja koko toiminnan tavoitteena on, että alkuperäiseen tarpeeseen kyettäisiin
mahdollisimman hyvin vastaamaan. Toimenpiteet ja toiminta ovat välineitä tavoitteen
toteuttamiseksi. Tuloksia syntyy, kun toiminta on tavoitteen suuntaista. Vaikutus tarkoittaa
tapahtunutta muutosta, kuten Meklin (2001, 109) määritteli. Vastaavasti vaikuttavuus syntyy,
kun tulokset ja vaikutus suhteutetaan alkuperäiseen tarpeeseen. (Koskinen-Ollonqvist ym. 2005,
7; Lumijärvi 1994, 23; Rajavaara 2006b, 34; Meklinin 2001, 107.)

Kuvio 3. Vaikuttavuuden osatekijät (Etelälahti 2014, 24).
Vaikuttavuus ei siis ole pelkästään tavoitteiden saavuttamista, tuloksia tai vaikutuksia.
Vaikuttavuutta on se, millä tavoin toiminta tai prosessi edistää paitsi erityisiä tavoitteita, myös
yleistä hyvää (Nagarajan & Vanheukelen 1997, 91). Rajavaara (2007, 16) tarkentaa
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vaikuttavuuden muuttuneen hyvinvointivaltion tavoitteleman päämäärän luonteiseksi, jolloin sitä
ei enää pidetä jonkin tavoitteen saavuttamisen välineenä.
Rönkkö ja Lilja (2016, 29–30) ovat tarkastelleet vaikuttavuutta osana tuloksellisuutta. He
kuvaavat, että tuloksellisuus on osa toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisen toiminnan ja
tuottavuuden kokonaisuutta (mt., 29-30). Tehokkuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta on
2000-luvulla tullut niin organisaatioiden kuin yksittäisten työntekijöiden suoritusta mittaava
käsite. Kyse on toimintaperiaatteiden muutoksesta. (Virranniemi 2015, 26.) Organisaatioita on
arvotettu sen mukaan, miten se on tehokas ja organisaation hallinnon on katsottu onnistuneen
tehtävissään, kun toiminta on paitsi tehokasta, myös uutta luovaa. (Rajaniemi 2010, 25.)
Tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus voi olla kahdenlaista, joko tieteen edistämiseen liittyvää
tai tiedeinstituution ulkopuolelle suuntautuvaa, yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Suomen
Akatemia 2006a, 23). Kun arvioidaan tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta, pyritään
vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat tutkimuksen kohteena olevan toiminnan tai ilmiön
luonnetta, tavoitetta, toiminnan toteutumista ja havaittuja muutoksia. Mikäli voidaan osoittaa,
että tapahtunut toiminta tai kehitys ja saavutetut tulokset ovat syy muutokseen, voidaan puhua
vaikuttavuudesta. Toisin sanoen, kun jonkin toiminnan vaikutuksia tarkastellaan laajempana
muutoksena, yhteiskunnan tavoitteiden näkökulmasta, on kyse vaikuttavuudesta. (KoskinenOllonqvist ym. 2005, 7-8; Mustonen & Kärkkäinen 2006, 14.)
Rinta (2006, 37) kuvaa tieteen sisäisen vaikuttavuuden näkyvän arvostuksena ja tutkimuksen
ainutlaatuisuutena. Tieteellisen vaikuttavuuden mittareina on yleensä käytetty julkaisu- ja
viittausmääriä, mutta myös rahoituksen jatkuvuus tai tutkijan urakehitys voidaan Rinnan (mt.,
37) mukaan katsoa tieteelliseksi vaikuttavuudeksi. Rahoituksen myöntämisen ja uralla
etenemisen edellytyksenä on aina tutkijan kannalta positiivinen vertaisarviointi, joka taas
puolestaan kuvaa tutkijan myönteistä panostusta alan tutkimukseen, sekä tämän panostuksen
arvostamista. (Mt., 37.)
Jotkin tiedeyhteisöt kokevat vaikuttavuuden tavoittelun vieraana ja jopa vaarallisena, koska he
pelkäävät tieteellisen autonomian voivan vaarantua tieteen hyödyntämisen tavoittelun vuoksi.
Uhaksi voidaan kokea, että tutkimuksena arvottaminen jo välittömien vaikutusten perusteella voi
mahdollisesti estää tieteen kehittymisen ja myöhemmin näyttäytyvän todellisen vaikuttavuuden.
Toinen tiedeyhteisön ääripää vastaavasti näkee kannattavaksi keskittyä vain ja ainoastaan
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tutkimukseen, joka tuottaa välittömästi hyödynnettävää tietoa ja perustutkimus saisi jäädä
varakkaammille valtioille. (Suomen Akatemia 2006a, 23.)
Muhosen (2015, 105) mukaan tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutena voidaan nähdä
kansallisten ongelmien nostamisen julkiseen keskusteluun sekä osallistumisen globaaliin
ongelmanratkaisuun. Hän on tarkastellut erityisesti tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta
ja havainnut, että vaikuttavana tutkijana pidetään joko tutkimustyössään soveltavaan
tutkimukseen ja tutkimustulosten käytettävyyteen keskittyvää tutkijaa tai vastakohtaisesti
tieteellisesti arvostettua tutkijaa. Käsitys on, että tieteellisesti tunnustettuihin tutkijoihin media,
päätöksentekijät ja yritysmaailma ottavat yhteyttä etsiessään asiantuntijaa. (Muhonen 2015,
109).

PANOKSET

TULOKSET

Tutkimusrahoitus,

Osaaminen, uusi tieto
ja uudet menetelmät,
verkostoituminen

tutkimus- ja
kehityspanokset

VÄLITTÖMÄT
VAIKUTUKSET
Uudet käytänteet,
uudet tutkimusalueet,
julkaisut

VAIKUTUKSET
KANSANTALOUTEEN
JA YHTEISKUNTAAN
Kansanterveyden
edistyminen
lääketieteellisen
tutkimustyön ja
koulutuksen tukemisen
myötävaikutuksesta

Kuvio 4. Vaikuttavuuden kokonaiskuva (mukaillen Hyvärinen & Rautiainen 2006, 1; Lemola
ym. 2008, 51; Luoma ym. 2011, 18 ja Hjelt ym. 2012, 18).
Tässä tutkimuksessa vaikuttavuuden kokonaiskuvaa tarkasteltaessa vaikuttavuuden panos
(Kuvio 4) on Suomen Lääketieteen Säätiön kohdennettu hankeapuraha. Vaikuttavuutta
arvioimalla pyritään tarkastelemaan, miten hyvin Suomen Lääketieteen Säätiö on voinut
hankeapurahan myöntämisellä toteuttaa sen säännöissä määrättyä tarkoitusta eli apurahoja
myöntämällä tuetaan lääketieteen koulutusta ja tutkimusta sekä säätiön toimintasuunnitelmassa
esitettyä tavoitetta edistää kansanterveyttä (Suvikumpu 2014, 4; Suomen Lääketieteen Säätiö;
Suomen Lääketieteen Säätiö 2015; Suomen Lääketieteen Säätiö 2016a).
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2.2 Vaikuttavuuden arviointi
Rajavaara

(2007,

11)

on

havainnut

jälkimodernissa

maailmassa

uudenlaista

yhteiskuntatieteellistä sanastoa. Avainsanoina käytetään mm. vaikuttavuutta, tuottavuutta,
taloudellisuutta, suorituskykyä, laatua tai innovaatiokapasiteettia. Kyseiset termit ovat arvioinnin
sanastoa. (Mt., 11.) Arviointitutkimus terminä sisältää kahden erillisen käsitteen määritelmän.
”Arviointi” on arvon määrittämistä ja ”tutkimus” taas on kuvaamista, selittämistä tai
ymmärtämistä. Arvioijana tutkijan on raportissaan otettava kantaa arvioitavan prosessin
onnistumiseen ja samalla valittava näkökulma kenen kannalta toimintaa arvioidaan.
Arvottamisen rooli jää kuitenkin lopulta arvioinnin tilaajalle ja tutkijan tulee olla raportissaan
neutraali kuvaten havaintojaan ilman arvottamista. (Robson 2001, 25; Nyholm & Airaksinen
2011, 298–299.)
Arviointi ei ole homogeenista, sillä arvioinnin sanastot, luokittelut ja kategorisoinnit eivät ole
yhtenäisiä tai edes yhteen sovitettavissa (Ahonen 2013, 119). Yksittäistä arviointia ei voi toistaa
täysin samanlaisena, vaikka periaatteessa kaikki olosuhteet olisivatkin samanlaisia. Arvioinnin
ainutlaatuisuus

on

verrattavissa

projektin

ainutlaatuisuuteen.

Arvioititilanne

on

hetkellinen erityisesti, kun arviointi

on

(Wysocki

2011,

6-7.)

räätälöity toteutus-

ja

käyttöolosuhteisiin (Ahonen 2013, 119).
Arviointitutkimus voidaan jakaa käsitteellisesti formatiiviseen tai summatiiviseen arviointiin.
Formatiivisen arvioinnin tavoitteena on, että kehitys ja arviointi kohdistuvat ajallisesti toiminnan
käynnistämiseen tai jo toiminnassa olevan prosessin arviointiin. (Virtanen 2007, 93.)
Formatiivisen arvioinnin tyypillinen kohde on uusi projekti. Pääkohteena on projektissa
tapahtuva prosessi (Robson 2001, 80–81). Summatiivisessa arvioinnissa ensi sijassa arvioidaan
jälkikäteisarviointina ja perustellusti, miten arvioitava toiminta on onnistunut ja saavuttanut
tavoitteet (Virtanen 2007, 93). Summatiivista arviointia on mahdollista käyttää monipuolisesti
kehittämis-, vertailu- ja kontrollitarkoituksiin (Jakku-Sihvonen 2010, 317). Näissä tapauksissa
arvioinnin tarkoitus on aikaansaada lopullinen raportti projektin saavutuksista ja kohteena on
ennen muuta vaikutusten arviointi (Robson 2001, 81). Arviointikysymyksillä ohjataan arvioinnin
näkökulmaa ja sitä mihin huomio halutaan arvioinnissa kiinnittää (Nyholm & Airaksinen 2011,
299).
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Tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta arvioitaessa on merkittävyyden arvioimiseksi
tarkasteltava vaikutuksia, jotka ilmaisevat tieteellisiä tai yhteiskunnallisia muutoksia (Lauronen
& Hiilamo 2014, 27). Arviointitutkimuksessa haastavinta on valita lopputulosmittarit, jotka
perustuvat arvioitavan toiminnan tavoitteisiin. Mikäli tutkimuksen vaikutukset ovat odotettavissa
vasta vuosien kuluttua, pitäisi arvioinnissa asettaa välitulosmittareita, joista ilmenisi onko suunta
tavoiteltu. (Rautava ym. 2013, 12.) Välitulosmittareiden käyttö on hyödyllistä erityisesti silloin,
kun arvioitavan toiminnan tavoitteet itsessään eivät suoranaisesti kohdistu lopulliseen
vaikuttavuuteen vaan paremminkin välituloksiin tai prosessin toimiin (Sefton ym. 2004, 50).
Lääketieteessä ja terveydenhuollossa voidaan vaikuttavuuden karkeimpana mittarina pitää
kuolevuutta. Tällöin todellinen vaikuttavuus näyttäytyisi mitattavasti kokonaiskuolevuuden
vähentymisenä. (Alho 2008, 314–316; Rautava ym. 2013, 7.) Vaikuttavuuden arvioinnissa
käytettävien mittareiden valinta on vaativaa. Esimerkiksi elämänlaadun mittareiden käyttäminen
vaikkapa lääketieteellisen tutkimuksen vaikuttavuuden mittarina on haasteellista, sillä elämisen
laatuun vaikuttavat useat eri tekijät yhtäaikaisesti. (Lumijärvi 1994, 28.)
Mustajoki (2005, 33) pitää vaikuttavuuden arvioinnin uhkana liiallista keskittymistä mitattaviin
tuloksiin, jolloin arvioinnin ulkopuolelle voivat jäädä arvokkaat vaikutukset, joiden
todentamiseksi ei ole kvantitatiivisia menetelmiä. Rahoittaja mieluusti odottaa rahoitetulta
tutkimukselta näkyviä tuloksia. Rahoittajan tulee Mustajoen (mt., 33) mielestä antaa tilaa myös
tutkimukselle, jonka hyödynnettävyys ei välttämättä ole osoitettavissa. Tutkimus voi siitä
huolimatta olla laadukasta ja ennen kaikkea viedä tieteenalaa eteenpäin. (Mt., 33.)
Dahler-Larsen (2005, 7) tiivistää vaikuttavuuden arvioinnin tutkimisen kysymyksiin ”Mikä
vaikuttaa mihinkin, miten, milloin ja millä edellytyksillä?” Vastaavasti Hyytinen ja Konttinen
(2006, 19) määrittelevät, että ”vaikuttavuusarvioinnissa seurataan sitä, missä määrin on saatu
aikaan haluttuja vaikutuksia”. Vaikuttavuuden arvioiminen ei siis ole yksiselitteistä, kuten ei
vaikuttavuuden määritteleminen käsitteenäkään. Vaikuttavuuden arvioinnilla on myös omat
haasteensa.
Rajavaara (2006b, 33-34) on tutkinut Kelan vaikuttavuutta ja havainnut neljä vaikuttavuuden
arvioinnin haastetta. Hän on todennut, että vaikuttavuuden arviointia on kehitetty erityisesti
vuorovaikutuksellisten ja yksilöllisten hyvinvointipalveluiden alueella. Esimerkiksi Kelan
etuudet ovat selkeästi yksilölle suunnattua palvelua, jolla pyritään vaikuttavuuteen. Palvelun
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vaikuttavuuden arviointi on kuitenkin vaikeasti sovellettavissa sosiaaliturvan taloudellisen
vaikutuksen arvioinnissa. Lisäksi vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa syy-seuraus –suhteiden
monimutkaisuus. Kolmas Rajavaaran (2006b, 33-34) havaitsema haaste on erottaa toisistaan
tuotokset (outputs) ja lopputuotokset (outcomes). Tuotoksista eli suoritteista saadaan yleensä
helpommin tietoa, mutta aikaansaatujen vaikutusten ja toiminnan tavoitteiden välisen suhteen
luoma vaikuttavuus vaatii pidempää tarkasteluaikaa. (Rajavaara 2006b, 33-34.) Vaikuttavuuden
arvioinnissa näkökulma ei ole toiminnan tehokkuudessa vaan todellisessa vaikuttavuudessa.
Perustutkimuksen vaikuttavuutta arvioitaessa on haasteena, että tutkimuksen vaikuttavuus
näyttäytyy eri tavoin eri aikajänteellä. Jotkin tutkimusten tulokset näkyvät vaikuttavuutena vasta
vuosien tai vuosikymmenien kuluttua pitkällä aikavälillä. Tutkija voi tutkimustaan tehdessään
vain arvella, millä aikajänteellä tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään (Donabedian 1966,
693; Rajavaara 2006b, 34; Löytönen 2010, 27; Lauronen & Hiilamo 2014, 29; Aarrevaara ym.
2016, 31.) Rajavaara (2006b, 34) on sitä mieltä, että vaikuttavuuden arvioinnista on käytännössä
todellista hyötyä vasta siinä vaiheessa, kun saatu tieto on oikeasti hyödynnettävissä toiminnan
kehittämisessä.
Löytönen (2010, 28) nostaa esiin perustutkimuksen vaikuttavuuden tutkimisen kahtalaiset
kasvot. Hän toteaa, että tutkimuksen vaikuttavuutta ei voi välttämättä tutkia, sillä usein
tutkimustulokset antavat vain arvailuja hyödynnettävyydestä eikä varmasti voida nähdä
kymmenien vuosien päähän tutkimuksen hyödynnettävyyden varmistumiseen asti. Toisaalta hän
kuitenkin toteaa, että tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan tutkia jo senkin perusteella, että kaikki
tutkimus, erityisesti lääketieteessä, ylipäätään etenee vain ja ainoastaan perustutkimuksen kautta.
Suomalaisten pidentynyt ja entistä parempilaatuinen elämä on tieteellisen tutkimuksen ansiota.
Perustutkimus on kaikesta huolimatta aina vaikuttavaa, mutta vaikuttavuutta arvioitaessa pitää
osata katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen. (Mt., 28–29.)
Lauronen ja Hiilamo (2014, 27) toteavat, että rahoituksen vaikuttavuutta on arvioitu kolmella
keskenään vuorovaikutuksessa olevalla tasolla, jotka ovat rahoitusorganisaatio, tiedeyhteisö ja
yhteiskunta. Näiden tasojen kautta rahoituksen vaikuttavuuden muutos käytännössä toteutuu.
Rahoituspäätöksensä

esimerkiksi

säätiö

perustelee

itse

sääntöihinsä

perustuvan

rahoitusstrategiansa mukaisesti. Tutkimuksen vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arvioiminen
tiedeyhteisössä on ensi sijassa tutkimuksen laadun arvottamista. Jotta tutkimus olisi laadukasta,
se tarvitsee tiedeyhteisön hyväksymisen ja tätä arvostusta voidaan mitata bibliometrisesti.
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Yhteiskunnallinen merkittävyys on haasteellisempi mitattava. Yhteiskunnallisuus kuvaa
tutkimuksen elämänlaatuun vaikuttavia hyötyjä. (Lauronen & Hiilamo 2014, 27–28; Rajavaara
2006a, 85.)
Virranniemi (2015, 114) on tehnyt samanlaisia havaintoja ja hän toteaa yhteiskuntaan
näyttäytyvien tutkimustulosten vaikutusten olevan monitahoisia ja ne ilmenevät monilla tavoilla.
Tutkimustulokset voivatkin siirtyä käytäntöön hyödynnettäviksi useita eri reittejä, suoraan tai
välillisesti. Hänen mukaan bibliometrisin menetelmin voidaan arvioida paitsi tutkimuksen
tieteellistä laatua myös tutkimusyksikön tai tutkimushenkilöstön tehokkuutta. (Mt., 114.)
Toisaalta julkaistessaan tutkimuksiaan, tutkija saa tiedeyhteisöltä avokasta palautetta, joka taas
osaltaan vie tutkimusta eteenpäin (Kannisto 1991, 81). Kansainvälisessä vertaisarvioinnissa
menestynyt tutkimus on korkeatasoista (Aarrevaara ym. 2012, 75). Kanninen ja Lemola (2006,
5) ovat niin ikään havainneet, että arviointitoimintaa tulisi suunnata etusijassa laadulliseen
vaikuttavuusarviointiin, jolloin arviointi kohdistettaisiin tutkimuksen vaikutuksiin ja näiden
vaikutusten syntyä edistäviin mekanismeihin.
Rajavaara (2006a, 84) huomauttaa, että vaikuttavuuden arvioinnin haasteet näyttäytyvät eri
tavoin erilaisissa tietokulttuureissa. Paikallisesti, eri tieteenaloilla tai erilaissa hallinto- ja
asiantuntijaympäristöissä ovat erilaiset vaikuttavuuden tietokulttuurit. Tietokulttuurien erot
vaikuttavat osaltaan suhtautumiseen, pidetäänkö vaikuttavuustietoa tarpeellisena. Esimerkiksi
lääketieteeseen liittyvää vaikuttavuustiedon tarpeellisuutta ei kyseenalaisteta vaan päinvastoin,
vaikuttavuustutkimus ja hoitosuositukset ovat luonnollinen osa lääketieteitä ja terveydenhuoltoa.
(Mt., 84.)
Vaikuttavuutta tutkittaessa on ollut vähemmän esillä se, mikä on tuotettavan tiedon hyödyntäjän
rooli tutkimuksen vaikuttavuutta edistävänä tekijänä (Rinta 2006, 36-37). Rinta (2006, 36-37)
huomauttaa rahoituksen erityistehtävänä olevan perustutkimuksen turvaamisen, jotta tutkimus
tuottaa tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellisiä tuloksia. Tutkimuksen vaikuttavuus
syntyy toimijoiden vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuuden ilmeneminen edellyttää yhteistyötä
sekä tutkijoiden kesken, että tutkijoiden ja tulosten hyödyntäjien välillä, niin tutkimushankkeen
aikana kuin sen jälkeenkin.

Tutkimusyhteistyöllä ja verkostoitumisella tulokset leviävät

laajemmalle ja tutkimuksen tulosten vaikuttavuus lisääntyy pidemmällä aikavälillä. Yhteistyö
myös edesauttaa tulosten soveltamisessa käytäntöön. Yhteistyö voi parhaimmillaan johtaa
toimintojen ja toimijoiden kansainvälistymiseen, mikä edelleen kasvattaa tutkimuksen laatua ja
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arvostusta.

(Rinta 2006, 36-38; Aarrevaara ym. 2012, 75.) Aarrevaara ym. (2015, 79)

toteavatkin, että tiedeyhteisön yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkasteltaessa ovat osallisuuden
muodot nousseet oleellisiksi teemoiksi.
Aarrevaara ja Pulkkinen (2016, 12) havaitsivat Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien
hankkeiden vuorovaikutusta tarkastellessaan, että vuorovaikutus on ehdottomasti huomioitava
vaikuttavuutta arvioitaessa, koska se on olennainen osa tutkimushanketta. Vuorovaikutus ja
vuorovaikutussuunnitelma ovat tutkimusta edistäviä menetelmiä eivätkä vain irrallisia tehtäviä.
Vaikka tutkija ensi sijassa vastaa laadukkaasta tutkimuksesta, hänellä on mahdollisuus toimia
aktiivisesti välittäjänä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa ja näin edistää tutkimuksen
menestymistä. Hyviä tuloksia oli saatu ottamalla sidosryhmien toimijat mukaan jo hankkeen
alussa, suunnitteluvaiheessa. Toki yhteistyö vie tutkijan aikaa itse tutkimustyöltä, mutta
panostuksesta on hyötyä sekä tutkijalle että tutkimushankkeelle. (Mt., 12.)

2.3 Vaikuttavuutta ennakoivat tekijät
Hyytinen ym. (2009, 81) ovat tarkastelleet vaikuttavuuden arviointia erityisesti ennakoivan
vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta. He ovat havainneet arvioinnin yleisesti kohdistuneen jo
tapahtuneen toiminnan arviointiin. He kuitenkin kannustavat nykyisessä kehitysnopeudessa
suuntaamaan arvioinnin mielenkiintoa enenevässä määrin ennakointiin ja tulevaisuuden
kehityksen arvioimiseen. Arviointi on hiljalleen siirtymässä ulkopuolisesta arvioinnista
vuorovaikutteisiin, monitoimijaisiin arviointiprosesseihin. (Mt., 81.)
Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin kannalta itse arvioitava toimintaprosessi on yhtä tärkeä kuin
lopulliset arviointitulokset (Hyytinen ym. 2009, 81). Dahler-Larsen (2005, 5) korostaa, että
vaikuttavuuden arviointi käsittää aina niin vaikuttamisen prosessin kuin itse vaikutuksen eli
vaikuttamisen prosessin seurauksen. Vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden arviointia tarkasteltaessa
väistämättä nousee arviointiprosessin myötä esille myös välilliset vaikutukset, sivuvaikutukset
tai jopa tarkoittamattomat haittavaikutukset, joita ei prosessissa tavoiteltu (Lumijärvi 1994, 121;
Meklin 2001, 108-110). Arvioinnissa havaitut vaikutukset voidaan siis jakaa ennakoituihin,
ennakoimattomiin, hyödyllisiin tai haitallisiin vaikutuksiin (Kuitunen & Hyytinen 2004, 22;
Dahler-Larsen 2005, 41; Mustonen & Kärkkäinen 2006, 14). Kuitunen ja Hyytinen (2004, 22)
toteavat, että vaikutukset ja vaikuttavuus eroavat tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa
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toisistaan siten, että vaikuttavuudessa ei oteta huomioon edellä mainittuja tarkoittamattomia
vaikutuksia.
Nieminen ja Auranen (2010, 21–22) ovat puolestaan havainneet, että arviointitoiminnassa
käytetään jopa liian yksioikoisesti panos- ja tulosmittareita ja tieteellisen toiminnan prosessit ovat
jääneet vähemmälle huomiolle (myös Lemola ym. 2008, 6). Mittarit on alun alkaen kehitetty
resurssien kuvaajiksi (Nieminen & Auranen 2010, 21–22). Lääketieteen arvioinnista ja erityisesti
lääkärin työn laadunvarmistuksesta kiinnostuttiin Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Avedis
Donabedian loi terveydenhuollon laadunarvioinnin mallin, joka perustui panosten, prosessin ja
tulosten erittelyyn. Donabedianin mallia on käytetty Suomessakin terveydenhuoltoa tutkittaessa.
(Kumpusalo & Mäkelä 1993; Kvist 2004; Tervo-Heikkinen 2008.)

Tässä tutkimuksessa

sovelletaan vaikuttavuuden ennakoinnin

selvittämisessä

Avedis

Donabedianin (1980) rakenne-, prosessi- ja lopputulosmallia (Kuvio 5). Donabedianin mallin
ideana on oletus, että rakennetekijät mahdollistavat sujuvan prosessin, joka ovat edellytys
lopputulostekijöille (Tepponen 2009, 53). Prosessi- ja lopputulostekijöitä tarkastelemalla
voidaan ennakoida tulevaa vaikuttavuutta.

Rakennetekijät

Kuvio 5.

Prosessitekijät

Lopputulos
tekijät

Donabedianin rakenne-, prosessi- ja lopputulosmalli (mukaillen Donabedian
1980, 90; Shojania ym. 2007, 113).

Rakennetekijöinä ymmärretään toiminnan mahdollistavat aineelliset ja aineettomat voimavarat
(säätiön rahoitus rahoitettavaksi valitulle hankkeelle, tutkimushanketta hallinnoivana
organisaationa yliopisto/tutkimuslaitos ja sen henkilöstö). Prosessitekijöitä ovat prosessin
välittömät vaikutukset ja keskipitkän aikavälin vaikutukset (vrt. tutkimusasetelma Kuvio 1).
Välittömiä vaikutuksia ovat mm. osaaminen ja tutkimuksen tehostuminen, uusi tieto, tutkijan
uran eteneminen, tutkimukseen liittyvät julkaisut, verkostoituminen tai patenttihakemukset.
Keskipitkän aikavälin vaikutuksia voivat olla kumppanuuteen perustuva yhteistyö ja
tutkimusmenetelmien kehittyminen, kustannussäästöt, uusien työpaikkojen muodostuminen,
osaamisen

vahvistuminen,

uudet

tutkimusalueet

tai

alustavien

tutkimustulosten
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popularisoiminen. Prosessitekijöillä selvitetään, miten vaikutuksia saadaan aikaan ja kuinka
tutkimusprosessin laatua vahvistetaan. Lopputulostekijöitä ovat tutkimuksen pitkän aikavälin
tulokset sekä mahdolliset tutkimuksen antamat uudet käytänteet (esim. kliinisessä lääketieteessä
Käypä hoito -suositukset). Lopputulostekijät ovat tuloksia, jotka varmistavat ja ennakoivat
vaikuttavuutta. (Donabedian 1966, 694; Idänpää-Heikkilä ym. 2000; Kuitunen & Hyytinen 2004,
23; Mustonen & Kärkkäinen 2006, 14; Hyvärinen & Rautiainen 2006, 7; Suomen Akatemia
2006a, 23; Kaarlola 2007, 13; Tepponen 2009, 54; Hjelt ym. 2012, 65.)
Ennakointi terminä voidaan suppeasti määritellä tulevaisuutta kuvaavaksi käsitteeksi (Turtiainen
1999, 26). Turtiainen (1999, 28) tarkentaa, että kaiken ennakoinnin tulee perustua tosiasioihin.
Tulevaa toimintaa voidaan ennakoida, mutta tämä vaatii ensin teorian hahmottamista ja tiedon
haltuunottoa. Ennakointi koostuu tiedosta ja tiedon prosessoinnista aina tiedonkeruusta lähtien
raportointiin asti. (Mt., 29-30.) Sitäkin voi pitää ennakoinnin tavoitteluna, kun tuotettua tietoa
hyödyntämällä on kautta aikain pyritty päätöksenteossa valistuneempiin ja parempiin tuloksiin.
(Valovirta & Hjelt 2005, 95.) Prosessi- ja lopputulostekijöitä tarkastelemalla voidaan ennakoida
prosessissa prosessitekijöiden osalta laatua ja lopputulostekijöiden osalta vaikuttavuutta.

24
3 TUTKITTAVAN KOHTEEN ESITTELY

3.1 Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perustettiin vuonna 1881 alun perin suomen kielen aseman
parantamiseksi suomalaisessa lääketieteen opetuksessa. Jo alusta asti seuran tavoitteena oli myös
lääketieteen tutkimuksen tukeminen Suomessa ja 1950-luvun lopulla kiinnitettiin huomiota
siihen, miten voitaisiin tehokkaammin hoitaa seuran rahastoja sekä varainhankintaa
lääketieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. Duodecimin johtokunta päätti kokouksessaan
20.10.1960 perustaa Suomen Lääketieteen Säätiön, jolle luovutettiin viisi miljoonaa markkaa
peruspääomaksi. Säätiön toiminnan mahdollisti erityisesti alkuvuosina lahjoitukset, sillä alussa
myönnetyt apurahat olivat mahdollisia suoraan lahjoituksista ja vasta myöhemmin omaisuuden
tuotoista. (Suomen Lääketieteen Säätiö n.d.)
Säätiön säännöissä on määritelty säätiön tarkoitukseksi tukea suomalaista lääketieteellistä
tutkimustyötä ja koulutusta. Tätä tavoitetta varten säätiöllä on mahdollista jakaa apurahoja ja
palkintoja, toteuttaa julkaisutoimintaa, sekä perustaa ja ylläpitää säätiön tarpeelliseksi katsomia
laitoksia. Lisäksi säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä. Mahdollistaakseen toimintansa,
säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. (Suomen Lääketieteen Säätiö
2016a.)
Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan
valitsema
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jäseninen

Hallintoneuvosto

Suomen

toimikausi

on

Lääketieteen
kolme

Säätiön

kalenterivuotta.

hallintoneuvosto

(Liite

1).

Säätiön

hoitaa

ja

asioita

hallintoneuvoston ulkopuolelle jäävissä asioissa päätösvaltaa käyttää kuusijäseninen hallitus
(Liite 1), jonka hallintoneuvosto on nimennyt. Suomen Lääketieteen Säätiön säännöt on viimeksi
päivitetty uuden Säätiölain (24.4.2015/487) mukaisiksi Suomen Lääketieteen Säätiön
hallintoneuvostossa

18.4.2016

ja

päivitetyt

säännöt

on

vahvistettu

Patentti-

ja

rekisterihallituksessa 4.10.2016. (Suomen Lääketieteen Säätiö 20016a.) Säätiöllä on osaaikainen asiamies ja sihteeri. Muut toimistopalvelut hankitaan Suomalaisen Lääkäriseura
Duodecimin kautta. (Suomen Lääketieteen Säätiö 2016b, 4.)
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3.2 Suomen Lääketieteen Säätiön apurahajärjestelmä

Suomen Lääketieteen Säätiö on vuoden 2001 jälkeen rahoittanut lääketieteen tutkimusta yli 26
miljoonalla eurolla ja apurahan on saanut yhteensä reilut 2000 henkilöä (Taulukko 1).
Yleishyödyllisiä säätiöitä tutkiessaan Virén (2014, 111) listasi Suomen Lääketieteen Säätiön
olevan säätiön taseen loppusumman (2013: 64 481 023 €) mukaan arvioiden 44. suurin säätiö
Suomessa.
Taulukko 1. Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämien kaikkien apurahojen hakijoiden, saajien
ja apurahojen määrät vuosian 2001-2015 (Suomen Lääketieteen Säätiön
toimintakertomukset ja pöytäkirjat 2001-2015).
Apurahahakemuk
-set yht.
kpl/vuosi

Myönnetyt
apurahat
yht. €
/vuosi*,
***

Apurahan
saajat
henkilöä/
vuosi

Myönnetyt
muut kuin
hankeapurahat
€/vuosi*

Muun kuin
hankeapurahan
saajat
henkilöä/v

Hankeapurahan
hakijat
henkilöä/v

Myönnetyt
hankeapurahat yht.
€/vuosi*

Hankeapurahan
saajat
henkilöä/
vuosi
11
10
9
7
8
7
5
9**
7**
6
6
6
7
5
5
108

2001
39
1 223 000
2002
2 076 393
200
899 336
190
37
1 177 057
2003
2 094 360
155
894 360
146
30
1 200 000
2004
1 768 000
149
797 000
142
36
971 000
2005
492
1 876 300
128
807 300
120
32
1 069 000
2006
511
1 801 000
106
801 000
99
24
1 000 000
2007
502
1 797 500
119
797 500
114
36
1 000 000
2008
480
1 900 000
146
900 000
137
36
1 000 000
2009
423
1 751 000
128
851 000
121
29
900 000
2010
599
2 165 000
161
1 265 000
155
33
900 000
2011
519
1 975 000
120
975 000
114
31
1 000 000
2012
559
1 875 000
120
975 000
114
36
900 000
2013
591
1 756 500
141
906 500
134
29
850 000
2014
593
1 851 500
166
1 051 000
161
37****
800 000
2015
700
1 952 000
170
1 077 000
165
32****
875 000
Yht.
26 640 053
2009
1912
497 13 865 057
* = myönnetyn apurahan määrään ei ole laskettu mukaan mahdollista lisäapurahaa vakuutusta varten.
**= kaikki apurahan saajat eivät käyttäneet apurahaa
***= Kannustus-, tutkimus-, Eka- ja palaavan tutkijan apuraha. Eka-apuraha on myönnetty vuodesta 2010 alkaen ja
palaavan tutkijan apuraha vuodesta 2014 alkaen.
****=mukana hakemuksissa myös palaavan tutkijan apurahan hakijat

Säätiö

myöntää

kuudenlaisia

erilaisia

apurahoja:

eka-apuraha,

kannustusapuraha,

tutkimusapuraha, tutkijatohtori –apuraha ulkomaille (post doc), palaavan tutkijan apuraha ja
hankeapuraha eli tutkimusryhmän perustajan apuraha (Suomen Lääketieteen Säätiö n.d.).
Samalla tutkijalla on mahdollista saada vuosien aikana useampia erilaisia apurahoja tutkijan
uransa etenemisen mukaan, mutta linjana on ollut, että kukin tutkija saa tutkimusapurahaa lukuun
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ottamatta kutakin apurahaa vain kerran urallaan ja näin apurahojen myöntäminen
mahdollisimman usealle mahdollistuu.
Apurahoja haetaan tutkijatohtori –apuraha ulkomaille (post doc) hakemusta lukuun ottamatta
Suomen Lääketieteen Säätiön sähköisellä hakulomakkeella ja haluaika on vuosittain toukokuu.
Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt myös omaa post doc -apurahaa vuoteen 2013 asti,
josta lähtien post doc -apuraha on ohjattu säätiöiden yhteisen poolin kautta. Apuahojen
myöntäminen tapahtuu tieteellisen arvioinnin perusteella. Säätiön stipendivaliokunta arvioi
eka-, kannustus- sekä tutkimusapurahojen hakemukset ja apurahavaliokunta palaavan tutkijan ja
tutkimusryhmänperustajan eli hankeapurahan apurahahakemukset. Tutkijatohtori –apuraha
ulkomaille (post doc) –hakemukset arvioidaan säätiöiden post doc –poolin asiantuntijaryhmässä.
(Suomen Lääketieteen Säätiö n.d.; Suomen Lääketieteen Säätiö 2016b, 4.)
Seuraavassa kuvaan lyhyesti, miten Suomen Lääketieteen Säätiön eri apurahat kohdentuvat ja
millaisia eroja on esimerkiksi myöntämisperusteissa (Suomen Lääketieteen Säätiö n.d.).
Eka-apurahaa on myönnetty vuodesta 2010 lähtien. Se on suunnattu lääketieteen opiskelijoille
tai lisensiaateille, jotka vasta aloittelevat tutkijanuraansa. Hakemuksen arviointi painottuu
tutkimussuunnitelmaan, eikä hakijalta odoteta olevan julkaisuja. Eka-apurahaa ei myönnetä
ennen hakuajan päättymistä väitelleille ja apurahan voi saada vain kerran. Vuonna 2016
myönnettävän eka-apurahan suuruus on 2 500 €/hakija.
Kannustusapuraha voi olla joko Suomen Lääketieteen Säätiön tai Suomalaisen Lääkäriseura
Duodecimin myöntämä. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella ja samoilla kriteereillä.
Apuraha on tarkoitettu väitöskirjaa tekeville nuorille tukijoille ja hakemusten arvioinnissa
kiinnitetään huomiota tutkimussuunnitelmaan sekä aiempiin ansioihin. Apuraha myönnetään
vain kerran eikä saaja voi olla ennen hakuajan päättymistä väitellyt. Vuonna 2016
kannustusapuraha on 5 000 euroa/hakija.
Tutkimusapuraha on tarkoitettu lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille
päätoimisen tutkimuksen rahoittamiseksi. Apuraha voidaan myöntää neljäksi tai kahdeksaksi
kuukaudeksi, tai täydeksi vuodeksi. Apurahan saaja ei voi olla ns. varttunut tutkija (professori tai
dosentti). Vuonna 2016 tutkimusapuraha on enintään 9 000 €/4kk, 18 000 €/ 8kk tai 27 000
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€/12kk. Tutkimusapurahan voi saada sama hakija kaksi kertaa ja apurajan käytöstä on tehtävä
säätiölle selvitys.
Tutkijatohtori –apuraha ulkomaille (post doc). Suomen Lääketieteen Säätiö myöntää post doc –
tutkimukseen ulkomailla apurahoja säätiöiden yhteisen poolin kautta. Post doc -pooli koostuu
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsensäätiöistä. Ideana on tarjota väitöskirjan jälkeen
vähintään vuoden kokonaisrahoitus ulkomaille tutkimustyöhön lähteville tohtoreille. Säätiöt
sijoittavat vuosittain yhteensä 3 200 000 euroa pooliin. Apurahalla on vuosittain kaksi
hakujaksoa ja apuraha haetaan Säätiöiden post doc –poolin sähköisellä hakemuksella.
(Säätiöiden post doc –pooli n.d.) Suomen Lääketieteen Säätiö on ollut mukana Säätiöiden post
doc –poolin apurahan myöntämisessä vuodesta 2013 lähtien (Suomen Lääketieteen Säätiö 2014).
Lääketieteen tohtorin tutkinnon ja onnistuneesti toteutuneen, vähintään vuoden mittaisen
ulkomailla vietetyn tutkimusjakson jälkeen Suomeen palaava tutkija voi anoa Suomen
Lääketieteen Säätiöltä palaavan tutkijan apurahaa. Apurahaa tulee hakea ulkomailla vielä
ollessa ja apuraha on maksimissaan 50 000 € sisältäen enintään 5 000 € yleiskustannusosuuden
(tutkimuslaitokselle tai yliopistolle maksetut kustannukset). Suomen Lääketieteen Säätiö on
myöntänyt palaavan tutkijan apurahaa vuodesta 2014 lähtien.
Hankeapuraha

eli

tutkimusryhmän

perustajan

apuraha

on

tarkoitettu

väitelleille

lääkäritutkijoille, jotka ovat tutkijanuransa alkuvaiheessa. Apuraha myönnetään enintään kolmen
vuoden yhtämittaista lääketieteellisesti merkittävää tutkimushanketta varten ja tutkimusjakson
tulee alkaa myöntämisvuotta seuraavan vuoden aikana. Apurahan saajan odotetaan jäävän
kokoaikaiseksi tukijaksi selkeissä jaksoissa (6 kk / vuosi), yhteensä 18 kuukauden ajaksi kolmen
vuoden aikana. Sivutoimeen käytettävää aikaa on myöntämisehdoissa rajoitettu. Apurahan saaja
ei voi olla professori, ylilääkäri eikä muu ns. varttunut tukija. Apuraha on ensi sijassa tarkoitettu
tutkimusjakson aikaiseen tulojen menetyksen korvaamiseen sekä muihin tutkimuksen
aiheuttamiin kustannuksiin. Apurahalla voi myös palkata hankkeeseen muun tutkijan. Apurahaa
hakiessa käyttötarkoituksesta tulee esittää suunnitelma, josta ilmenee apurahan kustannusarvio
ja rahoitus. Tutkija tarvitsee apurahaa hallinnoimaan tutkimuslaitoksen tai yliopiston ja
yleiskustannukset voivat olla enintään 10% myönnetystä apurahasta. Apuraha maksetaan
vuosittain ja säätiö odottaa apurahan saajalta vuosiraporttia tutkimuksen etenemisestä, käytetystä
työajasta sekä varojen käytöstä. Mikäli apurahaa ei käytetä myöntämisvuotta seuraavien kolmen
vuoden aikana, tukee säätiön hallitukselta anoa tutkimuskauden jatkamista. Jos tutkimuskaudelle
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ei anota jatkoa ja apurahaa on vielä käyttämättä, kun myöntämisestä on kulunut neljä
kalenterivuotta, on maksamaton loppuerä peruttu. Ellei apurahaa ole ryhdytty käyttämään
myöntämistä seuraavan vuoden aikana, katsotaan apuraha peruuntuneeksi.
Suomen Lääketieteen Säätiön hallitus tarkistaa ja tarvittaessa myös tarkentaa vuosittain
apurahaperiaatteensa. Vuodesta 2015 alkaen hankeapuraha on nimetty tutkimusryhmän
perustajan apurahaksi. Säätiö muutti nimitystä, koska se halusi tarkentaa, että kyseinen apuraha
on apurahan saajakohtainen eikä hankekohtainen. Toisin sanoen ajatus on, että sama hakija saa
vain kerran tutkimusryhmän perustajan apurahan, vaikka hänellä olisikin useampia hankkeita.
Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään edelleen nimitystä hankeapuraha.

3.3 Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahan myöntämisprosessi
Tämän tutkimuksen aineistossa tarkastellaan tarkemmin vuosina 2001-2012 myönnettyjä
hankeapurahoja (taulukossa 1 harmaalla korostettu alue). Vuosina 2001-2012 Suomen
Lääketieteen Säätiö on myöntänyt hankeapurahaa kaikkiaan 91 tutkijalle yhteensä 11 340 057
euroa (2001-2015 yht. 108 tutkijalle 13 865 057 euroa). Kahta hankeapurahan myöntämistä
lukuun ottamatta rahoitetut tutkimushankkeet ovat toteutuneet.
Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat ovat haettavissa vuosittain 1.-31. toukokuuta (Kuvio 6).
Hakemusten saavuttua palaavan tutkijan apurahahakemukset sekä tutkimusryhmän perustajan
apurahan

eli

hankeapurahan

hakemukset

arvioi

säätiön

apurahavaliokunta.

Hankeapurahahakemusten osalta kaikki hakemukset arvioidaan ennen valiokunnan kokousta
valiokunnan jäsenten (6) toimesta esiaviointina tieteellisen pätevyyden ja apurahan saajaksi
soveltuvuuden mukaan pisteyttäen (1-5). Tässä vaiheessa apurahavaliokunnan jäsenet myös
ilmoittavat, mikäli he ovat syystä tai toisesta esteellisiä käsittelemään joidenkin hakijoiden
hakemuksia. Apurahavaliokunnan jäsenten arvioinneista sekä hakemuksen antamasta
informaatiosta (julkaisut, viittaukset, väitöskirjaohjaus ym.) valmistellaan valiokunnan
kokoukseen kooste hakuprosessin jatkotyöstämistä varten ja koosteessa näkyy myös
esteellisyysasetelmat.
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Hakukuulutus
- hakuaika 1.-31.5.

Hakemusten esiarviointi

Apurahavaliokunta
- esitys apurahan saajista (syyskuu)

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
- lausunto apurahaesityksistä

Suomen Lääketieteen Säätiön hallitus
- apurahapäätösten vahvistaminen (lokakuu)

Duodecimin vuosipäivä (marraskuu)
- Suomen Lääketieteen Säätiön ja Duodecim-seuran
apurahojen julkistaminen

Kuvio 6.

Hankeapurahojen myöntämisprosessi Suomen Lääketieteen Säätiössä (Suomen
Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta 5.9.2016).

Seuratessani apurahanvaliokunnan (Liite 1) kokousta 5.9.2016 apurahavaliokunta kävi
kokouksessaan vielä yhdessä läpi kaikki saapuneet hakemukset ja annetut esiarvioinnin
pisteytykset. Hakemuksista karsitiin aluksi yhdessä pois sellaiset hakemukset, jotka selkeästi
eivät täyttäneet hakukuulutuksessa annettuja kriteerejä (esimerkiksi hakija ei ole lääketieteen
tohtori tai on jo ns. varttunut tukija, professori tai ylilääkäri). Samalla keskusteltiin hakemuksessa
esitellyn tutkimushankkeen lääketieteellisestä merkitsevyydestä. Tarvittaessa vielä kokouksen
aikana hankitiin tarkentavaa ja päätöksenteossa merkityksellistä lisätietoa hakijoista.
Ensimmäisellä

hakemusten

läpikäynnillä

pyrittiin

selvittämään

8-10

potenttialisinta

hankeapurahan saajaa. Seuraavaksi kukin apurahavaliokunnan jäsen henkilökohtaisesti asetti
valitut hankeapurahaehdokkaat (8-10) paremmuusjärjestykseen ja apurahavaliokunta laski
ehdokkaille annettujen sijoitusten mukaisen keskiarvon. Apurahavaliokunta vielä keskusteli
saadusta esityksestä lopulliseksi paremmuusjärjestykseksi sekä vertaili erityisesti hyvin lähelle
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toisiaan pisteytettyjen hankeapurahahakijoiden hakemuksia ja hankesuunnitelmia. Tavoitteena
on mahdollisimman yksimielinen apurahavaliokunnan esitys hankeapurahan saajiksi.
Kun apurahavaliokunta oli päättänyt, keille hakijoille se esittää hankeapurahaa myönnettävän, se
teki myös esityksen myönnettävistä apurahamääristä huomioiden Suomen Lääketieteen Säätiön
hallituksen

hankeapurahoille

vuosittain

asettaman

kokonaissumman.

Vuonna

2015

hakukuulutuksessa ilmoitettiin myönnettävien hankeapurahojen olevan suuruudeltaan 175 000 240 000 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin yhteensä viidelle (5) hakijalle ja myönnetyt
hankeapurahat olivat kaikki suuruudeltaan 175 000 € (yht. 875 000 €). Hankeapurahan
myöntämisvuosina 2001-2015 yksittäiset hankeapurahat ovat vaihdelleet 50 000-200 000 €
välillä. Apurahavaliokunnan esitys hankeapurahan saajista ja heille myönnettävistä apurahoista
käy lausunnolla Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin hallituksessa, jonka jälkeen Suomen
Lääketieteen Säätiön hallitus vahvistaa lopulliset apurahapäätökset. Virallisesti Suomen
Lääketieteen Säätiön apurahat ja palkinnot julkaistaan Duodecim-seuran marraskuisessa
vuosijuhlassa.
Vuosina 2001-2012 hankeapurahaa on vuosittain hakenut keskimäärin 33 hakijaa ja se on
myönnetty keskimäärin kahdeksalle (8) hakijalle vuodessa (N=91). Kyseisenä aikana lähes joka
neljäs hakija on saanut apurahan. Myönnetty hankeapuraha on ollut määrältään keskimäärin 131
979 euroa saajaa kohti. Tämä tarkoittaa kolmen vuoden tutkimushankkeessa noin 43 993 euroa
vuodelle. Kivelä (n.d.) on tarkastellut Suomen Lääketieteen Säätiön vuosien 2001-2008
hankeapurahan saajia ja hänen havaintonsa ovat saman suuntaiset. Hakijoiden määrä on vuoden
2008 jälkeen hieman laskenut (2001-2008 keskimäärin 35 hakijaa/vuosi) ja säätiön myöntämä
hankeapurahan kokonaissumma vähän kasvanut (2001-2008 keskimääräinen hankeapuraha
130 000 euroa/apurahan saaja). (Kivelä n.d.) On hyvin mahdollista, että yleinen Suomen
taloudellinen laskusuhdanne vaikutti tilapäisesti sekä hankeapurahan hakijoiden määrään, että
myönnettävän hankeapurahan suuruuteen. Todettakoon, että Suomen Lääketieteen Säätiön
kokonaisapurahamäärä aleni vain hetkellisesti vuonna 2009.
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT
4.1 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruu
Tutkimuksen

perusjoukon

muodostavat

Suomen

Lääketieteen

Säätiön

myöntämän

hankeapurahan vuosina 2001-2012 saaneet tutkijat (N=91). Tämän joukon ulkopuolelle jäivät ne
2001-2012 hankeapurahan saajat, jotka eivät käyttäneet myönnettyä apurahaa (2) ja joille ei
löytynyt luotettavaa sähköpostiosoitetta (2) Webropol-kyselyn lähettämiseksi. Perusjoukon
ulkopuolelle jäi niin ikään kaikki vuosina 2013-2015 myönnetyt hankeapurahan saajat (17),
koska heidän tutkimushankkeensa ovat vielä kesken.
Tutkimuksen tausta-aineistona on hyödynnetty saatavilla olevia hankeapurahahakemuksia
vuosina 2001-2012 myönnettyjen apurahojen osalta. Osa hakemuksista (yli 10 vuotta vanhoja)
oli jo ehditty hävittää ja osa oli saatavilla paperiversioina. Vuodesta 2008 lähtien Suomen
Lääketieteen Säätiön apurahahakemukset ovat olleet sähköisiä, joten niistä hakemuksista oli
käytettävissä säätiön tekemä yhteenveto Excel-tiedostona. Varsinainen kyselytutkimusaineisto
on kerätty Webropol-kyselyllä syyskuussa 2016. Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö hankki
yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa Helsingin yliopiston kirjastolta
bibliometrisen analyysin koko perusjoukosta, lukuun ottamatta kahta tutkijaa, jotka eivät
käyttäneet myönnettyä rahoitusta (N=89).
Webropol-kysely valikoitui aineiston keräysmenetelmäksi, koska siten arvioitiin perusjoukon
apurahansaajien olevan parhaiten ja sujuvimmin tavoitettavissa. Hankeapurahan saajat sijoittuvat
maantieteellisesti ympäri Suomea ja heidän työtehtäviensä vuoksi verkkokyselyyn vastaaminen
oli joustavampaa kuin esimerkiksi haastattelun, lomakekyselyn tai puhelinhaastattelun
järjestäminen. Vastaajan näkökulmasta verkkokyselyyn vastaaminen on vaivatonta, kun hän voi
itse

määritellä

vastausajankohdan

kyselylinkin

avoinna

olon

puitteissa.

Toisaalta

verkkokyselyssä kustannukset ovat minimaaliset. Itse kyselyn toteuttaminen ja vastausten
analysoinnin voi halutessaan tehdä täysin paperittomasti. Webropol-ohjelman käyttö oli
tutkimuksen teossa mahdollista Lapin yliopiston lisenssillä. (Valli & Perkkilä 2015, 109-110.)
Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahan saaneita lähestyttiin toteutettavaan tutkimukseen
liittyen ensimmäisen kerran tiedonannolla sähköpostitse 4.7.2016. Sähköpostiviestissä
alustavasti kerrottiin tulevasta Webropol-kyselytutkimuksesta ja ohjattiin apurahan saajia
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rekisteröitymään ResearcherID-palveluun sekä päivittämään julkaisunsa ajantasaisiksi Web of
Science –tietokantaan. Suomen Lääketieteen Säätiö selvitti hankeapurahansaajien yhteystiedot
ja sähköposti lähetettiin säätiöstä. Kahdelle (2) tutkijalle ei säätiö onnistunut löytämään
sähköpostiositetta ja kuuden (6) apurahansaajan sähköposti palautui (Undelivered Mail Returned
to Sender).
Aikataulullisesti Webropol-kyselylomakkeen luominen ajoittui kesä-heinäkuuhun 2016 (Kuvio
7). Webropol oli minulle entuudestaan tuttu ainoastaan kyselyihin vastaamisen näkökulmasta.
Käytännössä siis kyselylomaketta luodessani samalla tutustuin ja opiskelin Webropolkyselylomakkeen ominaisuuksia tekemällä oppien. Kyselylomakkeeseen liittyen sain ohjausta
Lapin yliopiston tilastotieteiden yliopisto-opettajalta.

Tutkimussuunnitelma

Etukäteisinformointi

Webropolkysely

Analyysi

Bibliometrinen
analyysi

Ryhmäkeskustelu

Johtopäätökset

Raportointi

12/2016

5/2016

Kuvio 7. Tutkimusprosessi aikajanana.
Suomen Lääketieteen Säätiössä oli jo ennen varsinaista toimeksiantoa, vaikuttavuusarviointia
alustavasti suunniteltaessa, mietitty mitä hankeapurahan saajilta haluttaisiin kysyä. Tämä säätiön
kysymyslistan luonnos ohjasi kyselyn ja koko tutkimuksen muotoutumista laadulliseksi
tutkimukseksi. Alustavat kysymykset olivat enimmäkseen hankerahoituksen saaneille
suunnattuja itsearviointikysymyksiä, joihin on mahdollista vastata ainoastaan avoimissa
kysymyksissä. Laadullisella näkökulmalla tavoitellaan apurahansaajien kertomaa kokemusta.
Ajallisesti tämä kokemuksen tutkiminen on kiinnittynyt myönnetyn rahoituksen käyttöaikaan,
itse tutkimusprosessiin ja sen jälkeisiin tutkimushankkeen käynnistämiin muutoksiin.
Laadullisessa tutkijassa tutkijan rooli on toimia valintojen tekijänä ja valita tutkimuksessa tiedon
näkökulma. (Ronkainen, Mertala & Karjalainen 2008, 17-18.)
Kyselylomakkeen (Liite 2) kysymykset teemoittelin tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti,
huomioiden

Suomen

Lääketieteen

Säätiön

esittämät

kysymysehdotukset.

Myös

kyselylomakkeen sivutus myötäili väliotsikoiden mukaista teemoittelua, lukuun ottamatta
prosessia koskevien kysymysten laajenemista kolmelle sivulle hyppykysymyksen vuoksi ja
kahden viimeisen väliotsikon yhdistämistä samalle sivulle. (Ronkainen, Karjalainen & Mertala
2008, 37.) Webropol-kyselyn sivutus oli jaettu teemoittain seuraavasti:
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Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämän hankeapurahan taustatiedot (sivu 2/10)
Hankeapurahatutkimuksen prosessi (3-5/10)
Rahoitetun hankkeen tutkimustulokset (6/10)
Hankeapuraha ja henkilökohtainen ura (7/10)
Käytännön yhteistyö Suomen Lääketieteen Säätiön kanssa (8/10)
Apurahan saajan taustatiedot (9/10)
Palaute (10/10)
Ryhmähaastatteluun osallistuminen (10/10)

Kyselylomake muodostui yhteensä 10 sivun mittaiseksi, mukaan luettuna ensimmäisellä sivulla
ollut Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtajan saatekirje ja Webropolin
täyttöohje. Jokaisen sivun yläreunassa (vasemmalla) oli säätiön logo ja alareunassa sivutus (110/10), etenemisohjaus (edellinen – seuraava), etenemisen seurantapalkki ja painike mahdollista
sivukohtaista keskeyttämistä varten. Kyselylomakkeen halusin olevan ulkoasultaan asiallinen ja
selkeä sekä toiminnallisesti vastaajaystävällinen ja miellyttävä vastata (Selkälä ym. 2008, 43).
Kyselylomakkeella oli osa-alueittain strukturoituja Likert-asteikon väittämiä, joissa vastaaja sai
asteikolla

1-5

arvioida

esimerkiksi

”Tutkimushankkeen

aikana

tapahtui

tieteellistä

verkostoitumista” vastausvaihtoehdoilla: 1 Täysin eri mieltä – 5 Täysin samaa mieltä.
Väittämissä vastaaja sai arvioida oman kokemuksensa astetta janalla negatiivinen-positiivinen
tiedustellussa asiassa. (Metsämuuronen 2006, 53.) Hankeapurahan (2/10) ja apurahan saajan
taustatietojen (9/10) välissä olevat teemat alkoivat kaikki muutamalla väittämäkysymyksellä
(kysymys 7. 13, 18, 22). Väittämäkysymykset sijoittuivat suunnitelmallisesti teemoitellun osaalueen alkuun, ennen avoimia kysymyksiä. Ajatuksena oli, että väittämien kautta vastaaja
virittäytyy vastaamaan aihepiirin avoimiin kysymyksiin. Väittämien käyttäminen periaatteessa
antoi myös mahdollisuuden liittää aineistoon joitain mitattavia kysymyksiä, joita säätiö voi
käyttää myöhemmässä tutkimuksessa tai palautearvioinnissa verrokkina. Kyselylomakkeen
suunnittelussa oli tavoitteena, että kyselytutkimuksessa oli tutkimuksen laadullisuuden vuoksi
selkeästi pääpaino avoimissa kysymyksissä.
Koska Webropol-lomakkeen rakentaminen oli minulle uutta, halusin hyödyntää ohjelman
ominaisuuksia pyrkien kohtuudella käyttämään erilaisia ja vaihtelevia kysymysmuotoja. Edellä
mainitut Likert-asteikon väittämät olivat kysymystyypiltään matriisikysymyksiä. Taustatietoihin
liittyen kysymykset olivat muodoltaan valintakysymyksiä (kysymys 25, 27, 40) tai
monivalintakysymyksiä (kysymys 6). Valintakysymyksissä oli pudotusvalikkomallia (kysymys
1, 2) sekä valintakysymyksen perässä olevaa tarkentavaa kysymystä avoimella vastaustilalla

34
(kysymys 31, 32). Kysymyksissä oli myös yksi valintakysymyksen hyppykysymys (kysymys 8),
liitetiedoston liittämismahdollisuus (kysymys 30) sekä yhteystietolomake (kysymys 41).
Tutkimusta yhdessä Suomen Lääketieteen Säätiön kanssa suunniteltaessa alkuperäisenä
ajatuksena oli, että Webropol-kyselyn alustavien tulosten jälkeen vielä toteutettaisiin yksi 3-6
hengen ryhmähaastattelu. Tätä varten kyselylomakkeen lopussa tiedusteltiin halukkuutta
osallistua ryhmähaastatteluun ja pyydettiin yhteystiedot. Ryhmähaastattelusta kuitenkin
luovuttiin,

koska

useampi

aineisto

olisi

voinut

johtaa

ristiriitaisiin

tuloksiin

ja

aineistotriangulaatio voisi jopa vääristää lopullisia tuloksia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143-144).
Lopullisessa Webropol-kyselylomakkeessa oli yhteensä 41 kysymystä kymmenellä sivulla.
Mitään

kysymyksistä

ei

kyselylomakkeessa

määritelty

pakolliseksi.

Esimerkiksi

valintakysymyksissä pakollisuus olisi vaatinut vastausvaihtoehdoksi vielä ylimääräinen ”jokin
muu” -vaihtoehdon, jotta vastaaja varmasti löytäisi sopivan vaihtoehdon ja pääsisi jatkamaan
vastaamista. (Ronkainen, Mertala & Karjalainen 2008, 21; Valli & Perkkilä 2015, 113-114.)
Kyselyyn vastaamisajaksi arvioitiin 30 minuuttia, joka jälkikäteen ilmeni olleen mahdollinen,
mutta tiukka vastausaika. (Ronkainen, Karjalainen & Mertala 2008, 34-36.)
Testasin kyselylomaketta ensin omassa lähipiirissä ja Webropolin testivastaus -toiminnolla.
Lisäksi lähetin kyselylomakkeen luonnoksen kommentoitavaksi sekä ohjaavalle yliopiston
professorille, että toimeksiantajalle eli säätiön asiamiehelle ja hänen kauttaan Suomen
Lääketieteen Säätiön hallitukselle. Kommentit huomioiden muokkasin kyselylomaketta. Säätiön
asiamiehen kanssa kävimme vielä yhdessä tarkoin läpi sanamuotoja ja kysymysten järjestystä.
Näkökulmana yritettiin pitää vastaaja ja se, että vastaajat ymmärtäisivät kysymykset
yksiselitteisesti ja kysely etenisi sisällöltään loogisesti eikä kyselylomake paisuisi liian pitkäksi.
(Ronkainen, Karjalainen & Mertala 2008, 39.) Jossain välissä tuntui, että kyselylomaketta olisi
voinut hioa loputtomiin, mutta oli vain päätettävä, milloin kokonaisuus oli riittävän valmis
lähetettäväksi.
Itse kysely toteutettiin tutkimussuunnitelmaan nähden hieman viivästyneellä aikataululla.
Kyselylomake lähti sähköpostitse saatekirjeineen 87 apurahansaajan sähköpostiosoitteisiin
(sähköpostiosoitteita

90

kpl,

koska

kolmelta

apurahansaajalta

oli

tiedossa

kaksi

sähköpostiosoitetta) torstaina 8.9.2016 klo 8.00. Kysely ilmoitettiin pidettävän auki perjantaihin
30.9.2016 klo 24.00 asti (todellisuudessa pidettiin auki sunnuntaihin 2.10.2016 klo 24.00 asti) ja
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kyselystä lähetettiin kolme muistutusviestiä aina niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet.
Muistutusviestit lähetettiin viikon välein torstaiaamuisin (15.9.2016 klo 8.00; 22.9.2016 klo 8.00;
29.9.2016 klo 9.00) Suomen Lääketieteen Säätiön nimissä. Kaikissa Webropol-viesteissä, myös
itse kyselyssä, oli Webropolin käyttäjäasetuksiin määritelty lähettäjän sähköpostiosoitteeksi
Suomen Lääketieteen Säätiön sähköposti info@laaketieteensaatio.fi. Kaikissa viesteissä myös
kerrottiin, että lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa säätiön hallituksen puheenjohtaja Tapio
Visakorpi tai asiamies Jouni Lounasmaa ja ohessa oli heidän yhteystietonsa. Lähetetyistä
kyselysähköposteista säätiöön palautui kahdeksan (8) apurahansaajan sähköpostit (Undelivered
Mail Returned to Sender) ja näistä kuusi (6) oli henkilöitä, joille aiemmin lähetetty
ennakkotiedoteviestikin oli palautunut. Sähköpostien palautuminen ei keskittynyt mihinkään
yhtenäiseen organisaatioon, joten syynä palautumiseen ei voinut olla esimerkiksi jonkin
organisaation palomuuri tai sähköpostin roskapostitoiminto.
Kyselyn lähettämisen ajankohdaksi valikoitui minun ja säätiön asiamiehen harkinnan tuloksena
torstai, sillä ajatuksella, että vastaajat eivät ehkä ehdi vastaamaan kyselyyn työaikanaan ja lähellä
olisi alkava viikonloppu, jolloin kyselyn saapuminen olisi vielä tuoreessa muistissa.
Aamuajankohdan arvioitiin olevan tyypillisin aika lukea työsähköposteja. Vain muutamaa
sähköpostia lukuun ottamatta tiedossa olleet sähköpostiosoitteet olivat työnantajien
sähköpostiosoitteita. Kyselyn alussa olevassa lyhyessä täyttöohjeessa kerroin mahdollisuudesta
keskeyttää kyselyn täyttäminen ja jatkaa sitä toisena ajankohtana.
Luonnollisesti Webropol-kyselyn toteuttamisessa on tutkijalla suuri huoli siitä, saako hän
riittävästi vastauksia. Tutkimuksessani perusjoukko on tarkoin rajattu ryhmä henkilöitä, jotka
ovat saaneet samoilla kriteereillä myönnetyn hankeapurahan ja ovat jo saattaneet loppuun
hankkeen, johon kyseinen apuraha on kohdentunut. Perusjoukko on siis selkeästi määriteltävissä
ja Webropol-kysely lähetettiin henkilökohtaisesti sähköpostiosoitteisiin. Tavoitteena oli ensi
sijassa saada vastauksia, joiden vastaajat mahdollisimman hyvin edustavat kaikkia
hankeapurahan saaneita tutkijoita. (Ronkainen 2008, 70, 75-76.)
Webropol-kyselyn muotoilussa oli myös tavoitteena saada aikaan yksiselitteisiä kysymyksiä,
jotka kaikki vastaajat ymmärtäisivät samalla tavalla. Haasteena kuitenkin oli, että tutkimukseni
kysymykset olivat suurelta osin avoimia kysymyksiä, joihin toivoin kuvailevia vastauksia ja siksi
kysymykset eivät olleet tarkkarajaisia. Analyysivaiheessa tulee arvioitavaksi paitsi vastausten
suhde teoriaan, myös vastaajan mahdolliset omat tulkinnat esitetyistä kysymyksistä (Selkälä
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2008, 125). Oma ennakko-oletukseni oli, että lääketieteen tai luonnontieteen alalla toimivat
vastaisivat avoimia kysymyksiä mieluummin määrällisiin kysymyksiin, joissa on asetettuna
valittavat vastausvaihtoehdot ja tulokset olisivat mitattavissa olevia.
Webrobol-kyselyn aikana Suomen Lääketieteen Säätiö tiedotti tutkimuksesta säätiön omilla
kotisivuillaan (www.laaketieteensaatio.fi) ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Facebook profiilinsa seinällä (18.9.2016) viitaten säätiön kotisivulla olevaan tiedotteeseen. Viimeinen
vastaus Webropol-kyselyyn saapui 30.9.2016 klo 23.59, joten kyselyn aukipitäminen ilmoitettua
pidempään oli ollut hätävarjelua. Webropol-kyselyn sulkeuduttua välitin vastaajien ilmoittamat
ResearcherID-tunnukset (kysymys 29) ja julkaisuliitetiedostot (kysymys 30) Helsingin
yliopiston kirjaston tietoasiantuntijalle bibliometrisen analyysin tekoa varten. ID:n antoi
kyselylomakkeessa 14 vastaajaa ja julkaisuluettelon liitti tiedostona Webropol-lomakkeeseen 21
vastaajaa.
Bibliometrisen analyysin tilaaja oli Helsingin yliopistollinen keskussairaala ja maksaja Suomen
Lääketieteen Säätiö. Annoin Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntijan käyttöön lisäksi
nimilistan perusjoukosta (N=91), eli kaikista vuosina 2001-2012 hankeapurahahan saaneista
tutkijoista ja samassa listassa oli merkittynä vuodet, milloin kullekin tutkijalle on myönnetty
hankeapuraha.

Suomen

Lääketieteen

Säätiö

sopi

yhdessä

Helsingin

yliopistollisen

keskussairaalan kanssa, että kirjasto teki bibliometrisen analyysin koko perusjoukosta, pois
lukien ne kaksi apurahan saajaa, jotka eivät käyttäneet myönnettyä apurahaa (N=89).
Yliopiston kirjaston tietoasiantuntija tutustui annettuun aineistoon ja pian selvisi, että vaikka
kyselyyn vastaajat olivat luoneet ResearcherID-tunnukset, suurin osa heistä oli jättänyt
liittämättä tunnuksiin julkaisunsa ja kyselylomakkeeseen liitetyt julkaisuluettelot olivat osin
vajaita. Yliopiston kirjaston työntekijä joutui poimimaan vastaajien julkaisut tutkijakohtaisesti
manuaalisesti Thomson & Reutersin Web of Science-tietokannasta (WoS) ja manuaalisesti myös
viemään tiedon Thomson & Reutersin InCites-analyysityökaluun tarkempaa tutkijakohtaista
indikaattorien laskentaa varten. Tietoasiantuntija arvioi, että bibliometrista analyysia varten
tiedon etsiminen ja siirtäminen vaati yhden hankeapurahatutkijan julkaisujen osalta noin 45
minuutin työajan, koska kaikki julkaisut oli useimmissa tapauksessa poimittava yksitellen
tutkijan nimen perusteella.
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Käytyäni ensimmäisen kerran aineiston läpi ja kirjoitettuani analyysia, pidimme 24.10.2016
tutkielmaa ohjanneen professori Timo Aarrevaaran ja Suomen Lääketieteen Säätiön asiamiehen
Jouni Lounasmaan kanssa puhelinneuvottelun. Aineiston analyysi oli tässä vaiheessa enemmän
kuvaavaa kuin analyyttistä (Aarrevaara ym. 2015, 87). Totesimme, että edelleenkään ei olisi
tarkoituksenmukaista lähteä keräämään ryhmähaastattelulla rinnalle kokonaan uutta aineistoa.
Koska kuitenkin Webropol-kyselyssä oli vastaajilta tiedusteltu kiinnostusta osallistua
ryhmähaastatteluun, olisi mahdollista hyödyntää kiinnostuneita vastaajia asiantuntijoina
aineiston luokittelussa. Kiinnostuksensa oli ilmoittanut 16 vastaajaa ja ryhmässä tapahtuvaan 23 tunnin asiantuntijakeskusteluun riittää 3-5 osallistujaa.
Lähestyimme säätiön asiamiehen kanssa sähköpostitse yhteystietonsa antaneita ja tiedustelimme
heidän mahdollisuuttaan osallistua ryhmäkeskusteluun Helsingissä, Duodecimin tiloissa.
Vaihtoehtoisesti annoimme kolme päivämäärää (8.11.2016; 9.11.2016; 10.11.2016), jolloin
kokoontuminen olisi ollut kello 16-19 välillä. Sähköposti lähetettiin 27.10.2016 säätiön
asiamiehen toimesta ja vastauksia tuli 11 yhteystietonsa antaneelta kuudeltatoista (16) henkilöltä.
Vastanneista neljälle (4) sopi jokin annettu päivämäärä, mutta yhteen yksittäiseen
kokoontumisen ajankohtaan olisi päässyt ainoastaan kaksi (2) ryhmäkeskusteluun osallistujaa.
Selkeäksi haasteeksi muodostui tarjotun ajankohdan liiallinen läheisyys yhteydenottohetkeen
nähden, kalenterit olivat jo sovittuja menoja täynnä. Koska kaksi osallistujaa ei vielä olisi riittävä
ryhmäkeskustelun ryhmäksi, pohdimme tilanneetta uudelleen sähköpostitse ohjaavan professorin
ja asiamiehen kanssa, ja sovimme vielä tarjoavamme ryhmäkeskustelumahdollisuutta
videoneuvotteluna.
Tällä kertaa esitimme vain kahta mahdollista ryhmäkeskusteluaikaa (10.11.2016; 15.11.2016) ja
edelleen virka-ajan jälkeen. Sähköpostin videovälitteisestä ryhmäkeskustelusta lähetin 2.11.2016
itse ja sain vastauksia seitsemältä (7), joista neljällä oli mahdollista osallistua yhtäaikaisesti
15.11.2016 kello 16-17.30 ehdotettuun videokeskusteluun. Videokeskustelu sovittiin
pidettäväksi Microsoftin Skype for Businessin välityksellä ja säätiön asiamiehen sovittiin
toimivan

kokouksen

koollekutsujana

lähettäen

kokouslinkin

kaikille

osallistujille.

Ryhmäkeskustelun alustavaksi tavoitteeksi osallistujille kerrottiin, että ”käymme yhdessä läpi
osan Webropol-kyselyn vastauksia ja haemme asiantuntijanäkökulmaa mm. vastausten
luokitteluun ja tulkintaan.” Videovälitteisen keskustelun arvioitua kestoa lyhensimme 1-1,5
tuntiin, koska videoyhteys vaatii toisenlaista aktiivista läsnäoloa ja seuraamista kuin fyysinen
ryhmätapaaminen. Ennen ryhmäkeskustelua lähetin 13.11.2016 sähköpostitse osallistujille
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rungon (Liite 3) käsiteltävistä asioista sekä tiivistettyä ohjetta Skype for Business -kokoukseen
liittymisestä. Vielä ryhmäkeskustelupäivänä 15.11.2016 lähetin sähköpostitse osallistujille
lyhyen diasarjan tutkimuksen kokonaisuuden esittelemiseksi.
Ryhmäkeskustelun toteutus olikin odotettua haastavampi. Ryhmäkeskustelun kokoonkutsujana
piti toimia Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies, koska Skype for Businessin tekniikka oli
minulle ennestään tuntematon ja asiamies hankki säätiölle ohjelmaan tunnukset kyseessä ollutta
ryhmäkeskustelua varten. Kokouskutsulinkin lähettäminen ja siihen liittyminen ei kuitenkaan
onnistunut odotetusti, vaikka kaikki osallistujat olivat sovitusti läsnä 15.11.2016 klo 16.00.
Nopealla päätöksellä sovimme yhdessä asiamiehen kanssa, että klo 16.10 lähetin osallistujille
uudet ohjeet ja teknisesti muutimme ryhmäkeskustelun puhelinkeskusteluksi. Soitin kännykästä
yhdelle osallistujalle puhelun, johon liitin kaikki muut osallistujat. Ryhmäpuhelu ei ollut ehkä
niin vuorovaikutteinen, kuin keskustelu olisi voinut olla videovälitteisesti, mutta kiitoksella voin
todeta, että osallistujat joustivat hienosti ja mielipiteen vaihtoa syntyi. Kaikki materiaali oli jo
etukäteen toimitettu osallistujien nähtäville, joten sen suhteen kuvayhteys ei ollut
ryhmäkeskustelussa välttämättömyys. Ryhmäkeskustelua en dokumentoinut käsin kirjoittamiani
muistiinpanoja tarkemmin.

4.2 Aineiston analyysi
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimukselle on tyypillistä,
että tutkittavaa kohde on tarkoin määritelty ja laadullisesti tutkittavaa ilmiötä lähestytään miksi
ja miten -kysymysten avulla (Yin, 2003, 8). Yinin (2003, 52-53) mielestä tutkittaessa yhtä
tapausta,

on

riskinä,

että

rajallinen

aineisto

ei

välttämättä

kykene

vastaamaan

tutkimuskysymyksiin ja anna varmuutta teoreettisen viitekehyksen yhteydestä tuloksiin. Joissain
tapauksissa pientä aineistoa lähdetään laajentamaan toisella aineisteolla, mutta tämä tuo
haasteeksi aineistojen tuoman yhdistämisen ongelman ja mahdollisesti jopa tulosten
ristiriitaisuuden. Tapaustutkimuksella tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä
tavoittelematta kuitenkaan yksiselitteistä yleistettävää tietoa. Tämän vuoksi tapaustutkimus
tyypillisesti valitaan tutkimusmenetelmäksi, kun tutkittavaa kohdetta halutaan tarkastella
syvällisemmin huomioiden siihen vaikuttavat taustatekijät ja olosuhteet. (Saaranen-Kauppinen
& Puusniekka 2009, 45). Yin (2003, 31-33) korostaa tapaustutkimuksella saavutettavan
yleistämisen olevan analyyttistä yleistämistä.
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Koska pääasiallisin analysoitava aineisto on Webropol-kyselyn avoimet kysymykset, pyrin
ensisijaisena analyysimenetelmänä käyttämään laadullisen sisällönanalyysin teemoittelua.
Tuomen ja Sarajärven (2009, 98-99) mukaan laadullisen sisällönanalyysin vaihtoehtoja on
kolme: aineistolähtöinen, teoriaohjaava tai teorialähtöinen, joista tässä tutkimuksessa käytän
aineistolähtöisyyttä. Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään käsitellyn aihepiirin
mukaisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 105-108; Tuomi & Sarajärvi 2009, 9394, 108-113.) Webropol-kyselyssä kysymykset on ryhmitelty jo kyselylomakkeeseen
tutkimuskysymysten suuntaisesti koskemaan prosessi- ja lopputulostekijöitä sekä taustatietoja,
joten analyysissa teemoittelu keskittyy näihin ryhmittelyn mukaisiin pääteemoihin. Myös
tutkimustulokset kuvataan pääteemoittain.
Teemoittelussa tavoite on löytää aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Aineistosta
haetaan sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia, jotka avataan tuloksissa. Laadullisessa ja
aineistolähtöisessä teemoittelussa mainintojen lukumäärillä ei ole merkitystä, vaan pääpaino on
sisällössä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93-94.) Samankaltaisuuksien löytämisellä pyritään
kokoamaan yhtenevä käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Erovaisuuksien etsiminen osaltaan rikastuttaa
tuloksia ja parantaa samankaltaisuuksien selkeämpää jäsentymistä. Missään tapauksessa
aineistoa ei ole tarkoitus tyhjentävästi analysoida. (Mäkelä, 1990, 44-45.) Tutkimuksen
raportoinnissa olen tulosten käsittelyn yhteydessä käyttänyt havainnollistavina esimerkkeinä
suoria lainauksia vastauksista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 106).
Tämä tutkimus on luonteeltaan myös induktiivinen. Laadullinen, aineistolähtöinen analyysi
etenee induktiivisesti, yksittäisestä vastauksesta yleisempään johtopäätökseen (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 95-98). Induktiolla on tarkoitus laajentaa tietämystä tutkittavasta aihealueesta ja
se mahdollistaa induktiivisen yleistyksen, mikäli tutkimusaineistossa havaitaan yleistettäviä
säännönmukaisuuksia (Uusitalo 1991, 19-20). Tapaustutkimuksen luonteen ja aineiston
rajallisuuden vuoksi mahdolliset yleistettävyydet ovat suuntaa antavia. Aarrevaara ym. (2015,
87) toteavat vaikuttavuuden laadullisessa tutkimuksessa mittareiden antavan vain kuvailevaa
tietoa, jonka vuoksi tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä. Aineiston huolellisella
tutkimisella on kuitenkin mahdollista löytää yhdestäkin tapauksesta paljon uutta tai jopa
yllättävää tietoa ja tulosten merkitystä sekä oikeellisuutta voi tehostaa tutkimusprosessissa
hyvällä aineiston kuvauksella ja perinpohjaisella analyysillä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2009, 45).
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Tutkimusaineistona käytettävät hankeapurahansaajien hakemukset, Suomen Lääketieteen
Säätiön

toimintakertomukset

ja

asiakirjat

toimivat

tutkimuksessa

taustamateriaalina.

Perusjoukon taustatietoja kokosin puuttuvien tietojen (syntymävuosi, nykyinen erikoisala) osalta
myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereiden julkisesta
tietopalvelusta eli JulkiTerhikistä (Valvira 2016) ja Google-hakukoneella (väitösvuosi).
Julkaisutoiminta

on

rahoitushankkeiden

hakuprosessissa

yksi

oleellinen

rahoituksen

myöntämisen kriteeri. Julkaisemalla tutkijat tuovat tieteellisen tietonsa julkisesti arvioitavaksi ja
näin samalla identifioivat tieteellisiä tuloksia itselleen. (Pasanen 2007, 109.) Tyypillisin ja
käytetyin tutkimuksen laadun indikaattori on viittausten määrän mittaaminen (Muhonen ym.
2016, 26–27). Oletus on, että mitä enemmän tutkijan julkaisuun viitataan, sitä laadukkaampi
tutkimus on. Viittausanalyysiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä on todettu, että uusiin
tutkimuksiin viitataan vanhoja enemmän ja tehdyt viittaukset lisäävät uusia viittauksia (Kanninen
1991, 82; Puuska & Miettinen 2008, 63–68). Julkaisujen ja viittausten määristä voidaan saada
kuva tutkijan ja tieteenalan määrästä sekä tutkimustulosten merkityksestä tiedeyhteisössä
(Suomen Akatemia 2006b, 25). Aarrevaara ym. (2015, 88) kuitenkin toteaa, että pelkästään
viittausten ja julkaisujen määrien tarkastelu voi antaa ainoastaan suppean näkökulman
tutkimuksen vaikuttavuudesta, sillä tutkimuksen monimuotoisuus tai ennakoimattomat tulokset
voivat jäädä kokonaan huomioimatta.
Tutkimuksen laadun arvioiminen bibliometrisesti viittausten perusteella ei siis ole täysin
yksiselitteistä. Mikäli

bibliometrinen viittausanalyysi

tehdään

päätieteenaloittain,

jää

tutkimuslaitosten julkaisutoiminnan luonne näyttäytymättä. Tutkimuslaitosten tutkimus on
ilmiöpohjaista ja tutkimuksia julkaistaan useissa eri tieteenalojen sarjoissa ja julkaisumäärät
tieteenalakohtaisesti tarkasteltuna jäävät pieniksi. (Nuutinen & Lehvo 2014, 12-15.) Jos
tieteenalojen julkaisutoimintaa halutaan vertailla keskenään, on vertailussa huomioitava
tieteenalojen erilaiset julkaisukulttuurit ja tieteenalarakenteet (Pasanen 2007, 107). Tyypillisesti
kliininen tutkimus hyödyntää perustutkimusta ja näin perustutkimuksen artikkelit saavat
erikoistuneita aloja enemmän viittauksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö erikoitunut
kliininen tutkimus olisi laadukasta. Tieteenala voi olla uusi, suppeasti tutkittua ja mahdollisesti
jopa uraauurtava. (Nieminen ym. 1995.)
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Julkaisut, joihin tutkijat kirjoittavat, on luokiteltu laadullisen tason mukaan. Laadukas julkaisu
on monen osatekijän summa. Lääketieteessä merkittävimpänä tutkimusjulkaisun laadun tekijänä
on pidetty tutkimuksen julkaisemista kansainvälisessä, alalla arvostetussa julkaisussa. (Miettinen
& Selovuori 2007, 41; Pasanen 2007, 121; Puuska & Miettinen 2008, 63–68.) Lääketieteen
tutkijat ovat perinteisesti julkaisseet erityisesti lääketieteen julkaisuissa ja he tyypillisimmin
tekevät julkaisunsa yhden kirjoittajan julkaisuina. On myös havaittu, että lääketieteen tutkijat
eivät suosi monitieteellistä julkaisutoimintaa. (Muhonen ym. 2016, 28–31, 38–39.)
Helsingin yliopiston kirjasto käytti bibliometrisessa analyysissa tarkasteltavana aikaikkunana
apurahavuotta ja viittä (5) sitä seuraavaa vuotta (esimerkiksi apuraha vuoden 2001 osalta
aikajaksoa 2001-2006). Arvio oli, että lyhyemmän aikajakson tarkastelu olisi heikentänyt
tuloksen luotettavuutta, sillä yksittäisten tutkijoiden julkaisumäärät olisivat jääneet pieniksi.
Analyysi tehtiin Thomson & Reutersin InCites-analyysityökalulla, jossa julkaisuille tuotettuja
tunnuslukuja verrattiin tieteenaloittain normalisoituun maailman keskiarvoon. Julkaisujen
riittävyyden varmistamiseksi tarkasteluun sisällytettiin kaikki Web of Sciencestä löytyneet
julkaisutyypit. Huomioitaessa kaikki tietyssä kategoriassa ilmestyneet artikkelit, normalisoitu
maailmankeskiarvo (CNCI, Category Normalized Citation Indicator) on 1. InCities-analyysissä
selvitettiin artikkeleiden sijoittuminen maailman 1% ja 10% viitatuimman artikkelin joukkoon
eli Top 1% ja Top 10% -arvot. Bibliometrisessä analyysissä myös selvitettiin kunkin
apurahavuoden tekijöiden saamien indikaattorien keskiarvot sekä julkaisujen Highly Cited artikkelimäärät. Jälkimmäinen tarkoittaa Essential Science Indicators (ESI) -luokittelua eli 22
laajimman tieteenalan 1% kärkiartikkeleita 10 viimeisimmältä vuodelta. Tieteenalakohtaisia
tuloksia voitiin kuitenkin saada vain niiltä aloilta, joilla julkaisumäärät olivat suurimmat, sillä
pienistä määristä (<50 artikkelia) ei voida luotettavasti tehdä tilastollisia johtopäätöksiä.
(Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
4.3 Tutkimuksen luotettavuus
Ulkopuoliseen arviointiin turvaudutaan, jotta arviointi olisi luotettavuudeltaan riippumatonta.
Kun arviointi tilataan organisaation ulkopuoliselta arvioitsijalta, on huolehdittava paitsi virallisen
sopimusmenettelyn

vaatimuksista,

myös

arvioinnin

tekijän

ja

toimeksiantajan

vuorovaikutuksesta. Eri osapuolilla tulee olla selkeä tieto omasta ja toistensa rooleista ja
odotuksista. Käytännössä tässä tutkimuksessa tutkijana pidin pääasiallisesti yhteyttä Suomen
Lääketieteen Säätiöön säätiön asiamiehen kautta. Kommunikaatiokanavina käytettiin
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sähköpostia, soittamista sekä Skype-yhteyttä. Tutkimuksen tekijä kävi sovitusti kahdessa
tapaamisessa

Suomen

Lääketieteen

Säätiöllä

Helsingissä.

Kokonaisvaikutuksellisessa

arvioinnissa tutkija on tasapainoisesti vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa ja tällöin oletuksena
on, että arvioinnista hyötyvät kaikki osapuolet. (Virtanen 2007, 132–136.) Tutkimuksen
luotattavuutta heikentäisi, jos tutkija on syystä tai toisesta riippuvainen tilaajan suosiosta. Tässä
tutkimuksessa mitään riippuvuussuhteita ei ollut ja niiltä osin tutkimus on luotettava. (Ahonen
2013, 124.)
Kyselytutkimuksen saatekirjeessä pyrittiin herättämään vastaajan kiinnostus tutkimukseen ja
motivoitiin häntä vastaamisessa. Samalla korostettiin, että ”aineisto käsitellään ehdottoman
luottamuksellisesti ja vastausten tulokset julkaistaan ainoastaan yhteenvetomuodossa”
(Vehkalahti 2008, 48). Aineisto käsiteltiin ja tutkimus raportoitiin siten, että yksittäisen vastaajan
tiedot eivät paljastu. Ryhmäkeskustelussa käytyjen muutamien kysymysten vastaukset esitettiin
ryhmälle kokonaisuudessaan listattuna, mutta irrallaan muista vastauksista ja taustatiedoista.
Analyysissä edettiin yksittäisestä vastauksesta yleiseen ja raportin yhteenveto oli yleisellä tasolla
tapahtuvaa, jolloin yksittäisen vastaajan tunnistaminen ei ole mahdollista.
Koska vastaajien määrä oli pieni (n=38) en millään tavoin nimennyt koodaten tutkimuksen
tuloksissa käytettäviä suoria lainauksia. Luotettavuutta lisää, että lainauksista ei voi profiloida
vastaajaa, jonka vastauksista mahdollisesti lainataan raportissa yhtä useampaa kommenttia.
Lainausten käytön yksi tehtävä on lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja havainnollistaa lukijalle,
että tutkijalla on ollut todellinen aineisto käytettävänään (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2009, 106). Toisaalta suorat lainaukset voivat antaa raportin lukijalle mielikuvan vastausten
tunnelmasta ja vastaajista.
Laadullisen tutkimuksen laatua ja luotettavuutta turvataan validiteetilla (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2009, 25). Rakenteellisella validiteetilla varmistetaan, että tutkimustulokset ovat
aitoja, eivätkä tutkijasta riippuvaisia. Myös toisen tutkijan olisi saatava samalla aineistolla ja
samoilla menetelmillä samanlaisia tuloksia. (Yin 2003, 35-36.) Ulkoisen validiteetin
täyttymiseksi tutkimustulosten tulisi olla paikkaansa pitäviä myös jossain toisessa vastaavassa
tutkimuskohteessa. Tämä vaatimus on tässä tutkimuksessa vaikea täyttää arviointitutkimukselle
tyypillisen ainutkertaisuuden vuoksi, mutta yleistämällä tutkimustuloksia analyyttisesti
teoreettiseen viitekehykseen, voidaan ulkoista validiteettia hieman parantaa. (Yin 2003, 37.)
Webropol-kyselytutkimuksen jälkeisellä ryhmäkeskustelulla oli tavoitteena lisätä tutkimuksen

43
luotettavuutta vahvistamalla saatuja tuloksia ja syventämällä analyysiä. Arviointitutkimuksen
toistettavuus (reliabiliteetti) on niin ikään vaikea toteuttaa. Sekä validiteetti että reliabiliteetti
ovat toimivampia määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa (Tuomi & Sarajärvi
2009, 136).
Tutkimuksen perusjoukko (N=91) oli tarkoin määritelty ja määrällisesti suppea. Tyypillisesti
tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota vastaajaprosenttiin, joka tässä
tutkimuksessa oli 44,6% (Vehkalahti 2008, 44). Todellisuudessa vastausprosentti oli parempi,
sillä 87 apurahan saajalle (91 myönnettyä hankeapurahaa, 2 ei käyttänyt ja 2:n apurahan saajan
sähköpostiosoitetta ei löytynyt) lähetetyistä sähköposteista palautui kahdeksan (8), joten
kyselytutkimus saavutti ainoastaan 79 tutkijaa, joista 38 vastasi (48,1%). Kun tarkastelin
perusjoukosta niitä hankeapurahan saajia, jotka eivät vastanneet, voin todeta, että
vastaamattomuuden syynä ei voi olla ainakaan se, että kyselytutkimuksen sähköposti olisi
ohjautunut työsähköpostissa automaattisesti roskakoriin. Samat organisaatiot näkyvät sekä
vastaajien että vastaamatta jättäneiden sähköpostiosoitteissa.
Vastaajakatoa on vaikea arvioida, kun ei ole tarkempaa tietoa esimerkiksi vastaamatta jättäneiden
apurahasaajien ammatillisesta menestymisestä rahoitetun hankkeen osalta tai jälkeen.
Bibliometrisessa analyysissa (Helsingin yliopiston kirjasto 2016) kävi ilmi, että vuosina 20012012 löytyi tarkasteluun perusjoukolta (N=89) yhteensä 1858 julkaisua, joista 993 oli vastaajien
(n=38) ja 876 vastaamatta jättäneiden (n=51). Vastaavasti vastanneista apurahan saajista
ilmenee, että he ovat edenneet tutkimusvirkoihin ja useat heistä toimivat myös aktiivisesti
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimissa. Vastaamatta jättämisen mahdollisia syitä voi olla
luonnollisestikin ajan käyttö, jolloin Webropol-kysely on ollut toissijainen tehtävä.
Ryhmäkeskustelussa pohdittiin voisiko vastaamatta jättämisen syy olla, ettei apurahan saaja ollut
hyötynyt toivomallaan tavalla hankerahoituksesta joko tutkimuksen tai uransa näkökulmasta. Tai
mahdollisesti tutkijan ura ei muusta syystä ole jatkunut hankkeen jälkeen. Selkeitä vastauksia
vastaamattomuuteen tai vastaajien sekä vastaamatta jättäneiden eroihin ei saa, ellei erillisellä
tutkimuksella asiaan perehdy. Selvää kuitenkin on, että vastanneet apurahan saajat ovat urallaan
menestyneitä.
Vaikka vastausprosentti on periaatteessa hyvä, pienen aineiston kohdalla luotettavuutta
arvioitaessa on syytä erityisesti kiinnittää huomiota siihen miten hyvin vastaajat edustavat
perusjoukkoa. Edustavuutta arvioitaessa, on oltava riittävästi tietoa siitä, millainen perusjoukko
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on. (Ronkainen 2008, 75-76.) Perusjoukon edustavuutta tarkastelen edelleen luotettavuuden
näkökulmasta, mutta erillisenä käsittelynä seuraavassa alaluvussa.
4.4 Vastaajat perusjoukon edustajina
Taulukossa 2 kuvataan miten kyselyyn vastanneet (n=38) hankeapurahan saajat edustavat niitä
kaikkia tutkijoita (N=91), joille Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt hankeapurahan
vuosina 2001-2012. Vertailukohteina ovat sukupuoli, ikä hankeapurahan saadessa ja väitöskirjan
aikaan, apurahan myöntämisvuosi, työskentelyalue erityisvastuupiirijaon mukaisesti sekä
erikoisala.
Taulukko 2. Kyselyyn vastaajien edustavuus suhteessa perusjoukkoon.

Sukupuoli

Miehiä
Naisia

Ikä (keskiarvona)
- väitellessä
- apurahan saadessa
Hankeapurahan myöntämisvuosi 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Työskentelypaikkakunta hakiessa
(erityisvastuualuejako):
HYKS
KYS
OYS
TAYS
TYKS
Ei paikkakuntatietoa
Erikoisala
- Lastentaudit (sis. neonatologia, lasten
allergologia, lasten endokrinologia, lasten
kardiologia, lasten neurologia)
- Naistentaudit ja synnytykset (sis.
gynekologinen onkologia, perinatologia)
- Sisätaudit
- Neurologia
- Ihotaudit ja allergologia
- Kardiologia
- Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
- Ortopedia ja traumatologia
- Radiologia (sis. lasten radiologia)
- Syöpätaudit
- Kliininen neurofysiologia

Perusjoukkona
kaikki apurahan saajat
vv. 2001-2012 (N=91)
46
45

Webropol-kyselyyn
vastanneet (n=38)

32 vuotta (N=91-3)
39 vuotta
11
10
9
7
8
7
5
9**
7**
6
6
6
%
41
45
5
5
18
20
9
10
18
20
0
0
Erikoisala nyt
(Valvira 2016)
27

33 vuotta
40 vuotta
8
4
6
0
3
2
1
3
3
4
1
3
18
4
3
4
7
2
Erikoisala
hakiessa
6

%
47
10,5
8,5
10,5
18,5
5
Erikoisala
nyt
7

13

6

7

8
7
3
3
3
3
3
3
2

4
4
1
2
0
2
2
0
0

4
4
1
2
0
2
2
0
0

20
18
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- Lastenpsykiatria
2
- Patologia
2
- Perinnöllisyyslääketiede
2
- Psykiatria
2
- Silmätaudit
2
- Terveydenhuolto
2
- Urologia
2
- Akuuttilääketiede
1
- Endokrinologia
1
- Gastroenterologia
1
- Geriatria
1
- Infektiosairaudet
1
- Keuhkosairaudet ja allergologia
1
- Kliininen hematologia
1
- Kliininen kemia
1
- Kliininen mikrobiologia
1
- Neurokirurgia
1
- Nuorisopsykiatria
1
- Reumatologia
1
- Yleiskirurgia
1
- Yleislääketiede
1
**= kaikki apurahan saajat eivät käyttäneet apurahaa

1
0
1
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0

1
0
2
1
2
2
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0

Kaikki hankeapurahan saajat ovat apurahan myöntämiskriteereiden mukaisesti koulutukseltaan
lääketieteen

tohtoreita.

Kysyttäessä

hankeapuraha

myöntämisvuotta,

seitsemän

(7)

apurahansaajaa ilmoitti myöntämisvuodeksi saman vuoden kuin apurahajakson alkamisvuosi
(kysymys 4). Todellisuudessa apuraha on myönnetty heille vuotta heidän ilmoittamaansa
aiemmin.
toisaalta

Eniten vastauksia tuli ensimmäisen hankerahoituksen saaneilta tutkijoilta, mikä
on

luonnollista

koska

ensimmäisinä

vuosina

hankeapurahaa

myönnettiin

lukumääräisesti useammalle hankkeelle. Maantieteellisenä työskentelyalueena korostuu
molemmissa ryhmissä suurin eli Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue.
Seuraavaksi

edustetuimpia

vastaajissa

ovat

Turun

ja

Tampereen

yliopistollisten

keskussairaaloiden erityisvastuualueet, mikä mukailee väestömäärän ja lääkäreiden määrän
mukaan arvioituja erityisvastuualueiden suuruuksia (Kuntaliitto 2016; Lääkäriliitto 2016).
Hankeapurahan saajat edustavat järjestyksessä Helsingin, Turun ja Oulun erityisvastuualueita,
Tampereen jäädessä neljänneksi. Vertailutietona ei ole kaikkien hakijoiden työskentelyalueiden
jakautumista erityisvastuualueittain.
Perusjoukon ja vastaajien erikoisaloja vertaillessa tulee huomioida, että yksi apurahansaaja voi
olla useamman erikoisalan asiantuntija. Yleisimmät erikoisalat Suomessa toimivilla lääkäreillä
ovat yleislääketiede, sisätaudit, psykiatria, yleiskirurgia, työterveyshuolto sekä anestesiologia ja
tehohoito (Lääkäriliitto 2016). Näiden jälkeen seuraavaksi yleisimpiä ovat naistentaudit ja
synnytykset sekä lastentaudit, jotka ovat vahvasti edustettuina sekä hankeapurahan saajissa, että
tutkimuksen vastaajissa.
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Vain muutama vastaaja oli suorittanut hankeapurahan saannin jälkeen erikoistumisen uudelle
erikoisalalle. Näitä aloja olivat naistentautien ja synnytysten, perinnöllisyyslääketieteen ja
terveydenhuollon erikoisalat. Erikoisalojen painotusta tarkkaillessa on hyvä huomata, että
taulukossa 2 esitetään apurahansaaneiden erikoisalat, eikä vertailuna ole esittää kaikkien
vastaavana aikana hankeapurahaa hakeneiden erikoisaloja. Luultavaa on, että myös hakijoiden
erikoisalat väistämättä painottuvat myönnettyjen hankkeiden erikoisalojen suuntaisesti. Tämä
kertonee tiettyjen erikoisalojen edustajien olevan enemmän kliinikkolääkäreitä, kun taas toisilla
erikoisaloilla on enemmän kliinikkotutkijoita.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Webopol-kyselyyn osallistuneet vastaajat edustavat
taustoiltaan perusjoukkoa hyvin. Kaikki arvioidut taustatietojen osa-alueet jakautuvat sekä
perusjoukolla että vastaajilla pääpiirteissään samansuuntaisesti. Se, että vastaajat edustavat hyvin
perusjoukkoa, lisää tutkimuksen luotettavuutta ja analyysin tuottamat havainnot ovat
yleistettävissä koko perusjoukkoa edustaviksi tuloksiksi. (Ronkainen 2008, 72-74).
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5 TULOKSET

5.1 Tutkimushankkeen prosessi tutkimuksen laadun varmistajana
Webropol-kyselyssä, jokainen erillinen aihepiiri alkoi muutamalla käsiteltävään teemaan
liittyvällä väittämällä. Hankeapurahatutkimuksen prosessiosion alussa vastaajat arvioivat
kantaansa väittämiin, jotka liittyivät hankeapurahan apuun tutkimustulosten saavuttamisessa,
prosessin aikana tapahtuneeseen tieteelliseen verkostoitumiseen ja toteutuneeseen julkaisujen
määrään (Taulukko 3).
Taulukko 3. Hankeapurahatutkimuksen prosessin väittämät (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin
samaa mieltä n=38, kysymys 7).
1

2

3

4

5

Keskiarvo

Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapuraha auttoi
tutkimustulosten saavuttamisessa.

0

0

0

2

36

4,95

Tutkimushankkeen aikana tapahtui tieteellistä
verkostoitumista.

0

0

4

6

28

4,63

Tutkimushankkeen aikana toteutui tavoiteltu julkaisujen
määrä.

1

2

6

12

17

4,11

Vastaajien mielestä Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämä hankeapuraha auttoi kiitettävästi
tutkimustulosten saavuttamisessa. Selkeästi suurin osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että
tutkimushankkeen aikana tapahtui tieteellistä verkostoitumista. Kymmenesosa vastaajista oli
verkostoitumisen syntymisen suhteen epävarma, mikä voidaan tulkita tarkoittavan, että
verkostoitumista ei ehkä tapahtunut määrällisesti niin paljon kuin olisi ollut toive tai tapahtunut
tieteellinen

verkostoituminen

ei

laadultaan

vastannut

apurahansaajan

odotuksia.

Hankeapurahansaajista useimpien mielestä hankeen aikana toteutui heidän tavoittelemansa
määrä julkaisuja. Reilu viidenosa vastaajista ei selkeästi ollut tyytyväinen saavutettuun
julkaisujen määrään ja yksi vastaaja oli sitä mieltä, että tavoiteltu julkaisujen määrä ei
todellakaan täyttynyt. Sekä verkostoituminen että tutkimuksesta tehdyt julkaisut ovat
tutkimuksen tulosten laatua varmistavia välittömiä vaikutuksia (mm. Kuitunen & Hyytinen 2004,
23; Suomen Akatemia 2006a, 23).
Hankeapuraha on tarkoitettu käytettäväksi myöntämisvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana,
mutta hakemuksesta Suomen Lääketieteen Säätiö voi myöntää myös jatkoaikaa rahoitukselle.
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Suurin osa (60%) hankkeista oli toteutettu tavoitellun kolmen vuoden rahoitusajan puitteissa
(Taulukko 4).
Taulukko 4. Hankeapurahan käyttö vuosina (n=38, kysymys 4).
Hankeapurahan käyttöaika vuosina
2 vuodessa
3 vuodessa
4 vuodessa
5 tai useammassa vuodessa
Ei ilmoittanut

2
23
9
3
1

Suomen Lääketieteen Säätiö on määrännyt hankeapurahan käyttämisen ehdoksi, että apurahan
saaja on ”apurahan turvin täysiaikaisessa tutkimustyössä selkeissä jaksoissa, pääsääntöisesti
kuusi kuukautta vuodessa, ja yhteensä 18 kuukautta kolmen vuoden aikana”. Tutkimusjaksoilla
on mahdollista olla myös osa-aikaisena tukijana (vähintään 50%) ja näin toimiessa
tutkimusjakson vähimmäisaika vastaavasti pitenee. (Suomen Lääketieteen Säätiö.) Kyselyyn
vastanneista (n=35, kysymys 5) apurahansaajista 23 ilmoitti olleensa hankkeessa päätoimisena
tutkijana vaaditut 18 kuukautta. Seitsemän (7) ilmoitti päätoimisen tutkija-aikansa kestäneen
vähemmän kuin vaaditut 18 kuukautta (4-15kk) ja viisi (5) vastaaja kertoi olleensa päätoimisena
tukijana pidempään kuin 18 kuukautta (24-36 kk). Kysymyksessä ei tarkemmin määritelty
päätoimisuutta, joten kyse ei välttämättä ole kokoaikaisena tutkijana toimimisesta, vaikka
tutkimustyö hankkeessa olisi kyseisen päätoimisuuden aikana päätehtävä.
Suomen

Lääketieteen

Säätiön

hankeapurahalla

vuosina

2001-2012

rahoitetuista

37

tutkimushankkeesta kolmasosan (12 hanketta) rahoituksena oli vastaajien mukaan (n=37,
kysymys 8) vain ja ainoastaan säätiön hankeapuraha. Muut 25 hanketta olivat saaneet rajoitusta
myös muualta. Yhteensä 12 hankkeessa ilmoitettiin saadun yliopistosairaaloiden tutkimuksiin
myönnettävää erityisvaltionosuuden rahoitusta (EVO). Taulukossa 5 on esitetty ilmoitetut
tutkimushankkeiden muut rahoittajat ja kuinka monessa hankkeessa kerrottiin saaneen ko.
rajoittajalta apurahaa. Viisi (5) vastaajaa ei maininnut lainkaan saamiensa rahoitusten suuruuksia
ja muistakin vastanneista muutamat toivat esille vastaamisen epävarmuutta ja kertoivat
ilmoittavansa vain muistinvaraisesti saamiensa apurahojen summia. Suurin yksittäinen rahoitus
oli myönnetty Euroopan unionilta. Sen lisäksi, että Suomen Lääketieteen Säätiö on rahoittanut
tutkimuksen kohteena olevia hanketutkimuksia yhteensä reilulla 11 miljoonalla eurolla, ovat
samaiset hankkeet saaneet muilta säätiöiltä rahoitusta ainakin noin 3 miljoonan euron verran.
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Taulukko 5. Hankeapurahantutkimusten rahoittajia Suomen Lääketieteen Säätiön lisäksi (n=37,
kysymys 8).
Rahoittaja (muut)
Erityisvaltionosuusrahoitus (EVO)
Suomen Akatemia
Yliopisto
Valtion tutkimusrahoitus (VTR)
Euroopan unioni EU
Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kunnan
terveyspalvelut
National Health and Medical Research
Council (Australia)
Melbourne Health (Australia)

12
5
3
3
1
1
1
1
1

Rahoittaja (säätiöt)
Lastentautien tutkimussäätiö
Sydäntutkimussäätiö
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Alkoholitutkimussäätiö
Alma och K.A. Snellman Foundation
Diabetestutkimussäätiö
Emil Aaltonen Foundation
G.C. Sundell Foundation
GE Healthcare
Instrumentariumin Tiedesäätiö
Juho Vainion säätiö
Novo Nordisk Fonden
Foundation for Neonatal Research in SouthWest Finland
Yliopistosäätiö (ei nimetty tarkemmin)
Yrjö Jahnssonin säätiö

6
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ryhmäkeskustelussa (15.11.2016) tutkimushankkeiden rahoitusmallit herättivät keskustelua.
Mitään selkeää mielipidettä säätiörahoittajien (Taulukko 5) luokittelemiseksi pienempiin
kokonaisuuksiin ei ollut. Keskustelijat totesivat, että eri säätiöillä on erilainen brändäysarvo.
Rahoituksistaan tiedottaessaan säätiöt kertovat, minkälaista tutkimusta haluavat rahoittaa.
Tutkijat valikoivat tämän mukaan, mistä rahoitusta hakevat. Suuren rahoittajan paljon kilpaillun
rahoituksen saaminen arvotetaan tutkijoiden keskuudessa korkeimmalle. Ryhmäkeskustelun
asiantuntijoiden havainto oli, että pieniä- ja keskisuuria rahoittajia on paljon, mikä antaa
tutkijoille mahdollisuuksia myös saada rahoitusta. Yhtenevä käsitys oli, että Suomessa on
kilpailua rahoituksista riittävästi ja tämä varmistaa sen, että rahoituksen saaneet tutkimukset ovat
laadukkaita (Mustonen & Kärkkäinen 2006, 21; Valtion talouden tarkastusvirasto 2010, 93;
Virén 2014, 75). Ryhmäläisillä oli myös kokemusta siitä, että joskus rahoitusta tuetaan hakemaan
jopa vain hakemisen vuoksi, mikä oli saattanut johtaa siihen, että hakemukseen ei ole välitetty
edes panostaa, kun oletettavaa oli, ettei hakemus kuitenkaan tuota tulosta. Tällainen
luonnollisesti voi vääristää hakijamääriä ja antaa väärän kuvan kilpailusta.
Erilaiset rahoitusmallit oli ryhmäkeskusteluun osallistuvista koettu haastaviksi ja rahoituksen
hakeminen, sopimustekniset asiat sekä budjetin hallinnointi todettiin vievän paljon vastaavan
tutkijan aikaresurssia ja edellyttivät hankeosaamisen hallintaa (myös Suomen Akatemia 2015,
12). Säätiöillä on erilaisia rahoitusstrategioita, jonka mukaan rahoitusta myönnetään ja käytetään
(Lauronen & Hiilamo 2014, 27). Säätiöt myös ohjaavat eri tavoin, miten ja minkä verran
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rahoitusta

saa

käyttää

sivukuluihin

tai

yleiskustannusosuuksiin

ja

sisältävätkö

yleiskustannusosuudet ainoastaan hallinnollisia yleiskustannuksia vai onko varauduttu myös
tutkijakohtaisiin yleiskustannuksiin. Säätiöiden ohessa tutkimushankkeita hallinnoivat yliopistot
ja tutkimuslaitokset suhtautuvat yleiskustannuksiin eri tavoin (Suomen Akatemia 2015, 17-18).
Ryhmään osallistuneet kertoivat tutkijoiden arvostavan esisijassa joustavuutta rahoituksen
käytössä.
Yleisemmin ryhmäkeskustelussa erilaisista rahoituksista keskusteltaessa kävi ilmi, että tutkija
joutuu tutkimus- tai hankerahoitusta hakiessaan ennakoimaan, onko taloudellisesti edullisempaa
hakea rahoitusta yliopiston vai yliopistosairaalan nimissä. Usein hankkeissa rahoittaja vaatii
omarahoitusosuuden, jonka hankkeen kustannuspaikka maksaa. Yliopistoissa omarahoitusosuus
maksetaan

useasti

perusrahoituksesta,

kun

taas

tutkimuslaitokset

käyttävät

toimintamenomomenttia (Suomen Akatemia 2015, 19-20). Tällä hetkellä valtion rahoituksen
jakautuminen yliopistoille on riippuvainen saadusta kilpaillusta ulkopuolisesta rahoituksesta,
mutta säätiöiden osalta ulkoisena rahoittajana huomioidaan ainoastaan ulkomailta saadut
säätiörahoitukset (Seppälä 2013, 5). Syynä tähän on, että kaikkien säätiöiden rahoitukset eivät
ole yhdenvertaisesti yliopistojen kilpailtavissa eikä näitä kilpailtavia säätiörahoituksia ole voitu
vielä erotella muista rahoituksista vaan säätiörahoitus on tilastollisesti yksi kokonaisuus. Opetusja kulttuuriministeriö (2015, 39) valmistelee vuoden 2020 yliopistojen rahoitusmallin
sopimuskauden alkuun mennessä selvitystä, voidaanko aidosti kilpailtavissa oleva säätiörahoitus
lisätä yliopistojen ulkoisen rahoituksen tekijöiksi.
Koska rahoitetut hankkeet edustavat niin monia eri erikoisaloja, myös hankkeiden tavoitteet ovat
monenkirjavat. Osa vastaajista (n=37, kysymys 10) kuvasi tavoitteita seikkaperäisemmin ja osa
hyvin yleisluontoisesti. Tavoitteiksi mainittiin mm. tutkimuskohortin keräämisen tai
perustamisen, ryhmäkuntoutusmallin luomisen, olemassa olevan hypoteesin tai havainnon
varmistamisen ja vahvistamisen. Useat apurahatutkijat kuvasivat tavoitteitaan selvittäviksi.
Tavoite oli selvittää mm.:
geenien merkitystä tai yleensä erilaisia merkityksiä, solujen roolia, perinnöllisyyttä ja biomarkereita,
epidemiologiaa ja kliinisiä piirteitä, havaitun kehityshäiriön syntymekanismeja, magneettikuvauksen
mahdollisuuksia, riippuvuuden neurobiologiaa, taudille altistavia ja siltä suojaavia tekijöitä, erilaisten
osa-alueiden vaikutusta ennusteeseen, geeni- tai kantasoluterapian turvallisuutta ja tehoa, geenin
merkitystä sädehoitoon ja sytostaattihoitoon, hoidon tehoa, tutkitun taudin esiintyvyyttä jne.
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Tavoitteina oli myös oppia ymmärtämään sairauteen johtavia mekanismeja, tutkia hoidon
tuloksia, hyödyntää kohdennettua tietoa hoitoihin tai arvioida hoidon vaikuttavuutta. Joidenkin
hankeapurahan saajien kertomat tavoitteet olivat muita selkeämmin tutkimuksen toteutukseen
keskittyviä, kuten esim.
tutkimusryhmän perustaminen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääminen, tutkimuksen aloittaminen,
tutkimusryhmä vakauttaminen, aloitetun tutkimuksen jatkaminen tai seurantatutkimuksen vetäminen ja
vahvistaminen, tutkimuslaboratorion pystyttäminen jne.

Tiedusteltaessa miten toteutunut tutkimus oli muuttunut tutkimusprosessin aikana suhteessa
alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan, reilu puolet vastaajista (21 vastaajaa, n=37, kysymys 11)
arvioi, että tutkimus ainakin pääosin toteutettiin alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisesti.
Vaikka tutkimus olisikin toteutunut suunnitellusti, tutkimussuunnitelma usein kuitenkin oli
tavalla tai toisella täsmentynyt tutkimusprosessin aikana. Tutkimuskysymykset olivat
mahdollisesti tarkentuneet tutkimuksen edetessä tai tutkimushanke oli laajentunut alkuperäisestä
suunnitelmasta tulosten myötä esimerkiksi uusiinkin sairausryhmiin.
Tämän lisäksi vain yksi vastaaja kertoi hankkeen muuttuneen paljon suhteessa alkuperäiseen
tutkimussuunnitelmaan ja yksi vastaaja totesi hankkeensa epäonnistuneen. Loput vastaajat (14)
kuvasivat

toteutuneen

tutkimuksen muuttuneen

jonkin

verran

suunnitellusta.

Syinä

tutkimussuunnitelman muuttumiseen mainittiin esimerkiksi, että
-

tutkimuksen painopistettä muutettiin,

-

kustannussyistä voitiin ottaa pienempi määrä osallistujia,

-

oli ongelmia näytteiden laadun kanssa,

-

testauksia laajennettiin,

-

lupaprosessit veivät aikaa odotettua enemmän,

-

alustava tulos osoittautui monimutkaiseksi eikä työhypoteesi vahvistunut,

-

työskentely oli luultua hitaampaa tai

- jostain suunnitellusta tutkimuksen osa-alueesta jouduttiin luopumaan muusta syystä.
Tutkimuksen prosessitekijät (välittömät ja pitkän aikavälin vaikutukset) vahvistavat tutkimuksen
laatua ja ennakoivat tutkimuksen lopullisia vaikutuksia. Tutkimusprosessin laatu vaikuttaa
tutkimuksen lopputuloksiin ja joskus prosessia on jopa muutettava tutkimuksen laadun
parantamiseksi. (Donabedian 1966, 694; Idänpää-Heikkilä ym. 2000; Mustonen & Kärkkäinen
2006, 14; Hyvärinen & Rautiainen 2006, 7; Kaarlola 2007, 13; Tepponen 2009, 54.)
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Hankeapurahan saajilta tiedusteltiin avoimessa kysymyksessä 12, millä tavoin heidän mukaansa
hanketutkimuksen tieteellistä laatua varmistettiin tutkimushankkeen aikana. Vastaajista (n=36)
reippaasti yli puolet (22) mainitsivat laadunvarmistamisena tutkimustulosten vertaisarvioidut
julkaisut. Muina laatua varmistavina toimenpiteinä kerrottiin:


Tutkijayhteistyö kansallisesti ja kansainvälisesti, tulosten esittäminen ennen julkaisua muille tutkijoille
palautetta varten, tutkimustulosten esittely kansainvälisissä kokouksissa, seminaarit, esitelmät



Tutkimusta hallinnoivan laitoksen tutkimusinfrastruktuuri ja laatujärjestelmät



Arviointi väitöskirjaprojektien kautta, seurantaryhmät, myöhemmät väitöskirjatutkijat ovat testanneet
tuloksia



Laboratoriokokeiden

laatuseuranta,

laadunvarmistusmenetelmät,

kokeiden

varmistaminen

rinnakkaismenetelmin, kaksoistarkistukset, mittausten toistettavuuden varmistaminen, aineiston videointi


Hankkeen oma seurantaryhmä, päätutkijoiden jatkuva kouluttaminen, tutkimusryhmän säännölliset
palaverit ja kirjalliset menetelmäohjeet, mentorointi



Tutkimusryhmän rekrytointiin panostaminen



Väliraportit säätiölle



Lupajärjestelmä (eettinen toimikunta, koe-eläintoiminta)

Verrattaessa tutkimusprosessin laadun varmistamisen vastauksia niihin vastauksiin, jotka
koskivat tutkimussuunnitelman muuttumista tutkimusprosessin aikana suhteessa alkuperäiseen
tutkimussuunnitelmaan, ei selkeästi käynyt ilmi, että prosessin laadun varmistaminen olisi ollut
syynä tutkimussuunnitelman muutokseen. (Idänpää-Heikkilä ym. 2000.)
Tutkimushankkeen prosessia koskevista vastauksista ilmeni, että tutkimushankkeiden
prosesseissa tutkimuksen laatua varmistavina tekijöinä on nähtävissä Kuitusen ja Hyytisen
(2004, 23) tutkimuksen mukaisesti osaaminen ja tutkimuksen laajeneminen, tutkijan uran
eteneminen, tutkimuksista tehdyt julkaisut, ja verkostoituminen (välittömät vaikutukset) sekä
tutkija yhteistyö, tutkimusmenetelmien ja osaamisen edelleen kehittyminen, kustannussäästöt,
uudet tutkimusalueet tai alustavista tutkimustuloksista tiedottaminen (keskipitkän aikavälin
vaikutukset).
5.2 Tutkimushankkeen tulokset vaikuttavuuden ennakoijina
Kyselyyn osallistuneista hankeapurahatutkijoista vain puolet oli melkein tai täysin samaa mieltä,
että saavutetut tutkimustulokset olivat odotettuja (Taulukko 6). Sitä, millä tavoin tulokset
mahdollisesti

poikkesivat

odotetuista,

tarkastelen

myöhemmin

hankeapurahansaajien saavuttamia tieteellisiä tuloksia (kysymys 14).

käsitellessäni
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Taulukko 6. Rahoitetun hankkeen tutkimustulokset -osioin väittämät (1= täysin eri mieltä, 5 =
täysin samaa mieltä, n=38, kysymys 13).
1

2

3

4

5

Keskiarvo

Tutkimustulokset olivat odotettuja.

0

2

16

14

6

3,63

Olen tyytyväinen saavutettuihin tutkimustuloksiin.

1

2

3

11

21

4,29

Hankerahoituksen aika oli riittävä tavoiteltujen tulosten
saavuttamiseen.

1

4

4

15

14

3,97

Se, että 21 vastaajaa 37:stä kertoi tutkimushankeen pääpiirteissään toteutuneen alkuperäisen
tutkimussuunnitelman mukaisesti (kysymys 11), antaa jo viitteitä siitä, että tutkijat ovat
tyytyväisiä tuloksiin. Asiaa erikseen väittämällä kysyttäessä (kysymys 13) oli puolet apurahan
saajista tyytyväisyydestään täysin samaa mieltä ja lähes kolmannes melkein samaa mieltä. Yksi
vastaaja oli täysin eri mieltä eli hän oli tutkimustuloksiin tyytymätön. Mikäli tutkimuksessa ei
ole voitu saavuttaa asetettuja tavoitteita, on mietittävä, onko lähtökohtaisesti tavoitteiden asettelu
ollut realistista suhteessa esimerkiksi resursseihin (Meklin 2001, 107; Mustonen & Kärkkäinen
2006, 19).
Suurin osa apurahatutkijoista piti hankerahoituksen aikaa (kolme vuotta) riittävänä tavoiteltujen
tulosten saavuttamiselle. Yksi vastaaja piti aikaa selkeästi riittämättömänä ja samainen vastaaja
toi myös tutkimussuunnitelman muuttumiseen liittyen esille aikatauluhaasteet:
”Apurahakaudella tehtiin tärkeitä havaintoja, mutta käytännön syistä työ on ollut kaikissa vaiheissa
suunniteltua hitaampaa.”

Neljä (4) vastaajaa oli melko eri mieltä siitä, että hankerahoituksen aika olisi ollut riittävä. Heistä
kaksi mainitsi ajankäytön osasyyksi sille, että tutkimussuunnitelmaa piti muuttaa:
”Rekrytointi oli odotettua hitaampaa ja hankekausi oli ohi kun kohorttia alettiin tutkia.”
”…aikataulutavoitteita jouduttiin useaan kertaan siirtämään.”

Kyselyssä (kysymys 14) hankeapurahan saajia pyydettiin kuvaamaan apurahakaudella
saavutettuja tieteellisiä tuloksia. Yhteensä 12 hankkeessa tuloksina mainittiin julkaisut ja
viidessä (5) hankkeessa väitöskirjatutkimukset. Vastaajat (n=37) käyttivät saavutetuista
tuloksista mainintoja, mm. että ”tulos oli odotettu, aiemmin julkaistun kaltainen, ennustivat
odotusten mukaisesti, vahvisti aiempaa havaintoa, hypoteesin mukainen” jne. Hanketutkimukset
tuottivat myös täysin uutta tietoa, joka saattoi jossain tapauksessa jopa yllättää myös tutkijat
itsensä:
”Löysimme uuden keuhkofibroosin mekanismin…”
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”Kuvasimme ensimmäisenä maailmassa sairauden kliinisen kuvan moninaisuuden, vaikutuksen kasvuun,
aineenvaihduntaan, ja selvitimme usean kandidaattigeenin merkitystä adrenarkeen.”
”Uusi havainto oli, että noin puolet iNPH potilaista dementoitui neurokirurgisesta hoidosta huolimatta ja
että osalla tämä dementia oli kliinisesti itsenäisesti NPH-tautiin viittaava.”
”Kun kantasolujen tehoa alettiin tutkia, päädyttiin selvittelemään niiden immunomodulatiivisia
ominaisuuksia ja löydettiin täysin uudenlainen molekyyli”
”Tutkimuksen puitteissa löydettiin uusia LMNA-mutaatioita, joista yhteen liittyi aiemmista havainnoista
poiketen oikean kammion rappeutuminen.”
”Löysin in vivo phage display -menetelmällä luuytimen leukemiasoluja kohdentavan lyhyen peptidin.”
”Osoitimme syöttösolujen merkityksen synoviakudoksen tulehduksessa.”
”Patentoin tyrosiinikinaasin estäjän selkärankareuman hoidossa.”
”Suolen autovasta-ainekertymien määrityksen toimiminen kliinisessä diagnostiikassa oli parempi löydös,
kun uskoimme.”
”Sivutuotteena tutkimuksessa saimme uutta tietoa terveiden lasten ja nuorten aivojen kehityksestä, koska
kuvasimme potilaille terveitä henkilöitä kontrollihenkilöiksi.”

Joissain hankkeissa tulokset poikkesivat odotetuista ja olikin syntynyt hyödyllisiä, mutta niin
sanottuja ennakoimattomia tuloksia (Kuitunen & Hyytinen 2004, 22; Dahler-Larsen 2005, 41;
Mustonen & Kärkkäinen 2006, 14; Aarrevaara 2015, 88):
”…positiivisia/suojaavia tekijöitä --- emme osanneet odottaa.”
”Sivutuotteena syntyi levinneisyysluokitus…”
”… tulos oli odottamaton ja osin paradigman vastainen…”
”Tulos syntyi kuten yleensäkin tieteessä vähän sattumalta.”
”Tulos oli yllättävä ja sen julkaiseminen osoittautui haasteelliseksi.”
”… niiden taustalta löytyi paljon uusia yllättäviä asioita,…”

Joidenkin hankkeiden päättymisestä on vielä lyhyt aika ja jatkohankkeita on jo käynnissä, joten
näissä hankkeissa tutkimustuloksia vielä odotellaan (Donabedian 1966, 693; Rajavaara 2006b,
34; Löytönen 2010, 27; Lauronen & Hiilamo 2014, 29; Aarrevaara ym. 2016, 31):
”…tuloksia odotetaan n. 1,5 vuoden päästä.”
”Saimme kerättyä ennen aikainen adrenarke -aineiston, jonka seuranta jatkuu edelleen.”

Kysymykseen hankkeiden tutkimustulosten soveltamisesta kliiniseen työhön vastasi yhteensä 37
apurahansaajaa (n=37, kysymys 15). Vastauksia käsiteltiin ryhmäkeskustelussa, jolloin
luokittelu päätettiin tehdä jakamalla vastaukset kolmeen luokkaan, joissa tuloksia on sovellettu
suosituksissa (kansainvälisesti, kansallisesti tai paikallisesti), uusissa käytänteissä (ei virallisia
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suosituksia) tai käytäntöön soveltamista ei vielä ole tapahtunut (tutkimus on kesken tai on muuten
sovellettavissa vasta myöhemmin). Ryhmäkeskustelussa todettiin, että suomalaiset lääketieteen
tutkimukset väistämättä näkyvät Käypä hoito -suosituksissa, jotka on tehty erityisesti
suomalaisille ja näin ollen perustuvat lääketieteen tutkimukseen, joka on relevantti suomaliseen
populaatioon. Alun perin esitin neljänneksi tutkimuksen soveltamisen luokaksi joihinkin
vastauksiin viitaten, ettei tutkimus ole käytäntöön sovellettavissa. Ryhmäkeskusteluun
osallistujien mielestä tutkimus kuitenkin on aina sovellettavissa käytännön työhön tavalla tai
toisella, ennemmin tai myöhemmin. Yksi ryhmäkeskustelun asiantuntija kertoi tähän
vaikuttavuusarviointiin liittyen kehottaneensa vastikään ohjaamiansa jatko-opiskelijoita
muistamaan, että heidänkin tekemänsä tutkimuksen on vielä palauduttava käytännön kliiniseen
työhön, koska kaiken tutkimuksen tulee olla käytännön soveltamiseen palaavaa.
Kahdeksan (8) tutkimushanketta oli vastaajan mukaan tuottanut tuloksia, joita oli jo sovellettu
suosituksissa, joko kansallisesti (Käypä hoito), paikallisesti tai kansainvälisesti.
”On sovellettu kliiniseen työhön kaamosmasennuksen tunnistamisen ja
On sovellettu Depression Käypä hoito -suositukseen kaamosmasennuksen osalta.”

hoidon

osalta.

”HIV-infektioon liittyvät kohdunkaulan solumuutosten esiintyvyys vähentynyt parantuneen lääkityksen
myötä ja niiden riskitekijät tunnetaan. Hormonikierukka on käypää hoitoa myös HIV-positiivisille
naisilla, sisällytetty mm WHO:n globaaleihin guidelineihin --- Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen
vakiintuminen ja hoidon virtaviivaistuminen, sisällytetty mm. WHO:n ja suomaisiin Käypä Hoito
suosituksiin.”
”Uudet sädehoitolevyt --- Australian silmämelanooman käypä hoito-suosituksen viitteistä 4
ryhmältämme.”

Lisäksi 13 tutkimushankkeen tuloksia oli otettu toimintayksiköiden käytäntöihin, vaikka niihin
liittyen ei oltu tehty virallisia suosituksia:
”Tutkimushankeen tuloksia on Helsingissä sovellettu käytäntöön. Olemme kouluttaneet Vanhustyön
keskusliiton järjestämän koulutuksen kautta yhteensä n. 50 Omahoitovalmennusohjaajaa Helsingin sotevirastoon. --- Käypä hoito-suositus päivitetään tänä vuonna. Toivon, että Omahoitovalmennus
ryhmäkuntoutusmuotona mainittaisiin siellä.”
”Apurahakauden aikana HYKS Meilahden magneettikuvausyksikköön perustettiin sydämen radiologisen
kuvauksen yksikkö, uusi kliininen toimintamalli, jossa radiologit ja kardiologit yhdessä tekevät potilaiden
tutkimukset.”
”Sunttihoidon seulontakriteereitä on KYSissä muutettu suoraviivaisemmiksi ja toisaalta potilaita on alettu
systemaattisesti seurata etenkin kognition osalta myös hoidon jälkeen.”
”D-vitamiinia koskeva tutkimus on johtanut D-vitamiinin rutiininomaiseen käyttöön tukihoitona MSpotilailla.”

Lähes puolet (16) vastanneista apurahan saajista kertoivat, että hanketutkimuksen tuloksia ei oltu
sovellettu kliiniseen työhön tai tutkimus oli kesken. Yksiselitteisesti perusteltiin, että kyse oli
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perustutkimuksesta, lääkkeen kehittämisestä, tutkimusala oli vielä uusi, tutkimus oli kokeellinen
tai tutkimus sellaisenaan ei ole sopiva kliiniseen soveltamiseen.
”Ei suoranaisesti niillä tuloksilla, jotka asettuivat hakemuksen raameihin.”
”Hanke oli prekliininen. Havainnot vaikuttavat epäsuorasti kliinisiin sovelluksiin.”
”Soluhoidot eivät ole vakiintuneet kliinisessä käytössä laajasti, joten hankkeen tuloksia ei voida vielä
suoraan soveltaa potilastyössä.”

Heidän osaltaan ryhmäkeskustelussa todettiin, että tulosten käytäntöön soveltaminen tapahtuu
joskus myöhemmin, kuten myös niillä hankeapurahan saajilla, joiden tutkimus on vielä kesken
(4):
”Ei ole, koska kliininen lääketutkimus on kesken.”
”Hankkeen tuloksia ei ole sovellettu kliiniseen työhön. Vasta uudet genomin tutkimusmenetelmät ja
kansainvälinen tutkimusyhteistyö ovat alkaneet tuottaa merkittävää uutta tietoa perimän vaikutuksesta
pre-eklampsian syntyyn.”
”Kansainvälisten hoitosuositusten muuttuminen on kuitenkin pitkäkestoinen prosessi, eikä oman
tutkimuksemme löydöksiä ole vielä otettu hoitokäytäntöön.”
”Pääsoin hankkeen tutkimustulokset ovat vielä julkaisematta. Primaaristen immuunipuutossairauksien
diagnostiikkaan ja tutkimukseen liittyvät laboratoriomenetelmät ovat vakiintuneet kansalliseen
käyttöön.”

Tutkijoiden vastaukset rahoitetun tutkimustyön jatkuvuudesta (n=37, kysymys 16), oli
yhdisteltävissä neljään tutkimuksen jatkumisen tyyppiin (Taulukko 7). Apurahansaajat kertoivat
hankkeen tutkimustyön jatkuvan, laajenneen, synnyttäneen uusia hankkeita tai lisänneen
yhteistyötä. Kahdessa (2) tutkimuksessa hanke oli vielä sen verran kesken, että vastaaja ei
osannut sanoa jatkosta mitään varmaa ja kahdesta (2) vastaajat kertoivat, että tutkimustyö on
loppunut ainakin heidän omalta osaltaan.
Taulukko 7. Hankeapurahalla rahoitetun tutkimustyön jatkuvuus apurahansaajan kertomana
(n=37, kysymys 16).
Tutkimushanke jatkuu
Tutkimushanke on laajentunut/kasvanut
Hanke on aikaansaanut uusia tutkimushankkeita
Hanke on aikaansaanut kansallista/kansainvälistä yhteistyötä

Mainintoja
15
9
17
14

Sama tutkimushanke on joissain tapauksissa sekä laajentunut, että synnyttänyt uusia hankkeita
ja yhteistyötä.
”Varsinainen tutkimuskohde jalostui ajan myötä useaksi eri kansainvälistä yhteistyötä omaavaksi
hankkeeksi.”
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”Tutkimus johti ensin tutkimusyksikön perustamiseen ja sitten laajan yhteistyöverkon luomiseen, jonka
puitteissa on tehty niin perustutkimusta, translationaalista tutkimusta kuin kliinistä lääketutkimusta.”

Hanketutkimus on siis vastaajien mielestä vaikuttanut uusien asiakokonaisuuksien tutkimuksen
käynnistymiseen ja tutkimustuloksia on selkeästikin käytetty hyväksi lääketieteen kehittämisessä
sekä niin kansallisen kuin kansainvälisenkin yhteistyön syntymisessä. Rahoituksen ja tieteellisen
tutkimuksen jatkuvuus edellyttää aina myönteistä vertaisarviointia ja tämä osaltaan ennakoi
tutkimukselle tieteellistä vaikuttavuutta (Rinta 2006, 37).
”…tehty tutkimus on ollut keskeisesti mukana muodostamassa aikuisten keskosten terveyden tutkimusalaa
ja laajemmin elämänkaariepidemiologian siirtymistä kohti käytännön lääketieteellisiä pulmia.”
”Tämän projektiapurahan merkitys on ollut keskeinen tämän tutkimushankkeen pohjan luomisessa.
Hankkeesta on muodostunut laaja-alainen ja hyvin verkostoitunut tutkimushanke. Rahoituskauden jälkeen
on käynnistynyt ja käynnistymässä useita uusia tutkimusprojekteja sekä syntynyt uusia
yhteistyöhankkeita.”

Ryhmäkeskustelussa pohdittiin, kuinka tärkeää on, että tutkimus jatkuu ja tuottaa lisää
asiantuntijuutta. Yhteinen mielipide oli, että tietopohjan lisääntyessä myös vaikuttavuus
lisääntyy. Keskustelussa nousi myös huoli siitä, että suppeammilla tutkimusaloilla voi tutkimus
olla ainoastaan yhden huippuosaajan varassa, eikä tutkimukselle välttämättä ole jatkajaa. Tämän
vuoksi tutkijoiden eri-ikäisyys tutkimusryhmissä on tärkeä tiedon siirtymisen varmistaja.
Hankkeiden tulosten hyödyntämiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa otti kantaa vain
muutama (6) vastaaja.
”Hankkeen päätyttyä kellogeenien tutkimuslinjaa on jatkettu näihin päiviin asti, ja se on poikinut uusia
havaintoja ja kansainvälistä yhteistyötä. Etenkin kaamosoireiden, univelan ja unirytmin merkitys
terveydelle on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua.”
”Yhteiskunnallisesti on pyritty lisäämään tietoisuutta iNPH-taudista.”
”Ideaa ja tuloksia pyritty tuomaan runsaastikin esiin julkisessa keskustelussa (sanomalehtikirjoitukset),
ammattikirjallisuudessa, kongresseissa, luennoimalla.”
”En uskalla sanoa tutkimuksen merkityksestä päätöksentekoon tai yhteiskunnalliseen keskusteluun,
merkitys ei ole ainakaan merkittävä.”

Yksi vastaaja kertoi tutkimuksen tuottamia havaintoja käytetyn hyödyksi yhteiskunnallisessa
keskustelussa sekä päätöksenteossa, mutta valitettavasti hän ei tarkentanut millä tavoin tämä oli
tapahtunut.
”Nyt kyseessä olevan tutkimuksen havaintoja on käytetty yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena.”

Joissain tapauksissa tutkimus oli vielä liian keskeneräinen, jotta tulokset olisivat sellaisenaan
vietävissä yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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”Tutkimushankkeen tuloksia ei ole vielä käytetty hyväksi lääketieteen kehittämisessä, päätöksenteossa ja
yhteiskunnallisessa keskustelussa.”

Kysyttäessä hankeapurahan saajalta (n=36, kysymys 16), millaista vaikuttavuutta hän itse
odottaa apurahalla rahoitetulla tutkimuksella olevan, useat vastaajat kertoivat vaikuttavuuden
sijaan vaikutuksista tai tuloksista. (Kuitunen & Hyytinen 2004, 21; Mustonen & Kärkkäinen
2006, 14; Rajavaara 2006b, 33.) Vaikuttavuutta terminä ei erikseen määritelty apurahan saajille
kyselytutkimusta

esiteltäessä

tai

tutkimuskysymyksissä,

vaan

vastaajan

avoimessa

kysymyksessä annettiin vastaajan itsensä ilmaista käsityksensä vaikuttavuudesta liittyen omaan
hanketutkimukseen. Yksi vastaaja otti selkeästi kantaa vaikuttavuuden määrittelyn vaikeuteen ja
julkaisujen viittausten käyttöön vaikuttavuuden mittarina:
”Vaikuttavuutta on myös se että lisätään ymmärrystä taudin mekanismeista, vaikuttavuutta on myös
erittäin vaikea mitata. Sitaatiomäärää on siihen käytetty, mutta sen sopivuus on kyseenalaista.”

Vastaajista viisi (5) kertoi hanketutkimuksen vaikuttavuuden näyttäytyneen tutkimuksesta
tuotettujen julkaisujen viittauksissa.
”Tutkimushankkeen --- vaikuttavuus käy ilmi julkaisuista, joissa keskimääräinen IF on 6 luokkaa.”

Kymmenessä (10) vastauksessa apurahan saajat kertoivat tutkimuksen vaikuttavuuden
näyttäytyvän potilaan saamaan hoitoon liittyen. Apurahan saajat arvioivat hanketutkimuksen
tulosten vaikuttavuutena, että potilas tulee saamaan parempaa hoitoa. Vastauksissa hoidon
paranemiseen yhdistettiin uuden hoitomuodon luominen, varhainen diagnostiikka, sairauksien
ehkäiseminen, hoidon yhdenmukaistuminen ja seurannan paraneminen.
”Mahdollinen hoidon paraneminen. Joka tapauksessa hoidon yhdenmukaistuminen, sillä perustimme
kansallisen laaturekisterin.”
”Olen vakuuttunut siitä, että aikanaan käynnistetyt hankkeet tuottavat vielä vuosien kuluttua havaintoja
perinnöllisten sydänlihassairauksien geenitaustasta ja tällä on vaikutusta diagnostiikkaan ja hoitoon.”

Hankkeiden arvioitiin lisänneen ymmärrystä tutkitusta aiheesta (9 mainintaa). Ymmärryksen
lisääntymiseen liitin myös selventämisen maininnat.
”Olemme tutkimusryhmäni kanssa alan kansainvälisestikin tunnettu ja arvostettu tutkimuskeskus,
julkaisuja siteerataan ja meillä on paljon tutkimusyhteistyötä eri puolilla maailmaa. Tutkimus on lisännyt
luustotautien mekanismien ja genetiikan taustan ymmärrystä.”
”Tutkimus on lisännyt luustotautien mekanismien ja genetiikan taustan ymmärrystä.”
”Tutkimus tuo lisäselvyyttä iskeemisten retinopatioiden mekanismiin ja mahdollisesti sitä kautta uusia
potentiaalisia terapiamahdollisuuksia.”

Yksi vastaaja kuvasi merkittävimpänä hyötynä oman osaamisensa ja asiantuntijuuden
kehittymistä ja tätä hän sanoi voivansa hyödyntää eteenpäin kliinikkona toimiessaan (Renkonen
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ym. 2011, 1007). Tähän liittyen ryhmäkeskustelussa nousi esille pohdinta urakehityksen
huomioimisesta osana tieteellistä vaikuttavuutta, vaikka urakehityksen voi tulkita myös
yhteiskunnalliseksi- tai koulutukselliseksi vaikuttavuudeksi (myös Rinta 2006, 37).
Kahdessa (2) hankkeessa ilmeni kustannusvaikuttavuuden näkökulma, sillä yhdessä hankkeessa
oli tutkimukseen liitetty kahden vuoden kustannusvaikuttavuusselvitys ja toisessa hankkeessa
todettiin, että:
”Jos traneksaamihappo osoittautuu tehokkaaksi --- Traneksaamihappo on halpa ja yksinkertainen hoito,
joka olisi välittömästi otettavissa käyttöön globaalisti.”

Kolme (3) hankeapurahan saajaa totesi tutkimuksensa olleen perustutkimusta, josta alkuun on
odotettavissa vain tieteellisiä vaikutuksia.
”Erittäin harva tutkimus on sellainen, jonka tulokset olisi suoraan implementoitavissa kliiniseen työhön.
Täytyy muistaa että kliininen perustutkimus on rakentamista pienistä osista.”
”Koska kyseessä on perustutkimus, on vaikea ennustaa muita kuin tieteellisiä seurauksia.”
”Tehdyt julkaisut ovat perustavanlaatuisia perustutkimushavaintoja, joita on siteerattu varsin hyvin.
Kaikki tutkimus tehtiin potilaista eristetyillä soluilla, joten tieto on sovellettavissa varsin laajasti mutta
sen käyttö kohdentuu lähinnä perustutkimukseen tai solubiologiseen tutkimukseen.”

Vastaukset vahvistavat Löytösen (2010, 28-29) havaintoa perustutkimuksen vaikuttavuuden
tutkimisen kahtalaisuudesta; hyödynnettävyys on vain arvailtavissa, mutta kaikki tutkimus
etenee vaikuttavuuteen ainoastaan perustutkimuksen kautta.
Vaikuttavuuden esteitä oli kuvannut 15 vastaajaa. Suurimpana esteenä vaikuttavuuden
syntymiselle nähtiin resurssipula, joka määriteltiin joko selkeästi huoleksi rahoituksen
saamisesta (4 mainintaa) tai yleisesti resurssipulana (7 mainintaa) tarkoittaen tarkemmin
määrittelemättä raha-, henkilöstö- tai aikaresurssipulaa. Myös kilpailua sekä kansallisesti että
kansainvälisesti pidettiin vaikuttavuuden esteenä (2 mainintaa) ja oletettavaa on, että kilpailu
myös kohdistuu erityisesti rahoitukseen resurssina. Resurssipulan lisäksi haasteena nähtiin
asioiden moninaisuus (2 mainintaa):
”Vaikuttavuuden esteet ovat moninaiset. Tämä on ihmisten tekemää työtä. Potilaslähtöinen ajattelu ei
aina ole vallitseva kultainen linja. Motivaatioiden moninaisuus tullee olemaan suurin este
vaikuttavuudelle.”
”Esteenä näen resurssipulan lisäksi asioiden monimutkaisuuden. Elämänkaariepidemiologialle ominaista
on, että vaikuttavia tekijöitä on useita, minkä vuoksi tuloksia on vaikea pukea yksinkertaisten
iskulauseiden muotoon.”

Mustosen ja Kärkkäisen (2006, 19) mukaan Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen
toimikunnan havainnot vaikuttavuuden mahdollisista esteistä ovat saman suuntaisia vastausten

60
kanssa. Rahoitetut ohjelmat ovat usein aikaresursseiltaan liian lyhyitä, jotta vaikuttavuudesta
saataisiin selkeää näyttöä. Toisaalta, jos samanaikaisesti on käynnissä rinnakkaisia, saman
aihepiirin prosesseja, on vaikea arvioida kunkin toiminnon itsenäisiä vaikutuksia. Kilpailu
rahoituksesta on kovaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, mutta kilpailu toisaalta varmistaa
ja ylläpitää tutkimuksen korkeatasoisuutta. (Mt., 19-21.)
Edellä esitetystä voidaan yhteenvetona todeta, että Suomen Lääketieteen Säätiön rahoittamat
tutkimushankkeet

ennakoivat

sekä

tieteellistä,

yhteiskunnallista

että

koulutuksellista

vaikuttavuutta. Kliininen käytäntö on jo nyt hyödyntänyt joidenkin tutkimusten tuloksia niin
virallisina suosituksina kuin uusina terveydenhuollon arkikäytänteinäkin. Tutkimushankkeita on
vertaisarvioitu laadukkaiksi ja ne ovat saaneet jatkorahoitusta. Hankkeet ovat myös
myötävaikuttaneet edistäen hankkeisiin osallistuneiden tutkijoiden jatko-opintoja ja näin
asiantuntijuus on voinut lisääntyä. Vaikuttavuus on ollut selkeää tieteen edistämistä ja
tiedeyhteisön ulkopuolelle suuntautuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, jonka voidaan odottaa
myös laajemmin edistävän suomalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Mustonen &
Kärkkäinen 2006, 14, 23; Koskinen-Ollonqvist ym. 2005, 7-8.)

5.3 Hankeapurahan vaikutus apurahan saajan uraan
Pääsääntöisesti hankeapurahan saajat kokivat, että hankeapuraha on edistänyt heidän uraa
tutkijana, parantanut asemaa työelämässä ja tuonut lisää asiantuntijatehtäviä (Taulukko 8).
Tutkimusvapaan saaminen apurahatutkimusta varten oli ollut puolella vastaajista ongelmatonta
ja vajaa viidennes oli enemmän sitä mieltä, että joitain vaikeuksia tutkimusvapaan
järjestämisessä oli ollut.
Taulukko 8. Apurahan saajien mielipiteet liittyen omaan uraan lääkärinä, tutkijana ja
asiantuntijana (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä, n=38, kysymys 18).
1

2

3

4

5

Keskiarvo

Minun oli ongelmatonta saada tutkimusvapaata
apurahatutkimusta varten.

2

5

4

8

19

3,97

Hankeapuraha on edistänyt uraani tutkijana.

0

0

0

5

33

4,87

Apurahatutkijana toimiminen on parantanut
asemaani työelämässä.

1

2

7

5

23

4,24

Koen, että tutkimushankkeen myötä olen saanut
enemmän asiantuntijatehtäviä.

0

1

1

11

25

4,58
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Ryhmäkeskustelussa eräs osallistuja korosti Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimushankkeen
olleen ”paras kausi oikeaan tutkimukseen”, jolloin saattoi irrottautua täysin tutkimustyölle.
Vastaava tutkimukselle suunnattu aika ei ole enää mahdollinen tutkimusvirassa, jossa on myös
hallinnon, opetuksen tai kliinisen työn ohjauksen velvoitteita.
Hankeapurahatutkijoista yli 80% eli 27 (n=33, kysymys 19) kuvasi apurahakautta onnistuneeksi
(Taulukko 9). Onnistumisina vastaajat kertoivat mm. työnantajan myötämielisen suhtautumisen
tutkimustyöhön, kliinisen työn ja tutkimusvapaan sujuvan yhdistämisen sekä Suomen
Lääketieteen Säätiön joustavuuden hankerahakauden jatkolle.
Taulukko 9. Onnistumiset ja haasteet tutkimustyön ja käytännön asioiden järjestämisessä
apurahakauden aikana (n=33, kysymys 19).
Onnistumisia
Työn ja tutkimusvapaan
yhteensovittaminen
Työnantajan tuki
Uran eteneminen (erikoistuminen,
dosentuuri, uusi työ tai rahoitus)
Hankeapurahakaudelle jatkon saaminen
Sijaisen saaminen

8
8
5
4
2

Haasteita
Työn ja tutkimusvapaan
yhteensovittaminen
Perhetilanne (pienet lapset, puolison
opiskelu, henkilökohtaiset syyt)
Ajankäytön haasteet
Sijaisen puute
Työnantajan tuen puute
Lupa- ja rahoitushakemusten työläys
Taloudellisen tilanteen tiukkuus

8
5
4
3
2
2
2

Tyytyväinen apurahatutkija muisteli hankeaikaa hyvänä kokemuksena:
”Olen koulutukseltani ja sielultani kliinikkotutkija. Tällainen 6 kk + 6 kk tutkija-kliinikko -asetelma oli
ja on edelleen minulle ideaalinen.”

Onnistumisina kuvailtiin myös uran saamaa hyötyä, jollaisena pidettiin erikoistumisen loppuun
suorittamista, dosentuurin saamista, uuteen virkaan nimeämistä ja uuden jatkorajoituksen
saamista. Työtehtävien muutos oli kuitenkin jossain tapauksessa hidastanut hanketutkimuksen
etenemistä, sillä koeajalla ei ollut mahdollista saada tutkimusvapaata.
Kahdella (2) vastaajalla oli samanaikaisesti työnantajina sekä yliopisto että yliopistosairaala ja
käytännön toteutus vaati joustoa niin tutkijalta kuin työnantajaltakin:
”Ainoa käytännön ongelma tuolloin --- minulla oli työnantaja sekä yliopiston että yliopistosairaalan
puolella. --- Mm vuosilomien kertymisestä tuli selvittelyjä, mutta kyllä nekin jotenkin hoituvat.
Molemmat työnantajani olivat suopeita tutkimukselleni ja minulle järjestyi hyvin sijaiset.”
”Poukkoilin hankkeen aikana kahden työnantajan palveluksessa, sekä sairaalassa että yliopistossa ja
tutkimusvapaakuukausien järjestäminen vaati todella paljon kärsivällisyyttä sekä säätiöltä että
työnantajilta. Maksatusta jouduttiin pidentämään muun muassa. Ilman tehtyjä pidennyksiä hanke olisi
käynyt lopulta mahdottomaksi mutta joustolla se onnistui ja tuotti hyvin.”
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Kaikki tutkijat eivät pettymyksekseen olleet saaneet työnantajaltaan toivomaansa tukea:
”Kliinisen työn ja tutkimustyön yhdistäminen on ollut haasteellista lähinnä siksi, että tutkimustyötä ei
omassa klinikassani juurikaan arvostettu vaan pidettiin kliinisen vastuun pakoiluna ja merkkinä kliiniseen
työhön istuutumattomuudesta (vaikka tilanne tietysti on päinvastoin - hyvä kliinikko tekee aktiivista
tutkimustyötä omalta kliiniseltä alaltaan). Apurahakauden aikana kaikki sujui kuitenkin kohtuullisen
hyvin, ongelmat tulevat vasta myöhemmin, tutkimuksen menestymisen myötä.”
”Saatuani merkittäviä rahoituksia --- en ole saanut virkavapaata kliinisestä työstä, tai sijaisia paikkamaan
kliinistä osuutta esim. puolipäiväisyyksissä. Tutkijan uraani on tuettu periaatteessa johdon taholta, mutta
ei käytännössä.”

Käytännön ongelmana pidettiin sijaisen saamisen vaikeutta. Vastauksista kävi ilmi, että tutkija
itse kantoi jopa vastuuta siitä, että työnantajalle tuli hänen tutkimusvapaansa vuoksi ylimääräistä
tehtävää työjärjestelyissä.
Kolme (3) hankeapurahatutkijaa pohti apurahakautta talouden näkökulmasta. Kaksi (2) heistä
koki tukijanuran vaarantavan taloutta ja yksi olisi mieluummin käyttänyt saamansa apurahan
muun hankkeen tutkimushenkilöstön palkkaamiseen kuin omaan palkkaansa.
”Taloudellinen haaste toimia apurahatutkijana - lisätyötä pitää tehdä jotta talous pysyy hallinnassa.”
” Jouduin valitsemaan tutkijanuran ja virkatyön välillä, ja valitsin antoisan mutta epävarman tutkijan työn.
Olen joutunut maksamaan siitä toimeentulon jatkuvuuden turvan mielessä, ja kliinisen uran kehityksessä
ja saavutetussa asemassa. Silti en kadu.”
”…joten en tarvinnut hankerahaa omaa virkavapautta varten. Edellytys virkavapaaseen oli haastava,
olisin pikemminkin tarvinnut rahoitusta aputyövoimaan kuin omaan palkkaani.”

Ajankäyttö oli tutkimusjaksojen haaste. Työpäivän tunnit eivät välttämättä riittäneet ja työn sekä
tutkimusvapaan rytmi ei aina ollut sujuvaa.
”Aikataulujen sovittaminen muiden tutkimukseen osallistuvien kanssa on vaikeaa - milloin muut voivat
olla vapaalla, jotta työt sujuisivat jouhevammin. --- Kun jokin projektin vaihe ajautuu tutkimustyöjakson
ulkopuolelle, tutkimustyötä tehdään illalla, yöllä ja viikonloppuisin.”
”Olin 3 vuotta 6 kk klinikassa ja 6 kk labrassa, vähän liian pitkiä jaksoja yhteen mittaan, etenkin labrasta
6 kk ei voi olla poissa.”
”Olin 50% tutkijana. Alussa oli vaikeaa saada kaikki tietämään, mitkä ovat tutkimuspäivät ja mitkä
kliiniset päivät. Tämä järjestely toimi muutaman kuukauden sisäänajon jälkeen hyvin ja varmasti
paremmin, kuin erilliset tutkimusperiodit.”

Vastaukset myötäilevät Renkosen ym. (2001, 1006) havaintoja kliinikko-tutkijan uravalinnan
haasteista. Tutkimustyötä ei aina osata arvostaa ja tämä sekä sijaisjärjestelyiden haasteellisuus
voivat estää tutkimusvapaat. Tutkijan uraa voi vielä yhdistää virkoihin yliopistosairaaloissa,
yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta perusterveydenhuollosta tutkijan uran valitseva lääkäri
yleensä siirtyy pois. (Mt., 1006-1007.)
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Huomioiden apurahansaajien ikä, myös perhetilanne saattoi asettaa omat haasteet
tutkimushankevuosille. Neljä (4) apurahan saajaa kertoi lasten olleen hankkeen aikana pieniä ja
yhdessä perheessä puolison opiskelut olivat samanaikaisesti meneillään, joten hankkeen aika on
vaatinut joustoa myös perheenjäseniltä. Mustonen ja Kärkkäinen (2006, 19) kertovat, että
Suomen Akatemian tutkimusohjelmien arviointiryhmä havaitsi saman ongelman, joka näyttäytyi
erityisesti tutkijoiden halukkuutena kansainvälistyä mieluummin yhteisprojekteissa kuin
lähtemällä tutkijaksi ulkomaille.
Hankeapurahan

myöntämisen

jälkeen

apurahan

saajat

ovat

toimineet

erilaisissa

asiantuntijatehtävissä (n=38, kysymys 20). Kaiken kaikkiaan apurahansaajat ovat yhteensä olleet
124 kertaa väitöskirjan pääohjaajina, 54 kertaa toisena ohjaajana, 140 kertaa väitöskirjan
esitarkastajana ja 79 kertaa vastaväittäjänä (Kuvio 8).
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Vastaväittäjänä (yht. 79)
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Kuvio 8. Hankeapurahan saajien asiantuntijuus väitöskirjan ohjaajana, esitarkastajana ja
vastaväittäjänä.
Dosentuurin arvioijina hankeapurahan saajat olivat olleet yhteensä 49 kertaa, osallistuneet
hoitosuositusten tekoon kotimaassa 37 kertaa ja kansainvälisesti 21 kertaa (Kuvio 9).
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Kuvio 9. Hankeapurahan saajien asiantuntijuus dosentuurin arvioinnissa sekä hoitosuositusten ja
oppikirjojen teossa.
Edellä mainittujen asiantuntijatehtäviin osallistumisessa kävi ilmi, että osa tutkijoista toimi
asiantuntijana huomattavasti muita aktiivisemmin tai tehtävät keskittyivät vain muutamille
(Taulukko

10).

Kaksi

vastaajaa

ei

ilmoittanut

toimineensa

lainkaan

mainituissa

asiantuntijatehtävissä.
Taulukko 10. Hankeapurahan saajien asiantuntijatehtävien jakautuminen vastaajien kesken
(n=36).
Em. asiantuntijatehtäviä yhteensä
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49

Vastaajaa
10
13
6
5
2

Hakijoilta tiedusteltiin lisäksi avoimella kysymyksellä, missä muissa asiantuntijatehtävissä he
olivat toimineet (Taulukko 11). Vastauksissa nousi selkeimmin esille rahoitushakemusten
arvioinnin ja tieteellisen julkaisutoiminnan asiantuntijatehtävät.
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Taulukko 11. Muut asiantuntijatehtävät (n=25, kysymys 20).
Asiantuntijuus rahoitusten arvioijana
Apuraha-/hankehakemusten
vertaisarvioijana
tai
arviointityöryhmä (myös kv.)
Asiantuntijuus tieteellisessä julkaisutoiminnassa
Tieteellisen
julkaisun
toimikunnan
jäsen,
toimittaja,
päätoimittajuus, reviewer, referee, web editor (myös kv.)
Tieteellisten julkaisujen vertaisarviointi (myös kv.)
Asiantuntijuus yliopistoyhteisössä
Professorin pätevyyden arviointi (myös kv)
Tohtoritutkinnon seurantaryhmän jäsen
Yliopiston tohtoritoimikunnan jäsen
Pro gradu tutkielman arviointi
tutkimus ja opetus -ryhmän jäsen
Erikoisalan asiantuntija luennot ja perehdytys th-ammattilaisille
Tutkijakoulun evaluointi (myös kv.)
Asiantuntijuus luottamustehtävissä
Erikoisalayhdistyksen luottamustehtävät (kotimaassa)
Kansainvälisen
erikoisalayhdistyksen/organisaation
luottamushenkilö
Kv erikoisala asiantuntija, kongressi paneeliedustaja
Asiantuntijatyöryhmän jäsen
Pohjoismaisen kongressin pääsihteeri
Eettisen toimikunnan jäsen
Tiedeakatemian arvioija (suomen ulkopuolella)
Palkintovaliokunnan jäsen
Lääkeyhtiön advisory board jäsen
Thl:n asiantuntijatehtäviä

14
8
6
5
2
1
1
1
1
7
6
3
2
2
1
1
1
1
1

Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämä hankeapuraha on kyselyyn osallistuneiden mielestä
ollut ratkaiseva tekijä heidän tutkijanurallaan (n=36, kysymys 21) ja tämän vahvistivat myös
ryhmäkeskusteluun osallistuneet. Kertoessaan hankeapurahan vaikutuksista tukijan uraan
apurahan saajat kuvasivat merkitystä termeillä ”mahdollisti” (14 mainintaa), ”merkittävä” (6),
”ilman sitä” (6), ”keskeinen” (4) tai ”tärkeä” (3). Osa vastaajista kertoi hankeapurahan olleen
ratkaiseva tekijä tutkijan uralle siirtymisessä ja tutkimustyön jatkumisessa sekä jatkotutkimuksia
tukevassa verkostoitumisessa. Kahdeksan (8) vastaajaa kertoi nykyisen professorin viran
taustalla olevan kyseisen hankeapurahan mahdollistama tutkimusprojekti.
”Ennen apurahan myöntöä olin "tienristeyksessä": kehitänkö itseäni lääkärin ammatillisissa "tempuissa"
vai tehdäkkö tosissaan tutkimusta...nimenomaan kliinistä tutkimusta. saamani hankeraha ohjasi valintani
kliinisen tutkimuksen suuntaan ja sillä tiellä ollaan nyt oman oppialan vastuuprofessorina.”
”Saavutin --- dosentuurin jakson aikana ja sain sen päätteeksi alan kliinisen opettajan viran.
Seuraavana tavoitteena professuuri.”
”Olen todella tyytyväinen apurahan saaja ja näen lääketieteen tuen omalle tutkimukselleni ja uralleni
täysin käänteentekevänä. On erittäin mahdollista, etten olisi professorina tällä hetkellä ilman sitä.”
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Renkonen ym. (2011, 1007) toteavat, että yleensä kliinikkotutkijat ovat myös osaavia kliinikkoja.
Vain seitsemän (7) vastaaja kommentoi hankeapurahan vaikutuksia lääkärin uraan. Kokemus oli,
että myös lääkärintyöhön hankeapuraha on tuonut lisäarvoa.
”Lääkärin uralla minusta on tullut oman tutkimusalan kansallinen ensilinjan vaikuttaja.”
”Lääkärin uran jatkuvuuteen ei mitenkään, mutta toki ammattitaidon tasoon.”

Yhden vastaajan mielestä apurahan vaikutus lääkärintyöhön ei ollut toivottu asenneilmapiirin
vuoksi:
”Tutkimustyön mahdollistamiselle sillä oli merkittävä vaikutus. Lääkärintyössä jatkumiseen melkein
päinvastainen vaikutus; suhtautumisen takia virkavapauksiin ja sijaistarpeeseen.”

Tämän vastauksen lisäksi kolme (3) muuta vastaajaa esitti tutkijan tai lääkärin uraan liittyen
ajatuksia tai toiveita, jotka eivät olleet toteutuneet:
”…toimin edelleen erikoislääkärin virassa, jossa toiminnan kehittäminen etenkin ajanpuutteen takia on
vaikeaa ellei mahdotonta ja tämän koen suurimmaksi puutteeksi.”
”Olisin toivonut apuraha-aikakauden aikana enemmän konkreettisia tuloksia, hanke ehkäpä kyvyilleni
liian vaativa.”
”Tutkijana olisin toivonut saavuttavani itsenäisemmän aseman, toisaalta tasokas tutkimus nykyään
edellyttää hyvää yhteistyötä ja työryhmää.”

Tutkimuksen vastaajien taustatiedoista käy ilmi, että vuonna 2001-2012 Suomen Lääketieteen
Säätiön hankeapurahan saaneet ja tähän tutkimukseen vastanneet tutkijat ovat väitelleet
keskimäärin 33 vuotiaana (koko perusjoukko 32 vuotiaana, N=91) ja väittelystä on kulunut n
seitsemän vuotta hankeapurahan saamiseen. Hankeapurahansaajista puolet olivat saaneet
aiemmin jonkin Suomen Lääketieteen Säätiön muista apurahoista (Kuvio 10).
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Kuvio 10: Aiemmat Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahasaajille myöntämät apurahat
(n=37, kysymys 6).
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Yksi apurahan saaja oli aiemmin saanut säätiöltä sekä kannustusapurahan että tutkimusapurahan.
Vastaajien (n=37) joukossa kannustusapurahat olivat painottuneet miehille (M7, N1) ja
tutkimusapurahat naisille (M2, N6).
Suurin osa (32) hankeapurahan saajista oli saanut Suomen Lääketieteen Säätiöltä myönteisen
päätöksen ensimmäiseen hankeapurahahakemukseensa. Kolmelle (3) hankeapuraha oli
myönnetty toisella hakukerralla ja niin ikään kolmelle (3) kolmannella hakemisella. Myönnetty
hankeapuraha oli suuruudeltaan keskimäärin 134 866 euroa (131 979 €, N=91). Puolet
apurahansaajista oli saanut hankkeelleen apurahaa 130 000 – 150 000 euroa (Kuvio 11).
Apuahan saajaa
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6
3

5

1

3

2

120 000

130 000

3

4

150 001 160 000

200 000

0
alle 100 000 100 000

101 000 119 000

150 000

Kuvio 11. Myönnettyjen apurahojen jakautuminen euroina (n=38, kysymys 3).
Mikäli

tarkastellaan

hankeapurahan

saajien

urakehitystä

Webropol-kyselytutkimuksen

vastaajien taustatietojen pohjalta, on mahdollista kuvata jonkinlaista keskivertoista urapolkua.
Vastaajista (n=38) oli dosentteja 36. Keskivertoaika dosentuuriin tohtorin tutkinnon
suorittamisen jälkeen oli 8,5 vuotta (n=30). Vastaajista (n=36) yhteensä 20 on toiminut
professorin virassa, viisi (5) määräaikaisesti ja loput toistaiseksi voimassaolevassa
virkasuhteessa. Professorin viran saamiseen on kulunut keskimäärin vähän vajaa seitsemän
vuotta hankeapurahan saamisesta. Dosenteista 20 on miehiä ja 16 naista. Professorin virassa
olleista 12 on miehiä ja 8 naista.
Vastaajista puolet työskenteli hankeapurahan hakuhetkellä yliopistollisessa sairaalassa
(Taulukko 12). Edelleen yliopistollinen sairaala on kymmenen (10) vastaajan työnantaja.
Yliopisto työnantajana on nyt yleisempi kuin hankeapurahan hakuhetkellä. Reilulla
viidenneksellä työnantajana on yliopistollisen sairaalan ohessa yliopisto ja saman verran
vastaajista työskentelee pelkästään yliopiston palveluksessa.
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Taulukko 12. Vastaajien työnantaja hankeapurahan saadessa ja nyt (n=38, kysymykset 35 ja 38).
Työpaikka
yliopisto
yliopistollinen sairaala
yliopistosairaala ja yliopisto
sairaanhoitopiiri
kunta
muu
yliopisto ja muu

Hankeapurahan Nyt
saadessa
4
9
16
10
4
9
9
6
2
2
2
2
1
0

Hankeapurahan saadessa suurin osa vastaajista toimi erikoislääkärin virassa ja viidennes
opetustehtävissä (Taulukko 13). Nyt, kun apurahan myöntämisestä on kulunut 4-15 vuotta,
hankeapurahan saajista enemmistö toimii ylilääkärin tai professorin viroissa. Osa heistä
työskentelee yhtäaikaisesti kahdessa tehtävässä.
Taulukko 13. Vastaajien työtehtävät hankeapurahan saadessa ja nyt (n=38, kysymykset 34 ja 37).
Työtehtävä
Erikoislääkäri
Kliininen opettaja (myös apul.opettaja, yo-lehtori)
Osaston ylilääkäri (myös apul.oyl, hallinnollinen yl.)
Erikoistuva lääkäri
Osaston lääkäri
Tutkija
Professori (myös vs.)
Tutkimuspäällikkö
Toimialajohtaja
Vastuualuejohtaja
Tutkimuskoordinaattori

Hankeapurahan
saadessa
21
8
5
2
1
1
1
0
0
0
0

Nyt
4
5
18
1
0
1
11
1
1
1
1

Kahdeksantoista (18) vastaajaa ilmoitti nyt työskentelevänsä ylilääkärin virassa. Keskimäärin
heillä oli kulunut 7,8 vuotta hankeapurahan saamisesta ylilääkärin virassa aloittamiseen. Yksi
vastaaja oli paraikaa suorittamassa lisäerikoistumista. Yhteensä viisi (5) hankeapurahan saaja oli
hankkinut erikoistumiskoulutusta apurahan myöntämisen jälkeenkin (erikoistumisalat on esitetty
perusjoukon esittelyn yhteydessä taulukossa 2).
5.4 Suomen Lääketieteen Säätiö hankeapurahan myöntäjänä
Rahoituksen myöntäjänä Suomen Lääketieteen Säätiö on luonnollisesti kiinnostunut paitsi
rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuudesta yleisesti ja erityisesti apurahatutkijoiden työuraan,
myös apurahan saajien kokemuksista yhteistyöstä säätiön kanssa (Taulukko 14).
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Taulukko 14. Käytännön toimien toteutuminen rahoituksen aikana Suomen Lääketieteen Säätiön
kanssa (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä n=37, kysymys 22).
1

2

3

4

5

Keskiarvo

Sain Suomen Lääketieteen Säätiöltä riittävästi
tietoa hakuprosessista.

0

0

1

7

29

4,76

Säätiön apurahahakemus oli selkeä täyttää.

0

0

1

10

26

4,68

Säätiön vuosittainen raportointikäytäntö oli
vaivatonta.

1

1

3

9

23

4,41

Apuraha maksettiin aina sovitun aikataulun
mukaisesti.

0

0

1

2

34

4,89

Pääsääntöisesti vastaajat olivat todella tyytyväisiä yhteistyöhön säätiön kanssa. He olivat
kokeneet saaneensa säätiöltä riittävästi tietoa hakemisessa, hakemus oli suhteellisen selkeä
täyttää ja rahoituksen maksatus toimi sovitusti. Esitettyjen väittämien vastauksista käy kuitenkin
ilmi, että vuosittainen säätiölle tehtävä raportointi ei ollut kaikille yhtä vaivatonta.
Suomen Lääketieteen Säätiön vaikutusta lääketieteen tutkimuksen kehittymiseen Suomessa
vastaajat (n=32, kysymys 23) kuvaavat ”merkittäväksi” (12 eri vastaajaa), ”tärkeäksi” (4),
”mahdollistajaksi” (4) ja ”keskeiseksi” (3), sekä useilla yksittäisillä myönteistä vaikutusta
kuvaavilla

termeillä

(”lähes

paras”,

”erinomaisesti”,

”ratkaiseva

rooli”,

”hyvin”,

”avainasemassa”). Hankeapurahan saajat olivat kiinnittäneet huomiota myös muiden
apurahansaajien uran etenemiseen ja uskoivat hankerahoituksesta olevan vaikutuksia myös
käytännön työhön (Renkonen ym. 2011, 1007). Hankeapurahan myöntämisen aloittamisesta on
jo kulunut sen verran aikaa, että jo tutkimusryhmän ”toinen sukupolvi” on hankeapurahan
saajissa.
”Moni nimekäs tutkija on saanut ensimmäisiä apurahojaan Säätiöltä, ja moni kliinikko on saanut vapaata
aikaa tieteellistä työtä varten.”
”Tämä on hyvä asia; muuten kaksi väitöskirjaohjattavaani on myöhemmin saanut samaisen
Lääketiedesäätiön hankerahan; --- ...eli seuraava sukupolvi jo hyötyy.”
”Varmaankin osassa rahoitetuista hankkeista on ollut hoitokäytäntöihin vaikuttavaa merkitystä, mutta
hankkeet ovat erilaisia.”

Osa vastaajista nosti esille, että Suomen Lääketieteen Säätiö voisi tukea myös tähän asti
vähemmän tuettuja erikoisaloja.
”Uskon, että Suomen Lääketieteen Säätiö on merkittävästi vaikuttanut tutkimuksen kehittymiseen.
Uskallusta ja luottamusta on ollut myös "pehmeämpien" ja tuntemattomampien aiheiden ja menetelmien
käytölle.”
”Yleisesti merkittävästi. Silmätautien osalta vähän, koska se rahoittaa alle 5% alan tutkimuksesta.”
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Hankeapuraha rahoitusmuotona oli koettu tärkeänä ja hyöty nähdään erityisesti kliinisen
lääketieteen tutkimuksen ja kliinikkotutkijoiden uran edistäjänä.
”Tämän apuraha muodon lanseeraus oli merkittävä avaus, joka on edistänyt kliinisen lääketieteen
tutkimusta, auttanut urapolkujen muodostumista ja sitä on myös jäljitelty Akatemian vastaavan apurahan
muodossa.”
”Omasta näkökulmastani ajatellen se on mahdollistanut tutkimustyön kliinisen uran alkuvaiheessa,
muuten tutkimus olisi saattanut jäädä huomattavasti vähemmälle.”
”Tukee kliinistä tutkijaa. Jatkossa tätä tarvitaan vielä enemmän (SOTE yms)”
”Erityisetsi kliinikkotutkijoiden ja tutkimusryhmiä perustavien lääkäreiden on vaikea saada apurahoja
Suomen akatemialta tai muista julkisista lähteistä. Siksi säätiöt ovat avainasemassa. Samoin
apurahamuotoinen rahoitus on edullista, koska esim palkkamuotoisessa rahoituksessa lääkäri joutuis
tekemään lähes sietämättömiä tulonalennuksia tutkimustyön mahdollistumiseksi.”

Kaksi (2) vastaajaa ei osannut arvioida säätiön vaikutusta lääketieteen kehittymiseen. Toisella
heistä oli jo pidempi aika hankeapurahan saamisesta ja hän koki vaikeaksi tehdä arviota. Toinen
ei pitänyt tietojaan riittävinä säätiön toiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Omalta kohdaltaan hän
arvioi, että pidempi apurahakausi olisi ollut parempi.
Tiedusteltaessa vastaajilta kehittämisideoita Suomen Lääketieteen Säätiön apurahakäytäntöihin
neljännes vastanneista (n=22, kysymys 24) piti Suomen Lääketieteen Säätiön apurahakäytäntöjä
nykyisellään riittävinä ja toimivina. Kehittämisen kohteiksi esitettiin:
 Tiedottamisen kehittäminen
o tiedetoimittajan palkkaaminen ja medianäkyvyyden parantaminen (tiedotusvälineet
ja verkko)
”Tutkimustuloksien tiedottamisessa olisi hyvä saada tukea media näkyvyyden parantamiseksi. Se myös
toisi esiin säätiön merkitystä suomalaisen tutkimuksen tärkeänä edistäjänä.”

o menestyneen tutkijan tarinan esittäminen
o Duodecim-lehden hyödyntäminen
o Potentiaalisten hakijoiden informointi

”--- nuorilla tutkijoilla on ollut ajoittain vaikea tunnistaa mikä on juuri heidän tilanteessaan sopiva
apurahamuoto.”

 Varainkeruun kehittäminen
”Kehittäisin varainkeruuta lääketieteelliseen tutkimuksiin ulkopuolisista lahjoitus/testametti ym varoista.
Lääketieteen säätiö tulisi nostaa yhdeksi ensisijaisista lahjoituskohteista yksityiselle lääketieteen
lahjoittajalle. Lääketieteen tutkimus hyödyttää ihmisiä laajasti ja säätiöllä voisi olla hyvän taustan ja
pitkään jatkuneen toiminnan vuoksi hyvät mahdollisuudet näyttäytyä tällaisena toimijana.”

 Hakuprosessin kehittäminen
o palautteen antaminen hakemuksista
o suurimpien apurahojen osalta loppusuoralle päässeiden haastattelu tai kirjallista
review/rebut -menettely
 Apurahamuotojen kehittäminen
o rahoituksen myöntämisperusteiden kehittäminen
o ikärajat (huomioiden sukupuolten erojen asettamat vaatimukset)
o lisää kliinisen tutkijan apurahoja
 Hankeapurahan kehittäminen
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o mahdollisuus jatkokauteen

”Hankerahat ovat tärkeitä, ja olennaista on se, että rahoitus jatkuu pidempään. Vasta tietoisuus esim. 3
vuoden rahoituksesta mahdollista sen, että voi suunnitella pitkäjänteisempää tutkimustyötä.”

Ryhmäkeskustelussa esitin kysymyksen, olisiko pidempi hankeapurahakausi tai myönnetylle
hankeapurahalle jatkokausi tarpeellinen ja mitä vaikutuksia apurahajärjestelmän muutoksilla
olisi?

Keskustelijat

arvelivat

olevan

tärkeämpi

pohtia

mikä

olisi

esimerkiksi

jatkohankerahoituksen käytettävissä oleva raha ja millaiseksi rahoituksen saamisprosentti
muodostuisi. Todennäköisesti vain hyvin harva ja erittäin menestynyt hanke voisi saada
jatkorahoituksen, ellei säätiö ratkaisevasti voisi lisätä rahoitusvolyymiaan (myös Mustonen &
Kärkkäinen 2006, 21).
Tiedottamiseen liittyviin kehitysehdotuksiin liittyen mainittakoon, että Suomen Lääketieteen
Säätiöllä on omat kotisivut, mutta ne eivät välttämättä ole yleisesti lääkäreiden tai edes apurahan
saajien tietoisuudessa, sillä yksi vastaaja ehdotti:
”--- säätiöllä on näköjään kyllä sivut, muttei siellä ole kovasti aktiviteettia. Pitäisikö kertoa jonkun
menestyneen tutkija tarinaa ja säätiön antaman tuen merkitystä (ehkä näin on tehty?)”

Säätiö tiedottaa kotisivuillaan ensi sijassa säätiön omista apurahoista ja pyrkimys on ollut, että
kuukausittain esitellään ”kuukauden tutkija” eli vastaajan toivoma menestystarina. Sivuja
päivitetään arviolta keskimäärin kerran kuukaudessa. (Suomen Lääketieteen Säätiö n.d.)

5.5 Hankeapurahan saajien julkaisutoiminta 2001-2012
Helsingin yliopiston kirjaston tekemä bibliometrinen analyysi Suomen Lääketieteen Säätiön
vuosien 2001-2012 hankeapurahan saajien julkaisutoiminnasta valmistui 11.11.2016.
Analyysissa tarkasteltiin Suomen Lääketieteen Säätiön vuosina 2001-2012 hankeapurahan
saaneiden (N=89) tutkijoiden julkaisutoimintaa kokonaisuutena ja osin verraten tämän
tutkimuksen vastaajien sekä vastaamatta jättäneiden apurahansaajien julkaisutoimintaan.
Hankeapurahan saajille lähetetyssä tutkimuksen ennakkotiedotteessa (4.7.2016) ja itse
Webropol-kyselyssä vastaajia ohjeistettiin bibliometrista analyysiä varten viemään omat
julkaisunsa Thomson Reutersin Web of Science -tietokantaan (WoS), mutta vain osa tutkijoista
oli tämän tehnyt. Tämän vuoksi Helsingin yliopiston tutkimuksen tietopalvelut haki
bibliometrisen analyysin aineistoksi tutkijoiden julkaisut nimen perusteella. Näin toimien
julkaisujen identifiointi oli jonkin verran epävarmempaa kuin, jos tutkija itse olisi tunnistanut
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omat julkaisunsa. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.) Bibliomertisen analyysin haasteena oli
paitsi tarkastelun kohteena olevien tutkijoiden pieni määrä, myös kunkin tutkijan
julkaisumäärien ja erikoisalakohtainen vaihtelevuus. Tehdyn analyysin luotettavuutta heikentää
se, että pienistä julkaisumääristä (<50 artikkelia) ei ole mahdollista tehdä tilastollisesti luotettavia
johtopäätöksiä. Tämän vuoksi tieteenalakohtaisia tuloksia on saatu vain suurimpia
julkaisumääriä omaavilta aloilta.
Analyysissa kaikki hankeapurahatutkijoille löydetyt julkaisut siirrettiin Thomson & Reutersin
InCites-analyysitietokantaan. Analyysissa julkaisuille tuotettuja tunnuslukuja verrattiin
artikkelien julkaisujen mukaisilla tieteenalakategorioilla tieteenaloittain normalisoituun
maailman keskiarvoon (CNCI). Analyysissa selvitettiin myös InCites-tietokannasta Top1% ja
Top 10% -arvot, eli artikkeleiden maailman 1% ja 10% viitatuimman joukkoon kuulumisen
osuus. Tarkastelussa on käytetty kunkin apurahavuoden (2001-2012) tutkijoiden saamien
indikaattorien keskiarvoja. Lisäksi analyysissä haettiin tiedot julkaisujen Highly Cited artikkelimääristä erikoistumisaloittain. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
Bibliometrisessa analyysissa kunkin hankeapurahansaajien (N=89) julkaisuja on tarkasteltu
ajanjaksolla hankeapurahan myöntämisvuosi + 5 seuraavaa vuotta (esim. vuoden 2001 apurahan
saajan osalta vuodet 2001-2006). Yhteensä hankeapurahansaajien julkaisuja löydettiin analyysiin
1858, joista Webropol-kyselyyn vastanneiden on 993 ja ei-vastanneiden 876 (Kuvio 12). Vuosina
2009-2011 on vastanneilla hankeapurahan saajilla muita vuosia vähemmän julkaisuja, koska
kyseisinä vuosina julkaisuja on hajaantunut myös kokonaistarkastelun ulkopuolelle jääviin
tieteenalakategorioihin.
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Kuvio 12. Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahatutkijoiden julkaisujen määrä vuosittain
ja henkilöryhmittäin vuosina 2001-2012, N=89 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
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Julkaisujen vertailussa vuosittain ja henkilöryhmättäin tulee huomioida, että hankeapurahan
saajissa ja kyselyyn vastaajien määrissä on selkeitä lukumääräisiä eroja eri vuosina (Taulukko
2). Tarkasteltaessa henkilökeskiarvoja tutkijakohtaisesti hankeapurahavuosittain, mukaan on
voitu huomioida ainoastaan alat, joissa artikkelisummat olivat vähintään 50, joten pienessä
aineistossa artikkelisummien minimien rajaaminen aiheuttaa väistämättä aukkoja vertailun
tuloksissa (vrt. vastanneet vuonna 2004 Kuvioissa 13, 14 ja 15). Toisaalta julkaisutoiminnan
arvioinnille on tyypillistä, että viittaukset tutkijoiden julkaisuihin näyttäytyvät aina hieman
viiveellä, vaikkakin pyrkimys on viitata mahdollisimman tuoreisiin tutkimuksiin. Viittausten
vaikutus näkyy samaisissa kuvioissa (13, 14 ja 15) vuosissa 2011-2012, jolloin erityisesti yhden
tutkijan artikkeleihin on viitattu todella paljon.
Hankeapurahatutkijoiden julkaisutoimintaa tarkasteltiin bibliometrisessa analyysissa myös
viittausindikaattoreilla maailman keskiarvoon suhteutettuna. Normalisoidulla viittausindeksillä
pyritään mittaamaan, minkä verran enemmän tai vähemmän viittauksia julkaisut ovat saaneet
verrattuna maailman keskiarvoon (Suomen Akatemia 2014, 5-6). Kuvioon 13 on koostettu
hankeapurahavuosittain kaikkien erikoistumisalojen henkilökeskiarvot vastanneet ja eivastanneet eriteltynä. Normalisoitu maailmankeskiarvo (CNCI) on 1 eli yli 1 = yli
maailmankeskiarvon.
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artikkelisumma vähintään 50, N=89 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
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Vastaavasti, viittausindikaattori Top 10% tai Top 1% kertovat, minkä verran tarkastelluista
julkaisuista on prosentuaalisesti päässyt tieteenalan eniten viitattuun 10 prosenttiin tai vielä
tiukempaan 1%:n joukkoon (Kuvio 14 ja Kuvio 15). Kivinen ja Hedman (2015, 64) hieman
kyseenalaistavat Top 10 tai Top 1 -indeksin käytön, pohtien miten voidaan todellisuudessa
määritellä julkaisujen perusjoukko eli 100%, josta 10% tai 1% kärki arvioidaan. Jokaisella alalla
Top 10% tai Top 1% elää ja muuttuu koko ajan (mt., 64).
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Kuvio 14. Top 10% artikkelien osuus CNCI apurahan myöntövuoteen liittyvien julkaisujen
mukaan henkilökeskiarvona, N=89 tekijän artikkelisumma vähintään 50. (Helsingin
yliopiston kirjasto 2016).
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Kuvio 15. Top 1% artikkelien osuus CNCI apurahan myöntövuoteen liittyvien julkaisujen
mukaan henkilökeskiarvona, N=89 tekijän artikkelisumma vähintään 50. (Helsingin
yliopiston kirjasto 2016).
Tuloksista käy ilmi, että CNCI on lähellä odotettua, eli maailman keskiarvon tuntumassa.
Vaihtelua on hiukan maailman keskiarvon ylä- ja alapuolella, mutta keskiarvoa suuremmat arvot
ovat keskiarvoa pienempiä yleisempiä. Sama näyttäytyy Top 10% ja Top 1% -osuuksissa. Top
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1%:ssa vaihtelu on näkyvintä ja parhaimmillaan keskiarvo on selvästi 1% keskiarvoa suurempi.
Analyysissä pyrittiin myös tutkimaan eri alojen Highly Cited -artikkelikertymää, mutta Highly
Cited artikkeleiden vähäisyyden vuoksi tarkastelua ei voitu tehdä erillisenä vastaajajoukolle (kts.
Liite 4).
Lisäksi analyysissä tarkasteltiin, millaisissa lehtinimikkeissä tutkijat olivat artikkeleita
tarkastelujaksolla (hankeapurahan myöntövuosi + viisi seuraavaa vuotta) julkaisseet (Taulukko
15 ja Kuvio 16). Kun arvioidaan, millainen lehdessä ilmestyneiden julkaisujen taso on ollut, niitä
verrataan alan lehtiartikkelien JNCI-arvoon eli lehtiartikkeleiden maailmankeskiarvoon. Alan
lehtiartikkeleiden JNCI-arvoissa on vaihtelua (Taulukko 15). Apurahan saajat ovat eniten
julkaisseet artikkeleita lehtinimikkeissä, joissa ilmestyneiden artikkelien JNCI on kyseisen
lehden artikkelien odotusarvoa 1 pienempi.
Taulukko 15. Artikkelien määrät julkaisuittain. Alat, joissa, lehden artikkelisumma vähintään 20,
N=89. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
Times
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%
Docs
Cited
20.69

Journal
Normalized
Citation
Impact JNCI
0,11

Journal
Impact
Factor
JIF
6.915

Name
Journal Of Investigative Dermatology JNCI=0,11

Rank
1

Web of
Science
Documents
29

Stroke JNCI=1,02

2

27

606

81.48

1,02

5.787

Journal Of Clinical Endocrinology & Metabolism JNCI=0,67

3

26

1017

100.0

0,67

5.531

Plos One JNCI=1,41

4

23

189

91.3

1,41

3.057

Pediatric Research JNCI=1,67

5

22

193

63.64

1,67

2.761

Neurology JNCI=1,02

6

21

786

80.95

1,02

8.166

International Journal Of Stroke JNCI=0,85

7

20

72

45.0

0,85

3.044

Pediatric Blood & Cancer JNCI=0,78

8

20

88

60.0

0,78

2.634

Taulukkoa 15 tarkastellessa on huomioitava, että mukana ovat vain ne lehdet, joissa WoSdokumentteja on vähintään 20 (eli 188 dokumenttia 580 dokumentista). Taulukossa olevaa
Journal Impact Factoria (JIF) käytetään lehtien keskinäisessä vertailussa ja se kertoo
keskimääräisesti, kuinka usein on viitattu kyseisen lehden julkaisemiin artikkeleihin edeltävän
24 kuukauden aikana. (Oulun yliopiston kirjasto n.d.; Stenius 2003, 35.)
Kuviossa 16 näkyvät lehdet, joissa artikkelisumma on vähintään 10. Mukana on kaksi erittäin
hyvän JNCI-arvon (> 2) saanutta lehteä.
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1,02
1,02
1,02
1,07
1,22
1,34
1,35
1,39
1,41
1,48
1,59
1,67
1,7
1,84
1,89

STROKE n=27
NEUROLOGY n=21
JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION n=18
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER n=15
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE n=15
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A n=10
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY n=14
ACTA RADIOLOGICA n=10
PLOS ONE n=23
OPHTHALMOLOGY n=16
BLOOD n=13
PEDIATRIC RESEARCH n=22
PEDIATRICS n=15
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY n=13
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL n=14

2,34
2,42

ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS n=11
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B n=17
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1

1,5
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Kuvio 16. Lehtien JNCI. Mukana lehdet, joissa artikkelisumma vähintään 10 ja julkaisujen JNCI
vähintään 1, N=89. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
Vertailtaessa vertaisarvioituja julkaisuja kaikkiin julkaisuihin, on mukaan tarkasteluun otettu
kaikki julkaisutyypit, joista vertaisarvioituina huomioidaan artikkelityypit Article, Review ja
Letter. Kaikista julkaisuista vertaisarvioituja on vajaa 80% (Kuvio 17). Mikäli huomioidaan
kaikki alat, hankeapurahan saajien CNCI 1.83 on selkeästi korkeampi kuin kansallinen keskiarvo
ja kyselyyn vastanneiden CNCI 2.07 on erittäin korkea (Kuvio 18). (Helsingin yliopiston kirjasto
2016.)
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Kuvio 17. Julkaisujen määrä henkilöryhmittäin

Kuvio 18. CNCI - Julkaisut henkilöryhmittäin

2001-2016 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).

2001-2016 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
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Tilastollisesti artikkelimäärältään merkitsevimmillä aloilla (Clinical neurology, Neurosciences,
Pediatrics, Immunology, Oncology, Endocrinology & Metabolism, Obstetrics & Gynecology)
kaikkien hankeapurahan saaneiden vertaisarvioitujen artikkeleiden CNCI on 1.55. Vastaava
CNCI vastanneiden osalta 1,43 eli se vastaa kansallista keskiarvoa (Kuvio 19).
Vertaisarvioidut julkaisut
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Kaikki julkaisut
1,66

1,55

1,43

1,37

Kaikki henkilöt

1,48

1,43 1,39

1,27

Vastanneet

Ei vastanneet

Suomi

Kuvio 19. CNCI - Julkaisut henkilöryhmittäin 2001-2016. Alat: Clinical neurology,
Neurosciences, Pediatrics, Immunology, Oncology, Endocrinology & Metabolism,
Obstetrics & Gynecology (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
Kaikkien julkaisujen ja vertaisarvioitujen julkaisujen menestys mainituilla aloilla, joilla
julkaisujen määrä on riittävä, on keskenään saman suuntainen (Kuvio 20 ja Kuvio 21). Näille
aloille laskettu CNCI todetaan bibliometrisen analyysin tuloksissa melko korkeaksi niin
maailman kuin Suomen keskiarvoon verrattuna. (Helsingin yliopiston kirjasto 2016.)
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Kuvio 20. CNCI - Vertaisarvioidut julkaisut aloittain ja henkilöryhmittäin aloilla, joilla kaikkien
vastaajien artikkeleita on vähintään 50 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
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Kuvio 21. CNCI - Kaikki julkaisut aloittain ja henkilöryhmittäin aloilla, joilla kaikkien vastaajien
artikkeleita on vähintään 50 (Helsingin yliopiston kirjasto 2016).
Bibliometrisessa analyysissa on lopuksi selvitetty monessako Web of Science -tietokannassa
olevassa perusjoukon (N=89) artikkelissa Suomen Lääketieteen Säätiö on indeksoitu
tutkimuksen rahoittajaksi (Kuvio 22). Julkaisutiedot (kaikki julkaisut 1868) on otettu Web of
Science -tietokannassa, koska analyysityökalu InCites (kaikki julkaisut 1858) ei sisällä
rahoittajatietoja. Kaikki tarkastellut tutkijoiden tuottamat artikkelit eivät luonnollisestikaan ole
säätiön rahoittamia, mutta oletettavaa on, että säätiön rahoittamiksi indeksoitujen julkaisujen
määrä on todellisuudessa suurempi kuin nyt tukokseksi saatu 10%.
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Kuvio 22. Suomen Lääketieteen Säätiön (SLS) ilmoittaminen rahoittajana (Helsingin yliopiston
kirjasto 2016).
Kokonaisuutena tehty bibliometrinen analyysi kertoo, että Suomen Lääketieteen Säätiön
hankeapurahan saaneiden tutkijoiden tutkijakohtaisten henkilökeskiarvojen CNCI ja Top 10%
sekä Top 1% -osuudet ovat maailman keskiarvon tuntumassa, siten että keskiarvoa suurempia
arvoja on enemmän kuin keskiarvoa pienempiä. Määrällisesti kyselytutkimukseen vastanneet
tutkija ovat julkaisseet enemmän kuin vastaamatta jättäneet. Lehtinimikkeellä, jossa
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ilmestyneiden artikkelien JNCI on odotusarvoa 1 pienempi, on eniten julkaistuja artikkeleita,
mutta toisaalta julkaisuja on myös kahdessa erittäin hyvän JNCI-arvon (> 2) saaneessa lehdessä.
Kaikki erikoisalat huomioiden hankeapurahatutkijoiden vertaisarvioitujen julkaisujen CNCI 1.83
on korkeampi kuin kansallinen keskiarvo ja tähän kyselyyn osallistuneiden osalta CNCI on
erittäin

korkea

eli

2.07.

Artikkelimäärältään

merkitsevimmillä

aloilla

kaikkien

hankeapurahatutkijoiden vertaisarvioitujen artikkeleiden CNCI on 1.55 ja tutkimukseen
vastanneilla 1,43 vastaten kansallista keskiarvoa. Tulokset kertovat, että hankeapurahansaajilla
kaikkien julkaisujen sekä vertaisarvioitujen julkaisujen merkityksellisten alojen menestys on
keskenään suhteellisen samanlainen. Kyseisillä aloilla CNCI melko korkea niin maailman kuin
Suomen keskiarvoon verrattuna.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa lähdin tarkastelemaan Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämän
hankeapurahan

vaikuttavuutta.

Vaikuttavuutta

lähestyin

vaikuttavuuden

ennakoinnin

näkökulmasta Avedis Donabedianin (1980) mallia prosessi- ja lopputulostekijöitä soveltaen.
Jaottelin myös kyselylomakkeen kysymyksen osa-alueisiin, jotka käsittelivät rahoitetun
hankkeen prosessia ja lopputuloksia sekä hankeapurahatutkijan uraa ja käytännön yhteistyötä
säätiön kanssa.
Tutkimukseen osallistuneiden hankeapurahan saajien mukaan hankkeiden prosessin aikana
tutkimusten laadun varmistaminen tapahtui verkostoitumisena, vertaisarvioituina julkaisuina,
tutkimuksen laajentumisena ja uusina tutkimusalueina, tutkimusmenetelmien kehittymisenä,
patenttihakemuksina sekä tutkijan osaamisen vahvistumisena, joka on myös johtanut
myönteiseen urakehitykseen. Hankkeista useat ovat saaneet jatkorahoitusta, mikä osaltaan kertoo
positiivisesta vertaisarvioinnista ja niin tutkijan kuin tutkimustulostenkin arvostuksesta
tiedeyhteisössä. Tutkimuksen laatua vahvistaneet prosessitekijät ovat myötävaikuttaneet
hankkeiden tulosten ja vaikutusten syntyyn. Kyselytutkimuksen vastauksissa käy ilmi, että
vastaajat ovat enimmäkseen pohtineet vaikuttavuutta keskittyen tavoitelähtöisesti vaikutusten
aikaansaamiseen ja vaikutuksia on vastaavasti haluttu varmistaa tutkimuksen laatuun
panostamalla.
Kaikkien Suomen Lääketieteen Säätiön rahoittamien hankkeiden tieteellinen laatu näyttäytyy
edukseen myös hankeapurahan saajien (N=89) julkaisutoiminnasta tehdyssä bibliometrisessa
analyysissä (Helsingin yliopisto 2016). Analyysissa ilmenee, että kaikki hankeapurahatutkijat
sijoittuvat tutkijakohtaisilla henkilökeskiarvoilla (CNCI:n ja Top 10% sekä Top 1% -osuuksissa)
maailman keskiarvoon tai hieman sen yläpuolelle. Kaikki erikoisalat huomioiden kyselyyn
osallistuneiden (n=38) tutkijoiden vertaisarvioitujen julkaisujen CNCI on erittäin korkea (2.07)
ja kaikkien hankeapurahan saaneiden tutkijoiden osalta korkeampi (CNCI 1.83) kuin kansallinen
keskiarvo. Kyselyyn osallistuneet tutkijat ovat julkaisseet enemmän kuin osallistumatta jättäneet.
Aloittain tarkastellen kaikkien hankeapurahatutkijoiden julkaisujen menestys on arvostettu
korkealle niin maailman kuin Suomenkin mittakaavassa.
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Lopputulostekijöitä eli hankkeiden pitkän aikavälin tuloksia on osittain jo nyt sovellettu
käytännön kliiniseen työhön kansallisina ja kansainvälisinä suosituksina sekä epävirallisemmin
ottamalla tuotettu tieto paikallisesti terveydenhuollon yksiköiden käytänteisiin. Osa
tutkimuksista on vielä kesken ja vaikuttavuuden odotetaan näyttäytyvän myöhemmin. Muutama
kyselyyn vastanneista arveli, että tutkimustulokset eivät olisi sellaisenaan kliiniseen käytäntöön
hyödynnettävissä, mutta ryhmäkeskusteluun osallistuneet vastaajat (n=4) totesivat tähän liittyen,
että kaikki tutkimus (teoreettinenkin) tulee aikanaan käytännössä hyödynnettäväksi ja synnyttää
vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden ajalliseen näkyvyyden mainintojen osalta tämän tutkimuksen
tulokset mukailevat aiempia vaikuttavuustutkimuksia. Aikaa siihen, että todellinen vaikuttavuus
on käytännössä nähtävissä voi kulua vuosikymmeniäkin. Silloin todennäköisesti voi olla vaikea
yksilöidä, mikä vaikuttavuuden osa-alue on minkäkin tutkimushankkeen tulosten vaikuttavuutta.
Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämällä hankeapurahalla rahoitetuilta tutkimukselta on
odotettavissa ensi sijassa tieteellistä vaikuttavuutta (Kuvio 23). Säätiön taloudellista panostusta
suomalaisen lääketieteen tukemiseen arvostetaan ja vastaajat kuvasivat hankerahoitusta
ensimmäiseksi mahdollisuudeksi perustaa tutkimushanke. Hankkeiden tuottama uusi tutkittu
tieto on edesauttanut tieteen kehittymistä ja mahdollistaa edelleen muutoksen tapahtumisen.
Myös vertaisarvioidut julkaisut ja tutkijan henkilökohtainen urakehitys ennakoivat tieteellistä
vaikuttavuutta, sillä myös tutkijan uralla eteneminen vaatii ehdottomasti tiedeyhteisön
vertaisarviointia.

Kuvio 23. Vaikuttavuus tutkimusasetelmassa (mukaillen Hietamäki & Kantola 2010, 35).
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Tutkimukseen vastanneet hankeapurahatutkijat toivat voimakkaasti esille hankerahoituksen
vaikutuksen uransa edistäjänä sekä yleisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuutena suuntautua
tutkimustyöhön esimerkiksi tutkimusryhmässä tohtoriopiskelijana ja myöhemmin itsenäisenä
tutkimushankkeen perustajana. Toisaalta hankeapurahan saaneista tutkijoista suuri osa
työskentelee joko kokonaan tai osittain opetustehtävissä osallistuen siten lääketieteen
koulutukseen. Rahoituksella on siis myös nähtävissä selkeä koulutuksellinen vaikuttavuus.
Suomen Lääketieteen Säätiö saavuttaa näin ollen hyvin strategisen tavoitteensa tukea Suomen
lääketieteellistä tutkimustyötä ja koulutusta. Rahoitettujen hanketutkimusten tulokset tulevat
aikanaan tuottamaan tieteellisen ja koulutuksellisen vaikuttavuuden myötä yhteiskunnallista
vaikuttavuutta, kun tutkimuksista tuotettu tieto kasvaa ja tulokset suuntautuvat tiedeyhteisön
ulkopuolelle edistäen laajemmin kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Suomen Lääketieteen Säätiö ei varsinaisesti pyydä hankeapurahahakemuksessa hakijalta
vaikuttavuussuunnitelmaan, mutta säätiö pyrkii kohdentamaan myönnettävän hankeapurahan
rahoitusperiaatteidensa mukaisesti ”lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen”.
Toisin sanoen rahoitus pyritään kohdentamaan hankkeille, jotka tuottavat hyödynnettäviä
tuloksia. Kuten ryhmäkeskustelussakin todettiin, lääketieteellinen tutkimus palvelee ennemmin
tai myöhemmin kliinistä käytäntöä sekä yhteiskuntaa. Tämä tapahtuu myötävaikuttamalla
terveyden ylläpitämiseen tai edistämiseen, sairauksien ehkäisemiseen tai parantamiseen ja
kärsimyksen lievittämiseen.
Vaikuttavuutta estäviksi tekijöiksi tutkimukseen osallistuneet hankeapurahatutkijat nimesivät
resurssipulan, joka oli ilmennyt sekä lisärahoituksen että ajankäytön haasteena. Rahoituksista
kilpailu myös nähtiin vaikuttavuuden esteenä, vaikka kilpailun olemassaolo mahdollistaa
rahoituksen kohdentumisen laadukkaampiin hankkeisiin ja pitää tutkimuksen tason korkeana.
Todellisuudessa kilpailu näyttäytyisi vaikuttavuuden esteenä vasta silloin, jos kilpailua
rahoituksista ei olisi.
Tämän tutkimuksen vastaajien ja perusjoukon antaminen tietojen perusteella voidaan todeta, että
henkilö, jolle Suomen Lääketieteen Säätiö on hankeapurahan myöntänyt vuosina 2001-2012
(N=91) on ollut 39 vuotias mies tai nainen, joka on väitellyt 32 vuotiaana. Mikäli hän on aiemmin
hakenut ja saanut jonkin muun Suomen Lääketieteen Säätiön apurahan, se on mahdollisesti ollut
kannustus- tai tutkimusapuraha. Mitä todennäköisimmin apurahansaaja on saanut hankeapurahan
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ensimmäisellä hakukerralla. Hänen oletettavin työskentelyalueensa oli apurahaa hakiessa
Helsingin yliopistosairaalan erityisvastuualue. (Kuvio 24.)

Kuvio 24. Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahan saaja vuosina 2001-2012 (N=91).
Keskiverto hankeapurahan saaja ei välttämättä edusta mitään tiettyä erikoisalaa, sillä Suomen
Lääketieteen Säätiölle hankeapurahan myöntämisessä on ratkaisevaa hanketutkimuksen
lääketieteellinen merkitsevyys, eikä erikoisalan mukainen valikoituminen. Apurahan saajalla on
kulunut reilut seitsemän vuotta väittelemisestä apurahan myöntämiseen. Hän sai hankeapurahaa
131 979 euroa ja hän käytti myönnetyn apurahan odotetusti kolmessa vuodessa, ollen sinä aikana
yhteensä 18 kuukautta päätoimisena tutkijana. Hän oli hankeapurahan saadessaan väitellyt
erikoislääkäri. Hankeapurahan saajan ura on edennyt hankkeen jälkeen erikoislääkärin virasta ja
hän on saanut dosentin arvonimen keskimäärin noin vuoden kuluttua hankeapurahan
myöntämisestä (eli n. 8,5 vuotta väittelemisestä). Mikäli hän suuntasi uraansa ylilääkärin tai
professorin virkaan, viran saamiseen kului hankeapurahan myöntämisestä lähtien arvioilta 7-7,5
vuotta.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet hankeapurahan saajat toivat esille, että hakerahoitus oli
hyödyntänyt heidän urakehitystään erityisesti kliinikkotutkijoina. Rahoituksen saaminen oli ollut
heille ratkaiseva tekijä kliinikkolääkärin ja kliinikkotutkijan jatkouran valinnassa. Apurahan
saajat näkivät hankerahoituksen ainutlaatuisena mahdollisuutena perustaa ensimmäinen oma
tutkimusryhmä ja hankkeen myötä mahdollistuivat jatkotutkimushankkeet ja uudet rahoitukset.
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Tutkimushankkeen koettiin antaneen myös lääkärin työhön lisäarvoa osaamisen kehittymisen
kautta. Tutkimukseen vastanneet itse olivat kaikki tyytyväisiä urakehitykseensä. Määrällisesti
vastanneet hankeapurahansaajat ovat osallistuneet useisiin arvostettuihin ja monipuolisiin
asiantuntijatehtäviin erityisesti tiedeyhteisöissä. Asiantuntijatehtävät olivat keskittyneet
varsinkin

edelleen

tutkimuksen

parissa

yliopistoyhteisössä

työskentelevälle

vastaajakolmannekselle.
Vastanneiden hankeapurahansaajien mukaan Suomen Lääketieteen Säätiön apurahajärjestelmä
ja käytännön toteutus ansaitsevat kiitosta. Säätiön oli koettu merkittäväksi lääketieteen
tutkimuksen ja koulutuksen tukijaksi Suomessa ja käsitys oli, että säätiön apurahan uransa
alkuvaiheessa saaneet ovat yleisesti ottaen menestyneet urallaan. Säätiön toimintaan vastaajat
kertoivat vain yksittäisiä kehittämisehdotuksia liittyen tiedottamiseen, varainkeruuseen,
hakuprosessiin, apurahamuotoihin tai tutkimuksen kohteena olevaan hankeapurahaan.
Tehdessäni tätä tutkimusta olen pohtinut, joitain kehittämisideoita, joita Suomen Lääketieteen
Säätiö voisi ottaa harkintaansa:
 Nykyisen

sähköisen

apurahahakemuksen

täydentäminen

lisäämällä

mukaan

tutkimussuunnitelman oheen erillinen vaikuttavuus- ja vuorovaikutussuunnitelma, jotta hakija
jo lähtökohtaisesti pysähtyisi miettimään suunnitellun tutkimuksen tulevaa vaikuttavuutta.
 Apurahahakemuksen teossa ohjaaminen (esim. vuosittaisen kertaluonteisen koulutuksen
muodossa) ja apurahapäätöksen palautteen mahdollisuuden ilmoittaminen (esim. tarvittaessa
puhelimitse).
 Myönnettyjen apurahojen myötä ohjaus heti tutkijanuran alusta lähtien identifioida omat
julkaisut luotettavasti ja yhtenevällä tavalla sekä selkeät ohjeet liittää rahoittajatieto säätiön
rahoittamasta tutkimuksesta tuotettuun julkaisuun.
 Olemassa olevan monipuolisen apurahajärjestelmän poluttamisen tukeminen: jokaisen säätiön
myöntämän apurahamuodon/-kauden lopuksi tutkijalle osoitettaisiin palautekysely hänen
lyhyen tähtäimen jatkosuunnitelmista ja selkeästi tiedotetaan seuraavista mahdollisista
rahoituksista. Näin tuettaisiin tutkijanuralla erityisesti epävarmoja tutkijoita tekemään heille
siinä

elämäntilanteessa

parhaimmat

uravalinnat.

Vaatisi

luottamushenkilöiltä jonkinasteista panostusta uraohjaukseen.

säätiöltä

tai

säätiön
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 Ryhmäkeskustelussa nousi esille idea ”post dosenttuuri -rahoituksesta”, joka mahdollistaisi
vielä kerran varttuneemmankin tutkijan irrottautumisen tutkimusjaksolle kotimaahan tai
ulkomaille (esim. 12 kk).
 Vaikuttavuuden arviointi säätiön säännölliseksi toiminnaksi ja selkeä arkistointijärjestelmä
aineistonkeruuta helpottamaan (esim. viisivuotiskausittain).
 Tiedottamisen

kehittäminen

hieman

nykyistä

näkyvämmäksi

(kohdentaminen

valmistuneille/valmistumassa oleville, väitteleville jne. yhteistyössä yliopistojen kanssa).
Tutkimustuloksia analysoidessani jouduin useampaankin kertaan miettimään, miten olisi
mahdollista tehdä vaikuttavuusarviointi laajemmin, ottaen mukaan myös hankeapurahan hakijat,
jotka eivät saaneet hakemaansa apurahaa. Erityisesti hankeapurahan saajien urakehityksen
arvioiminen vaatisi koko hakijajoukon vertaamista hankeapurahan saaneisiin. Näin mahdollisesti
voitaisiin saada parempi käsitys siitä, millaista vaikutusta Suomen Lääketieteen Säätiön
myöntämällä rahoituksella on. Toisaalta edelleen jäisi arvioimatta, miten olisi käynyt, jos nyt
hankeapurahan saaneet eivät olisikaan rahoitusta saaneet ja toteutetut tutkimukset olisivat jääneet
toteutumatta.
Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimuksen luonteinen arviointi yksittäisen säätiön yhdestä
rahoitusmallista. Aineiston pienuuden vuoksi tulokset ovat lähinnä kuivailevia eikä tuloksista
voida vetää yleistettäviä johtopäätöksiä esimerkiksi muiden vastaavien rahoitusmallien
vaikuttavuuteen. Tutkimustulokset kuitenkin kertovat selkeästi, että Suomen Lääketieteen Säätiö
on

onnistunut

vuosina

2001-2012

myöntämiensä

hankeapurahojen

kohdentamisessa.

Hanketutkimukset ovat olleet laadukkaita ja niiltä on odotettavissa ja osin jo nähtävissä
tieteellistä, koulutuksellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Apurahan saaneet tutkijat ovat
vertaisarvioidusti arvostettuja ja heidän uransa voidaan osoittaa edenneen myönnetyn
hankerahoituksen myötävaikutuksella.
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7 POHDINTA
Tutkielmani

viimeisessä

luvussa

haluan

kriittisesti

arvioida

tämän

tutkimuksen

oppimisprosessia. Olen tutkinut hankkeiden vaikuttavuutta ja on aika pohtia oman tutkimukseni
vaikuttavuutta, onko sitä? Koska kyseessä oli minulle jo toinen pro gradu -tutkielma, koen
osanneeni lähestyä tehtävää realistisesti. Opintojeni pääaine on eri ja aikaa aiemmista opinnoista
on jo kulunut, joten tutkielman teko oli kokonaisuutena täysin oma prosessinsa. Lähtökohtaisesti
työskentelyäni on kantanut erityisesti se, että sain ”oikean” tutkimusaiheen. Toimeksianto
raamitti etenemistäni aikataulullisesti. Halusin tehdä tutkimuksen kuten minkä tahansa
työelämän tehtävänannon, enempiä valikoimatta. Luotin, että aiheeseen perehtyminen vie
mukanaan ja tässä olin oikeassa. Useammin kuin kerran on vaikuttavuus pulpahtanut puheisiini
mitä kummallisimmissa yhteyksissä.
Tähän tutkimukseen vastanneiden kanssa olen samaa mieltä, että yhteistyö Suomen Lääketieteen
Säätiön kanssa sujui hyvin. Olen esittänyt säätiöön päin erinäisiä aineistopyyntöjä tai kysymyksiä
ja toiveisiini on vastattu niissä rajoissa, missä tieto on ollut löydettävissä. Vuosien saatossa ovat
säätiössä sekä hakemustavat, tilastoinnit että työntekijät vaihtuneet, joten kaikkea tietoa ei ole
löytynyt ja tästä johtuen mm. apurahojen kaikkia hakijamääriä kuvaavaan taulukoon 1 jäi
valitettavia aukkoja. Myöskään rovaniemeläinen graduntekijä helsinkiläisessä säätiössä ei ollut
ongelma, sillä yhteydenpito sujui ja tekniikan (tai tekniikan hallitsemisen) pettäessä on
joustavasti sovellettu ja saatu asiat hoidettua. Etätyöskentely on tätä päivää, taloudellista,
tehokasta ja ekologista. Toisaalta tutkielman teon myötä olen oppinut paljon työelämään vietävää
paitsi

arvioinnista

ja

vaikuttavuudesta,

myös

hankkeista,

Webropolista,

Skypestä,

bibliometriikasta ja pilvipalveluista.
Suurin huoleni läpi koko tutkimusprosessin oli suhteellisen suppean perusjoukon vieläkin
suppeampi

vastaajamäärä.

Alun

perin

suunnitelmissa

oli

hankkia

toinen

aineisto

kyselytutkimuksen rinnalle ryhmähaastattelulla, mutta onnekseni siitä luovuttiin. Työmäärä
haastattelussa litterointeineen olisi ollut suuri ja aikaa vievä, mutta vielä ratkaisevampaa oli, että
toinen aineisto olisi voinut hämmentää ja kyseenalaistaa kyselytutkimuksen aineiston vastaukset
ja

olisin

voinut

joutua

ns.

ojasta

allikkoon.

Jälkiviisaana

voin

todeta,

että

aineistonkeruumenetelmänä sähköinen Webropol-kysely oli hyvä rajatulle perusjoukolle, mutta
mietin olisiko vastauksia saanut enemmän, jos olisin tehnyt kyselylomakkeen selkeästi
määrälliseksi tutkimukseksi.
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Ryhmäkeskustelu oli loistava ratkaisu kyselytutkimuksen vastausten syventämiselle, mutta
käytännön järjestelyiden aikataulutus oli tiukka eikä fyysinen ryhmätapaaminen järjestynyt.
Vielä kun verkkovälitteinen ryhmäkeskustelu muuttui viime minuuteilla puhelinyhteydellä
toteutettavaksi, alkoi oma usko tekemiseen loppua. Mutta ryhmäkeskustelu oli mielestäni
onnistunut ja lyhyenäkin kohtaamisena uusia ajatuksia herättävä. Osallistujat jaksoivat joustaa
teknisten haasteiden mukana, mistä suuri kiitos heille. Ryhmähaastattelun jälkeen minua
harmitti, että en jo tutkimusprosessin alussa tullut hankkineeksi itselleni lääketieteenalan
asiantuntijaa keskustelukumppaniksi. Tutkimuksen tekeminen vaatii aina ehdottomasti
vuorovaikutusta, sillä ääneen pohtiminen tai keskeneräisen tekstin toiselle luettaminen ohjaa
omissa havainnoissa uusiin näkökulmiin. Onnekseni apua on ollut saatavilla. Kysymällä olen
saanut moniin asioihin vastauksen hyviltä asiantuntijoilta (Liite 5) ja se on tukenut tutkielman
valmistumista.
Webropol-kyselyssä tutkimus sai palautetta siitä, että avoimet kysymykset oli koettu ”liian
avoimiksi” (yksi maininta) tai ”laajoiksi” (2) ja kyselylomake oli ollut pitkä (1). Jo
kyselylomaketta suunnitellessa tiesin, että pituus tulee olemaan maksimissaan ja tämän vuoksi
joissain kysymyksissä yhdistelin useita kysymyksiä yhteen nippuun. Toisaalta kyselylomaketta
kommentoitiin myös kattavaksi (1), mikä voin tulkita positiiviseksi ilmaukseksi. Kaksi
palautteenantajaa totesi hankeapurahakaudesta kuluneen jo niin kauan, että se ”vaikeuttaa
vastaamista”. Lisäksi kaksi vastaajaa halusi vielä palautteessakin kiittää Suomen Lääketieteen
Säätiötä saamastaan hankeapurahasta.
Tämän tutkielman raportoinnin tein käyttäen suhteellisen paljon suoria lainauksia vastauksista.
Halusin tällä tietoisella valinnalla keventää luettavuutta paitsi lainauksilla, myös erilaisilla
kuvilla ja taulukoinneilla, vaikka pienen aineiston vuoksi mitkään keskiarvot tai prosentit eivät
tuo tuloksiin tieteellistä lisäarvoa. Raportoinnissa en päässyt haluamaani syvälliseen analyysiin
vaan käsittely valitettavasti pysyi mielestäni kuvailevana, mikä toki on vaikuttavuuden
laadulliselle tutkimukselle suhteellisen tyypillistä. Myöskään tulokset eivät ole laajemmin
yleistettävissä. (Aarrevaara ym. 2015, 87.)
Raportointiprosessi ei tutkimuksen osalta vielä pääty pro gradu -tutkielman kansitukseen, sillä
tulen jatkamaan tutkimuksen raportoinnin työstämistä edelleen erilliseksi selvitykseksi Suomen
Lääketieteen Säätiölle. Sitä toivoakseni tulevat lukemaan ainakin tulevaisuuden potentiaaliset
Suomen Lääketieteen Säätiön hankeapurahan hakijat ja säätiön lahjoittajat. Itselleni
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apurahahankkeiden

merkityksellisyys

ja

hanketutkimusten

jatkuvuus

konkretisoituivat

huomattuani, että tätä pro gradu -tutkielmaani viimeistellessäni jälleen yhden Suomen
Lääketieteen Säätiön rahoittaman tutkimushankkeen (ja hankeapurahan saajan) mahdollisesti
innoittama väitöstutkimus saavutti päätöksensä 18.11.2016 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
pidetyssä väitöstilaisuudessa. Kuten yksi vastaajista totesikin: ”-- kaksi väitöskirjaohjattavaani
on myöhemmin saanut samaisen -- hankerahan; ....eli seuraava sukupolvi jo hyötyy”.
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Liite 3. Ryhmäkeskustelun runko

RYHMÄKESKUSTELUN TEEMOJA (15.11.2016 klo 16.00-17.15)

1) Hankkeiden muut rahoittajat – säätiörahoittajien ryhmittely
Taulukko 5. Hankeapurahantutkimusten rahoittajia Suomen Lääketieteen Säätiön lisäksi
(n=37, kysymys 8).
2) Tutkimuksen hyödyt eli tulosten soveltaminen kliiniseen työhön – luokittelu
– kts. vastaukset alla (n=37, kysymys 15 vastaukset)
3) Vaikuttavuus: Millainen vaikuttavuus nousee vastauksissa esille? Mikä arvioidaan
estävän vaikuttavuuden syntymistä? – luokittelu
– kts. vastaukset alla (n=36, kysymys 16 vastaukset)
4) Hyöty apurahan saajan urakehitykselle?
5) Kehitysehdotuksia säätiölle?
– esitetty: pidempi hankeaika tai jatkorahoitus.
o Hankeaika 3 vuotta, onko riittävä? Vaikutukset jos pidempi apurahakausi?
o Vaikutukset, jos mahdollisuus jatkoaikaan/-apurahaan esim. 2v.
o Mistä tyypillisesti jatkorahoituksia hankeapurahan jälkeen?
6) Arvioita vastaajakadon syistä? 89 apurahahanketta vv. 2001-2012, 38 vastausta 
Tämän koosteen lopussa on valmisteilla olevan pro gradu -tutkielman sisällysluettelo.
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Liite 4. Bibliometrinen analyysi - tuloksia aloittain

Research Area

Rank

Web of
Science
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Normalized
Citation
Impact CNCI
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Cited

%
Docs
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%
Documents
in Top 1%

%
Documents
in Top
10%

Highly
Cited
Papers

Baseline for All Items

n/a

1858

1.58

39968

76.21

2.31

14.91

19

NEUROSCIENCES

1

145

1.52

4902

82.07

1.38

15.17

3

ONCOLOGY

2

199

1.3

4559

72.86

1.51

10.55

2

CLINICAL NEUROLOGY

3

195

1.48

3984

78.97

4.1

17.44

2

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

4

131

0.92

3744

77.86

0.76

9.16

2

IMMUNOLOGY

5

136

1.42

3343

77.21

1.47

13.97

0

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY

6

78

1.03

3002

85.9

1.28

11.54

0

PSYCHIATRY

7

85

2.94

2575

71.76

2.35

15.29

2

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY

8

93

1.47

2330

72.04

1.08

19.35

1

PEDIATRICS

9

164

1.76

2281

79.27

3.66

25.0

1

CELL BIOLOGY

10

71

0.92

2192

83.1

0.0

8.45

0

GENETICS & HEREDITY

11

108

1.21

2169

63.89

0.93

12.96

0

MEDICINE RESEARCH & EXPERIMENTAL

12

45

1.6

1691

84.44

0.0

20.0

0

OBSTETRICS & GYNECOLOGY

13

137

1.04

1659

74.45

0.73

9.49

0

RADIOLOGY NUCLEAR MEDICINE &
MEDICAL IMAGING
PHARMACOLOGY & PHARMACY

14

62

1.63

1620

91.94

4.84

14.52

1

15

45

1.42

1502

84.44

6.67

17.78

1

OPHTHALMOLOGY

16

64

1.29

1493

89.06

1.56

10.94

0

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

17

109

0.9

1439

55.96

0.0

11.93

2

HEMATOLOGY

18

79

1.47

1122

64.56

2.53

6.33

1

NEUROIMAGING

19

23

1.94

1098

95.65

4.35

21.74

1

PATHOLOGY

20

36

1.59

1074

94.44

2.78

22.22

0

PUBLIC ENVIRONMENTAL &
OCCUPATIONAL HEALTH
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS

21

22

23.4

937

100.0

22.73

40.91

4

22

91

0.99

924

72.53

1.1

10.99

1

MEDICINE GENERAL & INTERNAL

23

4

5.78

839

75.0

25.0

50.0

0

NUTRITION & DIETETICS

24

43

1.25

797

74.42

0.0

13.95

0

ALLERGY

25

42

1.4

728

61.9

2.38

16.67

0

INFECTIOUS DISEASES

26

43

1.51

695

93.02

0.0

16.28

0

REPRODUCTIVE BIOLOGY

27

35

0.78

566

71.43

0.0

5.71

0

RESPIRATORY SYSTEM

28

30

1.53

546

76.67

0.0

16.67

0

SURGERY

29

31

1.8

501

83.87

6.45

22.58

0

MICROBIOLOGY

30

21

1.43

421

100.0

0.0

23.81

0

BIOTECHNOLOGY & APPLIED
MICROBIOLOGY
PHYSIOLOGY

31

17

1.0

383

70.59

0.0

23.53

0

32

22

0.66

369

68.18

0.0

9.09

0

VIROLOGY

33

11

1.49

339

100.0

0.0

18.18

1

PSYCHOLOGY DEVELOPMENTAL

34

11

1.13

315

100.0

0.0

0.0

0

UROLOGY & NEPHROLOGY

35

35

0.52

286

68.57

0.0

0.0

0

CRITICAL CARE MEDICINE

36

13

1.0

283

69.23

0.0

15.38

0

RHEUMATOLOGY

37

27

0.65

272

77.78

0.0

3.7

0

PSYCHOLOGY

38

9

1.05

268

100.0

0.0

11.11

0

112
OTORHINOLARYNGOLOGY

39

32

0.69

266

84.38

3.13

6.25

0

DERMATOLOGY

40

43

0.46

257

39.53

0.0

4.65

0

ANESTHESIOLOGY

41

10

1.22

239

100.0

0.0

20.0

0

BIOPHYSICS

42

21

0.75

238

71.43

0.0

4.76

0

ACOUSTICS

43

7

2.74

230

100.0

0.0

71.43

0

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS

44

9

0.91

187

77.78

0.0

22.22

0

CELL & TISSUE ENGINEERING

45

5

1.29

164

100.0

0.0

20.0

0

ORTHOPEDICS

46

17

1.15

147

82.35

0.0

11.76

0

TRANSPLANTATION

47

14

0.96

144

57.14

0.0

14.29

0

GERIATRICS & GERONTOLOGY

48

19

1.02

133

73.68

0.0

10.53

0

PSYCHOLOGY CLINICAL

49

4

1.0

131

100.0

0.0

25.0

0

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

50

6

0.61

100

83.33

0.0

0.0

0

BIOLOGY

51

10

0.76

98

60.0

0.0

0.0

0

AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE
PATHOLOGY
TOXICOLOGY

52

4

1.68

79

100.0

25.0

25.0

0

53

7

0.77

78

71.43

0.0

0.0

0

BEHAVIORAL SCIENCES

54

2

2.05

70

100.0

0.0

50.0

0

ANTHROPOLOGY

55

3

1.92

69

100.0

0.0

33.33

0

SPORT SCIENCES

56

4

1.82

57

100.0

0.0

25.0

0

PSYCHOLOGY EXPERIMENTAL

57

3

0.92

53

100.0

0.0

0.0

0

CHEMISTRY MEDICINAL

58

2

0.83

47

100.0

0.0

0.0

0

DENTISTRY ORAL SURGERY & MEDICINE

59

9

0.38

42

55.56

0.0

0.0

0

SOCIAL WORK

60

1

2.52

38

100.0

0.0

100.0

0

FAMILY STUDIES

61

1

2.52

38

100.0

0.0

0.0

0

MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

62

2

1.67

37

100.0

0.0

0.0

0

ENGINEERING BIOMEDICAL

63

4

0.52

36

100.0

0.0

0.0

0

PSYCHOLOGY MULTIDISCIPLINARY

64

4

0.74

33

100.0

0.0

0.0

0

COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY
APPLICATIONS
ENGINEERING ELECTRICAL &
ELECTRONIC
GERONTOLOGY

65

5

0.39

32

60.0

0.0

0.0

0

66

3

0.71

32

66.67

0.0

0.0

0

67

3

2.39

31

66.67

0.0

33.33

0

ZOOLOGY

68

1

1.26

31

100.0

0.0

0.0

0

CHEMISTRY ORGANIC

69

1

1.27

28

100.0

0.0

0.0

0

LINGUISTICS

70

1

1.72

28

100.0

0.0

100.0

0

SUBSTANCE ABUSE

71

6

0.18

27

66.67

0.0

0.0

0

PSYCHOLOGY BIOLOGICAL

72

2

0.52

25

100.0

0.0

0.0

0

EMERGENCY MEDICINE

73

2

2.26

23

50.0

0.0

50.0

0

IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC
TECHNOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCES

74

2

0.61

21

50.0

0.0

0.0

0

75

2

1.27

17

100.0

0.0

0.0

0

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

76

2

0.59

12

100.0

0.0

0.0

0

COMPUTER SCIENCE THEORY & METHODS

77

4

0.18

11

50.0

0.0

0.0

0

PHYSICS APPLIED

78

2

0.45

11

50.0

0.0

0.0

0

HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES

79

4

2.8

9

50.0

0.0

25.0

0

OPTICS

80

3

0.25

9

33.33

0.0

0.0

0

MEDICAL INFORMATICS

81

2

0.21

7

50.0

0.0

0.0

0

EVOLUTIONARY BIOLOGY

82

1

0.24

6

100.0

0.0

0.0

0
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Women's Studies

83

1

0.99

5

100.0

0.0

0.0

0

MICROSCOPY

84

1

0.37

5

100.0

0.0

0.0

0

MEDICAL ETHICS

85

1

0.94

3

100.0

0.0

0.0

0

SOCIAL SCIENCES BIOMEDICAL

86

1

0.94

3

100.0

0.0

0.0

0

ETHICS

87

1

0.94

3

100.0

0.0

0.0

0

CHEMISTRY ANALYTICAL

88

2

0.2

2

50.0

0.0

0.0

0

PRIMARY HEALTH CARE

89

2

0.64

1

50.0

0.0

0.0

0

MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL
BIOLOGY
ANDROLOGY

90

1

0.06

1

100.0

0.0

0.0

0

91

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

BUSINESS

92

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

ENGINEERING INDUSTRIAL

93

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

ENTOMOLOGY

94

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

MANAGEMENT

95

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

MYCOLOGY

96

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

VETERINARY SCIENCES

97

5

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

COMPUTER SCIENCE INFORMATION
SYSTEMS
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT
SCIENCE

98

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0

99

1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0
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Liite 5. Asiantuntijayhteistyö tutkielmaprosessissa
Tutkielman ohjaaja

professori Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto

Suomen Lääketieteen Säätiön
hallituksen puheenjohtaja Tapio Visakorpi
asiamies Jouni Lounasmaa
sihteeri Marketta Kaunisto
apurahavaliokunnan puheenjohtaja Petri Lehenkari
Helsingin yliopistollinen keskussairaala (bibliometrinen analyysi)
professori Oskari Heikinheimo
Helsingin yliopiston kirjasto (bibliometrinen analyysi)
tietoasiantuntija Eva Isaksson
informaatikko Leena Koivula
Lapin yliopiston kirjasto

informaatikko Paula Kangasniemi

Webropol-ohjaus

yliopisto-opettaja (tilastotiede) Marianne Silén, Lapin yliopisto

Ryhmäkeskustelun 15.11.2016 asiantuntijaosallistujat
professori, ylilääkäri, dosentti Jarmo Jääskeläinen
tutkimuspäällikkö, dosentti Eero Kajantie
kliininen opettaja, dosentti Ville Leinonen
ylilääkäri, dosentti Antti Perheentupa

