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Making better decisions that rely on an adequate scientific knowledge base is a
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Nevertheless, governments have been criticized for not including adequate
scientific research evidence in the decision-making process. This study examined
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projects of the government were researched. The empirical part of the study was
executed as semi-structured interviews with both the representatives of the
ministries and research organizations.

The study indicated that research findings very often work as a base for new
legislation and when available, research evidence is deliberately utilized in law-
drafting work for different kind of purposes. The reasons why research evidence
might not be used are mainly human and some of these challenges can be tackled
by individual’s or organization’s courses of action. However, the impact of the
special characteristics of political decision-making on the use of scientific evidence
is fairly significant and complicating. This might be a potential theme for further
research.



Sisältö
1 Johdanto .............................................................................................................. 5

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset .................................................. 9
1.2 Tutkimuksen rajaukset ................................................................................. 10
1.3 Tutkimuksen rakenne .................................................................................. 11

2 Tiedon hyödyntäminen ....................................................................................... 13
2.1 Tietoprosessit ja tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa........................... 13
2.2 Tutkimustieto ja sen vaikuttavuus ................................................................ 17
2.3 Tutkimustiedon hyödyntäminen sosiaalisena prosessina ............................ 19
2.4 Tiedon hyödyntämisen esteet ...................................................................... 22

3 Päätöksenteko ................................................................................................... 27
3.1 Näyttöön perustuva päätöksenteko ............................................................. 27
3.2 Tietotyypit ja eri toimijat päätöksenteossa ................................................... 32
3.3 Valtioneuvoston lainvalmisteluprosessi ....................................................... 35
3.4 Valtioneuvoston päätöksenteko sosiaalisen pääoman näkökulmasta ......... 40
3.5 Yhteenveto .................................................................................................. 45

4 Laadullinen tutkimus tutkimustiedon hyödyntämisessä  kolmen
lainsäädäntöhankkeen näkökulmasta ................................................................... 49

4.1 Tutkittavat lainsäädäntöhankkeet ja niiden valinta ....................................... 49
4.1.1 Laki alkoholimainonnan rajoittamisesta osana alkoholilain
kokonaisuudistusta ........................................................................................ 50
4.1.2 Metsälainsäädännön kokonaisuudistus................................................. 51
4.1.3 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (nk. Vanhuspalvelulaki) ................................... 51

4.2 Tutkimusstrategia ........................................................................................ 52
4.3 Aineistonkeruu ............................................................................................. 53
4.4 Aineiston analysointi .................................................................................... 58
4.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi .......................................................... 60

5 Tutkimustulokset ................................................................................................ 64
5.1 Tutkimustiedon hyödyntäminen lainvalmistelutyössä .................................. 65

5.1.1 Hankkeiden lähtökohdat ja organisoituminen ........................................ 65
5.1.2 Valmista vai uutta tutkimustietoa? ......................................................... 67
5.1.3 Tiedon lähteet ....................................................................................... 68
5.1.4 Verkostojen merkitys lainvalmistelutyössä ............................................ 71
5.1.5 Miten tutkimustietoa hyödynnetään lainvalmistelussa ........................... 74
5.1.6 Tutkimustiedon vaikuttavuus päätöksentekoon ..................................... 77

5.2 Käyttämättä jäävä tutkimustieto ................................................................... 78



5.3 Tutkimustiedon hyödyntämistä hankaloittavat tekijät ................................... 81
6 Pohdinta ............................................................................................................. 88

6.1 Tutkimustiedon hyödyntäminen käytännössä .............................................. 88
6.2 Hyödyntämättä jäävä tutkimustieto .............................................................. 93
6.3 Haasteet tutkimustiedon hyödyntämisessä.................................................. 95

6.3.1 Päätöksentekijälähtöiset haasteet ......................................................... 95
6.3.2 Tutkijalähtöiset haasteet ....................................................................... 99
6.3.3 Muut haasteet ..................................................................................... 101

7 Johtopäätökset ................................................................................................. 103
LÄHDELUETTELO .............................................................................................. 108

LIITTEET



KUVIOT

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne

Kuvio 2. Tietoprosessit

Kuvio 3. Tietotason kehittyminen päätöksentekoprosessissa uusien toimijoiden

tullessa mukaan

Kuvio 4. Lainvalmisteluprosessin vaiheet

Kuvio 5. Teoreettisen viitekehyksen pääelementit

Kuvio 6. Teoreettinen viitekehys ja siihen vaikuttavat tekijät

Kuvio 7. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät

Kuvio 8. Tutkimuksessa tehdyt menetelmävalinnat

TAULUKOT

Taulukko 1. Tutkittavat lainsäädäntöhankkeet

Taulukko 2. Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteerit

Taulukko 3. Tutkimustiedon hyödyntämisen päätöksentekijälähtöiset haasteet

Taulukko 4. Tutkimustiedon hyödyntämisen tutkijalähtöiset haasteet

Taulukko 5. Tutkimustiedon hyödyntämisen muut haasteet



5

1 JOHDANTO

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen

päätöksenteossa on viime vuosina noussut yhä ajankohtaisemmaksi teemaksi

valtionhallinnossa. Hallitusten toimintaa on kritisoitu tavoitteiden moninaisuudesta,

kokonaiskuvan epäselvyydestä ja siitä, että keinot haluttujen muutosten toteutta-

miseksi on valittu liian varhaisessa vaiheessa ilman riittävää tietopohjaa. (Valtiova-

rainministeriö, 2014). Myös lainvalmistelun laatu on saanut osansa valtioneuvos-

ton päätöksentekoa koskevasta kritiikistä (Rantala, 2011; Slant, Rantala & Kautto,

2014; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2014). Tietoa pidetään yhtenä organisaati-

oiden tärkeimmistä resursseista, jonka johtamisen tulisi olla tietoista ja huolella

suunniteltua (Argote, McEvily & Reagans, 2003a; Teece, 1998). Tiedosta tekee

arvokasta erityisesti se, että sen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja toi-

menpiteitä. Valtioneuvoston vaikuttava toiminta perustuu tehokkaaseen tiedon ja-

kamiseen ja hyödyntämiseen eri tasoilla (Cong, Li-Hua & Stonehouse, 2007, 252).

Näin ollen valtioneuvoston päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta voitaisiin paran-

taa, mikäli kyetään löytämään konkreettisia keinoja päätöksenteon kannalta rele-

vantin tiedon jakamisen ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Päätöksenteon tietopohjan riittävyys huolestuttaa myös kansalaisia, jotka nykyisin

ovat edeltäviä sukupolvia paremmin perillä yhteiskunnallisista asioista ja korke-

ammin koulutettuja. Kansalaiset asettavat valtioneuvoston päätöksenteolle yhä

suurempia vaatimuksia. (Mulgan, 2005, 216.) Joka kolmas vuosi ilmestyvä Tiede-

barometri tutkii suomalaisten näkemyksiä tieteen nykytilasta ja vuonna 2013 jul-

kaistussa barometrissa 63 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että poliittisessa

päätöksenteossa hyödynnetään aivan liian vähän tieteelliseen tutkimukseen pe-

rustuvaa tietoa. Jäljelle jäävistä valtaosalla ei ollut kantaa asiaan. (Tiedebarometri

2013.) Yhteiskunta on monin tavoin monimutkaisempi ja hankalammin hallittava

kuin ennen. Samalla kun monimutkaisuus, epävarmuus ja ennakoimattomuus li-

sääntyvät, päätöksenteko vastaavasti vaikeutuu. (Sanderson, 2011, 62–63.) Näi-

den seikkojen vuoksi päätöksentekijöiden tietoperustan vahvistaminen on erityisen

tärkeää.
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Tällä tutkimuksella pyritään kartoittamaan ja analysoimaan tutkimustiedon hyödyn-

tämisen käytänteitä ja nykytilaa valtioneuvoston päätöksenteossa. Päätöksente-

koa tutkitaan hallitusohjelman kärkihankkeiksi valittujen lainsäädäntöhankkeiden

näkökulmasta ja empiiriseen aineistoon perustuvia havaintoja peilataan teoreetti-

seen viitekehykseen, joka pohjautuu tiedon hyödyntämisen, näyttöön perustuvan

päätöksenteon ja sosiaalisen pääoman tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan kvali-

tatiivisena tapaustutkimuksena, jossa on tutkittavana kolme eri lakihanketta. Ana-

lyysi kohdistuu kahdelle eri hallinnonalalle: sosiaali- ja terveyshallintoon sekä maa-

ja metsätaloushallintoon. Tapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan empiiristä ai-

neistoa täydentää puolistrukturoitujen yksilöhaastattelujen lisäksi kirjallinen aineis-

to, joka koostuu muun muassa tutkittavien lainsäädäntöhankkeiden virallisesta

aineistosta ja muusta hankemateriaalista.

Tutkimustiedon hyödyntämisen arviointi tehdään tässä tutkimuksessa pääasialli-

sesti siksi, että voidaan oppia miten tietoa hyödynnetään ja miksi sitä mahdollisesti

ei hyödynnetä. Tavoitteena on lisäksi selvittää, miten tiedon hyödyntämisen esteitä

voitaisiin poistaa tai ainakin madaltaa. Tiedon hyödyntämisen käytänteitä pyritään

ennen kaikkea ymmärtämään. Sekä tiedon hyödyntäminen että päätöksenteko

ovat vahvasti vuorovaikutteisia prosesseja, joissa korostuu erilaisten verkostojen

merkitys. Tästä syystä sosiaalisen pääoman teoria toimii ikään kuin sidoksena,

joka nivoo yhteen tiedon hyödyntämisen ja päätöksenteon tutkimukselliset näkö-

kohdat.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Australian valtionhallinnossa on julki-

sesti tuettu tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä päätöksenteossa. Tästä huo-

limatta on kuitenkin todettu, että monilta osin päätökset tehdään ilman tutkimus-

näyttöön nojaavia perusteita. Tutkimustietoa on olemassa paljon, mutta sitä ei

hyödynnetä. (Moore, Redman, Haines & Todd, 2011.) Myös Suomessa päätök-

senteon tulisi perustua tutkittuun tietoon (Valtioneuvoston periaatepäätös, 2013;

Valtiovarainministeriö, 2014). Meillä tieteellinen tutkimus tutkimustiedon hyödyn-

tämisestä nimenomaan valtionhallinnon piirissä on toistaiseksi ollut melko vähäistä

(Slant et al., 2014). Lainvalmistelun laatuun ja vaikutusten arviointiin liittyviä aiem-

pia tutkimuksia on julkaistu lähinnä kotimaisten tutkimuslaitosten toimesta (esim.
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Ahtonen, Keinänen & Kilpeläinen, 2011; Pakarinen, 2011; Rantala, 2011; Slant et

al., 2014). Lainvalmistelun laatua on aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu jonkin

verran virkamiesten ja sidosryhmien näkökulmasta, mutta tutkimuskentän näke-

mysten tuominen mukaan keskusteluun antaa aiheeseen uudenlaista näkökulmaa.

Täten tutkimuksen tekemiselle on sen ajankohtaisuuden lisäksi olemassa myös

tieteelliset perustelut. Tutkimustiedon vähäinen vaikuttavuus päätöksentekoon on

tunnistettu laajalti tutkijoiden keskuudessa, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että

aihetta on tutkittu vain rajatusti (Mikulskiene, 2013). Julkisen sektorin tietojohtami-

sen tutkimuksen vähäisyyttä voidaan kuitenkin pitää jossain määrin yllättävänä,

sillä tiedon kehittäminen ja tarjoaminen kuuluvat sektorin päätehtäviin (Willem &

Buelens, 2007).

Tietojohtamisen rooli valtionhallinnossa on merkittävä myös siksi, että julkinen hal-

linto voidaan nähdä tietointensiivisenä organisaationa, jossa työskentelevät virka-

miehet ovat tietotyöntekijöitä (Willem & Buelens, 2007). Aiemmista toimista ja

etenkin toimien arvioinnista saadun tiedon ja kokemuksen pitäisi olla olennainen

osa päätöksentekoa. Näillä hyvän hallinnon ydintekijöillä voitaisiin vaikuttaa pää-

töksenteon laatuun. (Amayah, 2013; Leitner, 2003.) Hyvään hallintoon sisältyy

myös ajatus järkevästä resurssienkäytöstä. Tutkimusorganisaatiot käyttävät huo-

mattavan määrän aikaa ja tutkimuksen rahoittajana valtio puolestaan investoi ra-

haa tutkimuksiin, joiden toivotaan hyödyttävän päätöksentekoa. (Lavis, Robertson,

McLeod & Abelson, 2003.)

Tietoa on paljon ja sitä tuotetaan jatkuvasti lisää, mutta tieteellisesti tuotettua tie-

toa käytetään päätöksentekoprosessissa heikosti hyödyksi, eikä päätöksentekijöi-

den tietopohja parane samassa tahdissa tiedon lisääntymisen kanssa. Syitä ilmi-

öön ovat esimerkiksi tiedon hajanainen saatavuus, tiedon heikko kanavoituminen

päätöksentekoprosessin oikeisiin vaiheisiin, tiedon käyttäjien rajalliset aikaresurs-

sit sekä valmiudet etsiä ja tunnistaa tarvittavaa tietoa. Eri lähteistä saatu tieto on

myös usein yhteismitatonta ja siten vaikea vetää yhteen. Päätöksenteon ja tutki-

muksen erilaiset aikahorisontit asettavat haasteita tiedon hyödynnettävyydelle.

Lisäksi politiikan valmistelijoilta edellytetään yhteydenpitoa tutkimuskenttään, jotta

tulevat tietotarpeet välittyvät ajoissa. (Ilmakunnas, Junka & Uusitalo, 2008; Valtio-
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varainministeriö, 2014.) Myös tutkimustulosten laatua on kritisoitu erityisesti pää-

töksentekijöiden toimesta (Mikulskiene, 2013).

Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen merkitys on voimistumassa kaikessa pää-

töksenteossa (Valtioneuvoston kanslia, 2011a; Valtioneuvoston kanslia, 2014a).

Valtioneuvoston päätöksenteossa tulisi jatkossa kiinnittää aiempaa enemmän

huomiota päätöksentekijöiden ja tutkijoiden jatkuvaan kaksisuuntaiseen vuorovai-

kutukseen, josta molemmat osapuolet hyötyvät yhtä paljon. Tässä tutkimuksessa

on esitelty runsaasti erilaisia näyttöön perustuvan päätöksenteon esteitä, haasteita

ja mahdollistajia, joissa korostuu henkilökohtaisten suhteiden merkitys päätöksen-

tekijöiden ja tutkijoiden välillä (Oliver, Lorenc & Innvær, 2014).

On esitetty, että suurin osa tutkijoista olisi todennäköisesti yhtä mieltä siitä, että

näyttöön perustuva päätöksenteko on jonkin asteinen tavoite sekä valtionhallinnon

päättäjille että akateemiselle tutkimuskentälle (Oliver et al., 2014). Tästä huolimat-

ta tässä tutkimuksessa kartoitetaan myös näyttöön perustuvaan päätöksentekoon

ja sen teoriaan kohdistuvaa kritiikkiä, jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman laa-

ja ymmärrys ilmiöstä.

Kokonaisvastuuta politiikkatoimien arviointijärjestelmän ylläpidosta ja kehittämises-

tä ei ole Suomessa toistaiseksi määrätty millekään yksittäiselle taholle ja tämä voi

osaltaan vaikuttaa päätöksenteon tietoperustan vajavaisuuteen (Sitra, 2010). Tie-

toa tulisi käyttää systemaattisesti päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Valtio-

neuvoston kanslian johtaman politiikkatoimien vaikutusarvioinnin kehittämistyö-

ryhmän esittämien havaintojen perusteella tutkimustietoa käytetään kuitenkin lä-

hinnä siinä vaiheessa, kun erilaisia politiikkatoimia tai päätöksiä perustellaan. Hei-

koimmaksi tieteellisen tiedon käyttö jää siinä vaiheessa, kun päätöksiä valmistel-

laan, suunnitellaan tai kun arvioidaan päätösten vaikutuksia. (Valtioneuvoston

kanslia, 2011a.)

Tiedon hyödynnettävyyteen vaikuttaa myös tutkijakentän ja tutkimusyhteisöjen

toimintakulttuuri. Tutkimustulosten esitystapoja tulisi kehittää niin, että ne tukisivat

tiedon käyttöä päätöksenteossa. Päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välistä keskus-
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telua ja näkemysten yhteensovittamista tulisi lisätä, jotta valtioneuvoston päätök-

senteko olisi jatkossa tarkoituksenmukaisempaa ja vaikuttavampaa. (Ilmakunnas

et al., 2008; Valtioneuvoston kanslia, 2011a.)

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on empiiristä aineistoa teoreettiseen viitekehykseen pei-

laten selvittää miten tutkimustietoa hyödynnetään valtioneuvoston lainvalmistelus-

sa. Tutkimusongelma muodostuu ensisijaisesti siitä, onko tieteellinen tietopohja

valtioneuvoston päätöksenteossa riittävä, ts. miten tutkimustietoa hyödynnetään ja

miksi sitä mahdollisesti ei hyödynnetä. Tärkeä osa tutkimusongelmaa on myös

kysymys merkittävimmistä tutkimustiedon hyödyntämisen haasteista lainvalmiste-

lussa.

Tutkimusongelmaa tarkastellaan kolmen valtioneuvoston lainsäädäntöhankkeen

valossa. Ratkaisua tutkimusongelmaan etsitään alla esitettävien tutkimuskysymys-

ten kautta.

Päätutkimuskysymys on:

’Miten tutkimustietoon perustuva päätöksenteko toteutuu valtioneuvoston lainval-

mistelussa?’

Tutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastauksia seuraavien alakysymysten

avulla:

’Miten tutkimustietoa hyödynnetään valtioneuvoston lainvalmistelussa?’

’Minkä tyyppistä tietoa lainvalmistelijoilta jää käyttämättä ja miksi?’

’Mitkä tekijät hankaloittavat tai estävät tutkimustiedon hyödyntämistä lainvalmiste-

lussa?’
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1.2 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimus on rajattu koskemaan vuonna 2011 annetun hallitusohjelman kärkihank-

keista vain lainsäädäntöhankkeita, joten muut hanketyypit on rajattu tämän tutki-

muksen ulkopuolelle. Lainsäädäntöhankkeet, joiden valossa tutkimustiedon hyö-

dyntämistä tarkastellaan, ovat kansallisia. EU-lainsäädäntöhankkeita ei käsitellä

tässä tutkimuksessa niiden laajuuden ja erityispiirteiden vuoksi. Kun kaikki tutkitta-

vat hankkeet ovat kansallisia lainsäädäntöhankkeita, tutkimustulokset ovat vertai-

lukelpoisempia keskenään ja niitä voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Pääpaino tutkimuksessa on tieteellisen tiedon hyödyntämisessä päätöksenteon

tukena. Kokemusperäinen, hiljainen tieto tunnistetaan ja huomioidaan yhtenä pää-

töksentekoon vaikuttavista tekijöistä, mutta teoreettisessa viitekehyksessä se on

rajattu sivuosaan.

Tutkimuksessa keskitytään vain tiedon hyödyntämisen kannalta kriittisimpiin lain-

valmisteluprosessin vaiheisiin, joita ovat esivalmistelu ja perusvalmistelu. Näistä

erityisesti esivalmisteluvaihe on tietopohjan rakentamisen ja tiedon hyödyntämisen

kannalta kriittinen. Myöhemmät lainvalmisteluprosessin vaiheet on rajattu tutki-

muksen ulkopuolelle. Valtioneuvoston lainvalmisteluprosessi on kuvattu luvus-

sa 3.3.

Poliittisen päätöksenteon olemassaolo ja vaikutus on tiedostettu tutkimusasetel-

massa, mutta sen teoreettiset taustat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutki-

mustiedon hyödyntämisen tarkastelu nähtiin tarkoituksenmukaisimmaksi näyttöön

perustuvan päätöksenteon ja valtioneuvoston lainvalmisteluprosessin yhtymäkoh-

tiin nojaten. Näyttöön perustuvan päätöksenteon tutkimuksissa on viime vuosina

ollut havaittavissa kasvavaa kiinnostusta suhteiden ja vuorovaikutuksen merkityk-

seen päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välillä, ja tämän vuoksi tutkimuksen teo-

reettiseen viitekehykseen on otettu mukaan myös sosiaalinen pääoma, erityisesti

suhdepääoma.



11

Viime vuosina on tehty joitakin kotimaisia tutkimuksia, joissa on selvitetty lainval-

mistelussa mukana olevien sidosryhmien kantoja valtioneuvoston säädösvalmiste-

lun laatua koskien (esim. Hellman, 2012; Pakarinen, 2011; Slant et al., 2014). Tä-

ten sidosryhmät on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä sidosryhmien nä-

kökulmasta tietoa voidaan katsoa olevan tällä hetkellä riittävästi eikä samantyyppi-

sen aiheen tutkimista samassa kohderyhmässä nähty tarpeellisena.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen johdantoluvussa esitellään tutkimusaiheen tausta peilaamalla tutki-

muksen tarkoitusta valtioneuvoston päätöksenteon ja lainvalmistelun nykytilantee-

seen ja sen ongelmakohtiin. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen tavoitteesta ja

asetetaan tutkimuskysymykset. Lisäksi määritellään tärkeimmät rajaukset ja esitel-

lään tutkimuksen rakenne.

Luvussa 2 perehdytään tietoprosesseihin, erityisesti tiedon hyödyntämiseen, ja

avataan tutkimustiedon käsitettä. Luvussa tutustutaan myös aiemmissa tutkimuk-

sissa esitettyihin erilaisiin tiedon hyödyntämistä haittaaviin tekijöihin. Luvussa 3

esitellään päätöksenteon ja siihen vaikuttavien tekijöiden teoreettisia taustoja tut-

kimuksen kannalta relevantein osin. Päätöksenteon teoriassa keskitytään erityi-

sesti näyttöön perustuvaan päätöksentekoon. Teorialukujen 2 ja 3 yhteinen tekijä

on sosiaalisen pääoman näkökulma, joka liittyy kiinteästi sekä tiedon hyödyntämi-

seen että päätöksentekoon ja sitoo luvussa 3.5 esitetyn tutkimuksen teoreettisen

viitekehyksen yhteen.

Tutkimukseen valitut valtioneuvoston lainsäädäntöhankkeet esitellään luvussa 4,

jossa kuvataan myös koko tutkimusprosessi ja sen aikana tehdyt menetelmävalin-

nat. Luvussa 5 keskitytään aineiston analyysiin ja tutkimuksen tuloksiin, joita peila-

taan luvussa 6 tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Luvussa 6 vastataan

asetettuihin tutkimuskysymyksiin, esitetään johtopäätökset sekä pohditaan tämän

työn myötä esiin tulleita mahdollisia aiheita jatkotutkimukselle. Tutkimuksen ra-

kennetta havainnollistaa kuvio 1.
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne

Tässä luvussa esiteltiin syyt ja tausta tämän tutkimuksen tekemiseen, tutkimuksen

tavoitteet, tutkimuskysymykset, rajaukset ja rakenne. Seuraava luku käsittelee tie-

don hyödyntämistä, joka muodostaa osan tämän tutkimuksen teoreettisesta taus-

tasta.
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2 TIEDON HYÖDYNTÄMINEN

Tässä luvussa esitellään tutkimusongelman kannalta keskeisimmät tietoprosessin

osat keskittyen pääasiassa tiedon hyödyntämiseen. Luvussa 2.1 perehdytään tie-

toprosesseihin ja tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon kontekstissa. Luvussa

2.2 syvennetään tutkimustiedon käsitettä ja esitellään tutkimustuloksia tieteellisen

tiedon vaikuttavuudesta. Luku 2.3 käsittelee tutkimustiedon hyödyntämistä sosiaa-

lisen prosessin näkökulmasta. Luvussa 2.4 tarkastellaan aiemman tutkimuksen

pohjalta tiedon hyödyntämisen esteitä sekä niiden ehkäisemistä ja välttämistä.

2.1 Tietoprosessit ja tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

Tiedolle on esitetty lukuisia eri määritelmiä, joista yksi siteeratuimmista on Nona-

kan (1994, 15) määritelmä ”hyvin perustellusta tosi uskomuksesta”. Carlsso-

nin (2001) mukaan tiedossa on kysymys tiedon hyödyntämisen kapasiteetista, eli

oppimisen ja kokemuksen tuomasta kyvystä tulkita tietoa ja päättää, millainen tieto

on tarpeellista päätöksenteossa. Tietoperustainen näkökulma (knowledge-based

view, KBV) sisältää ajatuksen tiedosta organisaation strategisesti tärkeimpänä

resurssina ja tätä näkemystä on viime vuosina käytetty perustana päätöksenteon

tietopohjan parantamiseen tähtäävissä kehittämishankkeissa, joissa tiedon näh-

dään toimivan yhteiskunnan kehityksen ja valtioneuvoston päätöksenteon strategi-

sena resurssina. Tietoperustaisen näkökulman ydin on kuitenkin siinä, että varsi-

naisen kilpailuedun saavuttamisessa tiedon hyödyntämisellä ja kyvyllä muuntaa

tieto tehokkaaksi toiminnaksi on merkittävämpi rooli kuin pelkällä tiedolla. (Alavi &

Leidner, 2001; Grant, 1996; Valtiovarainministeriö, 2014.)

Tietojohtamisen kirjallisuudessa on tunnistettu lukuisia erilaisia tietoprosesseja.

Samasta tietoprosessista voidaan käyttää tutkijasta riippuen montaa eri nimitystä,

mikä saattaa johtua muun muassa siitä, että tutkimuksia on tehty eri konteksteis-

sa. Kirjallisuuden perusteella tunnistetuimmat ja siteeratuimmat tietoprosessit ovat

tiedon tunnistaminen ja hankinta (esim. Davenport, Järvenpää & Beers, 1996;

Gammelgaard & Ritter, 2005; Markus, 2001; Weiss, 1999), tiedon tallentaminen

(esim. Argote, McEvily & Reagans, 2003b; Watson & Hewett, 2006), tiedon siirtä-
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minen ja jakaminen (esim. Argote et al., 2003b; Bhatt, Gupta & Kitchens, 2005;

Nissen, Kamel & Sengupta, 2000; Riege, 2005; Watson & Hewett, 2006), tiedon

hyödyntäminen (esim. Davenport et al., 1996; Nissen et al., 2000; Shankar & Gup-

ta, 2005) sekä tiedon luominen (esim. Argote et al., 2003b; Bhatt et al., 2005; Nis-

sen et al., 2000; Nonaka, 1994; Shankar & Gupta, 2005; Soo, Devinney, Midgley

& Deering, 2002). Tietoprosesseja ei ole helppoa eikä usein tarkoituksenmukais-

takaan erottaa toisistaan, sillä prosesseilla on tiivis yhteys toisiinsa, ne voivat olla

limittäisiä tai päällekkäisiä ja yhden prosessin alkua tai loppua on vaikea määrittää

(Davenport et al., 1996).

Tietoprosessien kehämäistä suhdetta toisiinsa havainnollistaa kuvio 2. Tiedon

tunnistamisella tarkoitetaan kriittisen ja relevantin tiedon tunnistamista ja paikallis-

tamista. Lisäksi tulisi myös tunnistaa ne henkilöt, joilla on tarvittavaa asiantuntijuut-

ta valmisteltavassa asiassa. Tämän jälkeen haltuun otettu tieto tallennetaan, jotta

se on jaettavissa esimerkiksi yksilöiden, ryhmien ja osastojen kesken. Jaettua tie-

toa hyödynnetään ja tiedon sisäistämisen myötä tieto jalostuu uusilla ideoilla ja

viitekehyksillä, jolloin luodaan uutta tietoa. (Cong et al., 2007, 253–257.)

Kuvio 2. Tietoprosessit (Cong et al., 2007, 253)

Tiedon
tunnistaminen

Tiedon
tallentaminen

Tiedon
jakaminen

Tiedon
hyödyntäminen

Tiedon
luominen
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Tiedon hyödyntämisessä on siis kyse talletetun ja jaetun tiedon ottamisesta käyt-

töön. Tiedon sisäistäminen ja yhdistäminen tiedon käyttäjän omaan maailmanku-

vaan ovat osa tiedon hyödyntämistä. Tiedon siirtäminen ja jakaminen ovat edelly-

tyksenä sille, että tietoa voidaan hyödyntää. Tästä syystä tiedon hyödyntämispro-

sessin ymmärtämiseksi ja analysoimiseksi on ensin perehdyttävä tiedon jakami-

seen sekä sen mahdollistaviin ja estäviin tekijöihin. (Cong et al., 2007.) Tämän

jälkeen palataan takaisin tiedon hyödyntämisen teoriaan.

Tiedon jakamisella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tiedon siirtämistä yksiköstä

toiseen, mutta esimerkiksi Argote, Ingram, Levine & Moreland (2000, 3) näkevät

tiedon jakamisen laajempana ja syvällisempänä prosessina, jonka myötä yksilön

tai ryhmän kokemus vaikuttaa toiseen yksikköön. Tämä näkemys tiedon jakami-

sesta huomioi myös tiedon prosessoimisen niin, että se on toisen yksikön integroi-

tavissa ja hyödynnettävissä. (Willem & Buelens, 2007, 582.)

Onnistuneen tiedon jakamisen hyödyt voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään:

tekniset, organisationaaliset ja poliittiset hyödyt. Teknisiin hyötyihin lukeutuvat

muun muassa moninkertaisesta tiedon keräämisestä ja säilömisestä eroon pää-

seminen, tiedon käsittelykulujen pieneneminen sekä yhteisten teknisten resurssien

hyödyntäminen. Organisationaalisilla hyödyillä tarkoitetaan päätöksenteon, yhteis-

työn ja palvelujen laadun paranemista sekä ammatillisten verkostojen laajenemis-

ta. Poliittisia hyötyjä ovat esimerkiksi kattavampi yleinen informaatio, parempi tili-

velvollisuus ja selkeämmät tavoitteet päätöksenteossa. (Pardo & Tayi, 2007, 695.)

Tiedon jakamiseen vaikuttavat positiivisesti vuorovaikutus ja yhteistyö, luottamus

ja yhteenkuuluvuuden tunne. Erityisesti epävirallisen yhteistyön sekä avoimen ja

innovatiivisen ilmapiirin on todettu vaikuttavan tiedon jakamishalukkuuteen positii-

visesti. Ilmapiirin tulee olla uusiin ideoihin ja muutosehdotuksiin kannustava. Täl-

löin tiedon jakaminen tapahtuu yleensä spontaanisti. Tämän kaltaisissa olosuh-

teissa vallitsee usein myös luottamuksellinen ilmapiiri. Luottamus lisää tiedon ja-

kamisen määrää, ja toisaalta myös edistää tiedon jakamisen tehokkuutta. (Ahrend,

Pittke & Leopold, 2014; Dawes, Creswell & Pardo, 2009; Willem & Buelens, 2007;

Zhang & Dawes, 2006.) Epävirallisten yhteistyön ja verkostojen merkitys korostuu
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erityisesti tietointensiivisillä aloilla, joissa yksilöt käyttävät henkilökohtaisia suhtei-

taan työtehtävissään tarvitsemansa tiedon saamiseksi (Cross, Nohria & Parker,

2002).

On väitetty, että valtionhallinnon organisaatioissa ei ole niin paljon tiedon jakamis-

ta edistäviä tekijöitä kuin muissa julkisen hallinnon organisaatioissa (Willem &

Buelens, 2007, 587). Taylor & Wright (2004, 30–31) esittävät, että valtionhallin-

nossa tulisi tunnustaa ongelmat ja epäonnistumiset, koska usein ongelmien kiel-

täminen estää muutoksen parempaan. Toisaalta valtionhallinnon ongelmiin koh-

distuu huomattavasti suurempi julkinen mielenkiinto kuin esimerkiksi yksityisen

sektorin organisaatioihin. Tämän vuoksi ongelmien käsittely ei aina jää organisaa-

tion sisäiseksi oppimisprosessiksi.

Tiedon jakamista rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi jäykät päätöksentekoraken-

teet, valtapelit ja vanhentuneet IT-ympäristöt, jotka eivät mahdollista tehokasta

tiedon jakamista. Rajoitteena voi olla myös kritiikin ja haavoittuvuuden pelko sekä

ylimääräisen vaivannäön välttäminen (Ahrend et al., 2014; Argote et al. 2000;

Yang & Maxwell, 2011). O’Toole & Meier (2004) ovat esittäneet, että julkishallin-

non epävirallisessa yhteistyössä piilee valtapelien riski erityisesti politiikan läsnä-

olon vuoksi. Willem & Buelens (2007) eivät kuitenkaan löytäneet omassa tutki-

muksessaan tukea tälle väitteelle ja epäilivät tämän johtuvan siitä, että ihmiset ja-

kavat tietoa vain, jos tuntevat olevansa turvassa opportunistiselta käyttäytymiseltä.

Tiedon jakamisessa on kyse myös asiantuntijuuksien yhdistämisestä: mikäli pää-

töksentekoon osallistuvilla asiantuntijoilla ei ole riittävästi teknologista osaamista,

eikä vastaavasti teknisillä asiantuntijoilla ole julkishallinnon ohjelmatuntemusta,

seurauksena voi olla kuilu vuorovaikutuksessa. Kuilu estää sekä järjestelmäkehi-

tyksen että tiedon vaihtamisen. (Zhang & Dawes, 2006, 438.) Taylor & Wright

(2004, 34) ovat tutkimuksessaan havainneet tiedon jakamista estäväksi tekijäksi

sen, että tietoa ei haluta jakaa koska pelätään tietoa saavan osapuolen hyödyntä-

vän sitä niin hyvin, että sen tulokset paranevat ja omat tulokset näyttävät heikom-

milta.
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Tietoa voidaan Lavisin et al. (2003) mukaan hyödyntää päätöksenteossa kolmella

tavalla. Instrumentaalinen hyödyntäminen on käytännönläheisin tapa käyttää tietoa

suoraan tietyn ongelman ratkaisuun. Käsitteellinen hyödyntäminen tarkoittaa tie-

don yleisempää käyttöä, jolla pyritään saamaan lisävalaistusta tiettyyn asiaan tai

aiheeseen. Symbolisessa hyödyntämisessä tietoa käytetään, kun halutaan osoit-

taa jo tehty toimenpide oikeaksi. Tietoa ei siis hyödynnetä vain tulevien päätösten

valmistelussa, vaan myös jo voimassa olevien säädösten, käytäntöjen ja menette-

lyiden ylläpitämiseksi (Mickwitz, 2006, 62). Tutkimustiedon hyödyntäminen mielle-

tään yleensä instrumentaaliseksi, mutta myös käsitteellinen hyödyntäminen on

melko yleistä ja sitä on jonkin verran haasteellisempaa tunnistaa (Sanderson,

2011, 69–70).

Lineaarisen tiedon hyödyntämisen mallin mukaan päätöksentekijällä on ensin ky-

symys, johon vastatakseen hän etsii tietoa. Arvioituaan löytämänsä tiedon, pää-

töksentekijä hyödyntää sitä päätöksessään. Davies & Nutley (2008) sekä Hertin,

Jacob, Pesch & Pacchi (2009) kritisoivat tutkimuksissaan lineaarisen tiedon hyö-

dyntämisen liiallista korostamista tutkimuskirjallisuudessa, sillä siinä keskitytään

vain yksittäisen päätöksentekijän instrumentaaliseen tiedon hyödyntämiseen. He

esittävät tiedon käsitteellisen hyödyntämisen olevan parempi lähtökohta tarkastella

päätöksentekijän toimintaa. Heidän mukaansa käsitteellinen tiedon hyödyntäminen

ikään kuin laajentaa ja haastaa päätöksentekijän ymmärrystä selvitettävästä asias-

ta. Myös sosiaalinen ulottuvuus tiedon hyödyntämisessä on merkittävä ja osa tutki-

joista näkeekin kaikkein hedelmällisimpänä lähestymistapana tiedon hyödyntämi-

sen vahvasti sosiaalisena prosessina, jossa ihmisten välisellä vuorovaikutuksella

on huomattava rooli. (Davies & Nutley, 2008.)

2.2 Tutkimustieto ja sen vaikuttavuus

Tutkimus on eksplisiittinen ja systemaattinen prosessi, jonka tuotokset ovat tutki-

mustuloksia. Näitä tuloksia yhdistellään, vertaillaan ja niistä tehdään yhteenvetoja,

minkä jälkeen niistä esittämisen myötä tulee informatiivisia ja hyväksyttäviä. Kun

tällä tavoin työstettyjä tutkimustuloksia käytetään kantojen ja argumenttien perus-
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teluun, niitä käsitellään näyttönä (evidence). Tutkimustiedolla tarkoitetaan tutki-

mustuloksia, näyttöä sekä teoreettisia ja empiirisiä käsityksiä. Tutkimustiedon

hyödyntäminen edellyttää aina tulkintaa. (Davies & Nutley, 2008.) Tutkimustiedon

lajeista erityisesti arviointitieto (evaluation) on Lavisin et al. (2003) mukaan melko

tutkimaton alue.

Tutkimustyö on hyvin usein ongelmien tunnistamista, hypoteesien muodostamista

ja uusien metodologioiden kehittämistä, mutta päätöksentekijöiden informoiminen

saattaa unohtua. Tutkimustiedolla ei kuitenkaan voi olla vaikutusta päätöksente-

koon, jos tutkimuskentältä ei informoida päätöksentekijöitä uusista tutkimustulok-

sista ja niiden tarjoamista ratkaisuista. Informointi voidaan nähdä alkuna keskuste-

lulle tutkimuksen tekijöiden ja päätöksentekijöiden välillä, sillä tutkijoilla itsellään on

vain harvoin tietoa konteksteista, joissa heidän tuottamaansa tietoa tullaan hyö-

dyntämään. Informoinnissa tulisi huomioida myös, että eri kohderyhmille tulisi vies-

tiä tutkimuksesta eri tavoin, sillä sama viesti ei toimi kaikille. On olemassa näyttöä

siitä, että tietylle kohderyhmälle räätälöidyt viestit, joissa ohjataan uusien tutkimus-

ten äärelle, voivat lisätä tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Tutki-

musorganisaatioiden tulisi siirtää tutkimustietoa päätöksentekijöille useista eri tut-

kimuksista koostuvina kokoelmina sen sijaan, että jokaisesta tutkimuksesta ja sen

tuloksista tiedotettaisiin erikseen. Näin ollen tiedon siirtämisen ja jakamisen rooli

on tutkimustiedon hyödyntämisen kannalta erittäin keskeinen. (Lavis et al., 2003;

Moore et al., 2011.)

Päätöksentekoa koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että ideoiden muodossa

oleva tutkimustieto on päätöksenteon kannalta vaikuttavampaa, sillä pidemmällä

aikavälillä ideat valaisevat päätöksentekijää selvitettävästä asiasta ja mahdollisista

ratkaisutavoista enemmän kuin pelkkä data. Yksittäinen tutkimus voi usein johtaa

erilaisiin johtopäätöksiin kuin yhteenvetoartikkelit olemassa olevista tutkimuksista

(review). Osa tutkijoista, kuten Lavis et al. (2003), tosin korostaa, ettei kaiken tut-

kimuksen tarvitse olla vaikuttavaa. Tutkimustiedolla on tiedostettu olevan melko

vähän välitöntä vaikutusta päätöksentekoon, mutta pitkällä aikavälillä vaikuttavuus

on suurempi. Pitkän aikavälin vaikuttavuus jää kuitenkin usein tiedostamatta. (Da-

vies & Nutley, 2008.)
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Päätöksenteossa tutkimustietoa hyödyntämällä on mahdollista täyttää tietoaukko,

joka on olemassa olevan tiedon ja tavoitteena olevan tietämystason välissä. Tie-

don siirtäminen on interaktiivista tiedon vaihtamista tietoa luovan tahon ja tietoa

hyödyntävän tahon välillä. Valtioneuvoston päätöksenteossa tietoa luovia tahoja

ovat tutkimuksen tekijät ja tietoa hyödyntäviä tahoja puolestaan päätöksentekijät.

(Mikulskiene, 2013.) Myös Alavi & Leidner (2001, 129) painottavat tasapainon

merkitystä tiedon vaihtamisessa tiedon tarjoajan ja tiedon etsijän välillä.

2.3 Tutkimustiedon hyödyntäminen sosiaalisena prosessina

Tiedon jakaminen, tietoon liittyvä vuorovaikutus ja tiedon yhdistäminen kuvaavat

tiedon hyödyntämisen moniulotteista ja sosiaalista prosessia. Näiden vaiheiden

myötä voidaan saavuttaa uusi ymmärtämys tietystä asiasta. Tiedon hyödyntämi-

sen sosiaalisessa ulottuvuudessa on myös kyse siitä, miten tutkimustiedosta voisi

tulla osa organisaation käytäntöjä ja kulttuuria. (Davies & Nutley, 2008; Lavis et

al., 2003.)

Tiedon jakaminen voidaan nähdä vapaaehtoisena toimintana, jossa tarjotaan tie-

toa henkilölle tai ryhmälle, jolla on tietotarpeita. Yksilön on mahdollista muistaa

toisen tietotarpeet. Yleisiä tiedon jakamistapoja ovat esimerkiksi sähköpostin hyö-

dyntäminen tai kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus. Tiedon jakamisen taustalla

voivat olla esimerkiksi pyrkimys yhteisen tietoisuuden saavuttamiseen tiedon tar-

joajan ja tiedon saajan välillä sekä tietoisuuden ja tietämyksen lisääminen. Jaettu

tieto voi heijastella sekä tiedon tarjoajan että tiedon saajan yhteisiä intressejä ja

tällöin tiedon jakamiseen voi motivoida myös sosiaalisten siteiden ja suhteiden

vahvistaminen.  (Yang & Maxwell, 2011, 165.)

Tiedon jakamisella on parhaat edellytykset onnistua, kun siinä hyödynnetään vuo-

rovaikutusta. Päätöksentekijän ja tutkijan välisen vuorovaikutuksen tulisi tapahtua

useassa vaiheessa niin tutkimus- kuin päätöksentekoprosessinkin aikana. Vuoro-

vaikutuksella voi tosin olla negatiivisiakin vaikutuksia. Esimerkiksi tutkimustiedon
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oikeellisuus voi olla vaarassa, jos päätöksentekijät painostavat tutkijaa työssään

sellaiseen suuntaan, joka todennäköisesti tuottaisi päätöksentekijän kannalta halu-

tunlaisia tuloksia. Puhutaankin yksisuuntaisista ja kaksisuuntaisista tiedonsiirto-

prosesseista. Yksisuuntaisella tarkoitetaan tutkijalta päätöksentekijälle tapahtuvaa

tiedonsiirtoa. Kaksisuuntaisella tiedonsiirrolla voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa

päätöksentekoa hyödyttävä kulttuuri tutkimusorganisaatiossa ja vastaavasti pää-

töksentekijöiden keskuudessa tutkimusorientoitunut kulttuuri. Näin mahdollistetaan

tutkimustiedon jatkuva hyödyntäminen päätöksenteon pohjana. (Davies & Nutley,

2008; Kothari, MacLean & Edwards, 2009; Lavis et al., 2003.)

Mikulskienen (2013, 40) tutkimuslöydösten mukaan on tärkeää luoda yhtenäisyyttä

ja yhteenkuuluvuutta tutkijoiden ja päätöksentekijöiden keskuuteen. Tämä on

mahdollista saavuttaa vain vuorovaikutuksen avulla. Osallistavan päätöksenteon

periaatteiden mukaisesti hiljaista tietoa päätöksentekoa varten tuottavasta tutkijas-

ta tulee päätöksentekijä. Erilaisten verkostojen kautta eri toimijoilla on mahdolli-

suus osallistua päätösten valmisteluun ei-hierarkisella tavalla, joka edistää tiedon

ja vastuun jakamista. Tutkijat ovat näin sidoksissa päätöksentekijöihin, jotta var-

mistutaan yhteisestä tietoisuudesta, varmuudesta ja ymmärryksestä. Tavoitteena

on tieteellisesti relevantti, poliittisesti todistettu ja sosiaalisesti hyväksyttävä pää-

töksentekoprosessi.

Tutkimuskentän ja päätöksentekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa on pohjim-

miltaan kyse oppimisprosessista, jossa tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmär-

rys ja tietämys selvitettävästä asiasta. Mikulskienen (2013) mukaan tutkimustiedol-

la, joka on tuotettu ilman tällaista vuorovaikutusta, on vain harvoin käyttöä päätök-

senteossa. Dawes et al. (2009, 394) toteavat tehokkaan tiedon jakamisen riippu-

van yhteisestä ymmärryksestä, jonka kehittämiseen täytyy tietoisesti panostaa.

Tämä kehittäminen perustuu lähes poikkeuksetta vuorovaikutukseen. Kun hiljaisen

tiedon jakamiselle annetaan mahdollisuus tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kes-

kuudessa, tutkimustiedon muuttuminen päätöksentekotiedoksi on mahdollista.

(Mikulskiene, 2013.)
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Davenport & Prusak (1998) painottavat, että organisaatioissa olisi tärkeää ymmär-

tää myös tiedon antajan merkitys, jotta voidaan onnistua tiedonsiirtoprojekteissa.

Myös Lavisin et al. (2003) mukaan ei ole merkityksetöntä, kuka viestin tuo. Esi-

merkiksi mielipidejohtajat ovat joidenkin tutkimusten mukaan uskottavia viestin

viejiä. Valtionhallinnossa päätöksentekijät luottavat eniten muihin virkamiehiin tie-

donlähteinä. Frishammar (2003) puolestaan väittää, ettei tiedon lähteellä ole niin

suurta merkitystä kuin itse tiedolla, joka kyseisestä lähteestä voidaan saada. Hen-

kilökohtaisten, organisaation ulkopuolella sijaitsevien tietolähteiden käyttö voi olla

hyödyllistä, sillä niistä saatava tieto on usein saatavissa kohtuullisen nopeasti ja

tiedon saamiseen saattaa liittyä myös neuvonantoa ja tulkintaa. Lähteiden laatuun

on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, sillä esimerkiksi Cross, Thomas & Light

(2009) esittävät, että päätöksentekijät käyttävät liian paljon aikaa keskusteluun

sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole varsinaisen päätöksenteon kannalta juuri-

kaan annettavaa. Tällaiseen kategoriaan voivat kuulua juuri erilaiset neuvoa tar-

joavat tahot.

Colemanin (2000) sekä Nahapiet & Ghoshalin (1998) sosiaaliseen pääomaan liit-

tyvissä tutkimuksissa sosiaalisten suhteiden todetaan usein syntyvän muuta tar-

koitusta varten, mutta näitä suhteita voidaan myöhemmin käyttää tiedon lähteenä

tai tietokanavana tiedonhankintaan kuluvan ajan ja vaivan säästämiseksi. Tällais-

ten lähteiden kautta päätöksentekijä voi joskus saada myös sellaisen tiedon, jota

ei vielä virallisesti ole julkistettu. Sosiaaliset suhteet muodostavat sosiaalista pää-

omaa, joka mahdollistaa tiedon saannin ja tieto puolestaan on toiminnan edellytys.

Epävirallisella yhteistyöllä, joka ei ole hierarkian ja säännösten säätelemää, saa-

daan yleensä aikaan tehokkaampaa tiedon jakamista kuin virallisella yhteistyöllä

(van Egmond, Bekker, Bal & van der Grinten, 2011, 33; Yang & Maxwell, 2011,

166). Sosiaalisen pääoman rakentamiseksi ja tiedon jakamiseksi epäviralliset

ryhmät ovat toimivia myös esimerkiksi asiantuntijuuden levittämisessä (Lesser &

Prusak, 1999). Willem & Buelensin (2007, 584) mukaan yhteistyön ja tiedon jaka-

misen suhdetta on tutkittu toistaiseksi melko vähän.
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Tiedon hyödyntämisessä heikoilla siteillä voi olla huomattava merkitys, sillä heikon

siteen, eli esimerkiksi kaukaisen tuttavan kautta, voi olla mahdollista saada pääsy

johonkin tiettyyn tiedon lähteeseen, johon muuten olisi vaikeaa päästä käsiksi.

Heikot siteet ovat siis yhdistävä tekijä. Ne edistävät tiedon leviämistä, ja näin ollen

myös vähentävät päällekkäisen tiedon jakamista. (Nahapiet & Ghoshal, 1998.)

Heikoista siteistä voi muodostua epävirallinen verkosto, jossa päätöksentekijä

käyttää kontaktejaan selvittääkseen kuka tietää mitäkin. Verkostot siis ikään kuin

mahdollistavat pääsyn tiettyyn yhteyteen ja tietoon (Gomulia, 2006). Heikot siteet

voidaan nähdä vahvoja siteitä hyödyllisempänä tietoväylänä, sillä uusien suhtei-

den myötä löytyy todennäköisemmin täysin uutta tietoa. Vahvat siteet muodosta-

vat usein pienen ryhmän, jossa kaikki toimijat jo tietävät mitä tietoa muilla ryhmän

toimijoilla on. (Hansen, 1999; Lesser, 2000.)

Tietoon käsiksi pääseminen vaatii vastavuoroisuutta ja roolit tiedon tarjoajan ja

tiedon saajan välillä voivat vaihdella ajan mittaan. Ilmiötä tukee sosiaalisen vaih-

dannan teoria, jonka mukaan vuorovaikutussuhteiden arvo perustuu niiden palkit-

sevuuteen. (Watson & Hewett, 2006.) Erityisen suuri merkitys on niillä henkilöillä,

jotka aiemmin ovat pystyneet tarjoamaan luotettavaksi ja hyödylliseksi osoittautu-

nutta tietoa. Suuri osa organisaatioissa tehdystä työstä pohjautuu verkoston hyö-

dyntämiseen ja pyrkimykseen saada selville kuka tietäisi miten tietty asia pitäisi

tehdä. Näin tieto liikkuu organisaatiossa. (Davenport & Prusak, 1998, 37.)

2.4 Tiedon hyödyntämisen esteet

Tutkimustiedon hyödyntämisen esteitä päätöksenteossa voidaan selittää sekä tie-

don siirtämisen että näyttöön perustuvan päätöksenteon näkökulmista. Näyttöön

perustuvan päätöksenteon näkökulmasta on mahdollista tunnistaa seuraavia es-

teitä tutkimustiedon hyödyntämiselle poliittisessa päätöksenteossa: hallituksen

poliittiset sitoumukset, lainvalmistelijoiden rajalliset taidot kommunikoida tutkimus-

kentän kanssa ja rajallinen tutkimuksen tuntemus, sekä tutkijoiden etääntyminen

poliittisesta kontekstista ja käytännön tarpeista. (Mikulskiene, 2013.)
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On myös esitetty, että päätöksentekijät eivät etsi näyttöä, eivätkä näe riittävästi

vaivaa sisällyttää näyttö uuteen lainsäädäntöön. Tähän voi olla useita syitä, joista

yksi voi olla riittämättömät tiedonhakutaidot. Tietyissä työympäristöissä tutkimus-

ten lukemista ei koeta ”oikeaksi työksi” ja siksi päätöksentekijät mieluiten jättävät

lukutyön iltoihin tai viikonloppuihin. Rajattu pääsy tieteellisiin tietokantoihin saattaa

asettaa esteitä sille, ettei päätöksentekijä pääse käsiksi haluamaansa tietoon.

Vaikka tietoa etsittäisiin ja siihen päästäisiin käsiksi, päätöksentekijöillä ei välttä-

mättä ole riittäviä taitoja tulkita ja hyödyntää tutkimustuloksia. (Mikulskiene, 2013;

Moseley & Tierney, 2005.)

Joissakin tapauksissa päätöksentekijä on kokenut epäselvän tai vaikeasti tulkitta-

vissa olevan tutkimustuloksen ikään kuin oikeutuksena olla huomioimatta tutki-

musnäyttöä ja edetä valmistelussa oman linjan mukaisesti. Tällöin kyse on paitsi

päätöksentekijän vajavaisesta kyvystä ymmärtää tutkimustietoa, myös usein halut-

tomuudesta parantaa tätä kykyä. On todettu, että päätöksentekijät, joilla on puut-

teellinen kyky ymmärtää tutkimustietoa, ovat muita todennäköisemmin niitä, jotka

eivät juuri arvosta tutkimustietoa. (Newman, Capillo, Famurewa, Nath & Siyanbola,

2013, 7.) On myös mahdollista, ettei tiedon potentiaalinen hyödyntäjä luota kysei-

seen tietolähteeseen, josta käsillä oleva tutkimustieto on peräisin (Alavi & Leidner,

2001).

Jotta edellä mainittuja esteitä voidaan ymmärtää, täytyy huomioida myös niiden

taustalla olevat ilmiöt. Head (2010) on maininnut muun muassa fokuksen hämär-

tymisen, kun siirrytään tiedosta tekoihin. Myös tarkkojen tutkimustulosten puuttu-

minen on tunnistettu ongelmaksi. Tehty tutkimus voi tuloksiltaan ja toteutustaval-

taan sopia heikosti päätöksentekijöiden käytännön tarpeisiin. On myös huomioita-

va, että tutkimustieto on vain yksi monista tekijöistä, jotka vaikuttavat päätöksente-

kijöihin. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi media, sidosryhmät ja aikapaineet. Haas-

teita voi asettaa niin ikään ristiriita asiantuntijatiedon ja tutkimustiedon välillä. Tut-

kimuksen ajoitus voi myös poiketa päätöksenteon aikataulusta ja sidosryhmät voi-

vat painostaa päätöksentekijöitä ulkopuolelta. (Kothari et al., 2009.)
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Davenport & Prusak (1998) tuovat tiedon hyödyntämisen esteistä esiin myös eri

toimijoiden kulttuurien, sanaston ja viitekehysten erilaisuuden. Yhteisen taustan

luomista voidaan edistää esimerkiksi koulutusten, keskustelun, tiimien ja työkier-

ron avulla. Tiedon siirtämiselle on myös joskus syytä tietoisesti järjestää aika ja

paikka esimerkiksi messujen ja konferenssien muodossa. Tutkimusten mukaan on

melko yleistä, että tiedon omistajuutta arvostetaan ja siitä jopa palkitaan työyhtei-

söissä. Olisi tärkeää, että palkitseminen tapahtuisi nimenomaan tiedon jakamisen

perusteella. Joskus myös tiedon siirtämisessä ja hyödyntämisessä voi tapahtua

virheitä. Pelkästään väärin ymmärrysten ja virheiden tekemisen pelko esimerkiksi

tutkimustiedosta johdettujen uusien toimintatapojen toimeenpanossa voi estää

tiedon hyödyntämisen. Mikäli virheitä tapahtuu, ne tulisi hyväksyä ja työympäris-

tössä tulisi kannustaa tarvittaessa avun pyytämiseen, sillä avun hakemisella ja

antamisella on yhteistyötä lisäävä vaikutus. (Moseley & Tierney, 2005.)

Johdon tulisi edistää tutkimusmyönteisempää organisaatiokulttuuria ja pyrkiä tie-

toisesti järjestämään aikaa tiedon omaksumiseen ja oppimiseen. Organisaatiokult-

tuurin tulisi myös olla avoin uusille ideoille ja tiedoille. Tutkimustiedon omaksumis-

ta ja hyödyntämistä edistävänä tekijänä tutkijat näkevät keskustelumahdollisuuksi-

en lisäämisen. Varsinaisten tutkimustulosten lisäksi olisi hyödyllistä keskustella

tulosten relevanssista ja käytännön hyödyntämismahdollisuuksista. Keskusteluihin

voidaan pyytää mukaan myös tutkijoita, joilta voidaan tarvittaessa saada selven-

nystä tutkimuksen näkökantoihin. (Davenport & Prusak, 1998, 96–97; Kothari et

al., 2009, 35; Moseley & Tierney, 2005, 117.)

Mikulskienen (2013, 38) mukaan tutkimuksen sisältö tulisi muotoilla sellaiseksi,

että päätöksentekijät pystyvät hyödyntämään sitä suoraan päätöksissään. Jos

näin ei ole, tiedon ja toiminnan välinen aukko on edelleen olemassa. Tutkimustie-

don laadukkuuden käsitettä tulisi siis laajentaa niin, että se käsittäisi myös tuotetun

tutkimustiedon suoran hyödynnettävyyden päätöksenteossa. Kyseisen tutkimuk-

sen pohjalta onkin ehdotettu, että julkisen hallinnon päätöksentekoa tukevan tut-

kimuksen tulisi sisältää ns. muutostieto, joka kattaisi muutosten tarpeellisuuteen

liittyvän näytön siitä, että nykytila ei ole tyydyttävä. Lisäksi muutostiedoissa selos-

tettaisiin mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut tai analyysi muutosskenaarioista.
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Vaihtoehtoiset ratkaisut antavat tilaa päätöksentekijöiden luovuudelle tulevissa

päätöksissä. Lisäksi niiden kautta voidaan saada selville sellaisiakin vaikutuksia,

joita päätöksillä ei haluta olevan. Muutostiedon kanssa tutkimustuloksilla on

enemmän arvoa päätöksentekoa ajatellen.

Head (2010) on todennut, että suuri osa päätöksentekijöistä näkee tutkimustiedon

heikon hyödyntämisen nimenomaan tutkimuskentästä johtuvana. Päätöksentekijät

kritisoivat tutkimustulosten laatua, tiedon keräystä ja raportointia, käytännön tar-

peiden kapea-alaista huomiointia ja heikkoa kykyä ymmärtää yhteiskunnan ylei-

seen hyväksyntään liittyviä asioita. Hertin et al. (2009) ovat kuitenkin todenneet,

että tutkimusten laadulla ei ole suoraa vaikutusta siihen miten hyvin niitä hyödyn-

netään päätöksenteossa. Pienelläkin tutkimuksella voi olla merkittävä rooli vaati-

vassa päätöksentekotilanteessa. Sanderson (2011, 71) puolestaan näkee haas-

teellisena tutkimustiedon tulkintaa vaativan luonteen, jonka myötä sama tutkimus-

tieto voidaan nähdä ja sisäistää monessa eri valossa riippuen esimerkiksi tulkitsi-

jan arvoista.

Mikulskienen (2013) mukaan tiedon siirtämisen näkökulmasta katsottuna tutkimus-

tiedon hyödyntämisen esteiden poistamiseksi on ehdotettu muun muassa jatkuvaa

yhteistyötä, verkostojen rakentamista ja ylläpitämistä, luottamuksen rakentamista,

roolien ja vastuiden selkiyttämistä, tukea ja koulutusta, muutosvalmiuden paran-

tamista, päätöksentekijöiden sitouttamista tutkimussuunnitteluun sekä riittävän

ajan antamista päätösten tekemiselle. Näillä kaikilla toimenpiteillä ehkäistäisiin

väärinymmärrysten syntymistä. Myös Davenport & Prusak (1998) ovat painotta-

neet luottamuksen rakentamisen merkitystä tiedon siirtämisessä. He esittävät, että

joskus tieto voi siirtyä vain, jos eri osapuolet tuodaan fyysisesti samaan tilaan, jo-

ten kasvokkaisia tapaamisia olisi suotavaa järjestää suhteiden ja luottamuksen

rakentamiseksi. Myös Kothari, Birch & Charles (2005) sekä Moore et al. (2011)

ovat tutkimuksissaan päätyneet siihen, että vuorovaikutuksella ja kasvokkaisilla

tapaamisilla voidaan edesauttaa luottamuksen syntymistä ja kenties tulevien tut-

kimusten tuottamista. Heidän tutkimustuloksensa kuitenkin osoittavat, ettei näillä

juurikaan ole vaikutusta tiedon hyödyntämisen lisääntymiseen päätöksenteossa.



26

Tässä luvussa tutustuttiin keskeisimpiin tutkimustuloksiin koskien tiedon hyödyn-

tämistä päätöksenteossa. Mahdollisimman laajan ymmärryksen saavuttamiseksi

perehdyttiin tietoprosesseihin, tutkimustietoon sekä vuorovaikutuksen ja verkosto-

jen merkitykseen tiedon hyödyntämisessä. Lisäksi esiteltiin tiedon hyödyntämisen

esteitä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan päätöksentekoa.
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3 PÄÄTÖKSENTEKO

Tässä luvussa tarkastellaan päätöksentekoprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tarkastelu tehdään pääasiassa julkisen hallinnon näkökulmasta, mikä on tutki-

musongelman asettelun kannalta perusteltua. Luvussa 3.1 perehdytään erityisesti

näyttöön perustuvan päätöksenteon teoreettisiin taustoihin. Luvussa 3.2 avataan

erilaisten tietotyyppien ja eri toimijoiden rooleja päätöksenteossa. Luvussa 3.3 ku-

vataan valtioneuvoston lainvalmisteluprosessi, jonka tiedon hyödyntämisen kan-

nalta kiinnostavimpia vaiheita tässä tutkimuksessa tarkastellaan. Luvussa 3.4 pei-

lataan valtioneuvoston päätöksentekoa tutkimusongelman kannalta relevantein

osin sosiaalisen pääoman teoreettisiin taustoihin. Luku 3.5 tiivistää ja kokoaa yh-

teen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen.

3.1 Näyttöön perustuva päätöksenteko

Päätöksenteolle on esitetty useita eri määritelmiä, mutta tässä tutkimuksessa se

ymmärretään tahallisena prosessina, jossa tehdään ratkaisuja ja muotoillaan niistä

päätöksiä. Prosessille on tyypillistä, että siinä voidaan tunnistaa eri vaiheita ja siinä

on mukana tiettyjä toimijoita. Valtioneuvoston päätöksenteolle on ominaista myös

poliittinen ja julkinen kiinnostus. (Moore et al., 2011, 278.)

Päätöksentekoa kuvataan usein lineaarisella mallilla, jossa päätöksentekoprosessi

muodostuu eri vaiheista. Nämä vaiheet ovat menettelytavan muodostaminen,

käyttöönotto ja toimeenpano. Jokaisessa vaiheessa on mukana omat toimijansa.

Päätöksenteko kuitenkin etenee vain harvoin näin johdonmukaisesti, sillä käytän-

nössä päätöksentekoprosessi on huomattavasti monimutkaisempi ja siihen vaikut-

taa useita muita samanaikaisia prosesseja joko suorasti tai epäsuorasti. (Mikuls-

kiene, 2013.)

Baronin (2008) mukaan päätöksentekomallit ovat jaettavissa deskriptiivisiin, pre-

skriptiivisiin ja normatiivisiin malleihin. Deskriptiivinen malli pyrkii kuvailemaan

miksi päätöksiä tehdään tietyllä tavalla. Preskriptiivisellä tarkoitetaan ohjailevaa

suuntausta, joka keskittyy tutkimaan sitä miten päätöksiä pitäisi tehdä. Normatiivi-
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nen päätöksentekomalli pohjautuu Vroom & Yettonin 1970-luvulla esittämään mal-

liin, jonka mukaan päätöksentekijän valitsema etenemistapa vaikuttaa päätöksen

laatuun ja päätöksen hyväksyttävyyteen siinä joukossa, joka lopulta toimeenpanee

päätöksen. Valitun etenemistavan lisäksi päätöksentekoprosessiin vaikuttavat

myös erilaiset tilannemuuttujat, joita ovat esimerkiksi olemassa olevan tiedon mää-

rä päätöksentekohetkellä ja luovan ongelmanratkaisun tarve. Mallia ovat myö-

hemmin parannelleet Vroom & Jago muun muassa lisäämällä malliin tilannemuut-

tujaksi päätöksentekoon käytettävissä olevan ajan. (Yukl, 2006.)

Näyttöön perustuva päätöksenteko (evidence-based policy making)  on ollut  tutki-

joiden lisääntyvän kiinnostuksen kohteena 2000-luvulla. Tämä johtuu siitä, että

päätöksentekijöillä on havaittu olevan kasvava tarve luotettavalle ja tarkoituksen-

mukaiselle tiedolle ongelmien ratkaisemiseksi ja vaihtoehtoisten ratkaisutapojen

vaikuttavuuden selvittämiseksi. Lisäksi erilaiset analyysi- ja arviointityökalut ovat

kehittyneet huomattavasti viime vuosien aikana. OECD-maissa näyttöön perustu-

va päätöksenteko on omaksuttu varsin laajasti käyttöön erityisesti sosiaali- ja ter-

veyssektorilla. (Head, 2010; Mikulskiene, 2013.)

Päätöksenteon tukena hyödynnettävän näytön tulisi olla kestävää. Kestävyyden

on kuvattu koostuvan viidestä toisiinsa linkittyneestä eri tekijästä: uskottavuudesta,

luotettavuudesta, yleistettävyydestä, objektiivisuudesta ja autenttisuudesta. Tutki-

muskysymysten, näytön, tutkimusmetodien, johtopäätösten ja niitä seuranneiden

toimenpiteiden tulisi siis olla vahvistettavissa, kumottavissa tai selitettävissä muis-

ta lähteistä saatavilla tiedoilla. (Shaxson, 2005, 105–108; Spencer, Ritchie, Lewis

& Dillon, 2003.) Näyttöön perustuva päätöksenteko kannustaa julkista hallintoa

etsimään tietoa nykytilanteen analysoimiseksi ja käyttämään rationaalista lähes-

tymistapaa päätöksen muodostamiseen. Se myös motivoi päätöksentekijöitä huo-

mioimaan näytön, joka valmisteltavasta asiasta on olemassa ja saatavilla. Näyt-

töön pohjautuvan tiedon määrittelystä, tuottamisesta ja käytöstä ei ole täydellistä

yksimielisyyttä tutkijoiden keskuudessa, mutta yhtenä päätöksenteon kannalta

olennaisena näyttötyyppinä voidaan nähdä tutkimustieto. Luonteeltaan tutkimustie-

to on luotettavaa ja usein harkiten kommunikoitavaa, koska siihen sisältyy tulkin-

nanvaraisuutta. (Heinrich, 2007; Mikulskiene, 2013.)
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Organisaatiot pyrkivät rationaalisuuteen tavoitteidensa saavuttamiseksi. Rationaa-

lisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa käytettävissä on kaikki mahdollinen tieto

ratkaisuvaihtoehdoista, pyrkimyksistä, vaikuttavuudesta ja niiden tuomasta lisäar-

vosta. Päätöksentekokäyttäytymistä ohjaavat kuitenkin yksilön kognitiivinen kapa-

siteetti, tieto ja arvot. Näin ollen päätöksenteko on käytännössä mahdollista vain

rajoittuneeseen rationaalisuuteen perustuen. Tällä tarkoitetaan säädeltyä päätök-

sentekokäyttäytymistä, jota ohjaavat päätöksentekorutiinit ja -lähtökohdat. Valtion-

hallinnossa päätöksentekoa säätelevät myös erilaiset lait ja asetukset. (Choo,

2006; Lavis et al., 2003.) Käytännön rationaalisuudessa yhdistyvät sekä eksplisiit-

tinen että hiljainen tieto (Sanderson, 2011, 71).

Valtionhallinnossa päätöksentekoprosessiin vaikuttavat virkamiesten oman koke-

muksen, asiantuntemuksen ja arviointikyvyn lisäksi arvot, mielipiteet ja ideologiat,

joita on hallituspuolueilla, puolueiden avainkannattajilla, kansalaisilla ja sidosryh-

millä, joita valmisteltava asia koskee ja jotka ovat siitä kiinnostuneita. Päätöksen-

teossa on usein huomioitava myös jo aiemmin tehdyt päätökset, jotka voivat vai-

kuttaa tuleviin päätöksiin. Myös poliittisella ja yleisellä hyväksynnällä on oma vai-

kutuksensa. Edellä mainittujen lisäksi Davies (2004) nostaa esiin vaikuttavina teki-

jöinä esimerkiksi valtionhallinnon tavat ja perinteet sekä median. Näiden kaikkien

tekijöiden vaikutus vaihtelee valmisteltavista asioista riippuen, mikä tekee vaiku-

tusten tutkimisesta haasteellista. (Lavis et al., 2003; Moore et al., 2011.)

Yhteiskunnan poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten tapahtumien yllätyksellisyys

ja epävarmuus yhdistettynä tieteellisen tiedon luonteeseen, joka ei tarjoa suoria

ratkaisuja päätöksenteon tueksi, johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa korkea-

laatuinenkin tutkimusnäyttö kilpailee kaikkien edellä mainittujen vaikuttimien kans-

sa päätöksenteossa. Tämä tulisi huomioida, jotta näyttöön perustuvassa päätök-

senteossa voidaan onnistua. Käytännössä päätöksenteossa käytettävä tutkimus-

tieto yhdistyy usein asiantuntijatietoon, esimerkiksi mielipiteisiin, ja näin ollen pel-

kästään päätöksenteossa hyödynnettävän tutkimustiedon tutkiminen ei ole helppo

tehtävä. (Davies, 2004; Davies & Nutley, 2008.)
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Jennings & Hall (2012) ovat tutkimuksessaan selvittäneet näyttöön pohjautuvan

tiedon hyödyntämistä valtion virastoissa. Tutkimus koski 50 Yhdysvaltojen osaval-

tiota, joissa kussakin tutkittiin 12 virastoa. Tutkijat totesivat, että virkamiehet huo-

mioivat erityisesti ratkaistavaan asiaan liittyvät tieteelliset tutkimukset, arvioinnit

sekä ammatilliset julkaisut hakiessaan tukea päätöksilleen. Tutkimustuloksissa

huomattiin myös eroja tiedon vaikuttavuudessa päätöksentekoon riippuen siitä,

käyttikö virkamies pääosin tieteellistä tietoa vai poliittisesta lähteestä saatua tietoa.

Poliittisen tiedon havaittiin kyseisen tutkimuksen pohjalta olevan jonkin verran vai-

kuttavampaa kuin tieteellisen tiedon.

Osa tutkijoista on esittänyt myös kriittisempiä näkemyksiä näyttöön perustuvasta

päätöksenteosta tai ainakin tuonut esiin riskejä, jotka päätöksentekijöiden on syytä

tiedostaa. Strassheim & Kettunen (2014) kritisoivat näyttöön perustuvaa päätök-

sentekoa siitä, että se saattaa huonoimmassa tapauksessa johtaa päätöksente-

koon perustuvan näytön hyödyntämiseen. Saman ilmiön nostaa esiin myös San-

derson (2011). Näyttöön perustuvan päätöksenteon tarkoittaessa sitä, että lähes-

tytään avoimesti ymmärrystä siitä, mikä toimii ja miksi, päätöksentekoon perustuva

näyttö on täysin päinvastaista: relevanttia tutkimustietoa ei pystytä käyttämään,

päätöksentekijöitä arvostellaan vääristellyn tiedon käyttämisestä, tutkimusta häiri-

tään ja sitä käytetään opportunistisesti hyödyksi, faktoja salataan ja niitä käytetään

väärin poliittista tarkoitusta varten (Strassheim & Kettunen, 2014, 262). Kriittistä

näkökulmaa edustavat myös Marston & Watts (2003, 158), joiden mukaan riskinä

on, että näyttöön perustuvasta päätöksenteosta tulee päätöksentekijäeliitin keino

kasvattaa strategista rooliaan. Tämän skenaarion seurauksena on hiljaisen tiedon,

käytännön viisauden, asiantuntija-arvioiden ja myös kansalaisten äänen arvostuk-

sen laskeminen.

Riskinä on myös kahden erilaisen tiedetyypin, akateemisen tieteen ja sääntelevän

tieteen, vastakkainasettelu. Tällöin vastakkain ovat tieteellisesti merkitykselliset

totuudet ja päätöksenteolle relevantit totuudet. (Strassheim & Kettunen, 2014,

265–266.) Viime aikoina on suhtauduttu kriittisesti näyttöön perustuvan päätöksen-

teon tutkijoiden aiempiin oletuksiin siitä, että päätöksentekijät eivät hyödynnä tut-

kimustietoa. Esimerkiksi Oliver et al. (2014) ovat sitä mieltä, että huomio tulisi olla
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pikemminkin siinä, miten tutkimus ja päätöksenteko todellisuudessa kommunikoi-

vat keskenään. He myös korostavat aiemmin tässä luvussa esitettyjen päätöksen-

tekoon vaikuttavien tekijöiden merkityksen ymmärtämistä ja tarvetta entistä kriitti-

sempään päätöksentekoa koskevaan tutkimukseen. Olemassa olevien tutkimusten

ongelmana on päätöksenteon tutkiminen vain yksittäisten vaiheiden osalta sen

sijaan että pystyttäisiin kuvaamaan koko prosessi. Ongelmallista on myös se, että

on vaikeaa tehdä esimerkiksi havainnoivaa tutkimusta siitä miten tietoa todella

käytetään päätöksenteossa ja näin ollen tutkimus perustuu vain haastatteluissa

saatuihin vastauksiin.

Näyttöön perustuvan päätöksenteon toteuttamiselle on esitetty erilaisia rajoitteita,

jotka osittain mukailevat myös edellisessä luvussa esiteltyjä tutkimustiedon hyö-

dyntämisen haasteita ja esteitä. Yksi rajoitteista on nopeus. Päätökset on yleensä

tehtävä nopeassa aikataulussa, jolloin on vain rajallisesti aikaa tutustua olemassa

olevaan tutkimusnäyttöön. Lopputuloksen kannalta on tällöin melko yhdentekevää,

onko näyttöä olemassa paljon vai vähän. Yksittäisen päätöksentekijän on usein

vastattava monesta eri asiasta, mikä johtaa siihen että tietoperusta jää pintapuoli-

seksi. Tällöin päätöksentekijän riippuvaisuus muista henkilöistä ja heidän antamis-

taan neuvoista korostuu. Tarjolla on hyvin paljon eri tahojen tarjoamaa tietoa, joka

saattaa näyttää tieteelliseltä ja ammattimaiselta, mutta ei todellisuudessa ole sel-

laista. Päätöksentekijöille tällaista tietoa tarjotaan erityisen paljon ja tarkoituksena

on vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Mikäli tämän tyyppinen tieto päätyy päätöksente-

koon, se voi johtaa konflikteihin ja huonoihin päätöksiin. (Cable, 2003.)

Päätöksenteossa on joskus tarpeellista käyttää samaa tieteellistä näyttöä eri ta-

voin eri tarkoituksiin. Tässä tapauksessa evidenssi pysyy aina samana, mutta sen

tulkinta on erilainen. Kyse on hyvin pitkälti siitä, miten haluttu sanoma päätetään

viestiä kohderyhmälle. Eräs näyttöön perustuvan päätöksenteon rajoitteista on

salainen tieto. Ongelmalliseksi muodostuu usein se, miten paljon päätöksentekoa

voidaan perustella salaiseksi luokitelluilla tiedoilla, joista ei pystytä kertomaan laa-

jemmin. Tietojen luottamuksellisuus asettaa rajoituksia myös tiedon jakamiselle.

Voi olla myös niin, että tutkimustieto osoittaa valmisteltavaan asiaan liittyvät riskit

pienemmiksi kuin ne halutaan ymmärtää päätöksenteossa. Tällöin tutkijoihin voi
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kohdistua epäilyksiä, mutta päätöksiä saatetaan myös tehdä liian varovaisesti

ikään kuin varmuuden vuoksi. Tähän ilmiöön voivat vaikuttaa mahdolliset aiemmat

virhearvioinnit päätöksenteossa. (Cable, 2003; Sin, 2008.)

3.2 Tietotyypit ja eri toimijat päätöksenteossa

Tieto voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: hiljaiseen (tacit) ja eksplisiittiseen (expli-

cit) tietoon. Hiljaisella eli implisiittisellä tiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, jota on

vaikeaa tai mahdotonta saattaa kirjalliseen muotoon tai siirtää toiselle. Hiljainen

tieto on tyypillisesti sidottu tietyssä kontekstissa tapahtuvaan toimintaan ja se syn-

tyy kokemusten kautta. Se sisältää myös mentaalisia malleja, jotka auttavat yksi-

löitä tulkitsemaan ympäröivää maailmaa. Eksplisiittistä tietoa on mahdollista kodi-

fioida, tallettaa ja siirtää kirjallisessa muodossa. Tämä jako kahteen tietotyyppiin

on alun perin Michael Polanyin 1960-luvulla kehittämä, mutta sitä ovat sittemmin

jalostaneet muun muassa Nonaka (1994), Nonaka, Byosiere, Borucki & Konno

(1994) sekä Nonaka & Konno (1998). Choo (2006) puolestaan jakaa tiedon kol-

meen kategoriaan, joihin kuuluu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon lisäksi arvoihin ja

uskomuksiin perustuva kulttuurillinen tieto. Päätöksenteossa tarvitaan sekä hiljais-

ta että eksplisiittistä tietoa, jotka voidaan vielä jakaa yksilöllä olevaan tietoon ja

kollektiiviseen tietoon (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Eksplisiittinen tieto vaatii purkamista ja soveltamista, jotta sen hyödyntäminen eri

yhteyksissä olisi mahdollista. Käytännössä tietoa tulkitaan ja se muotoillaan uudel-

leen tilanteeseen sopivaksi. Hiljaisen tiedon siirtäminen onnistuu varmimmin kas-

vokkaisessa vuorovaikutuksessa, jossa voidaan saada aikaan yhteinen kokemus

ja ymmärrys. Tällöin kyse on enemmänkin hiljaisen tiedon uudelleen muotoilusta

ja uuden tiedon synnyttämisestä. Tästä uuden tiedon luomiseen tähtäävästä pro-

sessista käytetään myös nimityksiä SECI-malli ja tietospiraali, jonka vaiheita ovat

sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen. Eksplisiittisen tiedon

tulkinnassa ja sisäistämisessä tarvitaan siis aina hiljaista tietoa, ja tästä syystä

useat tutkijat ovat sitä mieltä, etteivät eksplisiittinen ja hiljainen tieto ole täysin ero-

tettavissa toisistaan. (Nonaka, 1994; Sin, 2008.)  Esimerkiksi päätöksenteossa
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olennaisesti mukana oleva asiantuntijatieto koostuu sekä hiljaisesta että eksplisiit-

tisestä tiedosta. Asiantuntijatieto on määritelty syvällisiksi tiedoiksi ja tietämykseksi

tietyltä alalta. (Earl, 1997.)

Frishammar (2003) on tutkinut tiedon hyödyntämistä strategisessa päätöksenteos-

sa ja pohtinut erityisesti ns. pehmeän ja kovan tiedon roolia. Pehmeästä tiedosta

voidaan puhua myös hiljaisena tietona ja kovasta tiedosta eksplisiittisenä tietona.

Kummankin tietotyypin käyttöön liittyy tiettyjä riskejä. Yksinomaan pehmeään tie-

toon nojaaminen päätöksenteossa saattaa vaikuttaa negatiivisesti päätösten laa-

tuun, ja vastaavasti tukeutuminen pelkästään kovaan tietoon voi hankaloittaa pää-

töksen syntymistä. Nämä kaksi tietotyyppiä ovat päätöksentekoprosessissa jatku-

vasti mukana, mutta painotukset vaihtelevat prosessin eri vaiheissa. (Nicolas,

2004.) Lesser (2000, 9) on esittänyt, että eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon tehok-

kaaseen johtamiseen tarvitaan sosiaalista pääomaa. Kummatkin tietotyypit tunnis-

tetaan myös poliittisen päätöksenteon ulottuvuuksiksi ja kumpaakin tarvitaan, jotta

voidaan tuottaa lisäarvoa. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa poliittisten tekijöi-

den välillä. (Mikulskiene, 2013.)

Hiljaisen tiedon tärkeä rooli päätöksenteossa korostuu myös Leonard & Sensiperin

(1998) näkemyksessä, jonka mukaan yksi hiljaisen tiedon yleisimmistä sovellusta-

voista on ongelmanratkaisu. Hiljaista tietoa hyödynnetään ongelman muotoilussa,

johon kuuluvat ongelman tunnistaminen ja itse ratkaiseminen.

Julkishallinnossa, kuten monissa muissakin organisaatioissa, päätöksenteossa on

mukana useita eri toimijoita. Kuviossa 3 kuvataan miten tietotaso kehittyy, kun

useampia toimijoita tulee mukaan päätöksentekoprosessiin. Johdonmukaisen pää-

töksen valmisteluun tarvitaan tietty tietotaso K1 ja tiettyjen toimijoiden kesken pää-

tös on mahdollista saada aikaiseksi ajassa t1. Jokainen päätöksentekoprosessiin

tuleva uusi toimija rikastuttaa prosessia tietämyksellään, mutta ei vauhdita päätök-

sentekoprosessia. Näin ollen sama tietotaso K1 voidaan saavuttaa pienellä viiväs-

tyksellä (t2-t1). Toisaalta uusien toimijoiden tullessa mukaan myös vaatimus tavoi-

teltavalle tietotasolle (K2) nousee.  (Mikulskiene, 2013.)
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Kuvio 3. Tietotason kehittyminen päätöksentekoprosessissa uusien toimijoiden

tullessa mukaan (Mikulskiene, 2013, 36)

Kuviosta 3 on pääteltävissä, että jokainen uusi toimija päätöksentekoprosessissa

hidastaa hetkeksi prosessia ja halutun tietotason saavuttaminen vie sitä kauemmin

aikaa, mitä enemmän toimijoita prosessissa on. Tämä merkitsee sitä, että yksittäi-

nen valmistelija pystyisi saavuttamaan saman tietotason nopeammin. Valtioneu-

voston lainvalmistelussa työ alkaa yleensä valmisteluryhmän toteuttamana ja mu-

kaan prosessiin tulevat myöhemmin tutkijat mukanaan tutkimustieto, joita seuraa-

vat sidosryhmät ja heiltä saatu tieto. Päätöksiä ei useinkaan voida käytännössä

tehdä silloin, kun tietämyksen määrä ja tietotaso olisi optimaalisin. (Mikulskiene,

2013.)

Oliver et al. (2014) painottavat, että toistaiseksi ei vielä tiedetä tarpeeksi itse pää-

töksentekoprosessista ja esimerkiksi prosessin pääasiallisista toimijoista. Davies &

Nutleyn (2008, 6) mukaan päätöksenteossa mukana olevien eri toimijoiden tunnis-

taminen ei välttämättä ole helppoa. Päätöksentekijöiden itsensä lisäksi verkostoi-

hin voivat kuulua muut virkamiehet, poliittinen johto ja muut poliittiset toimijat, tut-

kimusten tekijät, erilaisten järjestöjen ja liittojen edustajat, paikalliset toimijat ja

päätöksentekijät sekä välittäjät, joiden tehtävänä on välittää tutkimustuloksia ja
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näyttöä. He toimivat välittäjinä myös tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja virkamies-

ten välisissä suhteissa.

Viime vuosina päätöksenteon tietopohjan parantamisen yhteydessä on keskusteltu

tiedonvälittäjien (knowledge intermediaries) roolista. Tiedonvälittäjinä voivat toimia

niin tutkijat, tutkimusyksiköt tai tutkimuslaitosten nimeämät henkilöt ja heidän teh-

tävänään on toimia tutkijoiden ja potentiaalisten tiedon hyödyntäjien rajapinnassa

suhteiden rakentajina sekä vuorovaikutuksen ja tiedon vaihtamisen mahdollistaji-

na. Tiedonvälittäjät auttavat tutkijoita ja tiedon hyödyntäjiä luomaan yhteisen kielen

ja ymmärryksen. Tällä työllä tähdätään siihen, että tutkimustiedolla on parempi

todennäköisyys tulla hyödynnetyksi päätöksenteossa. (Kothari et al., 2009;

Meagher & Lyall, 2013.)

Tässä ja edellisessä alaluvussa esitettyjä näyttöön perustuvan päätöksenteon se-

kä siinä mukana olevien eri toimijoiden ja tietotyyppien teoriaa konkretisoidaan

seuraavassa alaluvussa tutustumalla tarkemmin valtioneuvoston lainvalmistelu-

prosessiin vaiheittain.

3.3 Valtioneuvoston lainvalmisteluprosessi

Lainsäädäntövaltaa käyttää Suomessa eduskunta (Suomen perustuslaki, 3 §).

Kukin ministeriö vastaa omaan toimialaansa kuuluvan lain valmistelusta. Merkittä-

vimpien lakien valmisteluun voidaan asettaa valmisteluelin, jossa on mukana eri

hallinnonalojen, puolueiden ja muiden etutahojen edustajia. Eri sidosryhmiä kuul-

laan myös lausuntokierroksilla sekä kuulemistilaisuuksissa. (Oikeusministeriö,

2013.)

Ministeriöt valmistelevat jäljempänä esitettävien vaiheiden kautta hallituksen esi-

tykset laeiksi, jotka valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä annetaan eduskun-

nalle. Lakiesitystä käsitellään eduskunnan valiokunnissa, minkä jälkeen seuraa

normaalisti kaksi eri istuntoa, joissa lakiesitys on käsiteltävänä. Eduskunta joko

hyväksyy lakiesityksen, muuttaa sitä tai hylkää sen yksinkertaisella äänienemmis-
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töllä. Eduskunnan hyväksymän lain vahvistaa tasavallan presidentti ja määrää

myös sen voimaantulosta, mikäli eduskunta ei ole jo siitä päättänyt. (Ibid.)

Lainvalmisteluprosessin vaiheet on esitetty kuviossa 4. Prosessi esitellään vaiheit-

tain seuraavissa alaluvuissa.

Kuvio 4. Lainvalmisteluprosessin vaiheet (Oikeusministeriö, 2013)

Esivalmistelu ja perusvalmistelu

Lainvalmistelun käynnistää ministeriössä aloite, joka voi olla esimerkiksi eduskun-

nan lausuma, kansalaisaloite, hallitusohjelman kirjaus tai ministerin/ministeriön

oma aloite. Lainvalmisteluprosessin ensimmäinen vaihe on esivalmistelu, jolla tar-

koitetaan tiedon keräämistä aloitteen mukaisesta ongelmasta ja sen aihepiiristä,

lainvalmisteluhankkeen käynnistämisen tarpeen arviointia sekä hankkeen tavoit-

teiden, toimeksiannon ja toteuttamisen suunnittelua. (Oikeusministeriö, 2013.)

Esivalmistelu toteutetaan hankkeen laajuudesta riippuen virkatyönä tai erikseen

asetetun valmisteluelimen työnä. Kerättäviä ja arvioitavia tietoja ovat esimerkiksi

asiaa koskevat aiemmat kannanotot ja ehdotukset, asian nykytila ja muutostarve,

kansainväliset kokemukset, tutkimukset, oikeuskäytäntö sekä kirjallisuus. Tutki-

muksia ja selvityksiä voidaan myös tilata. Esivalmistelu johtaa joko hankkeen

käynnistämiseen tai päätökseen siitä, ettei lainvalmistelua aloiteta lainkaan. (Ibid.)
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Kun ministeriö on antanut toimeksiannon lainvalmistelusta, käynnistyy prosessin

työläin vaihe, perusvalmistelu. Perusvalmistelu toteutetaan esivalmistelun tavoin

joko virkatyönä tai valmisteluelimessä. Tässä valmisteluvaiheessa täydennetään ja

syvennetään esivalmistelussa kerättyä tietoa valmisteltavasta asiasta. Myös tässä

vaiheessa on mahdollista tilata lisätutkimuksia tai -selvityksiä ja lisäksi selvitetään

asiaan liittyvät oikeudelliset kysymykset esivalmisteluvaihetta syvällisemmin. Ul-

kopuolisten selvitysten tilaamisen ja asiantuntija-avun käyttämisen edellytyksenä

on rahoituksen järjestyminen. (Ibid.)

Lain perusvalmistelun tietopohja sisältää esimerkiksi analyysin nykytilanteesta,

arvion tulevasta kehityksestä, selvitykset perustus- ym. lakeja ja EU-oikeutta kos-

kevista kysymyksistä sekä oikeusvertailun Pohjoismaiden ja muiden keskeisten

maiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. (Ibid.)

Ongelman vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset arvioidaan ja vaikutusarviointia

tarkennetaan prosessin edetessä, kuten muutakin asiaan liittyvää tietoa. Asian

kannalta olennaisia sidosryhmiä kuullaan perusvalmistelun aikana. Myös tietopoh-

jan riittävyyttä arvioidaan, minkä jälkeen ministeriön virkamiesjohto tekee päätök-

sen siitä, voidaanko asian valmistelussa edetä lakiehdotuksen sisältöä koskeviin

ratkaisuihin. (Pakarinen, 2011).

Mikäli asian valmistelussa päätetään edetä, valmistellaan lakiehdotus ja sen pe-

rustelut hallituksen esityksen muotoon. Perusteluihin sisältyy tiivistelmä vaikutus-

ten arvioinnista. Hallituksen esitysluonnos esitellään kuultaville sidosryhmille. Esi-

tysluonnoksesta informoidaan myös ministeriä, joka päättää luonnoksen käsittelys-

tä. (Oikeusministeriö, 2013.)

Jos lainvalmistelusta vastaa valmisteluelin, perusvalmisteluvaihe päättyy loppura-

porttiin, johon sisältyvistä hallituksen esitys- ja asetusluonnoksista päättää valmis-

teluelimen puheenjohtaja. Valmisteluelimen jäsenet voivat liittää loppuraporttiin

lausuman tai eriävän mielipiteen. (Ibid.)
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Lausuntomenettely ja jatkovalmistelu

Perusvalmistelun jälkeen hallituksen esitysluonnoksesta pyydetään lausunnot

keskeisiltä tiedossa olevilta sidosryhmiltä. Lausuntopyyntö on tapana julkaista asi-

an valmistelusta vastaavan ministeriön verkkosivuilla ja valtioneuvoston hankere-

kisterissä, jotta kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus lausua luonnokses-

ta. Samoilla sivustoilla julkaistaan myös saapuneista lausunnoista koottava yh-

teenveto. Lausuntoprosessin rinnalla on mahdollista järjestää sidosryhmien kuu-

lemistilaisuuksia. Lausunnoilla saatavasta palautteesta informoidaan asianomaista

ministeriä, jolla on toimivalta päättää valmistelun jatkamisesta. (Oikeusministeriö,

2013.)

Hallituksen esityksen sisällöstä päätetään lausunnoilla saadun palautteen perus-

teella. Jos luonnokseen on tehty merkittäviä muutoksia, niistä informoidaan ja

kuullaan sidosryhmiä. Esitysluonnokset tarkastetaan oikeusministeriön laintarkas-

tusyksikössä. Tämän jälkeen tehdään esitysluonnoksen tekninen viimeistely.

(Ibid.)

Kun asiasta vastaavan ministeriön virkamiesjohto on hyväksynyt esitysluonnoksen

viemisen esittelyyn, pyydetään ministeriltä esittelylupa ja laaditaan esittelylistat

valtioneuvoston yleisistuntoon sekä tarvittaessa valtioneuvoston raha-

asiainvaliokunnan istuntoon. Asian esittelijänä ministeriön virkamies on vastuussa

hallituksen esitystä valmistelleen tiimin työstä. (Ibid.)

Valtioneuvoston päätöksenteko

Valtioneuvoston yleisistuntoa edeltää lainvalmistelussa valtioneuvoston raha-

asiainvaliokunnan istunto, mikäli hallituksen esityksen taloudelliset vaikutukset

voidaan katsoa huomattaviksi. Valiokunta voi joko puoltaa esitystä, puoltaa esitys-

tä muutettuna tai jättää asian pöydälle. Tarvittavat muutokset tehdään esityslistan

sisältöön ja ministeri hyväksyy ne. (Oikeusministeriö, 2013.)
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Valtioneuvoston yleisistunnossa voidaan päättää joko hallituksen esityksen anta-

misesta eduskunnalle esittelylistan mukaisesti tai muutettuna, asian käsittelyn lyk-

käämisestä tai asian pöydälle jättämisestä. Mikäli hallituksen esitys päätetään an-

taa eduskunnalle, asian esittelijä laatii ministerille puheen eduskunnan lähetekes-

kustelua varten. Lähetekeskustelu järjestetään muutaman päivän kuluessa halli-

tuksen esityksen antamisesta. (Ibid.)

Eduskuntakäsittely

Eduskunnan valiokunnat kuulevat hallituksen esitystä valmistelleen ministeriön

virkamiehiä ja tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Valiokunnille toimitetaan

valmistelun aikana laadittu aineisto, kuten vaikutusarvioinnit ja lausuntotiivistelmät.

Valiokunnat voivat tarvittaessa pyytää toimittamaan lisäaineistoa. (Oikeusministe-

riö, 2013.)

Valiokunnat pyytävät asian esittelijää laatimaan luonnoksen vastineeksi, johon

kirjataan ministeriön kannanotot valiokuntien kuulemistilaisuuksissa esitettyihin

lausuntoihin. Vastineesta neuvotellaan tarvittaessa muiden ministeriöiden kanssa,

jos esitys sisältää näiden toimialaan kuuluvia asioita. Vastine hyväksytään ministe-

riössä ja se esitellään sitä pyytäneelle valiokunnalle. Valiokunta valmistelee yh-

dessä asiaa valmistelleen ministeriön kanssa lakitekstin muutokset ja niiden pe-

rustelut. Tämän jälkeen eduskunta käsittelee lakiehdotuksen valiokunnan mietin-

töön sisältyvien ehdotusten pohjalta ja tekee päätöksen hallituksen esityksen hy-

väksymisestä tai hylkäämisestä. (Ibid.)

Lain vahvistaminen, täytäntöönpano ja seuranta

Eduskunnan hyväksymän lain vahvistaa tasavallan presidentti. Mikäli presidentti ei

vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Vahvistettu laki julkaistaan

Suomen säädöskokoelmassa. Julkaisemisen jälkeen laki tulee voimaan laissa

mainittuna päivänä tai voimaantulosta voidaan säätää myöhemmin asetuksella.

(Oikeusministeriö, 2013.)
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Lain täytäntöönpano voi kuulua esimerkiksi ministeriön alaiselle hallinnolle tai kun-

nille ja siihen tulisi varautua riittävällä suunnittelulla ja resursseilla. Lainvalmiste-

lusta vastaava ministeriö voi tukea täytäntöönpanoa esimerkiksi ohjein, suosituk-

sin ja tiedottein. Lain voimaantulon jälkeen täytäntöönpanoa ja vaikutuksia seura-

taan lainvalmistelusta vastanneen ministeriön toimesta. Seurannalla pyritään arvi-

oimaan lain toimivuutta ja tarpeita mahdollisille muutoksille. Seurantatietoa hyö-

dynnetään myös tulevien lainsäädäntöhankkeiden pohjana. Lain täytäntöönpanon

ja vaikutusten seurannalle on asetettu vaatimuksiksi muun muassa järjestelmälli-

syys, oikea-aikaisuus ja riittävä kattavuus sekä tulosten vertaaminen tavoitteisiin ja

valmistelussa arvioituihin vaikutuksiin. (Ibid.)

Edellä esitettyä valtioneuvoston päätöksentekoa tarkastellaan seuraavassa alalu-

vussa sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Tarkastelussa keskitytään erityisesti

niihin sosiaalisen pääoman piirteisiin, jotka korostuvat valtionhallinnon toimintaym-

päristössä.

3.4 Valtioneuvoston päätöksenteko sosiaalisen pääoman näkökulmasta

Organisaation sosiaalinen pääoma pohjautuu suhteisiin yksilöiden ja yhteisöjen

välisen toiminnan lähteenä (Portes, 2000, 48). Sosiaaliseen pääomaan liittyvän

teoreettisen keskustelun aloittajina pidetään James Colemania, Robert D. Putna-

mia ja Pierre Bourdieu’ta, joista Putnam (1995) on popularisoinut sosiaalisen pää-

oman konseptin ja tuonut sen mukaan poliittiseen keskusteluun. Sosiaalinen pää-

oma liittyy lähestymistapana kiinteästi suhteisiin. Se vaatii tarkastelemaan sosiaa-

lisia ilmiöitä samanaikaisesti eri näkökulmista, jotta suhteiden muuttuva luonne

tulee huomioiduksi. (Schuller, Baron & Field, 2000.) Portes (2000) on kuvannut

sosiaalisen pääoman olevan sekä ilmiöiden syy että seuraus. Sosiaalinen pääoma

voidaan määritellä myös eduiksi, jotka koituvat positiivisten suhteiden ylläpidosta

eri ryhmien, yksiköiden ja hierarkisten tasojen välillä (Lesser, 2000; Tsai, 2000;

Tsai & Ghoshal, 1998).
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Muun tyyppisistä pääomista poiketen sosiaalinen pääoma piilee suhderakenteissa,

joita on eri toimijoiden välillä ja nimenomaan näiden suhteiden avulla on mahdollis-

ta saavuttaa sosiaalisen pääoman kautta saatava etu. (Coleman, 2000, 20; Lin,

2001, 3). Sosiaalinen pääoma mahdollistaa uuden aineettoman pääoman luomi-

sen, mistä voidaan hyötyä kollektiivisesti. Nahapiet ja Ghoshal (1998) jakavat so-

siaalisen pääoman kolmeen eri ulottuvuuteen: rakenteelliseen pääomaan, suhde-

pääomaan ja kognitiiviseen pääomaan. Ulottuvuudet ovat osittain limittäisiä ja si-

doksissa toisiinsa.

Rakenteellinen pääoma käsittää yksilöiden ja yhteisöjen väliset sidokset toisiinsa

joko heikoin tai vahvoin sitein. Sidokset yhdessä muodostavat verkoston. Suhde-

pääoma puolestaan kuvaa tekijöiden välistä dynamiikkaa näissä verkostoissa.

Kognitiivisella pääomalla tarkoitetaan suhderakenteiden tuomia yhteisiä kokemuk-

sia, yhteistä tulkintaa ja tarkoitusta sekä yhteistä kieltä ja tietämystä. Yhteisiin ko-

kemuksiin voi sisältyä myös arvostus tietynlaisia toimintatapoja kohtaan. Sosiaali-

sella pääomalla on vahva yhteys myös rutiineihin. (Inkpen & Tsang, 2005; Naha-

piet & Ghoshal, 1998.) Tietämyksessä on kyse uskomuksista, arvoista ja sitoutu-

misesta, jotka mahdollistavat tiedon järjestämisen, valikoimisen ja oppimisen (No-

naka & Takeuchi, 1995).

Lin (2001) on esittänyt useita perusteita sille, miksi sosiaalisissa suhteissa piilevät

resurssit voivat parantaa organisaation suorituskykyä ja toimintaa. Sosiaalinen

pääoma mahdollistaa tiedon virtauksen. Lisäksi sosiaaliset siteet lisäävät vaikut-

tamista toimijoihin. Osa siteistä on arvostetumpia kuin muut esimerkiksi toimijan

aseman tai vaikutusvaltaisuuden vuoksi, ja tällä voidaan nähdä olevan vaikutusta

päätöksentekoon. Kuten aiemmin luvussa 2.3 todettiin, sosiaaliset siteet mahdol-

listavat myös pääsyn sellaisiin resursseihin, joihin muuten ei ehkä olisi pääsyä.

Tällaisia resursseja voivat olla esimerkiksi tietoresurssit. Sosiaalisia siteitä vahvis-

taa myös yhteenkuuluvuuden tunne. Adler & Kwon (2002) painottavat sosiaalisen

pääoman mahdollistavan paitsi pääsyn laajemmille tiedon lähteille, myös paranta-

van tiedon laatua, relevanssia ja ajankohtaisuutta.
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Florisin (2012) mukaan päätöksentekoprosessi, jossa on mukana eri osapuolia,

vaikuttaa sosiaalisen pääoman eri ulottuvuuksiin eri tavoin. Rakenteelliseen pää-

omaan päätöksenteko vaikuttaa luomalla siteitä ja ryhmiä erityyppisiä tehtäviä ja

tavoitteita varten. Vaikutukset suhdepääomaan tapahtuvat pääosin virallisten ja

epävirallisten suhteiden syntymisen johdosta. Kognitiiviseen pääomaan vaikute-

taan pyrkimällä yhteiseen ymmärrykseen perustuvaan tavoitteeseen. Keinona tä-

hän tavoitteeseen pääsemiseksi on yhteisen kielen, pyrkimysten ja tietämyksen

luominen.

Woolcockin (1998) mukaan organisaatio tarvitsee yhteyksiä ja siteitä erilaisiin

ryhmiin päämääriensä saavuttamiseksi. Ilmiön taustalla on sosiaalisen yhteenkuu-

luvuuden ja johonkin ryhmään kuulumisen tarve. Yhteyksiä luomalla muodoste-

taan vahvoja siteitä samanmielisiin yksilöihin, mikä vahvistaa yhtenäisyyden tun-

netta. Sosiaalisen pääoman arvioinnissa voidaan käyttää indikaattoreina esimer-

kiksi luottamusta, vastavuoroisuutta, verkostoja ja jäsenyyksiä erilaisissa vapaaeh-

toisissa ryhmissä tai organisaatioissa (Adam & Roncevic, 2003). Sosiaalisen pää-

oman mittaamisessa on hyvä huomioida ainakin olemassa olevat verkostot, keihin

luotetaan missäkin asiassa ja ne normit, jotka johtavat kollektiiviseen toimintaan.

Myös historian huomioiminen on olennaista nykytilan arvioinnissa. (Gomulia,

2006.)

Sosiaalisen pääoman ja osallistavan päätöksenteon suhdetta on tutkittu jonkin

verran. Osallistavalla päätöksenteolla (participative decision-making, PDM) on

jonkin verran yhtymäkohtia näyttöön perustuvan päätöksenteon kanssa, sillä osal-

listavalla päätöksenteolla tarkoitetaan yhteistyössä tehtävää päätöksentekoa yh-

teisten päämäärien saavuttamiseksi. Tutkittaessa sosiaalisen pääoman suhdetta

osallistavaan päätöksentekoon on todettu, että yhteistyö ja osallistuminen luovat

yhdessä positiiviset olosuhteet vahvojen siteiden syntymiselle verkostoissa ja näin

kehittävät sosiaalista pääomaa. Samaan aikaan sosiaalisen pääoman ansiosta

syntyy uusia tilanteita, joihin yksilöt voivat osallistua. Tämän perusteella voidaan-

kin olettaa, että sosiaalisen pääoman ja osallistavan päätöksenteon välillä on ole-

massa kehän omainen suhde, joka mahdollistaa verkostojen toiminnan. Tällöin

verkostojen johtamisella voidaan vaikuttaa sosiaalisen pääoman kasvuun tai vä-
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henemiseen. Vaikka yhteistyö, verkostot ja suhteet ovat sosiaalisen pääoman ja

osallistavan päätöksenteon tutkimuksessa tärkeässä roolissa, merkittävimpään

asemaan on noussut kognitiivinen pääoma. Tätä on perusteltu sillä, ettei ilman

yhteistä ymmärrystä, näkemystä ja uskomuksia synny sosiaalisen pääoman luo-

miseen tarvittavia yhteyksiä. Sosiaalista pääomaa ei siis synny ilman yhteistä kon-

tekstia. (Floris, 2012, 4–6.)

Yhteisen ymmärryksen syntymistä edesauttaa merkittävästi se, että tutkijoilla saat-

taa olla kokemusta myös valtionhallinnossa työskentelystä ja vastaavasti valtion-

hallinnon virkamiehillä voi olla tutkijatausta. Tällöin toisella osapuolella on moni-

puolisempi käsitys vastapuolen toimintaympäristöstä, normeista ja muista tekijöis-

tä, jotka vaikuttavat toimintaan. Tällaisella kokemustaustalla voi olla positiivinen

vaikutus myös uskottavuuteen päätöksentekijöiden ja tutkijoiden vuorovaikutuk-

sessa. (Kothari et al., 2009, 46.)

Joissakin tapauksissa sosiaalinen pääoma voi aiheuttaa haittaa organisaation tai

yhteisön toiminnalle. Vahvat normit ja yhteinen identiteetti voivat vaikuttaa positii-

visesti ryhmän tuloksiin, mutta joskus ne saattavat myös rajoittaa yhteisön avoi-

muutta uutta tietoa ja käytettävissä olevia vaihtoehtoja kohtaan. Voidaan puhua

jopa kollektiivisesta sokeudesta (Turner, 1976). Kollektiivisella sokeudella voi olla

yhtymäkohtia valtioneuvoston päätöksenteon vahvaan sektoroituneisuuteen, joka

saattaa olla yksi tiedon hyödyntämisen esteistä. Vaikka organisaatiorakenteet voi-

vat lisätä toiminnan tehokkuutta, ne voivat myös estää tiedon jakamista yli organi-

saation sisäisten rajojen (O’Dell & Grayson, 1998; Yang & Maxwell, 2011). Myös

Amayah (2013) on tutkimuksessaan todennut, etteivät valtion organisaatioiden

byrokraattinen rakenne ja luonne edistä tiedon jakamista tai hyödyntämistä yli

osastorajojen. Sosiaalinen pääoma soveltuu myös huonosti johdettavaksi ylhäältä

alaspäin (Gomulia, 2006).

Valtionhallinnossa etenkin poikkihallinnollisten teemojen hallitsemisessa on jonkin

verran puutteita (Sitra, 2010). Jäykän organisaatiorakenteen väitetään voivan joh-

taa jopa siihen, että organisaatioyksiköitä kannustetaan tiedon panttaamiseen.

Ilmiön juuret ovat kahteen sosiaalisen pääoman avaintekijään, luottamukseen ja
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vastavuoroisuuteen, liittyvissä ongelmissa. (Floris, 2012; McDermott & O’Dell,

2001; Sambamurthy & Subramani, 2005; Sveiby & Simons, 2002.) Kuitenkin esi-

merkiksi Maskell (2000, 111) on todennut, että normeja, luottamusta, solidaari-

suutta ja muita sosiaalisen pääoman keskeisiä elementtejä syntyy ja rakentuu jopa

kaikkein hierarkisimmissa rakenteissa. Päätöksentekijöillä ei itsellään aina ole kä-

sitystä esimerkiksi verkostojensa hierarkisuudesta ilman systemaattista palautetta

(Cross & Parker, 2004, 26).

Suhdepääomaan sisältyvällä luottamuksella onkin todettu olevan huomattavan

suuri merkitys, kun erilaiset eri alojen asiantuntijat tekevät yhdessä päätöksiä. Tut-

kijat ovat esittäneet luottamukselle lukuisia eri määritelmiä tieteenalasta riippuen,

mutta päätöksenteon kontekstiin sopivin lienee Sabelin (1993, 1133) määritelmä:

yhteinen usko siihen, ettei kukaan osapuoli käytä hyväkseen toisen haavoittuvuut-

ta. Ryhmä, jossa vallitsee luottamus toisiin jäseniin, voi saavuttaa parempia tulok-

sia, kuin ryhmä josta luottamus puuttuu (Szreter, 2000, 57). Luottamus ja yhteistyö

toimivat kaksisuuntaisesti: luottamus edistää yhteistyötä ja tiedon jakamista, kun

taas onnistunut yhteistyö yleensä lisää luottamusta. Tämä johtaa aikaa myöden

siihen, että syntyy tietyt tavat ja normit, joiden puitteissa yhteistyötä tehdään. (Na-

hapiet & Ghoshal, 1998; Yang & Maxwell, 2011.) Toisaalta yhteistyölläkin on olta-

va selkeä tarkoitus ja päämäärä. Pelkkä yhteistyön lisääminen ei välttämättä pe-

lasta tehotonta päätöksentekoa ja huonoa tavoitteenasetantaa. (Cross et al.,

2009.)

Kirjallisuudessa esiintyy tutkijasta riippuen usean tyyppisiä käsityksiä luottamuk-

sen ja sosiaalisen pääoman suhteesta. Jotkut tutkijat pitävät luottamusta ja sosiaa-

lista pääomaa lähes samana asiana, osa näkee luottamuksen sosiaalisen pää-

oman lähteenä, kun taas osa katsoo luottamuksen olevan yksi sosiaalisen pää-

oman muodoista. Erään näkemyksen mukaan luottamus voi olla myös kollektiivis-

ta pääomaa, jota saadaan sosiaaliseen pääomaan sisältyvien suhteiden ylläpidos-

ta. (Adler & Kwon, 2002, 26.)

Jansen, Curşeu, Vermeulen, Geurts ja Gibcus (2011b) tuovat tutkimuksessaan

esiin sosiaalisen pääoman negatiivisia vaikutuksia strategiseen päätöksentekoon.
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Jos päätöksentekijä hyödyntää päätöstä tehdessään hyvin monen tyyppisiä suh-

teita ja sidoksia, se joissakin tapauksissa vähentää päätöksentekijän itseluotta-

musta. Ilmiö voi vaikuttaa negatiivisesti päätöksenteon tehokkuuteen. Päätöksen-

tekijän tulisikin kyetä erittelemään ja integroimaan päätöksenteon kannalta rele-

vantteja elementtejä, jotta tulokset olisivat onnistuneita. Keskeisessä roolissa on

päätöksentekijän kyky prosessoida tietoa. Tasapaino päätöksenteossa sosiaalisen

pääoman kannalta on saavutettavissa, jos pyritään vähentämään suhteiden kautta

tulevien vahingollisten vaikutteiden määrää ja vastaavasti lisäämään hyödyllisten

ja täydentävien vaikutteiden osuutta. (Jansen, Curşeu, Vermeulen, Geurts ja Gib-

cus, 2011a.)

Luottamus käsitetään yleensä hyvää tuottavaksi asiaksi. Mikäli luottamus nähdään

aiemmin esitetyn Sabelin (1993, 1133) määritelmän mukaan, on selvää että pää-

töksenteossa luottamusta käytetään hyväksi myös sellaisilla tavoilla, jotka yleisesti

katsotaan moraalisesti vääriksi. (Kovalainen & Österberg, 2000, 75–76.) Näitä

ovat esimerkiksi aiemmin mainitut valtapelit ja juonittelu.

3.5 Yhteenveto

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu luvuissa 2 ja 3 esitetyistä tiedon hyö-

dyntämisen, päätöksenteon ja sosiaalisen pääoman käsitteistä sekä niihin liittyvis-

tä teoreettisista taustoista. Kuviossa 5 on kuvattu näiden teoreettisen viitekehyk-

sen pääelementtien limittyminen toisiinsa, toisin sanoen jokaisella kuvatulla ele-

mentillä on vaikutus muihin elementteihin tutkimusongelman kannalta.
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Kuvio 5. Teoreettisen viitekehyksen pääelementit

Moniulotteisemmin teoreettista viitekehystä on kuvattu kuviossa 6. Viitekehyksen

keskiössä on päätöksenteko – erityisesti näyttöön perustuva päätöksenteko – ja

sen ympärille on koottu päätöksentekoprosessiin vaikuttavat elementit: sosiaali-

seen pääomaan olennaisesti sisältyvät verkostot, jotka vaikuttavat päätöksente-

koon vuorovaikutuksen avulla; tiedon hyödyntäminen ja sen eri tyypit; tieto – erityi-

sesti tässä yhteydessä tutkimustieto sekä valtionhallinnon organisaation erityispiir-

teet. Ulkokehällä kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat eri elementtien keskinäistä suh-

detta ja vaikutusta toisiinsa.

Päätöksenteko-
prosessi

Sosiaalinen
pääoma,
erityisesti

suhdepääoma

Tiedon
hyödyntäminen
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Kuvio 6. Teoreettinen viitekehys ja siihen vaikuttavat tekijät

Päätutkimuskysymykseen ’Miten tutkimustietoon perustuva päätöksenteko toteu-

tuu valtioneuvoston lainvalmistelussa?’ pyritään löytämään vastaus koko edellä

esitettyä teoreettista viitekehystä hyödyntäen. Empiirisestä aineistosta nousevat

havainnot täydentävät teoreettisen viitekehyksen antamaa vastausta. Ensimmäi-

senä alatutkimuskysymyksenä esitettiin ’Miten tutkimustietoa hyödynnetään valtio-

neuvoston lainvalmistelussa?’. Tähän kysymykseen voidaan vastata luvussa 2.1

esitetyn tiedon hyödyntämisen ja tietoprosessien teorian avulla. Vastausta täyden-

netään sosiaalisen pääoman näkökulmalla ja empiriasta saatavilla havainnoilla.

Toisena alatutkimuskysymyksenä esitettiin ’Minkä tyyppistä tietoa säädösvalmiste-

lijoilta jää käyttämättä ja miksi?’. Kysymys on vahvasti empiiriseen aineistoon no-

jaava, mutta luvussa 3.2 esitellyt erilaiset päätöksenteossa mukana olevat tieto-

tyypit antavat käsitteelliset silmälasit vastauksen löytämiselle. Syvyyttä vastauk-
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seen voidaan saada myös sosiaalisten prosessien kautta, kun pyritään ymmärtä-

mään tiedon siirtämistä ja jakamista tutkimuskentän ja päätöksentekijöiden välillä.

Tutkimuksen kolmas alatutkimuskysymys on ’Mitkä tekijät hankaloittavat tai estä-

vät tutkimustiedon hyödyntämistä lainvalmistelussa?’. Luvussa 2.4 tähän kysy-

mykseen on haettu vastausta tutustumalla laajasti aiemmissa tutkimuksissa saa-

tuihin tutkimustuloksiin. Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella löydettyjä tutki-

mustiedon hyödyntämistä hankaloittavia tekijöitä peilataan empiirisessä aineistos-

sa esiintyviin tiedon hyödyntämisen esteisiin ja haasteisiin, ja saadaan näin muo-

dostettua vastaus kolmanteen alatutkimuskysymykseen.

Tämä luku täydensi päätöksenteon aiempaan tutkimukseen perustuen luvussa 2

esiteltyä tiedon hyödyntämisen teoreettista taustaa. Lisäksi tässä luvussa esitettiin

yhteenvetona tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jota vasten tutkimustu-

loksia tullaan myöhemmissä luvuissa peilaamaan. Seuraavassa luvussa kuvataan

tutkimusprosessi sekä tehdyt strategia- ja menetelmävalinnat. Lisäksi esitellään

tutkimuksen kohteena olevat lainsäädäntöhankkeet.
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4 LAADULLINEN TUTKIMUS TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMISESSÄ
KOLMEN LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN NÄKÖKULMASTA

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olevat valtioneuvoston lainsäädän-

töhankkeet, tutkimusstrategia sekä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Mene-

telmät kuvataan olennaisin osin ja niiden valinnat perustellaan. Tutkimuksen luo-

tettavuuden vahvistamiseksi työn eri vaiheista ja aineiston käsittelystä on kerrottu

mahdollisimman tarkasti. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen luotettavuuden ar-

viointi.

Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta, jonka ensisi-

jaisena tavoitteena on ymmärtää, kuvailla ja selittää tutkittavaa sosiaalista ilmiötä

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tämä on edellyttänyt monipuolisen aineiston

hankintaa. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto kerätään tutkitta-

vilta vuorovaikutussuhteessa ja huomio on tutkittavien henkilöiden näkökulmissa,

merkityksissä ja näkemyksissä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009; Kananen,

2013; Kvale, 2007; Syrjälä, 1996.)

4.1 Tutkittavat lainsäädäntöhankkeet ja niiden valinta

Jyrki Kataisen hallitus laati vuonna 2011 hallitusohjelman mukaisesti keskeiset

hankkeet sisältävän lainsäädäntösuunnitelman, joka muodostuu hallitusohjelman

strategisessa toimeenpanosuunnitelmassa kärkihankkeiksi nimetyistä lainsäädän-

töhankkeista. Näissä lainsäädäntöhankkeissa oli määrä noudattaa Sujuvampaan

lainvalmisteluun -hankkeessa määriteltyjä hyvän lainvalmisteluprosessin menette-

lytapoja. (Valtioneuvoston periaatepäätös, 2011.) Vuonna 2014 tapahtuneen halli-

tusvaihdoksen jälkeen Alexander Stubbin hallitus jatkoi edellisen hallituksen lain-

säädäntösuunnitelman toimeenpanoa (Valtioneuvoston kanslia, 2014b).

Tutkimuksen alkuvaiheessa selvitettiin hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluvien

lainsäädäntöhankkeiden vastuuhenkilöt ja hankkeisiin liittyvät muut mahdolliset

keskeiset henkilöt, jotka ovat olleet mukana kyseisten lakien valmistelussa. Tutkit-

tavaksi valittiin kolme hanketta (taulukko 1), joiden tuloksia vertaillaan keskenään.
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Valinnan pääasiallisena perusteena oli hankkeiden valmisteluvaihe. Tutkimuksen

kannalta oli hyödyllisintä, että valittavista hankkeista oli jo annettu hallituksen esi-

tys (HE) tai se oli tarkoitus antaa vuoden 2014 alkuun mennessä. Näin päästiin

analysoimaan myös hallituksen esitystä ja hankkeesta oli olemassa kokonaisval-

taisempi kuva tutkimusta tehtäessä. Lisäksi varmistettiin, etteivät kaikki tutkittavat

hankkeet ole samasta ministeriöstä. Tutkimukseen pyrittiin saamaan mukaan

mahdollisimman erityyppisiä hankkeita, jolloin tutkittavasta ilmiöstä saadaan moni-

puolisempi ja syvällisempi ymmärrys. Tutkittavan kohdejoukon tarkoituksenmukai-

nen valinta on kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista (Hirsjärvi et al.,2009, 164).

Tutkimukseen valittujen lainsäädäntöhankkeiden lähtökohdat on esitelty tarkem-

min alaluvuissa 4.1.1–4.1.3.

Taulukko 1. Tutkittavat lainsäädäntöhankkeet
Lainsäädäntöhanke
(suluissa hankkeen numero
valtioneuvoston hankerekisteri
HAREssa, www.hare.vn.fi)

Vastuuministeriö Hallituksen esitys (HE)
annettu

Alkoholimainonnan rajoittaminen osana
alkoholilain kokonaisuudistusta
(STM075:00/2011)

Sosiaali- ja
terveysministeriö

6.6.2013

Metsälainsäädännön
kokonaisuudistus
(MMM044:00/2011)

Maa- ja metsätalous-
ministeriö

13.6.2013

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (nk. Vanhuspalvelu-
laki) (STM049:00/2012)

Sosiaali- ja
terveysministeriö

8.11.2012

4.1.1 Laki alkoholimainonnan rajoittamisesta osana alkoholilain kokonaisuudis-

tusta

Vuonna 2011 laaditussa Kataisen hallitusohjelmassa todettiin, että on tarve tehos-

taa toimia koko väestön sekä erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin

aiheuttamilta haitoilta. Hallitusohjelmassa linjattiin, että valtakunnallista alkoholioh-

jelmaa jatketaan ja yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on alkoholilain kokonaisuu-
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distus. Alkoholimainonnan rajoittaminen osana alkoholilain kokonaisuudistusta

nähtiin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa kieltämällä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan

mainonnan keinot ja sellaiset mainonnan keinot, joilla annetaan kuva alkoholin

sosiaalista ja seksuaalista menestystä lisäävistä vaikutuksista. Lisäksi sovittiin,

että television ja radion sallittuja mainonta-aikoja tarkastellaan uudelleen. Alkoho-

limainontasäännösten valvontaa todettiin tarpeelliseksi tehostaa ja arvioida seu-

raamusten kehittämistarpeet. (Valtioneuvoston kanslia, 2011b.)

4.1.2 Metsälainsäädännön kokonaisuudistus

Metsälainsäädännön kokonaisuudistuksen lähtökohtana oli metsätalouden ja

-teollisuuden taloudellisen toimintapohjan vahvistaminen. Tavoitteeksi kokonais-

uudistukselle oli asetettu luonnon monimuotoisuuden, kansantalouden, puunkäyt-

täjien ja metsänomistajien etujen turvaaminen. (Valtioneuvoston periaatepää-

tös, 2011.) Kokonaisuudistus oli osa hallituksen ympäristöpolitiikkaa. Hallitus totesi

tavoitteekseen tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelua, harjoittaa luonnon-

varojen kestävää käyttöä ja varmistaa toimien riittävän rahoitus, jotta luonnon mo-

nimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää vuoteen 2020 mennessä. (Valtio-

neuvoston kanslia, 2011b.)

4.1.3 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

ja terveyspalveluista (nk. Vanhuspalvelulaki)

Vanhuspalvelulaista todettiin Kataisen hallitusohjelmassa, että tavoitteena on tu-

kea ikäihmisten terveyttä ja itsenäistä toimintakykyä hyvinvointia edistävillä palve-

luilla. Ikääntyneiden henkilöiden palveluissa toimivien työntekijöiden gerontologista

asiantuntemusta todettiin tarpeelliseksi lisätä. Tavoitteiksi asetettiin myös ikäihmis-

ten arvostaminen, heidän itsemääräämisoikeutensa turvaaminen, itsenäinen asu-

misen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen sekä laitoshoidon saatavuuden

turvaaminen. Lainvalmistelulla linjattiin turvattavaksi iäkkäiden oikeus laadukkaa-

seen ja tarpeenmukaiseen hoivaan ja kuntoutukseen. (Valtioneuvosto, 2011b.)
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4.2 Tutkimusstrategia

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta käyttäen. Laadulli-

nen ote soveltuu tutkimukseen, jossa pyritään selvittämään lainsäädäntöhankkeis-

sa toimineiden ihmisten toimintaa sen perusteella mitä he kertovat. Kerrotun pe-

rusteella tutkija pyrkii ymmärtämään mitä on tapahtunut, miten on toimittu ja miksi.

Oleellista on ymmärtää näiden merkitys. Laadullista tutkimusotetta hyödyntäen on

mahdollista päästä tutkittavassa joukossa pintaa syvemmälle, eli kiinni heidän aja-

tuksiinsa, kokemuksiinsa ja arvoihinsa. (Bluhm, Harman, Lee & Mitchell, 2011,

1870; Gillham, 2000, 10–11.)

Tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus (case study), eli tässä tutkimuksessa

tutkimustiedon hyödyntämistä tarkastellaan ilmiönä valtioneuvoston kontekstissa.

Tapaustutkimus soveltuu erityisen hyvin strategiaksi tutkimuksiin, joissa tutkittavat

ongelmat ovat monisyisiä ja usein myös vaikeasti määriteltäviä. Tyypillistä tapaus-

tutkimukselle on myös se, että kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit, kuten

tässäkin tapauksessa, ja tapausta tutkitaan omassa luonnollisessa ympäristös-

sään. Tutkimus kohdistuu koko ympäristöön, ei niinkään yksittäisiin muuttujiin.

Tutkimusstrategian valintaa voidaan perustella myös sillä, että tapaustutkimukses-

sa tutkimuskohteena on yleensä yksi ilmiö, johon perehdytään syvällisesti ja pyri-

tään antamaan mahdollisimman hyvä kuvaus ilmiöstä. Tapaustutkimus on yksi

laadullisen tutkimuksen alalajeista. (Hirsjärvi et al., 2009; Kananen, 2013; Mänty-

lä, 2007; Syrjälä, 1996.)

Stake (2000, 237–238) on jaotellut tapaustutkimuksen kolmeen eri ryhmään: it-

sessään arvokkaaseen tapaustutkimukseen (intrisic), välineelliseen tapaustutki-

mukseen (instrumental) ja kollektiiviseen tapaustutkimukseen (collective). Jako ei

ole täysin yksiselitteinen, mutta tämä tutkimus voidaan nähdä itsessään arvokkaa-

na tapaustutkimuksena, jossa keskitytään yhden tapauksen syvälliseen ymmärtä-

miseen, mutta ei tavoitella yleistämistä tai teorian muodostamista.

Tapaustutkimuksen kohteena oleva tapaus on jokin tietty rajallinen kokonaisuus.

Tyypillistä tapaustutkimukselle on kiinnostus tapahtumassa mukana olleiden yksit-
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täisten toimijoiden merkitysrakenteita kohtaan, esimerkiksi perusteet tietylle pää-

tökselle. (Syrjälä, 1996, 11–13.)

4.3 Aineistonkeruu

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkimusaineisto on monilähteistä, esimer-

kiksi tekstiä, kuvia ja haastatteluja. (Creswell, 2007, 38; Hirsjärvi et al., 2009, 135;

Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71.) Tässä tutkimuksessa aineisto koostui tekstilähteistä

ja yksilöhaastatteluista. Holstein & Gubrium (2004, 113) kuvaavat haastatteluja

keskustelun erityiseksi muodoksi, jonka rakenne voi vaihdella tilanteen ja tarkoi-

tuksen mukaan, mutta yhteistä on vuorovaikutteisuus. Tutkimuksen alkuvaihees-

sa, lokakuussa 2013, tehtiin oikeusministeriössä esihaastattelu, jolla pyrittiin kar-

toittamaan lainvalmisteluprosessin vaiheita tutkimustiedon hyödyntämisen näkö-

kulmasta. Haastateltava henkilö vastaa valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämi-

sestä ja hän valikoitui haastateltavaksi osaamisensa ja kokemuksensa perusteella.

Esihaastattelun tarkoituksena oli tutustua syvällisemmin tutkimuksen kontekstiin,

jotta tutkimusongelmaa pystyttiin paremmin taustoittamaan ja muodostamaan re-

levantit tutkimuskysymykset. Lisäksi esihaastattelun avulla saatiin alustava, haas-

tateltavan kokemuksiin perustuva kuva siitä, mihin seikkoihin ja ongelmakohtiin

tutkimuksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.

Laajan, syvällisen ja mahdollisimman todenmukaisen kuvan saamiseksi tutkimus-

ongelmaa lähestyttiin tutustumalla perusteellisesti tutkittavia lainsäädäntöhankkei-

ta koskeviin virallisiin aineistoihin, hankemateriaaliin, hankkeissa hyödynnettyihin

tutkimuksiin ja hankkeiden verkkosivuihin. Ilmiön taustoja tutkittiin myös perehty-

mällä uutisointiin hankkeista.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina, jotka voidaan

nähdä tarkoituksenmukaisimpana aineistonkeruutapana tämän tyyppisessä tutki-

muksessa. Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan, että käsiteltävät teemat

on etukäteen määritelty ja ainakin osa kysymyksistä on valmiiksi olemassa. Laa-

dullisessa tutkimuksessa tehtävät haastattelut tarjoavat väylän haastateltavien
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kokemuksiin ja ymmärrykseen, sillä haastateltavat voivat omin sanoin kuvailla toi-

miaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään. (Kvale, 2007; Tuomi & Sarajärvi, 2009.)

Haastattelut sopivat aineistonkeruumenetelmäksi erityisen hyvin silloin, kun ky-

seessä on vielä melko tuntematon ja vähän tutkittu aihealue (Hirsjärvi et al., 2009).

Haastattelun muita etuja ovat muun muassa tilanteen aitous ja oikea konteksti.

Kirjallisiin lähteisiin verrattuna haastattelukysymykset voidaan kohdentaa parem-

min juuri tutkittavaan ilmiöön. Haastattelutilanne mahdollistaa myös kysymyksissä

käytettyjen ilmausten selventämisen, väärinkäsitysten oikaisun ja keskustelun

kunkin haastateltavan tarpeiden mukaan.  Haastattelun haittapuolena on kuitenkin

se, että haastateltavan tietoiset tai tiedostamattomat virheet, esimerkiksi tutkijan

miellyttäminen, voivat vääristää tutkimustuloksia, kun taas kirjallisiin lähteisiin tut-

kimustilanteella ei ole vaikutusta. Tekstilähteiden osalta on syytä kuitenkin huomi-

oida, että aineistot on usein laadittu tiettyä tarkoitusta varten, eli ne eivät välttämät-

tä ole täysin totuudenmukaisia. (Kananen, 2007, 80–81, Tuomi & Sarajär-

vi, 2009, 72–74.)

Yksilöhaastatteluihin päädyttiin siksi, että niiden avulla voidaan saada tarkempaa

ja luotettavampaa tietoa kuin ryhmähaastatteluilla (Kananen, 2007, 94). Haastatel-

tavat henkilöt voitiin jaotella kahteen eri ryhmään pohjautuen heidän edustamaan-

sa organisaatioon ja rooliin kyseisessä lainsäädäntöhankkeessa:

· hankkeiden avainhenkilöt ministeriöissä sekä

· hankkeeseen tieteellistä tietoa tuottaneet tai koonneet tutkimusorganisaati-

oiden edustajat

Tutkittavien lainsäädäntöhankkeiden vastuuhenkilöt oli listattu muun muassa Val-

tioneuvoston hankerekisteriin (HARE, 2014) ja heihin otettiin yhteyttä sähköpostit-

se joulukuussa 2013. Sähköpostiviestissä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja

tiedusteltiin mahdollisuutta tutkia vastuuhenkilön edustamaa hanketta yhtenä kol-

mesta tutkittavasta lainsäädäntöhankkeesta. Lisäksi vastuuhenkilöä pyydettiin ni-

meämään ne henkilöt, jotka tuntevat hankkeen valmisteluvaiheet hyvin ja soveltui-

sivat haastateltaviksi. Vastuuhenkilöt antoivat suostumuksensa hankkeensa tutki-

miseen ja nimesivät samalla haastateltavat henkilöt. Yhden hankkeen osalta vas-
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tuuhenkilö nimesi kaksi haastateltavaa, toisessa hankkeessa nimettiin yksi haasta-

teltava ja kolmannen hankkeen vastuuhenkilö sanoi itse tuntevansa hankkeen vai-

heet parhaiten ja näin ollen soveltuvansa haastateltavaksi. Näihin henkilöihin otet-

tiin sähköpostitse yhteyttä tammikuussa 2014 haastatteluluvan saamiseksi ja

haastatteluajan sopimiseksi helmikuun 2014 lopulle.

Hankkeiden avainhenkilöiden haastattelut tehtiin 24.‒28.2.2014 Helsingissä.

Haastattelupaikkana oli kunkin haastateltavan oma työhuone hänen edustamas-

saan ministeriössä. Haastattelun aluksi kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoitukses-

ta ja pyydettiin jokaiselta haastateltavalta lupa nauhoittamiseen. Haastattelutilan-

teet olivat yhtä lukuun ottamatta rauhallisia ja häiriöttömiä. Yksi haastatteluista

keskeytyi kahteen otteeseen haastateltavan käydessä työhuoneensa ovella kes-

kustelemassa. Kyseinen haastattelu jouduttiin päättämään suunniteltua aiemmin

johtuen haastateltavan henkilön aikataulusyistä ja haastattelua täydennettiin jäl-

keenpäin sähköpostitse viimeisen haastattelukysymyksen osalta. Kaikki haastatte-

lut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Esimerkiksi haastateltavien epäröinnit,

tauot ja toistot merkittiin huolellisesti litterointeihin. Lyhyimmän haastattelun kesto

oli 27:17 minuuttia ja pisimmän 62:07 minuuttia.

Hankkeiden avainhenkilöitä pyydettiin haastattelun lopuksi nimeämään kyseiseen

lakihankkeeseen tieteellistä tietoa tuottaneita tai koonneita tutkimusorganisaatioi-

den edustajia, joita voitaisiin haastatella. Saatujen nimien määrät vaihtelivat suu-

resti hankkeesta riippuen ja osa haastateltavista pystyi nimeämään vain yhden

henkilön. Nimettyjen henkilöiden listaa käytiin läpi kesän 2014 aikana ja selvitettiin

ketkä nimetyistä henkilöistä ovat edelleen samoissa tehtävissä ja mikäli tehtävät

olivat vaihtuneet, selvitettiin missä organisaatiossa henkilö nykyisin työskentelee.

Avainhenkilöiden nimeämiin tutkimusorganisaatioiden edustajiin otettiin yhteyttä

sähköpostitse loka‒marraskuun vaihteessa 2014. Yhdestä tutkittavasta hankkees-

ta ei saatu lainkaan tutkimusorganisaation näkökulmaa, sillä nimettyä henkilöä ei

ylivoimaisen esteen vuoksi päästy lainkaan haastattelemaan eikä vastaavaa asi-

antuntemusta juuri kyseisestä asiasta ollut toisilla henkilöillä. Yhden tutkimusorga-

nisaation edustajan kanssa sovitut haastatteluajat peruuntuivat haastateltavan

toimesta kahdesti, minkä jälkeen hänen haastattelemisestaan päätettiin luopua.
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Samaa haastattelurunkoa ei voitu käyttää molempien edellä mainittujen ryhmien

haastatteluihin, joten runko oli kummallekin ryhmälle erilainen (liitteet 1 ja 2).

Haastattelukysymykset olivat tyypiltään avoimia kysymyksiä, jotka pyrittiin pitä-

mään mahdollisimman yksinkertaisina ja lyhyinä monitulkintaisuuden vähentämi-

sen ja hyvän ymmärrettävyyden vuoksi. Haastateltaville tehtiin tarvittaessa tarken-

tavia kysymyksiä.

Tutkittaviin lainsäädäntöhankkeisiin tieteellistä tietoa tuottaneiden tai koonneiden

tutkimusorganisaatioiden edustajien haastattelut tehtiin 27.11.2014‒1.12.2014

Helsingissä. Haastattelut toteutettiin kunkin haastateltavan edustaman organisaa-

tion tiloissa, joko kokoustilassa tai haastateltavan työhuoneessa. Tutkimuksen tar-

koitusta ja taustaa esiteltiin kullekin haastateltavalle tapaamisen aluksi, ja lisäksi

kerrottiin miksi heidät oli valittu haastateltavien joukkoon. Jokaiselta haastatelta-

valta pyydettiin lupa keskustelun nauhoittamiseen. Kaikki haastattelutilanteet olivat

kiireettömiä. Haastateltavien taustatietoja, kuten heidän edustamiaan organisaati-

oita, ei mainita tässä työssä, jotta haastateltavat eivät ole tunnistettavissa. Haas-

tattelut litteroitiin sanatarkasti. Lyhyimmän haastattelun kesto oli 32:17 minuuttia ja

pisimmän 37:19 minuuttia.

Kanasen (2007, 78) mukaan juuri tiedonkeruun ja aineiston hajanaisuus tekee tut-

kimuksesta tapaustutkimuksen. Mikäli eri lähteistä saatu tieto on samanlaista, se

lisää tutkittavasta ilmiöstä saadun kuvan uskottavuutta ja esitetyt väitteet saadaan

vahvistettua. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät on kuvattu tiivistetysti kuvios-

sa 7.
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Kuvio 7. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät

Haastateltavien henkilöiden määrä riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Tuomi &

Sarajärvi (2009, 85) ovat todenneet, että kvalitatiivisissa tutkimuksissa aineiston

koko on pääsääntöisesti melko pieni verrattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen,

eikä kvalitatiivisissa tutkimuksissa pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Kvale (2007) on

viitannut artikkelissaan Zaltman & Higien (1995) tutkimustuloksiin, joiden mukaan

90 % ideoista saatiin 3–10 henkilön haastatteluista ja 8–10 haastattelun jälkeen

saatiin enää vain vähän uusia näkemyksiä. Eskola & Suoranta (2008, 39) puoles-

taan painottavat tutkimuksessa tehtävien tulkintojen kestävyyttä ja syvyyttä, ja pi-

tävät aineiston kokoa toissijaisena tekijänä kvalitatiivisissa tutkimuksissa.

Litteroitujen haastattelujen kokonaissivumäärä on 90 sivua. Litteroitu haastattelu-

aineisto luovutetaan tieteellistä tarkastamista varten pyydettäessä.
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4.4 Aineiston analysointi

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja käsittely kietoutuvat tiiviimmin

toisiinsa kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, etenkin jos tutkija on kerännyt ai-

neistonsa itse (Mäkelä, 1992, 45–46). Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin

sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi mahdollistaa empiirisen aineiston käsit-

telyn systemaattisesti ja objektiivisesti. Analyysimenetelmällä tavoitellaan tiivistet-

tyä ja yleistä kuvausta tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysiin sisältyy pyrkimys

kuvata tutkittavien aineistojen sisältöä sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Ai-

neiston tarkastelu tehtiin vain teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymysten

asettelun kannalta olennaisiin havaintoihin keskittyen. Kaikkia tutkimusprosessissa

tehtyjä menetelmävalintoja on havainnollistaa kuvio 8.

Alasuutari (2001, 39–40) on todennut kvalitatiivisen analyysin rakentuvan kahdes-

ta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja tulkinnasta. Nämä vaiheet kattavat

myös Kanasen (2013, 103) näkemyksen tutkimusaineiston käsittelystä, joka sisäl-

tää litteroinnin, aineiston osittamisen, luokittelujärjestelmän, koodauksen ja tulkin-

nan. Havaintojen pelkistämistä eli osittamista seuraa havaintojen yhdistäminen,

jolla tarkoitetaan useamman yksittäisen havainnon yhdistämistä yhdeksi havain-

noksi tai harvemmaksi havaintojoukoksi etsimällä yhteinen nimittäjä kyseisille ha-

vainnoille. Luokittelu on välivaihe, jonka tarkoituksena on tulkinnan helpottaminen.

Tulkintavaiheessa pelkistettyjä havaintoja käytetään ikään kuin johtolankoina teo-

reettisen viitekehyksen näkökulmasta johtopäätösten tekemiseksi.

Aineiston analyysi toteutettiin pääosin deduktiivisesti eli teorialähtöisesti, jolla tar-

koitetaan tutkittavan ilmiön määrittelyä jonkin jo tunnetun teorian avulla (Kananen,

2013). Aineiston analyysia ohjasi siis teoreettinen viitekehys, joka esitettiin luvuis-

sa 2 ja 3.

Analyyttisen otteen vahvistamiseksi kaikkien tutkimusprosessin vaiheiden aikana

käytiin läpi aineistoa, tutkimuskysymyksiä ja kirjallisuutta. Analyysirunko muodos-

tettiin tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja haastattelukysymyksiin perus-

tuen, kuten deduktiivisen sisällönanalyysin periaatteisiin kuuluu. Analyysirunko
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sisälsi karkeat luokitukset, joita täydennettiin alaluokilla haastatteluaineiston litte-

roinnin ja aineistoon tutustumisen jälkeen. Analyysirungon laatimisen jälkeen

haastatteluaineisto luettiin uudestaan läpi ja luokittelua tarkennettiin alaluokilla,

joihin poimittiin aineistosta luokkia vastaavia havaintoja. Analyysirungon tavoin

myös luokittelu oli teoriapohjainen, eli luokat johdettiin ilmiötä selittävistä teorioista

ja aineistosta pyrittiin löytämään teorioita vastaavia rakenteita. Luokittelu muok-

kautui tutkijan ymmärryksen kasvaessa. Eri alaluokkien väliltä etsittiin yhteyksiä ja

ristiriitaisuuksia, mitä kutsutaan ristiinvalidoinniksi. Aineistoa ei kvantifioitu, koska

sen ei koettu tuovan tähän tutkimukseen lisäarvoa. (Kananen, 2013, 104–105;

Mäkelä, 1992, 54; Syrjäläinen, 1996, 89–90; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 113–115.)

Kuvio 8. Tutkimuksessa tehdyt menetelmävalinnat

Tutkittavia lainsäädäntöhankkeita on pääosin analysoitu yhtenä aineistona teoreet-

tisen viitekehyksen valossa. Luvuissa 5 ja 6 tutkimuksen tulokset, analyysi ja poh-

dinta esitetään teemoittaisessa käsittelyjärjestyksessä, joka on linjassa myös

haastattelurungoissa olleen tutkimuskysymysten mukaisen alajaottelun kanssa.
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4.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi ei ole täysin ongelmatonta. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen arviointikriteerejä kuvataan usein joko hyvin yleisellä tasolla tai epäsys-

temaattisesti. Useat tutkijat esittävät, ettei kvantitatiivisen tutkimuksen käsitteitä –

reliabiliteettia ja validiteettia – tulisi sellaisenaan soveltaa kvalitatiiviseen tutkimuk-

seen (esim. Lincoln & Guba, 1999; Steinke, 2004; Symon & Cassell, 2012). Kvali-

tatiivisen tutkimuksen arviointi pelkistyy Eskolan & Suorannan (2008) sekä Koski-

sen, Alasuutarin & Peltosen (2005) mukaan kysymykseksi tutkimusprosessin luo-

tettavuudesta, jota myös Lincoln & Guba (1999) esittävät hyvän kvalitatiivisen tut-

kimuksen ensisijaiseksi kriteeriksi.

Lincoln & Guba (1999) ehdottavat neljää eri kriteeriä, joilla tutkimuksen luotetta-

vuutta on mahdollista arvioida: uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistetta-

vuus. Uskottavuutta vahvistavat esimerkiksi tutkijan mukanaolo kaikissa tutkimuk-

sen vaiheissa sekä aineiston kerääminen eri menetelmin. Siirrettävyydellä tarkoite-

taan tutkimuksen kontekstin ja tutkimusprosessin etenemisen selostamista mah-

dollisimman tarkasti. Varmuuteen ja vahvistettavuuteen tulisi pyrkiä kuvailemalla

yksityiskohtaisesti tutkimusmenetelmät, aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät

sekä perustelemalla valinnat. Varmuutta vahvistavat myös tutkimusaineiston ana-

lysointi alkuperäisen teoriakonstruktion valossa ja konstruktion edelleen kehittämi-

nen.

Uskottavuutta kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteerinä tukevat myös Smith &

Deemer (2000, 894), jotka ovat esittäneet kriteeriksi lisäksi deskriptiivistä validi-

teettia. Steinke (2004, 186–187) korostaa yksityiskohtaisen prosessin selostami-

sen merkitystä, koska sillä voidaan parantaa tutkimuksen ymmärrettävyyttä. Miles

& Huberman (1994, 278–280) puolestaan ovat ehdottaneet seuraavaa monipuoli-

sempaa kriteeristöä, jota tukee myös Kanasen (2007,122) näkemys:

· objektiivisuus / kvalitatiivisten tutkimusten vahvistettavuus

· luotettavuus / varmuus / arvioitavuus

· sisäinen validiteetti / uskottavuus / alkuperäisyys
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· ulkoinen validiteetti / siirrettävyys / sopivuus

· käytettävyys / soveltaminen

Parhaiten edellä esitetyt kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteerit tiivistyvät Tra-

cyn (2010) näkemyksessä, joka on kuvattu taulukossa 2. Tämän tutkimuksen luo-

tettavuutta arvioidaan jäljempänä näiden kriteerien valossa.

Taulukko 2. Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointikriteerit (Tracy, 2010)

Kriteeri Keinot, joiden avulla vaatimus voidaan saavuttaa

Mielekäs tutkimusaihe Aiheen tulee olla relevantti, ajankohtainen, merkittävä ja kiinnos-
tava.

Tarkkuus Teoreettiset käsitteet, aineisto, näytteet, konteksti sekä aineis-
tonkeruu ja analyysiprosessi ovat riittävät, tarkoituksenmukaiset
ja monipuoliset.

Avoimuus Valitut menetelmät sekä tutkimuksen haasteet ovat läpinäkyviä.

Uskottavuus Teksti on syvällistä, riittävän yksityiskohtaista ja se sisältää hiljai-
sen tiedon tulkintaa.

Syvyys Tutkimuksen tulosten tulee olla merkittäviä kohderyhmälleen.

Merkittävä panos Tutkimus tarjoaa merkittävän panoksen esimerkiksi alan jatko-
tutkimukselle.

Eettisyys Tutkimus on toteutettu eettisiä tapoja noudattaen.

Johdonmukaisuus Tutkimuksessa on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Valitut
menetelmät tukevat tavoitteita. Kirjallisuuskatsaus, tutkimuson-
gelma, löydökset ja niiden tulkinta ovat johdonmukaisesti yhtey-
dessä toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Tutkimusaiheen mielekkyyden kriteeri voidaan katsoa tässä tutkimuksessa saavu-

tetuksi, sillä aihe on ajankohtainen ja sillä on yhteiskunnallista merkitystä. Tar-

kemmat perustelut aiheen mielekkyydelle on esitetty luvun 1 johdannossa. Syvyy-

den kriteerin saavuttamista edesauttaa selvä tarve tämän tyyppiselle tutkimukselle

valtionhallinnon piirissä. On kuitenkin syytä huomioida, että tutkimus kohdistuu

vain kolmeen lainsäädäntöhankkeeseen, eikä näin ollen ole riittävän kattava tarjo-

takseen yleistettävissä olevia tuloksia. Esimerkiksi Gillham (2000, 6) toteaa, ettei

yhden instituution tai ihmisryhmän käyttäytyminen tietyssä tutkittavassa tapauk-

sessa ole todennäköisesti samanlaista toisessa vastaavassa tapauksessa. Tämä

johtuu ainutlaatuisista ominaisuuksista ja tekijöistä, joita kullakin instituutiolla tai
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ihmisryhmällä on ja jotka vaikuttavat kyseisen tekijän toimintaan ja käyttäytymi-

seen. Syvyyden kriteeriä ei näin ollen voida katsoa täysin saavutetuksi.

Tarkkuuden ja avoimuuden kriteerit on pyritty täyttämään kuvaamalla mahdolli-

simman tarkasti tutkimuskohteet, tutkimuksen eri vaiheet, tutkimuksen aikana teh-

dyt strategia- ja menetelmävalinnat sekä analyysin kulku, eli kaikki se, mikä on

johtanut raportoituihin tuloksiin. Näin ollen toisen tutkijan olisi tarvittaessa mahdol-

lista toistaa tutkimus samalla asetelmalla ja päätyä samoihin tuloksiin. Tutkimuk-

sen vaiheista ja menetelmistä kerrottaessa pyrittiin ensisijaisesti läpinäkyvyyteen.

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että analyysipolun vahvistamiseksi on käytetty

suoria otteita tutkimushaastatteluista. Tutkimuksessa on hyödynnetty monipuoli-

sesti useita eri tietolähteitä (kuvio 7), mikä parantaa tutkimuksen uskottavuutta.

Esitetyt perustelut pohjautuvat kirjallisuuteen, empiiriseen aineistoon ja deduktiivi-

seen päättelyyn. (Kananen, 2013, 119, 125.) Tutkimuksen laatua parantava tekijä

on myös se, että haastattelut on litteroitu tutkijan toimesta mahdollisimman pian

haastatteluajankohdan jälkeen (Hirsjärvi & Hurme, 2001).

Tämän tutkimuksen voidaan katsoa antavan suuntaa ja pohjaa alan jatkotutkimuk-

selle esimerkiksi Ahtosen et al. (2011), Pakarisen (2011), Rantalan (2011) sekä

Slantin et al. (2014) tutkimusten ohella. Tutkimukselle asetetut tavoitteet voidaan

katsoa saavutetuiksi ja toteutus on ollut johdonmukainen. Kirjallisuuskatsaus, tut-

kimuskysymykset, tutkimuksen tulokset sekä niiden analyysi ja johtopäätökset

muodostavat yhdessä koherentin kokonaisuuden.

Eri tutkimusvaiheissa on pyritty noudattamaan eettisiä periaatteita mahdollisimman

hyvin. Esimerkiksi haastattelujen tekemiseen ja nauhoittamiseen on pyydetty lupa

kaikilta haastateltavilta ja heidän yksityisyyttään on suojattu läpi tutkimusproses-

sin. Litteroitu haastatteluaineisto on tutkimustulosten analyysia ja sen yhteydessä

julkaistuja otteita lukuun ottamatta luottamuksellista ja jää vain tutkijan haltuun.

Litterointiin on osallistunut vain tutkija itse.

Tässä luvussa esiteltiin tutkimuksessa mukana olleet valtioneuvoston lainsäädän-

töhankkeet, tutkimusstrategia sekä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Lopuk-
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si arvioitiin tutkimuksen luotettavuutta. Seuraavassa luvussa esitellään empiirisen

aineiston analyysin tulokset.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa esitellään keskeisimmät havainnot, jotka on tehty tutkimusta varten

kerätyn empiirisen aineiston analyysin pohjalta. Luvussa keskitytään tutkimusky-

symysten kannalta olennaisimpiin tuloksiin. Haastattelurungoissa kysymykset oli

ryhmitelty tutkimuskysymysten mukaan alakokonaisuuksiksi ja tulokset analysoi-

daan tässä luvussa saman jaottelun mukaisesti.

Päätutkimuskysymyksenä esitettiin ’Miten tutkimustietoon perustuva päätöksente-

ko toteutuu valtioneuvoston lainvalmistelussa?’ ja ensimmäisenä alatutkimusky-

symyksenä oli ’Miten tutkimustietoa hyödynnetään valtioneuvoston lainvalmiste-

lussa?’. Näihin kysymyksiin liittyviä tutkimustuloksia on käsitelty luvussa 5.1.

Toinen alakysymys oli ’Minkä tyyppistä tietoa lainvalmistelijoilta jää käyttämättä ja

miksi?’ Luvussa 5.2 esitellään analyysin tulokset tähän kysymykseen liittyen. Kol-

mantena alakysymyksenä esitettiin ’Mitkä tekijät hankaloittavat tai estävät tutki-

mustiedon hyödyntämistä lainvalmistelussa?’ Tähän kysymykseen liittyviin tutki-

mustuloksiin perehdytään luvussa 5.3.

Havaintojen tukemiseksi aineistosta on poimittu suoria lainauksia haastateltavien

vastauksista ja nämä esitetään ilman lähdemerkintää tai kirjaintunnistetta (esim.

”haastateltava A”) vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi. Lainauksia on pyritty

poimimaan tasaisesti kaikilta haastateltavilta, jolloin on varmistuttu siitä, ettei yksi

vastaaja dominoi tutkimuksen tuloksia. Lainauksista on selkeyden vuoksi poistettu

ainoastaan useaan kertaan peräkkäin toistetut sanat, mikä ei vaikuta lainattujen

virkkeiden sisältöön.

Jokaisella haastatelluista henkilöistä oli usean vuoden kokemus nykyisistä tehtä-

vistään. Haastateltavista vain yksi vastasi itse myös lakitekstien kirjoittamisesta,

muissa hankkeissa tehtävä oli annettu erilliselle juristille. Yhdellä haastatelluista

hankkeiden vastuuhenkilöistä oli tutkijatausta. Haastateltavien taustatietoja, kuten

koulutusta, ei erikseen haastattelutilanteessa kysytty, sillä kaikilla haastateltavilla
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voitiin olettaa olevan vähintään ylempi korkeakoulututkinto, joka yleisesti vaaditaan

valtion asiantuntijavirkoihin nimitettäviltä henkilöiltä.

5.1 Tutkimustiedon hyödyntäminen lainvalmistelutyössä

Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolista tietoa siitä,

millaista tutkimustietoa lainvalmistelutyössä tarvitaan ja hyödynnetään, millä tavoin

tutkimustietoa prosessoidaan sekä millaisista eri lähteistä tietoa saadaan. Tutki-

muksessa mukana olevien kolmen lainsäädäntöhankkeen välillä ei havaittu niin

merkittäviä eroja, että tuloksia olisi tarkoituksenmukaista esittää hankekohtaisesti.

Sen sijaan tutkimustulokset analysoidaan kokonaisuutena kaikkien hankkeiden

osalta ja mikäli tutkimusongelman kannalta huomattavia eroja on tietyissä asioissa

havaittu, ne mainitaan erikseen.

5.1.1 Hankkeiden lähtökohdat ja organisoituminen

Kaikkien kolmen lainsäädäntöhankkeen taustalla oli ollut tutkimuksista saatu tieto,

jonka pohjalta ministeriöissä oli todettu asian vaativan muutosta voimassa olevaan

lakiin. Merkille pantavaa kuitenkin on, että tehtyjen haastattelujen perusteella yksi

tutkimustulos ei useinkaan vielä johda lainvalmistelutyön aloittamiseen, vaan

yleensä taustalla on useampia tutkimuksia tai selvityksiä.

”Se ei ollu siis yksi tutkimus, vaan se oli niin kun usein tieteissä tapahtuu niin että

sitä [tutkimustietoa] kerääntyy ja sen jälkeen joku tekee meta-analyysin, jossa se

katsoo niin ku eri tutkimuksia ja vetää niistä yhteen.”

Tutkimustulokset osoittavat, että lainsäädäntöhankkeet saattavat olla kaikki val-

misteluvaiheet huomioituna hyvin pitkäkestoisia. Tutkimuksessa mukana olleiden

hankkeiden kokonaiskesto on ollut useita vuosia, pisimmillään jopa lähes kymme-

nen vuotta. Näin pitkä valmisteluaika merkitsee myös sitä, että prosessissa on

mukana vuorollaan useita eri ministereitä, joiden myötä hankkeen suunta saattaa

muuttua ja aiempi työ mennä ainakin osittain hukkaan. Haastattelujen perusteella
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voidaan myös todeta, että etenkin lainvalmisteluprosessin alkuvaiheita on käytän-

nössä hankala erottaa toisistaan ja näin ollen luvussa 3.3 esitetty prosessikuvaus

soveltuu vain viitteelliseksi ohjenuoraksi lainvalmisteluprosessista.

Organisoitumistavoista yleisin oli työryhmätyöskentely, jota joissakin tapauksissa

ohjasi erikseen asetettu ohjausryhmä. Työryhmän työtä kuvattiin haastatteluissa

lainvalmistelua linjaavaksi. Kokoonpanoja tarkasteltaessa työryhmien todettiin

koostuneen monipuolisesti alan asiantuntijoista eri sektoreilta, tutkimusorganisaa-

tioiden edustajista, etujärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajista sekä ministeriön

virkamiehistä. Moni haastateltavista korostikin tavoitteena olleen mahdollisimman

avoin ja osallistava työskentelytapa. Yhdessä hankkeista oli perustettu myös ver-

kostomainen epävirallinen työryhmä, joka koostui alan kotimaisista huippuasian-

tuntijoista. Lisäksi työryhmätyöskentelyä tuettiin esimerkiksi sidosryhmien tai alan

asiantuntijoiden kuulemisilla.

Tyypillistä tutkittavien lainsäädäntöhankkeiden organisoitumisessa oli myös se,

että lainvalmistelu virkatyönä ja työryhmätyönä saattoivat vuorotella hankkeen työ-

vaiheiden mukaan. Pääosin työryhmäorganisoitumisen koettiin soveltuvan melko

hyvin lainvalmistelutyöhön esimerkiksi juuri osallistavuutensa vuoksi, mutta joilta-

kin haastateltavilta se sai vahvaa kritiikkiä.

”Kylhän meil on tääl ministeriössä ollu niin kun tapana, et nää on hyvin avoimia

valmisteluja. Meil oli tosi iso työryhmä ja tosi monet tahot mukana, mut ei se mitää

helppoo kyl oo.”

”Työryhmätyössä voittopuolisesti niin kun ajatellaan että siinä jotenkin viisaus tii-

vistyy, niin minusta tyhmyys tiivistyy (…) jopa (…) oikein semmosiks (…) keskitty-

miks, jotka tavallaan pahimmassa tapauksessa vaan sotkee asioita.”

”Se ongelma on se, että kun kerätään työryhmä varsinkin sellasella alalla jossa on

useita erilaisii toimijoita, niin useimmiten ne ei tiedä toistensa asioista ees yhtään

mitään.”
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Haastatteluvastausten perusteella voidaan todeta, että mahdollisimman avoin

työskentelytapa on lainvalmistelun kannalta suotavaa, mutta esimerkiksi työryh-

mää asetettaessa tulisi varmistua kokoonpanon tarkoituksenmukaisuudesta. Va-

hingollisinta työryhmätyöskentelylle on, jos työn fokus siirtyy lakikokonaisuuden

valmistelusta kunkin sidosryhmän ajamiin pieniin muutoksiin, joiden merkitys ei ole

selvää kaikille työryhmän jäsenille. Työryhmätyöskentelyn ominaispiirteitä ja muita

siihen liittyviä tekijöitä käsitellään myös luvussa 5.1.4.

5.1.2 Valmista vai uutta tutkimustietoa?

Pääosin tutkimuksen kohteena olleissa lainsäädäntöhankkeissa hyödynnettiin jo

olemassa olevia tutkimuksia, mutta yhdessä hankkeista myös teetettiin ja tehtiin

itse tutkimuksia. Hankkeissa, joissa hyödynnettiin olemassa olevaa tutkimustietoa

eikä tehty uusia tutkimustoimeksiantoja, valintaa perusteltiin sillä että kyseisestä

aiheesta on tehty runsaasti tutkimusta, jota voitiin hyödyntää lainvalmistelussa.

Toisessa hankkeessa oli olemassa melko paljon sellaista uutta tutkimusnäyttöä,

jonka avulla oli mahdollista valmistella asiaa haluttuun suuntaan. Uusien tutkimus-

ten ei siis nähty tuottavan lisäarvoa olemassa olevaan tutkimustietoon nähden,

eikä niille ollut näin ollen tarvetta.

”Ei me niinku tätä hanketta varten tehty mitään tutkimusta, vaan kaikki oli valmista.

Me tilattiin siis tutkimusten tämmösiä… niin ku tarkentavia analyysejä tai sanotaan

painotettuja yhteenvetoja.”

”Jotaki sellast pienimuotosta, niin kun semmost vähän muistiotyyppistä [tilattiin],

jos haluttiin jotenki mennä syvemmälle, semmosta tehtiin. Mut ei mittää erillistä

suurempaa selvitystä just siitä syystä, että tietotuotantoo on viime vuosina niin pal-

jo ollu, et se oli niin ku ikään kun hyötykäytössä jo.”

”Kyl sil olemassa oleval materiaalil oli aika merkittävä rooli tässä.”
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Hankkeessa, jossa olemassa olevan tutkimustiedon perusteella päädyttiin siihen,

ettei tietoa ole saatavilla riittävästi valmistelun tueksi, työryhmä tilasi pääasiassa

oman hallinnonalansa tutkimusorganisaatioilta tutkimuksia ja lisäksi teki itse kyse-

lytutkimuksen. Lisäksi toteutettiin Ota kantaa -kysely, jonka vastaukset analysoi-

tiin. Kyselytutkimuksilla pyrittiin kartoittamaan eri ryhmien kantoja ja mielipiteitä

valmisteltavana olleisiin lakimuutoksiin liittyen.

5.1.3 Tiedon lähteet

Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että lainvalmistelutyössä tukeu-

dutaan voimakkaasti nimenomaan kunkin ministeriön oman hallinnonalan tutki-

muslaitosten asiantuntemukseen. Jokainen haastateltu vastuuhenkilö nimesi pää-

asialliseksi tiedon lähteekseen alan tutkijat. Heiltä saatuun tietoon myös luotettiin

yleisesti, mutta haastateltavat totesivat, että tiedon käyttäjältä vaaditaan tietynlais-

ta tiedon suodatustaitoa, sillä tutkijat usein tarkastelevat samaa asiaa hyvin eri

näkökulmista.

Tieteellisiä artikkeleita ja tutkimustuloksia etsitään aktiivisesti internetiä hyödyntä-

en esimerkiksi verkkotietokannoista ja haastatteluissa mainittiin myös alan tieteel-

listen julkaisujen jatkuva seuranta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että lainval-

mistelija on tilannut sähköpostiinsa tieteellisten julkaisujen tiivistelmät. Näin on

mahdollista pysyä jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä oman alan tieteellisessä tie-

dossa tapahtuu. Hyvä esimerkki jatkuvasta seurannasta on myös erään haastatel-

tavan maininta alan tutkijoiden kanssa pidettävästä kuukausittaisesta palaverista,

jossa tutkijat esittelevät uusia tutkimustuloksia ja keskustelu on avointa. Haastatel-

tava on itse mukana palavereissa ministeriön edustajana. Oman etsinnän tulokse-

na löydetyn tutkimustiedon luotettavuuden arviointia haastateltavat pitivät hieman

haasteellisempana verrattuna oman hallinnonalan tutkimuslaitoksilta saatuun tie-

toon. Luotettavuuden arviointi jää myös enemmän oman harkinnan varaan.

”Mä tietysti tutkijataustanen ihminen ku olen, niin pystyn hyvän tutkimuksen huo-

nosta erottamaan. Ja sillä tavalla niin ku rankkeeraamaan sitä tietoo ja niin ku siltä
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pohjalta olemaan siinä tukena, että ei niin kun mene semmosta vahvasti sano-

maan mistä tutkimusnäyttö on toistaseks kuitenki vähästä.”

Muiksi tiedon lähteiksi haastatteluissa nimettiin yliopistojen tutkijat ja valmistelta-

van lain alan asiantuntijat. Erityisesti silloin, kun Suomen lainsäädäntöä verrataan

muiden maiden lainsäädäntöön, tarvitaan tietoa myös esimerkiksi Ruotsin viran-

omaisilta ja tutkijoilta. Tiedon lähteiksi nimettiin myös tilastot. Näitä tiedonlähteitä

haastateltavat pitivät melko luotettavina.

”Siis ihan tutkittua tietoa on hirveen paljo. Tältä alueelta on. (…) Sitte tietysti hyvin

paljon hyödynnetään erilaista, niin ku aina tarvii myös vaikutusarviointia varten, et

millasii volyymeja on kyseessä ja meil on aika hyvät kansalliset tilastot.”

Tiedonlähteinä pidettiin lisäksi esimerkiksi siihen ryhmään kuuluvia henkilöitä, joita

valmisteltava lakimuutos tulee koskettamaan. Tietoa saatiin joskus runsaastikin

erilaisilta sidosryhmiltä, joista osa on edustettuina myös lainsäädäntöhankkeiden

työryhmissä. Näiden tietojen luotettavuuden arviointia haastateltavat pitivät hanka-

limpana, sillä edellä mainittujen ryhmien toimittamaan tietoon saattaa sisältyä jos-

kus huomattavaakin arvolatausta. Sidosryhmiin liittyvää problematiikkaa lainval-

mistelussa pohditaan tarkemmin luvussa 5.1.4.

”No kyl mä nyt pitäisin näitä suhteellisen luotettavina oikeestaan kaikkia. Tietysti

jos tulee niin kun… ihan sellasta… no ei näist nyt mun mielest mikään oo varsinai-

sesti mitään semmosta propagandaa.”

”Tälläsii omii tutkimuksia kautta muita näkemyksiä aiheesta ni näitäki sitte on tän-

ne toimitettu…”

Tutkimusorganisaatioiden edustajat kokivat olevansa tyytyväisiä ministeriöiden

osallistavaan työskentelytapaan lakihankkeisiin liittyvien tutkimustoimeksiantojen

suunnittelussa. Kun tutkijat saavat olla mukana jo suunnitteluvaiheessa ja osapuo-

let voivat käydä keskustelua, päästään yleensä tutkimuksen tilaajan tietotarpeita

paremmin vastaavaan lopputulokseen. Siitä, tulevatko tutkimustoimeksiannot riit-
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tävän ajoissa annettuun aikatauluun nähden, haastateltavien mielipiteet olivat kak-

sijakoisia. Osa oli sitä mieltä, että tutkimustarpeista keskustellaan esimerkiksi työ-

ryhmien puitteissa riittävän ajoissa, mutta osa koki toimeksiantojen tulevan joskus

viime tingassa ja tutkimusorganisaatioille tämä tuottaa esimerkiksi resursointion-

gelmia.

”Sen takia se on hirveen hyvä että siihen yleensä laitetaan se ohjausryhmä, jonka

kanssa asia voidaan niin ku lopullisesti keskustella, et tuota ne rajaukset tulee oi-

keella tavalla tehtyä. Ja ettei vallankaan tilaajalle jää niin kun vääriä luuloja siitä

että tuota mitä tällä [tutkimuksella] aikaansaadaan.”

”Tietysti osa [toimeksiannoista] on semmosia (…), jotka tulee sitten niin kun työn

kuluessa tai esimerkiks tän prosessin kuluessa, et ei niitä… niit on aika vaikee en-

nakoida sillon.”

Ennakointiin vaikuttavat osaltaan myös tutkimusorganisaatioiden omat sisäiset

käytännöt, joista ministeriöissä ei välttämättä olla tietoisia. Eräs haastateltavista toi

esiin, että ministeriöt saattavat kyllä viestiä tietotarpeistaan tutkimuslaitokselle ai-

kaisessa vaiheessa, mutta jos ohjeistuksena on ollut ottaa yhteyttä tutkimusjoh-

toon eikä suoraan tiettyyn tutkijaan, tieto ei aina siirry saman tien tutkijoille, vaan

viive voi olla suurikin.

”Aina se ei tommosissa isoissa laitoksissa valu se tieto sinne suorittajille, et jotka

sen työn tekevät ne tutkijat. Se jää tutkimusjohdon tietoon ja sitte ku se aika tulee

päälle ni sitte tutkimusjohto ilmottaa, että nyt te ryhdytteki tekemään tätä näin, että

valmistelkaa suunnitelma ja niin edelleen. Ja sit se tavallaan niin ku tulee sille to-

teuttajataholle niin kun yllätyksenä, vaikka se oli johdon tiedossa jo sanotaan vuosi

aiemmin tai puoli vuotta vähintään.”

Ennakoinnin lisäksi tutkimusorganisaatioiden edustajat kiinnittivät ministeriöiden

tilaajaosaamisessa huomiota siihen, etteivät virkamiehet aina ymmärrä tutkimus-

työn hintaa. Tämä kävi ilmi myös joidenkin ministeriöiden vastuuhenkilöiden vas-
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tauksissa, sillä eräs haastateltava kuvasi oman hallinnonalan tutkimuslaitoksen

työtä edulliseksi, jopa ilmaiseksi.

5.1.4 Verkostojen merkitys lainvalmistelutyössä

Haastatteluaineistossa oli runsaasti viittauksia erilaisiin verkostoihin, joita lainval-

mistelutyössä esiintyy. Analyysin perusteella näyttää siltä, että vaikka lakia valmis-

teltaisiin virkatyönä ja siihen olisi nimetty pääasiallisesti vain yksi henkilö, tämän

on miltei mahdotonta tehdä valmistelutyö täysin yksin ilman verkostojen hyödyn-

tämistä. Tutkimustulokset viittaavat jopa siihen, että tutkimustiedon hankkimises-

sa, jakamisessa ja hyödyntämisessä lainvalmistelijan verkostot ovat yksi merkittä-

vimmistä tekijöistä onnistuneen lain saavuttamiseksi.

”Me ei toimita tietenkään missään tyhjiössä et meilhän on hyvin tämmönen laaja

verkosto (…), meil on lähestulkoon kaikki mahdolliset sidosryhmät siinä mukana

(…) ja se on se meidän verkosto, jossa me toimitaan.”

”Parhaas tapauksessa mä saan soittamalla elinkeinojärjestöön siitä esimerkiks

että mitä vaikutuksia jollakin aikasemmalla muutoksella laissa on, ni mä saan siel-

tä, voit kuvitella ku ne tietää että nyt on tosi kysymyksessä, ni mä saan sieltä max.

kahdessa päivässä ni kaiken mahdollisen tiedon.”

”Mä saan tietysti tavallaan sen poliittisen linjauksen ensin, sitte mä käsittelen sitä

omassa päässäni, mutta ku mä en oo valvoja ni mä käsittelen sen sit aina, siis

ilman mitää työryhmiä tai mitään, ni mä käsittelen sen sit aina niitten valvojien

kanssa, koska mä tunnen ne kaikki.”

Kuten yllä olevista suorista lainauksista käy ilmi, niin viralliset kuin epävirallisetkin

verkostot voivat parhaimmillaan nopeuttaa tarvittavien tietojen saantia huomatta-

vasti verrattuna siihen tilanteeseen, että kiireisessä aikataulussa virkamies alkaisi

ensin selvittää mistä tietyn tiedon voisi saada ja koska valmista sidettä tiedonanta-

jatahoon ei välttämättä ole vielä lainkaan olemassa, tiedonsaanti saattaa olla epä-



72

varmaa. Lainvalmistelulle on luontevaa myös työn eri vaiheissa tapahtuva keskus-

telu ja näkemysten vaihto. Lakihanketta valmistelemaan asetettu työryhmä on tyy-

pillinen esimerkki virallisesta verkostosta, joka käy keskustelua kokoontumisis-

saan. Epävirallisessa verkostossa yhteyttä voidaan ottaa esimerkiksi silloin, kun

lakia valmisteleva virkamies haluaa kuulla, aiheuttaako lakiluonnos ongelmia vi-

ranomaisen näkökulmasta. Tällaisessa tilanteessa korostuu luottamuksen merki-

tys, sillä virkamiehen on voitava luottaa siihen, ettei luonnosvaiheessa oleva laki

vuoda ennenaikaisesti ja näin vaikuta negatiivisesti valmisteluun.

Verkostoihin liittyy myös valmisteltavana olevan lain kokonaisuuden hahmottami-

nen ja etenkin kaikkien niiden ryhmien huomioiminen, joihin laki jollakin tavalla

vaikuttaa. Vain kaikki nämä ryhmät huomioimalla voidaan päästä kompromissiin,

joka on eri osapuolten mielestä tyydyttävä.

”Se on se kokonaisuus, joka siel vaikuttaa… (…) Siel on ensin nykylaki, sit vi-

ranomaset jotka toimii, sitte niinku koko kenttä joka joko noudattaa tai ei noudata

nykystä lainsäädäntöö. (…) Sit siel on ihmiset, jotka tavallaan toimii siellä ja sit siel

on tota niin hoitojärjestelmä, siel on lääkärikunta, siel on hoitajat, siel on vapaaeh-

tois- erilaiset järjestöt ja toimijat. Ja sit siel on erilaisia vaikkapa niin ku kuntapäät-

täjiä, jotka päättää asioista ja hoidoista ja kaikest tämmösestä ja sit siel on niin ku

sanottu tiedeyhteisöjä. Lainvalmisteluprosessin tehokkuuteen optimaalisesti vai-

kuttaa nää kaikki toimijat positiivisesti.”

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, miten heidän mielestään lainvalmistelussa

mukana olevat eri tahot vaikuttavat lakiprosessin tehokkuuteen. Osa haastatelta-

vista oli sitä mieltä, että optimaalisessa tilanteessa eri tahojen mukana olo tuo pro-

sessiin mukanaan relevanttia tietoa ja vaikutus on tällöin positiivinen. Valtaosa

haastateltavista kuitenkin koki, että usein vaikutus voi olla myös negatiivinen, jos

esimerkiksi jokainen sidosryhmä ajattelee vain omaa etuaan kokonaisuuden si-

jaan. Tällaisissa tilanteissa tutkimustietoa voidaan käyttää välineenä oman edun

ajamiseen.
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”Hyvin paljon tulee [painetta sidosryhmiltä], jokainen vetää kyllä kotiin päin niin

paljo ku vaan pystyy että tota… En ois uskonu että se on näin, mut kyl se vaan on

ja ihan viimeseen asti… tietenki eduskunnassa vielä, vaikuttavat siellä valiokunta-

vaiheessa.”

”Sanotaanko että ei ollu mikään helppo prosessi ja tota kyl he hyvin vahvasti nää

eri toimijat tuo niitä omia kantojaan, että ei se kovin tehokasta ole ja must tuntuu et

jos työryhmässä aletaan vääntämään jostain pöytäkirjan muistiosta, miten joku

asia on sinne kirjattu, ni se ei oo todellakaan mitenkään tehokasta. Et jos keskus-

teltas oikeesti siit asiasta, ni se ois hyvä mutta tota ku se menee tämmösee jank-

kaamiseen, ni se ei oo millään tavalla tehokasta.”

”Tulee sellasia erilaisia voimatilanteita, joil ei oo mitään tekemistä niin kun objektii-

visuuden tai rationaalisuuden kanssa. Et siitä tulee semmonen erilaisten etujärjes-

töjen joko jarruttavien pyrkimysten tai niin kun omien etujen ajamispyrkimysten

tilkkutäkki, jossa se kokonaisuus ei oo missään suhteessa.”

”Tällänen tutkittu tieto on aika hyvä keino argumentoida jotain asiaa et tota… Se

on aika vahva ja yleisesti käytetty keino, millä niinkö asioit argumentoidaa ja niin

poispäin, et kyl siis sitäki [painostusta sidosryhmien puolelta] tapahtu.”

Moni haastateltavista koki, että useiden eri tahojen mukana olo lainvalmistelutyös-

sä ja erityisesti työryhmissä ei lisää työskentelyn tehokkuutta, vaan valmistelu vie

enemmän aikaa, koska eri osapuolet tuovat lisää prosessoitavaa tietoa mukanaan

ja tämän myötä myös keskustelua joudutaan käymään enemmän. Sitä vastoin eri

asiantuntijatahojen hyödyntäminen lainvalmisteluprosessin eri vaiheissa koettiin

hyödylliseksi ja sen haastateltavat kokivat vaikuttavan positiivisesti myös päätök-

senteon tehokkuuteen.

”Voittopuolisesti jos vaan on aikaa ja halua ja vähänkin niin kun kentän tuntemus-

ta, niin mitä enemmän käyttää tietoo ja tavallaan niin kun koordinoi sitä omaa työ-

tään toisten asiantuntemuksen avulla, ni sitä parempi.”
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Lainvalmistelutyössä on mukana useita eri tahoja, jotka edustavat usein täysin

erilaisia näkökantoja valmisteltavasta asiasta. Näin ollen on selvää, ettei kaikkia

osapuolia miellyttävään lopputulokseen ole mahdollista päästä.

”Se pitää aina miettii että… et kuuntelee kaikkia ja yrittää sit löytää sen keskitien.”

”Toi on kumminki sellanen kompromissi mikä tost tuli ni kyl mä uskon et tota, aika

hyvin onnistuttii siinä muodostamaan se et kaikki ikään ku eri näkökulmat on jossai

asioissa ainaski tyytyväisii.”

Haastateltavat kuvasivatkin lopputuloksena syntyneiden lakien olleen kompromis-

seja.

5.1.5 Miten tutkimustietoa hyödynnetään lainvalmistelussa

Tutkimustiedon prosessoimisen ja hyödyntämisen kuvaaminen toteutetuissa lain-

säädäntöhankkeissa oli haastateltaville jossain määrin haastavaa, sillä nämä toi-

minnot eivät ole aina tiedostettuja, eikä niiden vaiheita juurikaan dokumentoida.

Haastateltavat saattoivat kokea esimerkiksi tutkimustiedosta keskustelemisen it-

sestään selväksi tiedon prosessoimisen tavaksi, joskin lähes kaikki haastateltavat

kuitenkin mainitsivat sen vastauksissaan. Analyysin perusteella tutkimustietoa

hyödynnetään lainvalmistelussa pääasiassa:

· pohjana lain lähtökohdista käytävään keskusteluun

· poliittisen tahdon muodostamiseen

· lain linjausten muodostamiseen työryhmässä tai virkamiesvalmistelussa

· hallituksen esityksen perustelujen kirjoittamiseen.

Osassa haastatteluita korostui tutkimustiedon etsiminen ja hyödyntäminen jo lain-

säädäntöhankkeen suunnitteluvaiheessa, kun pyrittiin kartoittamaan nykytilannetta

valmisteltavan asian suhteen, vertaamaan Suomen nykytilannetta muihin maihin ja

haettiin suuntaviivoja sille miten lainvalmistelussa tulisi edetä. Esivalmisteluvai-
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heen tiedon hyödyntäminen muodosti tietopohjan lainvalmistelulle, ja sen perus-

teella voitiin myös päätellä millaista tietoa jatkovalmistelua varten tarvittiin ja onko

sitä mahdollisesti jo olemassa vai vaatiiko se yhden tai useampia tutkimustoimek-

siantoja. Suunnitteluvaiheen tiedon hyödyntämiselle on empiirisen aineiston perus-

teella melko tyypillistä se, että työtä tehdään jonkinlaisella ryhmäkokoonpanolla ja

verkostoja hyödyntäen, joskin työtä tehdään osittain myös itsenäisesti.

Eräs haastateltavista painotti, ettei lainvalmisteluhankkeissa todellisuudessa ole

mahdollista erottaa eri vaiheita toisistaan, sillä työskentelyn etenemiseen vaikutta-

vat ratkaisevasti muun muassa hallitusvaihdokset, joiden myötä myös hallitusoh-

jelma usein muuttuu, millä saattaa olla vaikutuksia poliittiseen tahtoon. Yleensä

lakihankkeen esivalmisteluvaiheen jälkeen aiheeseen liittyvä tutkimustieto ja nyky-

tilan kartoitus esitellään poliittiselle johdolle, joka muodostaa annetun yhteenvedon

pohjalta linjan, jonka mukaisesti hankkeessa edetään.

Tutkittavista lainsäädäntöhankkeista niissä, joihin oli asetettu työryhmä, tutkimus-

tietoa prosessoitiin työryhmän kesken. Erityisesti työryhmän teettämät tutkimukset

ja selvitykset käsiteltiin kokouksissa, joissa oli usein myös tutkimuksen tekijä pai-

kalla kertomassa tutkimustuloksista ja keskustelemassa niistä.

”Tää lakityöryhmä pyysi ja teetti selvityksiä, eli se ei tullu ikään ku ministeriön tila-

uksena, vaan tän työryhmän. Ja tän työryhmän kokouksissa sitte tutkijat esittivät

näit näkemyksiään ja tuloksiaan. Eli semmosta pohjaa siinä oli ja se oli sikäli niin

ku tärkee näkökulma, et siinä keskustelussa oli mukana sitte kaikki, ei vaan minis-

teriö.”

Tutkimustietoa vietiin käsiteltäväksi myös ohjausryhmän kokouksiin, joihin eräs

haastateltavista kertoi tehneensä tutkimuskoosteita valmisteltavana olevien pykä-

lien mukaisesti. Tutkimustietoa käytettiin eräässä hankkeessa myös osoittamaan

todeksi valmisteltavan asian nykytila, jonka osa valmistelussa mukana olleista työ-

ryhmän jäsenistä oli siihen asti kiistänyt. Luonteenomaista tutkimustiedon hyödyn-

tämiselle oli se, että sitä tehtiin valmisteluprosessin eri vaiheissa tarpeen mukaan

ja arvioitiin, onko tietoa riittävästi vai tarvitaanko sitä lisää.
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”Ei ensin tehty lakia ja sitte katottu et osuuks se yhteen minkää tutkitun tiedon

kanssa, vaan niinku meni just toiste päin.”

Yksi tärkeimmistä tiedon hyödyntämisvaiheista oli hallituksen esityksen perustelu-

jen kirjoittaminen, jossa kaikki haastateltavat kertoivat hyödyntäneensä tutkimus-

tietoa. Tämä johtunee pitkälti siitä, että perustelut saavat vankan tuen tieteellisestä

tutkimusnäytöstä, joka on uskottavampi perusta lakiehdotukselle kuin esimerkiksi

yksittäisen lainvalmistelijan näkemys. Oikeusministeriön lainvalmisteluohjeistuk-

sessa mainitaan, että perusteluihin sisältyy tiivistelmä vaikutusten arvioinnista.

Tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että lähes poikkeuksetta vaiku-

tusten arviointi perustuu tutkittuun tietoon.

”Monet lainsäädäntöhankkeet alkaa olla niin isoja ja sitte lainsäädännössä on vä-

hän tätä nykyä sellast vikaa et siel säädetään ihan hirveen yksityiskohtasesti mo-

nestaki asiasta ja tuota… Et ne saadaan eduskunnassa sit helpommin läpi, ni sitä

varten pitää olla pitkä massiivinen perustelutekstiosuus niin, et siin on kaikki asiat

niin ku otettu huomioon, ni kyllä monet niistä sitte vaatiikin että siel pitäs olla sitä

tutkimusta, jolla on perusteltu ne.”

”Hallituksen esityksen laatimisohjeiden mukaan sen lakiesityksen pitää niin sano-

tusti juosta niin ku perustelu edellä. Eli lähtee ensin et mikä on nykytila ja sitte et

mitä siin on korjattavaa ja miten se ehdotetaan korjattavaks. Niin siellä taustalla

menee koko ajan se tieteellinen tieto, joka pitää pystyy esittämään sil tavalla, et se

kestää. Eli se kestäminen on niin ku se avainsana. Ihan niin ku tieteessäki.”

Analyysin perusteella näyttää siltä, että hyvin usein tutkimustieto vaatii suodatusta,

prosessointia, tulkintaa, tiedon jatkojalostamista ja myös jo aiemmin mainittuja

kompromisseja, jotta sitä voidaan ylipäänsä hyödyntää lainvalmistelussa. Vain

hyvin harvoin tiettyä tutkimustulosta pystytään hyödyntämään sellaisenaan, vaan

tietoa sovelletaan ja yhdistellään tarkoitukseen sopivalla tavalla. Tutkimustieto ei

myöskään sanele sitä, miten laki kirjoitetaan, vaan toimii enemmänkin lain kirjoit-

tamisen taustatekijänä.
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Tutkimusorganisaatioiden edustajat näkivät suuntauksen olevan tällä hetkellä se,

että tutkimustietoa halutaan yhä enemmän lainvalmistelun tueksi. Tähän vaikutta-

vat osaltaan lakihankkeiden suuret ja monimutkaiset kokonaisuudet, joita olisi

haasteellista perustellakaan ilman tieteellistä näyttöä. Vastaavasti tutkijat alleviiva-

sivat, että tutkimusorganisaatiot haluavat tuottamansa tiedon olevan päättäjien

hyödynnettävissä ja päättäjien huomioivan tutkijoiden osaamisen päätöksenteon

tukena.

5.1.6 Tutkimustiedon vaikuttavuus päätöksentekoon

Kaikissa kolmessa tutkitussa lainsäädäntöhankkeessa tutkimustieto oli vaikuttanut

valmisteluprosessissa niin, että valmisteltava asia oli muuttunut ainakin osittain

tieteellisen tiedon myötä. Erityisesti hankkeessa, jossa oli tilattu erillinen lain vaiku-

tusten arviointi, koettiin että arvioinnin myötä lakiehdotusta muokattiin monilta osin.

Tutkimustiedolla näyttäisi empiirisen aineiston mukaan olevan kohtalainen vaiku-

tus lainvalmistelussa aikaan saatuihin päätöksiin. Kaikissa tutkituissa hankkeissa

tutkimustietoa oli hyödynnetty ja kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että hyö-

dynnetyllä tutkimustiedolla oli ollut jonkinlaista vaikutusta lopulliseen ratkaisuun.

Puolet haastatelluista koki, että tutkimustiedon olisi pitänyt vaikuttaa enemmän

lopputulokseen, kun taas puolet oli tyytyväisiä lainvalmisteluprosessissa hyödyn-

netyn tutkimustiedon vaikuttavuuteen.

”Olis. Olis pitänyt vaikuttaa enemmän… mutta tota, ei se vissiin sit aina näin mee.”

”Mä en millään tavalla voi olla niin kun siinä näkökulmassa et se ois menny joten-

kin nurin niskoin et sitä ei ois niin ku tarpeeksi käytetty. Et mä oon niin ku kuitenkin

ollu sitä mieltä että se osu aika kohillensa se sisältö, siin mielessä jos miettii ihan

niihin tutkimuksellisiinki painotuksiin.”
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”No kaikkein eniten mun mielest tää [tutkimustieto] vaikutti todennäkösesti siihen,

et minkälainen siit esityksest sit tuli. Kyl se niinkö vaikutti siihen et mikä siit lopulta

muodostu.”

Haastatellut tutkimusorganisaatioiden edustajat vaikuttivat pääosin tyytyväisiltä

tieteellisen tiedon vaikuttavuuteen, mutta tiedostivat hyvin että poliittisessa pää-

töksenteossa vaikuttavuus voi jäädä aiottua pienemmäksi. Poliittisen päätöksente-

on lainalaisuuksiin päädyttiin kaikkien haastateltavien kanssa vaikuttavuuteen liit-

tyvistä asioista keskusteltaessa. Lainvalmistelussa poliittinen tahto näyttäisi haas-

tattelujen perusteella olevan tutkimustietoa vahvempi ja näin ollen vahvinkin tutki-

musnäyttö voidaan kumota ainakin osittain, mikäli poliittinen tahtotila niin vaatii.

Vaikka tässä tutkimuksessa ei tarkastella poliittista päätöksentekoa, sen erityispiir-

teiden vaikutuksia lainvalmistelutyöhön sivutaan myös luvuissa 5.2 ja 5.3.

5.2 Käyttämättä jäävä tutkimustieto

Haastattelukysymyksillä pyrittiin selvittämään haastateltavien näkemyksiä siitä,

millainen tutkimustieto jää lainvalmistelijoilta käyttämättä ja mitä syitä tälle on löy-

dettävissä. Kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että ne haastaisivat vastaajia

pohtimaan ongelmaa syvällisemmin eivätkä toisaalta johdattelisi antamaan tietyn-

laisia, ehkä kaikkein todennäköisimmin ensimmäiseksi mieleen tulevia vastauksia.

Konkreettisimmin ja myös kriittisimmin asiaa käsittelivät tutkimuslaitosten edusta-

jat.

Kaikki haastatellut tutkimuslaitosten edustajat olivat sitä mieltä, että valmistuneista

tutkimuksista viestimiseen tulisi panostaa enemmän. Osa vastaajista totesi, että

vastuu uusien tutkimusten seurannasta on kullakin henkilöllä itsellään ja seuran-

nan helpottamiseksi on olemassa esimerkiksi erikseen tilattavia uutiskirjeitä. Ny-

kyisellään tutkimuslaitosten viestintätoimenpiteet on suunniteltu niin, että ajankoh-

taisen tiedon saaminen jää ehkä liiaksi lainvalmistelijan oman aktiivisuuden va-

raan. Viestinnän tehostamistarpeiden lisäksi osa haastateltavista koki, että tutki-

muslaitosten ja ministeriöiden välistä vuoropuhelua tulisi olla nykyistä enemmän.
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Esimerkiksi lainsäädäntöhankkeen työryhmä hyvin organisoituna muodostaa ver-

koston, joka mahdollistaa vuoropuhelun muun muassa kummankin osapuolen

ajankohtaisista projekteista, mutta mikäli tällaista vuoropuhelumahdollisuutta ei

luontevasti muodostu eikä sellaisen järjestämistä ole vastuutettu kenellekään, tieto

meneillään olevista ja hiljattain valmistuneista tutkimuksista voi jäädä kokonaan

välittymättä.

”Meilt lähtee uutiskirjeitä ja tän tyyppistä materiaalii kyllä. Et jos he vaan seuraa

niitä ni se tieto kulkee meidän hankkeista, myös niistä jotka ei ole sitten ministeri-

öiden kanssa sovittuja.”

Sekä lainvalmistelijat että tutkijat kokivat hankalaksi pitkien tutkimusraporttien lu-

kemisen, jonka todettiin olevan erittäin aikaa vievää ja usein myös turhaa työtä,

koska pikaisella vilkaisulla ei ole vielä mahdollista hahmottaa onko raportissa rele-

vanttia sisältöä, joka vastaa tietotarpeita. Kuten eräs haastateltavista totesi, pel-

kästä tiivistelmästä ei yleensä voi vielä tehdä johtopäätöksiä tiedon hyödynnettä-

vyyden suhteen. Lähes kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että lyhyet tiivistel-

mät tutkimuksen keskeisistä tuloksista hyödyttäisivät tiedon käyttäjää eniten. Täl-

laisiin tiivistelmiin on tiedon käyttäjän helppo tarttua, tulokset ovat luettavissa ja

sisäistettävissä nopeasti, ja näin myös johtopäätös tiedon relevanttiudesta ja hyö-

dynnettävyydestä on mahdollista tehdä huomattavasti nopeammin kuin kokonaista

tutkimusartikkelia lukiessa. Tutkimusorganisaatioiden edustajat perustelivat tällais-

ten tiivistelmien vähäisyyttä tutkimusaikataulujen kiireisyydellä, joka pakottaa tutki-

jat siirtymään seuraavan tutkimusprojektin pariin heti edellisen valmistuttua.

”Nyt ku mä oon täällä tiedon käyttäjäpuolella ni kyl se aika on niin rajallinen että

mitään semmosii mammuttimaisii tutkimusraportteja ei kyl kerkee lukemaan, että

kyl ne pitää olla niinku semmosii aika valmiiks pureskeltuja niin että sieltä on ne

keskeiset tulokset niinku poimittu, mielellään korkeintaan yks A4 ja siinä ne on, ja

jos sä tarviit lisää tietoa ni sul on lähde mistä sä ne löydät.”

”Tiedän sen ite omasta tutkijataustasta niin se ku sä oot saanu sen työn valmiiks,

niin sit sun jo pitää päästä toiseen työhön, ni eihän sua kiinnosta enää pureksia
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niitä vanhoja asioita. Mutta nyt mä oon täällä oppinu sen että oikeestaan sitten

vasta poimitaan ne hedelmät siitä tutkimuksesta, kun jaksetaan tehdä siitä se sel-

keä uutiskirje taikka tiedote.”

Haastattelutilanteissa keskustelua syntyi myös tiedon äärelle pääsemisestä. Lain-

valmistelutyön aikataulutetun ja kiireisen luonteen vuoksi on olennaista, että tutki-

mustietoon käsiksi pääseminen ei ole aikaa vievää tai muutoin hankalaa. Esimer-

kiksi ministeriöiden virkamiehillä ei ole automaattisesti pääsyä edes kaikkiin tunne-

tuimpiin tieteellisiin tietokantoihin, joten käyttäjätunnusten hankkiminen tai kirjaston

kautta asiointi saattaa kiireessä tuntua liian työläältä, varsinkaan jos ei ole var-

muutta siitä, että tarvittavaa tietoa olisi juuri sitä kautta saatavissa. Myös tietokan-

tojen maksullisuus koettiin haastateltavien keskuudessa negatiivisena asiana tie-

don hyödynnettävyyden kannalta.

”Et tavallaan niinkun soveltajan kannalta ne kansainväliset tieteelliset julkasut on

kaikkein käyttökelvottomimpia tutkimusraportteja, vaikka ne tutkijoille itselleen on

niit kaikkein tärkeimpiä.”

Yhtenä syynä siihen, miksi tietyn tyyppinen tutkimustieto saattaa jäädä hyödyntä-

mättä, haastateltavat pitivät olemassa olevan tutkimustiedon ristiriitaisuutta. Mikäli

omaan kontekstiin sopivaa näkökulmaa ei haetuista tutkimuksista löydy, voi olla

haasteellista soveltaa tietoa, josta on olemassa ristiriitaisia näkemyksiä eri tutkijoi-

den kesken.

” (…) tai sitte tilanne on se että sieltä tulee ristiriitasta tietoa koska tutkimus on

myöskin semmosta et siellä tulee yhdestä lähteestä tulee tämmönen tieto ja toi-

sesta tulee tämmönen ni sit on joku vähän erilainen näkökulma ja tota, ne näyttää

ristiriitasilta. Ja sitte siitä pitäs kuitenki luoda joku synteesi. Ja sitte siel on, sit pa-

himmas tapaukses siel on niinku kaks näkökulmaa ja sitte se näkökulma joka olis

niinku keskeisin siinä vaikka lainsäädäntöprosessissa niin se voi puuttua, siit ei

yksinkertasesti ole tietoo.”
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Haastatteluaineistosta kävi ilmi myös se, että tutkimustieto voi jäädä lainvalmisteli-

jalta käyttämättä siitä syystä, ettei tieteellistä näyttöä vaadita päätöksenteon tuek-

si.

”Ihmettelin joskus sitä miten nopeesti (…) [valmisteltava asia] muuttuu kun XX ja

XX päättää jotain keskenään (…), niin sitten ministeri ilmottaa et muuttakaa lakia.

Ni kysyn vaan et missä on joku tieteellinen näyttö. Ei semmosta oo missään vaa-

dittu.”

Poliittinen päätöksenteko perustuu usein osapuolten väliseen sopimukseen ja mi-

käli sitä tarvitsee perustella esimerkiksi eduskunnan valiokunnissa, niin päätöksen

tueksi etsitään ikään kuin jälkikäteen kontekstiin soveltuva tieteellinen tutkimus-

näyttö.

5.3 Tutkimustiedon hyödyntämistä hankaloittavat tekijät

Sekä lainsäädäntöhankkeiden avainhenkilöiltä että tutkimusorganisaatioiden edus-

tajilta pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman syvällisesti niitä tekijöitä, jotka aset-

tavat haasteita tai jopa estävät tutkimustiedon hyödyntämisen valtioneuvoston

lainsäädäntöhankkeissa. Haastateltavat nimesivät lukuisia eri haittatekijöitä, mutta

varsinaisia esteitä tutkimustiedon hyödyntämiselle löydettiin huomattavasti vä-

hemmän.

Erityisesti lainvalmistelijat kokivat ongelmalliseksi tarkoituksenmukaisen tutkimus-

tiedon löytämisen. Tietyistä valmisteltavista asioista tutkimustietoa ei yksinkertai-

sesti koettu olevan tai sitä oli erittäin vähän. Haastatteluissa kävi ilmi, ettei tiettyä

lainsäädäntöhanketta varten tilatuista tutkimuksistakaan aina välttämättä saada

sellaista tietoa, joka olisi suoraan hyödynnettävissä esimerkiksi hallituksen esityk-

sen perusteluihin. Tietyillä tieteenaloilla, kuten metsäntutkimuksessa, kenttätutki-

mukset voivat viedä jopa useita kymmeniä vuosia, eivätkä niiden tulokset näin ol-

len ole hyödynnettävissä vielä lain valmisteluvaiheessa. Niissä tapauksissa joissa

tieteellinen pohja lainvalmistelulle oli jäänyt joiltakin osin puutteelliseksi, haastatel-
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tavat näkivät sen vaikuttaneen negatiivisesti lopputulokseen eli aikaansaatuun la-

kiin.

”No haasteena on että jokainen löytää aina sopivan tutkimuksen ajamaansa asi-

aan, että tota tää on mun mielest se suurin haaste kyllä että. Ja aina se tutkimus-

tuloski, jotenki tuntuu et se voidaan niinku silti kiistää sit kuitenki jollain toisella asi-

alla.”

”Jostain tietyist yksityiskohdista mitä laissa monesti on ni sit siitä väännetään, ni

ois hyvä jos ois jotain kättä pidempää. Mut et sit ei aina vaa oo.”

”Siis tutkimustieto on rakenteellisesti semmosta että sitä… se ei niin kun suoraan

istu sinne lainsäädäntöön…”

”Eräskin tutkija totes että tota vaikka siitä ei oo olemassa ehkä tarpeeks sitä tutki-

musta tai tutkimustietoo ni ei täs voi oikee mitää 40 vuotta odottaa, et on käytän-

nön tutkimustuloksii olemassa.”

Myös esimerkiksi erilaisista tutkimusnäkökulmista johtuva tieteellisen tiedon ristirii-

taisuus koettiin yleisesti haasteelliseksi ja pahimmassa tapauksessa tilanne voi

olla se, ettei lainsäädäntöprosessin kannalta keskeisimmästä näkökulmasta ole

olemassa lainkaan tietoa. Tutkituissa lainsäädäntöhankkeissa oli ilmennyt myös

tutkijoiden ja lainvalmistelijoiden näkemysten yhteentörmäyksiä, jolloin tutkimus-

tiedon oli koettu hankaloittavan lainvalmistelua, kun tutkijoiden näkemykset eivät

tukeneet ministeriön kantaa.

”Tutkijoillahan ei oo, nehän voi sanoa just ihan niinku heistä tuntuu se asia ja hy-

vinkin, ne perustelut he voi ottaa just sen oman näkökulmansa mukasesti eikä

heidän tarvi välittää mistään muusta ku siitä omasta näkökulmasta.”

”Suurin haaste… no on se haaste et sitä [tutkimustietoa] on niin erilaista. Tai siis

samastaki aiheesta on eri tuloksii. Et tota…harvast asiast ollaa niin yksimielisii.”
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Osa haastateltavista nimesi lainsäädäntöhankkeiden kiireelliset aikataulut tutki-

mustiedon hyödyntämistä hankaloittavaksi tekijäksi, mutta tuloksissa oli yllättävää

se, etteivät läheskään kaikki haastateltavat kokeneet annettuja aikatauluja haas-

teellisina. Valmisteluaikatauluja koskevien vastausten jakautumisen voidaan näh-

dä olevan osoitus siitä, että osassa hankkeita projektisuunnittelu on ollut onnistu-

nutta ja valmistelu on pystytty toteuttamaan melko paineettomasti. Vastaavasti

joissakin hankkeissa on ilmennyt ennakoimattomia tietotarpeita, jolloin on jouduttu

työskentelemään huomattavan kiireisessä työtilanteessa. Vastauksia tulkittaessa

tulee huomioida, että haastattelukysymyksissä käsiteltiin tutkimustiedon hyödyn-

tämistä lainvalmistelussa laajemmin kuin vain tutkittavien hankkeiden osalta, joten

vastaukset eivät koske vain luvussa 4.1 esiteltyjä hankkeita, vaan kaikkia niitä

hankkeita, joissa haastateltavat ovat olleet mukana.

”Ei ne [tutkimustarpeet] oo semmosia että ministeriö niinku ne pläjäyttää meille,

kyllä me keskustellaan tietenkin asioista.”

”Kun ministeriöt ohjaa tutkimusta eli siis tätä pitkän aikavälin työtä, et siinä osattai-

siin ottaa huomioon nää haasteet eli pystyttäisiin katsomaan sekä sitä tutkimusta

et sitten näitä lainsäädännöllisiä prosesseja niinku pitkällä aikavälillä.”

”Joskus ne tulee niin viime tipassa sen joko lainvalmistelun tai ohjelman laatimisen

loppumetreillä, et tuota joskus tuntuu et onks se vain muodollisuus et semmonen

pyydetään et voidaan niinku loppujen lopuks laittaa leima et tämmönenkin tutki-

mus on tehty.”

Erityisesti aikataulupaineiden alla korostuu lainvalmistelijan hyvien verkostojen

merkitys. Kun lainvalmistelija tuntee tutkimuslaitokset ja tietää kehen tutkijaan

kannattaa olla yhteydessä tietyn tiedon saamiseksi, työskentely on nopeampaa ja

tehokkaampaa verrattuna siihen, että lainvalmistelija itse etsii tarvitsemansa tie-

don. Lainvalmistelija voi informoida verkostojaan ajankohtaisista projekteistaan ja

niiden aikatauluista. Näin verkostoihin kuuluvat henkilöt voivat jo valmistautua

mahdollisiin tietopyyntöihin ja lainvalmistelijan ottaessa yhteyttä, tarvittava tieto on

saatavissa nopeasti. Erityisesti tutkimusorganisaatioiden edustajat olivat huolis-
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saan ministeriöiden edustajien puutteellisesta tutkimuslaitostuntemuksesta ja ver-

kostoitumisesta.

Moni haastateltavista tähdensi jokaisen lainvalmistelijan omaa vastuuta riittävän

tietoperustan varmistamisesta. Verkostojen hyödyntämisellä on suuri merkitys tie-

toperustan aikaansaamisessa ja mikäli verkostot eivät ole kunnossa tai ne eivät

jostain syystä ole luotettavia ja toimivia, tiedon hyödyntämiseen sisältyy lainvalmis-

telussa tuolloin myös henkilöriski. Eräs haastateltavista totesi, että lainvalmistelun

laadukkuuden takaamiseksi poliittisessa päätöksenteossa tulisi olla käytettävissä

kaikki se tieto, jota valmisteltavasta asiasta on mahdollista saada.

”Kyl mä semmoseen tiettyyn henkilöriskiin sijotan sen haasteen, että jos sillä val-

mistelijalla tai valmistelijoilla ei oo niinku tavallaan se tieto hallussa, siis ajantasa-

nen tieto, niin onhan se ikään ku riski sille mitä ohjausinstrumenttiin sitte on tulos-

sa.”

”Lakia valmisteleva juristi ei tietenkään voi olla kaikkien alojen tietoperustojen halti-

ja, vaan lainvalmisteluprosessiin on kytkettävä myös relevanttia substanssiosaa-

mista.”

”Emmä tiedä onks siinä [tutkimustiedon hyödyntämisessä] mitään varsinaisia es-

teitä, enemmän se on ihmisistä kiinni että mitä he haluavat, kuinka hyvin he halua-

vat niin kun lainsäätäjät perustella tutkimustiedolla nämä valmisteluhankkeet.”

Haastatteluvastauksissa ilmeni joidenkin vastaajien kohdalla myös huoli lainval-

mistelijoiden rajallisista fyysisistä tietovarannoista, kuten käsikirjastoista. Ministeri-

öiden toimitilahankkeet ovat johtamassa yhä vähäisempään henkilökohtaiseen

hyllytilaan avotiloihin siirtymisen myötä, mikä osaltaan vaikeuttaa tieteellisten ai-

neistojen keräämistä käden ulottuville. Eräs haastateltavista kuvasi lainvalmisteli-

jan olevan aikataulusyistä haasteellista lähteä kirjastoon etsimään ajankohtaista

tieteellistä tietoa valmisteltavasta asiasta, koska valmisteluhankkeet ovat usein

lyhytkestoisia ja niille asetetut aikataulut joskus kohtuuttomankin kireitä. Materiaa-

lin etsiminen voi olla hidasta ja työlästä myös verkosta, eikä lainvalmistelijalla ole
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aina pääsyä kaikkiin kiinnostaviin aineistoihin. Pelkästään Google-haun varassa

toimiminenkaan ei ole harvinaista.

”Joskus tulee mieleen että tekeeks ne virkamiehet niinkun, meneeks niillä vähän

aikaa hukkaanki ku ne koittaa omin päin selvittää ja seuloa sitä ongelmakenttää,

kun tutkijat taas, ku sä vaan löydät sen oikean tutkijan, sen alan tutkijan, niin niillä

ne on tossa noin vaan pääkopassa heti että mitä tästä tiedetään, mitkä on parhaita

lähteitä ja niin edelleen. Et joskus sitä ajattelee että ne vois tietää ja tuntee tutkijoi-

ta ja tutkimusmaailmaa vähän paremmin.”

”Hirveen paljon heitellään vaan sähköposteja ja jäädään odottamaan et tarttuuko

kala koukkuun.”

Tutkimuskentän tuntemuksen tärkeys nousi esiin haastateltavien vastauksissa

vahvasti. Ministeriöiden väen ei koeta nykytilanteessa aina ymmärtävän tutkimuk-

siin tarvittavaa rahoitus- ja aikaresursointia. Tutkimusorganisaatioiden näkökul-

masta tämä johtaa ristiriitaan ajankäytön ja laadun suhteen, sillä tutkimusorgani-

saatiot eivät mielellään tingi tutkimustyönsä laadukkuudesta. Ministeriöissä ei aina

nähdä kokonaiskuvaa tutkimusprosessista, eli mitä kaikkia työvaiheita tutkimuksen

suunnitteluun ja tekemiseen sisältyy. Myös ministeriöiden tilaajaosaamisessa koet-

tiin olevan parannettavaa, sillä joskus tilaajaosapuolella ei ole selkeää käsitystä

siitä mihin kaikkeen tutkimuksella on mahdollista vastata. Tätä ongelmaa helpottaa

osittain lakihankkeiden työryhmätyöskentely, joka mahdollistaa aidon keskustelun

ministeriön ja tutkimuskentän välillä.

”Yleensä ne valmisteluhankkeet niin ne ei oo kovin pitkäkestosia ni sitä kautta se

tulee se paine, et sen tutkimuksenki mikä siihen liittys ni sen pitäs olla hirveen no-

peasti tehty ja tutkimuslaitokselle taas on kunnia-asia et sillon kun semmonen ote-

taan vastaan ni se tehdään huolellisesti ja hyvin niin että se ei ole kiistettävissä

sen takia että otos on joko ollu epäedustava tai kysymykset on ollu niin huonosti

muotoiltuja et ne on helppo niinkun sanoa johdatteleviks tai asenteellisiks.”
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Tutkimustiedon hyödyntämisen esteitä ja haasteita arvioitaessa ei voida täysin

sivuuttaa poliittisen päätöksenteon erityispiirteitä. Haastatteluissa mainittiin muun

muassa, että tutkimustiedon kiistäminen tai kyseenalaistaminen on usein poliitti-

sesti tarkoituksenmukaista ja pyrkii siihen, ettei tutkimustiedolla olisi vaikutusta

päätöksentekoon. Eräs vastaajista koki tämän ilmiön olevan jopa tutkimustiedon

hyödyntämisen suurin ongelma.

”Yleensä ei ole ongelma ettei meillä ole tutkimustietoa, mut yleensä ongelma on

se että sitä vastaan on niin helppo hyökätä, kun omat edut vaatii. (…) Voi sanoo

kärjistäen, että useissa tilanteissa tieteellisen tiedon niin kun vihollinen on vaikka-

pa tietyn eturyhmän etu.”

Osa haastateltavista koki haasteelliseksi myös sen, että tutkimus ei ole aina neut-

raalia, vaan se sisältää arvolatauksia, jotka voivat näkyä tutkimuksissa esimerkiksi

painotuksina tai näkökulmina. Nämä eivät välttämättä ole yhteen sovitettavissa

suoraan lainvalmisteluun ja tiedostettuina voivat johtaa siihen, että kyseinen arvo-

latauksia sisältävä tieteellinen tieto voidaan kokea hyödyntämiskelvottomaksi tai

sen tulkitseminen neutraalista näkökulmasta liian aikaa vieväksi. Joskus arvolata-

ukset huomataan vasta myöhemmin ja se voi johtaa lisätyöhön.

Vastauksissa korostui myös joidenkin lakihankkeiden kompleksisuus. Hankkeet

saattavat liittyvä useampaan eri tieteenalaan ja niissä on mukana hyvin erilaisia

sidosryhmiä, jolloin hyödynnettävää tutkimustietoa on etsittävä monipuolisesti ja

usein tämän kaltaisissa tilanteissa saavutettu lopputulos on kompromissi, sillä

kaikkia osapuolia tyydyttävää lopputulosta on lähes mahdotonta saavuttaa.

”Todellaki tää tutkimustieto ei ole pelkästään se mikä asiaan vaikuttaa ja sitä tut-

kimustietoakin on hyvin monenlaista, sitä on tehty hyvin monelta kantilta ja se vai-

kuttaa siihen, et jos me oltais ajateltu asiaa pelkästään XXX kannalta ni laki ois

varmasti ihan erilainen. Ja se ois myös erilainen, jos me oltais ajateltu pelkästään

niitten XXX kannalta. (…) Et vaikka tutkimustieto on tutkimustietoa, ni loppupeleis-

sä ei voida niinku pohjautua johonkin tiettyihin tutkimuksiin pelkästään.”
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”Varmaan se on monissa tän tyyppisissä lainsäädäntöhankkeissa niin että paras

tulos on silloin kun kukaan ei ole oikein tyytyväinen.”

Tutkimustiedon asianmukainen saattaminen potentiaalisten tiedon hyödyntäjien

saataville nähtiin tärkeänä ja nykyisessä tilanteessa koettiin olevan jonkin verran

parannettavaa. Tutkimusten tulokset ja keskeisimmät löydökset toivottiin viestittä-

vän selkeästi ja niin, että lukijan on helppo hahmottaa ne kiireessäkin. Uusista tut-

kimuksista viestimisen haastateltavat kokivat olevan avainasemassa ja kohdennet-

tua viestintää käyttämällä tieto löytäisi hyödyntäjänsä nykyistä paremmin.

”Mun mielestä se haaste on niinku molemminpuolinen että tutkijoilla pitäs olla niin

kun insentiivi se tutkimuksen saattohoito tehdä kunnolla, elikkä pitää huoli siitä että

on monipuolisesti tiedotettu sen tutkimuksen tulokset ja löydökset.”

Vastauksissa esitettiin yhtenä haasteena myös se, miten tutkimustieto saataisiin

esitettyä mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa, jotta esimerkiksi poliitikko-

jen ja kansalaisten olisi helpompaa ymmärtää sitä. Oikeanlaisella viestinnällä

haastateltavat näkivät olevan mahdollista saada tutkimustieto vaikuttamaan ny-

kyistä paremmin poliittiseen päätöksentekoon.
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6 POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten tutkimustiedon hyödyntäminen toteu-

tuu valtioneuvoston lainvalmistelussa. Tässä luvussa heijastetaan luvussa 5 esitel-

tyjä tutkimustuloksia tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, joka perustui tie-

don hyödyntämisen, näyttöön perustuvan päätöksenteon ja sosiaalisen pääoman

aikaisempaan tutkimukseen.

6.1 Tutkimustiedon hyödyntäminen käytännössä

Tutkittujen lainsäädäntöhankkeiden valossa näyttää siltä, että tutkimustietoa hyö-

dynnetään valtioneuvoston lainvalmistelussa kaikilla Lavisin et al. (2003) esittämil-

lä tiedon hyödyntämisen tavoilla: instrumentaalisesti, käsitteellisesti ja symbolises-

ti. Sandersonin (2011) väite siitä, että tutkimustiedon hyödyntäminen nähdään

yleensä instrumentaalisena, voidaan saatujen tulosten perusteella vahvistaa, sillä

suurin osa lainvalmistelijoista hakee tietoa nimenomaan tietyn ongelman ratkai-

semiseksi. Varsin usein tutkimustietoa etsitään myös lisävalaistuksen saamiseksi

ja ymmärryksen laajentamiseksi valmisteltavasta asiasta eli käsitteellisesti. Myös

Mickwitzin (2006) esittämä näkemys tiedon hyödyntämisestä jo olemassa olevien

säädösten ja käytäntöjen ylläpitämiseksi (symbolinen hyödyntäminen) sai tukea

tämän tutkimuksen tuloksista. Koska tiedon hyödyntäminen vaikuttaa tulosten pe-

rusteella monimuotoiselta, Davies & Nutleyn (2008) ja Hertinin et al. (2009) kritiikki

lineaarisen tiedon hyödyntämisen liiallista korostuneisuutta kohtaan liian yksipuoli-

sena näkemyksenä lienee aiheellista.

Vaikka tässä tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan tutkimustiedon hyödyntämistä

päätöksenteossa, tutkimustuloksista käy ilmi, että lainvalmistelutyössä liikkuu

myös hiljaista tietoa, kuten Choo (2006) ja Nicolas (2004) ovat aiemmin esittäneet.

Nicolas esitti lisäksi, että eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon painotukset vaihtelevat

prosessin eri vaiheissa. Tutkimustulosten perusteella ei ole nimettävissä tiettyjä

vaiheita, joissa hiljaisen tiedon rooli olisi painotetumpi. Nicolasin väitettä ei ole silti

syytä kumota, sillä asiasta tarvittaisiin tarkempaa tutkimusta.
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Tutkimuksessa saatiin tietoa lainvalmistelijoiden käyttämistä tiedon lähteistä.

Jenning & Hallin (2012) tekemän tutkimuksen mukaan päätöksentekijät hyödyntä-

vät pääasiassa tieteellisiä artikkeleita, arviointeja ja ammatillisia julkaisuja etsies-

sään tukea ratkaisuilleen. Tieteelliset julkaisut ovat tämänkin tutkimuksen mukaan

pääasiallinen tiedon lähde päätöksentekijöille ja julkaisuja etsitään usein oman

alan tutkimuslaitosten asiantuntemusta hyödyntäen. Myös tilastot sekä viranomai-

set Suomessa ja ulkomailla ovat suosittuja tiedonlähteitä. Empiirisen aineiston

mukaan päätöksentekijät kokevat tiedon lähteiden luotettavuuden arvioinnin suh-

teellisen ongelmattomaksi.

Kuten Shaxsonin (2005) ja Spencerin et al. (2003) aiemmissa tutkimuksissa, myös

tässä tutkimuksessa nousi vahvasti esiin vaatimus päätöksenteon tukena hyödyn-

nettävän näytön kestävyydestä, jolla tarkoitetaan tiedon uskottavuutta, luotetta-

vuutta, yleistettävyyttä, objektiivisuutta ja autenttisuutta. Kestävään tutkimusnäyt-

töön pohjautuvat ratkaisumallit pystytään perustelemaan sekä itselle että muille

objektiivisilla syillä. Kuten Davies (2004), Lavis et al. (2003) ja Moore et al. (2011)

ovat todenneet, valtioneuvoston päätöksentekoprosessiin vaikuttavat lukuisat eri

tekijät ja toimijat. Näitä ovat virkamiesten kokemuksen, asiantuntemuksen ja arvi-

ointikyvyn lisäksi esimerkiksi sidosryhmien, puolueiden ja kansalaisten arvot ja

mielipiteet, poliittinen ja yleinen hyväksyntä sekä media ja valtionhallinnon perin-

teet. Empiirinen aineisto vahvisti, että edellä mainittujen tekijöiden ja toimijoiden

huomioiminen on välttämätöntä päätöksenteon kokonaisuutta tarkasteltaessa, ku-

ten Oliver et al. (2014) ovat todenneet. Kestävä tutkimusnäyttö auttaa osaltaan

päätöksentekijöitä perustelemaan ratkaisujen syitä ja saavuttamaan yleisen hy-

väksynnän niin lainvalmistelun työskentely- kuin eduskuntavaiheessakin.

Sosiaalinen ulottuvuus tiedon hyödyntämisessä voidaan katsoa merkittäväksi, ku-

ten aiemmassa tutkimuksessa on esitetty (Davies & Nutley, 2008). Tämän tutki-

muksen tulokset tukevat suurelta osin teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä

tiedon hyödyntämisen ja näyttöön perustuvan päätöksenteon sosiaaliseen ulottu-

vuuteen liittyviä aiempia tutkimustuloksia. Voidaan todeta, että päätöksentekijän

virallisilla ja epävirallisilla verkostoilla on tärkeä rooli näyttöön perustuvan päätök-

senteon onnistumisessa. Kuten Frishammar (2003) on todennut, henkilökohtais-
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ten, organisaation ulkopuolella olevien tietolähteiden käyttö on hyödyllistä ja niiden

kautta tieto on yleensä saatavissa nopeasti. Tutkimustulosten mukaan lainvalmis-

telijat hyödyntävät esimerkiksi tutkimusorganisaatioihin luotuja verkostojaan saa-

dakseen tarvitsemansa tiedon ja mahdollista tulkinta-apua. Erityisesti tutkimusor-

ganisaation edustajien mukaan lainvalmistelijoiden verkostoissa olisi kehittämisen

varaa, sillä osa lainvalmistelijoista tuntee huonosti tutkimuskenttää ja näin ollen

siteitä tutkimusorganisaatioihin on niukasti. Osa haastatelluista lainvalmistelijoista

kuitenkin kuvasi verkostojaan monipuolisiksi ja toimiviksi. Verkostojen kattavuuden

voidaan arvioida riippuvan jonkin verran myös tieteenalasta ja ministeriön hallin-

nonalasta.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kaikki kolme Nahapiet & Ghoshalin

(1998) kuvaamaa sosiaalisen pääoman ulottuvuutta ovat tutkimustietoon perustu-

van päätöksenteon kannalta yhtä tärkeitä. Floris (2012) on esittänyt osallistavan

päätöksenteon ja sosiaalisen pääoman tutkimuksessa, että kognitiivisen pääoman

rooli olisi merkittävin. Tämän tutkimuksen kontekstissa tärkeintä on rakenteellisen,

kognitiivisen ja suhdepääoman tasapaino päätöksenteossa. Kognitiiviseen pää-

omaan kiinteästi liittyvän yhteisen ymmärryksen saavuttaminen korostui myös

saaduissa tutkimustuloksissa. Yhteisen ymmärryksen syntymistä on todettu

edesauttavan sen, että tutkijoilla on kokemusta valtionhallinnossa työskentelystä ja

virkamiehillä tutkimusorganisaatioissa työskentelystä (Kothari et al., 2009). Tämä

väite sai tukea empiirisestä aineistosta.

Crossin et al. (2009) väite siitä, että päätöksentekijät käyttävät liikaa aikaa keskus-

tellakseen sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole relevanttia annettavaa päätök-

sentekoon, sai tukea tästä tutkimuksesta, sillä lainvalmistelijat kokivat esimerkiksi

työryhmätyöskentelyn johtavan pahimmillaan epäolennaisista asioista keskuste-

luun. Työryhmätyöskentelyllä on pyritty mahdollisimman avoimeen ja osallistavaan

työskentelytapaan, johon osa haastateltavista oli tyytyväisiä ja osa tyytymättömiä.

Niissä työryhmissä, joissa työskentely koettiin tehottomaksi, voi olla kyse siitä, että

yhteisen ymmärryksen muodostaminen valmisteltavasta asiasta ei ole onnistunut

sillä tavoin kuin esimerkiksi Dawes et al. (2009), Floris (2012), Kothari et al. (200)

ja Sin (2008) ovat tutkimuksissaan tarkoittaneet.
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Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Mikulskienen (2013) esittämää väitettä siitä,

että jokainen uusi toimija päätöksentekoprosessissa hidastaa hetkeksi prosessia

ja halutun tietotason saavuttaminen vie sitä kauemmin aikaa, mitä enemmän toimi-

joita prosessissa on. Työryhmätyöskentelyn haasteeksi nousevat lainvalmistelun

aikataulupaineet sekä toimijoiden erilaiset intressit, jotka voivat johtaa työskentelyä

tavoitteeseen nähden väärään suuntaan. Hankkeessa, jossa lainvalmistelu toteu-

tettiin pääasiassa virkavalmisteluna, tietotason saavuttaminen tapahtui melko te-

hokkaasti. Sidosryhmien kohdistamilta paineilta ei tässäkään työskentelytavassa

tosin vältytty.

Tutkimuksessa saatiin vahvistusta sille, että epävirallisten lähteiden kautta päätök-

sentekijä voi päästä käsiksi myös sellaiseen tietoon, joka ei vielä muuten olisi saa-

tavilla. Tämän ovat todenneet aiemmin myös muun muassa Nahapiet & Ghoshal

(1998) sekä Gomulia (2006). Tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti vertailtu viralli-

sen ja epävirallisen yhteistyön tehokkuutta, mutta tutkimustulosten perusteella voi-

daan pitää mahdollisena, että epävirallisella yhteistyöllä saadaan aikaan tehok-

kaampaa tiedon jakamista kuin virallisella yhteistyöllä, kuten van Egmond et al.

(2011) ja Yang & Maxwell (2011) ovat esittäneet.

Lainvalmistelutyössä havaittiin jonkin verran luottamuspulaa erityisesti silloin kun

yhteistyössä on mukana useita eri toimijoita, joiden pyrkimykset voivat olla erilai-

sia. Tämä havainto tukee aiempia tutkimuksia, joissa todettiin, että luottamusta

voidaan päätöksenteossa käyttää hyväksi moraalisesti arveluttavilla tavoilla, kuten

valtapeleillä ja juonittelulla (Kovalainen & Österberg, 2000, 75–76). O’Toole &

Meier (2004) esittivät valtapelien riskin piilevän epävirallisessa yhteistyössä, mutta

tämän tutkimuksen mukaan riski on olemassa myös virallisessa yhteistyössä, ku-

ten lain valmisteluun asetetussa työryhmässä. Suhdepääomaan sisältyvällä luot-

tamuksella on siis huomattavan suuri merkitys eri toimijoiden välisessä yhteistyös-

sä, kuten Cross et al. (2009) ovat todenneet. Jansen et al. (2011a) ovat painotta-

neet sosiaalisen pääoman tasapainoa päätöksenteossa, millä tarkoitetaan pyrki-

mystä vähentää suhteiden kautta tulevien vahingollisten vaikutteiden määrää ja

vastaavasti hyödyllisen vaikutteiden lisäämistä. Käytännössä kuitenkin vahingollis-

ten vaikutteiden vähentäminen näyttäisi tutkimustulosten valossa haasteelliselta,
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jos lainvalmistelutyö kuitenkin halutaan jatkossakin pitää mahdollisimman avoime-

na. Vuorovaikutuksella voidaan jossain määrin vaikuttaa asiaan ja näin edesauttaa

yhteisen ymmärryksen ja siihen perustuvan tavoitteen saavuttamista (Floris,

2012).

Tässä tutkimuksessa ei löydetty viitteitä siitä, että valtioneuvoston vahva sektoroi-

tuneisuus (O’Dell & Grayson, 1998; Yang & Maxwell, 2011), jäykät organisaatiora-

kenteet tai byrokratia (Amayah, 2013) vaikuttaisivat negatiivisesti tutkimustiedon

jakamiseen ja hyödyntämiseen johtaen esimerkiksi tiedon panttaamiseen (Floris,

2012; McDermott & O’Dell, 2001; Sambamurthy & Subramani, 2005; Sveiby & Si-

mons, 2002). Tätä saattaa selittää osittain se, että kuva julkishallinnon byrokraatti-

suudesta on ainakin Suomen osalta hieman vanhentunut. Joissakin maissa jäykät

organisaatiorakenteet voivat edelleen olla todellinen este tiedon jakamiselle ja

hyödyntämiselle. Sen sijaan valtioneuvoston IT-ympäristö ja ministeriöiden erilai-

set tietojärjestelmät eivät nykymuodossaan tue tiedon saatavuutta ja jakamista

riittävällä tavalla, joten tämä saattaa heijastella ainakin ministeriöiden välisten ra-

kenteiden jäykkyyttä. Havainto tukee Ahrendin et al. (2014), Argoten et al. (2000)

ja Yang & Maxwellin (2011) aiempia tutkimuksia.

Strassheim & Kettunen (2014) ja Sanderson (2011) ovat kritisoineet näyttöön pe-

rustuvaa päätöksentekoa siitä, että se saattaa vastoin tarkoitustaan johtaa päätök-

sentekoon perustuvan näytön hyödyntämiseen, millä tarkoitetaan esimerkiksi tut-

kimustiedon hyödyntämistä väärin perustein, faktojen salaamista ja tutkimuksen

häirintää. Marston & Watts (2003) ovat esittäneet, että näyttöön perustuva päätök-

senteko saattaa johtaa päätöksentekijäeliitin strategisen roolin kasvattamiseen.

Näille väitteille ei tässä tutkimuksessa löytynyt näyttöä empiirisestä aineistosta.

Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että tutkimustiedolla on jonkin verran

vaikutusta lainvalmistelussa tehtyihin päätöksiin. Tulokset antavat täten hieman

aiempaa tutkimusta optimistisemman kuvan tutkimustiedon vaikuttavuudesta pää-

töksentekoon, sillä Davies & Nutley (2008) ovat aikanaan todenneet vaikutuksen

melko vähäiseksi, joskin pitkällä aikavälillä vaikuttavuuden on todettu olevan jonkin

verran suurempi. On mahdollista, että näyttöön perustuvaan päätöksentekoon on
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pyritty tietoisin toimenpitein viime vuosina ja näin vaikuttavuus on nykyisin hiukan

suurempi. Tutkimustiedon vaikuttavuus liittyy kiinteästi poliittisen päätöksenteon

problematiikkaan, mikä tarkoittaa sitä, että viime kädessä poliittinen tahtotila mää-

rittää ratkaisun, vaikka tutkimusnäyttö olisi poliittista linjaa vastaan.

6.2 Hyödyntämättä jäävä tutkimustieto

Tiedon hyödyntämisessä on kyse talletetun ja jaetun tiedon ottamisesta käyttöön,

eli toisin sanoen tiedon jakamisen voidaan katsoa olevan edellytys sille, että tietoa

voidaan hyödyntää (Cong et al., 2007). Kyseinen näkemys sai tukea tämän tutki-

muksen tuloksista, joiden pohjalta on todettavissa, että tutkimustiedon löytäminen

on nykyisin hyvin pitkälti tiedon tarvitsijan oman aktiivisuuden varassa. Tutkimuk-

sista viestimiseen ei panosteta tutkimusorganisaatioissa riittävästi, jotta päätök-

sentekijät saisivat mahdollisesti tarvitsemaansa tietoa helposti ja vaivattomasti.

Nykytilanteessa uusimmat tutkimustulokset ovat vaarassa jäädä löytämättä ja

hyödyntämättä, kun viestintä on lähinnä uutiskirjeiden varassa. Tilanne ei ole toi-

vottava, sillä kuten Lavis et al. (2003) ja Moore et al. (2011) ovat todenneet, tutki-

mustiedolla ei voi olla vaikutusta päätöksentekoon, jos tutkimuskentältä ei infor-

moida päätöksentekijöitä uusista tutkimustuloksista. Etenkin valtionhallinnon alai-

sissa tutkimuslaitoksissa tiedon jakamisen esteinä voivat olla Ahrendin et al.

(2014), Argoten et al. (2000) ja Yang & Maxwellin (2011) mainitsemat jäykät pää-

töksentekorakenteet ja vanhentuneet IT-ympäristöt, jotka heikentävät tehokkaan

tiedon jakamisen edellytyksiä. Selkeimmin empiirisestä aineistosta kuitenkin hei-

jastuu se, ettei tutkimustiedon hyödynnettävyyteen päätöksenteon tukena kiinnite-

tä nykytilanteessa riittävästi huomiota viestinnän strategioita laadittaessa.

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty jonkin verran konkreettisia ajatuksia siitä,

minkä tyyppisessä muodossa tutkimustieto olisi parhaiten päätöksentekijöiden

hyödynnettävissä. Davies & Nutley (2008) ovat puoltaneet ideoiden muodossa

esitettyä tutkimustietoa, Lavis et al. (2003) ja Moore et al. (2011) ovat olleet aiem-

mista tutkimustuloksista koostuvien yhteenvetoartikkeleiden kannalla ja Mikulskie-

ne (2013) puolestaan on ehdottanut muutostiedon sisällyttämistä tutkimuksiin.

Näistä eniten tämän tutkimuksen tuloksia puoltavat eri tutkimuksista koostuvat yh-
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teenvetoartikkelit. Lainvalmistelun kiireiset aikataulut ja muut samanaikaisesti hoi-

dettavat työtehtävät saavat aikaan sen, ettei päätöksentekijöillä ole useinkaan

mahdollisuutta tutustua laajoihin tutkimusraportteihin. Tutkimuksessa nousi esiin

selvä tarve uusista tutkimuksista tehdyille tiivistelmille, joista keskeisimmät tulokset

käyvät selkeästi ilmi. Tutkimusorganisaatioissa tarve tunnistettiin, mutta tutkimus-

ten tiukat aikataulut pakottavat tutkijat siirtymään seuraavan tutkimuksen pariin

heti edellisen valmistuttua, jolloin tiivistelmien teko on heille haasteellista. Tiivis-

telmistä saatavan hyödyn voidaan tämän tutkimuksen perusteella arvioida olevan

päätöksentekijöille merkittävä, joten tutkimusorganisaatioissa tämä olisi syytä

huomioida.

Vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa tutkimustiedon hyödyntämisessä on

kiistaton, kun katsotaan aiempia tutkimuksia ja tämän tutkimuksen tuloksia. Sekä

päätöksentekijöiden ja tutkijoiden on hyödyllistä olla tietoisia kummankin osapuo-

len ajankohtaisista projekteista ja mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista niihin

liittyen. Empiirinen aineisto vahvistaa, että vuoropuhelua tulisi olla nykyistä enem-

män. Vuoropuhelu mahdollistaa tasapainoisen tiedon vaihtamisen päätöksenteki-

jöiden ja tutkijoiden välillä (Alavi & Leidner, 2001) ja edesauttaa uuden yhteisen

ymmärryksen saavuttamista (Davies & Nutley, 2008; Dawes et al., 2009; Lavis et

al., 2003; Mikulskiene, 2013). Joissakin lainsäädäntöhankkeissa vuorovaikutus

päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välillä tapahtuu useassa vaiheessa tutkimus- ja

päätöksentekoprosessin aikana esimerkiksi työryhmätyöskentelyn kautta, kuten

Davies & Nutley (2008), Kothari et al. (2009) ja Lavis et al. (2003) ovat esittäneet.

Näin ei kuitenkaan ole kaikissa hankkeissa.

Sekä tämä tutkimus että aiemmat tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että päätök-

senteossa hyödyntämättä jäävä tutkimustieto on usein sellaista, johon on syystä

tai toisesta vaikeaa päästä käsiksi. Syitä tähän ovat esimerkiksi rajattu pääsy tie-

teellisiin tietokantoihin ja tietokantojen maksullisuus (Mikulskiene, 2013; Moseley &

Tierney, 2005), joihin ratkaisu olisi esimerkiksi organisaation omien tai ulkopuolis-

ten kirjastojen hyödyntäminen tietoon käsiksi pääsemisen helpottamiseksi. Tämä

kuitenkin koetaan liian työlääksi toimintatavaksi, mikäli aikaa on vähän ja tietoa

pitäisi löytää mahdollisimman nopeasti.
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Tämä tutkimus näyttää tutkimustiedon ristiriitaisuuden uudessa valossa aiempiin

tutkimuksiin nähden. Tutkimustiedon hyödyntämistä koskevissa tutkimuksissa on

aikaisemmin annettu erittäin vähän painoarvoa tutkimustulosten ristiriitaisuudelle

ja sen vaikutuksille. Tämän tutkimuksen mukaan kyse on kuitenkin melko suuresta

ongelmasta, jonka haitta hyödynnettävyydelle päätöksenteossa on merkittävä.

Tutkimustiedon ristiriitaisuuteen liittyviä haasteita on pohdittu myös luvussa 6.3.

Uusi löydös aiempiin tutkimuksiin nähden on myös se, että empiirisen aineiston

perusteella vaatimus tutkimusnäytöstä päätöksenteon tukena ei ole riittävän sitova

ja tämän vuoksi päätöksentekijät eivät koe velvollisuudekseen perustella päätöksiä

tutkimustiedolla. Tätä voidaan ainakin osittain selittää poliittisen päätöksenteon

erityispiirteillä, joita käsitellään luvussa 6.3.3. niiden tutkimustiedon hyödyntämisel-

le asettavien haasteiden osalta.

6.3 Haasteet tutkimustiedon hyödyntämisessä

Luvussa 2.4 oli laajasti perehdytty aiempiin tutkimuksiin tieteellisen tiedon hyödyn-

tämisen haasteista ja esteistä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat osittain aiem-

pia tutkimuksia, mutta tutkimuksen avulla onnistuttiin löytämään myös uusia haas-

teita. Tutkimuksen perusteella tutkimustiedon hyödyntämisen haasteille ja esteille

on luotu jaottelu kolmeen eri ryhmään, joiden mukaisesti tarkastelu tässä alalu-

vussa etenee. Jaottelu on seuraava:

· Päätöksentekijälähtöiset haasteet

· Tutkijalähtöiset haasteet

· Muut haasteet, joihin vaikuttaminen on vaikeaa

6.3.1 Päätöksentekijälähtöiset haasteet

Tutkimustiedon vähäisyys tai puute nousi empiirisessä aineistossa yhdeksi suu-

rimmista tutkimustiedon hyödyntämisen haasteista lainsäädäntöhankkeiden

avainhenkilöiden keskuudessa. Aiemmissa tutkimuksissa tätä ongelmaa on lähes-
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tytty esittämällä, että päätöksentekijöiden tiedonhakutaidoissa sekä kyvyssä tulkita

ja hyödyntää tutkimustuloksia olisi parannettavaa (Mikulskiene, 2013; Moseley &

Tierney, 2005). Tiedonhakutaitojen tasoa ei tässä tutkimuksessa tutkittu, eikä tä-

ten erikseen kysytty, mutta kukaan haastatelluista ei tuonut esiin puutteita omissa

taidoissaan. Tutkimuksen perusteella ei voida siis täysin pois sulkea puutteita pää-

töksentekijöiden tiedonhaku- ja hyödyntämistaidoissa, mutta niistä ei löydetty viit-

teitä. Rajattu pääsy tieteellisiin tietokantoihin esimerkiksi käytön maksullisuuden

vuoksi tunnistettiin esteeksi tutkimustiedon hyödyntämiselle sekä tässä että aiem-

missa tutkimuksissa (Mikulskiene, 2013).

Tutkittujen lainsäädäntöhankkeiden valossa ei löydetty tukea Mikulskienen (2013)

väitteelle siitä, etteivät päätöksentekijät etsisi ja pyrkisi hyödyntämään näyttöä

päätöksenteon tukena. Myöskään Newmanin et al. (2013) tutkimustulos tutkimus-

tiedon vähäisen arvostuksen suhteesta päätöksentekijöiden puutteelliseen kykyyn

ymmärtää tutkimustietoa ei saanut vahvistusta, sillä tutkimuksessa ei ilmennyt on-

gelmia tutkimustiedon arvostuksessa tai päätöksentekijöiden kyvyssä ymmärtää

tutkimustietoa.

Päätöksentekijän verkostojen merkitys korostui aiemmissa tutkimuksissa, joskaan

verkostojen rajallisuutta ei esitetty varsinaisena tutkimustiedon hyödyntämisen

esteenä tai haasteena (esim. Davenport & Prusak, 1998; Gomulia, 2006; Nahapiet

& Ghoshal, 1998). Tutkimus tukee aiempia tuloksia verkostojen tärkeydestä ja

osoittaa, että lainvalmistelijan suhteet ja verkostot vaikuttavat tiedon jakamiseen ja

päätöksenteon tehokkuuteen. Empiirisen aineiston mukaan etenkin tutkimusorga-

nisaatioiden edustajat näkevät lainvalmistelijan verkostojen rajallisuuden tutkimus-

tiedon hyödyntämisen haasteena.

Davenport & Prusakin (1998) esittämä päätöksentekijöiden ja tutkijoiden kulttuuri-

en, sanaston ja viitekehysten erilaisuus voidaan empiirisen aineiston perusteella

katsoa tiedostetuksi, mutta toisin kuin aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, lain-

valmistelutyössä erilaisuutta ei nähdä varsinaisena haasteena tutkimustiedon hyö-

dyntämiselle. Ainoastaan tutkimuksessa haastatellut tutkimusorganisaatioiden

edustajat kokivat, että virkamiesten olisi hyvä tuntea laajemmin tutkimuslaitosten
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toimintaa ymmärtääkseen tutkimuskenttää ja tutkimusta paremmin. Tutkimuksen

perusteella vaikuttaa siltä, että varsinkin valtionhallinnon alaisten tutkimuslaitosten

tutkijat tuntevat melko hyvin valtioneuvoston lainvalmistelua ja päätöksentekoa.

Tutkituissa organisaatioissa ei löytynyt merkkejä tutkimustiedon hyödyntämistä

haittaavasta kulttuurista. Näin ollen Moseley & Tierneyn (2005) väitteelle siitä, että

tutkimusartikkeleiden lukemista ei kaikissa työympäristöissä tuettaisi tai pidettäisi

oikeana työnä, ei saatu vahvistusta. Sen sijaan lainsäädäntöhankkeiden kiireelliset

aikataulut sekä ministeriöiden hektinen työtahti ja useat samanaikaisesti valmisteil-

la olevat asiat saavat aikaan sen, ettei tutkimustietoon perehtymiseen ole käytet-

tävissä riittävästi aikaa. Tähän liittyen empiirisessä aineistossa mainittiin myös

päätöksentekijöiden fyysisten tietoaineistojen vähäisyys, joka osaltaan vähentää

mahdollisuutta hyödyntää tutkimustietoa, koska kiireisessä aikataulussa ei aina ole

aikaa etsiä tieteellistä materiaalia verkosta. Havainto oli mielenkiintoinen, sillä ai-

emmista tutkimuksista ei löydetty mainintoja tästä haasteesta.

Uutena haasteena tutkimuksessa löydettiin tutkimustiedon hyödyntämiseen sisäl-

tyvä henkilöriski, jolla tarkoitetaan päätöksentekijän omaa vastuuta riittävän laajas-

ta, monipuolisesta ja ajantasaisesta tietopohjasta valmisteltavassa asiassa. Tieto-

pohjan riittävyyttä on vaikea mitata ja etenkin virkatyönä tehtävässä lainvalmiste-

lussa riski valmistelun perustan murenemiselle on kohtalaisen suuri, mikäli myö-

hemmin todetaan, että valmistelu on perustunut riittämättömään tietoperustaan.

Tämä haaste voidaan siis nähdä melko merkittävänä.

Tutkimuksessa ei havaittu viitteitä siitä, että tutkimustietoa ei hyödynnettäisi vää-

rinymmärrysten tai virheiden pelossa, kuten Moseley & Tierney (2005) ovat esittä-

neet. Toisaalta tutkimuksessa on todettu, että esimerkiksi olemassa olevien tutki-

mustulosten ristiriitaisuus saattaa johtaa siihen, ettei tutkimustietoa pystytä hyö-

dyntämään lainkaan kyseisen asian valmistelussa. Tällä voi olla yhtymäkohtia Mo-

seley & Tierneyn (2005) havaintoon. Sama pätee Alavi & Leidnerin (2001) aiem-

paan tutkimustulokseen, jonka mukaan päätöksentekijä voi jättää hyödyntämättä

tietyn tutkimustiedon, jos hän ei luota kyseiseen tietolähteeseen. Tälle ei varsinai-

sesti saatu tutkimuksessa vahvistusta, mutta tiedon luotettavuuteen ja lähdekriitti-
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syyteen liittyviä asioita käsiteltiin tutkimusaineistossa ja todettiin, että tiedon luotet-

tavuuden arvioiminen voi olla joskus haasteellista. Havainnolla on yhtymäkohtia

myös Cablen (2003) esittämiin näyttöön liittyvän päätöksenteon rajoitteisiin, joista

yksi oli tieteelliseltä näyttävä tieto, jolla yritetään vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Taulukkoon 3 on koottu päätöksentekijälähtöisiksi luokiteltavat teoreettisen viite-

kehyksen mukaiset haasteet sekä empiirisen aineiston mukaiset haasteet. Mikäli

sama tai vastaava haaste on esiintynyt sekä teoreettisessa viitekehyksessä että

empiirisessä aineistossa, haasteet on esitetty samalla rivillä.

Taulukko 3. Tutkimustiedon hyödyntämisen päätöksentekijälähtöiset haasteet
Teoreettisen viitekehyksen
mukaiset haasteet

Empiirisen aineiston
mukaiset haasteet

Päätöksentekijälähtöiset haasteet

Rajalliset vuorovaikutustaidot tutkimuskentän
suuntaan Puutteelliset verkostot

Rajallinen tutkimuksen ja tutkimuskentän
tuntemus

Kulttuurien erilaisuus asiantuntijoiden ja tutki-
joiden välillä

Puutteellinen tutkimuslaitosten tuntemus

Ministeriöissä riittämätön ymmärrys tutkimus-
laitosten aika- ja raharesursseista

Ministeriöiden tilaajaosaamisessa puutteita
Puutteelliset tiedonhakutaidot

Rajallinen taito tulkita ja hyödyntää tutkimustu-
loksia

Tutkimustietoa ei löydy tai sitä on hyvin vähän

Rajattu pääsy tieteellisiin tietokantoihin Ei pääsyä kaikkiin tieteellisiin tietokantoihin tai
ne ovat maksullisia

Tutkimustiedon arvostuksen puute

Väärinymmärrysten ja virheiden pelko

Epäluottamus tietolähteeseen

Aikataulupaineet Lainsäädäntöhankkeiden kiireelliset aikataulut

Organisaatiokulttuuri, joka ei tue tutkimustie-
toon käytettyä työaikaa

Päätöksentekijöillä rajalliset fyysiset tietova-
rannot
Päätöksentekijän henkilökohtainen vastuu
oman tietopohjan riittävyydestä ja ajan tasalla
pitämisestä
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6.3.2 Tutkijalähtöiset haasteet

Tutkimus osoittaa, ettei tieteellinen tieto aina sovellu päätöksenteon tarpeisiin.

Tämän ovat todenneet myös Head (2010) ja Kothari et al. (2009) omissa tutkimuk-

sissaan. Empiirisen aineiston perusteella voidaan päätellä, että ilmiön syyt voivat

johtua monista eri asioista, esimerkiksi tutkimustiedon rakenteesta, esitys- tai ra-

portointitavoista, tiedon ristiriitaisuudesta tai sen sisältämistä arvolatauksista. Täs-

sä tutkimuksessa ja aiemmissa tutkimustuloksissa (esim. Davies & Nutley, 2008;

Kothari et al., 2009; Lavis et al., 2003; Moore et al., 2011) painottuu päätöksente-

kijöiden ja tutkijoiden vuoropuhelun tärkeys. Vuorovaikutusta lisäämällä voitaisiin

keskustella olemassa olevasta tutkimustiedosta ja sen soveltamistavoista, jolloin

tutkimustieto avautuu päätöksentekijöille paremmin ja myös hyödynnettävyys pa-

ranee. Toisaalta myös tutkimustiedon raportointitapojen kehittäminen paremmin

päätöksentekoa palvelevaan suuntaan nähtiin tarpeellisena niin aiemmassa tutki-

muksessa (Mikulskiene, 2013) kuin tässäkin. Uusista tutkimuksista ja tuloksista

viestimisessä koetaan olevan tarvetta tehostamiseen ja parempaan kohdentami-

seen, kuten Lavis et al. (2003) ja Moore et al. (2011) ovat todenneet.  Tutkimustu-

losten esitystapaan liittyviä haasteita ja ratkaisuja niihin on käsitelty tarkemmin

luvussa 6.2.

Tutkimusten ajoittuminen päätöksenteon kannalta hankalaan ajankohtaan on tun-

nistettu Kotharin et al. (2009) tutkimuksessa haasteeksi tutkimustiedon hyödyntä-

miselle.  Tämä haaste tuli konkreettisimmin ilmi yhdessä tutkituista lainsäädäntö-

hankkeista, kun huomattiin, ettei kyseiseltä alalta ole mahdollista saada tutkimus-

tuloksia lyhyellä aikavälillä, vaan tutkimukset voivat viedä jopa useita vuosikym-

meniä. Muilta osin tutkimusten ajoitusta ei nähty erityisen ongelmallisena. Voidaan

kuitenkin arvioida, että tämän haasteen esiintyminen vaihtelee tieteenalasta riip-

puen, sillä tutkimusten toteutusmahdollisuudet ja edellytykset vaihtelevat alan mu-

kaan. Tätä arviota vahvistaa se, että jo kolmen eri lainsäädäntöhankkeen välillä oli

eroja siinä kuinka paljon tutkimustietoa valmisteltavaan asiaan liittyen oli valmiiksi

saatavilla.
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Headin (2010) esittämille väitteille siitä, että päätöksentekijät näkisivät tutkimustie-

don heikon hyödyntämisen tutkimuskentästä johtuvana, saatiin vain tutkimustiedon

esitystavan ja tuloksista viestimisen osalta vahvistusta. Sen sijaan tutkimuksessa

ei noussut esille kritiikkiä tutkimustulosten laatuun tai käytännön tarpeiden kapea-

alaiseen huomiointiin liittyen. Myöskään Mikulskienen (2013) esittämää tutkijoiden

etääntymistä poliittisesta kontekstista ja käytännön tarpeista ei tutkimuksen perus-

teella ole havaittavissa. Tässä tutkimuksessa etääntymistä on estänyt se, että osa

tutkijoista on työskennellyt ministeriössä ja tuntee hyvin toimintaympäristön erityis-

piirteet.

Aiemmissa tutkimuksissa yhdeksi mahdolliseksi haasteeksi oli nimetty sidosryhmi-

en tai päätöksentekijöiden tutkijoihin kohdistama painostus, jotta tutkimusta voitai-

siin ohjata kohti haluttuja tutkimustuloksia (Davies & Nutley, 2008; Kothari et al.,

2009; Lavis et al., 2003). Tässä tutkimuksessa ei löydetty tukea kyseiselle haas-

teelle.

Taulukkoon 4 on koottu tutkijalähtöisiksi luokiteltavat teoreettisen viitekehyksen

mukaiset haasteet sekä empiirisen aineiston mukaiset haasteet. Mikäli sama tai

vastaava haaste on esiintynyt sekä teoreettisessa viitekehyksessä että empiirises-

sä aineistossa, haasteet on esitetty samalla rivillä.

Taulukko 4. Tutkimustiedon hyödyntämisen tutkijalähtöiset haasteet
Teoreettisen viitekehyksen
mukaiset haasteet

Empiirisen aineiston
mukaiset haasteet

Tutkijalähtöiset haasteet

Tutkimustiedon soveltumattomuus käytännön
tarpeisiin

Tutkimustieto ei ole tarkoitukseen ja tieto-
tarpeeseen sopivaa tai sitä ei ole mahdollista
hyödyntää

Tutkimusten sisältämät arvolataukset

Tutkimustulosten heikkolaatuisuus

Tutkimustulosten raportointitapa ei vastaa
päätöksentekijöiden tarpeita

Tutkimustulosten esitystapa ei tue tutkimus-
tiedon hyödyntämistä

Päätöksentekijöitä ei informoida riittävästi
tutkimustuloksista

Tutkimustuloksista viestimisessä on puutteita
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Tutkijoiden etääntyminen poliittisesta
kontekstista ja käytännön tarpeista

Tutkimuksen ajoituksen ongelmallisuus
päätöksenteon kannalta

Tietyillä aloilla tutkimustietoa ei ole mahdollista
tuottaa lyhyessä ajassa

Sidosryhmien tai muiden päätöksentekoon
vaikuttavien toimijoiden painostus

6.3.3 Muut haasteet

Tutkimustiedon hyödyntämisen muihin haasteisiin voidaan luokitella ne haasteet,

jotka eivät ole suoranaisesti päätöksentekijöistä tai tutkijoista johtuvia, vaan liitty-

vät esimerkiksi tutkimustiedon ja valtionhallinnon päätöksenteon luonteeseen ja

erityispiirteisiin. Näihin haasteisiin vaikuttaminen on vaikeaa, mutta esimerkiksi

vuorovaikutuksella voidaan edesauttaa etenkin tulkintaa vaativien ja ristiriitaisten

tilanteiden selvittämistä.

Sekä aiemmassa tutkimuksessa (Kothari et al., 2009) että tässä tutkimuksessa

havaittiin yhdeksi tutkimustiedon hyödyntämistä haittaavaksi tekijäksi ristiriidat asi-

antuntijatiedon ja tutkimustiedon välillä. Ristiriitojen kuvattiin empiirisessä aineis-

tossa voivan kärjistyä jopa niin, että päätöksentekijät kokevat tutkijoiden olevan

väärässä, kun tutkimustulokset eivät ole halutunlaisia. Tällä ilmiöllä voidaan nähdä

olevan yhtymäkohtia toiseen haasteeseen, poliittisen päätöksenteon erityispiirtei-

siin, jolle löytyi vahva näyttö sekä aiemmasta tutkimuksesta (Mikulskiene, 2013)

että tästä tutkimuksesta. Poliittiset sitoumukset ja poliittisen päätöksenteon erityis-

piirteet vaikuttavat tutkimustiedon hyödyntämiseen niin voimakkaasti, että mikäli

tutkimustieto ei tue aiemmin sovittua poliittista linjaa, poliittinen sitoumus menee

tutkimusnäytön edelle päätöksenteossa. On syytä huomioida, että tämä ei päde

kaikkiin lainsäädäntöhankkeisiin, mutta tutkimuksen empiirinen aineisto osoitti näin

tapahtuvan joissakin hankkeissa.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin, että tutkimustiedon tulkintaa

vaativa luonne saattaa olla haaste sen hyödyntämiselle päätöksenteossa. Tällä

tarkoitettiin sitä, että tiedon tulkitsijan arvoista riippuen sama tieto voidaan tulkita

eri tavoin. (Sanderson, 2011.) Tutkimustulokset eivät varsinaisesti puoltaneet tätä,
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joskin voitiin havaita, että tutkimustiedon ristiriitaisuus koettiin jonkinlaiseksi haas-

teeksi. Synteesin luominen tutkijoiden ristiriitaisista näkemyksistä nähtiin vaikeana.

Uutena haasteena tutkimustiedon hyödyntämiselle tämä tutkimus esittää lainsää-

däntöhankkeiden monimutkaista ja ehkä joskus liiankin monipuolista luonnetta.

Osa valtioneuvoston lainsäädäntöhankkeista on niin nykyisin niin suuria, että ne

liittyvät useampaan eri tieteenalaan ja hankkeen fokusta on hankala hahmottaa.

Tästä syystä myös tietotarpeiden ja relevantin tutkimustiedon määrittely on erittäin

haasteellista. Lakihankkeiden juuret ovat hallitusohjelmissa, joita on kritisoitu ta-

voitteiden moninaisuudesta ja kokonaiskuvan epäselvyydestä.

Taulukkoon 5 on koottu ne haasteet, jotka voidaan luokitella tutkimustiedon hyö-

dyntämisen muiksi haasteiksi. Taulukossa on lueteltu sekä teoreettisen viitekehyk-

sen mukaiset haasteet että empiirisen aineiston mukaiset haasteet. Mikäli sama

tai vastaava haaste on esiintynyt sekä teoreettisessa viitekehyksessä että empiiri-

sessä aineistossa, haasteet on esitetty samalla rivillä.

Taulukko 5. Tutkimustiedon hyödyntämisen muut haasteet

Teoreettisen viitekehyksen
mukaiset haasteet

Empiirisen aineiston
mukaiset haasteet

Muut haasteet, joihin vaikuttaminen vaikeaa

Tutkimustiedon tulkintaa vaativa luonne (sama
tieto voidaan tulkita eri tavoin)

Tutkimustiedon ristiriitaisuus

Hallituksen poliittiset sitoumukset Poliittisen päätöksenteon erityispiirteet

Ristiriidat asiantuntijatiedon ja tutkimustiedon
välillä

Asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemysten
yhteentörmäykset

Lainsäädäntöhankkeiden kompleksisuus
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa vastataan tutkimusraportin johdannossa esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin ja johdetaan vastausten pohjalta suositukset tutkimustiedon tarkoituksen-

mukaiseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen valtioneuvoston lainvalmistelussa.

Lisäksi ehdotetaan aiheita mahdollisille jatkotutkimuksille, joille tämän tutkimuksen

tulokset toimivat suunnan näyttäjänä.

Ensimmäinen alatutkimuskysymys:

’Miten tutkimustietoa hyödynnetään valtioneuvoston lainvalmistelussa?’

Kolmen tutkimuksen kohteena olleen lainsäädäntöhankkeen taustalla on ollut tut-

kimuksista saatu tieto, joten tämän pohjalta tutkimustiedon voidaan todeta olevan

liikkeelle paneva tekijä valtioneuvoston lainvalmistelussa. Tutkimustietoa hyödyn-

netään instrumentaalisesti, käsitteellisesti ja symbolisesti. Hyödynnettävä tutki-

mustieto on tutkittujen hankkeiden valossa pääosin jo olemassa olevaa, mutta tar-

vittaessa teetetään myös uusia tutkimuksia. Tiedon lähteistä lainvalmistelijat tu-

keutuvat eniten tieteellisiin julkaisuihin ja artikkeleihin sekä esimerkiksi tilastotie-

toon. Oman alan tutkimusorganisaatioiden osaamista hyödynnetään laajasti lain-

säädäntöhankkeiden yhteydessä. Pyrkimyksenä on, että päätöksenteon tukena

hyödynnettävä tutkimusnäyttö on kestävää.

Tutkimustietoon yhdistyy päätöksentekotilanteessa lainvalmistelijan kokemus, asi-

antuntijatieto, arvot ja uskomukset, eli myös hiljainen tieto on osa tutkimustiedon

hyödyntämistä. Lainvalmistelijan viralliset ja epäviralliset verkostot ovat tärkeä teki-

jä tutkimustiedon tunnistamisessa, jakamisessa ja hyödyntämisessä. Toimivat ver-

kostot mahdollistavat nopean tiedon saannin sekä asiantuntijatyössä tarpeellisen

keskustelun ja näkemysten vaihtamisen. Verkostojen toiminnassa ja hyödyntämi-

sessä korostuu myös luottamuksen merkitys. Lainsäädäntöhankkeille tyypillistä

työryhmätyöskentelyä sekä muuta lainvalmisteluun liittyvää vuorovaikutusta ja yh-

teistyötä edesauttaa huomattavasti kognitiiviseen pääomaan sisältyvän yhteisen

ymmärryksen saavuttaminen.
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Toinen alatutkimuskysymys:

’Minkä tyyppistä tietoa lainvalmistelijoilta jää käyttämättä ja miksi?’

Tiedon hyödyntämistä voidaan jossain määrin edistää tutkijan ja lainvalmistelijan

välisellä vuorovaikutuksella. Puutteilla, joita on uusista tutkimuksista ja tutkimustu-

loksista viestimisessä sekä tutkimusten esitys- ja raportointitavassa voi olla vaiku-

tusta siihen, etteivät päätöksentekijät hyödynnä tutkimustietoa, koska eivät ole

tietoisia relevanteista tutkimuksista tai eivät esimerkiksi tutkimusraporttien laajuu-

den vuoksi pysty tietyissä aikarajoissa tutustumaan niihin. Tutkimuksessa nousikin

esiin tarve tiivistetylle tutkimustiedolle, jonka lukeminen on mahdollista kiireessä-

kin. Myös tutkimusorganisaatioiden viestintää toivottiin tehostettavan ja kohden-

nettavan niin, että se palvelisi päätöksenteon tarpeita entistä tarkoituksenmukai-

semmalla tavalla.

Tutkimustiedon hyödyntämiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten helposti tietoon

pääsee käsiksi. Mikäli tarvittava tieto on saatavissa esimerkiksi vain maksullisen

tietokannan avulla, tieto voi jäädä saamatta ja hyödyntämättä, sillä tutkimuksen

mukaan kiireisessä lainvalmistelutyössä ei ole aina mahdollista ryhtyä asioimaan

esimerkiksi kirjaston kautta tietyn tiedon saamiseksi. Hyödyntämättä saattaa jäädä

myös ristiriitainen tutkimustieto. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tutkimustulok-

set osoittavat, että tutkimustietoa jätetään hyödyntämättä sen vuoksi, ettei vaati-

mus päätöksenteon perustumisesta tieteelliseen tietoperustaan ole nykyisellään

riittävän sitova.

Kolmas alatutkimuskysymys:

’Mitkä tekijät hankaloittavat tai estävät tutkimustiedon hyödyntämistä lainvalmiste-

lussa?’

Varsinaisia lainvalmistelussa hyödynnettävän tutkimustiedon esteitä todettiin ole-

van varsin vähän. Rajanveto esteen ja haasteen välillä riippuu haastateltavan

omasta näkemyksestä. Tutkimuksessa tunnistetut haasteet voidaan luokitella kol-

meen ryhmään: päätöksentekijälähtöiset haasteet, tutkijalähtöiset haasteet ja muut

haasteet, joihin vaikuttaminen on vaikeaa. Päätöksentekijälähtöisiä haasteita ovat
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valmisteltavaan asiaan liittyvän tutkimustiedon vähäisyys tai puuttuminen, rajattu

pääsy tieteellisiin tietokantoihin, lainvalmistelijan verkostojen rajallisuus, tutkimus-

kentän rajallinen tuntemus, ajankäytölliset haasteet, fyysisten tietoaineistojen vä-

häisyys sekä se, että päätöksentekijällä on itsellään vastuu riittävästä tietopohjasta

valmisteltavassa asiassa. Tutkijalähtöisiä haasteita ovat tutkimustiedon osittainen

soveltumattomuus päätöksenteon tarpeisiin, tutkimusten ajoitusongelmat päätök-

sentekoon nähden sekä puutteet tutkimuksista viestimisessä. Haasteeksi todettiin

myös se, etteivät tutkimustiedon esittämis- ja raportointitavat nykymuodossaan

välttämättä aina tue päätöksentekoa. Muita haasteita ovat ristiriidat asiantuntijatie-

don ja tutkimustiedon välillä, poliittiset sitoumukset ja poliittisen päätöksenteon

erityispiirteet, tutkimustiedon ristiriitaisuus sekä valtioneuvoston lainsäädäntö-

hankkeiden kompleksisuus.

Päätutkimuskysymys:

’Miten tutkimustietoon perustuva päätöksenteko toteutuu valtioneuvoston lainval-

mistelussa?’

Tutkittujen lainsäädäntöhankkeiden valossa näyttää siltä, että tutkimustietoa pyri-

tään tietoisesti hyödyntämään päätöksenteon tukena. Tutkimustiedosta voidaan

hakea suuntaa valmisteltavassa asiassa etenemiseen, saada tukea tietyn asian

oikeaksi todistamisessa, löytää laajempaa ymmärrystä tuovaa näkökulmaa tai

saada konkreettista näyttöä päätösten perustelemiseksi. Syyt tutkimustiedon hyö-

dyntämättömyydelle ovat pääosin inhimillisiä: tutkimustietoa valmisteltavasta asi-

asta on hankala löytää, aikataulupaineet eivät mahdollista syvällistä tutkimustie-

toon tutustumista tai tutkimustieto on ristiriitaista. Joihinkin näistä asioista voidaan

vaikuttaa omalla tai organisaation toiminnalla, mutta osa tutkimustiedon hyödyn-

tämisen haasteista on hankalammin voitettavissa. Esimerkiksi poliittisen päätök-

senteon erityispiirteiden vaikutus lainvalmisteluun todettiin tässä tutkimuksessa

melko merkittäväksi ja lainvalmistelijat kokevat, että vahvinkin tutkimusnäyttö voi-

daan poliittisilla linjauksilla kumota.

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan esittää seuraavat käytännön suositukset

valtioneuvoston päätöksenteon tietopohjan parantamiseen tähtäävälle työlle sekä
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tutkimusorganisaatioille, jotka tuottavat valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa

tutkimustietoa:

1. Vuoropuhelua lainvalmistelijoiden ja tutkijoiden välillä tulisi lisätä. Tietoisuus

uusista tutkimuksista, alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä tutkimus-

ja ministeriöympäristöistä lisääntyisi esimerkiksi kuukausittaisissa kokoon-

tumisissa, joissa on edustettuina sekä ministeriö että tutkimusorganisaatiot.

Tällaista tapaa kuvattiin varsin toimivaksi yhdessä tässä tutkimuksessa mu-

kana olleista hankkeista.

2. Lainvalmistelun työryhmätyöskentelyä tulisi uudistaa pohtimalla jatkossa

tarkemmin millainen on tarkoituksenmukaisin kokoonpano missäkin valmis-

teluvaiheessa. Avoin ja osallistava työskentelytapa on edelleen tavoittele-

misen arvoinen, mutta valmistelun fokuksen säilyttämiseksi kokoonpanon ei

tarvitsisi kaikissa valmisteluvaiheissa olla välttämättä yhtä laaja.

3. Lainvalmistelun kannalta relevantin tutkimustiedon etsimisen ja siihen kiinni

pääsemisen helpottamiseksi voitaisiin pohtia tiedon välittäjien hyödyntämis-

tä ministeriöissä. Lainsäädäntötyön aikataulujen voidaan olettaa jatkossakin

pysyvän kiireisinä, joten lainvalmistelijoiden työtaakkaa voitaisiin helpottaa

tiedon välittäjien tarjoamalla asiantuntija-avulla.

4. Valtioneuvoston IT-ympäristöä ja tietojärjestelmiä tulee yhdenmukaistaa.

Jatkossa kaikissa ministeriöissä tulisi olla käytössä esimerkiksi sama

asianhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa tiedon jakamisen yli organisaa-

tiorajojen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten tutkimustietoon perustuva

päätöksenteko toteutuu valtioneuvoston lainvalmistelussa. Tutkimuksen kohteena

oli kolme hallituksen kärkihankkeiksi valittua lainsäädäntöhanketta. Tutkimus teh-

tiin kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen ja haastattelut toteutettiin puolistrukturoi-

tuina yksilöhaastatteluina. Tutkimuksen olisi voinut tehdä myös kvantitatiivisella

tutkimusotteella, jolloin olisi ollut mahdollista ottaa tutkittavaksi suurempi määrä
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hankkeita ja hankkeiden välisiä tuloksia olisi voitu vertailla keskenään. Tällöin tut-

kimuksen tulokset olisivat olleet myös jonkin verran yleistettävämpiä. Tämän tut-

kimuksen empiirisen aineiston pohjautuessa pieneen määrään haastatteluita, tut-

kimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä. Tutkimustulokset tukevat suurelta osin

aiempien tutkimusten tuloksia, ja lisäksi tässä tutkimuksessa saatiin muutamia

uusia ja kiinnostavia tuloksia aiempia tutkimuksia täydentämään. On syytä huomi-

oida, että tulokset olisivat voineet olla toisenlaisia, mikäli otos olisi sisältänyt nyt

tutkittujen hankkeiden sijasta toiset hankkeet.

Jatkotutkimuksen kannalta tämä tutkimus nosti esiin muutamia mielenkiintoisia

kokonaisuuksia. Esimerkiksi tarve entistä kriittisemmälle päätöksentekoa koske-

valle tutkimukselle on ilmeinen ja erityisen kiinnostavaa olisi selvittää laajemmin

päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Myös tutkimustiedon vaikutta-

vuudesta päätöksentekoon on vielä nykyisin olemassa melko vähän tietoa. Koska

poliittinen päätöksenteko oli pääosin rajattu tämän tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen ulkopuolelle ja tutkimustuloksissa näkyi poliittisiin linjauksiin liittyvä prob-

lematiikka, voisi olla perusteltua tutkia jatkossa mitkä ovat todelliset edellytykset

tutkimustiedon hyödyntämiselle valtioneuvoston päätöksenteossa nimenomaan

poliittisen päätöksenteon näkökulmasta.
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LIITTEET

LIITE 1: Haastattelurunko lainsäädäntöhankkeiden vastuuhenkilöille

Taustakysymykset

Haastateltavan nimi:
Ministeriö:
Lainsäädäntöhanke, jonka valmistelussa
olette olleet mukana:
Kuinka pitkäkestoisesta hankkeesta oli
kyse:

Tutkimuskysymys Haastattelukysymykset Tarkentavat kysymykset

Miten tutkimustietoon
perustuva päätöksenteko
toteutuu valtioneuvoston
lainvalmistelussa?

Mikä oli hankkeen lähtökohta?

Missä käsityksenne mukaan on määritelty
se, mitä pitäisi valmisteltavaan asiaan
liittyen selvittää?

Millaisten eri asioiden ja toimijoiden koette
vaikuttavan lainvalmisteluprosessiin?

Millaisista lähteistä saatte tietoa lainval-
mistelun tueksi?

Oliko lakialoitteen taustalla
jokin tutkimus?

Miten eri toimijat vaikuttavat
lainvalmisteluprosessin
tehokkuuteen?

Miten vertailisitte näistä
lähteistä saatua tietoa
keskenään esim. tiedon
laadun ja luotettavuuden
näkökulmasta?

Miten tutkimustietoa
hyödynnetään valtioneuvoston
päätöksenteossa?

Missä määrin lainvalmistelussa hyödynnet-
tiin valmiita tutkimusaineistoja?

Tilattiinko tätä lainsäädäntöhanketta varten
tutkimuksia? Millä tahoilla tutkimukset
teetettiin?

Missä vaiheessa hanketta tutkimus tilat-
tiin?

Millä tavoin tutkimustietoa käsiteltiin?

Millä tavoin tutkimustietoa hyödynnettiin?

Koitteko, että teihin yritettiin vaikuttaa
esim. sidosryhmien taholta?

Esiteltiinkö tutkimustulokset poliittiselle
johdolle?

Muuttuiko valmisteltava asia tutkimustie-
don myötä?

Jos ei hyödynnetty, miksi ei?

Jos tilattiin, millaisia tutki-
muksia? Olivatko tutkimukset
laadullisia vai määrällisiä?

Miten koit ko. vaiheen vaikut-
taneen tutkimustiedon hyö-
dyntämiseen?

Esim. työryhmissä, valmiste-
luelimessä, sidosryhmien
kanssa jne.

Prosessoitiinko esim. valmis-
teluelimessä?

Mikä on käsityksenne siitä,
olisiko tutkimustiedon pitänyt
vaikuttaa tehtyyn päätök-
seen?



Kuultiinko sidosryhmiä tutkimukseen
liittyen?

Minkä tyyppistä tietoa
säädösvalmistelijoilta jää
käyttämättä ja miksi?

Jos tutkimuksia ei tilattu, mistä tämä joh-
tui?

Mahdollistiko hankkeelle asetettu aikataulu
tutkimusten tilaamisen?

Miten arvioisitte tilatun tutkimuksen ja sen
tulosten laatua?

Onko tilattu tutkimus julkaistu ministeriön
verkkosivuilla?

Mitkä tekijät hankaloittavat tai
estävät tutkimustiedon
hyödyntämistä lainvalmistelus-
sa?

Ovatko tilatut tutkimukset mielestänne
irrallaan lainvalmisteluprosessista?

Millaiseksi koitte laille annetun valmistelu-
aikataulun ja rahoituksen?

Onko ministeriössänne olemassa tutki-
mussuunnitelmaa esim. 4 vuodeksi?

Mitkä arvioisitte suurimmiksi haasteiksi
tutkimustiedon hyödyntämisessä lainval-
mistelutyössä?

Koitteko muita esteitä tutkimustiedon
hyödyntämiselle?

Jos on, kuka vastaa tutki-
mussuunnittelusta ja millai-
sella aikataululla?



LIITE 2: Haastattelurunko tutkijoille

Taustakysymykset

Haastateltavan nimi:
Organisaatio:
Lainsäädäntöhanke, johon olette tuotta-
neet tutkimustietoa:

Tutkimuskysymys Haastattelukysymykset Tarkentavat kysymykset

Miten tutkimustietoon
perustuva päätöksenteko
toteutuu valtioneuvoston
lainvalmistelussa?

Minkä verran organisaationne tekee yh-
teistyötä ministeriöiden kanssa?

Millaista tutkimustietoa olette tuottaneet tai
koonneet tähän lainsäädäntöhankkee-
seen?

Miten tuottamaanne tai kokoamaanne
tutkimustietoa on käsityksenne mukaan
hyödynnetty tässä lainsäädäntöhankkees-
sa?

Kertoisitteko hieman ministe-
riöyhteistyön muodoista?

Mihin tuottamanne tutkimus
liittyi (esimerkiksi kansainvä-
linen vertailu, nykytila)?

Miten tutkimustietoa
hyödynnetään valtioneuvoston
päätöksenteossa?

Millaisiksi koette lainsäädäntöhankkeiden
tutkimuksiin liittyvät toimeksiannot ministe-
riöiltä?

Ovatko tutkimusten laatimiseen annetut
aikataulut ministeriöiden taholta realistisia?

Miten tutkimus- ja tietotarpeet on määritel-
ty ministeriöiden taholta?

Miten hyvin ministeriöiden tutkimus- ja
tietotarpeita on mahdollista ennakoida?

Millä tavoin ministeriöt viestivät tutkimus-
ja tietotarpeistaan?

Ovatko toimeksiannot riittä-
vän selkeitä? Ovatko ne
toteutettavissa?

Minkä tyyppistä tietoa
säädösvalmistelijoilta jää
käyttämättä ja miksi?

Onko käyty keskustelua siitä, miten tehdyt
tutkimukset tai selvitykset ovat vastanneet
tutkimustarpeita?

Millaisia haasteita näkemyksenne mukaan
on ministeriöiden tilaajaosaamisessa
tutkimusten tai selvitysten suhteen?

Millä tavoin päätöksentekijöitä informoi-
daan uusista tutkimustuloksista?

Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät
haasteet tai esteet tutkimustiedon hyödyn-
tämiselle lainsäädäntöhankkeissa?

Ovatko nykyiset informointi-
toimet mielestänne riittävät?

Mitkä tekijät hankaloittavat tai
estävät tutkimustiedon
hyödyntämistä lainvalmistelus-
sa?


