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Lukijalle
Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3354. Oppaan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esimerkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esimerkiksi käytetty litterointitaso.
Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauksen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:
Saarni, Matti (Helsingin yliopisto): Ympäristökysymykset yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-04-07). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3354
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1
Aineiston kuvailu
1.1

Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Ympäristökysymykset yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 2018
Aineiston nimi englanniksi: Environmental Issues and Decision-Making 2018
Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (7.4.2020).

1.2

Sisällön kuvaus

Tekijät
Saarni, Matti (Helsingin yliopisto)

Aineiston tekijänoikeudet
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja
Saarni, Matti (Helsingin yliopisto)

Aineisto luovutettu arkistoon
10.4.2019

Asiasanat
EU-tuet; ilmastonmuutokset; maatalous; metsätalous; päätöksenteko; ympäristöjohtaminen; ympäristökysymykset; ympäristöpolitiikka
1

1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue
OKM:n tieteenalaluokitus: Maatalous- ja metsätieteet; Yhteiskuntatieteet
Muu luokitus: Energia- ja luonnonvarat; Ympäristönsuojelu ja ympäristöongelmat

Sarjakuvaus
Tämä aineisto kuuluu sarjaan:
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus
Tässä aineistossa on asiantuntijoita haastattelemalla selvitetty ilmastonmuutoksen hillinnän merkitystä ja erityisesti sen huomioimista ympäristöpolitiikassa. Aineistoon haastateltiin 37 metsä-,
maatalous- ja ympäristöpolitiikan asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri sektoreilla, organisaatioissa ja asemissa. Haastattelut on toteutettu muutaman viikon sisällä IPCC:n julkaisemasta
1,5 asteen ilmastoraportista. Haastatteluiden lisäksi viisi tieteen akateemikkoa vastasi kirjallisesti kysymykseen ilmastonmuutoksen merkityksestä.
Haastattelurungot eroavat hieman toisistaan eri asiantuntijaryhmiin kuuluvien välillä. Kysymyksillä kartoitettiin esimerkiksi mekanismeja, joilla maatalous ja metsät vaikuttavat ilmastoon
sekä keinoja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Asiantuntijat kertovat myös näkemyksiään siitä, miten ilmastonmuutos pitäisi huomioida ympäristöpolitiikassa.
Taustatietoina on arkistoitu kunkin asiantuntijaryhmän vastaajien ammattinimikkeet. Vastauksia
ja nimikkeitä ei voi yhdistää.

1.3

Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
Kohdealue: Suomi
Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
Perusjoukko/otos: Suomalaiset maatalous-, metsä- ja ympäristöpolitiikan asiantuntijat
Aineistonkeruun ajankohta: 8.10.2018 – 11.11.2018
Kerääjät: Saarni, Matti (Helsingin yliopisto)
Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatu
Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko
Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto
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1.4. Aineiston käyttö
Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta
Tutkija lähetti haastattelupyynnönn 70 maa-, metsä- ja ympäristöpolitiikan asiantuntijalle erityyppisissä organisaatioissa. Lisäksi tieteen akateemikkoja kontaktoitiin sähköpostitse.
Aineiston määrä: Neljä datatiedostoa odt-muodossa

1.4

Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa
Aineisto on järjestetty siten, että kullekin asiantuntijaryhmälle on erillinen tiedosto. Kaikkien
ryhmään kuuluvien haastateltujen vastaukset ovat ryhmän tiedostossa peräkkäin kysymys kerrallaan, eli aineisto on järjestetty kysymyksittäin.
Tutkija on anonymisoinut aineistoa poistamalla suorat tunnisteet sekä sellaiset vahvat epäsuorat
tunnisteet, jotka voisivat johtaa haastateltujen tunnistamiseen.

Julkaisut
Matti Saarni (2019) Luonnontieteellisistä ilmiöpohjaisista ongelmista toiminnaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Pro dradu -tutkielma. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300450
Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3354

Aineiston sijainti
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A
Haastattelukysymykset, metsäpolitiikka
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FSD3354 Y MPÄRISTÖKYSYMYKSET YHTEISKUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA 2018
FSD3354 E NVIRONMENTAL I SSUES AND D ECISION -M AKING 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/

Haastattelurunko: metsäpolitiikan asiantuntijat
-

Mitä metsä merkitsee teille?

-

Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastonmuutoksen hillitsemistä?

-

Onko metsien syytä tuottaa kansantalouden kasvua ja työllisyyttä jopa
ilmastonmuutoksen hillinnän kustannuksella? Millä prosenttiosuudella painottaisitte
näiden tavoitteiden tärkeyttä, jos ne ovat toistensa kanssa ristiriidassa?

-

Mikä on mielestänne se mekanismi, jolla metsät vaikuttavat ilmastoon?

-

Miten mainitsemanne mekanismi tai on kytköksissä ilmastonmuutoksen hillintään ja
metsäperäisen raaka-aineen hyödyntämiseen?

-

Miten mainitsemanne mekanismin toimintaa voisi edesauttaa tai pienentää
vaikutuksen suunnasta riippuen?

-

Minkä näette suurimmaksi esteeksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäämisessä
metsäpolitiikan keinoin?

-

Valtio on suuri metsänomistaja Suomessa. Tulisiko Valtion olla esimerkkinä
metsänomistajana ilmastonmuutoksen hillinnässä?

-

Näettekö että ilmastonmuutosta (mahdollisesti) hillitsevällä metsäpolitiikalla voisi olla
samalla muita etuja, kuin ilmastonmuutoksen hillintä?

-

Metsäteollisuuden tuotteiden elinkaari vaikuttaa oleellisesti metsäteollisuuden
ilmastovaikutukseen. Näettekö että metsäpolitiikalla voisi ohjata myös metsästä
saatavan raaka-aineen jatkokäyttöä?

-

Pitäisikö metsäteollisuuden uusien tuotantoyksikköjen lupa-arvioinnin
ympäristövaikutusten arvioinnissa ottaa huomioon tuotetun tuotteen elinkaaren ja
ilmastovaikutuksen.

-

Uskotteko aiheesta olevan riittävästi tietoa asioiden kehittämiseksi
ilmastoystävällisempään suuntaan? Jos ei niin mistä tarvitaan lisää tietoa?

-

On sanonta ”yksityiskohtaisinkin tieto on turhaa, ellei se johda käytännön toimiin”.
Tarvitsisiko mielestänne tutkimustiedon roolia kasvattaa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa? Jos pitäisi, miten tutkimustiedon saisi paremmin osaksi
yhteiskunnallista päätöksentekoa?

-

Ohjaako talouskasvun tavoittelu yhteiskuntaa liiaksi, jos mietitään
ilmastonmuutoksen hillintää?

-

Haluatteko sanoa muuta aiheeseen liittyvää?

Liite B
Haastattelukysymykset,
maatalouspolitiikka
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Haastattelurunko: maatalouspolitiikan asiantuntijat
-

Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastonmuutoksen hillitsemistä?

-

Mikä on mielestänne se mekanismi tai mitkä ovat ne pääasialliset mekanismit, jolla
maatalous vaikuttaa ilmastoon?

-

Miten mainitsemanne mekanismin toimintaa voisi edesauttaa tai hillitä vaikutuksen
suunnasta riippuen?

-

Näettekö että maataloustuotannon rakenne vaikuttaa oleellisesti maatalouden päästöihin?
Jos vaikuttaa, miten rakennetta tulisi kehittää?

-

Näettekö että yhteiskunta voisi myös muilla keinoin vaikuttaa esimerkiksi kysynnän
rakenteen kautta maatalouden ilmastovaikutuksiin? Miten?

-

Onko maataloustukien kohdentaminen mielestänne auttanut hillitsemään maatalouden
päästöjä? Jos kyllä niin miten?

-

Miten kansallisella- ja EU-tukipolitiikalla voisi ohjata maataloutta nykyistä enemmän
ilmastolle suotuisampaan suuntaan?

-

Minkä näette suurimmaksi esteeksi ilmastonmuutosta hillitsevien toimien edistämisessä
maataloudessa?

-

Onko mielestänne maatalouden tilakoko sopiva, jos ajatellaan maataloustuottajien
edellytyksiä kehittää toimintaansa ilmaston kannalta ilmastonmuutosta hillitsevään
suuntaan?

-

Onko mielestänne maatalouden harjoittamisen alueellista jakautumista syytä lisätä tai
vähentää tukipolitiikalla nykytilanteeseen verrattuna?

-

Näettekö että ilmastonmuutosta (mahdollisesti) hillitsevällä maatalouspolitiikalla voisi olla
samalla muita etuja, kuin ilmastonmuutoksen hillintä?

-

Uskotko että maanviljelijöiden keskimääräinen osaaminen on riittävää, jotta maatalous
tuottaa mahdollisimman vähän haittaa ilmastolle? Jos ette usko, miten sitä voisi kehittää?

-

Uskotteko aiheesta olevan riittävästi tietoa maatalouden kehittämiseksi
ilmastoystävällisempään suuntaan? Jos ei, niin mistä tarvitaan lisää tietoa?

-

On sanonta ”yksityiskohtaisinkin tieto on turhaa, ellei se johda käytännön toimiin”.
Tarvitsisiko mielestänne tutkimustiedon roolia kasvattaa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa? Jos pitäisi, miten tutkimustiedon saisi paremmin osaksi yhteiskunnallista
päätöksentekoa?

-

Ohjaako talouskasvuntavoittelu yhteiskuntaa liiaksi, jos mietitään ilmastonmuutoksen
hillintää?
Haluatteko sanoa muuta aiheeseen liittyvää?

-

Liite C
Haastattelukysymykset,
ympäristöpolitiikka
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Haastattelurunko: ympäristöpolitiikan asiantuntijat
-

Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastomuutoksen hillitsemistä.

-

Mikä on Suomen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä?

-

Mitkä keinot ovat mielestänne vaikuttavimpia ilmastonmuutoksen hillinnässä?

-

Mikä taho Suomessa on päävastuussa ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimista?

-

Näytetään Ympäristöministeriön strategia 2030 sivu 2. Annetaan tutustua siihen 1min ja
kysytään mitä mieltä on tavoitteista?

-

Onko mielestänne Ympäristöministeriöllä riittävästi resursseja toteuttaa strategiaansa?

-

Minkä uskot olevan suurin este ympäristöministeriön strategian toteuttamiselle, jos budjettia
ei oteta huomioon?

-

Onko muiden ministeriöiden tavoitteet mielestäsi ympäristöministeriön tavoitteiden
saavuttamisen esteenä?

-

Tulisiko ympäristöministeriön asemaa vahvistaa, suhteessa muihin ministeriöihin? Jos kyllä
niin miten?

-

Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella muut ministeriöt saavat määrärahansa.
Pitäisikö Ympäristöministeriön luoda muiden ministeriöiden vastuualueille
ilmastovaikutuksen raamit, joihin muut ministeriöt olisivat velvoitettuja sovittamaan
päätöksiensä kokonaisvaikutuksen?

-

Miten koette että yksityiseen kulutukseen voisi vaikuttaa ympäristöpolitiikalla?

-

Osaatteko ehdottaa keinoja kulutuksen hillitsemiseksi?

-

Miten väestöpolitiikka ja ilmastonmuutos Suomessa tulisi sovittaa yhteen? Kannatatteko
synnytystalkoita, maahanmuutolla väestörakenteen paikkaamista väestön ikääntymistä ja
asukasmäärän pienemistä vai jotain muuta?

-

Olisiko tuotantolaitosten lupamenettelyssä ympäristövaikutusten arviointiprosessiin otettava
mukaan tuotetun tuotteen koko elinkaaren laskennallinen ilmastovaikutus, siten että
ilmastoystävällisempiä tuotteita valmistavat laitokset saisivat helpommin rakennuslupia?

-

On sanonta ”yksityiskohtaisinkin tieto on turhaa, ellei se johda käytännön toimiin”. Tarvisisiko
mielestänne tutkimustiedon roolia kasvattaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Jos
pitäisi, miten tutkimustiedon saisi paremmin osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa?

-

Ohjaako talouskasvun tavoittelu yhteiskuntaa liiaksi, jos mietitään ilmastonmuutoksen
hillintää?

-

Haluatteko sanoa muuta aiheeseen liittyvää?

Liite D
Aineistonäyte
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Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastomuutoksen hillitsemistä.
Ym1: Erittäin tärkeänä
Ym2: Tietysti työn puolesta keskeinen tehtävä. Hillinnän ja sopeutumisen osalta. Työn keskeinen
tarkoitus myötävaikuttaa siihen, että tullaan toimeen asian kanssa.
Ym3: Kyllä jo ajatellaan tämän vuosisadan kohtalonkysymystä ihmiskunnalle, niin se on
ilmastonmuutos. Politiikan kärjessä ykköskysymys. Ainutkertainen tilanne sössiä pahasti tai ratkaista
kestävästi. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin sektoreihin, että se on sellainen mitä…
viheliäinen ongelma… tulee kaikkien muiden ongelmien päälle ja vahvistaa kaikkia muita ongelmia.
Vuosisadan tärkein asia.
Ym4: Asia numero yksi. Sen rinnalla biodiversiteettikadon pysäyttäminen. Mikään ulkopuolinen
voima ei pidä yllä olosuhteita tällä planeetalla, sellaisina että ne on ihmislajille edes, saati
inhimilliselle sivilisaatiolle, elinkelvolliset. Jos me sössitään tämä en usko, että mikään jumala tulee
pelastamaan.
Ym5: Äärimmäisen tärkeänä. Asiasta on puhuttu pitkään mutta nyt vasta suomessakin on herätty
IPCC:n ilmastoraportin myötä siihen kuinka akuutista asiasta on kyse. Valitettavasti tuntuu, että
suomi on harvoja maita, joissa reaktio on ollut tämän kaltainen. Suomi on eturintamassa. Tilanne on
haasteellinen mutta vakava.

Liite E
Esite tutkittavalle
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Tietoturvalomake
Pro gradu-tutkimustani varten kerään tietoa ja näkemyksiä asiantuntijoilta. Haastattelun pohjalle
kerään taustatietoa vastaajasta tulosten analysointia varten. Tutkimuksessa kerättyä dataa
säilytetään huolellisesti, siten ettei se päädy julkiseksi muodossa jossa vastaukset voi yhdistää
vastaajan henkilöön. Haastatteluun vastanneiden vastauksia ja taustatietoja ei julkaista yhdessä,
siten että haastattelun vastaukset voitaisiin yhdistää vastaajaan taustatietojen perusteella.
Haastattelun tulosten analysoinnissa haastattelun vastauksia yhdistettäessä taustatietoihin, on
vastaajat luokiteltu vähintään neljän vastaajan joukoiksi anonymiteetin säilyttämiseksi. Haastattelu
aineistoon ei tallenneta vastaajien nimiä eikä yhteystietoja, mutta lista vastaajien nimistä ja
titteleistä mainitaan tutkielmassa, jotta aineiston laadusta saa käsityksen.
Tutkimus on täysin riippumaton akateeminen tutkimus, jota ei ohjailla ulkopuolelta.
Haastateltavalla on oikeus kieltää vastauksiensa käyttö tutkimuksessa niin halutessaan. Vastauksien
käytön kieltäminen tulee tehdä vuorokauden kuluessa haastattelusta ilmoittamalla siitä haastattelun
tekijälle.

Vakuutan noudattavani hyvää tutkimusetiikkaa ja huolehtivani vastaajien tietoturvasta

Matti Saarni, MMK
Opiskelija, Helsingin Yliopisto, Ympäristömuutos ja globaali kestävyys-maisteriohjelma
[[yhteystiedot poistettu]]

Allekirjoittamalla tämän hyväksyn, että antamiani vastauksia saadaan käyttää tutkimusmateriaalina,
kun vastaajan anonymiteetti varmistetaan.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

