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Tutkimuksen ja tutkijoiden paikka 
valtioneuvoston / ministeriötason 
innovaatiopolun osana – ei 
suunnitelmana, ehdotuksena, 
suosituksena tai tukena;

Tutkijan positio suhteessa 
hallintoon ja politiikkaan: 
Ikaroksen ongelma;

Innovaatiopolun rakenne ja 
prosessi;

Tapaustutkimukset: 
Eriarvoisuustyöryhmä ja 
Lastensuojelun jälkihuolto.



Ikaroksen ongelma innovaatiopolun osana
tehtävässä tutkimuksessa

Liian lähellä ”päättäjää” tehtävä 
tutkimus ”sulattaa” tutkijan siivet 
lisäämällä poliittista ohjausta ja 
vähentämällä riippumattomuutta;

Liian lähellä ”hallintoa” tehtävä 
tutkimus puolestaan ”kostuttaa” 
tutkijan siivet muuttamalla tutkimuksen 
selvitykseksi;

Samanaikaisesti liian lähellä päättäjää 
ja hallintoa tehtävä tutkimus etään-
nyttää tutkimuksen vertais-arvioidusta 
tutkijayhteisöstä, jossa relevanssi 
arvioidaan JUFO-pisteillä ja 
episteemisten yhteisöjen jäsenyydellä.





Innovaatiopolku sosiaali- ja terveyspolitiikassa (näin 
juohevasti ei koskaan käytännössä tapahdu)

Agendan
ideat

Työryhmän
(tms.)

inventiot

Sosiaaliturvan
Instituutiot

Riittävän hyvä
innovaatio

Pol. & Hal.
intressit

Implemen-
taatio



Minkälainen tutkimus osallistuu 
innovaatiopolkuun
Poliittisesti kuumaan agendaan 
vastaava – tiettyyn asiaan koskeva 
agenda saattaa innovaatiopolun eri 
vaiheissa olla tulikuuma noin 30 
minuuttia kahden vuoden aikana;

Innovaatiopolun eri vaiheiden 
aikatauluun sovitettu, joten hallituksen 
tulevaa tematiikan valintaa on syytä 
ennakoida;

Monitieteellisen kritiikin kestävä, joka 
sovittaa yhteen eri tieteenalojen 
käsitykset tarkasteltavana olevasta 
asiasta;

Määrällinen, mielellään rekisteripohjainen 
tutkimus: lähes poikkeuksetta 
päätöksentekoon tarvitaan luku ja 
jakauma sekä luottamus siihen, että ne 
ovat ”oikein”;

Teoreettisesti kohdennettu tutkimus, jossa 
moniulotteisesta ilmiöstä ”valaistaan” sillä 
hetkellä poliittisesti tärkeä teema;

Asiaan nähden impartiaalinen tutkimus –
kaikkea professionaalista ja sektoraalista
edunvalvontaa tukevaa tietoa epäillään 
refleksinomaisesti. 



Miten laadullinen (etnografinen) tutkimus 
osallistuu päätöksentekoon

Innovaatiopolkuihin liittyvä laadullinen 
tutkimus soveltuu ainakin erilaisten 
tapahtumaketjuihin liittyvien mekanismien 
tutkimukseen;

Esimerkiksi ylisukupolvista huono-
osaisuutta voidaan toki selvittää 
tilastollisten menetelmien avulla.

Laadulliset menetelmät ovat kuitenkin 
välttämättömiä ”sotkuisten” 
tapahtumaketjujen ja erilaisten 
valintatilanteiden selvittämisessä;

Samaten ne ovat enemmän kuin 
paikallaan pohdittaessa asiakkaan ja 
palvelujärjestelmän kohtaamisen 
vaikuttavuutta.

Pieni kartoitus kolmesta ministeriöstä ja 
seitsemän kokeneen seniorivirkamiehen 
osalta keväällä 2019:

• Kukaan heistä ei muistanut laadullista 
tutkimusta käytetyn innovaatiopolussa pl. 
joitakin poikkeuksellisia tapauksia 
(sosiaalihuolto, asunnottomuus); 

• Ei myöskään kokemusta laadullisen 
tutkimuksen hyödyntämisestä.

Jonkin verran mainintoja hallitusesityksen 
perusteluissa.

Eriarvoistumista käsittelevissä 
välikysymyksissä satunnaisia mainintoja.



Minkälainen tutkija osallistuu 
valtioneuvoston päätöksentekoon
Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa 
innovaatiopolkuun osallistumaan 
kykenevä tutkija;

Hallinnon mahdollisuudet ja politiikan 
tavoitteet tiedostava ja 
institutionaalisen 
toimeenpanokelpoisuuden osaava;  

Kilpailevia esityksiä priorisoimaan 
kykenevä ja niille vaihtoehtois-
kustannukset laskeva;

Politiikan, median ja hallinnon 
muodostavassa kolmiossa toimimaan 
kykenevä;

Neuvottelu- ja koordinaatiokykyinen 
silloin kun valintoja on tehtävä 
intressiryhmien kanssa;

Pidättäytyy oman henkilökohtaisen 
agendansa esittämisestä.





Eriarvoisuusryhmä (2018)

Kuumennettiin
agenda  

eriarvoisuuden
vähentämisen

idealla
(10/2016)

Kartoitettiin
potentiaaliset

inventiont
(3-8/2017)

Arvioitiin
instituutioiden

yhteensopivuus
(6-9/2017)

Rakennettiin
innovatiivine

n
uudistusten
yhdistelmä
(8-10/2017)

Sovitettiin yhteen
hallinnolliset, 

perustuslailliset ja 
poliittiset intressit

(11/2017-1/2018)

Sovittiin
implementaatio-,

rytmitys-, seuranta-
ja palautemallit

(2-3/2018 ja 8/2018)



Lastensuojelun jälkihuolto (2019)

Kuumennettiin
agenda  ylisuku-
polvisen huono-

osaisuuden idealla
(11/2018)

Kartoitettiin
työryhmässä
potentiaaliset

inventiot
(1//2019)

Arvioitiin
instituutioiden

yhteensopivuus
(2/2019)

Rakennettiin
innovatiivinen
uudistusten
yhdistelmä
(3/2019)

Sovitettiin yhteen
hallinnolliset, 

perustuslailliset ja 
poliittiset intressit

(4/2019)

Sovittiin
ehdotuksen

implementaatiosta
hallitusohjelma-
neuvotteluissa

(5/2019)



Takamatka –

Ylisukupolvinen huono-

osaisuus Suomessa

Esipuhe 1

1 Johdanto 6

2 Ylisukupolvisuus hyvinvointivaltiossa 26

3 Ylisukupolvisuus makrotasolla 55

4 Elämänkulku 81

5 Ylisukupolvisuus köyhyyspolitiikassa 155

6 Ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisu 
184

7 Ylisukupolvinen huono-osaisuus 230

Liite: aineistot ja menetelmät 245

Kirjallisuus 248

Tavoitteena selvittää, 

kuinka ylisukupolvinen huono-osaisuus 
siirtyy sukupolvelta toiselle, 

miten asiaan on tähän saakka vastattu ja 

minkälaisten uusien sosiaalisten 
käytäntöjen avulla tähän on mahdollista 
aikaisempaa vaikuttavimmin puuttua.



Tiivistäen 
Tutkimuksella ja tutkijoilla on 
luovuttamaton paikkansa 
valtioneuvoston 
innovaatiopoluissa;

Osallistuminen edellyttää 
tutkimuksen ohella myös hyvää 
ajoitusta ja riittävää luottamusta; 
sekä

Hallinnon mahdollisuuksien ja 
politiikan tavoitteiden 
systemaattista tuntemista, joka 
yhdistyy institutionaalisten 
rakenteiden osaamiseen.

Viime kädessä VN(K) on 
innovaatiopolun omistaja: 
demokratia ei perustu tutkittuun 
tietoon, vaan puolueiden ja 
etujärjestöjen intresseihin;

Samalla Ikaroksen kohtaloa 
välttelevällä tutkijalla on 
autonominen asema 
innovaatiopolussa;

Tuon aseman vahvistaminen 
edellyttää integriteettiä paitsi 
tutkijalta myös hallinnolta ja 
poliittiselta koneistolta.


