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TUTKIMUSHANKKEIDEN TIIVISTELMÄT 

 

Tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa ja työryhmä, Helsingin yliopisto 

TIEDONTUOTANNON REGIIMIT JA ASIANTUNTIJAVALTA SUOMESSA 

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS) -tutkimushanke toimi aikavälillä 9/2018–
9/2019 Suomen Kulttuurirahaston Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman rahoituksella. Hankkeessa tut-
kittiin poliittiseen päätöksentekoon osallistuvia tiedontuottajaorganisaatioita ja tiedontuottajien muuttu-
vaa asemaa päätöksenteossa. Hankeen tapaustutkimuksina olivat Suomen yksityisen sektorin työeläkepoli-
tiikka, innovaatiopolitiikka ja palkkapolitiikka. Aiemmassa tutkimuksessa on korostettu, että eri maiden po-
liittistaloudellista päätöksentekoa luonnehtii tietynlaisten asiantuntijatoimijoiden osallistuminen päätök-
sentekoon tietyillä tavoilla. TIRAS-hankkeen löydösten mukaan vastaavaa tai jopa merkittävämpää vaihte-
lua löytyy myös maiden sisältä. Eri politiikan lohkoilla esiintyy hyvin erityyppisiä asiantuntijaorganisaatioita 
ja asiantuntijoille annetaan päätöksenteossa hyvin erilaisia asemia. Asiantuntijoiden osallistumista päätök-
sentekoon koordinoidaan myös eri tavoilla ja asiantuntijoiden tunnustaminen päätöksentekoon muuttuu yli 
ajan. Hankkeen aikana tuotettiin kolme tieteellistä artikkelikäsikirjoitusta ja hankittiin kolmevuotinen rahoi-
tus jatkotutkimukseen. 

 

Professori Anne Holli ja VTM Saara Turkka, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

TIETEEN ASIANTUNTIJOIDEN JA TUTKITUN TIEDON ROOLI JA MERKITYS MINISTERIÖIDEN TYÖRYHMÄVAL-
MISTELUSSA 

Projektissa tutkitaan tieteen asiantuntijoiden ja heidän edustamansa tutkimustiedon hyödyntämistä keskei-
sessä suomalaisen poliittisen valmistelun instituutiossa, ministeriöiden työryhmävalmistelussa. Se kysyy, 
mikä on tieteen asiantuntijoiden edustaman tutkimustiedon asema ja merkitys työryhmävalmistelussa; mi-
ten se on muuttunut 1980-luvulta lähtien erityisesti valtionhallinnon uusien tiedonhankintatapojen yleisty-
misen myötä; sekä vertailee saatuja tuloksia muissa pohjoismaissa tekeillä oleviin tutkimuksiin. 

Hankkeessa on kerätty ja uudelleenmuokattu määrällistä aineistoa tutkijoiden työryhmäosallisuudesta 
2000-2018 sekä tehty kolmisenkymmentä tutkimushaastattelua kolmesta ministeriöstä aihepiiristä. 

Tähänastiset määrälliset tulokset osoittavat, että Suomen suunta tutkijaedustuksen suhteen on ollut päin-
vastainen kuin Norjassa havaittu komiteoiden ”tieteellistyminen”. Tutkijoiden osuus laajapohjaisissa valmis-
telutyöryhmissä on vähentynyt ja heidän asemansa niissä on heikentynyt erityisesti 2010-luvun mittaan. 

Tutkimusprojekti jatkuu myös Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman alkuvaiheen (2018-19) jälkeen. Hank-
keessa on valmisteilla kaksi opinnäytetyötä. Tieteelliset julkaisut tutkimustuloksista ilmestyvät keväästä 
2020 lähtien. 

  



 

 
Erikoistutkija Maija Helminen, tutkija Susanna Lundell ja professori Anne Alvesalo-Kuusi, 
oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto 

TUTKITTU TIETO KRIMINAALIPOLIITTISISSA LAKIHANKKEISSA 

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin tutkitun tiedon hyödyntämistä kriminaalipoliittisten lakihankkeiden val-
mistelussa. Tutkitun tiedon käyttöä tarkasteltiin analysoimalla tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden osal-
listumisia vuosien 1991 ja 2017 välillä hyväksyttyihin hallituksen esityksiin johtaneissa kriminaalipoliittisissa 
lakihankkeissa sekä haastattelemalla lakihankkeisiin osallistuneita tutkijoita (N=16) ja lainvalmistelusta vas-
taavia tai lainvalmistelutyötä tukevissa tehtävissä työskenteleviä virkamiehiä (N=8). 

Analysoidut lakihankkeet (N=147) sisälsivät yhteensä 163:n eri tutkijan osallistumisia ja yhteensä lakihank-
keissa oli 883 jonkin tutkimustahon osallistumiskertaa. Tutkijoiden osallistumiskerrat jakautuivat siten, että 
valtaosa niistä oli oikeustieteilijöiden, miesten ja Helsingin yliopiston tutkijoiden osallistumisia. Naisten 
osuus tutkijoiden osallistumiskerroista oli varsin pieni eikä siinä ollut havaittavissa suurta muutosta tutki-
muksen tarkasteluajanjaksolla.  

Noin kaksikolmasosaa tutkimustahojen osallistumisista oli tapahtunut eduskunnan valiokunnissa. Eniten 
tutkijoita oli kuultu lakivaliokunnassa, hallintovaliokunnassa, ja perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakiva-
liokunnassa tutkijoita oli myös kuultu selvästi eniten suhteessa muihin tahoihin; tutkimustahojen kuulemi-
set olivat olleet yli kaksikolmasosaa kaikista perustuslakivaliokunnan kuulemisista. 

Haastateltavien näkemykset tutkimustiedon hyödyntämisestä olivat yleisellä tasolla myönteisiä, mutta 
kaikki haastateltavat toivat esille esimerkkejä tekijöistä, jotka vaikeuttivat tutkimustiedon hyödyntämistä 
lakihankkeissa. Haastatteluissa nostettiin esiin rajoitteina etenkin lainvalmistelijoiden aikataulupaineet sekä 
kriminaalipoliittisen päätöksenteon politisoituminen ja poliittisen ohjauksen voimistuminen mistä johtuen 
tutkimustiedolla vaikuttamisen mahdollisuuksien katsottiin jossain määrin huonontuneen viime vuosina.  

Haastateltavien mukaan tutkimustiedon hyödyntämistä lainvalmistelussa edistää laaja-alainen valmistelu, 
jossa eri tahot voivat tuoda lainvalmisteluun tutkimustietoa omalta asiantuntemusalueeltaan. Lakihankkeet 
tulisi suunnitella myös siten, että tutkimustieto pystytään huomioimaan mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa valmistelua. Haastateltavat katsoivat, että tutkimustiedon käyttöä edistävät lisäksi lainvalmistelussa 
tarvittavan tutkimustiedon tuottamista palvelevat rahoitusinstrumentit, oikeusministeriön panostukset tut-
kimusosaamisen resursseihin ja ylipäänsä oikeusministeriön lainvalmistelijoiden tutkimusosaaminen.  

Tutkimustiedon hyödyntämisen tehostamiseksi haastateltavat ehdottivat, että tutkijoille ja virkamiehille 
suunnattuja keskustelufoorumeja olisi nykyistä enemmän, tutkimustiedon huomioimisesta tehtäisiin ny-
kyistä järjestelmällisempi osa lainvalmistelua, ja että tutkijat kirjoittaisivat enemmän yleistajuisia julkaisuja 
ja ottaisivat aktiivisemmin osaa julkiseen keskusteluun. Lisäksi toivottiin, että lainvalmistelijat huomioisivat 
entistä monipuolisemmin olemassa olevaa tutkimustietoa, ja että laadittaisiin yli hallituskausien ulottuva 
kriminaalipoliittinen strateginen asiakirja, jossa määriteltäisiin tutkimustietoon pohjautuen kriminaalipolitii-
kan pitkän aikavälin tavoitteet. 

  



 

 

Dosentti Riikka Paloniemi ja tutkija Aino Rekola, Ympäristöpolitiikkakeskus, SYKE 

TUTKITTU YMPÄRISTÖTIETO MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA 

Maankäytön suunnittelu on ympäristöpolitiikan hiljaista, paikallista valtavirtaa. Se on alueidenkäytön järjes-
tämistä tavalla, joka samanaikaisesti vastaa paikallisiin tarpeisiin ja tarjoaa ratkaisuja monimutkaisiin, sys-
teemisiin ja usein globaaleiksi määriteltyihin ympäristöongelmiin. Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen 
ovat keskeinen osa suunnittelun käytäntöä erilaisten intressien, arvojen ja tarpeiden yhteensovittamisessa. 
Kestävyyttä tavoittelevassa suunnittelussa halutaan nojautua tietoa ja ymmärtää, mitä kestävyydellä tarkoi-
tetaan, millaisesta lähtötilanteesta kestävää suunnittelua lähdetään toteuttamaan, miten tavoitteeseen 
voidaan suunnittelun avulla päästä ja millaisia vaikutuksia suunnitteluratkaisuilla on. Suunnittelussa käytet-
tävään tietopohjaan vaikuttavatkin kuitenkin sekä globaalilta tasolta leviävä ympäristötiede ja -politiikka 
että paikallisella tasolla tapahtuva tiedon strategis-käsitteellinen uudelleen konstruointi ja neuvottelu tie-
don käytöstä. 

TUUMA-hankkeessa on tarkasteltu viranomaisten, päätöksentekijöiden ja osallisten näkökulmista sitä, mi-
ten tutkittu ympäristötieto on viimeisen 20 vuoden aikana välittynyt maakuntakaavoitusta koskevaan pää-
töksentekoon sekä sitä, miten tutkittua ympäristötietoa on käytetty ja miten sen käytöstä neuvoteltu. Ra-
portissa tarkastelemme tutkitun ympäristötiedon välittymistä sekä tiedon tulkinnan että käytön näkökul-
mista etsimällä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Miten tutkitun ympäristötiedon käyttö ja tulkinta on kehittynyt ajassa?  

2. Miten tutkitun tiedon käyttö on kehittynyt suhteessa suunnitteluprosessin eri vaiheisiin? 

3. Miten neuvottelu ja argumentointi tiedon käytöstä ovat muuttuneet? 

TUUMA-hankkeen määrälliset tulokset havainnollistavat, miten tutkitun ympäristötiedon käytössä maakun-
takaavoituksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana. Olennaisimmat muu-
tokset tutkitun tiedon käytössä liittyvät tiedon määrän ja kompleksisuuden hallintaan. Tutkittuun tietoon 
viitataan määrällisesti enemmän kuin aiemmin, mutta samaan aikaan keskeiset ratkaisut perustuvat merkit-
tävässä määrin väittämiin, joiden alkuperää ei voida jäljittää. Tutkittu tieto piiloutuu hybriditietoon ja uusiin 
tiedon käsittelyn menetelmiin kuten malleihin. Tutkittuun tietoon vedotaan esimerkiksi osallisten lausun-
noissa ja muistutuksissa sekä kaavoittajien vastineissa erittäin harvoin.  

Lisäksi tutkimuksen laadullinen analyysi erilaisten viherrakennekäsitteiden käytöstä havainnollistaa, miten 
tutkittuun tietoon pohjautuvien käsitteiden käyttö on viime vuosikymmeninä muuttunut. Ensimmäisessä 
analysoidussa kaavassa, vuonna 2001 hyväksytyssä seutukaavassa, nojauduttiin tutkittuun tietoon määritel-
täessä ekokäytävän toiminnallista funktiota. Tämän jälkeen keskustelua viherrakenteen toiminnallisuudesta 
käytiin vähemmän. Sen sijaan keskustelussa korostuivat erilaisten linjaukset ja päätökset siitä, miten, miksi 
ja millaista viherrakennetta suunnitellaan. Lisäksi tutkittua tietoa käytettiin myöhemmissä kaavoissa apuna 
mallinnettaessa sitä, missä viherrakenne sijaitsee ja mitä vaikutuksia sen kaavoittamisella on. Mallit ovat 
välineitä kasvavan tiedon määrän ja monimutkaisuuden hallintaan. Mallien takana olevan tiedon määrä on 
valtava. Malleissa, jotka priorisoivat viheryhteyksien spatiaalisia sijainteja käytetään myös tietoa viheryh-
teyksien toiminnallisuudesta. Tieto jää kuitenkin piiloon mallin ”mustaan laatikkoon”, sillä mallin ja sen ta-
kana olevan tiedon ymmärrys vaatii erityistä osaamista. 

  



 

 
Professori Heikki Hiilamo, Matti Ylönen, Jussi Jaakkola ja Leevi Saari,  
valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

25 VUOTTA YHTIÖVEROTUKSEN REFORMEJA: MILLAINEN TUTKIMUSTIETO ON OHJANNUT SUOMALAISIA 
YHTIÖ- JA OSINKOVEROUUDISTUKSIA 

Yhteisöverotusta koskevan tiedontuotannon merkitys veropolitiikalle on ollut Suomessa vähän tutkittu 
aihe. Olemme lähestyneet tätä tematiikkaa kartoittamalla yhteisöverouudistuksia ohjanneen tiedontuotan-
non muutoksia 1990-luvun alusta 2010-luvulle, keskittyen erityisesti vuosien 1993 ja 2014 verouudistuksille 
suuntaa antaneisiin asiantuntijatyöryhmiin. Laajaan haastattelu- ja asiakirja-aineistoon perustuen ku-
vaamme, kuinka 1990-luvun alussa Ronald Reaganin hallinnolta tulleet ideat välittyivät Suomeen juristive-
toisen asiantuntijavalmistelun kautta. Juristivetoinen tiedontuotanto leimasi yhteisöveropolitiikkaa 2000-
luvun alkupuolelle saakka, korostaen kansainvälistä normien välittymistä ja kansainvälisten järjestöjen roo-
lia lainsäädännön ohjaajina. 2010-luvulle tultaessa valmistelun painopiste siirtyi oikeustieteestä taloustie-
teeseen, osana laajempaa käännettä näyttöperusteiseen päätöksentekoon valtionhallinnossa. Tässä lääke-
tieteestä polveutuvassa paradigmassa näyttö samastetaan usein kvantitatiiviseen analyysiin ja laajoihin ti-
lastoaineistoihin. 

Taloustieteen roolin korostuminen toi mukanaan myös talousteoreettiset käyttäytymisoletukset, joita alet-
tiin soveltaa veropoliittiseen tiedontuotantoon myös Suomessa. Näitä taustaoletuksia ja niiden merkitystä 
ei kuitenkaan julkisessa keskustelussa usein ymmärretty, mikä paradoksaalisesti heikensi politiikan näyttö-
perusteisuutta. Hankkeemme peräänkuuluttaa huomiota tieteenalarajausten merkitykseen näyttöperustei-
suudessa. Tarvitaan monitieteellisempää ja laaja-alaisempaa ymmärrystä näyttöperusteisuudesta. 
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