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@SiniSavilaakso



Totta vai tarua?
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Näyttö- / 
tiedeperustainen

Intressi- / 
arvoperustainen

Vastakkainasettelu Yhteistyö

Neuvonta

Lobbaus Aktivismi

Asianajo

Tiedonannot, 
raportit

Vetoomukset 
ympäristön puolesta

Suorat teotYritysten lobbaus

Start & Hovland 2004
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Huonolaatuinen 

tai vähälukuinen 

informaatio…

Hyvälaatuinen 

informaatio…

…jota voidaan 

käyttää hyvin.

…jota voidaan 

käyttää 

huonosti.

Lähde: Petrokofsky 2011



Tiedonmäärän kasvu



Tiedon synteesillä valeuutisia vastaan
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Dicks et al. 2014



Satunnaistetut 
tutkimukset

Kvasikokeelliset 
tutkimukset

Havainnolliset tutkimukset

Tapausraportit

Asiantuntijamielipiteet

Matalampi

Korkeampi

Näytön laatu

Korkeampi

Matalampi

Vääristymän riski



Vahvempi näyttö → Luotettavampi päätöksenteko
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Systemaattinen kirjallisuuskartta

‒ Kokoaa yhteen kaiken saatavilla olevan tiedon 

‒ Käytetään ennalta määriteltyjä hakuehtoja tiedon keräämiseen

→ Minimoidaan vääristymät

‒ Tiivistää mitä tietoa on saatavilla, mutta ei mitä asiasta tiedetään

‒ Toimii pohjana systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle

Välineet tiedon tiivistämiseen



Esimerkki systemaattisen kirjallisuuskartan sisältämästä informaatiosta

Thorn et al. 2016

• What evidence exists for the effectiveness of on-farm conservation land 
management strategies for preserving ecosystem services in developing 
countries? A systematic map



Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

‒ Keskittyy intervention vaikuttavuuteen

‒ Prosessiin olennaisena osana kuuluvat tutkimustiedon kriittinen arviointi ja 
vääristymien minimointi ennalta määriteltyjä kriteerejä käyttäen

Savilaakso et al. 2014



Tutkimuskysymys

Tiedon etsintä

Artikkelien 
seulonta

Kriittinen arviointi 
ja datan keräys

Datan 
analysointi

Raportin 
kirjoittaminen

Valmis 
kirjallisuuskatsaus

Yhteistyötä eri sidosryhmien 
kanssa

Sidosryhmät 
tiedon levittäjinä 
ja 
vastaanottajina Vertaisarviointi

Vertaisarviointi

Tiedon jakaminen ja 
käyttöönotto

Prosessin kulku

Protokolla
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Miksi nähdä vaivaa?



Systemaattisuus lisää läpinäkyvyyttä

Piirre Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus

Ei-systemaattinen

kirjallisuuskatsaus

Kysymys Usein tarkoin rajattu 

kysymys
Usein laaja-alainen

Lähteet ja tiedonhaku Kattavat lähteet ja 

täsmällinen 

tiedonhakustrategia 

Yleensä ei eritelty, 

mahdollisesti vääristynyt

Artikkelien valinta Valinta perustuu 

kriteereihin, joita 

sovelletaan 

yhdenmukaisesti

Yleensä ei eritelty, 

mahdollisesti vääristynyt

Tutkimuksien laadun 

arviointi
Kriittinen arviointi Vaihtelee

Tiedon synteesi Kvantitatiivinen synteesi (voi 

olla meta-analyysi) 

Usein narratiivinen

tiivistelmä

Petrokofsky 2017
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Dicks et al. 2017

Kaikki synteesi ei ole samanarvoista
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Muokattu Savilaakso et al. 2014
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Savilaakso et al. 2014



Näyttöön perustuva metsätalous - hanke

• Metsäteho Oy:n, Helsingin yliopiston 
ja Jyväskylän yliopiston 
yhteistyöhanke

• Metsäsäätiön rahoittama

• Keskittyy kestävyyden aiheisiin

• Lisätietoja: www.npmetsa.fi
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http://www.npmetsa.fi/


Vaikutuksia
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Toiminta 

(Activities)

Suorat 

seuraukset

(Outputs)

Lyhyen 

aikavälin 

vaikutukset 

(Outcomes)

Pitkän 

aikavälin 

vaikutukset

(Impacts)

Kestävyys

Lakien ja 

standardien

noudattaminen

Teoista seurauksiin



Teoreettisista vaikutuksista todellisiin
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Arviointiin panostamisen tärkeys
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Mahdollisuus näyttää sitoumusten toteutus tai 
kontribuutio niihin



• Kestävyyden todentaminen vaatii 
resursseja

• Ei vain viestintää

• Mutta pitkällä aikavälillä 
kannattavaa

Lopuksi
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KIITOS


