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Johdatus aiheeseen: Muuttuva vaikuttamisen kenttä
I Vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet

ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus
neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali- ja terveysministeriö

– tauko –
II Tutkijan erilaiset roolit vaikuttajana

pienryhmäkeskustelut
erityisasiantuntija Tommi Himberg, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja Unescossa

– tauko –
III Vaikuttaminen käytännössä

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto
tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, Valtioneuvoston kanslia

Yhteenveto: Miten tästä eteenpäin?



MUUTTUVA VAIKUTTAMISEN KENTTÄ



TUTKIJANEROISTA NOODEIKSI











TIETEEN UUDET MUODOT





KASVAVA YMMÄRRYS IHMISYYDESTÄ





PÄÄTÖKSENTEON MURROS



POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
POST-NORMAALISSA MAAILMASSA

• Haasteet kompleksisia

• Arvot kiistanalaisia

• Panokset korkeita

• Päätökset kiireellisiä



RAJAPINTOJEN RAKENTEET



TIEDEVÄLITTÄJÄT YHTEISKEHITTÄMISEN INSTRUMENTIT



TIEDEVIESTIJÄ VAIKUTTAJA



TIEDEVIESTIJÄ
• Osaa tiivistää tutkimustuloksia
• Osaa paketoida tutkimuksensa 

yleistajuiseen muotoon 
• Osaa käyttää medioita 

tutkimustulosten viestimisessä
• Tunnistaa kohderyhmät, joille 

tutkimustuloksista kerrotaan

VAIKUTTAJA
• Osaa tiedeviestinnän perustaidot
• Toimii osana verkostoja
• Lähestyy vaikuttamista laaja-

alaisesti
• Tunnistaa vaikuttamisen paikat
• Tiedostaa vaikuttamisen tavoitteet 
• Ymmärtää epäsuoran vaikuttamisen 

tärkeyden
• Vaikuttaa pitkäjänteisesti



VAIKUTTAMISEN MONIPUOLISET HYÖDYT

Tutkimusideat: antaa uusia näkökulmia tutkimukseen ja uusia 
tutkimusideoita
Tutkimusrahoitus: lisää todennäköisyyttä onnistuneille rahoitushauille 
tietyissä rahoitusinstrumenteissa

Palaute: mahdollistaa akateemista yleisöä laajemman palautteen 
omasta tutkimuksesta

Osaaminen: monipuolistaa asiantuntijuutta 

Verkostot: lisää mahdollisuutta päästä osalliseksi vaikuttamiseen myös 
tulevaisuudessa



I VAIKUTTAMISEN PAIKAT JA MAHDOLLISUUDET



POLITIIKKAPROSESSI

= politiikkatoimen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin
kokonaisuus

• Politiikkatoimia ovat esimerkiksi hallitusohjelma, hallituksen strategia-
asiakirjat, valtion budjettipäätökset, ministeriöiden tiekartat, erilaiset
selonteot ja hallituksen lakiesitykset

• Politiikkaprosessia kuvataan usein syklinä 



Agendan määrittely

Suunnittelu ja valmistelu

Toteutus

Seuranta ja 
arviointi

Jatkaminen, muuttaminen tai 
lakkauttaminen

Päätökset



TUTKIMUSTIETO TUKEE POLITIIKKAPROSESSIA MONESSA 
ERI MUODOSSA

• Agendan määrittelyssä: tuo ilmiöitä, näkökulmia, syy-seuraussuhteita ja 
toimijaryhmiä päätöksentekijöiden tietoisuuteen ja osaksi poliittista puhetta 
(esimerkkinä hallitusohjelman ja ministeriöiden strategioiden muotoilu)

• Suunnittelussa ja valmistelussa: tuo ilmi mitä valmistelun kohteena olevasta 
asiasta tiedetään ja mitä ei; auttaa suunnitteilla olevan toimen vaikuttavuuden 
arvioinnissa; mahdollistaa informoidun arvion valmistellun toimen 
tarpeellisuudesta tai kannattavuudesta (esimerkkinä lain valmistelu)

• Seuranta ja arviointi: edistää monipuolista ymmärrystä politiikkatoimien 
seurauksista (esimerkkinä vaikutusten jälkikäteinen arviointi)



Agendan määrittely

Suunnittelu ja valmistelu

Toteutus

Seuranta ja 
arviointi

Jatkaminen, muuttaminen tai 
lakkauttaminen

Päätökset

KV-politiikka

Järjestöt

YrityksetTutkijat

Äänestäjät

Julkiset toimijat



VAIKUTTAMISEN TAPOJA JA REITTEJÄ ON MONIA

Päätöksentekoon vaikuttaminen ei ole pelkästään suoraa 
vuorovaikutusta tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä vaan myös 
laajempi prosessi yhteiskunnassa



POLITIIKKAPROSESSIIN VAIKUTTAMISEN NYRKKISÄÄNTÖJÄ

• Tutkimustieto tukee politiikkaprosessia, ei ohjaa sitä

• Tutkimustieto voi tukea politiikkaprosesseja eri vaiheissa ja 
muodoissa

• Tutkimustiedon vaikuttamispotentiaali on suurimmillaan 
politiikkaprosessin alkuvaiheissa

• Tutkimustiedon vaikuttavuus ilmenee hyvin yllättävilläkin tavoilla





II TUTKIJAN ERILAISET ROOLIT



ROOLI KUVAUS ESIMERKKI

1. Tutkimustulosten 
välittäjä

Välittää päätöksentekoon tietoa, 
joka sisältää kuvauksia 
tutkimuksista tehdyistä 
havainnoista

VN TEAS COVID-19 -katsauksia 
tuottavat tutkijat, jotka koostavat 
tutkimustietoa koronavirukseen 
liittyvistä teemoista

2. Asiantuntijanäkemysten 
välittäjä

Välittää päätöksentekoon tietoa, 
joka sisältää tutkimustiedosta 
muodostuneita laajempia 
käsityksiä ja tulkintoja

Sofin tiedesparrauksen tutkijat, jotka 
arvioivat tutkimustiedon valossa 
lainvalmistelun dokumentteja ja 
keskustelivat niistä yhdessä 
valmistelijoiden kanssa

3. Suositusten välittäjä Välittää päätöksentekoon tietoa, 
joka sisältää tutkimustiedosta 
johdettuja ehdotuksia 
toiminnalle

STN-hankkeiden tutkijat, jotka 
tuottavat politiikkasuosituksia 
sisältäviä policy brief -dokumentteja

TUTKIJAN KOLME ROOLIA TIEDENEUVONANTAJANA



TUTKIJAN ROOLIEN LÄHTÖKOHDAT

Tutkijan roolit:

• vaihtelevat useiden eri tilanteiden, kuten kuulemisten välillä mutta myös
yksittäisen tilanteen, kuten kuulemisen aikana

• sulkevat toisiaan pois aina yksittäisen viestin kohdalla



TUTKIJAN ROOLIEN TUNTEMISEN EDUT – YMMÄRRYS

Yleisesti: roolien hahmottaminen auttaa sekä tutkijoita että
päätöksentekijöitä ymmärtämään, onko tutkijalla tiedon tuottajan, 
asiantuntijan vai advokaatin hattu päässä

• Suunnittelussa: auttaa hahmottamaan tiedeneuvonnan vuorovaikutuksen
järjestämistä – ovatko roolit tilanteeseen sopivat

• Toteutuksessa: auttaa hahmottamaan tiedeneuvonnan sisältöjä – miten viestit
tulisi muotoilla ja tulevatko roolit ilmi vuorovaikutuksessa



TUTKIJAN ROOLIEN TUNTEMISEN EDUT – EETTISYYS

Hyvä tiedeneuvonta: edistää tarkkaa, selkeästi roolitettua, 
läpinäkyvää ja avointa tiedeneuvontaa sekä vähentää tahattomien
väärinkäytösten mahdollisuutta

• TENK on käsitellyt riitatapauksia, joissa valituksen tekijän mukaan tutkija on 
lähtenyt ajamaan selkeästi omaa agendaansa, vaikka hänen odotettiin
toimivan asiantuntijana



YHTEENVETO

• Tutkijoilla on kolme roolia, jotka poikkeavat toisistaan niissä 
välitetyn tiedon luonteen perusteella
• Roolien tuntemus tarjoaa ymmärrystä tiedeneuvonantajana 

toimimisesta ja työkalun itsereflektioon



PIENRYHMÄKESKUSTELU (20 MINUUTTIA)

1. Minkälaisen tutkijan 
vaikuttamisroolin 
(tutkimustulosten, 
asiantuntijatiedon vai 
suositusten välittämisen) koette 
itsellenne ja tutkimusaiheillenne 
sopivimpana? Miksi?  

– Vuorovaikutussuunnitelman kohta 6

2. Mitkä yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen tavoista ja 
keinoista ovat mielestänne 
omalta kannaltanne 
keskeisimpiä mutta tuntuvat 
haastavilta (vaativat esimerkiksi 
osaamisen kehittämistä)? 
Keksikää toisillenne vinkkejä, 
miten voisitte ottaa näitä 
haltuun. 

– Vuorovaikutussuunnitelman kohta 5



III VAIKUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ



SUUNNITTELE VAIKUTTAMISTASI I/II

Mieti laaja-alaisesti tutkimusaihettasi ja asiantuntijuuttasi: mitä 
ilmiöitä ja yhteiskunnallisia teemoja tutkimusaiheesi ja osaamisesi 
koskee? (Esim. kestävän kehityksen tavoitteet)

Aseta vaikuttamisen tavoitteet: mitä muutosta haluaisit saada 
aikaiseksi? (Esim. yleinen ymmärrys ilmiöstä, budjettipainotukset 
politiikassa, lakimuutokset tai politiikkatoimien vaihtoehtojen 
selkeyttäminen)

Määritä roolisi vaikuttajana: mikä on teeman ja tavoitteiden kannalta 
toimivin rooli? (Esim. asiantuntija tai suosittelija)



Tunnista tavoitteeseen kytkeytyvät toimijat: kenessä halutaan saada 
muutos aikaan? (esim. virkahenkilöt, kansanedustajat, eri alojen 
asiantuntijat tai media)

Valitse vaikuttamisen keinot: millä konkreettisilla tavoilla pyrit 
vaikuttamaan ja mitä kautta? (Esim. policy briefit ja 
keskustelutilaisuudet)

Kokeile: Vaikuttavuuden reitit ovat harvoin täysin selkeitä

SUUNNITTELE VAIKUTTAMISTASI II/II



KYTKEYDY VAIKUTTAMISEN VERKOSTOIHIN

Portinvartijat: ministereiden erityisavustajat, ministeriöiden eri 
osastojen asiantuntijat, valmistelun työryhmät, kansanedustajien 
eduskunta-avustajat, eduskuntaryhmien asiantuntijat, yhdistykset ja 
järjestöt

Tuki: yliopistojen, tiedekuntien ja yksittäisten henkilöiden kontaktit, 
asiantuntemus ja viestintäapu, myös apu häirintätilanteisiin ja 
maalittamiseen (häiritseväpalaute.fi)

Kanavat: rahoitusinstrumentit, tiedevälittäjät, verkkoalustat, tulossa: 
tiedejatutkimus.fi



YHTEENVETO





LINKKEJÄ JA LISÄTIETOA VAIKUTTAMISESTA

• Sofi (2020): Vinkkejä tutkimuksella vaikuttamiseen
• INGSA (2021): Hyödyllistä kirjallisuutta ja työkaluja tiedeneuvontaan
• Oliver, K. & P. Cairney (2019): The dos and don'ts of influencing policy
• Saarela, S-R. (2019): From pure scientist to participatory knowledge production?
• Muhonen, R., P. Benneworth & J. Olmos-Penuela (2020): From productive interactions to impact pathways
• Head, B. (2015): Toward more "evidence-informed" policy making?
• Kuosmanen, J. & M. H. Sivonen (2020). Tiedeneuvonta poliittisen päätöksenteon tukena.
• French, R. (2019): Is it time to give up on evidence-based policy?
• Poutanen, P. & S-M. Laaksonen (2019): Faktat nettiin
• Koskinen, I., M. Ruuska & T. Suni (2018): Tutkimuksesta toimintaan
• Tiedejatutkimus.fi
• Häiritseväpalaute.fi
• Vepsä, S. (2021): Verkkohäirinnän riskien ennakointi ja hallinta

SOFIN JA

URBARIAN WEBINAARI

Tietopohjaisen politiikan 

ristiveto – minkä 

tekijöiden välillä kuntien 

ja valtion päätöksenteossa 

tasapainoillaan?

26.5. klo 17–19

https://acadsci.fi/sofi/vinkit-tutkimuksella-vaikuttamiseen/
https://www.ingsa.org/resources/tools/
https://www.ingsa.org/wp-content/uploads/2019/02/The-dos-and-dont-of-influencing-policy-and-systematic-review-of-advice-to-academies.pdf
https://academic.oup.com/spp/article-abstract/46/1/81/4976487
https://academic.oup.com/rev/article/29/1/34/5369820
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/puar.12475
https://journal.fi/tt/article/view/89791/49055
https://www.researchgate.net/publication/326917308_Is_it_time_to_give_up_on_evidence-based_policy_Four_answers
https://www.gaudeamus.fi/faktatnettiin/
https://arthouse.fi/sivu/tuote/tutkimuksesta-toimintaan/2161776
https://tiedejatutkimus.fi/fi/
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/151312/Verkkoh%c3%a4irint%c3%a4_Ohjeita_tutkijoille_ja_asiantuntijoille.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acadsci.fi/sofi/webinaari-26-5/


MITÄ MIELTÄ OLIT KOULUTUKSESTA?

Annathan meille palautetta!

https://forms.gle/noKREkjeXWbxgwp68

(Linkki löytyy chatistä.)

https://forms.gle/noKREkjeXWbxgwp68

