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Ohjelma 

8.30 Aamukahvit 

9.00     Tilaisuuden avaus - Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, VNK  

9.20     Strategisen tutkimuksen neuvoston työn   
 valmistelutilanteesta – Johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen 
 Akatemia  

10.00  Tanskan kokemuksia – Puheenjohtaja Peter Olesenin ja 
 osastopäällikkö Hanne Haarup Hansenin kanssa käydyn 
 keskustelun pohjalta  

10.20 Teemaesimerkki tutkijapaneelina: Maahanmuutto ja 
 liikkuvuus   

Erikoistutkija Matti Sarvimäki, VATT 

Erikoistutkija Minna Säävälä, Väestöliitto  

Johtaja Ismo Söderling, Siirtolaisuusinstituutti  

Erikoistutkija Pasi Saukkonen, Cupore 

  Kommentit ja keskustelu 

12.00   Tilaisuus päättyy                 

  



Mistä on kyse? Strategisen tutkimuksen 
määritelmä  

 
Strateginen tutkimus 

 
• Palvelee yhteiskuntapolitiikkaa 

• Kohdistuu valittuihin teemoihin 

• Tunnistaa yhteiskunnallisia haasteita ja ongelmia, joissa 
tarvitaan uusia ratkaisuja 

• Ylittää rajoja 

• Kiinnittää erityistä huomiota hyödyntämiseen 



Mitä opittavaa Tanskasta?  

• Selkeä ja vahva viesti siitä, että uusi 
instrumentti on  

• Erilainen  

• Riippumaton 

• Vaikuttava (asiakaslähtöinen ja 
vuorovaikutteinen) 

• Kannustimet kohdalleen - avaintekijät: 
• Monitieteisyys 

• Kansainvälisyys 

• Tiedon hyödyntäjien läsnäolo 

• Systeeminen muutos edellyttää  
• Ratkaisujen löytämistä ongelmiin   

• Toimintaa, joka ylittää tieteenala-, teknologia- 
ja tutkimusalojen rajoja 
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INFRASTRUKTUURI ja TEKNOLOGIA   

Kasvua aineettomasta arvonluonnista (OKM) 

Digitaalinen tietoa hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
lähteenä (LVM) 

Tietoyhteiskunnan huoltovarmuus (PLM)  
Hyvinvointia ja kilpailukykyä tukeva asuminen (YM) 

 

LUONNONVARAT JA ILMASTO: 

Luonto ja hyvinvointi (YM+STM+MMM) 

Luonnonvaratalous – haasteet ja mahdollisuudet 
Suomelle (TEM) 

Vähähiilisyys ja resurssiviisaus (YM) 

Energian ja ilmastomuutoksen kv. politiikka (UM)  

Kestävää kasvua biotaloudesta (MMM+STM) 

Ilmastomuutoksen riskien hallinta (MMM) 

Akvaattisten luonnonvarojen hyödyntäminen (MMM) 

Uusiutuvat ja vähäpäästöiset energiaratkaisut (LVM) 

Tulevaisuuden energiahaasteet (TEM) 

 

JÄRJESTELMÄ JA RAKENTEET: 

Globaalin turvallisuusjärjestelmän muutos (UM) 

Venäjä Pohjois-Euroopassa (UM) 

Tuottavuuden, talouden ja työhyvinvoinnin 
edistäminen (STM) 

Elinkeinoelämän rakennemuutos ja uudistumista 
ehkäisevät tekijät (TEM)  

Yhteiskunnallinen turvallisuus (PLM) 

Oikeusjärjestelmän toimivuus ja ennustettavuus 
(OM) 

Kv. järjestelmän murros ja Suomi (PLM)  

Yhteiskunnan olosuhdeherkkyys (LVM)  

  

INHIMILLISET RESURSSIT JA 
TOIMIJUUS: 

Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden haasteet (OKM) 

Työelämän ja työmarkkinoiden muutostrendit  (TEM) 

Tasa-arvoinen koulutus ja sivistys yhteiskunnallisena 
menestystekijänä (OKM) 

Kestävä hyvinvointi ja elinvoimaisuus  (STM) 

Yhteiskunnan toimijarakenteen muutos ja kehityspolitiikat 
(MMM) 

Perherakenteen muutokset (OM) 

Arjen turva ja rikosten ehkäisy (OM) 

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus: kansalaisuus, vastuu 
ja luottamus (PLM)  

  

Lisäksi: Elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky läpileikkaavasti mukaan rahoituskriteereihin (TEM) 

  



Teemaharjoituksen tarkoitus 

Kartoittaa 

Konkretisoida  

Nostaa 
keskusteluun, 
pohdittavaksi 

ja 
jatkotyöstöön   



Tilaisuuden tavoite: avointa keskustelua 

• Miten teemat valitaan? 

• Miten suuria tutkimuskysymyksiä ja 
aihekokonaisuuksia voidaan käytettävissä 
olevalla resurssilla kattaa?  

• Miten teemoista tehtävää tutkimusta saadaan 
tehokkaasti tiedon hyödyntäjien käyttöön ja 
lisätään vaikuttavuutta? 

 


