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• Julkinen aloituswebinaari 
24.5.2021 

• Vuoropuhelua 
asiantuntijatyöpajoissa: 
nykyisten mittareiden 
ominaisuudet ja ongelmat

VAIHE I 
Ongelmanmäärittely ja  

työlähete tutkijoille 

• Tutkijat työstävät kestävyyden 
kriteerit ja indikaattorit työlähetteen 
pohjalta  

• Julkaisu Metsien käytön 
kestävyysmuutoksen mittaamisen 
periaatteista. Metsätieteen 
aikakauskirja                                    
Kangas A., Pynnönen S., Mäkipää R., 
Komonen A., Halme P.  (2022) 

VAIHE II 
Tutkijatyöskentely

• Työn tulosten esittely ja 
keskusteluttaminen toimijoiden 
kanssa 

• Kestävyyskeskustelu ottaa 
askeleen eteenpäin 

• Mittareiden hyödyntäminen 
käytännössä

VAIHE III  
Tulosten kommunikointi ja 

vieminen käytäntöön 

2021
2021-2022

2023



Vuoropuhelu asiantuntijaryhmässä 

● Metsätaloutta, metsäteollisuutta, metsäekologiaa, 
luonnonsuojelua ja metsien yhteiskunnallista ulottuvuutta 
yhteen tuonut 15 hengen työryhmä kokoontui kolmeen 
koko päivän työpajaan Nuuksioon rakentamaan yhteistä 
käsitystä kestävyysmittareiden nykytilasta ja 
tavoiteltavasta tulevaisuudesta. 

● Keskusteluissa painottuivat olemassa olevien mittareiden 
ominaisuudet ja ongelmat, sekä käyttökelpoisten 
mittareiden valintaperusteet. 

● Työskentelyn tuloksena syntyi noin sadan mahdollisen 
indikaattorin lista, sekä kriteeristö käyttökelpoisten 
mittarien jatkokehitystä varten. 

● Tutkijatyövaihe käynnistyi tämän työlähetteen pohjalta 





Kuvadia



Kuvadia



Yhteistoiminnallinen tiedon 
tuottaminen – joint fact finding

● Osapuolet tunnistavat yhdessä sen mitä ongelmaa ollaan ratkomassa. 
● Osapuolet määrittelevät yhdessä millaista tietoa tarvitaan ja miten sitä tulisi 

etsiä (esim. millainen tieto on luotettavaa, miten sitä tulisi kerätä).   
● Tietoa käsitellään kirjallisten lähteiden ohella kasvokkain dialogissa, johon 

osallistuvat ongelman kannalta keskeiset asiantuntijat, päätöksentekijät ja 
muut osalliset. Sekä faktat että arvot ovat mukana keskustelussa. 

● Prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota asiantuntija- ja tutkimustiedon 
”kääntämiseen” helposti omaksuttavaan muotoon.  

● Prosessi tähtää yhteiseen ymmärrykseen. Samalla kartoitetaan 
tutkimuksen / tieteellisen tiedon vakiintuneita yhteisymmärryksen alueita, 
erimielisyyksiä ja epävarmuuksia. 

● Prosessia kätilöi ammattimainen fasilitaattori. 




