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●Väittämien voima kumpuaa jostain muualtakin kuin 
tieteellisestä näytöstä

●Tämä muu ei ole vain tiedeviestintää: 
• Vaikuttavuus on muutakin kuin osaamislaji

●Tieteellinen tieto hallinnassa
• Kolme tapausta

• Tiedon ja hallinnan erilaiset kohtaamiset

• Hallinnan tavat tietää 
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Lähtökohdat   



Tutkijat pitävät satojen miljoonien 

eurojen yritystukia julkisten varojen 

haaskauksena

”En ymmärrä, miksi hallitus tällaisen 

selvityksen laittoi liikkeelle ja miksi minä 

vielä suostuin puheenjohtajaksi.”

Tapaus 1: yritystuki



● “Insights from psychology and behavioural economics on which 
the nudge concept builds help policy makers to relate complex 
policy making processes and goals to individuals' daily decision-
making. This is in spite of an on-going academic debate on the 
principles, findings and boundaries of behaviour economics and 
nudge.”  

Lehner, Mont, Heiskanen 2016: 174

● ”Käyttäytymisen hallinta”, ”liberaali holhous” 

● Maiden väliset erot 
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Tapaus 2: Käyttäytymistiede ja töytäisyt
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Tapaus 3: vesienhoidon suunnittelu

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/


Sirkka Tattari ja Markku Puustinen (toim.) 
2017 : Toimivimmat mallityökalut vesistö-
vaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen 

kustannustehokkaaseen hallintaan 
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Väittämien ja työkalujen voima suhteessa
suunnitelman rooliin

● Suunnittelupäätelmien ”katoaminen”

● Epäselvyyksien poistekeminen + uusien tuottaminen 

● Päätelmien avoimeksi jättäminen, vanhojen sitoumusten 
toistaminen 



●Vaikuttavuus on suhdesaavutus
• Tiedon ja hallinnan yhteistuotanto, Jasanoff

• Episteeminen hallinta, Alasuutari

• Hallintaan sisäistyneet asiantuntijakulttuurit, Jasanoff

●Puhutteleva
●Hallintaa tekevä   tiede
●Kommentoiva
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Vaikuttavuuden kaksisuuntaisuus



●Herättävät hyödyllisesti
• Viestien kohdentaminen, kommunikointitaidot, paineen 

luominen

●Tuottavat käsitystä hallinnasta ja sille relevantista 
asiantuntijuudesta 
• Hallinnan väline
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Vaatimukset vaikuttavasta tieteestä
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Kiitos!


