Yhtäköyttä - miten tietoa tuotetaan yhdessä
Ajankohta: 15.11.2016 klo 9-12
Paikka: Helsinki, Balderin sali
Kesto: 3 h

Tervetuloa seminaariin tutkimustiedon paremmasta tuottamisesta ja käyttämisestä päätöksenteossa.
Tilaisuudessa esitellään uusia ajatuksia ja käytäntöjä tietotyöstä, ja näitä ideoita jalostetaan
pienryhmissä edelleen. Olet tervetullut kuulemaan, mitä Suomessa on meneillään, ja jakamaan omia
näkemyksiäsi siitä, miten yhteiskunnallisesti tärkeä tieto tuotetaan yhdessä. Tilaisuuden järjestävät
VN-TEAS-hanke Yhtäköyttä ja Future Earth Suomi.
Tiedon sitominen päätöksentekoon on keskeinen asia paremman yhteiskuntapolitiikan tekemisessä.
Jotta tutkimusta voidaan paremmin hyödyntää päätöksenteossa ja yhteiskunnassa laajemminkin, tulee
tiedon tuottamisen, välittämisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia, tapoja ja työkaluja suunnitella
yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Vain näin saadaan paras tutkimustieto mukaan päätöksentekoon
helposti hyödynnettävässä muodossa.
Seminaarissa pohditaan käytännön työkaluja päätöksentekoa tukevan tutkimuksen käyttöön ja etsitään
yhteistä näkemystä siitä, millainen tutkimus on vaikuttavaa ja miten sitä voidaan tukea. Toisaalta
tarkastellaan sitä, miten päätöksiä valmisteltaessa tämä tieto saataisiin paremmin hyödynnettyä.
Seminaarissa järjestäjät ja yhteistyökumppanit alustavan aiheesta omasta näkökulmastaan. Sen jälkeen
näistä keskustellaan pienryhmissä konkreettisten aiheiden kimpussa. Tarkoituksena on sekä oppia
muiden hyvistä käytännöistä että kehittää yhdessä vastauksia tämänhetkisiin tietotyön haasteisiin.
Seminaarin järjestävät yhteistyössä Yhtäköyttä-hanke ja Future Earth Suomi. Tämä tilaisuus on samalla
toinen Future Earth Suomen ja Oxford Researchin kolmiosaisessa työpajasarjassa, joka luo yhteistä
tietopohjaa siitä, miten eri tavoin tutkimus voi yhteiskunnassa vaikuttaa.

Yhteisiä työkaluja tietotyöhön
Yhtäköyttä-hanke on osa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa ja siihen kuuluvat Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Oxford Research ja Open Knowledge Finland. Hankkeessa on selvitetty
periaatteita ja keinoja, joilla tuodaan tieto päätöksentekoon paremmin ja kehitetty niin tiedon
tuottajille kuin hyödyntäjillekin sopivia yhteisiä tietotyön käytäntöjä sekä työkaluja. Seminaarissa
pohditaan näiden periaatteiden ja työkalujen hyödyntämistä eri yhteistyökumppaneiden kautta.
Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Future Earth Suomi ja Oxford Research järjestävät työpajasarjan tutkimuksen yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta. Tutkimuksen ja korkeakoulujen vaikuttavuudesta on viime aikoina käyty vireää
keskustelua, mutta toistaiseksi näkökulma on ollut pääsääntöisesti instituutioiden ja ohjauksen tasolla.
Yksittäinen tutkija tai tutkimushanke voi kuitenkin tehdä paljon sen eteen, että tutkimus vaikuttaa
myös tiedeyhteisön ulkopuolella. Tavoitteena on tarkastella ajankohtaisia tiedepoliittisia prosesseja
tietopohjan ja käytyjen keskustelujen valossa ja hahmottaa, miten tutkijat ja sidosryhmät voisivat
yhdessä edistää vaikuttavaa tutkimusta, joka palvelisi sekä yhteiskunnan tarpeita että tutkijoiden omaa
urakehitystä.

Ohjelma:
9:00 - 9:10: Tervetuloa
9:10 - 9:30: Yhtäköyttä-hankkeen tulosten esittely (Jouni Tuomisto, THL)
9:30 - 9:45: Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Tanja Suni, Future Earth Suomi ja Ida
Mielityinen, Akava)
9:45 - 9:50: Pitkän aikavälin politiikan instituutti (Jaakko Kuosmanen, Demos Helsinki)
9:50 - 9:55: Avoin kansalaistiede (Heidi Laine, OKFFI)
Kahvia, siirtyminen pienryhmiin.

10:00 - 11:30: Pienryhmätyöskentelyä
Ryhmä 1: Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus
○ Yhteisen tietopohjan luomista tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden
dimensiot tutkijan ja hankkeen lähtökohdista. Ajankohtaiset tiedepoliittiset prosessit tietopohjan ja
keskustelun valossa. Miten tutkijat ja sidosryhmät voivat yhdessä edistää vaikuttavaa tutkimusta, joka
palvelisi sekä yhteiskunnan tarpeita että tutkijoiden omaa urakehitystä?
Ryhmä 2: Pitkän aikavälin politiikan instituutti
○ Instituutti on Demos Helsingin johdolla kehitettävä toimintamalli, joka tuottaa Suomen parhaiden
tutkijoiden kanssa tulevaisuusskenaarioita hallinnollisista päätöksistä ja julkaisee arvioita päätösten
tiedeperusteisuudesta. Miten instituutin toimintaa voitaisiin kehittää? Mitä annettavaa Yhtäköyttäperiaatteilla olisi toiminnassa?
Ryhmä 3: Avoin kansalaistiede
○ Minkälaisen painoarvon saavat kansalaisten keräämät aineistot -kuten lintuhavainnot, tähtitaivaan
ilmiöt tai muinaisesinelöydöt? Ovatko maallikkojen tuottamat aineistot yhtä laadukkaita kuin
ammattitutkijoiden? Voidaanko tällaisia aineistoja hyödyntää tutkimuksen lisäksi yhteiskunnan
päätöksenteossa?
Ryhmä 4: Ryhmän aihe päätetään myöhemmin.

11:30 - 11:50: Yhteenveto pienryhmien tuloksista ja yhteinen keskustelu
11:50 - 12:00: Yhteenveto seminaarista - mitä tästä eteenpäin?

