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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2757. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto) & Alestalo, Marja (Helsingin yliopisto):
Suomen Akatemian tutkijaprofessorien haastattelut 1994-1996 [sähköinen tietoai-
neisto]. Versio 2.0 (2014-10-07). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http:/
/urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2757

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Suomen Akatemian tutkijaprofessorien haastattelut 1994-1996

Aineiston nimi englanniksi: Interviews of the Academy of Finland Research Professors 1994-
1996

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (7.10.2014).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)
Alestalo, Marja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

5.6.2012
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

eliitit; huippututkimus; kansainvälistyminen; korkeakoululaitos; professorit; tiede; tiedepolitiik-
ka; tieteentutkimus; tutkimus; työtavat; työura; urakehitys; virkanimitykset; yliopistot; älymys-
tö

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: eliitit ja vaikuttajat; sosiaalinen ja ammatillinen liikkuvuus

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää sellaisten Suomen Akatemian tutkijaprofessorien (nyk. akatemiaprofessori)
haastatteluja, joiden toimikausi sijoittuu vuosien 1975 ja 1995 väliin. Tutkijaprofessorit esiin-
tyvät haastatteluissa omilla nimillään.

Haastattelujen läpäisevänä teemana on suomalaisen tieteen kansainvälistyminen. Aineistossa
keskustellaan suomalaisen tiedepolitiikan painopistealueiden - kansainvälistymisen ja huippu-
tutkimuksen edistämisen - vaikutuksista haastateltavien tieteenaloille. Haastatteluissa keskus-
tellaan myös tutkijaprofessori-virkanimitykseen liittyvistä proseduureista. Lisäksi käydään läpi
mm. haastateltavien tutkijaprofessoreiden tutkimusuraan, tutkimuksen tekemisen työmuotoihin
sekä tutkimusaiheiden valintaan kytkeytyviä kysymyksiä.

Aineiston litteraatioiden tarkkuus vaihtelee haastattelu- ja kysymyskohtaisesti. Osaa kysymyk-
sistä ei ole purettu äänitteiltä lainkaan litteraatioihin, vaan niihin on viitattu ainoastaan kysy-
mysnumerolla tai haastatteluteemalla.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan nimi ja syntymävuosi, sekä haastateltavan edustama
tieteenala ja organisaatio.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Suomen Akatemian tutkijaprofessorit, joiden toimintakausi sijoittuu vuo-
sien 1975 ja 1995 väliin.

Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 1994 – huhtikuu 1996

Kerääjät: Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos); Ales-
talo, Marja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 1975 – 1995

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltaville lähetettiin haastattelupyyntö sähköpostitse tai kirjeitse.

Aineiston määrä: 58 haastattelua rtf- ja html-tiedostoina.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastatteluja tehtiin 61 tutkijaprofessorille, joista aineisto sisältää 58 haastattelua. Kolme haas-
tateltavaa ei antanut lupaa haastattelunsa arkistointiin.

Osasta haastattelulitteraatioista puuttui tekstimuotoinen kysymys-vastaus erottelu. Näihin haas-
tatteluihin erottelu on tehty koneellisesti lisäämällä puheenvuorojen alkuun tekstit ’haastatte-
lija:’ ja ’haastateltava:’. Osaa kysymyksistä ei ole lainkaan litteroitu, mutta niihin on viitattu
kysymysnumerolla tai teemalla. Haastattelija-haastateltava -erottelu on tehty myös edellä mai-
nittuihin kohtiin.

Julkaisut

Alestalo, Marja 1996. Tiede-eliitin valta ja vastuu. Teoksessa Börje Helenius, Esa Hämäläinen
& Juha Tuunainen (toim.) Kohti McDonald’s -yliopistoa? Näkökulmia suomalaiseen korkeakoulu-
ja tiedepolitiikkaan. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, 246-280.

Häikiö, Martti ja Ylitalo, Essi: Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013.

Hakala, Johanna 1998. Internationalisation of Science. Views of the Scientific Elite in Finland.
Science Studies Vol, 11 (1), 52-74.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2757
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1. Aineiston kuvailu

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2757 SUOMEN AKATEMIAN TUTKIJAPROFESSORIEN HAASTATTELUT 1994-1996

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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TUTKIJAPROFESSORIT/ HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

I Tutkijaprofessorin nimitykseen, kauteen ja arvostukseen liittyvät kysymykset: 

1. Mikä merkitys tutkijaprofessorinimityksellä on ollut 

a) Oman uranne ja tutkimusalanne kehityksen kannalta? 

b) Taustaorganisaationne (laitoksen/yliopiston) toiminnan ja resurssien kannalta 

 

2.  

a) Pääseekö suomalaisen tutkimuksen ”terävin kärki” tutkijaprofessori-instituution kautta 

esille? 

b) Onko tutkijaprofessorin virkoja tarpeeksi? 

 

 

3. Milloin asetitte päämääräksenne tutkijaprofessoriksi nimittämisen? 

 

4. Entä miten nimitysprosessi toimi? 

 

5. Suomessa on tavoitteena tutkijaprofessorivirkojen tasapuolinen jakautuminen eri 

tieteenalojen kesken. Onko tällainen strategia tarkoituksenmukainen – vai pitäisikö 

muuttaa? 

 

6. Alun perin tutkijaprofessorin virkanimityksenä pidettiin kiinni määräaikaisuudesta ja 

varsin lyhyistä kausista (3 v.), vaikka asetuksen mukaan olisi voitu nimittää pysyvästikin. 

Vain Hintikka nimitettiin pysyvästi 1970. Donnerin aikana tulivat 5-vuotiskaudet ja ajan 

mittaan pysyviä nimityksiä on tullut lisää (nyt 4). Onko tämä kehityksen suunta ollut 

oikea, ja pitäisikö perustaa myös pysyviä tutkimusyksiköitä? 

 

7. Mitä kriteereitä tutkijaprofessorin nimityksessä pitäisi painottaa? 

 

8. Osuuko tutkijaprofessorin kausi tieteellisesti lahjakkaan henkilön parhaaseen 

luomiskauteen? Minkä ikäinen tutkija on ”parhaassa luomisvireessä”? Entä suuntaus 

nuoriin? 

 

II Tieteellisen uran menestymisen edellytykset 

1. Onko teillä ollut tärkeitä opettajia tai tukijoita? Minkälainen vaikutus heillä on ollut 

tutkijanuranne valintaan/sillä etenemiseen? 
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2. Mitkä tekijät ovat olleet erityisen tärkeitä tutkijanuranne kehitykselle? Entä onko 

tutkijanurallanne ollut joitakin esteitä? 

 

3.  Kuinka kapea tai leveä on ollut edustamanne tutkimusalan ”terävin kärki”? 

-kotimaassa? kansainvälisesti? 

-Onko se helposti määriteltävissä? (Monihuippuisuus/yksihuippuisuus?) 

 

4. Entä asettaako suomalaisuus esteitä kansainväliseen tieteellisen arvostuksen 

hankkimiselle? 

 

5. Mitkä ovat olleet tutkimustyönne kiihokkeita tai motivaatiotekijöitä? 

 

6. Onko tieteellinen menestyminen vaatinut Teiltä henkilökohtaisia uhrauksia? 

 

III Tutkimuskohteen merkitys 

1. Minkälaisia tutkimusaiheita olette tutkinut? Oletteko vaihtanut tutkimusaihettanne? (Entä 

kauden jälkeen/jatkossa?  

Mikä on oma erityinen panoksenne tutkimusalanne kehitykseen? Miten sitä on arvostettu 

kotimaassa, muissa maissa? 

 

2. Olette koonnut ympärillenne tutkimusryhmän. Kauanko se on toiminut ja onko se vielä 

olemassa? Voidaanko sitä pitää erityisenä koulukuntana? 

 

3. Mikä on ryhmänne tutkijoiden työssä on/on ollut uutta? 

 

IV Tutkimusryhmä 

1. Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmän kanssa – vai sekä että?  

 

2. Miten kiinteä ryhmänne on/on ollut? 

Minkälainen työskentelytapa sillä on? 

 

3.  (ks. III.2.) 

 

4. Mikä on jatkokoulutettavien osuus ja rooli ryhmässänne? 

Pitäisikö ryhmän olla ns ’tohtoritehdas’ ? Miten tutkimus ja tieteellinen jatkokoulutus 

voidaan (parhaiten) yhdistää? 

 

5. Koulutetaanko ryhmänne jäseniä ulkomailla? 
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Mitä ryhmänne jäsenille tapahtuu väittelemisen jälkeen? 

 

6. Onko ryhmällänne yhteistyötä muiden kotimaisten ja ulkomaisten ryhmien kanssa? 

Minne päin maailmaa? Entä kilpailu – voidaanko siitä puhua teidän alallanne? 

 

7. Onko yksilöityminen hyvä ratkaisu yliopistossa? Sen edut ja haitat? 

 

8. Suomen Akatemian tiedepoliittisissa suuntaviivoissa vuodelta 1988 puhutaan ”luovista 

tutkimusympäristöistä”. Mitkä ovat niiden ominaispiirteet? 

 

9. Minkälaiseksi luonnehtisitte laadukasta tai ”hyvää” tutkimusta alalanne? (mitkä ovat sen 

ominaispiirteet ja kriteerit) 

Miten tutkimuksen laatua ja tuloksellisuutta voidaan arvioida? 

Mitä mieltä olette tulosvastuuajattelun soveltamista tutkimustoimintaan? 

 

 

V Kansainvälistyminen 

 

1. Miten kansainvälistyminen vaikuttaa tutkimusalallanne? 

-Ovatko tutkimanne ongelmat luonteeltaan ensi sijassa kansallisia, kansainvälisiä, 

globaaleja tai jopa universaaleja? Voidaanko alallanne puhua tutkimuksen kansallisesta 

spesifiikasta? 

-Mikä on kansainvälisyyden sisällöllinen merkitys tutkimusalallanne? 

(teoreettinen ja metodinen kehitys; tutkimusaiheiden valinta – mistä impulssit tulevat?) 

-Mikä on kansainvälisyyden ja kansainvälisten sopimusten vaikutus 

tutkimusrahoitukseen? 

 

2. Miten tieteen ja tutkimustoiminnan voimistuneet kansainvälistymisen vaatimukset 

vaikuttavat kansallisiin tavoitteisiin ja painopisteisiin? Syntyykö kansallisten ja 

kansainvälisten tavoitteiden välille ristiriitoja? 

 

3. Onko edustamallenne tutkimusalalla ollut havaittavissa jakoa tieteen keskusmaihin ja 

tieteelliseen periferiaan? Mitkä ovat alanne keskusmaita? Minkälaisten maiden joukkoon 

Suomi kuuluu? 

 

4. Aiheuttavatko kansainväliset tavoitteet (esim. EU:n ohjelmat) uusia tieteellisen 

priorisoinnin rakenteita? Miten arvioisitte EU:n tutkimustoiminnan merkitystä oman 

tutkimuksenne kannalta? Mitä eurooppalaisuuden korostuminen merkitsee muiden 

kansainvälisten kontaktien kannalta? 
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5. (Minkälaisissa kansainvälisissä tieteellisissä sopimuksissa/organisaatioissa Suomen 

pitäisi olla mukana?) Missä muodoissa tutkimuksen kansainvälisyyttä voitaisiin parhaiten 

kehittää omalla alallanne? 

 

6. Miten suomalaisen tieteen kansainvälistä näkyvyyttä voidaan lisätä? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite B

Aineistonäyte
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Haastattelija: 

I.1. Mitä se silloin kun teidät nimitettiin tutkijaprofessoriksi, niin mitä se henkilökohtasesti teille 

merkitsi? 

 

Haastateltava: 

Oikeestaan se merkitsi tutkijanuran huipennusta. Minähän olin ollut yliopiston sanotaan 

professorinvirassa, samassa professorivirassa jo... mä tulin vuonna -64 alusta. Ja tutkijaprofessuuri 

alko -87. Mitä siitä tulee... yli 20 vuotta hyvinkin. Välillä olin yliopiston hallinnossakin sekä 

tiedekunnassa että olin vähän keskushallinnossa. Mutta sitten minä jätin ne jo 70-luvun 

puolivälissä. Oikeastaan minulla alko sanotaan erinomaisen hyvä tutkimuskausi... Suoraan sanoen 

73-74 20 vuoden jälkeen mä sain Amerikan stipendin. Mä olin vuoden ja ikäänkuin se oli 

eräänlainen uudelleensyntyminen jos mä suorastaan sanon, koska mä pääsin rutiineista eroon. Ja 

minä olin 10 vuoden ajan mielestäni hyvässä vedossa - tai toistakymmentä vuotta - ja tämä 

tutkijaprofessuuri vapautti minut rutiineista sitten ikäänkuin tekemään tutkimusta päätoimisesti ja 

pääsemään niin pitkälle kun minä nyt sitten pystyin pääsemään. Ja osittain se oli sattumaa. 

Samoihin aikoihin tai juuri kun tulin tutkijaprofessoriksi niin pikkusen ennen olin varsinaisesti tullu 

mukaan tommoseen kansainväliseen vertailevaan projektiin. Ja siinä suhteessa tämä 

tutkijaprofessuurikausi - se oikeastaan jatkuu sitten vieläkin - oli sitäkin hedelmällisempi. 

 

Haastattelija: 

Edustatte valtio-oppia. Oliko tällä tutkijaprofessuurilla jonkinlaista vaikutusta tieteenalan 

arvostukseen tai kehittymiseen. No tietysti sitä kautta, että te pystyitte päätoimisesti sitten 

toimimaan. 

 

Haastateltava: 

Siis minä tulin tutkijaprofessoriksi... Kyllä kai se osittain siihen vaikutti tai aika paljonkin se, että 

ketään valtio-oppineita ei siihen asti ollut ollut. Olin itse aikasemmin Akatemian toimikunnassa niin 

tiedän, että kyllähän siinä semmonen reviiriajattelu on. Enpä tiedä, ei kai se tieteenalalla niin 

hirveitä muuta merkinnyt. Mä luulen, että kai se toi tätä tieteenalaa esille ulkopuolella ehkä jossain 

määrin tiedeyhteisössä ja Akatemian toimikunnassa. Yhteiskuntatieteellähän ei ole monta 

tutkijaprofessoria yhdellä kertaa. 
 


