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e2 Tutkimuksen toiminta-ajatus 

e2 Tutkimus on monitieteinen yleishyödyllinen tutkimuslaitos, joka  
tekee tutkimusta, tarjoaa asiantuntijapalveluja sekä tukee tiedolla 
yhteiskunnan kehittämistä entistä demokraattisemmaksi, tasa-ar-
voisemmaksi ja kestävämmäksi. Palvelemme laajasti yhteiskunnan 
eri sektoreita: järjestöjä, yrityksiä, hallintoa, politiikkaa ja mediaa. 

e2 Tutkimus vahvistaa työllään tiedeyhteisön ja yhteiskunnal-
listen vaikuttajien välistä vuoropuhelua. Tuotamme tutkimuksia 
ja selvityksiä päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Lisäksi 
asiantuntijat palvelevat tiedolla laajasti yhteiskunnan eri toimijoi-
ta ministeriöistä yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin. Asiantuntija-
työ sisältää esimerkiksi päätöksentekoa taustoittavat alustukset, 
analyysit ja lausunnot sekä tv:n ja radion ajankohtaisohjelmien 
taustoittamisen tiedolla.    

e2 Tutkimus haluaa vaikuttaa siihen, että yhteiskuntaa uu-
distetaan vastuullisesti ja tutkittuun tietoon perustuen. Tut-
kimus- ja asiantuntijapalveluiden päälinjat ovat 1) tasa-arvo 
ja demokratia1 sekä 2) ruoka ja ympäristö.

1 Tutkimusohjelman nimi muuttui vuoden lopussa muotoon Ilmiöt, ihminen ja 

yhteiskunta.



Palvelulupaus 
Luotettavaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa yhteis-

kunnan kehittämisen evääksi. 

Palvelemme tiedolla päättäjiä. 

Tuemme demokratiaa ja kestävää kehitystä.
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Johtajan katsaus

K
uluvan vuoden aikana on tullut usein mieleen vanha sanonta 

”vuodet eivät ole veljeksiä”. Vuosi sitten tähän aikaan mielessä 
olivat työkiireet, innostavat uudet tutkimushankkeet ja kansain-
väliset kutsut, joita posti toi. 

Nyt Suomi kärsii muiden mukana koronapandemian toises-
ta aallosta ja virusmuunnoksen seurauksista. Takana on poikkeuksellinen 
vuosi, joka on pistänyt myös e2 Tutkimuksen rutiinit uusiksi tai ainakin 
muuttanut työtapojamme. Antoisia työmatkoja voimme vain muistella. 

Etätyön käytännöt on nyt tuotu kaikkeen tekemiseemme: palaverit, 
tutkimushankkeiden rakentaminen, neuvottelut, sidosryhmätyö, median 
palveleminen ja taloushallinnon rutiinit on viety verkkoon ja digialustoille. 
Poikkeusaika on näyttänyt, miten hyvä oli, että olimme rakentaneet toimivan 
intran, yhteisen kalenterin, arkistoinnin ja alustan myös mittavien tiedosto-
jen jakamiseen ja säilyttämiseen. 

Tiimiemme toiminta ja yhteiskehittäminen eivät ole olleet pysähdyksissä 
pandemian vuoksi. e2 Tutkimus oli varautunut, ja asiantuntijamme ovat 
pystyneet jatkamaan työntekoa tehokkaasti uusissa olosuhteissa.  

• • •

Toimintavuosi on ollut henkilövaihdosten aikaa. Vuosi alkoi suurella surulla, 
kun puheenjohtajamme Tuija Talvitie menehtyi vaikeaan sairauteen. Kevään 
vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Risto Murto. Uudistu-
neen hallituksen varapuheenjohtaja on Anna Herlin. Hallituksemme ohjaus 
ja tuki ovat keskeinen vahvuus työssämme. 

Koronakriisi on tuonut myös vaikeuksia. Uusien kumppanuuksien raken-
taminen ei ole yhtä helppoa kuin kasvokkain juteltaessa. Osa potentiaalisista 
yhteistyötahoista on pandemian vuoksi entistä varovaisempia, ja panostuksia 
esimerkiksi kehittämistä tukevaan tutkimustoimintaan siirretään. 
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Haasteet ovat osoittaneet, että Suomessa on tehtävä entistä enemmän töitä 
sen eteen, että pyörät pyörivät ja myös tutkimuksen kentällä uskalletaan 
innovoida, investoida, rekrytoida osaajia ja käynnistää uusia hankkeita. Krii-
sivuosi on havahduttanut pohtimaan työmme merkitystä ja mahdollisuuksia. 
Olemme päättäneet, että nyt on otollinen hetki aktiiviselle kehittämiselle.
Menemme eteenpäin tutkimuksen startupina.

 • • •

Kehittämistyötä olemme tehneet yhdessä designtoimisto Kuudennen kans-
sa kesästä alkaen. Kyse on taloudellisesti mittavasta satsauksesta, jonka lop-
putuloksena haluamme olla vaikuttava, näkyvä, monitieteinen tutkimuslaitos, 
joka palvelee tiedolla ja entistä selkeämmillä tuotteilla yhteiskuntaa. 

e2 Tutkimus on kehittynyt nopeasti: olemme jo hyviä, mutta haluamme 
olla vielä parempia. Siksi osana kehittämistyötä olemme hankkineet kump-
paneidemme ja tiedonkäyttäjien palautetta. Sen mukaan meihin liitetään 
seuraavat ominaisuudet: vahva akateeminen osaaminen, ketteryys ja tiedon 
sovellettavuus. Myös henkilöityminen näkyy työssämme – osa asiantunti-
joistamme on jo tuttuja julkisesta keskustelusta. e2 Tutkimukseen yhdiste-
tään lisäksi tekemisen ilo. Vaikeana ja vakavana aikana tämä on vahvuus.

• • •

Meille on tärkeää tehdä laadukasta, relevanttia työtä tinkimättömästi ja niin 
että käyttäjälähtöiset tuoteformaatit ja viestintä auttavat eri yleisöjämme 
löytämään tiedon. Työmme vaikuttavuus tulee siitä, että se herättää ajatuk-
sia, inspiroi, antaa uusia näkökulmia ja auttaa kehittämään yhteiskuntaa ja 
eri organisaatioita entistä kestävämmiksi. e2 Tutkimus toimii vuoropuhe-
lussa muun yhteiskunnan kanssa, ei irrallaan siitä. 

Pandemia osoitti ihmisen terveyden ja elämäntapojen suoran yhteyden 
luonnon hyvinvointiin. Paikallaan on myös myöntää, etteivät tutkijat ja jour-
nalistit onnistuneet varoittamaan selkeästi tulevasta. Kriisistä kannattaa 
oppia: on kehitettävä kykyä erottaa olennaiset asiat ilmiöiden virrasta, on 
luettava signaaleja ja kerrottava havainnoista eteenpäin oikea-aikaisesti ja 
entistä selkeämmin.

• • •

Koronaolosuhteissa kysyntä e2 Tutkimuksen osaamista kohtaan on kasva-
nut. Olemme taustoittaneet kriisin aikana mediaa, eri sektoreiden päättäjiä 
ja luennoineet seminaareissa ja oppilaitoksissa. Nyt on suuri tarve ymmär-
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tää tätä aikaa ja kriisin heijastuksia yh-
teiskuntaamme ja laajemmin maailmaan. 

Tutkimustiedon roolia sekä ongel-
mien ratkaisussa että niiden ehkäisyssä 
on vara parantaa. Se motivoi meitä: e2 
Tutkimus haluaa palvella osaamisellaan 
ja auttaa yhteiskunnallisten ilmiöiden ym-
märtämisessä. 

Vuosi 2020 päättyi siihen, että ker-
roimme loikasta eteenpäin ja VTT Mari 
K. Niemen valinnasta tutkimusjohtajaksi. 
Etenemme seuraavalle tasolle määrätie-
toisesti. Rytminvaihdos tarkoittaa uusia 
työtapoja, selkeitä tuotteita, lisää inspi-
roivia kumppanuuksia ja vuoropuhelua yli 
sektorirajojen. 

Kestävän yhteiskunnan rakentamiseen 
tarvitaan monitieteistä tietoa. Se auttaa 
ymmärtämään, mitä ympärillämme tapah-
tuu ja mihin asioihin päättäjien on syytä 
herätä.

Karina Jutila 
Johtaja
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Aino Heikkilän ja 
Annu Perälän ilmas-
toaiheinen essee Suo-
men Kuvalehdessä 

5.2. Karina Jutila Valtio-
päivien avajaisten tv- 
kommentaattorina

Nostoja vuodesta 2020  

18.2. Nyhtökauran ke-
hittäjä Reetta Kivelä
tutkijaksi e2 Tutkimuk-
seen

19.2. Jussi Westisen 
Kielilähettiläsoppitunnit 
Etelä-Karjalassa 

16.3. Ilmassa ristivetoa -
hankkeen ensim-
mäinen tulosjulkistus. 
Aiheena suuryritysten 
johtajien ilmastoasen-
teet 

17.3. Pyhyyden ytimessä
-raportti aineistona 

uskonnon ylioppilasko-
keessa

28.4. Kaisa Karttusen alustus 
hallituskauden Yhteinen ruoka-

pöytä -foorumissa

20.4. Elintarvikealan 
startup-tutkimus 

liikkeelle yhdessä 
K-Ryhmän, ETL:n ja 

TEM:n kanssa

31.3. How Different 
Are We -raportti 
kielivähemmistöjen 
identiteeteistä ja 
arvoista julkaistaan

7.5. Jenni Simosen vetämä Insti-
tuutiot ja kansalainen -tutkimus 
käynnistyy

28.4. Risto Murto e2 Tutkimuk-
sen hallituksen puheenjohta-

jaksi

27.5. Anna Herlin hallituksen  
varapuheenjohtajaksi 

31.3. Työelämätutkimusta 
koskeva yhteistyö JHL:n, Pron, 
PAM:n, Paperiliiton, Teollisuu-

den Palkansaajien kanssa 
käynnistyy

24.5. Karina Jutila osallis-
tuu presidentti Niinistön 
Kultaranta -keskusteluihin 
(TV1)

15.6. Kehittämistyö alkaa 
designtoimisto Kuudennen 
kanssa 

8.1. Kaisa Karttusen 
keynote-luento Maa-
taloustieteen päivien 
avajaisissa

9.3. Ville Pitkä-
sen kutsuluento 
kielivähemmistö-
hankkeen tuloksista 
ETHMIG-konferens-
sissa Brysselissä

11.6. Ilmassa ristivetoa -hank-
keen kuntapäättäjäkysely 
julkaistaan
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27.5. Anna Herlin hallituksen  
varapuheenjohtajaksi 

23.9. Ilmassa ristivetoa 
-hankkeen kansalaiskyselyn 
tulosjulkistus

24.5. Karina Jutila osallis-
tuu presidentti Niinistön 
Kultaranta -keskusteluihin 
(TV1)

15.6. Kehittämistyö alkaa 
designtoimisto Kuudennen 
kanssa 

11.6. Ilmassa ristivetoa -hank-
keen kuntapäättäjäkysely 
julkaistaan

4.11. Anni Savikurki 
ja Aino Friman 
järjestämässä 
Akatemian FOOD-
ohjelman webinaaria 
ruokajärjestelmän 
resilienssistä. Kaisa 
Karttunen juontaa 

9.11. Kaisa Karttusen Parem-
pi hiili pellossa kuin lautasel-
la -julkaisu valmis

9.11. e2 Tutkimuksen YouTu-
be-kanava auki 

2.11. Ville Pitkänen luennoi-
massa Tampereen yliopiston 

opiskelijoille kielivähemmis-
töhankkeesta

25.11.I lmassa ristivetoa 
-hankkeen loppuraportin 

julkistus

8.12. Ikääntyneiden naisten 
elämäntaito -tutkimushanke 
eläkeläisjärjetöjen  
kanssa alkaa

9.12. Reetta Kivelän, Jenni 
Simosen ja Aino Heikkilän 

”Startupin menestysteki-
jät” raportti ja tietopaketti 
julkaistaan
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TUTKIMUSOHJELMAT



TUTKIMUSOHJELMA:
 

Demokratia ja tasa-arvo  

Demokratia1 ja tasa-arvo -tutkimusohjelmassa tuotetaan tutki-
mustietoa kansalaisten tasa-arvon ja osallisuuden sekä demokrati-
an vahvistamiseksi.  Tieto vahvistaa tutkittavien ryhmien keskinäistä 
ymmärrystä ja yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia sekä 
auttaa kehittämään yhteiskunnallisia palveluita ja instituutioita.

Vuonna 2020 tutkimusohjelmassa tutkittiin eri sukupolvien näkemyk-
siä työelämäkysymyksistä ja luottamusta keskeisiin hyvinvointiyhteis-
kunnan instituutioihin. 

Lisäksi ohjelmassa tarkasteltiin ikääntyneiden naisten elämänviisaut-
ta ja sen välittymistä sukupolvelta toiselle sekä raportoitiin kielivä-
hemmistöjen arvoja ja asenteita käsittelevän tutkimuksen tuloksista 
kansainväliselle yleisölle.

1 Tutkimusohjelman nimi muuttui vuoden lopussa muotoon Ilmiöt, ihminen ja 

yhteiskunta
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Sukupolvien huolet ja voimat

Osatutkimus 1. Työelämän yhteiset nimittäjät

Sukupolvien huolet ja voimat on useasta osatutkimuksesta muodostuva ko-
konaisuus, jolla halutaan tuottaa monitieteistä tietoa ennakointiin ja yhteis-
kunnan instituutioiden kehittämiseen. Hanke käynnistyi keväällä 2020.

Yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää ymmärtää, mikä yhdistää 
eri sukupolvia ja missä on eroja. Tieto auttaa paitsi ennakoimaan muutoste-
kijöitä myös tunnistamaan pinnan alla olevia mahdollisia riskejä. Tutkimus 
tekee näkyväksi hiljaisia signaaleja, jotka voivat kasvaessaan haastaa yhteis-
kuntakehitystä. Piilevät, uudet tekijät eivät nouse esiin barometrien kaltaisis-
sa selvityksissä, vaan edellyttävät monimenetelmällistä otetta.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tavalliset suomalaiset saavat mahdol-
lisuuden sanoittaa työn ja toimeentulon todellisuutta ja näkymiä eteenpäin. 
Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten näkemyksiä siitä, mitkä tekijät an-
tavat voimaa, iloa ja turvaa sekä mitkä tekijät aiheuttavat paineita, pelkoa ja 
ahdistusta työelämässä.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista tut-
kimusotetta. Hankkeessa kerätään laadullinen ryhmähaastatteluaineisto 
nuorilta ja keski-ikäisiltä sekä eri sukupolvia koskeva mittava kyselyaineisto. 

Tutkimuksen rahoittavat yhdessä Teollisuuden palkansaajat, ammatti-
liitot JHL, PAM, Pro ja Paperiliitto sekä e2 Tutkimus. Hankekokonaisuuden 
vastuututkija on Jenni Simonen ja hänen työpareinaan Aino Heikkilä ja Jussi 
Westinen.
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Sukupolvien huolet ja voimat

Osatutkimus 2. Instituutiot ja kansalainen – suhde muutokses-
sa?

Alkukesällä käynnistyi hankkeen toinen osatutkimus. Siinä selvitetään suo-
malaisten näkemyksiä yhteiskunnan keskeisistä instituutioista. Tarkas-
telussa ovat eri-ikäisten näkemykset muun muassa perheestä, kunnasta, 
mediasta, eduskunnasta ja eläkejärjestelmästä. Tutkimuksessa kartoitetaan 
erityisesti nuorten ja keski-ikäisten näkemyksiä. Kiinnostavan lisän hank-
keeseen tuo aineistonkeruu heti koronakriisin vakavimman vaiheen jälkeen. 

Tutkimus voi paljastaa myös pinnan alla olevia näkemyksiä, jotka voi-
vat yleistyessään haastaa vakiintuneita käytäntöjä. Hankkeessa kerätään 
mittava kyselyaineisto ja laadullinen haastatteluaineisto. Tutkimuksen ra-
hoittavat yhdessä e2 Tutkimus, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, 
Suomen Kuntaliitto ja Työeläkevakuuttajat Tela. 

Hankekokonaisuuden osatutkimuksen vastuututkija on Jenni Simonen 
ja hänen työpareinaan Aino Heikkilä ja Jussi Westinen.

Osatutkimus 3. Nuoret ja hyvä elämä

Syksyn aikana suunniteltiin tutkimushankkeen kolmatta osatutkimusta, 
jonka aiheena on nuorten hyvän elämän edellytykset. Siinä tarkastellaan 
nuorten näkemyksiä siitä, mitä on hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa. 

Osatutkimuksesta vastaa Jenni Simonen. Tutkimus käynnistyy keväällä 
2021. 
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Ville Pitkänen, Pasi Saukkonen, Jussi Westinen

How different are we?
Survey results on identities, values and attitudes 

among the Finnish majority population and 
the largest ethno-linguistic minorities

Kielivähemmistöt -tutkimushanke

Hanke oli jatkoa vuonna 2018 toteutetulle Suomalaisten identiteetit -tut-
kimukselle, jossa tarkasteltiin suomen- ja ruotsinkielisten identiteettejä, 
arvoja ja asenteita. Kielivähemmistöhankkeessa tutkittiin venäjän-, viron-, 
somalin-, arabian- ja englanninkielisten arvoja, identiteettejä ja kiinnitty-
mistä Suomeen. 

Hankkeessa kerätty yli 1 500 vastaajan kyselyaineisto on ainutlaatuinen 
Suomessa ja laajemmin Euroopassa, ja tuotettua tietoa tullaan levittämään 
tutkimuksen tarpeisiin suunnitellun viestinnän keinoin. Tutkimus toteu-
tettiin yhdessä Suomen Kulttuurirahaston, oikeusministeriön sekä Hel-
singin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Hankkeen tutkijoita olivat 
Ville Pitkänen ja Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä Pasi Saukkonen 
Helsingin kaupungilta.

Vuonna 2020 kielivähemmistöt -hankkeesta tehtiin englanninkielinen 
loppuraportti, joka julkaistiin maaliskuussa. Syksyllä tutkimusaineisto luo-
vutettiin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja sieltä se pyydettiin jo 
jatkokäyttöön Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. 
Arvokas aineisto palvelee tiedeyhteisöä vielä pitkään ja tuottaa lisää tietoa.
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Maailmanlaajuinen Varieties of 
Democracy
 

Hanke ylläpitää rekisteriä demokratiaindikaattoreista yli 200 maassa. Hank-
keen ainutlaatuinen, vuosittain päivittyvä ja laajentuva datarekisteri mahdol-
listaa sekä ajantasaisen että historiallisen vertailun demokratian kehittymi-
sestä eri puolilla maailmaa. Hanketta johtaa Göteborgin yliopisto. Hankkeen 
maa-asiantuntijana toimi myös vuonna 2020 e2 Tutkimuksen Ville Pitkänen.

Ikääntyneiden naisten elämäntaito

Syksyllä 2020 yhteistyössä tutkimusprofessori Marja Holmilan (emerita, 
THL) kanssa käynnistettiin Ikääntyneiden naisten hiljainen elämäntaito 
kulttuurisena pääomana -tutkimushanke. Hankkeessa tarkastellaan ikään-
tyneiden naisten elämänaikaista viisautta ja sen siirtymistä sukupolvelta 
toiselle haastattelemalla yli 70-vuotiaita naisia. 

Ikääntyneiden naisten ääni jää usein kuulematta. Tutkimus pyrkii kuvaa-
maan ja välittämään ikääntyneiden naisten elämänaikaista tietämystä niin, 
että edes osa siitä muuttuisi yhteiseksi kulttuuriseksi pääomaksi ja välittyisi 
sukupolvelta toiselle. 

Hankkeen vastuuhenkilö e2 tutkimuksessa on Jenni Simonen. Hankkeen 
yhteistyökumppaneita ovat Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Eläkeläiset 
ry, Eläkeliitto ry, Kristillinen eläkeliitto ry ja e2 Tutkimus.   
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TUTKIMUSOHJELMA:

RUOKA JA YMPÄRISTÖ

Ruoka ja ympäristö -tutkimusohjelmassa käsitellään ruokaan ja 
ympäristöön liittyviä teemoja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. 
Ohjelma sekä tuottaa että vetää yhteen tutkimustietoa ruokajärjes-
telmästä ja ilmastoaiheista. Tavoitteena on vahvistaa rakentavaa ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa julkisessa keskustelussa ja pää-
töksenteossa.

Vuonna 2020 tutkimusohjelmassa tutkittiin ja selvitettiin ilmaston-
muutosasenteita ja motivaatiotekijöitä, analysoitiin Nyhtökauran 
kehitystä elintarvikealan startupina sekä jatkettiin työtä isossa JUST 
FOOD-konsortiohankkeessa. 

Sujuva arki, parempi elämä (SAPE) –- Maaseudun kestävän kehi-
tyksen tila ja tavoitteet Suomessa konsortiohankkeessa arviottiin 
Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa ja selvitetään, 
miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa. 

Lisäksi ohjelman alla tehtiin tilaustöitä ja tuotettiin asiantuntijapalve-
luita kestävän ruokajärjestelmän ja globaalin ruokaturvan saavut-
tamiseksi. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on e2 Tutkimuksen työn 
kulmakivi, mikä näkyi vahvasti myös tämän tutkimusohjelman to-
teutuksessa. 
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Startupin menestystekijät – tarkastelussa 
elintarvikeala ja tapaus Nyhtökaura

Hankkeessa analysoitiin Nyhtökauran kehitystarina ja tarkasteltiin startupin 
menestystekijöitä. Vastuullisena tutkijana hankkeessa oli elintarviketietei-
den tohtori, Nyhtökauran kehittäjä Reetta Kivelä. 

Hankkeessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttivat elintarvikealan startupin 
onnistumiseen. Työssä kartoitettiin yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 
eriteltiin onnistumisen osatekijöitä, startup-toiminnan haasteita ja Nyhtö-
kauran heijastusvaikutuksia ruokakeskusteluun, elintarvikealan innovaati-
oihin ja yrittäjyyteen.

Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää työssä kilpailukyvyn, 
tasa-arvoisten yrittämisen mahdollisuuksien ja kestävän kehityksen hy-
väksi. Hankkeen toteuttivat Reetta Kivelän rinnalla Jenni Simonen, Aino 
Heikkilä, Samuli Tikkanen ja Jussi Westinen. Työn tukena olivat myös 
e2 Tutkimuksen ruokajärjestelmän asiantuntijat Kaisa Karttunen ja Anni 
Savikurki. Hanketta rahoittivat K-ryhmä, Elintarviketeollisuusliitto sekä 
työ- ja elinkeinoministeriö. 

Työ jatkui erillisenä viestintähankkeella, jolla varmistettiin tuotetun tie-
don leviäminen julkisella ja yksityisellä sektorilla, järjestökentällä ja ope-
tustyössä. Lisäksi halutiin herättää julkista keskustelua, joka monipuolistaa 
käsityksiä startup-yrittäjyydestä ja naisista keksijöinä. Viestintähanketta 
toteutti Aino Friman.

Työ laajensi myös ymmärrystä siitä, mikä rooli akateemisella tutkimuk-
sella ja yksittäisellä tutkijalla voi olla kestävien innovaatioiden luojana ja 
uudessa yritystoiminnassa. Hanke nosti esiin kannustavan esimerkin ja 
monipuolista uutta tietoa tutkimuspohjaisesta yrittäjyydestä, ruoka-alan 
mahdollisuuksista ja muuttuvista kansainvälisistä markkinoista.  
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Reilu ruokamurros – JUST FOOD

Toimintavuoden aikana jatkui JUST FOOD -hankkeen toteutus. Hankkeessa 
tutkitaan, miten harpataan kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoviisasta 
ruokajärjestelmää hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Ruokamurrosta 
tarkastellaan ympäristön, taloudellisen kannattavuuden sekä ihmisten ter-
veyden ja ravitsemuksen näkökulmasta. 

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen 
tutkimuksen neuvosto (STN). Hankkeessa kehitetään kriteerejä ruokamur-
roksen oikeudenmukaisuuskysymysten arvioimiseen. Yhdessä laajan si-
dosryhmäjoukon kanssa määritellään politiikkatoimia, jotka mahdollistavat 
kaikille reilun ruokamurroksen. 

Yhteiskehittämisessä tutkijoiden rinnalla on mm. ruokapalveluyrityksiä, 
suomalaisia maidontuottajia, yhteisömaatalouden toimijoita sekä brasilia-
laisia soijantuottajia.

Hankekumppaneina kesäkuussa 2019 alkaneessa kuusivuotisessa hank-
keessa ovat SYKE, LUKE, THL, Jyväskylän yliopisto sekä Bernin yliopisto. 

e2 Tutkimus osallistuu politiikkatoimia ja maidontuottajien näkemyksiä 
tutkiviin työpaketteihin sekä vastaa hankkeen yhteiskunnallisesta vuoro-
vaikutuksesta ja viestinnästä. Hanketta toteuttivat vuoden aikana Kaisa 
Karttunen, Anni Savikurki ja Aino Friman.
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Parempi hiili pellossa kuin lautasella - 
Tuottaja ja kuluttaja ilmastotyössä 

Vuoden aikana toteutetussa hankkeessa tarkasteltiin ruokaan liittyvää il-
mastonmuutoskeskustelua. Olemassa olevaa suomalaista ja kansainvälistä 
tietoa kokoamalla avattiin ilmastokeskusteluun liittyviä käsitteitä sekä poh-
dittiin vaihtoehtoja ruokajärjestelmän päästövähennysten toteuttamiseen.  
Hankkeesta vastasi Kaisa Karttunen. Hankkeen toteutukseen saatiin MTK:n 
Säätiön rahoitusta.

Vuoden lopulla työn tulokset julkaistiin raporttina sekä esittelyvideona, 
jotka tarjoavat pohdittavaa niin ruokajärjestelmän toimijoille kuin ruuasta 
kiinnostuneelle suurelle yleisölle.
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Mares

EU:n BONUS-ohjelman rahoittamassa hankkeessa tutkittiin Itämeren eko-
systeemipalvelujen taloudellista ja ei-taloudellista arvottamista. Erityisenä 
painopisteenä oli tieteen ja politiikan vuoropuhelu, johon kehitettiin inte-
raktiivisia menetelmiä tiedon välittymiseksi päätöksentekoon.

Hankkeen koordinaattorina toimi Pellervon taloustutkimus PTT ja 
kumppaneina merentutkimuslaitokset GEOMAR Saksasta ja EMI Virosta. 
e2 Tutkimus vastasi hankkeen vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, kuten 
nettisivujen, uutiskirjeiden ja politiikkasuositusten kokoamisesta, fokuksena 
tieteen popularisointi. 

Hanketta toteuttivat Kaisa Karttunen ja Anni Savikurki. Työ päättyi 
kesällä 2020.
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Sujuva arki, parempi elämä (SAPE) 
– Maaseudun kestävän kehityksen tila ja 
tavoitteet Suomessa

Syksyllä 2019 alkaneessa konsortiohankkeessa arvioidaan Suomen maaseu-
tualueiden kestävän kehityksen tilaa ja selvitetään, miten maaseutu näkyy 
kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa. e2 Tutkimuksen vastuulla on 
erityisesti aiheen tarkastelu maaseudun naisten ja tyttöjen näkökulmasta.

Maaseudun kestävän kehityksen tilaa arvioidaan kansallisten ja kansain-
välisten kestävän kehityksen indikaattorien valossa. Lisäksi tutkimuksessa 
selvitetään maaseudun näkyvyyttä ja roolia kestävän kehityksen kansalli-
sessa politiikassa sekä analysoidaan kestävän kehityksen tavoitteita pe-
rustuen maakuntien, kuntien ja kylien strategioihin. Erityiskohteena tutki-
muksessa on naisnäkökulma maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin 
ja kehittämistarpeisiin. 

Tutkimuksessa tehdään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia maa-
seutualueiden hyvän elämän, kestävän arjen ja elinvoiman uudistumisen 
näkökulmista.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja vuoden 2021 loppupuo-
lelle kestävää hanketta koordinoi Pellervon taloustutkimus PTT ja yhteis-
työkumppanina on Suomen Kylät ry. Hanketta toteuttavat e2:ssa Kaisa 
Karttunen ja Anni Savikurki. 

20



Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteistä 
ymmärrystä?

Julkinen keskustelu ilmastonmuutoksesta jakaa ihmisiä, mutta vähemmän 
pohditaan sitä, mikä muutoksessa yhdistää. Mistä suuryrityksissä, politiikassa 
ja kansalaisten tasolla innostutaan, mikä jarruttaa tekoja? Onko ristiriitojen 
lisäksi yhteistä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta?

Tätä tutkittiin vuonna 2019 alkaneessa sektorirajat ylittävässä hankkees-
sa, jonka toteutuksessa olivat mukana Energiateollisuus ry, MTK ry, STTK 
ry, Kuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, 
ympäristöministeriö sekä Vaasan yliopiston InnoLab ja e2 Tutkimus, jotka 
vastasivat yhdessä hankkeen käytännön toteutuksesta. 

Hankkeessa tutkittiin suuryritysten johtajien, kuntapäättäjien ja kansa-
laisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä, tiedontasoa 
sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä ristiriitoja. Tutkimustulokset julkaistiin 
vuoden aikana neljässä osassa ja ne saivat monipuolista julkista huomiota 
sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Tuloksia kommentoivat mm.  
ministerit, etujärjestöjohtajat, kuntavaikuttajat ja päätoimittajat. 

e2 Tutkimuksessa hankkeen vastuullinen tutkija oli Ville Pitkänen ja työssä 
olivat mukana myös Jussi Westinen ja Aino Heikkilä. Hankkeen vastuulliset 
johtajat olivat Karina Jutila ja Vaasan yliopiston InnoLabin johtaja Mari K. 
Niemi.

Tutkimushankkeen jatkona syntyi samasta teemasta uusia konsortiohan-
kehakemuksia, joiden rakentamisessa ja hankesuunnittelussa e2 Tutkimus 
oli merkittävällä tavalla mukana.
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TUTKIMUSTEEMOIHIN SISÄLTYVÄT 
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tutkimusten ja selvitysten lisäksi olemme vuoden aikana tar-
jonneet asiantuntijapalveluita laajasti yhteiskunnan toimijoille eri 
sektoreilla: julkiseen hallintoon, politiikkaan, medialle, kansalais- ja 
etujärjestöille sekä yrityksille. 

Vuodesta 2018 alkaen osa e2 Tutkimuksen työstä (enimmillään 
1/6 liikevaihdosta) on ollut kaupallista palvelutoimintaa, jossa 
tuotamme tietoa ja asiantuntijapalveluja tilaavan organisaation 
omaan käyttöön. Tämän palvelutoiminnan osalta e2 Tutkimus on 
ALV-velvollinen ja työt pidetään selkeästi erillään yleishyödyllisestä 
toiminnasta, joka on yksiselitteinen päätehtävämme. 

Alv:n alaisia tilaustöitä on ollut kuluvana vuonna edellisvuotta 
vähemmän, koska korona jähmetti hankintapäätösten tekemistä 
ja vähensi organisaatioiden halukkuutta satsata asiantuntija- ja 
tutkimuspalveluihin. Vuoden aikana olemme kuitenkin tuottaneet 
joukon asiantuntijatöitä, mm. tiedon analysointia, tulkitsemista ja 
tiivistämistä tilaajan tarpeisiin. Asiantuntijakirjoitukset, luennot ja 
alustukset ovat myös osa asiantuntijatoimintaa. Sopimukset palve-
luista tehtiin joko yksittäistä tehtävää koskevina tai pitkäaikaisina 
raamisopimuksina.
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YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS



e2 Tutkimus edistää tutkitun tiedon leviämistä ja hyödyntämis-
tä yhteiskunnan eri sektoreilla. Jaamme tuottamaamme tietoa mak-
sutta laajasti eri areenoita ja sidosryhmäverkostoja hyödyntäen.  
Vuoden aikana tuottamaamme asiantuntija- ja tutkimustietoa ovat hyö-
dyntäneet mm. useat ministeriöt, eduskunnan puhemiehistö, tasavallan 
presidentin kanslia, useat etu- ja kansalaisjärjestöt, yritykset sekä kaikki 
keskeiset suomalaismediat. 

Vaikuttavuuden kannalta olennaista on panostaa paitsi tutkimusosaa-
miseen ja työprosesseihin myös koko henkilöstön viestintätaitoihin, työn 
sanallistamiseen, ajoitukseen ja viestinnän käytännön toteutukseen. 

Tutkimus- ja asiantuntijatiedon vaikuttavuuden kannalta on erittäin tär-
keää, että tuotteet ovat selkeitä, viimeisteltyjä ja käyttäjälähtöisiä. Tähän 
olemme panostaneet lisää syksyn aikana.  Kehittämistyössä ovat olleet mu-
kana henkilöstö, hallitus ja sidosryhmämme sekä designtoimisto Kuudes 
Helsinki. 

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden työn tueksi ostamme ulkopuolisia viestin-
tä-, editointi- ja käännöspalveluja. e2 Tutkimuksen asiantuntijat kirjoittavat 
tutkimusraportteja, kolumneja, blogeja ja muita tekstejä, pitävät luentoja 
yliopistoissa ja ohjaavat opinnäytetöitä, alustavat asiantuntija- ja päättäjäy-
leisöille, osallistuvat paneeleihin, antavat päätöksentekoon asiantuntijalau-
suntoja, esiintyvät asiantuntijoina mediassa ja osallistuvat tutkijaseminaa-
reihin. Median työn taustoittaminen tiedolla on murrosten aikana entistä 
tärkeämpi osa työtä. 

Lisäksi on syytä painottaa, että median ja päättäjien työn taustoittaminen 
vaatii aikaa ja sitä on nykyisillä käytännöillä vaikea rahoittaa. Siksi tavoit-
teena on, että jatkossa e2 Tutkimuksen monipuolinen ja vaativa palveluteh-
tävä huomioitaisiin arvioitaessa työn merkitystä rahoituksista päätettäessä. 
Yleishyödyllisessäkin tutkimusorganisaatiossa on maksettava tutkijoille 
asianmukaista palkkaa ja taattava hyvät työn tekemisen puitteet. 
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Esiintymiset perinteisessä mediassa ja-

päätöksentekoareenoilla 

e2 Tutkimuksen asiantuntijat olivat toimintavuoden aikana vahvasti 
näkyvillä perinteisessä mediassa, kuten television ja radion ajankohtaisohjel-
missa (Yle A-studio, A-Talk, radion Ykkösaamu, Maailmanpolitiikan arkipäi-
vää, uutislähetykset, JETP-podcast, MTV Uutisaamu, Kultaranta-keskustelut 
ja niiden markkinointi Ylen kanavilla sekä asiantuntijakommentaattorin teh-
tävä Valtiopäivien avajaisten tv-lähetyksessä). 

Myös sanoma- ja aikakauslehdet uutisoivat ja hyödynsivät e2 Tutkimuksen 
asiantuntijaosaamista (mm. haastattelut, kolumnit, yliöt, artikkelit, raport-
tien uutisointi ja pääkirjoitukset). e2 Tutkimus oli esillä kaikissa keskeisissä 
medioissa. Mediaseuranta osoittaa, että osumat kattoivat koko maan ja mu-
kana oli isojen medioiden lisäksi paikallis- ja aluelehtiä. Osumia kertyi pitkin 
työvuotta yli 250 ja tavoitettu lukija- ja katsojamäärä lasketaan miljoonissa.
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Keskeinen osa työtä oli myös median taustoittaminen. e2 Tutkimuksen asi-
antuntijat antoivat taustahaastatteluja, analysoivat yksittäisiä journalistisia 
tuotteita median sisäiseen kehittämistyöhön ja antoivat sisältö- ja asiantun-
tijavinkkejä ohjelmien ja juttujen tuotantoon. 

Yksittäisten ohjelmien suunnittelussa e2 Tutkimuksen osaajilla oli tätäkin 
suurempi rooli, kun tuotteiden suunnitteluvaiheessa tehtiin yhteistyötä yksit-
täisen toimittajan tai laajemmin tuotannon kanssa. Tämä ulospäin näkymätön 
työ on tärkeää, jotta journalistit voivat tehdä työtään kiireistä huolimatta 
tietoperusteisesti ja vahvistaa rakentavaa julkista keskustelua. 

e2 Tutkimuksen asiantuntijat olivat vuoden aikana mukana taustoitta-
massa poliittisten päättäjien, järjestövaikuttajien ja hallinnon asiantuntijoi-
den työtä. e2 Tutkimuksen Kaisa Karttunen osallistui koko hallituskauden 
ajaksi asetettuun Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumiin, jossa luodaan 
tulevaisuuden tavoite Suomen ruokajärjestelmälle ja nimetään keinot sen 
saavuttamiseksi. Keskustelufoorumi on asetettu pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen toimikaudeksi.  

Myös Karina Jutila on taustoittanut eri alojen päättäjien ja vaikuttajien 
työtä alustuksillaan. Näin olemme voineet aktiivisesti hyödyntää ja jakaa 
e2 Tutkimuksen tuottamaa tietoa ja vahvistaa ymmärrystä ajankohtaisista 
yhteiskunnallisista ilmiöistä, niiden taustoista ja heijastumisesta tulevaan. 
Myös Kanavaan kirjoitetut artikkelit poliittisen päätöksenteon heikkouksis-
ta ja vahvuuksista antoivat nopeasti käyttökelpoista tietoa toimintatapojen 
kehittämiseen, kun pandemia vaati erityistä tarkkuutta päättäjiltä. 

Korona-aika on lisännyt tarvetta e2 Tutkimuksen monitieteisille näkökul-
mille ja tämä on näkynyt mm. järjestöjen ja eri puolueita edustavien politiikan 
vaikuttajien tilaamina alustuksina ja kutsuina pyöreän pöydän keskusteluihin. 
Koronan vaikutuksesta monet tapahtumista on järjestetty verkkoympäristössä. 
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Toiminta sosiaalisessa mediassa

Vuonna 2020 asemamme vahvistui entisestään viestipalvelu 
Twitterissä. Vuoden 2020 aikana e2 Tutkimuksen Twitter-tilillä oli noin 1400 
seuraajaa ja asiantuntijoiden tileillä yhteensä noin 11 100 seuraajaa. Näyt-
tökertoja tviiteillä oli noin 3,5 miljoonaa. 

Lisäksi e2 Tutkimuksen hankkeilla oli omia Twitter-tilejään. Ilmassa ris-
tivetoa -hankkeella oli noin tuhat seuraajaa ja näyttökertoja päivityksillä 
oli vuoden 2020 aikana noin 300 000. JUSTFOOD-konsortion tilillä oli 802 
seuraajaa ja näyttökertoja 360 000.  

Vuoden aikana olemme panostaneet hankkeista ja tutkimustuloksista 
viestimiseen Twitterissä esimerkiksi niin, että hankekumppaneita edustavat 
henkilöt (mm. etujärjestöjohtajat, ministeriöiden edustajat) kommentoivat 
julkaisupäivänä tuoreeltaan tuloksia hankkeen alla ja avaavat niiden merki-
tystä omalle alalleen. Tämä palveli jatkokeskustelua julkaisuista ja vahvisti 
tiedon vaikuttavuutta. 

Jaoimme tietoa käynnissä olevista hankkeista myös e2 Tutkimuksen Face-
book-sivuilla ja tutkijoiden LinkedIn- tileillä.

Syksyllä e2 avasi oman YouTube-kanavansa ja myös sitä hyödynnettiin 
tutkimuksien esittelyssä. Alustalle ladattiin ”Parempi hiili pellossa kuin 
lautasella” sekä ”Elintarvikealan startupista menestystarinaksi - case nyh-
tökaura” hankkeiden tuloksia esittelevät videot. Ne tehtiin yhteistyössä 
videotuotantoihin erikoistuneen Twelwen kanssa.  

Hankkeiden viestintä on jatkuvaa ja kerromme niiden etenemisestä tie-
dotteilla, yleistajuisilla blogi-teksteillä, tapahtumissa ja sosiaalisessa me-
diassa. Viestinnän ja vuorovaikutuksen yksityiskohtainen suunnittelu on 
olennainen osa toimintaamme.
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Toiminta akateemisilla areenoilla

e2 Tutkimuksen tutkijat osallistuivat tieteelliseen toimintaan ohjaa-
malla ja arvioimalla opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, pitämällä luentoja yliopis-
toissa ja tiedeseminaareissa, osallistumalla tieteellisten artikkelien kirjoituk-
seen sekä toimimalla refereinä tieteellisille lehdille. 

Tuottamiamme raportteja ja aineistoja hyödynnettiin opetuskäytössä yli-
opistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Edistimme tiedeyhteisön sisäistä yhteis-
työtä luovuttamalla päättyneiden hankkeiden aineistot Yhteiskuntatieteelli-
seen tietoarkistoon opetus- ja tutkimuskäyttöön. 

Tutkijat tekivät myös akateemista yhteistyötä useissa yhteishankkeissa 
ja niiden suunnittelussa yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Mukana oli 
sekä kotimaisia että kansainvälisiä kumppaneita. Toimintavuonna kaksi tut-
kijaa osallistui kansalliseen vaalitutkimuskonsortioon, joka julkaisi kattavan 
tutkimuksen vuoden 2019 eduskuntavaaleista.

Katsaus suoritteisiin 

e2 tutkimuksen asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti tieteelliseen 
toimintaan. He pitivät runsaat 20 luentoa, kirjoittivat osioita tieteellisiin 
teoksiin ja toimivat ohjaajina kahdessa väitöskirjassa. 

Asiantuntijat osallistuivat useisiin päätöksentekoa taustoittaviin työ-
ryhmiin ja kävivät noin 70 taustakeskustelua valtakunnantason päättäjien 
kanssa. Mukana oli maan ylintä poliittista johtoa. 

e2 Tutkimus julkaisi seitsemän tutkimusraporttia ja osana yhteishank-
keita osallistui neljän policy briefin tuottamiseen. Lisäksi e2 Tutkimuksen 
asiantuntijat kirjoittivat kymmeniä blogeja ja kolumneja. Kolumnistin paikat 
olivat mm. Kalevassa ja Helsingin Sanomissa.  

e2 Tutkimuksen asiantuntijoita haastateltiin useilla tv- ja radiokanavilla, 
podcasteissa, sekä kattavasti suomalaisessa sanomalehtikentässä. Lisäksi 
asiantuntijat antoivat lukuisia taustahaastatteluja medialle.   

Vuonna 2020 e2 Tutkimuksen asiantuntijat jatkoivat aktiivista verkostoi-
tumistaan yhteiskunnan eturivin toimijoiden kanssa. Verkostot ulottuivat 
hallintoon, politiikkaan, etu- ja kansalaisjärjestöihin, eri tieteenalojen tut-
kijayhteisöihin sekä mediaan. Mukana oli useita kansainvälisiä toimijoita. 
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Vaikuttavuuden kehittäminen
Vuonna 2020 vaikuttavuuden parantamiseksi tehtiin seuraavat kehittämis-
toimet: 

• e2 Tutkimuksen brändistrategian uudistaminen. 
Työn tukena meillä oli designtoimisto Kuudes Helsingin monipuo-
linen kokemus. Uusi yhteistyökumppani toi tuoreita näkökulmia ja 
kansainvälistä osaamista työmme fokusointiin, sanallistamiseen ja 
tuotteistamiseen.

Kuudes aloitti yhteistyön haastattelemalla kahdeksaa e2 Tutkimuk-
sen kumppania. Näin saatiin kuva siitä, millaisena e2 Tutkimuksen 
brändi ja asema yhteiskunnassa nähdään. Lisäksi tehtiin analyysi e2 
Tutkimuksen kilpailijoista. Pohjatyön tarkoituksena oli tunnistaa e2 
Tutkimuksen keskeiset ominaisuudet ja vahvuudet sekä auttaa valit-
semaan, mitä tekijöitä halutaan edelleen terävöittää sekä käytännön 
tutkimus- ja asiantuntijapalveluissa että viestinnässä. 
 
Brändityö on osa kehittämiskokonaisuutta, johon kuuluvat myös e2 
Tutkimuksen työtapojen, kumppanuuksien ja organisaation vahvista-
minen. Kaikki toimet tähtäävät samaan tavoitteeseen eli siihen, että 
e2 Tutkimus voi jatkossa palvella muuttuvaa yhteiskuntaa entistä 
paremmin monitieteisellä, luotettavalla ja relevantilla tiedolla. 

• Toimintavuoden aikana vahvistui, että työn jatkuvuuden ja vaikutta-
vuuden kannalta olennaista on huolellinen hankesuunnittelu vuoro-
puhelussa kumppaneiden kanssa, realistinen budjetointi, toteutus-
suunnitelmien päivittäminen ja väliarviointi työn eri vaiheissa. 

Ammattitaitoinen viestintä ja yhteiskunnallisen keskustelun aktiivi-
nen seuraaminen ovat myös tärkeitä, jotta töitä voidaan ajoittaa pää-
töksenteon ja julkisen keskustelun kannalta tarkoituksenmukaisesti. 
e2 Tutkimuksessa pidetään mielessä, että vain tieto, joka huomataan, 
voi auttaa yhteiskunnan kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa. 
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• Organisaation pieni koko, ketteryys sekä tuotetun tiedon akateeminen 
taso ja hyödynnettävyys ovat e2 Tutkimuksen vahvuuksia. Myös 
e2 Tutkimuksen asiantuntijoiden kyky lukea yhteiskunnallisia 
tilannetekijöitä ja ymmärtää kumppaneiden ja asiakkaiden 
toimintaympäristöä oli selkeä vahvuus, joka lisäsi kiinnostusta 
työtämme kohtaan ja työn vaikuttavuutta. 

Nämä tekijät nousivat esiin sekä vuoden aikana kertyneessä 
palautteessa että Kuudennen tekemissä haastatteluissa. Palaute oli 
kannustavaa, sillä samat tekijät motivoivat myös e2 Tutkimuksen 
asiantuntijoita. 

• e2 Tutkimuksen henkilöstö oli sitoutunut yhdessä kehittämään 
toimintaa ja työprosesseja niin, että kohdeyleisöjä ja asiakkaita 
pystyttiin palvelemaan tiedolla myös yllättävissä tilanteissa. 
Esimerkiksi mediayhteistyössä asiantuntijoiden osaaminen, nopeus 
ja joustavuus tulivat testatuiksi useita kertoja. 

e2 Tutkimus pystyi toimimaan kokoaan isompana ja vastaamaan 
moniin tiedonkäyttäjien vaativiin tarpeisiin (mm. hallitusneuvottelujen 
tiedontarpeet, Kultaranta-keskusteluiden työryhmävastuu). Onnis-
tumisesta kertoo se, että useista yksittäisistä töistä on muodostunut 
pitempiaikaisia kumppanuuksia.

• Vuoden lopulla alettiin valmistella verkkosivujen ja visuaalisen 
ilmeen uudistamista. Tavoitteena on, että ne vastaavat työmme 
uutta sanoitusta sekä tuovat selkeämmin esiin tutkimus- ja 
asiantuntijapalvelumme ja niiden annin yhteiskunnalle.   
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Vaikuttavuuden arviointi

e2 Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan 
määrällisillä ja laadullisilla mittareilla. Määrällinen mittaaminen koskee 
mediaosumien, julkaisujen ja muiden tekstien, esiintymisten ja alustusten 
määrää. Laadulliset mittarit sisältävät kohderyhmien, yleisöjen, lausuntojen, 
tieteellisen toiminnan sekä työn monialaisuuden ja yhteiskunnallisen 
merkityksen arviointia. Laadullista palautetta kerätään muun muassa 
verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta sekä osana tutkimushankkeiden 
ja asiantuntijatöiden toteutusta.  

Vaikuttavuuden yksityiskohtainen arviointi oli toimintavuonna entistä 
haastavampaa, koska monet e2 Tutkimuksen isoista töistä toteutetaan kon-
sortiohankkeina, joista vastaa joukko tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioi-
ta. Tällöin yksittäisen organisaation, tutkijaryhmän tai asiantuntijan panok-
sen vaikuttavuutta on hyvin vaikea käytännössä arvioida. Tiimissämme on 
kuitenkin useita henkilöitä, joilla on monipuoliset yhteiskuntasuhteet, hyvät 
viestintätaidot, tunnettuutta ja pitkä kokemus median ja eri sektoreiden 
päättäjien palvelemisessa tiedolla. Nämä tekijät vahvistavat e2 Tutkimuksen 
työn vaikuttavuutta ja ovat arvokas lisä konsortiohankkeiden toteutukseen. 
Viime kädessä työn merkitys ja vaikuttavuus tulee siitä, minkä merkityksen 
eri yleisöt antavat tuottamallemme tiedolle ja missä määrin he sitä tarvit-
sevat.   
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RAHOITTAJAT, 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 

JA TALOUS



e2 Tutkimuksen rahoittajat  
ja yhteistyökumppanit 

e2 Tutkimuksen rahoittajina ja yhteistyökumppaneina oli toimintavuoden 
aikana säätiöitä, yliopistoja, muita tutkimuslaitoksia, kansainvälisiä organi-
saatioita, kaupunkeja, ministeriöitä, järjestöjä ja tiedotusvälineitä. 

Paperiliitto ry

Pellervon taloustutkimus PTT

Strategisen tutkimuksen neuvosto 
(Suomen Akatemia)

STTK ry

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kuntaliitto ry

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitra

Suomen ympäristökeskus

Svenska Folkskolan Vänner

Taloustutkimus Oy

Teollisuuden palkansaajat TP ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Turun yliopisto

Työeläkevakuuttajat TELA ry

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ulkoministeriö

University of Bern

Vaasan yliopisto

Valio Oy

Vantaan kaupunki

Ympäristöministeriö

Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuusliitto ry

Energiateollisuus ry

Eläkeliitto ry 

Eläkeläiset ry 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Espoon kaupunki

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations

Helsingin kaupunki

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL ry

Jyväskylän yliopisto

Keskitien säätiö

K-ryhmä

Luonnonvarakeskus

Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK:n Säätiö

Oikeusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
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e2 Tutkimuksen talous vuonna 2020

TULOSLASKELMA 2020 2019 2018

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT 697 853,34 664 643,31 581 662,67

KULUT

Henkilöstökulut 537 078,12 477 645,23 416 390,39

Poistot 29,61 39,47 52,63

Muut kulut 281 579,19 337 949,68 318 998,24

Tuotto-/kulujäämä 120 833,58 150 991,079 153 778,59

VARAINHANKINTA

TUOTOT

Jäsenmaksut 4360,00 6 310,00 6 140,00

Tuotto-/kulujäämä 116 473,58 144 681,07 147 638,59

SIJOITUS- JA 
RAHOITUSTOIMINTA

Korkotuotot 0,00 0,00 9,08

Korkokulut 174,20 14,25 0,00

Tuotto-/kulujäämä 116 647,78 144 695,32 147 629,51

Valtion yleisavustus 120 000,00 148 000,00 148 000,00

TILIKAUDEN TULOS 3 352,22 3 304,68 370,49

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 352,22 3 304,68 370,49

Toimintavuosi oli taloudeltaan tasapainossa: tuotoilla ja valtionavustuksella pystyt-
tiin kattamaan toiminnan kustannukset, samoin kuin edellisinä vuosinakin. Vuoden 
aikana kehitettiin taloushallinnon palveluja ja otettiin käyttöön Netvisor-ohjelmisto.

e2 Tutkimuksen tavoitteena on olla entistä merkittävämpi tutkimuslaitos, mutta 
ensisijaista ei ole nopea kasvu, vaan työn vaikuttavuuden vahvistaminen. Tämä 
edellyttää, että runsaalle kymmenelle tutkijalle ja asiantuntijalle on vakinaiset työ-
suhteet, kilpailukykyiset palkat, ajanmukaiset tilat ja tukipalvelut. Vahvistuminen 
tarkoittaa myös uusia työtapoja, entistä tunnistettavampia tuotteita sekä lisää yhtei-
söjäseniä ja hankekumppaneita. Tavoitteena on vahvistaa tasetta ja näin parantaa 
mahdollisuuksia menestyä muuttuvissa olosuhteissa.
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HALLINTO JA  
HENKILÖKUNTA 



Yhdistys ja hallitus

e 2 Tutkimusta ylläpitää Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys, 
jonka hallituksen puheenjohtajana toimi kuolemaansa saakka 
Tuija Talvitie. Hänen jälkeensä vuoden ensimmäisinä kuukau-
sina varapuheenjohtaja Ilkka Ruostetsaari hoiti puheenjohta-
jan tehtävää. Hallituksen jäseninä toimivat vuosikokoukseen 

saakka Juha Marttila, Sixten Sandström ja Kirsti Ylösjoki. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa (28.4.) hallitukseen valittiin Risto Mur-

to (puheenjohtaja), Anna Herlin (varapuheenjohtaja), Johan Aura, Hannu 
Kallio, Juha Marttila ja Ilkka Ruostetsaari.

Hallituksen esittelijänä toimi Karina Jutila ja hallituksen sihteeriksi kut-
suttiin Aino Heikkilä. 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.4.2020 ja ylimää-
räinen vuosikokouskokous 20.5.2020. Hallituksen kokoukset olivat 27.2.2020, 
27.5.2020, 3.9.2020 ja 18.11.2020. Syyskuun kokous toteutettiin Kettulan 
tilalla Lohjalla. Päivään sisältyi hallituksen työpaja henkilöstön kanssa. 

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsiteltiin toiseen kertaan sääntömuu-
tos, jonka mukaan yhdistyksen sääntöjen 9§:n ensimmäiseen momentti 
muutetaan seuraavaan muotoon:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa va-
litut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään seitsemän (7) muuta 
jäsentä. Säännöistä poistetaan: Hallitus valitaan siten, että enintään yksi 
hallituksen jäsen edustaa henkilöjäseniä ja muut edustavat yhteisöjäseniä. 
Hallitukseen on siis mahdollista kutsua kaksi uutta jäsentä. 

Lisäksi päätettiin lisätä sääntöihin muotoilu etäkokousten sallimisesta: 
Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Pa-
tentti- ja rekisterihallitus vahvisti sääntömuutokset.
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e2 Tutkimuksen henkilöstö

Henkilöstöön kuuluu seitsemän vakituisessa työsuhteessa olevaa asi-
antuntijaa: viisi tohtoria ja kaksi maisteria. Lisäksi työyhteisöön kuului 
vuoden aikana määräaikainen tutkijatohtori sekä kaksi tutkimusassis-
tenttia, joista toinen suoritti e2 Tutkimuksessa siviilipalvelustaan. e2 
Tutkimuksen johtajana toimii YTT Karina Jutila. 
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VUODEN 2020 

JULKAISUT



Vuoden 2020 julkaisut    

Mari K. Niemi, Tommi Lehtonen ja Annu Perälä, InnoLab, 
Vaasan yliopisto 
Aino Heikkilä, Ville Pitkänen ja Jussi Westinen, e2 Tutkimus 
(2020): Ilmassa ristivetoa. Suuryrityskysely ilmastotoimista 

Ville Pitkänen ja Jussi Westinen (2020):  
How different are we? Survey results on identities, 
values and attitudes among the Finnish majority 
population and the largest ethno-linguistic 
minorities. Helsinki: e2 Tutkimus

Mari K. Niemi, Tommi Lehtonen ja Annu Perälä, InnoLab, 
Vaasan yliopisto 
Aino Heikkilä, Ville Pitkänen ja Jussi Westinen, e2 Tutkimus 
(2020): Ilmassa ristivetoa. Kuntapäättäjäkysely ilmastotoimista 
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Mari K. Niemi, Tommi Lehtonen ja Annu Perälä, InnoLab, 
Vaasan yliopisto 
Aino Heikkilä, Ville Pitkänen ja Jussi Westinen, e2 Tutkimus 
(2020): Ilmassa ristivetoa. Kansalaiskysely ilmastotoimista

Tommi Lehtonen, Mari K. Niemi, Annu Perälä, Ville Pitkänen 
& Jussi Westinen (2020): Ilmassa ristivetoa – Löytyykö 
yhteinen ymmärrys? Tutkimus kansalaisten, kuntapäättäjien ja 
suuryritysten johtajien ilmastoasenteista.  
Helsinki: e2 Tutkimus ja Vaasan yliopiston InnoLab.

Karttunen, Kaisa (2020). 
Parempi hiili pellossa kuin lautasella - Tuottaja ja kuluttaja 
ilmastotyössä

Tulossa loppuvuodesta 2020: Ruokajärjestelmän 
kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden vähentämistä käsittelevä 
julkaisu. Kaisa KarttunenReetta Kivelä, Jenni Simonen ja Aino 
Heikkilä  (2020)  

Tietopaketti: Startupin menestystekijät –tarkastelussa 
elintarvikeala






