Kuvaajia Alkoholitutkimussäätiön jakamista apurahoista eri tieteenalojen edustajille
Vuosittain useat tutkijat tai tutkimusryhmät ovat saaneet säätiön hallituksen päättämän summan apurahaa
tutkimuksen toteutukseen, joista yleisempinä ovat lääketieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset hankkeet.
Näiden tieteenalojen lisäksi apurahoja on jaettu luonnontieteen, humanistisen tieteen ja tekniikan alan
asiantuntijoille.
Luonnontieteisiin on lajiteltu muun muassa erilaiset biokemialliset, fysikaaliset ja biologiset tutkimukset,
joissa alkoholi tai muut päihteet ovat olleet pääasiallisena tutkimuskohteena. Humanistisiin tieteisiin on
lajiteltu pääasiassa historian tutkimukseen liittyvät hankkeet. Tekniikan alaan on lajiteltu reaktionopeuteen
ja alkoholin käyttöön liittyviä tutkimuksia liikenteessä, joita insinöörit ovat toteuttaneet: Näitä tutkimuksia
on ollut kaksi 1960-luvulla.

Kuva 1. Kuvaaja 1950- 2010 -lukujen varsinaisista jaetuista apurahoista. 1950-1960-luvuilla on
myös epävirallisia apurahoja.
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Kuva 2. Kuvaaja vuosien 1969-2016 aikana jaetuista tutkimussopimusapurahoista.

Kuva 3. Kuvaaja vuosien 2007-2018 jaetuista rahapeliapurahoista.
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Jaetut apurahat tutkimusaiheittain
Alkoholitutkimussäätiö on jakanut apurahaa perustamisvuodestaan 1950 lähtien tutkimuksiin, jotka
käsittelevät alkoholia, ja sen liiallisesta käytöstä aiheutuvia ongelmia. Tämän jälkeen tutkimusaiheet ovat
laajentuneet erilaisiin raittius- ja päihdetutkimuksiin. Lisäksi vuodesta 2007 lähtien apurahasummia on
alettu jakamaan rahapelitutkimuksiin.
Ensimmäisiä huumausainetutkimuksia on ollut 1960-luvun alkupuolella, joiden tutkimusaiheet ovat
käsitelleet lääkkeiden vaikutusta ihmisen persoonallisuuteen ja tinnerin haistelua. Muut raittius- ja
päihdetutkimukset tulivat virallisesti säätiön apurahojen jakamisen piiriin vuonna 1969, jolloin säätiön nimi
muutettiin Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiöstä nykyiseen eli Alkoholitutkimussäätiöksi
(Toimintakertomus 1973-1977).
Seuraavissa kuvioissa aihealueet on jaettu kolmeen: Alkoholiin, huumeisiin ja rahapeleihin. Lisäksi vuosina
1963 ja 1965 on jaettu apurahaa kahteen hankkeeseen, joista ei ole löydettävissä kirjallista dokumenttia.
Alkoholitutkimukset ovat pysyneet säätiön apurahojen jaossa pääasiallisena kohteena, mutta aihealueiden
lisääntyessä pelkästään alkoholiin liittyvät tutkimukset ovat vähentyneet.

Kuva 1. Kuvaaja vuosien 1950-2018 aikana jaetuista apurahojen yhteissummista aihealuettain,
jossa summat ovat muutettu vuoden 2019 euron arvoon.

Kuva 2. Kuvaaja apurahojen saajien lukumääristä vuosina 1950-2018 aihealuettain.
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Kuvaajia jaetuista apurahoista ja käsitellystä hakemuksista
Vuosikertomusten tietojen perusteella tehdyt kuvaajat apurahojen jakosummista vuodesta 1950 ja
käsitellyistä hakemuksista vuosina 1980-2018.

Kuvaajia apurahan saajista sukupuolittain

Säätiö on jakanut apurahoja tieteelliseen tutkimukseen vuodesta 1950 lähtien, jolloin miesten osuus on
ollut suurempi naisiin verrattuna. Vuodesta 1985 lähtien naisten saamat apurahasummat ovat vähitellen
kasvaneet, kun jaetut summatkin ovat lisääntyneet. Apurahan saajien lukumäärissä havaitaan myös naisten
määrän nousu erityisesti vuosien 1985-2015 aikana.

Kuva 1. Jaetut apurahasummat naisille ja miehille vuosina 1950-2018.

Kuva 2. Lukumäärät naisten ja miesten osuuksista jaetuista apurahoista.

Tutkijoiden lukumäärät ja jaetut apurahat

Alkoholitutkimussäätiö on jakanut apurahaa tutkimuksiin, joissa on voinut olla useampi henkilö
toteuttamassa suunniteltua hanketta: Tutkijat ovat voineet olla osa tutkimusryhmää tai saada omaan
tutkimukseensa apurahaa. Apurahoja on jaettu useampana vuonna myös samoille tutkijoille.
Seuraavissa kuvaajissa on laskettu yhteen kaikki apurahan saajat ja jaetut summat, jotka ovat eroteltu
tutkijoiden lukumäärän mukaan. Yksittäisille tutkijoille on jaettu enemmän apurahaa verrattuna
tutkimusryhmiin. Apurahaa ovat saaneet seitsemän hengen tutkimusryhmät kahdesti vuosina 1984 ja 1997
sekä kuuden hengen tutkimusryhmät kolmesti vuosina 1987, 1990 ja 1996. Suurten tutkimusryhmien
suosio ei ole vuoden 2000 jälkeen lisääntynyt: Suurimmat tutkimusryhmät ovat tämän jälkeen olleet neljän
tai viiden hengen ryhm

Kuva 1. Kuvaaja jaetuista apurahasummista vuosina 1950-2018, jotka ovat eritelty tutkijoiden lukumäärän
mukaan.

Kuva 2. Kuvaaja kaikista apurahan saajista vuosina 1950-2018 jaoteltuna tutkijoiden lukumäärän
mukaan.
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Tutkijoiden lukumäärät ja jaetut apurahat

Alkoholitutkimussäätiö on jakanut apurahaa tutkimuksiin, joissa on voinut olla useampi henkilö
toteuttamassa suunniteltua hanketta: Tutkijat ovat voineet olla osa tutkimusryhmää tai saada omaan
tutkimukseensa apurahaa. Apurahoja on jaettu useampana vuonna myös samoille tutkijoille: 440 henkilöä
on saanut vuosien 1950-2018 aikana enemmän kuin kerran Alkoholitutkimussäätiön myöntämää apurahaa.
Seuraavissa kuvaajissa on laskettu yhteen kaikki apurahan saajat ja jaetut summat, jotka ovat eroteltu
tutkijoiden lukumäärän mukaan. Yksittäisille tutkijoille on jaettu enemmän apurahaa verrattuna
tutkimusryhmiin. Apurahaa ovat saaneet seitsemän hengen tutkimusryhmät kahdesti vuosina 1984 ja 1997
sekä kuuden hengen tutkimusryhmät kolmesti vuosina 1987, 1990 ja 1996. Suurten tutkimusryhmien
suosio ei ole vuoden 2000 jälkeen lisääntynyt: Suurimmat tutkimusryhmät ovat tämän jälkeen olleet neljän
tai viiden hengen ryhmiä.

Kuva 1. Kuvaaja jaetuista apurahasummista vuosina 1950-2018, jotka ovat eritelty tutkijoiden lukumäärän
mukaan.

Kuva 2. Kuvaaja kaikista apurahan saajista vuosina 1950-2018 jaoteltuna tutkijoiden lukumäärän
mukaan.
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