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● Mitä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus?
● Millaista tutkimuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus voi olla?
● Esimerkkejä SYKEn tutkimushankkeiden vuorovaikutuksesta
● Loppupäätelmiä

2

Esityksen rakenne



● Tutkimushankkeilta vaaditaan usein tiedeyhteisön 
ulkopuolellekin ulottuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta

● Vaikuttavuus / yhteiskunnallinen vaikutus on hyvin laaja 
käsite àerilaisia vaikuttavuuspolkuja
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Schneider et al. 2019: Three generic conceptualisations of impact generation mechanisms in transdisciplinary projects

Esim. Tieteen tilan (2016) 
mukaan tutkimus:
- Toimii maailmankuvan ja 

sivistyksen pohjana
- Rakentaa hyvinvointia ja 

vaurautta
- Helpottaa ja parantaa 

päätöksentekoa
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Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
pohdintaa muutosteorian kehikon avulla



Yhteiskunnallista vuorovaikutusta suunnitellaan ja toteutetaan 
tilanteesta riippuen eri intensiteetillä ja menetelmillä

Level of engagement Intent Concrete examples Resources needed Examples of application 
in different type of policy 
problems

Informing Disseminate content Delivering content Low Routine decision regime, 
well-structured policy 
problem

Consulting Seek out experts, acquisition of 
sufficient breadth of knowledge

Meetings, assessments Low Incremental decision regime

Matchmaking Identification of required / needed 
expertise and persons

Introducing each other 
new people

Medium Various

Engaging Involvement of stakeholders in the 
substansive aspects of the research on 
an as-needed basis; consideration of 
alternative courses of action

Identification of relevant 
people, committees, 
working groups

Medium Various

Collaborating Joint framing of the process of 
interaction and negotiation of the 
substance to address a distinct policy 
problem

Facilitate collaboration Relatively high Fundamental decision 
regime, badly structured 
policy problem

Building capacity Joint framing of the process of 
interaction and negotiation of 
substance with intent of addressing 
multiple dimensions of a policy 
problem. Consideration of lessons 
learned and applicability for future

Joint fact finding, co-
production of knowledge, 
facilitation of long-term 
institutional collaboration

High Emergent decision regime, 
moderately structured 
policy problem
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Informing /Disseminate
content:
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● Kohdennetut policy briefit
● Tiivistävät useiden 

tutkimusten tuloksia jotain 
teemaa koskien

● Lähdeviittaukset 
alkuperäistutkimukseen

● Herättävät kiinnostusta, 
popularisoivat tiedettä, 
pitävät aihetta esillä, luovat 
painetta tehdä asialle jotain



● MURROSAREENAT: yhteiskunnallisen 
kehityskulun vaikutusten sidosryhmien kanssa 
yhdessä tehtävä jäsentäminen esimerkiksi 
kestävään energiamurrokseen, kestävään 
siniseen kasvuun sekä biodiversiteettikadon 
pysäyttämiseen liittyen

● YHTEISTOIMINNALLINEN TIEDONTUOTANTO -
JOINT FACT FINDING: tiedollisen kiistan eri 
osapuolet sitoutuvat jakamaan osaamistaan ja 
käymään rakentavaa keskustelua siitä, miten 
käsiteltävä ongelma tulisi määritellä, mitä tietoa 
tulisi kerätä ja miten tuloksia tulisi tulkita
• Esim. merimetso-/kalastuskiista rannikkoalueilla
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Building capacity:
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Katso esim. 
Lukkarinen ym. 2020. Taloyhtiöistä 
tulevaisuuden energiatuottajia –
Muutospolut vuoteen 2035 ja 
murrosareena tiedon yhteistuotannon 
menetelmänä
Valve ym. 2019. Lisäarvoa kalasta ja
maatalouden sivuvirroista Varsinais-
Suomessa – Sinisen biotalouden
murrosareenan tulokset
CORE-hanke: www.collaboration.fi

http://www.collaboration.fi/


● Vaikuttavuutta saavutetaan erilaisella vuorovaikutuksella
kontekstista riippuen: virallista ja epävirallista, tiettyä menettelyä
seuraavaa ja ad hoc, pieni- ja suurimuotoista, tutkija- ja 
politiikkavetoista jne.

● Tärkeä muistaa:
• Mahdollisten vaikuttavuuspolkujen pohtiminen ennen tutkimusta/vuorovaikutusta

• Vuorovaikutuksen taustoittaminen: kontekstin ja ajankohtaisten kysymysten
ymmärtäminen, sidosryhmätahojen kartoitus, oma osaaminen

• Vuorovaikutuksen suunnittelu kontekstin, politiikkaprosessin vaiheen, käytettävissä
olevien resurssien sekä oman osaamisen mukaan

• Tarvittaessa ammattitaitoisen tiedevälittäjän ja/tai fasilitaattorin hyödyntäminen

• Vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden itse- ja/tai kollektiivinen arviointi ja 
kehittäminen
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Loppupäätelmiä
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Kiitos!
sanna-riikka.saarela@syke.fi

Joitakin tuoreita julkaisuja:

Hetemäki ym. 2021. Hyvä ja paha tieto.

Raivio 2019. Näytön paikka – Tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö.

Koskinen ym. 2018. Tutkimuksesta toimintaa – Tieteentekijän opas 

viestintään ja vaikuttamiseen.

Raisio ym. 2018. Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
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