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1 Johdanto 

“A first step in finding effective ways to convey climate findings is 

to recognize the hurdles to doing so. It would be hard to find an area 

of science that is more fraught with communication challenges than 

work on climate change.”  

-Andrew C. Revkin (teoksessa Bennett & Jennings, 2011) 

1.1 Tausta ja konteksti 

Tiedettä edustavien yliopistojen kolmas tehtävä on yhteiskunnallinen 

vuorovaikuttaminen. Yliopistolaissa se mainitaan useasti, ja käsitteen laajaan 

merkitykseen – monipuoliseen yhteiskunnan rakentamiseen – viittaa sen 

kuvaaminen ”isänmaan ja ihmiskunnan palvelemiseksi” (Yliopistolaki 

558/2009, 2009). Myös valtion tieteelle antama tuki toimii perusteena tieteen 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vaatimukselle (Bennett & Jennings, 2011).  

Kansallisessa tiedeviestinnän toimenpideohjelmassa alleviivataan 

tiedeviestintää yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tärkeimpänä ilmentymänä 

(Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, 2013). Tiedeviestinnän keinoin voidaan 

vahvistaa yhteyttä tieteen ja yhteiskunnan välillä, lisätä luottamusta tieteelliseen 

tietoon sekä edesauttaa tiedon käyttöä yhteiskunnallisen päätöksenteon 

perustana. 

Tiedeviestinnän tarve korostuu tieteeseen nojaavissa kysymyksissä, kuten 

ilmastonmuutoksessa, jotka vaativat reagointia yhteiskunnalta ja poliittisia 

toimia (Väliverronen, 1994). Ilmastonmuutoksen havainnointi ja määrittely on 

riippuvaista tieteellisistä menetelmistä ja teorioista. Ilmastonmuutokseen 

liittyvä poliittinen keskustelu sen sijaan on etupäässä keskustelua tarvittavista 

toimista ja niihin käytettävistä resursseista. Tieteen näkemystä 

ilmastonmuutoksen moninaisista ulottuvuuksista, kuten sen oletetuista 

vaikutuksista ja mahdollisista päästövähennystekniikoista, hyödynnetään niin 

lyhyen kuin pidemmänkin aikavälin päätöksenteon tukena. Tieteen tuloksia ja 

sen paljastamia epävarmuuksia käytetään politiikassa perusteluina sekä toimille 



 

4 

 

että toimimatta jättämiselle (Baron, 2010). Tiedeviestinnän rooli on siis toimia 

siltana tieteen ja politiikan välillä sekä antaa työkaluja päätöksenteolle.  

Kansallinen tiedeviestinnän toimenpideohjelma painottaa, että 

tiedeakatemioiden ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden roolia 

yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteon tukena tulisi vahvistaa. 

Luotettava ja tutkimustietoon perustuva riippumaton analyysi on tarpeen 

kohdattaessa suuria kansallisia ja kansainvälisiä haasteita, jollaisiksi energia- ja 

ilmastokysymykset lukeutuvat. Politiikan toimijoiden kohtaama 

informaatiotulva ja tieteeseen valikoivasti nojaavien argumenttien tehokas 

leviäminen korostavat tarvetta luotettavalle ja punnitulle asiantuntijatiedolle, 

joka perustuu monipuoliseen vertaisarviointiin ja on läpäissyt tiedeyhteisön 

kritiikin. Esimerkiksi tieteen edustajista koottu asiantuntijapaneeli on oikeutettu 

lähde tiedolle, jonka voidaan katsoa luotettavasti edustavan tieteen näkemystä.   

Suomessa, toisin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, 

tieteellisten asiantuntijoiden muodostamilla neuvonantajaorganisaatioilla ei 

vielä ole vakiintunutta asemaa riippumattomina ja kantaaottavina tahoina, joilla 

on mahdollisuus poliittiseen vaikuttamiseen. Ympäristöministeriön joulukuussa 

2011 asettama monitieteinen Suomen ilmastopaneeli on yllä mainitut piirteet 

täyttävä kandidaatti kyseiseen rooliin - sekä tämän Pro gradu -tutkimuksen aihe.  

Suomen ilmastopaneelin asettamiskirjeessä todetaan seuraavaa: 

Suomen kansallinen ilmastopolitiikka tarvitsee sekä lyhyen että pitkän 

aikavälin tulevia valmisteluja varten jäntevän ja johdonmukaisen 

ilmastopolitiikan toimeenpanemiseksi tiivistä vuorovaikutusta 

tiedeyhteisön kanssa. (Ympäristöministeriö, 1.12.2011) 

 

Suomen kansallisen ilmastopolitiikan pohja rakentuu EU-tasolla määritellyistä 

suurista linjoista. Ne puolestaan pohjautuvat YK:n 

ilmastonmuutospuitesopimuksen alaiseen Kioton pöytäkirjaan, joka 

valmisteltiin joulukuussa 1997. Kioton kokous oli kolmas niin kutsuttu 
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sopimusosapuolten konferenssi (Conference of the Parties, COP), joka kokoaa 

puitesopimuksen allekirjoittajat neuvottelemaan globaalin ilmastopolitiikan 

linjoista. Kansainväliset neuvottelut ovat hitaita ja niiden prosessit ovat 

monimutkaisia. Euroopan unionin osalta tilannetta mutkistaa se, että mukana on 

27 jäsenmaata, jotka neuvottelevat yhtenä rintamana. Suomen rooli siis 

määräytyy EU:n kautta, mikä tarkoittaa rivijäsenyyttä, ellei Suomi ole unionin 

puheenjohtajamaa kokouksen aikaan. On selvää, että pienten valtioiden 

kansallisten intressien saaminen kuuluviin kansainvälisissä 

osapuolikonferensseissa on haastavaa. Suomi on kuitenkin pyrkinyt saamaan 

vaatimuksiaan läpi esimerkiksi koskien turpeen luokittelua uusiutuvaksi 

energiaksi sekä liittyen metsien hiilinieluvaikutuksen laskentaan (Heikkilä, 

2009).  

Päästövähennystavoitteet määritetään kansainvälisellä sopimustasolla, mutta ne 

tulevat toteutettavaksi kansallisesti. Toteutus vaatii valtioilta ilmasto- ja 

energiapoliittisia ratkaisuja, joiden osalta on välttämätöntä huomioida 

kansalliset erityispiirteet. 

Suomen kansallista ilmastostrategiaa ryhdyttiin laatimaan 1990-luvun lopussa 

ja ensimmäinen selonteko annettiin eduskunnalle vuonna 2001. Siinä oli 

lähtökohtana etsiä keinoja päästöjen vähentämiselle, jotta tavoitteet Kioton 

pöytäkirjan mukaiselle sitoumuskaudelle 2008-2012 saavutettaisiin. 

Vuosituhannen vaihteessa siis alettiin ensimmäistä kertaa täsmentää ja 

konkretisoida Suomen ilmastopolitiikkaa (Heikkilä, 2009). Kyse oli ennen 

kaikkea energiantuotantomuodoista, joihin liittyy monia teknistaloudellisia ja 

yhteiskunnallisia näkökulmia. Uusia ja laajemman kentän kattavia kansallisia 

vaatimuksia toi vuoden 2008 alussa julkaistu Euroopan unionin ilmasto- ja 

energiapaketti, joka muutti Suomen ilmastopolitiikkaa entistä 

kunnianhimoisemmaksi. Vuonna 2009 hyväksytyn, työ- ja elinkeinoministeriön 

johdolla valmistellun uuden kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tehtävänä 

olikin linjata Suomen kansalliset toimet suhteessa EU:n ilmasto- ja 

energiapolitiikkaan (Valtioneuvoston kanslia, 2009).  
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Tieteellisellä tutkimuksella on välitön yhteys ilmastopolitiikan muotoutumiseen 

– niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Relevantti tutkimustoiminta 

voi olla esimerkiksi luonnontieteellistä, teknistä tai taloudellisten vaikutusten 

arviointia. Ilmastopolitiikan kannalta olennainen tiede saa myös poliittisen 

luonteen tullessaan hyödynnetyksi erilaisten kantojen oikeutuksessa, 

esimerkiksi poliitikkojen, teollisuuden eturyhmien tai ympäristöjärjestön 

toimesta.  

Kansainvälisellä tasolla merkittävin silta ilmastotieteen ja -politiikan välillä on 

hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC), joka julkaisee arviointiraportteja 

kokoamaan ilmakehä- ja ilmastotieteen tämänhetkisen tieteellisen tiedon 

(Bolin, 2007). Suomen ilmastopaneeli puolestaan perustettiin edistämään 

Suomen ilmastopolitiikan toimijoiden vuorovaikutusta tiedeyhteisön kanssa ja 

tuottamaan synteesejä ilmastopolitiikan kannalta olennaisesta tieteellisestä 

tiedosta huomioiden kansallinen näkökulma. 

Tieteen ja politiikan kohtauspintaan liittyy monia huomioitavia seikkoja, kun 

tavoitteena on toimiva vuorovaikutus. Toimintatapojen ja viestintäkulttuurien 

erot ovat yksi merkittävimmistä haasteista viestinnän kannalta. Tiede on 

prosessi, jonka normeihin kuuluvat muun muassa pyyteettömyys ja 

järjestelmällinen epäily (esim. Kiikeri & Ylikoski, 2004). Yhteiskunnallinen 

vuorovaikutus on yksi tiedeyliopistojen tehtävistä, mutta tiedeyhteisön asenne 

poliittisten kannanottojen antoon voi olla negatiivinen, sillä politiikan normit 

poikkeavat merkittävästi tieteen periaatteista.  

Politiikan ja sen valmistelutyön tueksi tarvitaan koottua tietoa, valmiita 

”tuotteita” ja selkeitä vastauksia olennaisiin kysymyksiin. Esimerkiksi 

tieteellisen epävarmuuden käsittelyyn ei poliittisilla toimijoilla ole välttämättä 

valmiuksia tai halua (Väliverronen, 1994). Useimmiten politiikassa joudutaan 

tulkitsemaan staattisia tiederaportteja ”elävässä” kontekstissa, joka muodostuu 

lukuisista erilaisista tekijöistä ja yhteiskunnallisista huolista. On myös 

mahdollista, että tieteellistä tietoa käytetään argumenttina vain silloin, kun se 

tukee esitettyä kantaa tai edistää haluttua päämäärää.  
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Tiede ja siitä viestivät tahot eivät voi ottaa vastuuta siitä, kuinka tietoa 

hyödynnetään. Vuorovaikutuksen toisen osapuolen, sen tavoitteiden, tarpeiden 

ja toimintatapojen tunteminen sekä huomiointi tiedeviestinnässä kuitenkin 

edesauttavat halutun viestin välittymistä ja voivat myös vaikuttaa siihen, miten 

ja kuinka paljon tietoa tullaan hyödyntämään. 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja tavoitteet 

Tiedeviestinnän suomalaista kenttää on tutkittu (esim. Suutari, 2009), mutta ei 

tieteen ja politiikan toimijoiden välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

Kansainvälisiä tutkimuksia ja teoksia sekä ilmastonmuutokseen liittyvästä 

tiedeviestinnästä että tieteen ja politiikan kohtauspinnasta löytyy runsaasti 

(esim. Dessler & Parson, 2006; Madsen, 2007; Budescu, Broomell & Por, 

2009; Hart, 2011). Tämän tutkimuksen laadinnan perusteena on toisaalta tähän 

asti puuttunut kansallinen näkökulma ilmastotieteen ja -politiikan väliseen 

vuorovaikutukseen, ja toisaalta ensimmäistä toimikauttaan suorittava Suomen 

ilmastopaneeli, jonka toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä tämän 

tutkimuksen valottamia näkökulmia ja tuloksia voidaan mahdollisesti 

hyödyntää.  

Tutkimuksen kattoteemana on tieteentekijöiden yhteiskunnallinen 

vuorovaikuttaminen ja erityisesti tieteen ja politiikan kohtauspinta, joita 

tarkastellaan teoreettisesti pohjautuen olemassa oleviin tutkimuksiin ja teoksiin 

(kappaleet 2.1; 2.3). Myös tiedeviestinnän yleiset peruspiirteet esitellään 

(kappale 2.2). Aiheita käsitellään hyödyntäen mm. (tiede)viestinnän, 

tieteensosiologian ja psykologian tutkimuskirjallisuutta. 

Varsinainen tutkimustyö keskittyy yhteen tieteen yhteiskunnallisen 

vuorovaikutuksen muotoon – poliittiselle valmistelutyölle neuvoa-antavaan 

asiantuntijapaneeliin – sekä ilmastonmuutoksen aihepiiriin.  Ilmastopolitiikan 

kansainvälisiä ja kansallisia piirteitä sekä toimijoita esitellään suppeasti 

(kappaleet 2.4; 2.5; 2.6). Laajemman tutkimustietoon perustuvan tarkastelun 

kohteena ovat ilmastotieteen ominaispiirteet tiedeviestinnän näkökulmasta 

(kappale 2.8).  



 

8 

 

Tutkimuksen erityistarkastelussa on Suomen ilmastopaneeli sekä lähtökohdat 

sen roolille tieteen ja politiikan välisessä vuoropuhelussa. Suomen 

ilmastopaneelin toimintaa tarkastellaan kahdesta päänäkökulmasta: 

1. Suomen ilmastopaneelin omakuva ja sisäinen toiminta 

2. Vuorovaikutuksen toisen osapuolen näkemys Suomen ilmastopaneelista 

sekä viestinnän reseptio (vastaanotto) 

Lähestyminen yllä esitettyihin näkökulmiin perustuu tutkimuksen osana 

kerättyihin aineistoihin ja niiden analyysiin. 

Ensimmäisen näkökulman, eli Suomen ilmastopaneelin omakuvan ja sen 

sisäisen toiminnan tarkastelu tehdään pohjautuen paneelin jäsenten esittämiin 

näkemyksiin. Aineisto on kerätty ryhmähaastattelulla, jonka rakenne perustui 

seuraaviin teemoihin:  

- Millainen on paneelin omakuva ja millaiset ovat sen toiminnan 

tavoitteet?;  

- Millainen prosessi on monitieteisen paneelin yhteisen äänen 

muodostaminen?;  

- Millaiset lähtökohdat ovat olemassa paneelin ulkoiselle viestinnälle? 

Toista näkökulmaa tukeva aineisto on kerätty kyselytutkimuksella, jonka 

kohderyhmän muodostivat 1) ilmastopoliittisen valmistelutyön toimijat: 

ministeriöiden ja valiokuntien virkamiehet sekä erityisavustajat, ja 2) 

ilmastopolitiikan kannalta merkittäviin valiokuntiin kuuluvat kansanedustajat ja 

ministerit avustajineen.  

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kerätä aineistoa koskien seuraavia 

näkökulmia: 

- Kohderyhmän lähtökohdat Suomen ilmastopaneelin viestin 

vastaanottamiselle: esimerkiksi asenne tutkijoita ja ilmastokysymyksiä 

kohtaan; 
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- Suomen ilmastopaneelin ja sen julkaiseman materiaalin tuttuus, koettu 

luotettavuus ja muut viestin vastaanottamiseen vaikuttavat tekijät; 

- Suomen ilmastopaneeli suhteessa muihin kohderyhmän hyödyntämiin 

tietolähteisiin. 

Yllä esitettyjen näkökulmien mukaisesti kyselytutkimusaineiston avulla 

pyritään kartoittamaan, kuinka vastaanottava taho suhtautuu Suomen 

ilmastopaneeliin ja sen viestimään tietoon. Saatua informaatiota voidaan peilata 

Suomen ilmastopaneelin sisäisiin näkemyksiin. Analyysin tavoitteena on pystyä 

tekemään johtopäätöksiä liittyen Suomen ilmastopaneelin ja sen tuottamaa 

tietoa hyödyntävien tahojen välisen vuorovaikutuksen ominaispiirteisiin ja 

kehityskohteisiin. 

Tutkimuksen kokonaistavoitteena on tuoda esiin Suomen ilmastopaneelin ja 

ilmastopolitiikan toimijoiden välisen vuorovaikutuksen lähtökohdat, sekä 

niiden kautta ottaa kantaa kehittämisen mahdollisuuksiin. Tutkimus auttaa 

saavuttamaan kokonaiskuvan siitä, millainen rooli Suomen ilmastopaneelin 

kannanotoilla on – tai voisi olla – ilmastopoliittisessa päätöksenteossa ja sen 

valmistelutyössä. 

 

 



 

10 

 

2 Teoriaa ja käsitteitä 

2.1 Tiede yhteiskunnassa 

Tiede voidaan määritellä tiedon systemaattisesti järjestetyksi kokonaisuudeksi 

tai sen järjestelmälliseksi ja tarkoitukselliseksi tavoitteluksi (Niiniluoto, 1989; 

Haaparanta & Niiniluoto, 1986). Väliverrosen (1994) mukaan määritelmä on 

kuitenkin liian kapea tutkittaessa tiedeviestintää ja tarkasteltaessa tieteen 

käyttöä laajemmin yhteiskunnassa. Tieteen tietosisällön ja sen tuottamisen 

lisäksi olennaisia ovat nimittäin myös kontekstit, joissa tieteellistä tietoa 

käytetään. Tieteellinen tieto ja argumentointitapa, tai tieteeseen nojaava asema, 

voivat toimia resursseina argumentoinnille, väitteiden tai toimien oikeutukselle, 

auktorisoinnille ja poliittiselle toiminnalle. 

Ympäristöongelmien, kuten ilmastonmuutoksen yhteydessä käytävä julkinen ja 

poliittinen keskustelu on tieteellistynyt, samalla kun tiede ja 

tiedeasiantuntijoiden rooli sekä niiden hyödyntämisen käytännöt ovat 

politisoituneet (Weingart, 1982; Väliverronen, 1994b). Tiede ja politiikka 

kietoutuvat yhteen useilla tasoilla.  Esimerkiksi tutkijoiden rooli 

ympäristöongelmien ja -uhkien määrittelyssä on näkyvä. Ympäristötutkimus 

myös usein kytkeytyy erilaisiin poliittisiin tai taloudellisiin päämääriin, mikä 

voi lähtökohtaisesti rajata tutkimuksen tavoitteita ja perspektiiviä 

(Väliverronen, 1994). Edellä esitetyn mukainen kehitys on tapahtunut noin 

1980-luvulta alkaen. 

Tieteen ja politiikan yhteenkietoutumista tapahtuu myös tutkimustiedon 

soveltamisessa: poliittisen päätöksenteon yhteydessä tieteellistä tietoa tai 

asiantuntijoita hyödynnetään puolin ja toisin – niin esitetyn vaihtoehdon 

legitimointiin kuin kritisointiinkin. Väliverronen (1994) toteaa, että tiede ja 

tieteellinen retoriikka ovat nousseet keskeisiksi argumentaation keinoiksi ja 

auktoriteetin lähteiksi poliittisissa keskusteluissa, ja että tieteellinen retoriikka 

syrjäyttää muunlaisia, esimerkiksi moraalisia puhetapoja.  Tieteellinen 

retoriikka on uskottavuuden retoriikkaa.  
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Argumentointi tieteellä voi olla menestystekijä verbaalisissa kamppailuissa, 

mutta tiede tai tieteellinen tieto ja viestintä sellaisenaan eivät ole muodoltaan 

suostuttelevia tai vaikuttamaan pyrkiviä. Sen sijaan tieteen edustajien tulisi 

oma-aloitteisesti luoda tilaa tieteelliselle tiedolle politiikan kentällä (Keränen 

ym., 2008). 

Tieteellisellä retoriikalla voidaan osallistua keskusteluun eri alueilla, myös 

politiikassa. Tiede voidaan nähdä diskurssina, eli tietynlaisena kielenä ja 

kielenkäyttönä, jonka avulla aiemmin tuntemattomat ongelmat tuodaan esiin, 

käsitteellistetään ja voidaan ”yhteiskunnallistaa” (Lyne, 1990). Tämä ei 

kuitenkaan tapahdu vain tieteen ehdoilla, vaan viestintä onnistuu vain, jos 

vastapuoli, eli yhteiskunta toimijoineen, huomioidaan.  

2.2 Tiedeviestintä: diffuusiosta dialogiin 

Tiedeviestinnän perinteinen teoreettinen malli on yksinkertainen ja idealisoitu: 

tiedeviestintä on suoraviivainen ja yksisuuntainen prosessi, kuin diffuusio. 

Siinä tieteellinen tieto siirtyy muuttumattomana, vaikkakin yleistajuistettuna, 

passiiviselle yleisölle (Bucchi, 2008). Diffuusiomallin mukaan tiedeviestinnällä 

siis voidaan täyttää vaje vastaanottajan tiedoissa, mutta vuorovaikutusta ei 

tapahdu toiseen suuntaan. Tietyissä tapauksissa tiedeviestintä on edelleen 

diffuusiomallin mukaista. Yleisesti ottaen se on kuitenkin todettu liian 

mustavalkoiseksi ja riittämättömäksi kuvaamaan nykytilannetta, jossa tieteen ja 

sen käytön sekä popularisoinnin välille ei aina voida vetää tarkkalinjaista rajaa, 

vaan erilaiset viestinnän tasot muuttuvat jatkumona tieteen sisäisestä tasosta 

aina julkisen keskustelun tasolle, ja viestintää tapahtuu monisuuntaisesti.  

Cloître & Shinn, 1985, ovat tunnistaneet seuraavat päävaiheet tiedeviestinnän 

jatkumossa: 

1) Intraspesialistinen taso – esimerkiksi erikoistuneissa tieteellisissä 

lehdissä julkaistut artikkelit 

2) Interspesialistinen taso – esimerkiksi monitieteiset artikkelit, keskustelu 

asiantuntijatyöryhmässä tai -paneelissa 
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3) Pedagoginen taso – ”oppikirjatiedettä”, jossa painotetaan historiallisesti 

kumuloitunutta tietoa ja esitetään nykytietämys valmiina 

kokonaisuutena 

4) Populaari taso – esimerkiksi tiedeaiheiset artikkelit sanomalehdissä, 

tiededokumentit 

Yllä kuvaillut tiedeviestinnän tasot voidaan esittää graafisesti mukaillen 

Kansallisessa tiedeviestinnän toimenpideohjelmassa esitettyä mallia (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1 Malli tiedeviestinnän kentistä ja kohdeyleisöistä. (Lähde: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, 

2013) 

Viestitty tieto ei säily muuttumattomana tiedeviestinnän jatkumon eri vaiheissa. 

Erityisesti yksityiskohtia ja epävarmuuksia karsiutuu siirryttäessä 

intraspesialistiselta tasolta kohti julkisempaa tasoa, ja tiedon esittämisen sekä 

sen saaman merkityksen sävy muuttuu. Eri tasojen välistä vuorovaikutusta ja 

tiedon karsiutumista siirryttäessä intraspesialistiselta tasolta kohti populaaria 

tasoa kuvaa alla esitetty ”suppilo”, jonka Bucchi (1998) on alun perin esittänyt 

mallina tiedeviestinnän jatkumosta (Kuva 2). 
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Kuva 2 Tiedeviestinnän jatkumo: tasot intraspesialistinen, interspesialistinen, pedagoginen ja 

populaari, sekä niiden välinen vuorovaikutus kuvattuna nuolin. (Bucchi, 1998) 

Bucchi (2008) muistuttaa myös tiedon siirron selektiivisestä luonteesta: Tieto 

suodattuu osana viestintäprosessia. ”Suodattimet” muodostuvat vastaanottavan 

tahon asenteista ja motivaatiotekijöistä, median välittämistä viesteistä ja 

esimerkiksi mielipidejohtajien vaikutuksesta.  

2000-luvulla on tapahtunut muutos tiedeviestinnän käsityksissä, mikä on 

heijastunut myös esimerkiksi tieteen rahoittajien ja tiedepolitiikan 

dokumenttien kieleen: viestinnän sijaan puhutaan dialogista, ja ’tiede ja 

yhteiskunta’ on muuttunut muotoon ’tiede yhteiskunnassa’ (Bucchi, 2008). 

Tiedeviestintä on siis muuttunut osallistavampaan ja osallistuvampaan 

suuntaan.  Kaksisuuntaisen dialogin lisäksi tiedeviestintä voidaan nähdä myös 

vielä monisuuntaisempana, jolloin kyseessä ei ole pelkästään tieteen tuloksista 

keskustelu, vaan jopa tieteen tavoitteiden ja agendan muokkautuminen 

vuorovaikutuksen seurauksena.  
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2.3 Tieteen ja politiikan kohtauspinta 

“Knowledge is power because it provides the means to determine 

problem definitions, and because it enables those who hold 

knowledge to determine the solutions of problems.” 

-P. Weingart (Weingart, 1982) 

 

Ympäristöriskeihin, kuten ilmastonmuutokseen vastaaminen poliittisin keinoin 

vaatii tuekseen tieteen ja politiikan välistä tiedonvaihtoa, tiedeviestintää.  

Budd (2007) esittää tieteen ja politiikan kohtauspinnan yksinkertaistetusti: 

politiikan toimijat luottavat tieteellisiin todisteisiin yhtenä keinona säätäessään 

lakeja ja suosituksia yhteisen hyvän palvelemiseksi. Yksi osa heidän vastuutaan 

on kriittisten kysymysten esittäminen tutkijoille, ja kun tutkijoilta sitten saadaan 

todisteisiin nojaavia ja yksimielisiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin, 

tarvittavista toimista päättäminen helpottuu (Budd, 2007). Todellisuudessa 

kohtaaminen ei kuitenkaan tapahdu yllä esitetyn suoraviivaisesti. 

2.3.1 Tieteen ja politiikan kulttuurierot 

Tieteen kontribuutio politiikalle voi olla merkittävä, mutta vaatimuksena sille 

on, että tieteellisen ja poliittisen kulttuurin, argumentoinnin, viestinnän 

käytäntöjen ja säännöstön erot ymmärretään puolin ja toisin (Baron, 2010; 

Madsen, 2007).  

Tieteellinen ja poliittinen argumentointi ovat lähtökohtaisesti erilaisia; niin 

luonteeltaan, perusteluiltaan kuin viestinnän käytännöiltään. Johtopäätösten 

teko riittämättömin perustein, todisteiden valinta opportunistisesti, vastakkaisen 

näkökulman tai aineiston jättäminen huomiotta ja henkilökohtaisten tunteiden 

sisällyttäminen työhön ovat asioita, jotka ovat haitaksi tieteellisessä 

argumentoinnissa. Politiikassa sen sijaan liioittelu, selektiivisyys ja tunteisiin 

sekä henkilökohtaisuuksiin vetoaminen ovat usein tehokkaita ja harvoin 

rangaistavia keinoja (Dessler & Parson, 2006). Erityisesti suorassa 

kommunikoinnissa tutkijoiden ja poliitikkojen välillä sekä päätöksenteon 

kontekstissa erilaiset viestinnän käytännöt ja retoriikan normit nousevat esiin. 
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Tieteellisen vertaisarvioinnin läpäissyt, vahvalle tieteelliselle konsensukselle 

perustuva tieto tai väite voidaan kyseenalaistaa yhä uudelleen poliittisen 

keskustelun tiimellyksessä (Budd, 2007). Politiikan kontekstissa myös samoihin 

tutkimustuloksiin voidaan ”lukea sisään” eri merkityksiä sen mukaan, mistä on 

hyötyä kulloisessakin keskustelussa (Baron, 2010). 

Tiede eroaa politiikasta ennen kaikkea siinä, että se on yleisesti nähty 

objektiivisena tiedon esittämisen muotona, joka ei nojaa retorisiin keinoihin 

(Kiikeri & Ylikoski, 2004). Kuitenkin tieteen uskottavuus ja vakuuttavuus 

syntyvät eräänlaisena retorisena prosessina, jonka tärkeä osa on demarkaatio: 

rajanveto tieteellisyyden ja epätieteellisyyden välillä (Popper, 1995). Kun 

tutkijat kommunikoivat tieteellisen kontekstin ulkopuolella, esimerkiksi 

tukeakseen poliittista päätöksentekoa, tämä retorisuuden näkökulma voi 

korostua entisestään.  

2.3.2 Tutkija politiikan reviirillä 

Yksittäisen tutkijan tieteellisen aseman ja maineen kannalta ei ole olemassa 

yhtä parasta ratkaisua siihen, kuinka poliittiseen keskusteluun voisi osallistua 

vastuullisimmin. Olemassa olevan tiedon ja siihen liittyvien epävarmuuksien 

esittäminen – ns. tieteellinen varovaisuus – voi näyttäytyä päättämättömyytenä 

keskustelun muiden osapuolten silmissä. Tieteellisen konservatismin 

hylkääminen ja viestin ”tislaaminen” yleistajuiseksi puolestaan voidaan 

tiedeyhteisössä tulkita harkitsemattomuudeksi tai julkisuudenhakuisuudeksi. 

Tiedeyhteisön sisällä on siis mahdollisesti asenteita, jotka vaikuttavat 

tutkijoiden halukkuuteen yleistajuistaa tutkimustaan tai osallistua 

yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen (Gregory & Miller, 2000). Esimerkiksi 

jyrkkien mielipiteiden esittäminen ja oman erityisosaamisalan ulkopuolisten 

teemojen kommentointi voidaan tuomita tiedeyhteisössä. Tutkija voi tietysti 

myös pyrkiä tekemään selvän eron rooleilleen tutkijana ja kansalaisena, jolloin 

ilmaisun tapa voi olla erilainen roolista riippuen, mutta siistin rajan vetäminen 

voi osoittautua erittäin haastavaksi. Poliitikkoja puolestaan ei kiinnosta tutkijan 
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ammatillinen integriteetti. Roolin rajaaminen ja sen mukainen toiminta on 

täysin tutkijan itsensä vastuulla (Baron, 2010). 

Tutkijoiden ja politiikan toimijoiden välistä vuorovaikutusta voidaan lähestyä 

tunnistamalla tutkijan omaksuma rooli tai lähestymistapa. Pielke (2007) on 

erottanut neljä erilaista tutkijan omaksuttavissa olevaa roolia
1
, joiden kautta 

erot vuorovaikutuksen käytännöissä paljastuvat. Niin kutsuttu ”puhdas tutkija” 

(The Pure Scientist) tuottaa ja julkaisee tutkimustietoa välittämättä tiedon 

hyödyntämisen prosessista tai päätöksistä, joiden tekemiseen tietoa sovelletaan. 

Viestinnän tyyli on neutraali ja persoonaton. ”Tiedevälittäjä” (The Science 

Arbiter) on valmis vastaamaan poliitikkojen kysymyksiin ja auttamaan heitä 

löytämään oleellista tietoa. Tiedevälittäjä on lähestyttävämpi kuin puhdas 

tutkija, mutta suhtautuu kuitenkin yhtä passiivisesti päätöksenteon prosessiin 

eikä pyri vaikuttamaan poliitikkoihin. Kolmas mahdollinen rooli on Pielken 

mukaan ”rehellinen toimenpidevaihtoehtojen meklari” (The Honest Broker of 

Policy Alternatives), joka ottaa aktiivisemman lähestymistavan ja on 

kiinnostunut päätöksestä, joka syntyy hänen antamiensa tietojen pohjalta. Tässä 

roolissa tutkija haluaa jakaa mahdollisimman monipuolisen kattauksen tietoa ja 

varmistaa, että eri näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Neljäs rooli, The Issue 

Advocate, on aktiivinen tietyn vaihtoehdon puolestapuhuja. Kyseisen roolin 

valinnut tutkija haluaa vaikuttaa päätöksentekoon ja ohjata sitä välittämänsä 

tiedon avulla. Tavoitteena (agendana) voi olla tietyn päätöksen syntyminen tai 

vaihtoehtojen rajaaminen halutunlaiseksi.  

Edellä esitellyt roolit ovat idealistisia, mutta tyypillisesti tutkijan toiminta 

lähestyy jotain niistä enemmän kuin muita. Oleellista on tiedostaa, että tutkijan 

roolin valinnalla on seurauksia sekä vuorovaikutuksen luonteen ja sujumisen 

että lopputuloksen kannalta (Pielke Jr., 2007). 

Tiedeviestinnän kirjallisuudessa esitetään myös erilaisia tyypillisiä 

ennakkoluuloja, joita politiikoilla on tutkijoista ja tutkijoilla poliitikoista (esim. 

                                                 
1

 Tämän tutkimuksen laatija on suomentanut Pielken kuvailemien roolien nimet 

englanninkielisestä alkuperäisteoksesta 
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Baron, 2010; Bowater & Yeoman, 2012). Poliitikkojen stereotyyppinen käsitys 

yksittäisestä tutkijasta on, että hän edustaa näkemyksillään koko 

tutkimusalaansa. Tämä johtaa herkästi pettymykseen, kun tutkija onkin 

vastahakoinen antamaan lausuntoja oman erikoisasiantuntemuksensa 

ulkopuolisiin teemoihin liittyen. Tyypillinen poliitikkojen kokemusperäinen 

havainto puolestaan on, että tutkijat ovat varovaisia, ja ettei heiltä saa irti 

selkeää vastausta haluttuun kysymykseen. Lisäksi poliitikot voivat suhtautua 

tutkijaan samanlaisella varauksella kuin esimerkiksi kansalais- tai etujärjestöjen 

edustajiin: tutkijan odotetaan edustavan ”taas yhtä intressiryhmää”, joka pyrkii 

vaikuttaman päätöksentekoon tai tarvitsee rahoitusta toiminnalleen. Tutkijat 

puolestaan suhtautuvat politiikan edustajiin niin ikään varauksella: heidän 

käsityksensä on, ettei tieteen toimintatapoja ja tieteellistä epävarmuutta 

ymmärretä, ja että lausuntoja sovelletaan tarkoitushakuisesti ja vääristellen. 

2.3.3 Tiede päätöksenteon resurssina 

Kulttuurierojen tuomista haasteista huolimatta tieteellä nähdään olevan 

potentiaalia järkeistää politiikkaa (Keränen ym., 2008). Politiikan toimijoiden 

valmiudet arvioida ja tulkita tieteellisiä julkaisuja sellaisenaan eivät kuitenkaan 

usein ole riittävät. Lisäksi he hyödyntävät kannanmuodostuksessaan usein myös 

lukuisia muita tietolähteitä, kuten tiedotusvälineitä, tieteen ulkopuolisia 

asiantuntijoita, kollegoja ja kokemuksia.  

Poliittinen keskustelu vaatii tieteeltä vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat 

esimerkiksi tulevaisuudessa tapahtuvan ilmastonmuutoksen ja sen seurausten 

tarkkaa ennustamista. Tiede voi antaa vastauksen perustuen 

todennäköisyyksiin, mutta politiikan toimijoilla ei tyypillisesti ole valmiuksia, 

aikaa ja tahtoa käsitellä tieteellistä epävarmuutta. Lisäksi heidän 

lähestymistapansa on todennäköisesti tarkoitushakuinen: valittu tieteellinen 

anekdootti on tehokas retorinen keino, mikä osittain perustuu tieteen yleisesti 

tunnettuihin normeihin, kuten objektiivisuuteen ja pyyteettömyyteen.  Politiikan 

käytäntöjen sisällä on myös mahdollista ajautua tilanteeseen, jossa vastakkaiset 

tieteelliseen tietoon nojaavat argumentit asetetaan samanarvoisiksi, vaikka 
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tieteellinen tuki olisi huomattavasti vahvempi vain toisen argumentin kohdalla. 

Lisäksi erilaisten painostusryhmien vaikutuksesta päätöksiä voidaan tehdä 

myös täysin vastoin tieteellistä tietoa. 

Yllä esitellyistä haasteista huolimatta tieteellä on potentiaalia vaikuttaa 

yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, toimintatapoihin ja poliittisiin 

toimenpiteisiin. Tiede voi kurkottaa yhteiskuntaan erityisesti tiedeviestinnän 

keinoin. On kuitenkin aina tiedostettava, ettei tieteen kontribuutio ole ainoa 

asioihin vaikuttava tekijä, vaan poliittisten päätösten taustalla näkyy lukuisten 

eri tahojen ja tekijöiden vaikutus. Eri toimijat voivat hyödyntää, soveltaa tai 

vääristää tieteen viestiä – tai sivuuttaa sen. Eri tahoilla ja niiden 

yhteisvaikutuksen myötä tapahtuvilla poliittisilla muutoksilla voi lisäksi olla 

vaikutuksensa takaisin tieteeseen, esimerkiksi tutkimussuuntiin ja 

tutkimuskysymysten asettamiseen. Asiaa on havainnollistettu kaavion avulla 

(Kuva 3). 

 

Kuva 3 Kaavio tieteen prosessista ja sen mahdollisuudesta johtaa toimintatavan muutokseen tai 

poliittiseen toimenpiteeseen. Muutoksen syntyyn vaikuttaa tieteen lisäksi myös muita tekijöitä ja 

tahoja, jotka voivat hyödyntää, soveltaa tai vääristää tieteen viestiä. Eri tahot ja tapahtuvat 

muutokset puolestaan voivat vaikuttaa tieteen tutkimussuuntiin.  Suomennettu alkuperäisestä 

kaaviosta. (Lähde: Baron, 2010). 
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Tiede on prosessi, mutta poliitikot tarvitsevat tuotteita (Baron, 2010). Yhtä 

lailla kuin poliitikoilta peräänkuulutetaan ymmärrystä koskien tieteen prosessia, 

myös tieteen edustajien tulisi ymmärtää politiikan prosesseja (Madsen, 2007), 

jotta he voisivat tarjota tietoa parhaiten hyödynnettävässä muodossa ja 

ennakoida sen käyttötarkoitusta. Esimerkiksi tieteellisten arviointiraporttien 

(Scientific assessments) muodossa tiedeyhteisö voi koota, arvioida ja viestiä 

tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Arviointiraportit eroavat 

tavallisesta tieteellisestä viestinnästä siten, että niiden pyrkimyksenä on 

muodostaa ja tuoda esiin vallitseva konsensus koskien tietoa ja siihen liittyvää 

epävarmuutta, liittyen teemoihin, joiden tärkeys syntyy ennen kaikkea niiden 

osallisuudesta poliittisiin kysymyksiin.  

2.3.4 Diskurssinäkökulma tieteen ja politiikan kohtauspintaan 

Tieteen ja politiikan kohtauspintaa voidaan tarkastella myös diskursiivisena 

prosessina. Tieteellinen tieto on luonteeltaan ehdollista ja epävarmaa, mutta 

poliittisessa kontekstissa se yksinkertaistuu ja sen johtopäätökset 

suoraviivaistuvat. Tiedon tulkinnan tapa siis riippuu diskurssista, johon se 

istutetaan.  

Esimerkiksi Scrase ja Ockwell (2010) tuovat tutkimuksessaan esiin, kuinka 

poliittisten ongelmien ja niiden ratkaisujen kielellinen kehystäminen vaikuttaa 

energiapoliittiseen päätöksentekoon. Useimmiten kehys luodaan sellaiseksi, että 

se edesauttaa ennemmin vallitsevan tilanteen säilymistä kuin muutosta 

energiapolitiikassa. Jos tiedettä hyödynnetään perustelun resurssina, se 

koetetaan istuttaa vallitsevaan diskurssiin. 

Diskurssinäkökulma nostaa esiin myös tutkijoiden ja poliitikkojen 

ymmärrykseen ja käsityksiin vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden. Paitsi 

tieto, myös kokemukset, tulkinnat ja arvot vaikuttavat siihen, kuinka 

(ympäristö)ongelmia ja niiden ratkaisemista lähestytään. Niiden taustalla 

puolestaan on sosiaalinen vuorovaikutus, esimerkiksi toimiminen osana tiettyä 

instituutiota. Instituutioiden kehitystä ohjailemalla, esimerkiksi perustamalla 

neuvoa-antavia elimiä, politiikan toimijat voivat siten pyrkiä varmistelemaan, 
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että ongelmien käsittely kehystetään tavalla, joka soveltuu heille tuttuun 

diskurssiin (Scrase & Ockwell, 2010). Esimerkiksi asiantuntijapanos 

ilmastonmuutoskeskusteluun voidaan pyrkiä istuttamaan talouden tai 

turvallisuuspolitiikan kehykseen. Scrase ja Ockwell päättelevät myös, että 

energiapoliittisissa muutoksissa onnistutaan sitä todennäköisemmin, mitä 

paremmin niiden perustelut on onnistuttu kytkemään tärkeisiin kansallisiin 

arvoihin tai poliittisiin päämääriin.  

Tirkkonen (2000) on väitöskirjassaan hahmotellut Suomen ilmastopolitiikkaa 

sen sisältämien diskurssien kautta. Hän esittää, että kysymys diskurssien 

hegemonisuudesta näyttelee merkittävää roolia ympäristöpoliittisessa 

päätöksenteossa. Se tarkoittaa, että päätökset tukeutuvat tyypillisesti 

valtadiskurssiin, eli vallitsevaan kielenkäytön tapaan sekä kyseisessä 

sosiaalisessa ryhmässä hyväksyttyyn faktojen ja arvojen kokonaisuuteen. 

Ilmastonmuutoskeskustelussa valtadiskurssin taustalla on laskennallinen 

hiilitaseiden käsittely, joka korostaa ilmakehän kaasutasapainon muutosta, ja 

toisaalta kansainvälispoliittinen sopimusprosessi, joka tähtää 

kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen (Fermann, 1997; Oberthür & Ott, 

1999). Tämän valtadiskurssin kautta myös tiede muodostuu ilmastopolitiikan 

olennaiseksi osaksi, sillä ilmastonmuutokseen liittyvän tieteellisen näkemyksen 

kehitys on valtadiskurssin ensimmäinen peruspilari. 

Harjoitettua ilmastopolitiikkaa suhteessa valtadiskurssiin voidaan arvioida 

tutkimalla, kuinka tiiviisti ilmastopoliittiset toimet ja linjaukset edistävät tai 

myötäilevät valtadiskurssin periaatteita (Tirkkonen, 2000). Myös aktiivisuuden 

tai passiivisuuden, sekä itsekkyyden arviointi voidaan liittää tällaiseen 

tarkasteluun. On odotettavissa, että toiminnan tarkastelu tällä tavalla tuo esiin 

erityisesti taloudellisten näkökulmien suuren painon ilmastopoliittisessa 

päätöksenteossa. Perustelut passiivisuudelle tai itsekkyydelle suhteessa 

ilmastonmuutoskysymysten valtadiskurssiin on usein linkitettävissä 

kustannuksiin. 
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Esimerkiksi Weingartin (1982) ja Buddin (2007) esiin tuoma ajatus tieteen 

politisoitumisesta on myös huomioitava, kun pohditaan tieteen asemaa ja 

hyödyntämistä (ilmasto)poliittisessa päätöksenteossa.  Kun tieteen tuloksilla on 

mahdollisesti poliittisia vaikutuksia, asetetaan tiede ja sen prosessit herkästi 

myös poliittisen keskustelun, arvioinnin, kiistelyn ja kyseenalaistuksen piiriin. 

Ilmastopolitiikan yhteydessä esimerkiksi valtio saattaa pyrkiä vaikuttamaan 

tieteelliselle pohjalle rakennettuihin päästötaseen laskentamalleihin, sillä niillä 

on tuntuvat vaikutukset valtiolle asetettaviin päästövähennysvelvoitteisiin 

(Tirkkonen, 2000). Myös tutkimusrahoituksen lähteet ja niiden potentiaaliset 

vaikutukset tutkimuksen toteutukseen nousevat tärkeiksi kysymyksiksi 

puhuttaessa tieteen politisoitumisesta. 

2.4 Ilmastopolitiikan kansainvälistä taustaa 

Ilmastonmuutos ei juuri saanut poliittista huomiota ennen 1980-lukua, vaikka 

ihmistoimien potentiaali vaikuttaa globaaliin ilmastoon oli tiedossa. 1980-luvun 

alkuun mennessä oli selventynyt käsitys siitä, että kasvihuonekaasupäästöjen 

lisääntyminen olisi ensisijainen huolenaihe tarkasteltaessa ilmaston 

lämpenemistä. Tuolloin tutkijat ja tieteelliset organisaatiot alkoivat vähitellen 

tehdä työtä sen eteen, että asia saataisiin hallitusten tietoisuuteen ja alkaisi 

kiinnostaa poliitikkoja (Dessler & Parson, 2006). Kuitenkin vasta vuonna 1988 

ilmastonmuutos nousi poliittiselle agendalle. Yhtenä syynä oli Pohjois-

Amerikassa koettu poikkeuksellinen lämpöaalto ja kuivuus, jotka muutamien 

tutkijoiden toimesta julkisesti kytkettiin liittyväksi ilmastonmuutokseen 

(Leiserowitz, 2005; Ungar, 2000). Maailmanlaajuisen keskustelun aiheena oli 

myös etelämantereen yllä oleva otsoniaukko sekä otsonikadon ehkäisemiseksi 

vaadittavat toimenpiteet. Vuonna 1988 ilmastonmuutoskeskustelun poliittista 

ulottuvuutta edesauttoi merkittävästi myös se, että silloin perustettiin 

hallitustenvälinen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) kokoamaan ja arvioimaan ilmastonmuutokseen liittyvää tieteellistä 

tietoa, ja toimimaan siltana tutkijoiden ja poliitikkojen välillä (Bolin, 2007).  
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Vuosien 1991-1992 aikana eri maiden kansalliset edustajat neuvottelivat 

ensimmäisen kansainvälisen puitesopimuksen koskien ilmastonmuutosta: the 

Framework Convention on Climate Change (FCCC) allekirjoitettiin vuonna 

1992 ja astui voimaan vuonna 1994 (Sands, 1992; UNFCCC, 2013). FCCC:n 

tavoitteeksi asetettiin kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen 

ilmakehässä tasolle, jolla vältytään ihmisperäiseltä häiriöltä ilmastosysteemissä.  

Sopimus myös asetti lukuisia periaatteita ohjaamaan ilmastopoliittista 

päätöksentekoa: niistä yksi tärkeimmistä oli yhteisen mutta hajautetun vastuun 

periaate.   

FCCC:n voimaan astumisen jälkeen kävi kuitenkin selväksi, ettei 

päästövähennyksiä saavutettaisi käytössä olevin keinoin. Keskustelu sitovista 

päästörajoituksista huipentui Kioton protokollan allekirjoittamiseen joulukuussa 

1997 (United Nations, 1998; Heikkilä, 2009; Oberthür & Ott, 1999). Kioton 

kokouksessa laadittu protokolla on ohjannut kansainvälistä ja kansallista 

ilmastopolitiikkaa lähes 16 vuoden ajan. 

Perustamisvuodestaan 1988 lähtien hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on 

ollut kansainvälisen ilmastopolitiikan kannalta erittäin keskeinen toimija. Se on 

yhteiskunnallisen ja taloudellisen näkökulman huomioiva tieteellinen 

organisaatio, jolle on suotu merkittävä poliittinen auktoriteetti. Sillä on siis 

tieteellinen mandaatti, mutta samalla se toimii institutionaalisesti poliittisissa 

kehyksissä (Hulme & Mahony, 2010). IPCC:n legitimiteettiä on kuitenkin myös 

kritisoitu monin perustein (Yearley, 2008).  Kritiikin perusteluna on ollut 

erityisesti rahoitus, joka kritisoijien näkemyksen mukaan on suoraan 

kytköksissä siihen, kuinka pahoja uhkia arviointiraporteissa nostetaan esiin. Sen 

katsotaan voivan houkuttaa liioitteluun. Myös raporttien vertaisarviointia on 

kritisoitu sillä perusteella, että relevanttien tutkimusalojen parhaat tutkijat ovat 

itse osallisia raportoinnissa, jolloin arviointi ei ole pätevä.  

IPCC:n perustamisen jälkeen on noussut julkisuuteen ja ilmastopolitiikan 

kentälle myös muita uudenlaisia toimijoita, kuten öljyteollisuuden palkkaamia 

skeptikkoja ja internetpohjaisia ”epäilijöiden verkostoja”. Myös monet 
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kulttuuritoimijat alkoivat 2000-luvulle siirryttäessä osallistua 

ilmastonmuutoskeskusteluun toimien mielipidevaikuttajina (Yearley, 2008; 

Nisbet & Kotcher, 2009).  

Valtaosa kansalaisjärjestöistä on omaksunut – kenties poikkeuksellisesti – 

strategian, jossa tiedemaailman enemmistön viestiä korostetaan totuutena 

(Yearley, 2008). Ilmastonmuutoskeskustelussa kansalaisjärjestöt siis usein 

puolustavat tiedettä ja sen puolueettomuutta, ja ovat painostaneet hallituksia 

muutoksiin tukeutumalla tieteen tuloksista poimittuihin yksityiskohtiin. 

2.5 Suomen ilmastopolitiikka 

Suomen ilmastopolitiikka voidaan jakaa kahteen aikakauteen, joiden 

vedenjakajana on YK:n ilmastosopimuksen piiriin kuuluvien maiden kolmas 

osapuolikokous Kiotossa vuonna 1997 ja sen valmisteleva keskustelu. 

Aikakautta ennen Kioton kokousta voi Tirkkosen (2000) mukaan luonnehtia 

heikon ilmastopolitiikan kaudeksi, ja sen jälkeistä aikakautta vaikuttavan 

ilmastopolitiikan aikakaudeksi. Tässä kappaleessa kuvataan tiiviisti Suomen 

ilmastopolitiikan nykytilaa ja sen keskeisiä toimijoita. 

Suomen ilmastopolitiikkaa ohjaavat Euroopan unionin ilmasto- ja 

energiapaketissa määritetyt tavoitteet vuoteen 2020 asti. Kansallinen pitkän 

aikavälin energia- ja ilmastostrategia pyrkii toimeenpanemaan kyseiset 

tavoitteet (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013). Kansallista energia- ja 

ilmastostrategiatyötä johtamaan puolestaan perustettiin vuonna 2003 ilmasto- ja 

energiapolitiikan ministerityöryhmä (Ympäristöministeriö, 2011). EU-tason 

tavoitteita kauemmaksi, vuoteen 2050 asti, katsotaan valtioneuvoston ilmasto- 

ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa (Valtioneuvoston kanslia, 2009). 

Tärkeimmistä ilmastopoliittisista päätöksistä vastaavat valtioneuvosto ja 

eduskunta. Kansainvälisissä sopimuksissa Suomelle määritetyt velvoitteet 

hyväksytään eduskunnassa, joka myös päättää perustuslain mukaisesti niiden 

voimaansaattamisesta. Päätökset kannoista, joita Suomi edustaa 

kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, tehdään hallituksen EU-
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ministerivaliokunnassa. EU-tason päätösten kansalliseen valmisteluun 

kuitenkin osallistuu myös eduskunta. 

YK:n ilmastosopimuksen alaisia ilmastoneuvotteluja sekä EU-tason 

neuvotteluita koordinoi ja valmistelee Suomen osalta ympäristöministeriö. 

Kantojen valmistelu tapahtuu eri ministeriöiden edustajien muodostamassa, 

ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä. Lisäksi ympäristöministeriö 

johtaa ns. ilmastoareenaa, joka käsittelee kansainvälisiä ilmastokysymyksiä, 

kuulee eri tahojen näkemyksiä ja aloitteita, sekä toimii alustana erilaisten 

ilmastopolitiikan kannalta olennaisten taustaselvitysten esittelylle ja tutkimus- 

sekä selvitystarpeiden kartoittamiselle. Ilmastoareenassa edustettuina ovat 

keskeiset ministeriöt ja muut valtion organisaatiot, alue- ja kunnallishallinto, 

työelämän järjestöt, teollisuus ja ympäristöalan kansalaisjärjestöt 

(Ympäristöministeriö, 2011).  

Suomen kansallisen ilmastopolitiikan valmistelua koordinoi työ- ja 

elinkeinoministeriö (TEM). Eri ministeriöiden edustajista koostuva 

virkamiesten yhdysverkko toimii TEM:n johtamana ja avustaa hallituksen 

ilmasto- ja energiapoliittista ministerityöryhmää. Muut ministeriöt (esim. maa- 

ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, 

opetusministeriö) vastaavat ilmastoasioista omilla hallinnonaloillaan. Maa- ja 

metsätalousministeriö vastaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisesta 

koordinaatiosta. 

Alueellisella ja paikallisella tasolla tehdään ilmastoon vaikuttavia päätöksiä 

esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, 

aluehallintovirastoissa, maakuntaliitoissa ja kunnissa (esim. Sorvali, 2012). 

Suomen ympäristökeskus paitsi osallistuu ilmastonmuutoksen seurantaan ja 

tutkimukseen, myös arvioi ympäristöpolitiikan toimeenpanoa ja tiedottaa 

kansalaisille (Suomen ympäristökeskus, 2013). Täysin hallinnon ulkopuolisia 

toimijoita puolestaan ovat esimerkiksi ympäristöalan kansalaisjärjestöt, liike- ja 
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työelämän järjestöt, teollisuuden yritykset sekä kansalaiset, joiden rooli 

korostuu ilmastopolitiikan toimeenpanossa. 

Tirkkonen (2000) on tulkinnut suomalaista ilmastopolitiikkaa suhteessa 

ekologisen modernisaation käsitteeseen. Sillä tarkoitetaan sellaista 

muutosprosessia, jossa moderni yhteiskunta muuttuu ekologisesti 

kestävämmäksi erilaisten innovatiivisten ja rakenteellisten muutosten kautta. 

Tarkastelun tuloksena Tirkkonen toteaa, että Suomen ilmastopolitiikasta löytyy 

piirteitä, jotka sekä tukevat että eivät tue kuvaillun kaltaista kehityskulkua.  

Ilmastopolitiikan hallinnoinnin laajentuminen ympäristöministeriöstä useisiin 

ministeriöihin sekä virkamiesyhdysverkkojen ja ministerityöryhmien 

perustaminen kuuluvat edistäviin toimenpiteisiin. Myös tieteen osallisuus 

ilmastopoliittiseen keskusteluun on piirre, joka tukee kehitystä kohti ekologista 

modernisaatiota. Ympäristöliikkeen ja teollisuuden aktiivinen toiminta voivat 

tapauksesta riippuen joko tukea tai hidastaa kehitystä. Ilmastopoliittisen 

päätöksenteon reaktiivisuus (ennalta ehkäisyn sijaan) on tekijä, joka ei tue 

etenemistä kohti ekologista modernisaatiota. 

2.6 Asiantuntijapaneeli tiedeyhteisön äänenä 

Ilmastonmuutos on yhteiskunnallisen merkittävyytensä ja fysikaalisiin 

luonnontieteisiin nojaavan tiedeperustansa takia muodostunut aihepiiriksi, jossa 

tiedeviestinnän rooli on merkittävä. Monitieteisyyden vaatimus korostaa myös 

tieteidenvälisen kommunikoinnin vaatimusta.  

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) on ilmastotieteen edustajista koottu elin, jolle on muodostunut suuri rooli 

kansainvälisessä ilmastokeskustelussa ja erityisesti dialogissa tieteen ja 

politiikan välillä. IPCC perustettiin vuonna 1988 kahden YK:n alaisen järjestön, 

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 

toimesta. Sen tehtävänä on koota yhteen ja arvioida tämänhetkistä tieteellistä 

näkemystä koskien ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Paneelin nimissä ei 

tehdä tutkimusta, monitorointia tai datan käsittelyä, vaan ainoastaan kootaan, 

muokataan ja viestitään eteenpäin arviointiraporttien muodossa jo julkaistua 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneet_kansakunnat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailman_ilmatieteen_j%C3%A4rjest%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneiden_kansakuntien_ymp%C3%A4rist%C3%B6ohjelma
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vertaisarvioitua tieteellistä tutkimustietoa (IPCC, 2013). Syksyllä 2013 

julkaistiin IPCC:n viides arviointiraportti. 

IPCC:n omakuvaus korostaa tieteellisyyttä, objektivisuutta ja neutraaliutta sen 

rinnalla, että lähtökohtana on tuottaa poliittisen päätöksenteon kannalta 

relevanttia tietoa: 

“Because of its scientific and intergovernmental nature, the IPCC 

embodies a unique opportunity to provide rigorous and balanced 

scientific information to decision makers. By endorsing the IPCC 

reports, governments acknowledge the authority of their scientific 

content. The work of the organization is therefore policy-relevant 

and yet policy-neutral, never policy-prescriptive.” 

 

IPCC:n ensimmäinen puheenjohtaja (ajanjaksolla 1988-1997), Bert Bolin, 

painottaa, että samalla kun todettiin tarve kurkottaa tieteellisen yhteisön 

ulkopuolelle ja varmistaa, että analyysit tulisivat luetuksi ja ymmärretyiksi 

esimerkiksi politiikkojen toimesta, haluttiin tehdä selvä ero tieteellisten 

arvioiden ja toimiin tähtäävien poliittisten neuvottelujen välille (Bolin, 2007).  

IPCC sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2007
2
. Paneelin toimintaan on 

kuitenkin kohdistunut myös kritiikkiä liittyen sekä sen tuottamien materiaalien 

sisältöön ja tieteellisiin yksityiskohtiin (esim. Boehmer-Christiansen, 1994a; 

Boehmer-Christiansen, 1994b; Moss, 1995) että julkaisujen tuotantoprosessiin 

(esim. Seitz, 1996). Vastareaktiona kritiikkiin IPCC teetti neljännen 

arviointiraporttinsa jälkeen ulkopuolisen arvion toiminnastaan The 

InterAcademy Council -organisaatiolla (Shapiro ym., 2010). Kritiikki on jossain 

määrin horjuttanut IPCC:n uskottavuutta, mutta kritiikkiin reagointi ja 

prosessien kehittäminen arviointiraporttien välillä on mahdollistanut aseman 

säilyttämisen. IPCC:n ”oppimisprosessia” onkin myös tutkittu, esimerkiksi 

käsitteellisen kehyksen avulla (Siebenhüner, 2002). 

                                                 
2
 "The Nobel Peace Prize 2007". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2013. Web. 9 Sep 2013. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/> 
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Yksittäisten kansallisvaltioiden ja kansallisten hallitusten osallisuuden IPCC:n 

arviointiprosessissa arvioidaan vähentyneen (Siebenhüner, 2003). Kansallisen 

tason edustajilla on edelleen roolinsa arviointiraporttien tarkistuksessa ja 

revisiossa, mutta ilmastotiede ja -politiikka ovat kansainvälistyneet ja erilaiset 

hallitustenväliset instituutiot ja mekanismit ovat lisääntyneet siinä määrin, että 

kansallisen tason intressit, halutut painotukset ja näkökulmat pääsevät yhä 

vähemmän esiin prosessissa.  

Kansalliset ilmastopaneelit toimivat tyypillisesti samalla perusajatuksella kuin 

hallitustenvälinen ilmastopaneeli, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin hyvin 

erilaisesta asetelmasta. Vertaisarvioitu tieteellinen tieto ja sen kokoaminen 

poliittisen päätöksenteon työkaluksi on ilmastopaneelien perusperiaate, mutta 

kansallisten paneelien toiminnan kehyksenä kuitenkin ovat kansallisesti 

merkittävät kysymykset sekä kansallinen etu. Kansalliset ilmastopoliittisia 

kysymyksiä pohtivat paneelit eivät myöskään välttämättä ole tieteellisiä, vaan 

esimerkiksi teollisuuden toimijat tai etujärjestöt voivat olla vahvasti 

edustettuina.  

Eri maat ovat perustaneet kansallisia ilmastopaneeleja kokoamaan tietoa 

paikallisten hallitustensa ilmastopoliittisten toimien tueksi. Esimerkkejä 

kansallisista ilmastopaneeleista on listattu alla. Ulkopuolista tutkimus- tai 

arviointitietoa paneelien toiminnasta ja vaikuttavuudesta ei tämän tutkimuksen 

puitteissa ole löydetty. 

- Ruotsin ympäristöministerin asettama ilmastopoliittinen 

keskustelufoorumi on Referensgruppen, jossa ovat edustettuina eri 

tieteenalat, mutta myös teollisuus ja yritykset. Ruotsin hallituksen 

internetsivujen mukaan ryhmän tavoitteena on edistää 

ympäristöministeriön työtä koskien tiekarttaa, jolla saavutetaan 

päämäärä ”Ruotsi ilman ilmastopäästöjä 2050” (Miljödepartementet, 

2012). Ryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta ei ole tutkittu. 
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- Kiinan kansallinen ilmastopaneeli (China National Panel on Climate 

Change) koostuu 12 asiantuntijasta, joista kahdeksan on akateemisia 

tutkijoita. Ryhmään viitataan nimellä ”climate change think tank” ja 

se on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2010 alkaen (Wang & 

Tuo, 2012). Kriittisiä tutkimuksia paneelin toiminnasta ei löydy. 

 

- Etiopia on ensimmäisenä Afrikan kehitysmaista muodostamassa 

kansallisen ilmastotieteen edustajista asiantuntijapaneelia poliittisen 

päätöksenteon tueksi. The Ethiopian Panel on Climate Change 

(EPCC) on suunniteltu noudattelemaan IPCC:n toimintamallia, eli 

se pyrkisi tuomaan vertaisarvioitua tieteellistä tietoa kootusti 

päättäjien käyttöön (The Horn of Africa Regional Environment 

Centre and Network, 2013).  

Kansallisten ilmastopaneelien lisäksi on myös erilaisia kansallisia ohjelmia tai 

työryhmiä, joiden tarkoitus on vastaava kuin ilmastopaneelien. Esimerkiksi 

Englannissa toimii UK Climate Impacts Programme (UKCIP), joka on 

vuodesta 1997 alkaen pyrkinyt tukemaan päättäjiä kysymyksissä, jotka 

koskevat ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja niihin sopeutumista. Ohjelma myös 

tähtää siihen, että tieteen ja politiikan välinen kuilu kaventuisi, eikä 

kommunikoinnissa tarvittaisi ”välikäsiä” tai ulkopuolisia sidosryhmiä (Hedger, 

Connell & Bramwell, 2006). Toisena esimerkkinä Englannista on akateemisista 

tutkijoista ja professoreista koottu neuvoa-antava ryhmä Science Advisory 

Group (SAG), jonka tavoite on itsenäisesti tuottaa tieteellistä tietoa kansallisen 

energia- ja ilmastopolitiikan tueksi sekä lisätä politiikan ja tiedeyhteisön välistä 

vuorovaikutusta (UK Government, 2013).  

Tieteellisiä paneeleja on kutsuttu kokoon myös muiden yksittäisten kysymysten 

kuin ilmastonmuutoksen ympärille, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Esimerkiksi ilmakehätutkijoiden muodostamalla paneelilla oli merkittävä rooli 

otsonikadon pysäyttäneiden kansainvälisten sopimusten synnyssä (Parson, 

2003). Paneeli onnistui saamaan paljon näkyvyyttä lausunnoilleen koskien 
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tiettyjä aiemmin kyseenalaistettuja avainkysymyksiä ja niiden tieteellistä 

varmuutta. 

Dessler ja Parson (2006) tuovat kuitenkin myös esiin, etteivät paneelien 

laatimat tieteelliset arviointiraportit aina tuota haluttua tulosta ja pysty 

vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Syiksi he mainitsevat esimerkiksi 

uskottavuuden menetyksen, joka voi olla seurausta liian eksplisiittisten 

toimintaohjeiden antamisesta. Myös raportin yhteenveto voi osoittautua 

sudenkuopaksi. Oikeiden kysymysten tunnistaminen ja selväsanainen 

kommunikointi ilman tieteellisen tarkkuuden uhraamista ovat avaintekijöitä 

onnistumiselle.  

2.7 Suomen ilmastopaneeli 

Ympäristöministeriö asetti Suomen ilmastopaneelin 1.12.2011 toimikaudeksi 

1.12.2011 - 31.12.2013 (Ympäristöministeriö, 1.12.2011). Ilmastopaneelin 

perustaminen oli kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 

(Valtioneuvoston kanslia, 22.6.2011). 

Asettamisdokumentissa ilmastopaneelin keskeisimmäksi tavoitteeksi 

määritetään tutkimuksen ja politiikan välisen vuoropuhelun vahvistaminen. 

Myös pyrkimys edistää julkista keskustelua tutkimustiedon ja 

asiantuntijanäkemyksen valossa nostetaan esiin. Lisäksi ilmastopaneelin 

odotetaan tekevän ehdotuksia ilmastopolitiikkaa tukevan tutkimuksen 

kehittämisestä ja painottamisesta. 

“Ilmastopaneelin tehtävänä on seurata ilmastotieteen, -teknologian 

ja -politiikan kehitystä. Ryhmä neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan 

ministerityöryhmää ja antaa sille suosituksia päätöksenteon tueksi 

sekä seuraa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa 

ja arvioi ilmastopolitiikan johdonmukaisuutta sekä tavoitteiden ja 

toimenpiteiden riittävyyttä. Ryhmä osallistuu ilmastolakia 

pohjustavaan selvitystyöhön.  
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Ilmastopaneeli tuottaa erilaisia ilmastopolitiikan valmistelun ja 

toimeenpanon kannalta keskeisiä katsauksia ja selvityshankkeita. 

Ilmastopaneeli voi valita itsenäisesti ajankohtaisia teemoja 

käsiteltäväkseen sekä raporttiensa ja lausuntojensa aiheiksi. Lisäksi 

keskeiset ilmastopolitiikan valmistelussa mukana olevat 

toimivaltaiset tahot (ministeriöt, työryhmät) voivat esittää paneelille 

toimeksiantoja.  

 

Esimerkkejä toimeksiantojen mahdollisista aihealueista ovat 

ilmastolakiin liittyvät selvitykset ja kestävään ilmastopolitiikkaan 

ohjaavat päästöbudjetit, ilmastopolitiikan toimien hyväksyttävyys, 

ilmastopolitiikan eri tasojen (kansallinen, alueellinen, kuntataso) 

sitouttaminen toimeenpanoon, ilmastopoliittisen ohjauksen 

vahvistaminen päästökauppasektorin ulkopuolisilla toimialoilla 

käytännön energiatehokkuustoimien laaja edistäminen eri 

sektoreilla mm. rakentamisessa, sekä Suomeen maailmalta 

kohdistuvat epäsuorat ilmastovaikutukset ja tarvittavat 

sopeutumistoimet.” 

(Ympäristöministeriö, 1.12.2011) 

 

Suomen ilmastopaneeli puolestaan kuvaa itseään internetsivuillaan seuraavasti: 

”Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua 

ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen 

ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä 

otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelissa on mukana kaksitoista 

ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa.  

 

Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin 

perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja 
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työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta 

eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin.”  

(Suomen ilmastopaneeli / verkkosivu, 2013) 

Suomen ilmastopaneelissa ovat edustettuina monet eri tieteenalat: 

ilmakehätieteet, yhteiskuntatieteet, taloustiede, rakennustekniikka, 

kasvatustieteet, maankäyttötieteet, metsänhoitotiede, lakitiede, maataloustieteet 

ja energiatekniikka. Suomen ilmastopaneelin sisäinen kommunikaatio on 

interspesialistista, eli tieteenalojen ja asiantuntijoiden välistä. Asiantuntijat on 

esitelty Suomen ilmastopaneelin internetsivuilla. 

Ympäristöministeriöllä on käytännössä kolme erilaista roolia suhteessa Suomen 

ilmastopaneeliin: vastuu asettamispäätöksestä, vastuu vuorovaikutuksesta sekä 

tiedon ja tulosten hyödyntäminen
3
. 

Suomen ilmastopaneelin toiminta on jäsentynyt pienhankkeisiin, joita viedään 

eteenpäin pienryhmävetoisesti. Paneeli tapaa kuukausittain, minkä lisäksi 

pienryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Erillisten hankkeiden 

toimeksiannoista ja rahoituksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Ilmastopaneelin 

jäsenten lisäksi hankevalmisteluun voidaan osallistaa myös muita 

asiantuntijoita.  

Suomen ilmastopaneelilla on internetsivut, ja julkaistuista selvityksistä 

tiedotetaan.  

2.8 Ilmastotieteen tiedeviestinnälliset ominaispiirteet 

2.8.1 Positiiviset ja normatiiviset väitteet 

Dessler ja Parson (2006) keskustelevat ilmastopolitiikasta positiivisten ja 

normatiivisten väitteiden ja niiden erilaisten yhdistelmien pelikenttänä. 

Positiiviset väitteet koskevat sitä, mitä tiedetään: eli kuinka asiat ovat. 

Normatiiviset väitteet koskevat arvoja: kuinka asioiden tulisi olla. Hyvin 

                                                 
3

 Henkilökohtainen kommunikointi: Ympäristöministeriön edustaja Pirkko Heikinheimo, 

heinäkuu 2013 
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muotoiltu positiivinen väite, jonka termistö on tarkasti määritelty, on joko totta 

tai ei, ja se voidaan vahvistaa todisteiden perusteella. Vastaus on tällöin 

riippumaton vastaajan taustasta tai arvoista. Voi kuitenkin olla mahdollista, että 

todistusaineistoa ei käytännön syistä ole saatavilla, tai sen tulkinta ei ole 

yksiselitteinen: esimerkiksi aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmien 

soveltuvuudesta voi syntyä erimielisyyttä. Arvoja, periaatteita ja preferenssejä 

käsittelevät normatiiviset kysymykset puolestaan eivät voi saada oikeaa tai 

väärää vastausta.  

Ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun, myös tiedeviestinnän, 

erityispiirteenä on, että suurin osa tahoista nojaa sekä positiivisiin (tieteellisesti 

vahvistettuihin) että normatiivisiin (arvoista riippuviin) väitteisiin. Tiede voi 

tukea sellaisia positiivisia väitteitä kuin esimerkiksi ”ilmasto on lämmennyt 

tilastollisesti ajanjaksolla a-b”, ”antropogeeniset kasvihuonekaasupäästöt ovat 

vaikuttaneet ilmastoon” ja ”muutokset jatkuvat suuntaan y todennäköisyydellä 

p”. Normatiiviset väitteet sen sijaan astuvat kuvioihin, kun puhutaan 

esimerkiksi ”hyväksymättömän ankarista vaikutuksista”, ”toiminnan 

muutoksista, jotka pitäisi toteuttaa” tai sopivasta epävarmuuden, riskien ja 

kustannusten suhteesta. Lisäksi keskustelussa esiintyy kaikenasteisia 

yhdistelmiä positiivisista ja normatiivisista väitteistä. Silloin on pystyttävä 

erottamaan ja arvioimaan erikseen väitteiden ja niiden taustalla olevien 

olettamusten oikeellisuus, niistä tehty johtopäätös ja mahdollinen arvolataus.    

2.8.2 Mihin voi luottaa? Kommunikoinnin motiivit ja viestin välittyminen 

Tiedeviestinnän, erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvän, psykologiaa on 

tutkittu melko paljon. Suurin osa tutkimuksista keskittyy viestin sisältöön ja 

ominaisuuksiin, ja pyrkii selvittämään, kuinka ne voivat vaikuttaa viestin 

ymmärtämiseen ja hyväksyntään (esim. Budescu, Broomell & Por, 2009; 

Gifford & Comeau, 2011; Morton ym., 2011; Hart, 2011). Yleisempi 

viestintätutkimus puolestaan on katsonut kommunikoinnin prosessia laajemmin, 

ja on tullut johtopäätökseen, että viestin muoto ja sisältö eivät ole onnistumisen 

kannalta yhtä ratkaisevia kuin dynaaminen vuorovaikutus osapuolten välillä 
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(esim. Delia, O'Keefe & O'Keefe, 1982). Erityisen tärkeäksi kyseisessä 

vuorovaikutuksessa nostetaan osapuolten kyky tunnistaa toistensa asemat ja 

viestinnän motivaatiotekijät, sekä se, että ne voivat olla erilaiset kuin itsellä. 

Rabinovich tutkimusryhmineen (2012) toteaa, että uskomukset ja odotukset 

liittyen viestivään tahoon ovat merkittävässä roolissa tiedeviestinnän 

onnistumisen kannalta. Kaksiosaisen testijärjestelynsä avulla he tutkivat 1) sitä, 

kuinka mielikuva viestivästä tahosta (k.o. tutkimuksessa ilmastotieteilijät) ja 

sen tarkoitusperistä vaikutti vastaanottavan tahon luottamukseen ja 

lähtöasenteeseen, sekä 2) varsinaisen viestin ja aiempien mielikuvien välisen 

suhteen ja keskinäisen vastaavuuden vaikutusta viestin vastaanottamiseen ja 

välittymiseen. Tutkimuksen tuloksena todetaan, että luottamuksen ja 

vaikuttavuuden kannalta tärkeintä on vastaanottavan tahon odotusten ja 

tiedeviestinnän tyylin vastaavuus. Eli henkilöt, jotka odottivat saavansa 

puolueetonta tietoa, luottivat eniten neutraaliin informatiiviseen viestiin. Osa 

tutkimukseen osallistuvista sen sijaan oli alustettu uskomaan, että viestivän 

tutkijan tarkoituksena on suostutella lukija ajattelemaan ja toimimaan tietyllä 

tavalla. Nämä osallistujat luottivat enemmän viestiin, joka vastasi heidän 

odotuksiaan, kuin neutraaliin sävyyn laadittuun informatiiviseen viestiin. 

Rabinovichin tutkimusryhmän alkuperäinen hypoteesi, joka perustui aiempiin 

tutkimuksiin (esim. Eagly, Chaiken & Wood, 1981), olisi antanut odottaa, että 

puhtaan informatiivinen viesti johtaisi aina suurempaan luottamukseen – myös 

tapauksissa, joissa vastaanottaja olisi odottanut tulevansa suostutelluksi. 

Aiemmat tutkimukset tosin keskittyivät viestien sisältöön, kun taas Rabinovich 

ryhmineen keskittyi viestien tyyliin. Yleisenä johtopäätöksenä he toteavatkin, 

että johdonmukaisuus odotusten ja toteutuneen viestinnän tyylin välillä johtaa 

korkeaan luottamukseen ja mahdollisesti vaikuttavuuteen, kun taas sisällön 

osalta odotustenvastainen informatiivisuus voikin lisätä luottamusta 

(Rabinovich, Morton & Birney, 2012).  

Luottamuksen ja uskottavuuden kannalta tärkeää on myös epäitsekkäiden 

motiivien osoittaminen sekä yhteistyömuotoisesti tuotettu tieto (Ter Mors ym., 
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2010). Erityisesti kommunikoitaessa uusia monimutkaisia teknologian muotoja 

tai teknologisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, viestinnän koetun 

laadun voidaan nähdä olevan kytköksissä erilaisten sidosryhmien osallisuuteen. 

Suostuttelemaan tähtäävän viestinnän voidaan arvioida onnistuneen, kun sen 

tuloksena jokin viestin vastaanottava taho muuttaa mielipidettään. 

Informoivaan tähtäävä viestintä sen sijaan on ollut tehokasta, jos se on koettu 

arvokkaaksi mielipiteen muodostamisen prosessissa (Ter Mors ym., 2010). 

2.8.3 Epävarmuuden viestintä 

Ilmastonmuutokseen liittyvät tutkimustulokset esitetään useimmiten 

todennäköisyyksinä, sillä ne koskevat joko tulevaisuuden ennustamista tai 

esimerkiksi tietyn tekijän kontribuutiota menneisiin tapahtumiin 

ilmakehäsysteemissä, minkä arviointiin saatetaan käyttää erilaisia epäsuoria 

indikaattoreita. Myös suoraan mittausaineistoon perustuviin tutkimuksiin 

kuitenkin liittyy normaali tieteellinen epävarmuus, jonka suuruusluokka 

tyypillisesti määritetään osana tutkimusta. Tiedeviestinnän kannalta 

todennäköisyyksien ja epävarmuuden kommunikointi ymmärrettävästi, mutta 

riittävästi, on suurimpia haasteita. 

Budescu tutkimusryhmineeen (2010) tutki IPCC:n vuoden 2007 

arviointiraportissa esiintyneiden todennäköisyyskäsitteiden ymmärtämistä. 

Tutkimukseen osallistuneiden arviot eri käsitteiden ilmaisemista 

todennäköisyyksistä poikkesivat merkittävästi IPCC:n määritelmistä. Osana 

tutkimuksen johtopäätöksiä Budescu ryhmineen ehdottaa toimenpiteitä, joilla 

todennäköisyyksien ja epävarmuuden kommunikointia IPCC:n raporttien 

kaltaisissa viestinnän muodoissa voitaisiin parantaa. Ensimmäiseksi he nostavat 

esiin todellisen epävarmuuden ja käsitteiden monitulkintaisuuden erottamisen. 

Tutkimuksen perusteella esimerkiksi ”todennäköistä” pidettiin sitä 

todennäköisempänä, mitä monitulkintaisemmin käsittein (esim. ”suuri”, 

”yhtäkkinen”) kohdetta oli kuvattu. Todennäköisyyksien antaminen vain 

täsmällisesti määritetyille väitteille olisi siis suositeltavaa (Budescu, Broomell 

& Por, 2009). Toiseksi Budescu ryhmineen esittää, että epävarmuuksien lähteet 



 

35 

 

ja luonteet tulisi eritellä selvästi: liittyykö epävarmuus esimerkiksi prosessin 

puutteelliseen ymmärtämiseen, epätäydelliseen tietoon erilaisista parametreista, 

mittausten epäluotettavuuteen tai riittämättömään aineistoon. Lisäksi he 

painottavat, että epävarmuus tulisi pyrkiä aina esittämään sekä sanallisesti että 

numeerisesti: esimerkiksi ”äärimmäisen kuumien päivien lämpötila on 

todennäköisesti (80-90 %) noussut ihmisperäisen lämpöpakotteen 

vaikutuksesta” tai ”Arktiset jääalueet eivät todennäköisesti (66 – 85 %) ole 

vaikuttaneet enempää kuin 4 m havaittuun merenpinnan nousuun”. 

Esimerkeissä molemmat tapahtumat ovat ”todennäköisiä”, mutta numeeriset 

arvot täsmentävät sekä niiden todennäköisyyttä että todennäköissyysväitteen 

luotettavuutta.  

2.8.4 Viestivien tahojen moninaisuus 

Ilmastonmuutoskeskusteluun ja ilmastopoliittiseen työhön osallistuvien tahojen 

moninaisuus ja keskinäinen erilaisuus synnyttää merkittäviä haasteita 

tutkijalähtöiselle tiedeviestinnälle.  

Poliittisten toimijoiden, kuten poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi erilaisilla 

eturyhmillä on oma äänensä ilmastonmuutoskeskustelussa. Esimerkiksi 

teollisuuden ja energiantuottajien edustajat ovat olleet vahvasti mukana 

suomalaisessa ilmastopolitiikassa alusta asti. Tyypillisesti heidän 

vatsapainonaan toimivat ympäristöjärjestöt (Isomäki, 1996). 2000-luvun 

ilmastopoliittista argumentointia Suomessa on sävyttänyt melko monipuolinen 

ja vaihtelevan vilkas julkinen keskustelu median välityksellä, osallistujinaan 

virkamiehiä, poliitikkoja, tutkijoita ja teollisuuden sekä ympäristöjärjestöjen 

edustajia (Kaisti ym., 2011). Mainituilla eri tahoilla voi olla hyvin erilaiset 

motiivit sekä kommunikoinnin tyylit, ja myös osittain poikkeavat toiminnan 

normit. 

Tieteen edustajille, sekä yksittäisille tutkijoille että ryhmittymille esimerkiksi 

asiantuntijapaneelin muodossa, on olennaista erottautua muista tahoista, jotka 

mahdollisesti hyödyntävät tieteeseen nojaavia argumentteja ajaakseen läpi 

omaa poliittista agendaansa. Esimerkiksi kansalaisjärjestöille on tyypillistä 
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tasapainoilu tieteellisen faktatarkkuuden ja tehokkaiden mielikuvien välillä 

(Yearley, 2008). Teollisuus puolestaan voi osallistua ilmastopoliittiseen 

määrittelykamppailuun paitsi kuulumalla toimikuntiin ja ottamalla julkisesti 

kantaa, myös oma-aloitteisella tutkimuksellisella toiminnalla, joka on syytä 

erottaa akateemisesta tutkimuksesta. 
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3 Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ilmastopaneelin ja ilmastopolitiikan 

toimijoiden välisen vuorovaikutuksen lähtökohtia. Tutkimuskysymykset ja 

tarkastelun näkökulmat valikoituivat kappaleessa 2 avattujen teoreettisten sekä 

käytännönläheisten teemojen pohjalta.  

Suomen ilmastopaneelin luonnetta ja lähtökohtia harjoittaa tiedeviestintää 

kartoitettiin sen jäsenten ryhmähaastattelulla, joka toteutettiin paneelin 

kuukausikokouksen yhteydessä. Viestinnän vastaanottavan tahon muodostavat 

ilmastopolitiikan toimijat, jotka hyödyntävät Suomen ilmastopaneelin 

selvityksiä ja kannanottoja. Vastaanottavan osapuolen näkemysten kartoitus, ns. 

reseptiotutkimus, toteutettiin kyselytutkimuksena.   

3.1 Tiede viestijänä: Suomen ilmastopaneelin haastattelu 

3.1.1 Ryhmähaastattelu tutkimusmenetelmänä 

Haastattelu voidaan mieltää tutkijan ja kohteen yhteisrakentamiseksi, jossa 

aineisto syntyy vuorovaikutuksen tuloksena. Haastattelututkimuksessa tutkija 

on suorassa kontaktissa tutkittavaan kohteeseen. Haastattelutilanne 

mahdollistaa kysymysten esittämisen lisäksi jatkokysymykset, sekä lisätietojen 

ja ohjeiden antamisen (KvantiMOTV, 2013). Haastattelijan väistämätön 

vaikutus syntyvään aineistoon on tiedostettava (Hirsjärvi & Hurme, 2006). 

Ryhmähaastattelun tai -keskustelun vuorovaikutuskonteksti on erilainen kuin 

yksilöhaastattelun, joten se myös tuottaa erilaista aineistoa kuin perinteinen 

haastattelijan ja haastateltavan välinen kontakti (Pietilä, 2010; Pietilä, 2010). 

Ryhmäkeskustelussa voi syntyä mielipiteiden ja ajattelutapojen eroavaisuuksia, 

joista tyypillisesti käydään vertailevaa keskustelua, jotta yksilöllisistä 

ajatuksista saadaan muodostettua kollektiivisesti jaettu näkemys (Barbour, 

2007). 

Tutkijan rooli ryhmähaastattelutilanteessa on vuorovaikutusta ohjaava ja 

osallistujia aktivoiva moderaattori. Osallistujat eivät välttämättä osoita 
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puhettaan niinkään moderaattorille vaan toisilleen. Toisaalta ryhmähaastattelun 

analyysissä ei tule etsiä ”ryhmän mielipidettä” (Barbour, 2007), mutta toisaalta 

haastateltavat kuitenkin yhteisesti tuottavat käsityksen itsestään ryhmänä.  

3.1.2 Haastattelun toteutus 

Tässä tutkimuksessa haastattelun tavoitteena oli kartoittaa Suomen 

ilmastopaneelin omakuvaa sekä sen kollektiivista näkemystä eri tekijöistä, jotka 

vaikuttavat sen harjoittamaan tiedeviestintään. 

Suomen ilmastopaneelin muodostavat 13 henkilöä (8 professoria, 2 

tutkimusprofessoria, 1 yliopistolehtori, 1 tutkija, 1 tutkimuslaitoksen 

pääjohtaja) tukenaan neljän hengen sihteeristö. Tämän tutkimuksen laatija 

osallistui Suomen ilmastopaneelin kuukausittaiseen kokoukseen Helsingissä 

Kumpulan kampuksella 18.6.2013 noin kolmen tunnin ajan. Kokouksessa 

tutkija seurasi paneelin keskustelua, esitteli lyhyesti tutkimuksensa pääpiirteet 

ja koordinoi paneelin jäsenten ryhmähaastattelun. Ryhmähaastattelun kesto oli 

noin 1 h ja siihen osallistui 8 paneelin jäsentä. Tutkimuksen laatija teki 

haastattelusta muistiinpanoja poimien myös suoria lainauksia panelisteilta. 

Keskustelua ei nauhoitettu. Lisäksi kaksi panelistia, jotka poistuivat kesken 

kokouksen, vastasivat jälkeenpäin kirjallisesti samoihin kysymyksiin, joista 

ryhmähaastattelussa keskusteltiin. Kirjallisesti vastanneiden näkemykset 

käsitellään osana haastattelun analyysiä, vaikka heidän vastauksensa eivät 

syntyneetkään vastaavan prosessin tuloksena kuin ryhmäkeskustelusta poimitut 

vastaukset.  

Ryhmähaastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 

Käsiteltävät kysymykset oli teemoitettu kolmen yläotsikon alle: 

1. Suomen ilmastopaneelin omakuva 

2. Suomen ilmastopaneelin kannanottojen syntyprosessi 

3. Lähtökohdat viestinnälle ulospäin 

Ensimmäisessä teemassa pyrittiin selvittämään Suomen ilmastopaneelin 

omakuvaa. Keskustelua johdateltiin seuraavin kysymyksin: Millainen on 
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paneelin omakuva?; Onko toiminnan tavoitteena viestiä lähtökohtaisesti 

informatiivisesti vai selkeitä toimenpidesuosituksia antaen?; Onko Suomen 

ilmastopaneeli poliittinen toimija?; Kuinka toiminta suhteutuu tieteen 

normeihin sekä tutkijoiden etiikkaan ja uskottavuuteen? 

Ensimmäiseen teemaan liittyen panelisteja pyydettiin sijoittamaan Suomen 

ilmastopaneelin harjoittama tiedeviestintä alla olevan kuvan (Kuva 4) 

mukaiseen nelikenttään. Nelikenttä kuvaa (tiede)viestinnän erilaisia puolia: 

esimerkiksi vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit sijoittuisivat kentän 

vasempaan yläkulmaan, kun taas kansalais- ja etujärjestöille tyypillinen 

viestintä puolestaan voisi sijoittua kentän alaosan oikeaan reunaan. 

 

Kuva 4 Viestinnän luonnetta kuvaava nelikenttä: x-akselin ääripäät ovat informoiva viestintä ja 

suostutteleva viestintä, y-akselin ääripäät ovat yleistajuinen viestintä ja tieteellinen viestintä. 

Toinen teema käsitteli Suomen ilmastopaneelin kannanottojen syntyprosessia. 

Siinä pyrittiin selvittämään, kuinka Suomen ilmastopaneelin käsittelemät 

teemat valikoituvat ja millainen prosessi on tiedon kokoamisen sekä selvitysten 

laadinnan pohjana. Lisäksi keskustelua johdateltiin koskemaan paneelin sisäistä 

viestintää ja konsensusta kysymällä, onko toiminnassa tullut esiin sisäisiä 

haasteita, kun eri alojen asiantuntijat muodostavat yhteistä ääntä ja kantaa 

valituista teemoista.  

Kolmannen teeman alla kartoitettiin Suomen ilmastopaneelin lähtökohtia 

ulospäin suuntautuvalle viestinnälle, eli varsinaiselle 
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vuorovaikutustapahtumalle. Kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan, kuinka 

paneeli ottaa huomioon kohderyhmänsä muotoillessaan viestiään: pyrkiikö 

paneeli huomioimaan tiedon käyttötarkoituksen ja tulkinnan kontekstin; 

käytetäänkö tietoisesti ja tarkoitushakuisesti joitain retorisia keinoja 

vaikuttamisen tukena; pyritäänkö viestintää yleistajuistamaan ja koetaanko se 

luontevaksi. Lisäksi heräteltiin keskustelua liittyen haasteisiin, jotka syntyvät, 

kun vuorovaikutuksen toisena osapuolena ovat poliittiset toimijat.  

3.2 Tieteen viestin reseptio: Kyselytutkimus 

3.2.1 Kyselytutkimus tutkimusmenetelmänä 

Kyselytutkimus laaditaan tuottamaan aineistoa, jonka avulla saadaan vastaus 

määriteltyihin tutkimuskysymyksiin tai testataan tutkimushypoteesia (Taanila, 

2012). Kyselytutkimus (survey) toteutetaan strukturoidulla kyselylomakkeella, 

joka voi sisältää sekä avoimia että erilaisin vastausvaihtoehdoin jäsenneltyjä 

kysymyksiä. Havainnoinnin kohteena, eli havaintoyksikkönä, on 

pääsääntöisesti henkilö, jonka mielipiteitä, asenteita, ominaisuuksia ja 

käyttäytymistä pyritään tutkimaan (KvantiMOTV, 2010).  

Kyselytutkimuksella saatavan aineiston erittely ja tulkinta toteutetaan 

pääasiallisesti määrällisesti, ja avointen kysymysten osalta laadullisesti. 

3.2.2 Kyselytutkimuksen toteutus 

Tässä tutkimuksessa kyselytutkimuksen tavoitteena oli kerätä aineistoa koskien 

Suomen ilmastopaneelin tuottamien selvitysten reseptiota, sekä yleisemmällä 

tasolla politiikan toimijoiden ja tiedeyhteisön välisen vuorovaikutuksen 

lähtökohtia: mielipiteitä, asenteita ja käyttäytymistä.  

Kyselytutkimuksen kohdeperusjoukko on kaksijakoinen. Ensisijaisen 

perusjoukon muodostavat ilmastopoliittiseen valmistelutyöhön osallistuvat 

ministeriöiden virkamiehet ja ministerien erityisavustajat.  Toissijainen 

perusjoukko muodostuu eduskuntapoliitikoista – kansanedustajista ja 

ministereistä – jotka kuuluvat johonkin ilmastopoliittisia teemoja käsittelevään 

valiokuntaan. Havaintoyksikköjen valintaan vaikutti tutkijan käymä keskustelu 
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ympäristöministeriön yhteyshenkilön Pirkko Heikinheimon kanssa (toukokuu 

2013). 

Valittuihin perusjoukkoihin kuuluvien henkilöiden yhteystiedot 

(sähköpostisoitteet) ovat julkisesti saatavilla eri ministeriöiden sekä eduskunnan 

internetsivuilta. Otantaa ei suoritettu, vaan kysely toimitettiin kaikille, jotka oli 

valittu osaksi perusjoukkoa. Ensisijaiseen perusjoukkoon kuului 57 henkilöä: 

30 energia- ja ilmastopoliittiseen virkamiesyhdysverkkoon tai ilmastoverkkoon 

kuuluvaa virkamiestä, 11 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston 

virkamiestä, 8 valiokuntien virkamiestä sekä 8 ministerien erityisavustajaa. 

Toissijaiseen perusjoukkoon kuului 92 kansanedustajaa (mukaan lukien 

ministerit) seuraavista valiokunnista: Ympäristövaliokunta, Maa- ja 

metsätalousvaliokunta, Liikenne- ja viestintävaliokunta, Sosiaali- ja 

terveysvaliokunta. 

Vastausajanjakso oli kaksi viikkoa, 6.-21.6.2013. Kyselyyn vastaamisesta 

muistutettiin kahdesti ajanjakson kuluessa. 

Kyselytutkimus toteutettiin verkkopohjaisella lomakkeella. Lomake laadittiin ja 

vastausten keruuta hallinnoitiin Webropol 2.0 –ohjelmalla. 

Mittaamiseen käytettiin erilaisia vaihtoehdot tarjoavia asteikkoja, annettujen 

vaihtoehtojen järjestämistä, Likertin asteikkoa sekä semanttista differentiaalia. 

Likertin asteikko liittyy asenneväittämiin, johon pyydetään vastaus tyypillisesti 

viisiportaisella myönteisestä kielteiseen porrastetulla asteikolla. Semanttinen 

differentiaali on vastakkaisista adjektiivipareista koostettu asteikko, jonka 

ääripäihin tai niiden välisille askelmille tarkasteltava asia voidaan sijoittaa.   

Laadittua kysymyspatteristoa testattiin tiedeviestinnän opiskelijoille sekä 

ympäristöministeriön ylitarkastajalla, joilta saatujen kommenttien pohjalta 

kysymyksiä ja kyselyn rakennetta muokattiin. 

Kyselytutkimuksen kysymykset oli jaoteltu osioihin:  

1. Perustiedot ja tausta 
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2. Tutkijat tietolähteenä 

3. Suomen ilmastopaneelin tuttuus 

4. Suomen ilmastopaneeli tietolähteenä 

5. Suomen ilmastopaneelin viestintä 

6. Tutkijalähtöisen viestinnän kehittäminen.  

Perustiedot ja tausta –osiossa kysyttiin vastaajan perustietojen (ikä, sukupuoli, 

asema, edustamansa valiokunta tai ministeriö) lisäksi ilmastonmuutos- ja 

energiateemaan liittyviä lähtötietoja: onko vastaaja osallistunut työssään 

ilmastonmuutos- ja/tai energiakysymysten käsittelyyn; mitä tietolähteitä hän on 

käyttänyt muodostaessaan kantaansa liittyen yllä mainittuihin; kuinka hyviksi 

vastaaja arvioi tietonsa ilmastoasioista ja millainen kanta hänellä on 

ilmastonmuutokseen sekä sen poliittiseen painoarvoon liittyen. 

Tutkijat tietolähteenä -osio sisälsi semanttisen differentiaalin tapaan jaoteltuja 

väittämiä (adjektiivipareja) liittyen tutkijoiden luotettavuuteen, 

monipuolisuuteen, ymmärrettävyyteen, tavoitettavuuteen sekä 

vuorovaikutushalukkuuteen. 

Suomen ilmastopaneelin tuttuus -osiossa pyrittiin selvittämään, onko vastaaja 

kuullut Suomen ilmastopaneelista ja kuinka sai mahdollisesti tietää siitä. 

Lisäksi testattiin vastaajan tietämystä koskien paneelin kokoonpanoa. Vastaajaa 

pyydettiin myös valitsemaan ne Suomen ilmastopaneelin tuottamat selvitykset, 

joihin hän on perehtynyt, sekä merkitsemään, onko hän hyödyntänyt tai voisiko 

kuvitella hyödyntävänsä niitä työssään. Jos Suomen ilmastopaneeli ei ollut 

vastaajalle lainkaan tuttu, kysely ohjautui suoraan sen viimeiseen osioon. 

Suomen ilmastopaneeli tietolähteenä -osion tarkoitus oli selvittää vastaajan 

näkemyksiä ja asenteita koskien Suomen ilmastopaneelia ja sen tuottamaa 

materiaalia. Kysymyksillä pyrittiin saamaan tietoa siitä, kuinka hyödyllisenä, 

luotettavana, ymmärrettävänä, objektiivisena ja informatiivisena vastaaja pitää 

paneelin julkaisemaa tietoa. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan Suomen 

ilmastopaneelin selvitysten painoarvoa suhteessa muihin tietolähteisiin. 
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Suomen ilmastopaneelin viestintä -osio kartoitti tarkemmin vastaajan 

näkemyksiä koskien Suomen ilmastopaneelin tuottamien selvitysten sisältöä. 

Vastaajaa pyydettiin myös valitsemaan mahdollisia toimenpiteitä selvitysten 

parantamiseksi. 

Tutkijalähtöisen viestinnän kehittäminen -osiossa vastaajan tuli arvottaa 

yhdeksän vaihtoehtoa sen mukaan, missä muodossa hän mieluiten ottaisi 

vastaan tutkijoilta saatavan tiedon. Avoimella kysymyksellä vastaajaa 

pyydettiin tarkentamaan, missä muodossa olevasta tiedosto olisi hänelle eniten 

hyötyä, ja millaista vuorovaikutusta hän toivoisi Suomen ilmastopaneelin 

taholta. 
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4 Tulokset 

4.1 Suomen ilmastopaneelin haastattelu 

Suomen ilmastopaneelia haastateltiin ryhmänä 18.6.2013 paneelin 

kuukausikokouksen yhteydessä. Keskustelussa oli läsnä kahdeksan paneelin 

jäsentä (myöhemmin P1-P8) sekä kaksi sihteeristön edustajaa. Kaksi 

kokouksesta kesken poistunutta panelistia (myöhemmin P1 ja P2) vastasivat 

keskusteltuihin kysymyksiin jälkikäteen kirjallisesti täydentäen siten 

edustustaan. Lainauksia panelisteilta ja ryhmäkeskustelussa esitettyjä 

näkemyksiä ei henkilöidä.  

4.1.1 Suomen ilmastopaneelin omakuva 

Suomen ilmastopaneelin näkemys itsestään oli ryhmähaastattelun ensimmäinen 

teema. Keskustelua käytiin paneelin perustavoitteesta ja toiminnan periaatteista, 

ja sitä ohjattiin syvemmälle seuraavin kysymyksin: Onko toiminnan tavoitteena 

viestiä lähtökohtaisesti informatiivisesti vai selkeitä toimenpidesuosituksia 

antaen? Kuinka tämä suhteutuu tutkijoiden etiikkaan ja tieteelliseen 

uskottavuuteen? 

Suomen ilmastopaneelin toiminnan tavoitteena on erään panelistin mukaan 

”tutkimustietoon pohjautuva informatiivinen tieto, jota tarjotaan tiivistetysti ja 

kootusti päättäjien tietoon” (P1). Paneeli siis kokoaa olemassa olevaa 

tutkimustietoa, prosessoi sitä monitieteisesti ja laatii prosessin tuloksista 

raportteja / selvityksiä päättäjien käyttöön.  

”Meidän käsittelyn kohteena oleva materiaali on tieteellistä, mutta prosessin 

tuloksena siitä muokkautuu yleistajuisempaa” (P3). ”Relevanttius politiikan 

kannalta on punainen lanka” (P5).  

Perustavoitteen osalta paneelin omakuva on yksimielisen selkeä. Kysymys 

paneelin käsittelyprosessin tuloksen syntyvien selvitysten ja kannanottojen 

tyylistä – informatiivisuudesta suhteessa toimenpidesuositusten antoon – sen 

sijaan herätti värikästä keskustelua ja esiin nousi erilaisia näkemyksiä.  
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”Ne (toimenpidesuositukset) eivät ole pääasia: me tarjoamme pikemminkin 

taustatietoa ja yritämme koota asioita ymmärrettävään muotoon varsinaista 

päätöksentekoa varten. Toki mukana on myös selviä kannanottoja.” (P1) 

”Paino olisi mielestäni yleistajuisella ja suostuttelevalla, koska informoivan ja 

tieteellisen tiedon läpimeno (…) poliitikoille saakka on kovin vaikeaa. Asioiden 

tulee tietysti olla tieteellisesti perusteltuja.” (P2) 

Panelistit hahmottelivat toiminnan sijoittumista tieteellisyyden ja 

yleistajuisuuden, sekä informatiivisuuden ja suostuttelevuuden nelikenttään. 

Panelistien näkemyksissä korostui, että toimintaa ajatellaan prosessina, jossa 

tieteellisestä informaatiosta päädytään kohti yleistajuisempaa ja 

suostuttelevampaa. Yleistajuisuuden ja suostuttelevuuden asteen määrittely ei 

kuitenkaan ollut panelistien mielestä suoraviivaista – tai edes mahdollista. 

Lopullinen sijoittuminen nelikentässä (Kuva 5) jäi avoimeksi. 

 

Kuva 5 Suomen ilmastopaneelin näkemys sijoittumisestaan viestinnän informatiivisuuden ja 

suostuttelevuuden (x-akseli) sekä tieteellisyyden ja yleistajuisuuden (y-akseli) nelikentässä. Nuoli 

kuvaa panelistien kuvailemaa tiedon kokoamisen ja suodattamisen prosessia, ja ympyrä osoittaa 

lopullisen viestin (esimerkiksi julkaistavan selvityksen) sijoittumisen. 
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Keskustelussa paneelin sisäiseksi konsensukseksi muodostui, että selvitysten 

lähestymistapa ja viestinnän tyyli vaihtelee tehtävänannosta ja aihealueesta 

riippuen. ”Tiedon suodattaminen päätöksentekoa tukevaksi” (P4) on 

ensisijainen toimintamalli, mutta lähestymistapa ei ole vakioitunut. Eräs 

paneelin jäsen käytti nimitystä ”mobiili joukkue” (P5) viitaten selvitysten 

kokoamistavan ja -tyylin mukautuvuuteen aihepiiriä palvelevaksi. Valmius 

liikkuvuuteen sekä tiukkojen raja-aitojen puute tuli esiin myös tutkijan 

seuraamassa keskustelussa koskien erästä paneelin tulevaa selvitystä. 

Pohdinnassa palloteltiin kahden erilaisen lähestymistavan välillä: määritelmiin 

ja määrittelyihin keskittyvä tai maanläheinen ja konkreettisiin esimerkkeihin 

nojaava.  

Tutkijoiden etiikan toteutumisen katsottiin olevan kunkin yksittäisen tutkijan 

omissa käsissä. Panelistit korostivat autonomiaansa kysymyksenasettelussa ja 

lähestymistavan valinnassa, vaikka tehtävänannot tulisivatkin ulkopuolelta. 

Tähänastisen toimintansa aikana paneeli on esimerkiksi ”pidättäytynyt 

raflaavista otsikoista” (P5). Kysymys ilmastopaneeliin osallistumisen ja 

kannanottojen annon vaikutuksesta tutkijoiden uskottavuuteen ei muodostunut 

keskustelunaiheeksi ryhmäkeskustelun aikana, eivätkä myöskään kirjallisesti 

vastanneet kommentoineet asiaa. Keskustelussa tuotiin esiin, että 

ilmastopaneeliin osallistuminen tapahtuu kunkin panelistin päätyön ohella: 

”Panelistien leipä ei riipu tästä” (P5). Sen katsottiin lisäävän toiminnan ja 

käsiteltävien kysymysten valinnan vapautta. 

Suhtautuminen käsiteltävien kysymysten normatiivisuuteen ja sen huomiointiin 

vaihteli hiukan panelistien keskuudessa. ”Kysymykset voivat olla normatiivisia, 

mutta meidän vastauksemme on tieteellinen” (P3), oli erään panelistin 

mielipide, kun taas toinen panelisti oli sitä mieltä, ettei paneelin käsittelytapa 

ole normatiivinen, ei arvoihin kantaaottava, mutta ei myöskään puhtaan 

luonnontieteellinen. Etiikkaan liittyen monitieteisyys nähtiin jonkinlaisena 

haasteena, sillä esimerkiksi eri alojen edustajien lähtökohdat ottaa kantaa 

normatiivisiin kysymyksiin voivat olla erilaiset.  
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4.1.2 Suomen ilmastopaneelin kannanottojen syntyprosessi 

Ryhmäkeskustelussa Suomen ilmastopaneelin jäsenet kuvasivat lyhyesti 

prosessia, joka on heidän toimintansa taustalla. ”Meiltä kysytään, ja me 

vastaamme. Vastaamisen fokus ja tapa tulevat sisältäpäin” (P4).  

Käsittelyyn päätyvät teemat valikoituvat omalähtöisesti, riippuen ennen kaikkea 

panelistien erikoisasiantuntemuksista sekä ilmastopoliittisesta relevanttiudesta. 

”Teemat valikoituvat paneelin sisäisellä keskustelulla siitä, mikä nähdään 

tärkeäksi ja tieteellisesti perustelluksi” (P2). Panelistit kertovat olleensa melko 

yksimielisiä valituista aiheista. Autonomian astetta kuvaa panelistin kommentti: 

”Tuskin koskaan on tehty täsmälleen mitä on pyydetty” (P3).  

Kirjallisesti vastannut panelisti (P1) kuvaa prosessia seuraavin vaihein: 

1. aiheesta päättäminen 

2. vastuuhenkilön valitseminen/valikoituminen 

3. hakemuksen laadinta ja teemojen priorisointi, vastuiden jako 

4. tiedon hankinta eri organisaatioissa, esim. Syke, VTT jne. (tätä varten 

on palkattu erikseen työntekijöitä/tutkijoita) 

5. panelistien palaverit ja tiedon kokoaminen, kommentointi, raportin 

laatiminen. 

6. kommentointimahdollisuus koko paneelille (hankkeita on käsitelty ja 

esitelty paneelissa myös välivaiheissa) 

7. raportin julkaiseminen ja tiedotus 

4.1.3 Suomen ilmastopaneelin sisäinen viestintä 

Paneelin sisäinen viestintä on interspesialistista (ks. kappale 2.2). 

Ryhmäkeskustelussa esitettiin kysymys sisäisen viestinnän toimivuudesta sekä 

mahdollisesti ilmenneistä haasteista. 

”Aluksi on opeteltu yhteistä kieltä” (P5). Panelistien lähestymistavat poikkeavat 

toisistaan riippuen kunkin taustasta. ”[Paneelissa] kohtaa ajattelutapoja, joita 

omassa viiteryhmässä ei” (P7). ”Omat ajatukset on pakko suhteuttaa muihin” 
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(P8). Panelistit kuitenkin kokevat sen ensisijaisesti vahvuudeksi. 

Ryhmäkeskustelussa korostettiin myös panelistien yhdenvertaisuutta. 

Erilaiset asiantuntijuudet nähdään täydentävinä, ei poissulkevina. Panelistien 

kertoman mukaan konsensus saavutetaan useimmiten kokonaisuuksista, kun 

taas yksityiskohdista saattaa olla erimielisyyksiä. ”Selvästi on painotuseroja, 

keskusteluilla on selvitty” (P2). ”Joskus tieteellisen tiedon valossa paneelin 

kanta jää auki” (P7).  

Työryhmämuotoinen keskustelu nähdään toimivaksi: se mahdollistaa 

syvemmän keskustelun ja ymmärtämisen. ”[Luonnosten laadinnassa] on jo 

jonkin verran iteratiivisuutta, mutta lopullisen raportin laatiminen sisältää 

paljon kommentointikierroksia ja on työläs vaihe” (P2). ”Yhteisen äänen 

löytyminen on ollut mukavaa ja yllättävän helppoa. Olemme kommentoineet 

ristiin moneen kertaan. […] Jos olemme olleet kannanotoista eri mieltä, tämä 

kirjataan näkyviin ja todetaan, että asiaan liittyy ristiriitoja” (P1). 

Panelistit spekuloivat myös toimintansa luonnetta sekä mahdollista tarvetta 

yhteiskunnan toimijoiden edustukselle. Keskustelun lopputulos oli, että 

nykymuodon mahdollistama puolueettomuus katsotaan tärkeäksi, mutta 

esimerkiksi etujärjestöjen ja ns. kentällä toimijoiden kuuleminen voisi olla 

tarpeellista.  

4.1.4 Lähtökohdat viestinnälle ulospäin 

Paneelin jäseniltä kysyttiin, kuinka kohderyhmä, tiedon tulkintakonteksti ja 

käyttötarkoitus tulevat huomioiduiksi toiminnassa. Keskustelussa otettiin 

kantaa myös haasteisiin, jotka liittyvät paneelin ja politiikan toimijoiden 

väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi keskusteltiin viestin yleistajuistamisesta ja 

sen luontevuudesta. 

Panelistien mukaan heidän viestinnällään ei ole yhtä valittua kohderyhmää. 

”Viestintä lähtee asiasta itsestään” (P4) ja selvityksiä laaditaan 

yleishyödyllisyyden periaatteella. Toisaalta paneeli totesi kohderyhmän 

vaihtelevan tehtävänannon mukaan.  Kirjallisesti vastanneen panelistin 
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näkemys oli, että ”pyritään tuomaan esille asioita median kautta, jotta 

keskustelu leviäisi laajalle ja olisi avointa” (P2). 

Paneelin mukaan ”… yleistajuistamista on kokeiltu vaihtelevalla 

menestyksellä” (P5) ja ”tahto yleistajuisuuden suuntaan on olemassa” (P3). 

Vahva ilmastolaki -termi mainittiin esimerkkinä retorisesta keinosta, joka ei 

ollut onnistunut ja tulkittiin väärin. Suomen ilmastopaneelilla ei ole toistaiseksi 

ollut viestinnän ammattilaista, ja panelistit itse kokevat, ettei heillä ole 

valmiuksia viestin muotoiluun. ”On kyllä tunnustettava, että tieteellisen 

tutkimuksen pukeminen ymmärrettävälle tasolle on haasteellista jo pelkästään 

käsitteiden ja monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden takia” (P1). ”En usko, 

että oikein niitä [retorisia keinoja] osaamme. Osaamme pitää vain tieteellisen 

kuivia esitelmiä” (P2). 

Paneelin selvitysten johtopäätökset eivät ole yksioikoisia. Johtopäätöksiä ei 

myöskään pyritä valmiiksi suhteuttamaan esimerkiksi yhteiskunnallisiin 

puheenaiheisiin. Keskustelussa panelistit olivat yksimielisiä siitä, ettei 

mahdollinen tiedon valikoiva hyödyntäminen ole kontrolloitavissa. ”Poliittiset 

ja taloudelliset toimijat pitävät kiinni nykyisistä intresseistään. Yleisen 

mielipiteen hitaan muuttumisen kautta voidaan ehkä saada aikaan vähitellen 

muutoksia” (P2). 

Eräs panelisti esitti kysymyksen: ”Onko kuuntelemisen kulttuuri olemassa?” 

(P5). Hänen tuntumansa asiantuntijoiden ja politiikan toimijoiden väliseen 

vuorovaikutukseen on, että mielipiteenmuodostusta ohjaavat EU-tason linjat, ja 

että kansallisten asiantuntijoiden näkemykset asetetaan kyseiseen kehykseen, 

jos ne sinne istuvat. Keskusteluun osallistuneilla panelisteilla kuitenkin oli 

yksimielinen näkemys siitä, että Suomen ilmastopaneelin argumentteja 

arvostetaan. Niiden legitimiteetin – verrattuna esimerkiksi yksittäisten 

asiantuntijoiden käyttöön – katsotaan syntyvän monitieteisyydestä ja toiminnan 

systemaattisuudesta. 
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4.2 Kyselytutkimus 

4.2.1 Kyselytutkimuksen perusjoukon esittely: Perustiedot ja tausta 

Ensisijaisen perusjoukon (ilmastopoliittiseen valmistelutyöhön osallistuvat 

virkamiehet ja avustajat) vastausprosentti oli 21 % (N = 12). Toissijaisen 

perusjoukon (ministerit ja kansanedustajat avustajineen) vastausprosentti oli 2,2 

%, mikä todettiin riittämättömäksi analyysiin. Kaikkien vastanneiden luokittelu 

aseman perusteella on esitetty alla (Kuva 6). 

 

Kuva 6 Kyselytutkimukseen vastanneiden edustamat tahot (osuus vastanneiden kokonaismäärästä). 

Tulokset esitetään ensisijaiselta perusjoukolta kerätyn materiaalin pohjalta. 

Kyselytutkimukseen vastanneiden virkamiesten ja ministerien erityisavustajien 

edustamat tahot on esitetty alla (Kuva 7). Enemmistö vastanneista (45 %) 

edustaa ympäristöministeriötä. Myös työ- ja elinkeinoministeriö, 

ulkoasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristövaliokunta 

ovat edustettuina. Kaikki vastanneet ovat osallistuneet työssään 

ilmastonmuutos- ja/tai energiakysymysten käsittelyyn (Taulukko 1).  
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Kuva 7 Kyselytutkimukseen vastanneiden virkamiesten / ministerien erityisavustajien edustamat 

tahot. 

Taulukko 1 Oletko osallistunut työssäsi ilmastonmuutos- ja/tai energiakysymysten käsittelyyn? 

Ensisijaisen perusjoukon vastauksien jakauma. Useamman vaihtoehdon valinta on ollut 

mahdollista. 

Kyllä; kuulun ympäristöministeriön ilmastoryhmään 33 % 

Kyllä; kuulun energia- ja ilmastopolitiikan viranomaisyhdysverkkoon 42 % 

Kyllä; kuulun ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmään 17 % 

Kyllä; kuulun valiokuntaan jossa aihetta on käsitelty 8 % 

Kyllä, muuten; kuulun ministeriön sopeutumisverkkoon 8 % 

Kyllä, muuten; hallitusneuvottelut, taustakeskustelut 8 % 

 

Vastanneet arvioivat tietonsa ilmastoasioista olevan keskimäärin 3,8 

(keskivirhe
4

 S=0,21) asteikolla yhdestä (”olemattomat”) viiteen (”erittäin 

hyvät”).  Ilmastonmuutoksen poliittisen painoarvon asteikolla yhdestä 

(”vähäinen”) viiteen (”merkittävä”) arvioitiin olevan keskimäärin 4,3 (S=0,26).  

                                                 
4
 S=s/√n, missä s on otoksen keskihajonta ja n otoskoko.  
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Kannanmuodostukseen käytettyjen tietolähteiden jakauma on esitetty alla 

(Kuva 8). Kaikki vastanneet ovat hyödyntäneet sektoritutkimuksen (esim. 

SYKE, VTT, Ilmatieteen laitos) tuottamaa materiaalia muodostaessaan 

kantaansa ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Yli 80 % on 

hyödyntänyt kansalaisjärjestöjen tuottamaa materiaalia ja kansainvälisen 

ilmastopaneelin (IPCC) raportteja. Suomen ilmastopaneelin selvityksiä on 

hyödyntänyt 75 % vastanneista. Sekä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita 

että blogikirjoituksia on hyödyntänyt kolmasosa (33 %).    

 

Kuva 8 Mitä seuraavista tietolähteistä olet käyttänyt muodostaessasi kantaasi ilmastonmuutokseen 

liittyvissä kysymyksissä? Ensisijaisen perusjoukon vastauksien jakauma. 

Vastaajien henkilökohtaista kantaa ilmastonmuutokseen liittyen kysyttiin viiden 

väittämän avulla. 75 % vastanneista on sitä mieltä, että ”Ilmaston 

lämpeneminen on pääasiassa ihmiskunnan toimien aiheuttamaa. Sekä 

ilmastonmuutoksen hillitseminen että siihen sopeutuminen vaatii 

toimenpiteisiin ryhtymistä.” 25 % puolestaan valitsi näkökulmakseen 

seuraavan: ”Ilmaston lämpeneminen on pääasiassa ihmiskunnan toimien 

aiheuttamaa. Toimenpiteitä tulisi vaatia mailta, joilla on suurimmat hiilipäästöt 
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ja suurin päästöjen vähennyspotentiaali”. Ihmisperäisen ilmastonmuutoksen 

kieltävää tai sen hyötypuolia painottavaa näkökulmaa ei valinnut kukaan 

vastanneista.  

4.2.2 Tutkijat tietolähteenä 

Perusjoukon näkemyksiä tutkijoista tietolähteenä selvitettiin esittämällä 

semanttisen differentiaalin tapaan jaoteltuja väittämiä (adjektiivipareja) liittyen 

tutkijoiden luotettavuuteen, monipuolisuuteen, ymmärrettävyyteen, 

tavoitettavuuteen sekä vuorovaikutushalukkuuteen. Kaikki väittämäparit on 

porrastettu asteikolle 1-5. Kyselyn tulokset taulukoitiin ja kullekin väitteelle 

laskettiin vastausten keskiarvo sekä keskiarvon keskivirhe (Taulukko 2). 

Keskiarvoinen arvio tutkijoiden luotettavuudesta tiedon lähteenä on 4,2. 

Monipuolisuudessa tutkijat saavat keskiarvon 2,8: 50 % vastanneista arvioi 

heidät enemmän yksipuolisiksi kapean alan edustajiksi kuin monipuolisiksi 

tiedon tarkastelijoiksi. Tutkijoilta saatavan tiedon tulkinnan helppous arvioitiin 

keskiarvolla 2,6: vastausten jakauma painottuu väitteen ”hankalasti tulkittavan 

tiedon lähde” puolelle.  83 % vastanneista arvioi tutkijoiden tavoitettavuuden 

asteikon puoliväliin: keskiarvo 2,8. Vuorovaikutushalukkuus päättäjien / 

virkamiesten kanssa sai keskiarvoisen arvion 3,4 

Taulukko 2 Tutkijat yleisesti ovat mielestäsi… Ensisijaisen perusjoukon vastauksien jakauma, 

keskiarvo ja keskiarvon keskivirhe.  Enemmistön valitsema vaihtoehto on korostettu värillä.  
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4.2.3 Suomen ilmastopaneelin tuttuus 

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat kuulleet Suomen ilmastopaneelista. 67 % 

vastanneista sai tietää Suomen ilmastopaneelista kollegan kautta ja 25 % luki 

siitä virallisesta tiedotteesta. Lisäksi vastaajat olivat saaneet tietoa Suomen 

ilmastopaneelin internetsivuilta, uutisista, valiokunnan kokoontumisessa, 

ministeriön kautta, tapaamalla paneelin edustajia sekä toimintaan liittyvien 

taustakeskustelujen kautta.   

100 % vastanneista tiesi, että Suomen ilmastopaneelissa on mukana akateemisia 

tutkijoita tai professoreita, ja 65 % tiesi, että mukana on myös 

sektoritutkimuslaitosten edustajia. 

Kyselytutkimuksen laadinnan ajankohtana (6/2013) Suomen ilmastopaneeli oli 

julkaissut kuusi selvitystä. Kyselytutkimuksessa selvitettiin, ovatko vastaajat 

perehtyneet julkaistuihin selvityksiin tai niiden tiivistelmiin (Taulukko 3). 

Taulukko 3 Oletko perehtynyt seuraaviin Suomen ilmastopaneelin julkaisemiin selvityksiin? 

Ensisijaisen perusjoukon vastauksien jakauma. 

Selvitys Kyllä 
Vain 
tiivistelmään En 

Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja 
tarpeellisuudesta (1/2012) 46 % 46 % 8 % 

Metsien käytön ja metsäbioenergian 
ilmastovaikutukset (2/2013) 38 % 38 % 23 % 

Lämpöpumput ja kaukolämpö energiajärjestelmässä 
(3/2013) 23 % 31 % 46 % 

Rakennetun ympäristön hajautetut 
energiajärjestelmät (4/2013) 23 % 38 % 38 % 

Energiajärjestelmä ja päästövähennystoimet (5/2013) 38 % 23 % 38 % 

Kansainvälisen ja EU:n ilmastopolitiikan 
ajankohtaisia teemoja (6/2013) 46 % 38 % 15 % 

 

62 % vastanneista on hyödyntänyt Suomen ilmastopaneelin selvityksiä 

työssään; 38 % ei. Vastanneista 92 % voisi kuvitella hyödyntävänsä Suomen 

ilmastopaneelin tuottamaa materiaalia työssään tulevaisuudessa; 8 % 

hyödyntäisi materiaalia siinä tapauksessa, että se tukisi heidän omaa 
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näkemystään. Enemmistö (91 %) vastanneista on sitä mieltä, että Suomen 

ilmastopaneelin julkaisemat selvitykset käsittelevät sellaisia teemoja, jotka ovat 

hyödyllisiä poliittisen valmistelutyön ja/tai päätöksenteon kannalta.  

4.2.4 Suomen ilmastopaneeli tietolähteenä 

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ja asenteita koskien 

Suomen ilmastopaneelia ja sen tuottamaa materiaalia.  

Asteikolle 1-5 porrastetuilla adjektiivipareilla pyrittiin selvittämään, kuinka 

luotettavana, ymmärrettävänä, objektiivisena ja informatiivisena vastaajat 

pitävät Suomen ilmastopaneelia. Tulokset on esitetty alla (Kuva 9). Osioiden 

”luotettavuus” ja ”ymmärrettävyys” saama keskiarvo painottuu tässä 

tapauksessa myönteisenä pidettävien ominaisuuksien puolelle: Suomen 

ilmastopaneeli nähdään ennemmin luotettavana kuin epäluotettavana, ja 

ennemmin ymmärrettävänä kuin vaikeaselkoisena. Myös objektiivisuus nähtiin 

Suomen ilmastopaneelin ominaisuudeksi subjektiivisuuden sijaan. Osa 

vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen ilmastopaneelin toiminta on 

toimenpiteisiin suostuttelevaa, kun taas osa (enemmistö) katsoi sen olevan 

ennemmin informatiivista ja neutraalia. Kyseisen osion keskiarvo oli 3,25. 

 

Kuva 9 Suomen ilmastopaneelin selvitykset ja niissä esitetty tieto on mielestäni… Ensisijaisen 

perusjoukon vastauksien keskiarvo sekä vaihteluväli. 
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Yllä olevassa osiossa (Kuva 9) eriteltyjen kysymysten synteesinä Suomen 

ilmastopaneeli pystytään asettamaan vastaavaan nelikenttään kuin kappaleessa 

4.1.1 (Kuva 5). Aiemmin esitettiin paneelin oma näkemys sijoittumisesta, kun 

taas tässä (Kuva 10) esitetään vuorovaikutuksen toisen osapuolen, eli 

kyselytutkimuksen kohteena olleiden ilmastopolitiikan toimijoiden näkemys. 

Tulosten tulkinta ja vertailu esitetään kappaleessa 5. 

 

Kuva 10 Suomen ilmastopaneelin sijoittuminen viestinnän informatiivisuuden ja suostuttelevuuden 

(x-akseli) sekä tieteellisyyden ja yleistajuisuuden (y-akseli) nelikentässä. Kyselytutkimuksen 

ensisijaisen perusjoukon keskiarvoinen näkemys (turkoosi piste) sekä vastausten hajonta (harmaat 

pisteet). 

Suomen ilmastopaneelia koskien esitettiin myös vastaavat semanttisen 

differentiaalin tapaan jaotellut väitteet kuin tutkijoihin liittyen osiossa 4.2.2 

(Taulukko 2). Tehtävällä pyrittiin saamaan tietoa siitä, kuinka luotettavana 

tiedon lähteenä, monipuolisena, helposti tulkittavana, tavoitettavissa olevana ja 

vuorovaikutushaluisena Suomen ilmastopaneeli nähdään. Tulokset taulukoitiin 

vastaavasti (Taulukko 4) ja kullekin väitteelle laskettiin vastausten keskiarvo 

sekä keskiarvon keskivirhe. Vastaavuus aiemman tehtävän kanssa mahdollistaa 

tulosten vertailun ja vastaamisen kysymykseen, onko vastaajien näkemys 
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Suomen ilmastopaneelista poikkeava suhteessa heidän näkemykseensä 

tutkijoista yleisesti.  

Keskiarvoinen arvio Suomen ilmastopaneelin luotettavuudesta tiedon lähteenä 

on 4,0, eli 0,2 alempi kuin tutkijoiden arvioitu luotettavuus. Monipuolisuudesta 

Suomen ilmastopaneeli saa keskiarvon 3,8, mikä on selvästi korkeampi kuin 

tutkijoiden saama arvio (2,8). Suomen ilmastopaneelin tuottaman tiedon 

tulkinnan helppous arvioitiin keskiarvolla 3,3 ja vastausten jakauma painottuu 

väitteen ”helposti tulkittavan tiedon lähde” puolelle – toisin kuin tutkijoiden 

arvioinnissa.  Enemmistö (58 %) vastanneista arvioi Suomen ilmastopaneelin 

tavoitettavuuden asteikon puoliväliin, kuten tutkijoidenkin ollessa kyseessä: 

paneelin tavoitettavuudesta saama keskiarvo 3,5 on kuitenkin korkeampi kuin 

tutkijoiden. Suomen ilmastopaneelin vuorovaikutushalukkuus päättäjien ja/tai 

virkamiesten kanssa sai keskiarvoisen arvion 4,0: 25 % vastaajista antoi 

vuorovaikutushalukkuudesta Suomen ilmastopaneelille arvosanan 5, mutta 8 % 

arvioi paneelin ennemmin haluttomaksi vuorovaikuttamaan. 

Taulukko 4 Jos arvioit Suomen ilmastopaneelia kuten tutkijoita yleisesti aiemmassa kysymyksessä, 

poikkeaako arviosi? Suomen ilmastopaneeli on mielestäsi… Ensisijaisen perusjoukon vastauksien 

jakauma. Enemmistön valitsema vaihtoehto on korostettu värillä. Lisäksi on esitetty laskennallinen 

keskiarvo ja keskiarvon keskivirhe. 

 

Erilaisin väittein pyrittiin selvittämään, kuinka Suomen ilmastopaneelin 

selvityksiin tutustuneet vastaajat tulkitsevat selkityksiä ja niissä julkaistua 

tietoa. Väitteisiin oli mahdollista vastata vaihtoehdoin ”ei lainkaan”; ”ei 
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juurikaan”, ”en osaa sanoa”, ”kyllä / jonkin verran” ja ”kyllä / paljon”. 

Vastaukset kvantifioitiin asteikolle 1-5. Väitteet ja niiden keskiarvoiset 

vastaukset vaihteluväleineen on esitetty alla (Kuva 11).  

Vastaukset väitteeseen ”Selvityksissä on punnittu eri näkökulmia ja 

vaihtoehtoja” painottuvat vaihtoehtoon ”kyllä / jonkin verran”, ja vastausten 

vaihteluväli ulottuu vaihtoehdosta ”ei juurikaan” vaihtoehtoon ”kyllä / paljon”. 

Sama pätee väitteisiin ”Selvityksistä välittyi selkeitä toimenpidesuosituksia” ja 

”Selvityksissä on huomioitu Suomen yhteiskunnalliset erityispiirteet”.  

Väite ”Suositukset (tai väitteet) olivat riittävästi ja ymmärrettävästi 

perusteltuja” ei saanut yhtäkään negatiivista vastausta. Vastaukset väitteeseen 

”Selvityksissä tulee esiin tieteellinen epävarmuus” puolestaan painottuivat 

eniten vaihtoehtoon ”En osaa sanoa”. Väite ”Selvitykset sisältävät liian vaikeita 

/ liian tieteellisiä termejä” sai enimmäkseen vastaukseksi ”Ei juurikaan”, mutta 

osa valitsi vastauksekseen myös ”Kyllä / jonkin verran”. Suurin vastausten 

vaihteluväli syntyi koskien väitettä ”Selkeät toimenpidesuositukset vähentävät 

ilmastopaneelin tieteellistä uskottavuutta”. Enemmistö vastaajista valitsi 

vaihtoehdon ”Ei juurikaan”, mutta useampi vastasi myös ”Ei lainkaan” tai 

”Kyllä / paljon”. 
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Kuva 11 Kyselytutkimuksessa esitetyt väitteet liittyen Suomen ilmastopaneelin selvityksiin ja niissä 

esitettyyn tietoon. Viisiportaiselle asteikolle (ei lainkaan … kyllä / paljon) on sijoitettu ensisijaisen 

perusjoukon vastausten keskiarvot vaihteluväleineen. 

Yllä keskusteltuun tehtävään liittyen oli kyselytutkimuksessa annettu 

mahdollisuus kommentoida väitteitä myös avoimesti. Kolme vastaajaa toi 

kantansa esiin: 

”Välillä tuntuu, että joissakin raporteissa otetaan liikaa huomioon 

Suomen yhteiskunnalliset erityispiirteet ja talouden vaatimukset, ja 

vähemmän ympäristö.” (Avoin vastaus 1) 

 

”Ilmastopaneelin ei pitäisi antaa ainakaan konkreettisia suosituksia 

säilyttääkseen neutraalin statuksensa; suosituksiin liittyy aina 

poliittista kokonaisharkintaa, jonka ei pitäisi kuulua paneelin 

tehtäviin.” (Avoin vastaus 2)  

 

”Esimerkiksi energiajärjestelmiä käsittelevä tutkimus [on] hyvä. 

Ilmastolaki -kannanotto puolestaan vaikuttaa poliittisesti 

motivoidulta.” (Avoin vastaus 3) 
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Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan Suomen ilmastopaneelin selvitysten 

painoarvoa suhteessa muihin tietolähteisiin. Vertailukohteiksi annettiin 

Euroopan komission julkaisut, Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportit, 

sektoritutkimuksen tuottama materiaali, tieteelliset julkaisut, 

kansalaisjärjestöjen tuottama materiaali sekä uutiset ja mediasisällöt. 

Suhteellista painoarvoa pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla välillä 

”huomattavasti vähäisempi” (1) – ”huomattavasti merkittävämpi” (5). 

Keskimmäinen arvo (3) tarkoittaa, että tietolähde koetaan yhtä merkittäväksi 

kuin Suomen ilmastopaneelin selvitykset. Vastausten keskiarvot on esitetty alla 

olevassa diagrammissa (Kuva 12). 

Suomen ilmastopaneelin selvitykset arvioidaan painoarvoltaan lähes tasoihin 

Euroopan komission julkaisujen kanssa (k.a. 3,1), sekä aavistuksen 

merkittävämmäksi kuin sektoritutkimuksen tuottama materiaali (k.a. 3,2) tai 

tieteelliset julkaisut (k.a. 3,5). Uutisiin ja mediasisältöihin sekä 

kansalaisjärjestöjen tuottamaan materiaaliin verrattuna Suomen ilmastopaneelin 

selvitykset nähdään selvemmin merkittäviksi (k.a. 3,9 ja 4,3 vastaavasti). Osa 

vastaajista (17 %) oli kuitenkin myös sitä mieltä, että uutisiin ja 

mediasisältöihin verrattuna Suomen ilmastopaneelin selvitysten painoarvo on 

huomattavasti vähäisempi. Suhteessa IPCC:n raportteihin Suomen 

ilmastopaneelin selvitysten painoarvo nähdään vähäisemmäksi (k.a. 2,6). 
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Kuva 12 Suomen ilmastopaneelin selvitysten painoarvo suhteessa muihin tietolähteisiin. Ensisijaisen 

perusjoukon vastausten keskiarvot viisiportaisella asteikolla ”huomattavasti vähäisempi” – 

”huomattavasti merkittävämpi”. 

4.2.5 Suomen ilmastopaneelin viestintä 

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, kuinka Suomen 

ilmastopaneelin selvityksiä voitaisiin parantaa tähän asti toteutuneen viestinnän 

perusteella. Vastaajille tarjottiin vaihtoehtoisia parannuskeinoja, joista oli 

mahdollista valita useampi. Lisäksi oli mahdollista kommentoida asiaa 

avoimella vastauksella. 

Suomen ilmastopaneelin selvitysten ehdotetut parannuskeinot sekä kunkin 

keinon valinneiden vastaajien osuudet on esitetty alla olevassa diagrammissa 

(Kuva 13). Enemmistö (69 %) vastaajista on sitä mieltä, että 

laajamittaisemmalla tiedotuksella voitaisiin parantaa Suomen ilmastopaneelin 

selvitysten hyödyntämistä. Yhtä suuri osuus (69 %) valitsi selvitysten 

parannuskeinoksi vaihtoehdon ”korostamalla selkeämmin tärkeimpiä 

kysymyksiä ja suosituksia”. Lähes puolet (46 %) oli sitä mieltä, että kattavampi 

tiivistelmä olisi toimiva parannuskeino. Reilu kolmasosa (38 %) kannattaisi 

selvitysten kielen ja sisällön yleistajuistamista. Epävarmuuksien enempi tai 

vähempi painottaminen ei vastaajien mukaan toisi parannusta.  
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Kuva 13 Kuinka Suomen ilmastopaneelin selvityksiä tulisi parantaa? Kiinteät vastausvaihtoehdot 

sekä kunkin vaihtoehdon valinneiden vastaajien osuus (%) kokonaismäärästä. 

Kolme vastaajaa kertoi näkemyksensä Suomen ilmastopaneelin selvitysten 

parantamisesta avoimella vastauksella (alla, Avoin vastaus 4-6). Myös niissä 

painottuu tiedottamisen tärkeys, sekä Suomen ilmastopaneelin internetsivuston 

kehittäminen. Viestinnän kehittämistä pidetään tärkeänä, ja paneelilta toivotaan 

jalkautumista yhteiskuntaan ja suoria kontakteja päätöksentekijöiden kanssa. 

”En nyt muista tarkemmin, mutta nettisivut voisivat todellakin olla 

paremmat ja informatiivisemmat – siis raporttien osalta (niistä on 

vähän tietoa ja usein myös vanhaa).” (Avoin vastaus 4) 

 

”Toivoisin enemmän viestintää. Nettisivuja voisi parantaa. Ne eivät 

ole kovin informatiiviset ja tieto painottuu liikaa paneelin jäseniin 

(on myös tärkeää, mutta voisi kertoa enemmän raporteista). Sivuilla 

ei myös tunnu tapahtuvan paljoa, joten niitä ei tule katsottua niin 

usein. Voisi olla fiksua, jos raportin tuloksia paloiteltaisiin 

helpommin nieltäviksi osasiksi, josta voisi sitten kertoa enemmän. 

Siten saisi myös lisää tietoa sivuille. 
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Ilmastopaneeli voisi myös jalkautua enemmän yhteiskuntaan, nyt ei 

vielä kovin tunnettu. Haastatteluja lehtiin, kirjoituksia jne.” (Avoin 

vastaus 5) 

 

”Ilmastopaneeli tekee hyvää työtä, mutta nykyisellään se ei tavoita 

päättäjiä – viestintään ja suoriin kontakteihin päätöksentekijöiden 

kanssa pitää satsata ihan toisella tavalla.” (Avoin vastaus 6) 

 

4.2.6 Tutkijalähtöisen viestinnän muodot 

Yleisellä tasolla ilmastopoliittisen valmistelutyön ja päätöksenteon tueksi 

toteutetaan tutkijalähtöistä viestintää eri muodoissa. Erilaisten viestinnän 

tapojen mieluisuutta kartoitettiin osana kyselytutkimusta, joka oli suunnattu 

Suomen ilmastopaneelin viestin vastaanottaville tahoille. Vastaajia pyydettiin 

arvottamaan eri viestinnän muodot (9 kpl) suhteessa toisiinsa, eli laittamaan ne 

järjestykseen mieluisuuden mukaan. Tulosten yhteenveto on esitetty alla 

olevassa taulukossa (Taulukko 5). 

Taulukko 5 Missä muodossa ottaisit mieluiten vastaan tutkijoilta saatavan tiedon? Arvota vaihtoehdot 

valitsemalla kullekin sopiva sijoitus: 1 (mieluisin) - 9 (vähiten mieluisa). Erilaiset tutkijalähtöisen 

viestinnän muodot ja niiden saama arvio (sijoitus 1-9, keskiarvo, vastausten vaihteluväli). 

Tutkijalähtöisen viestinnän muoto  
(esitetty tulosten mukaisessa 

mieluisuusjärjestyksessä) 
Keskiarvo Vaihteluväli 

1. yleistajuisina kirjallisina selvityksinä 1,7 1-5 

2. esitelminä 3,8 1-8 

3. järjestetyssä keskustelutilaisuudessa 4,0 1-9 

4. vieraskynä -tyyppisinä kirjoituksina, 
blogikirjoituksina 

4,6 1-8 

5. suorana oma-aloitteisena keskusteluna 
tutkijoiden kanssa 

5,2 3-8 

6. mediahaastattelujen ja uutisten välityksellä 5,3 2-8 

7. tieteellisinä artikkeleina 5,8 2-8 

8. videoituina muutaman minuutin esityksinä 6,2 2-8 

9. en lainkaan 8,4 1-9 
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Poliittista valmistelutyötä tekeviä tahoja edustavat vastaajat arvioivat 

mieluisimmaksi tutkijalähtöisen viestinnän muodoksi yleistajuiset kirjalliset 

selvitykset (annettujen sijoitusten keskiarvo 1,7). Esitelmät ja järjestetyt 

keskustelutilaisuudet sijoittuivat seuraavaksi mieluisimmiksi (k.a. 3,8 ja 4,0 

vastaavasti). Selkeästi epämieluisin vaihtoehto kysymykseen ”Missä muodossa 

ottaisit mieluiten vastaan tutkijoilta saatavan tiedon” oli ”en lainkaan” (k.a. 

8,4). 
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5 Tulkinta ja johtopäätökset 

Tässä työssä on tutkittu Suomen ilmastopaneelin ja ilmastopoliittista 

valmistelutyötä tekevien virkamiesten välisen vuorovaikutuksen lähtökohtia. 

Tutkimus ajoittuu Suomen ilmastopaneelin ensimmäiselle toimintakaudelle. 

Tämä kappale sisältää tulosten yhteenvedon ja niiden tulkinnan, johtopäätökset, 

näkemyksen tulosten sovellettavuudesta sekä ajatuksia jatkotutkimuskohteista.  

 Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osa aineistosta 

kerättiin Suomen ilmastopaneelin ryhmähaastattelulla, jolla pyrittiin 

selvittämään paneelin omakuvaa ja omaa näkemystään sen harjoittamasta 

tiedeviestinnästä. Toinen osa aineistosta kerättiin kyselytutkimuksella, jonka 

ensisijaisena kohteena olivat ilmastopoliittista tausta- ja valmistelutyötä tekevät 

virkamiehet, jotka ennakkotietojen mukaan ovat toistaiseksi olleet Suomen 

ilmastopaneelin viestinnän pääasiallinen kohderyhmä. Kyselyllä kartoitettiin 

muun muassa kohderyhmän taustaa ilmastopolitiikassa, heidän käyttämiään 

tietolähteitä, asenteitaan tutkijoita kohtaan sekä monipuolisesti heidän 

näkemyksiään Suomen ilmastopaneelista tietolähteenä. Kyselytutkimus 

toimitettiin myös joukolle ministereitä ja kansanedustajia, mutta alhaisen 

osallistumisprosentin vuoksi kyseisen ryhmän vastaukset jätettiin pois tulosten 

analyysistä. Ensisijaisen ja toissijaisen kohderyhmän erilainen halukkuus 

osallistua kyselyyn voidaan tulkinta merkiksi siitä, kenet tieto Suomen 

ilmastopaneelista ja sen tuottamat selvitykset ovat tähän mennessä tavoittaneet.  

Ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet edustivat 

selkeää enemmistöä kyselyyn vastanneista. Ympäristöministeriö on ollut 

merkittävässä roolissa Suomen ilmastopaneelin asettamisessa, ja vastaa myös 

vuorovaikutuksen kulusta. Keskeisinä ilmastopolitiikan toimijoina 

ympäristöministeriön virkamiehet ovat tärkeä kohderyhmä Suomen 

ilmastopaneelin kannanotoille: on siis olennaista, että vuorovaikutus toimii ja 

palvelee virkamiesten työtä tarkoituksenmukaisesti, mitä tässä tutkimuksessa 

juuri pyritään selvittämään. Muista ministeriöistä työ- ja elinkeinoministeriö, 
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ulkoasiainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö olivat edustettuina 

kerätyssä aineistossa. Kaikki kyselyyn vastanneet ovat työssään osallistuneet 

ilmastonmuutos ja/tai energiakysymysten käsittelyyn, eli tulokset edustavat 

joukkoa, joka on ydinkohderyhmää Suomen ilmastopaneelin viestinnälle. 

Suurempi vastausprosentti (kuin 21 %) olisi kuitenkin taannut luotettavamman 

otoksen ja paremman mahdollisuuden yleistää tulokset koko perusjoukkoon, 

jolle kysely toimitettiin. 

Reseptiotutkimuksen aineisto kerättiin ilmastopoliittista valmistelutyötä 

tekeviltä henkilöiltä, joten heidän arvionsa ilmastopolitiikan poliittisesta 

painoarvosta oli odotetusti melko korkea (k.a. 4,3 asteikolla 1-5). Tietonsa 

ilmastoasioista he arvioivat olevan melko hyvät, mikä puolestaan viittaa siihen, 

että lisätiedon koetaan olevan tervetullutta. Sektoritutkimuksen tuottama 

materiaali on ollut virkamiesten käytetyin tietolähde, mutta valtaosa (> 75 %) 

on hyödyntänyt myös kansalaisjärjestöjen, hallitustenvälisen ilmastopaneelin 

(IPCC:n), Euroopan komission ja Suomen ilmastopaneelin julkaisuja. 

Virallinen taho tiedon lähteenä sekä kansallinen näkökulma nousevat 

keskeisiksi tekijöiksi tietolähteen valinnassa. 

Kaikki kyselytutkimukseen vastanneet ovat kuulleet Suomen ilmastopaneelista 

ja enemmistö on hyödyntänyt sen selvityksiä työssään. Kuuden selvityksen 

osalta kysyttiin, onko niihin perehdytty: Ilmastolakia käsittelevään selvitykseen 

tai sen tiivistelmään oli perehtynyt 92 % vastaajista, ja ”Kansainvälisiä ja EU:n 

ilmastopolitiikan ajankohtaisia teemoja” -selvitykseen tai sen tiivistelmään oli 

perehtynyt 85 % vastaajista. Muut neljä julkaistua selvitystä ovat aihepiireiltään 

spesifisempiä, ja niihin ei ollut tutustuttu yhtä aktiivisesti. 91 % vastaajista 

kuitenkin oli sitä mieltä, että selvitysten teemat ovat hyödyllisiä poliittisen 

valmistelutyön ja/tai päätöksenteon kannalta. 

Luotettavuus ja monipuolisuus nähtiin Suomen ilmastopaneelin selkeiksi 

ominaisuuksiksi. Verrattuna tutkijoihin yleensä, arvio Suomen ilmastopaneelin 

luotettavuudesta oli kuitenkin hiukan alempi, mutta monipuolisuudessa paneeli 

puolestaan sai selkeästi tutkijoita korkeamman arvion. Tulos oli odotettu 
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muistettaessa lähtökohtaiset erot puhtaan tieteellisen tutkimustyön ja Suomen 

ilmastopaneelin toiminnan luonteissa. Tiedon tulkittavuudessa, 

tavoitettavuudessa sekä vuorovaikutushalukkuudessa Suomen ilmastopaneeli 

arvioitiin korkeammalle kuin tutkijat yleensä, mikä oli odotettu tulos ja linjassa 

paneelin asettamisen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden kanssa. 

Suomen ilmastopaneelin omakuva on selkeä perustavoitteensa osalta: 

tieteellisestä materiaalista kootaan monitieteisen prosessin tuloksena selvityksiä 

päättäjien käyttöön. Toimeksiannot ja tehtävät voivat tulla ulkoa, mutta 

lopullinen selvitysten teema ja fokus sekä tiedon käsittely- ja esittämistapa ovat 

paneelin itsenäisen harkinnan alaisia. Kysymys kannanottojen tyylistä – 

informatiivisuudesta suhteessa selkeiden toimenpide- tai muunlaisten 

suositusten antoon – ei kuitenkaan ollut panelisteille yksioikoinen. Näkemyksiä 

sekä informatiivisen taustatiedon tarjoamisen että yleistajuisuuden ja 

suostuttelevuuden puolesta tuli esiin. Lopullinen sijoittuminen informatiivisuus-

suostuttelevuus -akselilla jäi avoimeksi. Tyylin mukautuvuus aihepiiriä 

palvelevaksi ja valmius liikkuvuuteen tuli korostetusti esiin niin 

ryhmähaastattelussa kuin tutkijan seuraamassa keskustelussa.  

Myös viestinnän reseptiopuolta edustavan kyselytutkimusaineiston tulokset 

osoittavat hajontaa sen suhteen, nähdäänkö Suomen ilmastopaneeli 

informatiivisena ja neutraalina vai tiettyihin toimenpiteisiin suostuttelevana 

toimijana. Suuri hajonta liittyi myös kysymykseen siitä, vähentääkö selkeiden 

toimenpidesuositusten antaminen Suomen ilmastopaneelin tieteellistä 

uskottavuutta. 

Kappaleessa 2.8.2 esiteltyjen näkemysten valossa tiedeviestinnän onnistumisen 

avaintekijöitä ovat juuri uskomukset ja odotukset liittyen viestivään tahoon, 

sekä kyseisten mielikuvien ja toteutuneen viestin välinen suhde sekä 

keskinäinen vastaavuus. Vanhempien tutkimusten perusteella puhtaan 

informatiivinen viesti ja sisällön neutraali sävy johtaisivat aina suurempaan 

luottamuksen asteeseen, mutta Rabinovich (2012) työryhmineen totesi, että 

vaikuttavuuden ja luottamuksen kannalta tärkeintä on viestinnän tyylin 
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johdonmukaisuus. Suomen ilmastopaneelin toiminnan kehittämisen kannalta 

tämä tieto on oleellinen, sillä paneelin viestintä ei rajoitu pelkkään 

sisällöntuottoon, vaan pitää sisällään lisääntyvissä määrin myös muita 

vuorovaikutuksen muotoja. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella sekä 

paneelin sisäisessä käsityksessä että vuorovaikutuksen toisen osapuolen 

odotuksissa koskien paneelin viestinnän tyyliä on hajontaa. Suomen 

ilmastopaneeli ei ole sopinut viestintänsä tyylille selvärajaista linjaa, vaan 

pyrkii olemaan liikkuva ja mukautuva tehtävänannosta riippuen. Piirteiltään 

selkeämmän imagon luominen ja siten odotusten kontrollointi, sekä suurempi 

johdonmukaisuus kannanottojen tyylissä voisi kuitenkin edesauttaa viestin 

vaikuttavuutta.  

Yleisesti ulkoisen viestinnän osalta panelistien näkemys on, että sen viestintä 

on aina asialähtöistä, eikä rajattua kohderyhmää ole, vaan tausta-ajatuksena on 

yleishyödyllisyys. Yleistajuistamista ja mahdollisten retoristen keinojen käyttöä 

viestin muotoilussa paneeli ei koe vahvuudekseen. Erottautuminen muista 

ilmastopolitiikkaan vaikuttamaan pyrkivistä tahoista ei välttämättä ole 

olennainen kysymys Suomen ilmastopaneelille, sillä sen asema perustuu 

ympäristöministeriön asettamispäätökseen ja tieteelliseen taustaan. Kun aletaan 

systemaattisemmin panostaa viestintään ja luomaan Suomen ilmastopaneelin 

imagoa, tulisi sen oikeutettua asemaa tieteen äänenä kuitenkin korostaa. 

Tieteeseen nojaavia argumentteja hyödyntävät monet muutkin tahot, joilla on 

oma poliittinen agendansa. Erityisesti poliitikkojen edessä ilmastopaneelin 

erottautuminen muista päättäjiin vaikuttamaan pyrkivistä ja oman ryhmänsä 

etua ajavista tahoista (ns. lobbaajista) on tärkeää, jottei tieteen virallinen ääni 

huku tiedettä valikoivasti siteeraavien lausuntojen sekaan. Julkaisemansa tiedon 

käytön ja tulkinnan kontekstit sekä mahdollinen valikoiva hyödyntäminen ei 

panelistien mukaan ole kontrolloitavissa, mikä korostaa heidän oman 

viestintänsä ja paneelin julkisen kuvan kirkastamisen tärkeyttä.  

Sisäisen interspesialistisen viestinnän osalta paneelilla oli erittäin positiivinen 

näkemys omasta toiminnastaan. Erilaisten ajattelutapojen kohtaaminen ja 
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omien näkemysten suhteuttaminen muiden näkökulmiin nähtiin ennemmin 

ryhmän vahvuutena kuin hidasteena tai ongelmana. Yhteisen äänen 

löytymisessä ei koettu olleen ongelmia. Myös paneelin ulkopuolisten 

asiantuntijoiden, ”kentällä toimivien” tahojen ja esimerkiksi etujärjestöjen 

kuuleminen nähtiin mahdolliseksi ja todennäköisesti hyödylliseksi. 

Teknologiaviestinnän tutkimuksen tulosten mukaan yhteistyömuotoisuus ja 

erilaisten sidosryhmien osallisuus viestintään voi myös lisätä viestin 

tehokkuutta ja uskottavuutta (Ter Mors ym., 2010). 

Kysymys tieteellisen epävarmuuden näkyvyydestä Suomen ilmastopaneelin 

selvityksissä koettiin hankalaksi. Reseptiopuolella enemmistö kyselyyn 

vastanneista ei osannut ottaa asiaan kantaan. Selvitysten muuttamista enemmän 

tai vähemmän epävarmuuksia painottavaksi ei myöskään koettu 

varteenotettavaksi keinoksi parantaa niitä. Paneelin oman näkemyksen mukaan 

sen esittämä kanta jää joskus tieteellisen tiedon valossa auki, tai sitten 

kannanotosta ollaan paneelin sisällä eri mieltä, mutta kummassakin tapauksessa 

asia kirjataan näkyviin. Ilmastotieteen epävarmuuden viestintää käsittelevissä 

tutkimuksissa (esim. Budescu, Broomell & Por, 2009) on korostettu termien 

selkää määrittelyä sekä epävarmuuden tai todennäköisyyden esittämistä sekä 

sanallisesti että numeerisesti, jolloin epävarmuuden taso ja varmuusaste käyvät 

selviksi. Tässä tutkimuksessa Suomen ilmastopaneelin julkaisemia selvityksiä 

ei tutkittu sisällöllisesti, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavassa 

sisällönanalyysissä epävarmuuksien käsittely selvityksissä voisi olla yksi 

tutkimuskysymys.  

Suomen ilmastopaneelin jäsenet kokevat, että heidän kannanottojaan 

arvostetaan. Niiden arvon katsotaan syntyvän ennen kaikkea monitieteisyydestä 

ja systemaattisesta lähestymisestä tieteellisen tiedon suodattamiseen. 

”Kuuntelemisen kulttuurin” olemassaolo kuitenkin jossain määrin 

kyseenalaistettiin: ilmastopoliittisia näkemyksiä ohjaavat suuret EU-tason 

linjat, ja asiantuntijoiden näkemykset arvioitiin kuultavan eri asiayhteyksissä 
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siinä tapauksessa, että ne istuvat haluttuun kehykseen tai tukevat tavoiteltua 

päämäärää.   

Kyselytutkimukseen vastanneet virkamiehet arvioivat Suomen ilmastopaneelin 

selvitysten painoarvoa suhteessa muihin tietolähteisiin. Ainoastaan 

kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportit arvioitiin merkittävämmäksi 

tietolähteeksi kuin kansallinen ilmastopaneeli. Suhteessa sektoritutkimuksen 

tuottamaan materiaaliin, tieteellisiin julkaisuihin, kansalaisjärjestöjen 

tuottamaan materiaaliin ja uutisiin Suomen ilmastopaneelin selvitykset 

arvotettiin painoarvoltaan merkittävämmiksi. Toistaiseksi sektoritutkimus on 

ollut keskeisimpiä tietolähteitä ilmastopoliittisessa valmistelutyössä, mutta 

tulevaisuudessa, mikäli Suomen ilmastopaneeli onnistuu lisäämään 

tunnettuuttaan ja vakiinnuttamaan asemansa, on sillä tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella potentiaalia nousta merkittäväksi virkamiesten 

hyödyntämäksi tietolähteeksi. 

Suomen ilmastopaneelin tähän asti toteutuneen toiminnan perusteella tehdyssä 

arvioinnissa nousi tärkeimmäksi parannuskeinoksi laajamittaisempi 

tiedottaminen. Internetsivujen parantaminen tuli esiin erillisenä yksittäisenä 

keinona, joka linkittyy tiedottamiseen. Yleisesti vahvempi viestintään 

panostaminen, sisältäen niin näkyvyyden lisäämisen esimerkiksi mediassa kuin 

myös suorat kontaktit politiikan toimijoihin, korostui kyselyyn vastanneiden 

näkemyksissä koskien Suomen ilmastopaneelin toiminnan kehittämistä. Lisäksi 

tärkeimpien kysymysten ja suositusten selkeämpi korostaminen olisi kyselyyn 

vastanneiden mukaan keskeinen keino kehittää julkaistavia selvityksiä 

paremmiksi. Tämän tutkimuksen viimeistelyn aikaan, syksyllä 2013, Suomen 

ilmastopaneeli on käynnistämässä yhteistyötä viestintäkonsultin kanssa
5
, mikä 

tuonee edistystä ulkoiseen viestintään.  

Suora kommunikointi ja dynaaminen vuorovaikutus ovat myös viestinnän 

tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella tärkeässä asemassa viestinnän 

                                                 
5
 Lähde: Henkilökohtainen kommunikointi, ympäristöministeriö 
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onnistumisen kannalta. Suoraa vuorovaikutusta lisättäessä on kiinnitettävä 

enemmän huomiota eroihin kommunikoinnin tavoissa ja kulttuurissa (esim. 

Baron, 2010; Dessler & Parson, 2006; Madsen, 2007) kuin mitä vaaditaan 

kirjallisten selvitysten kohdalla. Tämä tulee mahdollisesti olemaan haaste 

Suomen ilmastopaneelille jatkossa. Tuotettua tietoa hyödyntävän osapuolen 

tarpeiden ymmärtäminen on oleellista kaikissa viestinnän muodoissa, mutta 

suorassa vuorovaikutuksessa toisen osapuolen aseman ja motivaatiotekijöiden 

tunnistaminen on avainasemassa ja jopa ratkaisevampaa kuin varsinainen 

viestin sisältö. Tämä pätee myös päinvastoin, eli niin ikään Suomen 

ilmastopaneelin asema ja motivaatiotekijät tulisi tehdä vastaanottavalle 

osapuolelle selviksi, jotta vuorovaikutus olisi mahdollisimman hedelmällistä. 

Tutkijalähtöisen viestinnän mieluisin muoto vastaanottavaa tahoa edustavien 

kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan olisi yleistajuiset kirjalliset 

selvitykset. Esitelmät ja järjestetyt keskustelutilaisuudet arvotetaan myös 

mieluisiksi. Nämä vastaukset yhtyvät siihen, millaista viestintää Suomen 

ilmastopaneelin toimintaan kuuluu. Toistaiseksi pääpaino on ollut kirjallisilla 

selvityksillä, mutta myös kuulemisia on järjestetty. Oma-aloitteinen 

yhteydenpito tutkijoihin ja tieteelliset artikkelit koetaan selvästi vähemmän 

mieluisiksi tavoiksi saada tutkijalähtöistä tietoa, joten tarve sillalle 

tiedeyhteisön ja politiikan toimijoiden välillä on olemassa.  

Tutkimuksen tulokset perustuvat rajattuun aineistoon, mutta antavat kuitenkin 

osviittaa virkamiesten näkemyksistä liittyen tutkijalähtöiseen viestintään. Tiede 

on luotettava ja mieluisa tietolähde, mutta sen tulisi olla sopivasti 

yleistajuistettu ja tuotu saataville. Tieteen ja politiikan väliset kipupisteet ja 

ongelmakohdat, jotka tässä työssä tunnistettiin sekä teorian että kerätyn 

aineiston pohjalta, pätevät myös muissa asiayhteyksissä kuin 

ilmastopolitiikassa. Myös tulokset liittyen Suomen ilmastopaneelin toimintaan 

ja viestintään ovat sovellettavissa tarkasteluun, jonka kohteena on tutkijoista 

koottu asiantuntijapaneeli. Esille tulleet toiminnan vahvuudet (monitieteisyys, 

eri tieteenalojen näkökulmien huomiointi, tieteellisyys, yhteisen äänen 
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löytyminen vaivatta) ja heikkoudet (heikot valmiudet ulkoiselle viestinnälle, 

varovaisuus jalkautumisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun, 

yleistajuistamisen haasteet) voivat päteä asiantuntijapaneelimuotoiseen 

tiedeviestintään riippumatta tieteenalasta. Hajaannus paneelin sisäisissä 

näkemyksissä koskien viestinnän tavoiteltavaa tyyliä oli jossain määrin 

yllättävä tulos, joka olisi hyödyllistä huomioida tulevaisuudessa, kun vastaavaa 

toimintaa ollaan aloittamassa. Tutkijalähtöisen viestinnän suunnittelussa tulisi 

siis pitää huolta, että sisäisesti vallitsisi yksimielisyys tavoiteltavasta viestinnän 

tyylistä, ja että myös vastaanottava taho osaisi odottaa kyseisentyylistä 

viestintää.  

Tämä tutkimus myös vahvistaa aiemmin esitettyä näkemystä, että tutkijoiden 

muodostama paneeli tai muunlainen asiantuntijajoukko on tietolähteenä 

varteenotettavampi ja käytettävämpi kuin yksittäiset tutkijat. Työssä tuli esiin, 

että oma-aloitteinen yhteydenotto tutkijoihin ei ole politiikan toimijoille 

mieluisa tapa kuulla tieteen näkemys, vaan tutkijoiden toivotaan tulevan 

vastaan – tavalla tai toisella. 

Tutkimus Suomen ilmastopaneelista voidaan asettaa suurempaan kuvaan, joka 

liittyy yleisellä tasolla tapahtuvaan muutokseen tieteen yhteiskunnallisessa 

roolissa. Kuten tämän työn teoriaosiossa kuvattiin, tiedeviestintä on nykyisin 

osallistavampaa kuin aiemmin, ja tavoitetilana on dialogi tieteen ja 

yhteiskunnan välillä. Kyseessä ei myöskään ole pelkästään tieteen tuloksista 

keskustelu, vaan jopa tieteen tavoitteiden ja agendan muokkautuminen 

vuorovaikutuksen seurauksena. Suomen ilmastopaneelin tarkastelu istuu hyvin 

kyseiseen näkökulmaan.  

Suomalaista ilmastopolitiikkaa on aiemmin tarkasteltu suhteessa ekologisen 

modernisaation käsitteeseen (Tirkkonen, 2000). Käsitteen ytimessä ovat 

erilaiset innovatiiviset ja rakenteelliset muutokset, jotka kehittävät yhteiskuntaa 

ekologisesti kestävämmäksi. Suomen ilmastopaneelin toiminnalla on 

potentiaalia edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua sekä julkista keskustelua 
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liittyen ilmastokysymyksiin, mikä voidaan nähdä ekologisen modernisaation 

mukaista kehityskulkua edistävänä tekijänä. 

Tämän tutkimuksen ja siihen liittyvän taustatyön pohjalta nousi esiin 

kysymyksiä ja aiheita uusien sekä jatkotutkimusten aiheiksi. Yksi isoimmista 

teemoista on tutkimustiedon hyödyntäminen ja tutkijalähtöisen viestinnän rooli 

poliittisessa toiminnassa Suomessa – laajemmalla perspektiivillä kuin tässä 

tutkimuksessa, jossa tarkastelu rajattiin Suomen ilmastopaneeliin. Tieteellisen 

tiedon hyödyntämisen valikoivuus ja erilaiset tulkinnan tavat ja kontekstit 

muodostavat kokonaisuuden, jota voisi käsitellä suomalaisen ilmastopolitiikan 

näkökulmasta. Sama tieteellinen tieto voi saada hyvin erilaisia sävyjä riippuen 

siitä, käytetäänkö sitä esimerkiksi eduskunnan välikysymyksessä, Greenpeacen 

kampanjassa vai teollisuuden eturyhmän kannanotossa. Aiemmin tuli esiin 

myös Suomen ilmastopaneelin selvitysten ja kannanottojen sisällön analyysi 

tulevaisuuden tutkimuskohteena. Se olisi mahdollista toteuttaa myös 

diskurssianalyysinä, jossa paneelin lausumia peilattaisiin kotimaisen ja/tai 

kansainvälisen ilmastonmuutoskeskustelun valtadiskurssiin. Suomen 

ilmastopaneelin toiminnan kannalta tärkeä olisi tätä työtä kattavampi 

imagotutkimus siinä vaiheessa, kun paneelin viestintää on saatu kehitettyä 

eteenpäin ja sen asema on vakiintuneempi. Tieteen erilaisia tapoja tehdä PR-

työtä, toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja säädellä tiedeyhteisön tai tietyn 

instituution mainetta on kartoitettu yleisesti (esim. Borchelt, 2008), mutta 

rajatummalla tutkimuskysymyksellä voitaisiin tarkastella, onko Suomen 

ilmastopaneelin toiminta nähtävissä yhtenä tieteen PR:n muotona ja millaisia 

seurauksia toiminnalla on tieteen julkiselle kuvalle.  
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