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1. Johdanto  

Vantaanjoella tutkittiin keväällä 2015 ensimmäistä kertaa vaeltavien taimensmolttien lukumäärää: 

Kala-ja vesitutkimus Oy pyydysti tällöin vaelluspoikasia Vanhankaupunginkoskella smolttiruuvin-ja 

rysän avulla. Tutkimuksessa kertyvää aineistoa käytettiin osana Helsingin yliopiston 

ympäristötieteiden laitoksen ”Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi” kurssia, jossa mallinnettiin 

asiantuntijatiedon ja pyydystettyjen taimensmolttien perusteella mereen vaeltavien taimenien 

kokonaislukumäärää ja vaelluksen päivittäistä intensiteettiä.  Tämän kurssin henkilökohtaisen 

lopputyön tarkoituksena oli harjoitella Bayes-päätösanalyysin käyttöä: työ keskittyi Vantaanjoen 

taimeniin kohdistuvien arvojen ja tavoitteiden tarkasteluun Bayes-päätösanalyysin avulla.1  

”Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi” kurssilla käsiteltiin Bayesilaista todennäköisyysteoriaa. 

Toisin kuin frekventistisessä (eli klassisessa) todennäköisyyspäättelyssä, Bayes-päättelyssä 

käsitellään tietyn väittämän paikkansapitävyyden todennäköisyyttä, jossa todennäköisyys 

määritellään subjektiivisena uskomuksen mittana. Bayes-mallintamisessa asiantuntijoiden 

prioritietoa voidaan päivittää uuden aineston ja havaintojen avulla, ja näin ollen päivittää 

priorijakauma, eli todennäköisyysjakaumana ilmaistu uskomus havaintoihin, posteriorijakaumaksi. 

”Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi” kurssilla vaeltavien taimensmolttien kokonaislukumäärää 

määritettiin ensin asiantuntija-arvioiden avulla ja päivitettiin sitten Kala- ja vesitutkimus Oy:n 

keräämällä aineistolla. Mallintamisessa käytettiin openBUGS- ohjelmistoa, joka soveltuu juuri Bayes-

mallintamiseen. Tutkimuksessa mereen vaeltavien smolttien kokonaislukumääräksi vuonna 2015 

arvioitiin n. 2000 yksilöä. 

Vaelluksen päivittäistä intensiteettiä kuvattiin neljällä eri mallilla tai todennäköisyysjakaumalla 

(normaalijakauma, log-normaalijakauma, beta-jakauma, tasainen jakauma) ja keskiarvoistamalla eri 

jakaumat päästiin tarkimpaan intensiteettiä kuvaavaan tulokseen (ks. kuva 1). 

 

Kuva 1. Mereen vaeltavien smolttien kokonaislukumäärä (N) log-normaalijakaumina kuvattuna (p= 

todennäköisyys vaelluksen intensiteetille)  

                                                           
1 Vaikka ”Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi” kurssilla mallinnettiin vain mereen vaeltavia taimenia, eli 

meritaimenia, tämän lopputyön tarkoitus on tarkastella Vantaanjoen taimenia: niin mereen vaeltavia kuin koko 
elämänsä joessa viettäviä taimenia 
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Bayes-mallintamista ja päätösanalyysia voidaan käyttää päätöksenteon tukena: mallintaminen ja 

päätösanalyysi voivat edesauttavan sidosryhmiä ja päätöksentekijöitä kokonaiskuvan 

hahmottamisessa ja erilaisten näkemysten vertailussa (Uusitalo, 2007). Päätösanalyysiin erityisesti 

suunnitellun ohjelmiston, eli GeNIe-ohjelmiston, avulla voidaan hahmotella erilaisia 

säätelymekanismeja ja päätöksiä, jotka eri keinojen kautta johtavat määrättyjen arvojen ja 

tavoitteiden toteutumiseen: hahmottelun avulla voidaan tuottaa yksinkertaistettuja päätösmalleja.  

Tässä lopputyössä haastateltiin kolmea eri asiantuntijaa/ toimijaa, joista kukin arvioi omalta 

osaltaan Vantaanjoen taimeneen kohdistuvia tavoitteita ja arvoja, sekä näihin vaikuttavia keinoja, 

säätelymekanismeja ja päätöksiä. Lopputyön tarkoituksena oli harjoitella päätösmallintamista ja  

toimia johdantona/katsauksena monimutkaiseen aiheeseensa, ja on tärkeää huomioida, että 

tulokset ja johtopäätökset sekä mahdolliset suositukset perustuvat edellä mainittuun hyvin 

rajalliseen tutkimusaineistoon. Rajoituksista huolimatta ja rajoituksen puitteissa, lopputyön 

tavoitteena oli: 

 tarkastella Vantaanjoen taimeneen kohdistuvia eri tavoitteita, näihin vaikuttavia 

tekijöitä/kausaliteetteja, sekä eri säätelymekanismeja ja päätöksiä 

 tarkastella uusia ratkaisuja Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken patoon liittyen 

 arvioida Bayes-päätösanalyysin vahvuuksia ja heikkouksia Vantaanjoen taimeneen liittyvässä 

osallistavassa päätöksenteossa  

Lopputyön johdannossa käsitellään vaelluskalojen ja taimenen tilaa Suomessa; esitellään 

vaelluskaloja koskevia säädöksiä ja suojelutoimia Suomessa ja Vantaanjoella; sekä selvennetään 

Bayes-päätösanalyysia ja sidosryhmien osallistamisen tärkeyttä taimenten suojelussa. 

Tutkimusmenetelmät osiossa kuvataan keskeiset tutkimusmenetelmät, menetelmän 

ongelmakohdat ja niistä johtuvat mahdolliset vääristymät. Tulokset ja johtopäätökset osiossa 

keskitytään ensin taimeniin liittyvien arvojen ja tavoitteiden tarkasteluun sekä uusien ratkaisujen 

kehittämiseen. Lopuksi tarkastellaan vielä Bayes-päättelyn vahvuuksia ja heikkouksia osallistavassa 

päätöksenteossa. Yhteenvedossa kerrataan lopputyön keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. 

1.1 Vaelluskalojen tila Suomessa 

Itämeren alueen kalasto on jatkuvan muutoksen tilassa: viime vuosikymmenien ajan jatkuneet 

ravinnepäästöt, jokien patoaminen ja liikakalastus ovat johtaneet kalojen elinkierron ja 

luonnonolosuhteiden muutokseen (Furman et al., 1998). Erityisesti vaelluskalat, eli kalat jotka 

lisääntyvät joissa, laskeutuvat merialueelle kasvamaan ja palavaat kudulle jokiin, ovat kärsineet 

elinympäristönsä muutoksista (Furman et al., 1998).  Pääosa Suomen uhanalaisista kalalajeista 

onkin jokikutuisia vaelluskaloja: uhanalaisista kalalajeista (yhteensä 12kpl) kuuluvat kaikki, 

ankeriasta ja rantanuoliaista lukuunottamatta, lohien heimoon (Luonnonsuojeluliitto, 2014).  

Mereen vaeltavat taimenkannat yhdessä järvilohikantojen, saimaannieriän ja harjuksen 

merikantojen kanssa ovat luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Alkuperäisiä meritaimen kantoja 

löytyy silti yhä mm. Tornion- ja Tenojoessa (ks. liite 3), mutta myös Vantaanjoessa esiintyy vanhoja 

taimenkantoja, joiden perimässä on mahdollisesti samaa geneettistä materiaalia kuin Vantaanjoen 

alkuperäisissä taimenissa (Koljonen et al., 2013). Pääosin Vantaanjoen taimenet ovat kuitenkin 

istutuskannoista peräisin (RKTL, 2014: Virho, 2015). Vanhoja kantoja on vielä jäljellä Riihimäen 

Epranojalla ja pääuomassa Riihimäen yläpuolella, sekä myös Luhtajoen ja Lepsämänjoen latvoilla 
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(Virho, 2015). Taimenten poikastiheyksiä on tutkittu sähkökalastamalla Vantaanjoen 

yhteistarkkailun (jonka sähkökalastukset viime vuosina on tehnyt Kala- ja vesitutkimus Oy), 

Virtavesien hoitoyhdistys ry:n, eli Virhon, ja Luonnonvarakeskuksen toimesta vuosina 2012 ja 2014. 

Vantaanjoelta on löytynyt hyviä poikastiheyksiä. Useimmat hyvät tiheydet löytyvät yläjuoksulta, 

mutta myös alajuoksun Longinojalle on vakiintunut hyvä tiheys. Kokonaispoikastuotanto riippuu 

sekä poikastiheydestä, että paikan poikastuotantopinta-alasta. Vantaanjoen eniten poikasia 

tuottavia alueita ovat todennäköisesti Nukarinkoski, Palojoki ja Riihimäen yläpuolinen alue (Virho, 

2015). 

Merkittävimpinä syinä vaelluskalojen uhanalaisuuteen koko Suomessa pidetään vesirakentamista, 

kalastusta ja kalastuksen valvonnan puutetta, heikkoa vedenlaatua ja etenkin merialueilla 

rehevöitymistä. Etenkin vesirakentaminen on ollut tuhoisaa vaelluskantojen kannalta. Itämereen 

laskevista joista useat ovat padottu teollisuuden ja energiantuotannon tarpeita varten: Kemi-, Oulu, 

Kokemäen-, ja Kymijoki ovat patojen sulkemia estäen vaelluskalojen normaalin nousun 

kutualueilleen, ja esimerkiksi Kymijoki on menettänyt alkuperäisen lohikantansa kokonaan (Furman 

et al., 1998). Meritaimenjokien luonnontilan heikentymisen ohella suurin uhka Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan verkkokalastaus, näin erityisesti Pohjanlahdella (2014). 

 

Kuva 2. Rakennetut joet, osittain rakennetut joet, ja vapaat joet Suomessa (Helsingin Sanomat, 2014). 
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1.2. Vaelluskalojen suojelu 

Vaikka etenkin siis vaelluskalojen tila on Suomessa erittäin huono, yhtäkään kalalajia ei ole 

Suomessa rauhoitettu luonnonsuojeluasetuksella. Sen sijaan kalastusrajoitukset, kalatalouden 

hoito- ja käyttösuunnitelmat, erilaiset ympäristölainsäädännöt koskien vedenlaatua ja 

vesirakentamista, ja kalateitä koskevat voimalayhtiöiden velvoitteet ovat olleet keskeisessä 

asemassa kalakantojen suojelemisessa, niin Vantaanjoella kuin muuallakin Suomessa. 

Kalastusrajoitukset ja hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat olleet tärkeässä asemassa kalakantojen 

suojelemisessa: esimerkiksi taimenkannoille on määritetty lisääntymisaikaa suojaava rauhoitusaika. 

Sen lisäksi suojelutoimenpiteinä pidetään myös alamittojen asettamista, ja vuodesta 2014 alkaen 

alamitta meritaimenten kohdalla ollut 60 cm (RKTL, 2014).  Lisäksi Suomenlahdella istutettavat 

meritaimenet ovat nykyisin rasvaeväleikattuja, ja Suomenlahdella rasvaevälliset luonnontaimenet 

on vapautettava (RTKL, 2014). 

Uusi kalastuslaki on tulossa voimaan 1.1.2016, ja Maa-ja metsätalousministerin laatiman uuden 

kalastusasetuksen on tarkoitus tulla voimaan uuden lain myötä. Kalastusasetuksessa esitetään 

taimenelle ja järvilohelle säädettäväksi täysrauhoitus, ja lohelle saaliskiintiö. Taimenille, lohille ja 

järvilohille esitetään myös eväleikkausvelvoitteita vuodesta 2017 alkaen koko Suomessa, jolloin 

istutetuilta kaloilta tulee poistaa rasvaevä, ja rauhoitetut luonnonkalat vapauttaa takaisin veteen 

(Maa-ja metsätalousministeriö, 2015).  

Vaelluskalojen kalastusta säädellään Vanhankaupuginkoskella lähinnä paikallisella tasolla. 
Vanhankaupunginkosken kalavesien hoidosta vastaa kalastuslain määrämänä Helsingin kalastusalue, 
jonka tehtävänä on myös kalastuksen säätely ja valvonta, sekä toimiminen yhteistyössä kalavesien 
omistajien, ammattikalastajien ja vapaa-ajankalastajien kanssa. Helsingin kaupungin liikuntavirasto 
sen sijaan vastaa kosken kalastusjärjestelyistä. Taimen ja lohi ovat rauhoitettuja ajalla 11.9- 15.11, 
jolloin niitä ei saa nostaa edes kuvattavaksi (Vanhankaupunginkoski, 2013). 

Tämän lisäksi veden tilan parantaminen on tärkeää. Jokavuotiset kuntien jätevesipuhdistamoilta ja 

pumppaamoilta tapahtuvat puhdistamattomien jätevesien päästöt ja maataloudesta huuhtoutuvat 

ravinteet ja kiintoainekset aiheuttavat pahimmillaan kala- ja eliöstökuolemia ja kuormittavat 

Vantaanjokea sekä viime kädessä myös Itämerta. Vantaanjoen vedenlaatu olikin 1980-luvulla vielä 

huono, mutta on siitä lähtien kehittynyt parempaan kuormituksen vähenemisen myötä, ja 

Vantaanjoen vedenlaadun ekologinen tila on nykyään EU-kriteerein kuvattuna ”tyydyttävä” 

(Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, 2013). 

Vuonna 2000 voimaan tullut, EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) tavoitteena on suojella, 

parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä 

koko EU:n alueella vuoteen 2015 mennessä. Suomessa säädetty laki vesien-ja merenhoidon 

järjestämisestä (1299/2004) eli vesienhoitolaki, sekä vuonna 2011 uudistettu asetus vesien- ja 

merenhoidon järjestämisestä, ovat osa direktiivin kansallista täyttöönpanoa. Vesien pilaantumisen 

ehkäisemisestä on säädetty myös vuonna 2000 tulleessa ympäristönsuojelulaissa (86/2000). Lisäksi 

jätevesien käsittelyä ja maatalouden päästöjä vesiin säädellään eri asetuksilla ja säädöksillä.  

 

Kansallisen kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaellus-

kalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Kansallinen kalatiestrategia valmisteltiin maa- ja 
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metsätalousministeriön johdolla ja hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätökseksi 8.3.2012.  

Strategian tavoitteena on saada kalateiden rakentamiseen johdonmukainen, kustannustehokas ja 

osallistava lähestymistapa sekä lisätä viranomaistoiminnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. 

 

Vesirakentamista säädellään vesilailla, joka kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.  Vesilaissa 

vesitaloushankkeesta vastaava on velvollinen kalakannoille tai kalastukselle aiheutuvasta 

vahingosta: vastaava on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai 

vähentämiseksi (kalatalousvelvoite)  tai maksamaan tällaisten toimenpiteiden kohtuullisia 

kustannuksia vastaava maksu kalatalousviranomaiselle (kalatalousmaksu). 

Vaikka kalatiestrategia ja vesilaki muiden toimenpiteiden ohella ovat ottaneet vaelluskalojen 
suojelun huomioon, kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin kritisoineet niitä riittämättöminä. 
Kansalaisjärjestöt, esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL), ovat kritisoineet nykyistä vesilakia 
liian löyhäksi, ja vesivoiman tuottajien ja hankkeista hyötyvien halutaan kantavan suurempi vastuu 
vaelluskaloille ja jokiluonnolle aiheuttamastaan vahingostaan (Luonnonsuojeluliitto, 2015). 
Ongelmana nähdään myös se, että Suomessa on runsaasti vanhoja pato- ja säännöstelylupia, joissa 
velvoitteiden käyttö vesilain nojalla on jälkikäteen mahdotonta: näissä tapauksissa (ja mikäli haltijan 
kanssa ei päästä sopimukseen) velvoitteiden täytäntöönpanoon tarvitaan ulkopuolinen rahoitus.   

Lisäksi voimalayhtiöiden ja patolupien haltijoiden kompensaatio on pitkään painottunut 
kalaistutuksiin.  Suomen Luonnonsuojeluliitto on vaatinutkin istutusten sijaan kalateiden 
rakentamista, jotka ottaisivat huomioon niin vaelluskalat kuin esim. ankeriaatkin. Sen lisäksi SLL on 
vaatinut vesilakiin muutosta jossa voimayhtiöt pakotettaisiin rakentamaan kalatiet 
(Luonnonsuojeluliitto, 2015).  

Kalateiden lisäksi, tai niiden sijaan, on myös ehdotettu pienten patojen purkamista. Patojen 
purkaminen voisi toimia vaihtoehtona kalliiden kalateiden rakentamiselle. Tätä on ehdottu esim. 
Vanhankaupunginkosken padon kohdalla. Ehdotus on lähtenyt alunperin kansalaisilta, ja erityisesti 
Jasper Pääkkönen, näyttelijä ja kala-aktiivi, on puhunut padon purkamisen puolesta aktiivisesti 
julkisuudessa. Purkamisen selvittäminen on edennyt Helsingin kaupunginhallitukseen saakka, jossa 
asian selvittäminen on käynnissä valtuuston tekemän aloitteen johdosta. Padon purkamista 
kannattavat osa kansalaisista vaelluskalojen suojelemiseksi, sekä kalastuksen virkisysarvon ja joen 
luonnonhistoriallisen arvon vuoksi. Padon säilyttämistä vaaditaan sen kulttuurihistoriallisen arvon 
takia: pato ja turbiini ovat vuodelta 1876, ja niitä vaalitaan tärkeinä teollisen kehityksen merkkeinä.  

1.3 Päätösanalyysi ja sidosryhmien osallistaminen päätöksentekoon 

Tämän lopputyön tarkoituksena on tarkastella miten Bayes-päätösanalyysin käyttöä ja sidosryhmien 

osallistamista päätöksentekoon voisi hyödyntää Vantaanjoen taimeniin liittyvässä päätöksenteossa. 

Vanhankaupunginkosken taimenia ja muita vaelluskaloja koskeva päätöksenteko eri sidosryhmien 

välillä on hankalaa koska kaikki eivät luonnollisestikaan ole samaa mieltä vaelluskaloja ja jokiluontoa 

koskevista toimenpiteistä.  Toisaalta vaelluskalojen suojelussa on myös tarpeen tarkastella erilaisten 

valtasuhteiden ja niiden vinoutuminen merkitystä: luonnonsuojelu ei toteudu tyhjiössä, vaan siihen 

vaikuttavat erilaiset sosioekonomiset ja poliittiset tekijät ja valtasuhteet (Swyngedouw 2011).  

Esimerkiksi Vanhankaupunginkosken padon purkaminen voidaankin nähdä poliittisena päätöksenä, 

jolla joko vahvistetaan jo olemassa olevia valtasuhteita, tai voimaannutetaan heikommassa 
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asemassa olevien ääntä ottamalla huomioon esimerkiksi kansalaisten itse tuomia uusia 

ulottuvuuksia ja tekijöitä päätöksenteossa. Vantaanjoen ja Vanhankaupunginkosken padon 

purkaminen ei myöskään olisi merkittävä päätös vain Vantaanjoen alueella, vaan päätöksellä tulisi 

olemaan seurauksia ja vaikutuksia koko Suomessa, sillä keskustelua vaelluskalojen suojelemisesta ja 

patojen purkamisesta käydään ympäri maata.  

Sidosryhmien osallistaminen päätöksentekoon, julkinen keskustelu ja dialogia eri tekijöiden välillä 

on oikeudenmukaisen päätöksenteon sekä demokratian toteutumisen kannalta tärkeitä. 

Osallistavan päätöksenteon merkitys on lisääntyvissä määrin huomioitu ympäristöpolitiikassa ja se 

on huomioitu myös esim. EU:n kalatalouspolitiikassa. Osallistavan päätöksenteon tueksi tarvitaan 

uusia työkaluja, jotka mahdollistaisivat dialogin ja kommunikaation eri tahojen välillä, sekä 

tutkimusta tehdessä tutkijan ja tutkittavan välillä. Bayes-mallintamista ja päätösanalyysia on 

käytetty hyväksi ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa (Mäntyniemi et al., 2013; Uusitalo, 2007).  

Eri sidosryhmät ja asiantuntijat voidaan ottaa mukaan jo Bayes-mallintamisen kehittelyvaiheessa, ja 

heidän avullaan voidaan pohtia eri prioreja, eri tekijöiden vaikuttavuutta, sekä eri päätösmalleja ja 

niiden hyödyllisyyttä (Uusitalo, 2007).  

Tässä lopputyössä tarkastellaan Bayes-päätösanalyysia taimeniin liittyvien arvojen ja tavoitteiden 

vertailussa: päätösanalyysi voisi toimia yhtenä työkaluna taimeniin liittyvässä eri sidosryhmien 

välisessä keskustelussa ja päätöksenteossa. GeNIe-ohjelmiston avulla voidaan havainnoida eri 

tavoitteita, syy- ja seuraussuhteita sekä päätöksentekomekanismeja. Seuraavassa osiossa esitellään 

tutkimustyön menetelmät tarkemmin. 

2. Tutkimusmenetelmät 

Lopputyö perustuu asiantuntijahaastatteluihin. Haastattelut koostuivat kahdesta eri osiosta; 

ensimmäinen osio keskittyi taimeniin liittyviin arvojen ja tavoitteiden hahmotteluun ja toinen osio 

Bayes-mallintamisen arvioimiseen työkaluna osallistavassa päätöksenteossa (ks. liite 1). 

Haastattelun ensimmäisen osion tarkoituksena oli piirtämällä hahmottaa taimenia koskevia arvoja ja 

tavoitteita, niihin vaikuttavia tekijöitä/kausaliteetteja, sekä säätelymekanismeja ja päätöksiä. 

Haastattelu rakentui seuraavasti:  

 Aiheen ja menetelmän esittely 

  Mitkä ovat tärkeimmät Vantaanjoen taimenia koskevat tavoitteet? (1-5 eri tavoitetta)  

 Mitkä tekijät vaikuttavat näihin tavoitteisiin 

 Mitkä eri säätelypäätökset vaikuttavat tai voisivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen? 

 Voimakkuudet tekijöiden ja tavoitteiden välillä (kolme eri vahvuista nuolta) 

 Mihin tekijöihin nämä päätökset vaikuttavat ja millä voimakkuudella (kolme eri vahvuista 

nuolta) 

Kolmen haastattelun tuloksena olivat kolme eri päätösmallia paperille piirettynä, jotka sitten 

analysointia varten piirrettiin myöhemmin GeNIie-ohjelmalla. Haastattelut myös tallennettiin 

äänittimellä haastattelujen myöhempää analysointia varten. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin tähän 

ennen haastattelua lupa. 

Toisessa osassa kerättiin tietoa Bayes-päätösanalyysin käyttäjäystävällisyyttä sekä mallintamisen 

soveltuvuutta työkaluna osallistavassa päätöksenteossa (ks. liite 2). Perustietojen lisäksi kyselyssä 

kerättiin tietoa Bayes-päätösanalyysin selkeydestä ja ymmärrettävyydestä likert-asteikkoa (1-5) 
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käyttämällä. Kyselyssä selvitettiin myös Bayes-analyysin hyötyjä ja vahvuuksia, sekä heikkouksia. 

Haastateltavat pystyivät ehdottamaan omia vastauksia, tai valitsemaan jo valmiiksi annetuista 

vastausvaihtoehdoista. Kysely koostui myös seuraavista kolmesta avoimesta kysymyksestä: Kuinka 

hyvin Bayes-päätösmallintaminen mielestänne soveltuu taimenia ja niitä koskevien arvojen ja/tai 

tavoitteiden ja säätelymekanismien tarkasteluun eri sidosryhmien kesken?; Kuinka Bayes- 

päätösmallintamista voisi menetelmänä kehittää osallistavassa päätöksenteossa?; Mitkä tekijät 

mielestänne vaikuttavat Bayes-päätösmallintamisen onnistumiseen? Haastateltavat täyttivät 

kyselylomakkeen itse, ja lopuksi se käytiin myös yhdessä läpi. Myös tämä osa haastatteluista 

tallennettiin äänittimellä. 

Lopputyössä haastateltiin kolmea eri asiantuntijaa, joista kaikki ovat aktiivisia Vantaanjoen 

vaelluskalojen suojelussa. Kaksi haastateltavista oli Virtavesien hoitoyhdistys ry:n, eli Virhon, jäseniä. 

Kolmas haastateltava oli vapaa-ajan kalastaja ja virtavesiaktiivi. Tutkimusmateriaali oli siis hyvin 

yksipuolinen rajoittuen kolmeen haastateltavaan, jotka kaikki kokivat vaelluskalojen ja 

jokiympäristön suojelun tärkeäksi: tämä tietenkin vaikuttaa merkittävästi lopputyöhön ja sen 

tuloksiin. Mahdollisen jatkotutkimuksen kannalta olisi tärkeää haastatella myös muita osapuolia 

aiheesta mikä myös mahdollistaisi tavoitteiden laajemman vertailun.  

3. Tulokset ja johtopäätökset 

Tässä osiossa esitellään lopputyön tulokset ja johtopäätökset. Ensimmäinen osa käsittelee 

Vantaanjoen taimeneen liittyviä arvoja ja tavoitteita, ja näihin johtavia päätöksiä ja 

säännöstelymekanismeja sekä keinoja. Toisessa osassa tarkastellaan Bayes-päätösanalyysin 

soveltuvuutta osallistavassa päätöksenteossa.   

3.1. Genie-päätösmallit 

Kaikki haastateltavat painottivat samantyyppisiä arvoja ja tavoitteita Vantaanjoen taimeniin liittyen.  

Haastateltavien mainitsemat tärkeät arvot ja tavoitteet liittyivät Vantaanjoen ja 

Vanhankaupunginkosken kalakantojen suojelemiseen: kalakantojen ja vaelluskalojen hyvä tila 

nähtiin joko itseisarvona tai merkkinä koko Vantaanjoen hyvästä tilasta. Myös taimenten 

kalataloudellinen arvo ja kalastusmatkailu nähtiin tärkeinä.  Muut tavoitteet liittyivät historia- ja 

kulttuuriarvojen, ja joen virkistysarvon turvaamiseen ja kehittämiseen. (ks. kuvat 3-5). 

Tämän lisäksi kaikki haastateltavat kokivat Vantaanjoen yleisen tilan arvon tärkeänä.  Haastateltavat 

kuitenkin määrittelivät Vantaanjoen yleisen tilan merkityksen eri tavoin: haastateltavista yksi 

painotti vesiekosysteemin hyvää tilaa, ja toinen Vantaajoen tilan arvoa. Eräs haastateltavista puhui 

Vantaanjoen valuma-alueen hyvästä tilasta: tämä käsitti vastaajan mielestä joen luontoarvon ja sen 

hyvän tilan tuottaman mielihyvän, mutta myös joen hyvään tilaan vaikuttamisen mahdollisuuden ja 

sen tuottaman mielihyvän merkityksen. Haastateltava näki joen hyvin laajana elementtinä: joen 

hyvällä tilalla on vaikutusta myös esim. meriluonnolle. 

Vaikka Vantaanjoen taimeniin liittyvät arvot ja tavoitteet olivat samantyyppisiä haastateltavien 

kesken, näihin johtavat päätökset, säännöstelymekanismit ja keinot vaihtelivat. Huomattavaa on, 

että yksi haastateltavista käsitteli yksinomaan padon purkamispäätöstä, kun kaksi muuta käsittelivät 

myös muita päätöksiä ja säännöstelymekanismeja taimeniin liittyen. Tehtävänantoa olisi voinut 

tässä tapauksessa selventää, mutta toisaalta tarkoituksena olikin määritellä omasta mielestään 

tärkeitä tekijöitä taimeneen liittyen. Muut päätökset koskivat Vantaanjoen kokonaistilaan 
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vaikuttavia päätöksiä mm. maatalouden järjestämistä ja säätelyä, jäteveden käsittelyä, joen alueen 

rakentamista sekä kalastuksen järjestämistä (esim. verkkokalastuksen kieltämistä) ja 

kalataloudellisia kunnostuksia. Yksi haastateltavista korosti ongelman monimuotoisuutta, ja miten 

kokonaiskuvan hahmottaminen on usein hankalaa mm. päätöstentekijöiden kesken. Hän 

peräänkuulutti keskittymistä suuriin ongelmiin, jotka Vantaanjoella taimenien ja koko jokiluonnon 

kannalta liittyivät verkkokalastukseen, kalastuksenvalvontaan ja -rajoituksiin, jätevesipäästöihin, 

sekä joen tiheään rakentamiseen ja valuma-alueen vaurioitumiseen: näin ollen 

Vanhankaupunginkosken pato nähtiin yhtenä monista ongelmista. 
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Kuvat 3-5: Lopputyön kolmen haastattelun tuloksena olivat seuraavat kolme päätösmallikaaviota Genie-

ohjelmalla piirettynä. Kaikki kolme ovat saman kaavan mukaisia, joissa arvot ja tavoitteet ovat merkittyinä 

vihreillä, keinot sinisillä, ja päätösmekanismit punaisilla kuvioilla. 
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Mitä ratkaisuja vastaajat sitten näkivät nykytilanteen parantamiseksi? Haastateltavista osan 

mielestä toimintaa Vanhankaupunginkoskella voisi kehittää monimuotoisemmaksi: tällä hetkellä 

koskella sijaitseva voimalamuseo keskittyy yksinomaan alueen teollisen historiaan. 

Vanhankaupunginkoski on kuitenkin myös historiallisesti merkittävä paikka. Ensimmäinen kirjallinen 

merkintä Vantaanjoesta löytyy vuodelta 1351, jolloin Ruotsin kuningas Magnus Eriksson lahjoitti 

”Helsingaassa” kalavedet virolaiselle Padisen luostarille (Tikkanen, 2015). Sen lisäksi, Vantaanjoki on 

ainutlaatuinen vesistö ruuhka-Suomen keskellä ja taimenet ovat nousseet Vantaanjoelle tuhansien 

vuosien ajan. Nykyisen voimalamuseon sijaan haastateltavat ehdottivatkin uutta museota, jossa 

voitaisiin esitellä kaupungin varhaista historiaa sekä alueen luonnonhistoriaa, tai esim. 

kalastuskeskuksen tai urheilukalastusmuseon perustamista.  

Kalakantojen suojeluun panostamisen nähtiin vaikuttavan positiivisesti koko Helsingin 

kansainväliseen ”imagoon” ja houkuttelevan näin ollen turisteja alueelle.  Vaelluskalat ja kalastus 

houkuttelevat kansainvälisiä turisteja Suomeen jo nyt, ja Vantaanjoella turistien avulla aluetta 

voitaisiin kehittää monimuotoisempaan suuntaan. Turismin kasvun myötä alueelle voisi perustaa 

uusia museoita, ravintoloita ja majoituspalveluita, ja näin myös työllistää paikallisia. Padon 

purkaminen nähtiin osan vastaajien mielestä ehdottomana edellytyksenä turismin kasvuun: jos pato 

puretaan, taimenten määrä lisääntyisi mikä taas houkuttelisi lisää turisteja.  

Haastateltavat toivat esiin myös sidosryhmien yhteistyön merkityksen Vantaanjoen ja taimenten 

suojelussa.  On tärkeää huomioida, että Vanhankaupunginkoski on osa isompaa kokonaisuutta ja 

alueella on monta toimijaa, ja vastaajista yksi kuvasikin tilannetta näin:  

”Asiaa käsitellään aivan liian rajoittuneesti ja Helsinki-keskeisesti. Padon purkamisen sijaan tärkein 

tavoite pitää olla neljäntoista kunnan alueella virtaavan koko Vantaanjoen vesistön elvyttäminen, 

sekä Suomenlahden meritaimenkantojen elvyttäminen. Mielipiteitä ja lausuntoja pitäisi kuulla niiltä 

tahoilta, jotka ajavat koko Vantaanjoen vesistön elvyttämistä kuten esim. Virho” 

(Virhon jäsen, 2015). 

Vastaajan mielestä Vantaanjoen elvyttäminen kuuluu kaikille alueen toimijoille: tärkeitä tekijöitä 

ovat esim. Vantaanjoen neuvottelukunta, kuntien edustajat, ELY- keskukset, Vantaanjoen 

kalastusalueen edustajat, ja eri vapaa-ajan aktiviteettien edustajat kuten esim. melojien edustajat.  

Paikallisilla on ollut Vantaanjoen suojelussa suuri merkitys: Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) 

perustettiin vuonna 1990, jolloin paikalliset perhokalastajat halusivat parantaa joen tilaa ja muiden 

Uudenmaan vesien tilaa. Kari Stenholm, nykyinen Virhon Vantaanjoen vastaava, on toiminut 

aktiivisesti Vantaanjoen suojelun puolesta 90-luvulta saakka (Tikkanen, 2015). Hän huolestui jo 

silloin Vantaanjoen huonosta tilasta ja kalakuolleisuuksista, johon viranomaiset eivät olleet oma-

aloitteisesti puuttuneet. Stenholm joutui selvittämään virkamiesten huonoa toimintaa, ja on itse 

julkistanut tietoa joen huonosta tilasta, kun viranomaiset eivät ole niin tehneet (Virhon jäsen, 2015). 

Näin paikallisella aktiivisuudella on ollut valtava vaikutus joen suojelussa ja Vantaanjoella: 90-luvun 

jälkeen parannettu jätevesiverkostoja, purettu patoja ja rakennettu kalateitä. Sen lisäksi Virhon 

työllä on ollut myös sosiaalinen ulottuvuutensa: joen kunnostustöihin on palkattu esim. 

pitkäaikaistyöttömiä (Tikkanen, 2015). 
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Vaikka paikallisten aktiivisuus on tuonut hyvin esille Vantaanjoen ja taimenten suojelun tärkeyttä ja 

paikallisten rooli esim. kunnostustöissä on kasvanut (Tikkanen, 2015), niin on vastuu kaikilla 

osapuolilla. Paikallisilla ei välttämättä ole kaikkia samoja keinoja käytettävissä kuin valtiolla ja 

viranomaisilla: yksittäisillä ihmisillä ei aina ole keinoja oman lähiympäristönsä suojeluun ja 

yksityisten toimijoiden säätelyyn. Mitä tehdään silloin kun eri tekijöillä on hyvin erilaiset motiivit, 

tavoitteet ja myös eri keinot ja valtasuhteet toisiinsa nähden? Onko valtion ja virkamiesten rooli 

turvata esim. energiayhtiöiden toiminta ja tuottaa talouskasvua, vai suojella ja kuulla niitä, joilla ei 

ole samoja keinoja ja toimintatapoja tulla kuulluksi kuin muilla tekijöillä?  

Arvoista ja tavoitteista keskustelemalla voidaan saada vastauksia näihin kysymyksiin. Haastateltavat 

kokivatkin julkisen keskustelun ja avoimuuden päätöksenteossa ensisijaisina, ja eräs vastaaja kuvasi 

asiaa näin: 

” mitä avoimin kortein, mitä avoimemman julkisen keskustelun tiimoilta, mitä vahvemmin 

argumentein perustellaan sitä omaa näkemystä, oli se mikä tahansa, niin sehän antaa nimenomaan 

niitä eväitä sellaiselle hyvälle ja oikealle päätöksenteolle”  

(Virhon jäsen, 2015). 

Koska asetelma saattaa kuitenkin olla hyvin latautunut osapuolten välillä, kolmannen, neutraalin 

osapuolen roolia olisi mielenkiintoista tutkia. Esimerkiksi yliopistolla voisi olla tällainen neutraali 

rooli. Myös esim. ympäristösovittelu on kasvava ala, jolla voidaan ehkäistä ennalta 

ympäristökonfliktien syntyä tai lyhentää konfliktien kestoa. Ympäristösovittelua on tutkittu mm. 

Koneen säätiön rahoittamassa Lapin yliopiston ”Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa?” hankkeessa 

(Ympäristökonfliktisovittelu, 2015). Tällaiset keinot toimivat parhaiten mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. 

3.2. Bayes-päätösanalyysin käyttö osallistavassa päätöksenteossa 

Toisessa osassa kerättiin tietoa Bayes-päätösanalyysin käyttäjäystävällisyydestä sekä mallintamisen 

soveltuvuudesta työkaluksi osallistavassa päätöksenteossa. Kyselyssä kerättiin tietoa Bayes-

päätösanalyysin selkeydestä ja ymmärrettävyydestä likert-asteikkoa (1-5) käyttämällä. Vastausten 

keskiarvojen avulla voidaan päätellä, että Bayes-päättely ymmärrettiin kohtalaisesti, kuin myös se 

miten menetelmää voidaan soveltaa osallistavassa päätöksenteossa. Tutkijan rooli fasilitaattorina 

haastattelutilanteessa koettiin tärkeäksi. 

 

 a) Koen ymmärtäväni Bayes-päättelyn 
pääpiirteittäin 
(erittäin huonosti 1-5 erittäin hyvin) 

 

KA= 3.33 

 b) Koen ymmärtäväni, miten Bayes-päättelyä 
voidaan soveltaa osallistavassa päätöksenteossa  
(erittäin huonosti 1-5 erittäin hyvin) 

 

KA= 3.33 

c) Tutkijan roolin merkitys fasilitaattorina 
haastattelutilanteessa  
(erittäin huonosti 1-5 erittäin hyvin) 

 

KA= 4.33 

Taulukko 1. Bayes-päättelyn selkeys ja ymmärrettävyys (KA=keskiarvo), 
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Kyselyssä selvitettiin myös Bayes-analyysin hyötyjä ja vahvuuksia, sekä heikkouksia. Haastateltavat 

pystyivät ehdottamaan omia vastauksia, tai valitsemaan jo valmiiksi annetuista 

vastausvaihtoehdoista. Bayes-päättelyn hyödyiksi ja vahvuuksiksi koettiin sidosryhmien 

osallistaminen päätöksentekoon, tavoitteiden selkeä esille tuominen, eri tahojen välisen 

kommunikaation kehittäminen ja uusien toimenpiteiden ja päätösten ideointi ja kehittäminen.  

Heikkouksiksi koettiin erityisesti datan vääristymät ja tutkimuksen puolueellisuus: haastateltavat 

kokivat tärkeäksi mahdollisimman monen sidosryhmän ja eri mielipiteen omaavien asiantuntijoiden 

haastattelun. Erityisesti tämän lopputyön tulosten kannalta haastateltavat olivat huolissaan datan 

vääristymistä, sillä haastateltavilla oli hyvin yhtenäiset arvot ja tavoitteet keskenään. 

Mainituista heikkouksista osa liittyi menetelmän ymmärrettävyyteen sekä menetelmän 

hahmottamiseen:  osalla haastateltavista oli tehtävän alussa vaikeuksia ilmaista mallin avulla 

mahdollisimman tarkasti haluamansa asiat, ja osa koki huolta oliko asiat ilmaistu teknisesti oikein 

mallin edellyttämällä tavalla. Eräs haastateltavista koki myös palautteen antamisen menetelmästä 

vaikeaksi. 

Haastateltavat kokivat myös menetelmän kvantitatiivisen lähestymistavan yhdeksi heikkoudeksi ja 

tunnearvojen huomioiminen menetelmän avulla koettiin vaikeaksi. Myöskin eri tekijöiden välistä 

suhdetta oli vaikea lähteä kvantivoimaan ja ongelmien suuruseron esille tuominen ja tavoitteiden 

priorisointi  nähtiin vaikeana. Lisäksi spatiaalisen elementin puute nähtiin menetelmän heikkoutena: 

koettiin että malliin oli vaikea lisätä esim. eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa tai eri sijanneissa 

tapahtuvaa toimintaa.  

Kysely koostui myös seuraavista kolmesta avoimesta kysymyksestä: Kuinka hyvin Bayes-

päätösmallintaminen mielestänne soveltuu taimenia ja niitä koskevien arvojen ja/tai tavoitteiden ja 

säätelymekanismien tarkasteluun eri sidosryhmien kesken?; Kuinka Bayes- päätösmallintamista voisi 

menetelmänä kehittää osallistavassa päätöksenteossa?; Mitkä tekijät mielestänne vaikuttavat 

Bayes- päätösmallintamisen onnistumiseen? 

Haastateltavien mielestä menetelmä sopi hyvin taimenia koskevien arvojen ja tavoitteiden sekä 

säätelymenetelmien tarkasteluun eri sidosryhmien kesken. Sen lisäksi haastateltavien mielestä 

menetelmä sopi hyvin uusien ideoiden ja toimenpiteiden kehittämiseen sekä antoi mahdollisuuden 

eri näkökulmien esille tuontiin ja niiden vaikusten ja vuorovaikutusten arviointiin.  Toisaalta koettiin 

että menetelmä sopi huonosti konkreettisten toimenpiteiden valintaan. 

Bayes- päätösmallintamista voitaisiin haastateltavien mukaan kehittää laajentamalla menetelmän 

käyttöä: näin menetelmä tulisi tutuksi mahdollisimman monelle ja kehittyisi sitä käyttämällä.  Osa 

haastateltavista koki tärkeäksi menetelmän perusidean esittelemisen sekä harjoitusmallien 

tekemisen yhdessä ennen varsinaista haastattelutilannetta.   

Mahdollisimman laaja-alaisten  sidosryhmien osallistaminen nähtiin vaikuttavan menetelmän 

onnistumiseen. Myös Bayes-mallintamisen tunteminen ja sen aiempi käyttö nähtiin vaikuttavan 

menetelmän onnistumiseen. Mallintamisen harjoittelu yhdessä muiden haastateltavien kanssa 

koettiin osan mielestä tärkeäksi. Myös jälkikeskustelu, jossa haastateltavat voisivat vertailla omia 

arvojaan ja tavoitteitaan nähtiin tärkeäksi ja suositeltavaksi myöhemmissä tutkimuksissa. 
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4. Yhteenveto 

Tämän lopputyön tarkoituksena oli tarkastella Vantaanjoen taimeneen kohdistuvia eri tavoitteita, 

näihin vaikuttavia tekijöitä/kausaliteetteja, sekä eri säätelymekanismeja; tarkastella uusia ratkaisuja 

Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken patoon liittyen; sekä arvioida Bayes-päätösanalyysin 

vahvuuksia ja heikkouksia Vantaanjoen taimeneen liittyvässä osallistavassa päätöksenteossa.  

Lopputyö perustui kolmen asiantuntijan haastatteluun. Kaikki kolme haastateltavaa olivat 

aktiivisesti mukana taimenten suojelussa, ja siksi lopputyö on hyvin rajallinen. Haastateltavat toivat 

kuitenkin päätösmallintamisen avulla esille tärkeitä arvoja ja tavoitteita sekä uudenlaisia ratkaisuja 

Vantaanjoen suojeluun liittyen. Mahdollista myöhempää tutkimusta varten tärkeää olisi haastatella 

myös muita Vantaanjoen tekijöitä ja toimijoita, jolloin haastattelujen lisäksi yhteinen 

loppukeskustelu kaikkien vastaajien kanssa olisi varmasti hedelmällistä. 

Sidosryhmien osallistaminen päätöksentekoon nähtiin vastaajien kesken tärkeänä. Vantaanjokea on 

kunnostettu niin viranomaisten kuin vapaaehtoistenkin voimin, mutta toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja siihen vaadittavaa tekijöiden välistä luottamusta voitaisiin kehittää.  Julkinen 

keskustelu ja dialogi voisivat parantaa Vantaanjoen taimeniin liittyvää päätöksentekoa. Bayes-

päätösanalyysi vaikuttaisi olevan parhaimmillaan päätöksenteon alkuvaiheessa, jolloin se voi 

edesauttaa osallistavaa päätöksentekoa: päätösmallintaminen voi auttaa tavoitteiden vertailussa, 

kokonaiskuvan hahmottamisessa ja keskustelussa eri tekijöiden ja toimijoiden välillä.  
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Liite 1. Kyselylomake: Sidosryhmien osallistaminen Vantaanjoen taimeniin kohdistuvien 
tavoitteiden arvioimiseen 

 

Tavoite:  

Kyselyn tavoitteena on tarkastella Vantaanjoen taimeneen kohdistuvia eri tavoitteita, näihin vaikuttavia 

tekijöitä/kausaliteetteja, sekä eri säätelymekanismeja ja päätöksiä. Lisäksi kyselyn lopuksi Bayes-

päätösmallintamista osallistavassa päätöksenteossa arvioidaan kyselylomakkeella.  

 

Tutkimusmenetelmät: 

 

Osa I. 

1-3 sidosryhmän jäsenen haastattelu. Haastattelun tarkoituksena on piirtämällä hahmottaa taimenia 

koskevia arvoja ja tavoitteita, niihin vaikuttavia tekijöitä/kausaliteetteja, sekä eri säätelymekanismeja ja 

päätöksiä.  

 Aiheen ja menetelmän esittely 

  Mitkä ovat tärkeimmät Vantaanjoen taimenia koskevat tavoitteet? (1-5 eri tavoitetta)  

 Mitkä tekijät vaikuttavat näihin tavoitteisiin 

 Mitkä eri säätelypäätökset vaikuttavat tai voisivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen? 

 Voimakkuudet tekijöiden ja tavoitteiden välillä (kolme eri vahvuista nuolta) 

 Mihin tekijöihin nämä päätökset vaikuttavat ja millä voimakkuudella (kolme eri vahvuista nuolta) 

Tuloksena 1-3 kolme eri GeNIie-ohjelmalla piirettyä päätösmallia. 

 

Osa II. 

Kyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen 

todennäköisyys- ja päätösmalli kurssin henkilökohtaista loppuprojektia varten. Henkilökohtaisen 

tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Bayes-mallintamisen käyttäjäystävällisyyttä sekä mallintamisen 

soveltuvuutta työkaluna osallistavassa päätöksenteossa. 
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Liite 2. Kyselylomake 

KYSELYLOMAKE     Toukokuu, 2015 

Tällä kyselylomakkeella kerättävää tietoa käytetään hyväksi Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden 

laitoksen todennäköisyys- ja päätösmalli kurssin henkilökohtaista loppuprojektia varten. Henkilökohtaisen 

tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Bayes-mallintamisen käyttäjäystävällisyyttä sekä mallintamisen 

soveltuvuutta työkaluna osallistavassa päätöksenteossa. Kysely kuvaa haastateltavan tämänhetkistä tietoa. 

Tietoa tullaan käyttämään luottamuksellisesti ja vain tutkimustarkoitukseen. 

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne! 

 

 

Perustiedot 

Mies/ Nainen  Ammatti   Kotipaikka 

   

1. Bayes-päättelyn selkeys ja ymmärettävyys: (Ympyröi sopivin vastausvaihtoehto)  

a) Koen ymmärtäväni Bayes-päättelyn pääpiirteettäin: 

5   4  3  2  1   

Erittäin hyvin  Hyvin  Kohtalaisesti  Huonosti Erittäin huonosti 

 

b) Koen ymmärtäväni, miten Bayes-päättelyä voidaan soveltaa osallistavassa päätöksenteossa: 

5  4 3  2 1  

Erittäin hyvin  Hyvin  Kohtalaisesti  Huonosti Erittäin huonosti 

c) Tutkijan roolin merkitys fasilitaattorina haastattelutilanteessa 

5  4  3  2 1  

Erittäin tärkeä  Tärkeä En osaa sanoa  Vähäinen Ei merkitystä 

   

2. Bayes-päättelyn hyödyt ja vahvuudet: (Valitse yksi tai useampi) 

Tavoitteiden selkeytyminen   Eri tahojen välisen kommunikaation 

kehittäminen 

Sidosryhmien osallistaminen päätöksentekoon   Eri tavoitteiden vertailu ja esiintuominen 

Kokonaiskuvan hahmoittaminen ja ymmärtäminen 

Uusien toimenpiteiden ja päätösten ideointi ja kehittäminen  

Muita, mitä?  
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3. Bayes-päättelyn heikkoudet: (Valitse yksi tai useampi) 

Kvantitatiivinen lähestymistapa  Datan vääristymät 

Pieni yhteiskunnallinen vaikutus  Ymmärrettävyys 

Osallistumisen mahdollisuudet pienet  Palautteen antamisen vaikeus 

Spatiaalisen elementin puute 

Muita, mitä? 

 

4. Avoimet kysymykset: 

Kuinka hyvin Bayes-päätösmallintaminen mielestänne soveltuu taimenia ja niitä koskevien arvojen ja/tai 

tavoitteiden ja säätelymekanismien tarkasteluun eri sidosryhmien kesken? 

 

 

 

 

 

Kuinka Bayes- päätösmallintamista voisi menetelmänä kehittää osallistavassa päätöksenteossa ? 

 

 

 

 

 

 

Mitkä tekijät mielestänne vaikuttavat Bayes- päätösmallintamisen onnistumiseen? 
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Liite 3. Meritaimenkantojen tila (RKTL, 2014)  

 


