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Monipuolinen tuki suomalaiselle tutkimukselle myös tulevaisuudessa

Suomen Lääketieteen Säätiö on kulkenut 
lääketieteen tutkimuksen rinnalla jo 60 vuotta

S uomen Lääketieteen Säätiön tavoi�eena 
on suomalaisen lääketieteellisen tutki-
mustyön ja tutkijakoulutuksen tukemi-

nen. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
perusti säätiön syksyllä 1960 mahdollistaak-
seen lahjoitusten vastaano�amisen ja edelleen 
apurahojen jakamisen. Duodecim-seuran sää-
tiölle tuolloin myöntämä peruspääoma oli noin 
100 000 euroa (1). Tänä vuonna säätiö juhlii 
60-vuotista taivaltaan. Kuluneiden vuosikym-
menten aikana kokonaisia tutkijasukupolvia on 
kasvanut aloi�avista väitöskirjatutkijoista itse-
näisiksi senioritutkijoiksi. Kymmenen viime 
vuoden aikana säätiö on myöntänyt yhteensä 
yli 1 500 apurahaa; noin tuhat lääketieteen 
tutkijaa on saanut säätiön rahoitusta tutkimus-
hankkeilleen. Myönne�ävien apurahojen koko-
naissumma on viime vuosina ollut noin kaksi 
miljoonaa euroa.

Säätiön toiminnalla on kaksi tukipilaria. Yk-
sityishenkilöiden ja elinkeinoelämän tekemät 
lahjoitukset mahdollistavat säätiön toiminnan. 
Toisaalta Lääkäriseura Duodecimin, tutkijayh-
teisön ja lääkärikollegoiden vankkumaton tuki 
apuraha-anomusten arvioinnissa on varmista-
nut, e�ä rahoitus on kohdentunut kulloinkin 
parhaisiin hankkeisiin. 

Valtion yliopistosairaaloille tarkoitetun klii-
nisen tutkimuksen tukemiseen suunnatun 
rahoituksen määrä on pienentynyt merki�ä-
västi, vuoden 2010 40 miljoonasta eurosta 20 
miljoonaan euroon vuonna 2018. Valtion tuen 
pienentyessä vaihtoehtoisten rahoituskanavien 
merkitys korostuu. Lääketieteellistä tutkimusta 
rahoi�avien säätiöiden tarjoaman rahoituksen 
määrä onkin noussut vuoden 2010 noin 50 
miljoonasta eurosta yli 60 miljoonaan jo vuon-
na 2015. Summa lähestyy Business Finlandin 

ja Suomen Akatemian lääketieteelliseen tutki-
mukseen sijoi�amaa summaa. 

Lääketieteen Säätiön toiminta eroaa muista 
lääketieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä 
siinä, e�ä sen tavoi�eena on olla kasva�amas-
sa nimenomaan uusia korkeatasoisia lääkäri-
tutkijoita ja tukea lääkäreitä tutkijan uran eri 
vaiheissa (KUVA). Säätiön apurahapale�i ka�aa 
koko nuoren lääkäritutkijan urapolun väitöskir-
jatyön ensivaiheista aina ulkomaiselta post doc 
-tutkimuskaudelta palaavan ja omaa tutkimus-
ryhmää perustavan aloi�elevan senioritutkijan 
uran tukemisen. Suomi tarvitsee nyt ja tulevai-
suudessa lääketieteellisen tutkimuksen osaajia 
ja tekijöitä. Säätiön tärkeänä tehtävänä on osal-
taan varmistaa tämä osaaminen tukemalla ja 
kannustamalla tutkijan urapolulla.

KUVA. Suomen Lääketieteen Säätiön tukimuodot tut -
kijauran eri vaiheisiin. Tutkijatohtorin apuraha väitök-
sen jälkeiselle ulkomaiselle tutkimuskaudelle jaetaan 
Säätiöiden post doc -poolin yhteishaun ( https://post-
docpooli.�/) kautta.
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