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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuskohteena muuttuvan Lapin riskit 

Global climate change has caused major changes in the Arctic, and these 

changes are happening quickly. Warming in the Arctic has huge consequences 

for the climate, flora and fauna, and local communities in the region. (Cicero 

2017a.) 

Arktinen alue ei ole hetkeen ollut entisensä. Globaalit ympäristöhaasteet vaikuttavat 

arktisten yhteisöjen elämään (Nuttall 2012, 1; Heikkinen & Sarkki 2015, 97). 

Murroskautta eletään myös pohjoisessa Suomessa. Ilmastonmuutos, globalisaatio ja 

muuttuva väestörakenne vaikuttavat hyvinvointiin, paikalliselinkeinoihin ja perinteisiin 

kulttuureihin. Riskitekijöitä ovat muun muassa ikääntyvä väestö, heittelehtivän 

globaalitalouden vaikutus työllisyyteen, terveyspalvelujen saatavuuden epätasaisuus sekä 

ympäristösaasteet ja eroosio. (Rautio, Heikkinen & Luoto 2014, 45, 51.) Kolikolla on 

toinenkin puoli. Esimerkiksi matkailussa kävijämäärät ovat kasvaneet vuodesta 

toiseen (Lapin liitto 2017), ja uusista mahdollisuuksista hyötyvät esimerkiksi 

lentoyhtiöt, matkailupalvelujentarjoajat ja alalle työllistyvät. 

Suomen Lapissa keskeisiä elinkeinoja ovat muun muassa alkutuotanto, kaivos- ja 

metsäteollisuus sekä jo mainittu matkailu, jonka merkitys toimeentulon lähteenä on 

muuttunut yhä keskeisemmäksi. Samaan aikaan perinteiset elinkeinot kamppailevat 

kannattavuutensa kanssa (ks. esim. Sarkki, Heikkinen & Karjalainen 2013, 186). 

Lapin toimeentulon tavat ovat monin paikoin luontosidonnaisia. Etenkin poronhoito 

on luonnosta riippuvainen kulttuurinen kokonaisuus, vaikkakin elinkeino ja 

poronhoitajien elämäntavat ovat muuttuneet ympäröivän yhteiskunnan mukaisesti 

(Sarkki & Heikkinen 2015, 98). Elinkeinot limittyvät toisiinsa erityisesti 

maankäyttökysymyksissä. Maankäyttäjät joutuvat myös kilpailemaan keskenään 

(Sarkki & Heikkinen 2015, 98) ja tasapainoilemaan ympäristöllisen kestävyyden ja 

tulostavoitteiden kanssa.  
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Elinkeinot rakentavat kulttuurista kuvaa pohjoisesta Suomesta. Esimerkiksi 

matkailupalvelujen tuottamisessa poronhoitoa käytetään yhtenä Lapin 

imagonrakennuksen elementtinä (Sarkki, Heikkinen & Karjalainen 2013, 186). 

Lisäksi alueen elinkeinoihin liittyy kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tekijöitä kuten 

saamelaiskulttuurien aseman turvaaminen ja parantaminen (Fondahl, Filippova & 

Mack 2015, 7).  

Merkittävänä osapuolena ympäristönmuutoksessa toimivat suomalaiset 

ympäristöjärjestöt, jotka vaikuttavat ympäristökysymyksissä kansainväliseltä tasolta 

(ks. Koval & Lyzhin 2016, 123) aina paikallistasolle saakka. Tässä tutkielmassa 

käsittelen Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja World Wide Fund for 

Naturen (WWF) käsityksiä ympäristönmuutoksen riskeistä ja analysoin niiden 

toimintaa Suomen Lapissa. 

Riskikäsitykset ovat sosiaalisesti rakentuneita. Yksilöt suhtautuvat ja reagoivat 

riskeihin sosio-kulttuurisen taustansa mukaisesti (Douglas & Wildavsky 1982, 1, 6, 

8). Lisäksi historiallinen konteksti vaikuttaa riskikäsityksiin. Esimerkiksi 1960–

1970-luvuilla tieteessä ja politiikassa kohistiin uudesta jääkaudesta, ja ajatus 

jäättömästä arktisesta vaikutti mahdottomalta. Tämän päivän merkittävimpänä 

ympäristöriskinä pidetään ilmastonmuutosta, jonka vakavimpia seurauksia on sulava 

jääpeite. (Evengård, Larsen & Paasche 2015, 2.) Lapin ympäristönmuutokseen 

liittyvät riskikäsitykset vaihtelevat, ja ympäristöjärjestöt toimivat erilaisten 

riskikäsitysten verkossa. Sekä yksilöiden että yhteisön on reagoitava muuttuvaan 

ympäristöön (Rautio, Heikkinen & Luoto 2014, 45, 48). Tutkimani ympäristöjärjestöt 

varautuvat ja reagoivat ympäristönmuutokseen riskikäsitystensä pohjalta lukuisin keinoin 

yhteiskunnan eri tasoilla. 

Globaaleihin haasteisiin vastaavat poliittiset päätökset voivat näyttäytyä riskeinä 

paikallistasolla. Siitä esimerkki on kansallisella tasolla perusteltu ja merkittävä 

suurpetojen suojelupolitiikka, jonka tarkoituksena on reagoida luonnon 

monimuotoisuuden heikentymiseen. Suojelu voi kuitenkin muodostua riskiksi 

paikallistasolla ja heijastua esimerkiksi poronhoitoon taloudellisina tappioina ja 

elinkeinon harjoittamisen vaikeuksina. (Heikkinen & Sarkki 2015, 97–98; Valkonen 
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2003, 206–207.) Toisaalta luonnonsuojelua edistäviä ympäristöjärjestöjä on tulkittu 

myös paikallistasolla esimerkiksi saamelaisten yhteistyökumppaneiksi (esim. 

Heinämäki et al. 2017, 70) ja jopa alkuperäiskansojen puolestapuhujiksi (Boström, 

Uggla & Hansson 2018, 122, 125). 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusprosessi 

Teen tutkielmani tutkimushankkeeseen Primary Industries and Transformational 

Change (PITCH), joka on Norjan tiedeneuvoston rahoittama monikansallinen 

projekti. Hankkeessa selvitetään, miten ihmiset suhtautuvat ilmastonmuutokseen 

arvojensa, normiensa ja elintapojensa lähtökohdista (Cicero 2017b). Oulun 

yliopiston kulttuuriantropologian yksikkö vastaa osahankkeesta, jossa selvitetään 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä reunaehtoja keskittyen erityisesti 

poronhoitoon (Oulun yliopisto, kulttuuriantropologia 2017). Työskentelen 

hankkeessa ja yksikössä tutkimusavustajana. 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia riskejä suomalaisten 

ympäristöjärjestöjen näkökulmasta ympäristönmuutokseen liittyy Suomen Lapissa ja 

miten riskeihin tulisi varautua. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia riskejä ympäristönmuutokseen ja alkutuotantoon, erityisesti 

ilmastonmuutokseen ja poronhoitoon, liittyy Suomen Lapissa Luonto-Liiton, 

Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n näkökulmasta ja miten niihin tulisi 

varautua? 

2. Miten riskien ymmärtäminen ja ympäristöjärjestöjen toiminta suhteutuvat 

Mary Douglasin kulttuuriseen riskiteoriaan ja toisaalta rajaorganisaatio- 

käsitteeseen? 

Teoreettisena tavoitteenani on analysoida, kuinka ympäristöjärjestöjen riskien 

ymmärtäminen ja toiminta suhteutuvat kulttuuriseen riskiteoriaan. Sen mukaan 

ympäristöjärjestöt toimivat yhteiskunnan reunalla, koska ne kritisoivat yhteiskunnan 

ytimessä vallitsevia markkinavoimia ja päätöksentekojärjestelmää 

luonnonsuojelullisen ideologiansa ja riskikäsitystensä kautta (Douglas & Wildavsky 
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1982, 6, 8, 125–127). Tuon riskiteoriaan uuden näkökulman esittämällä, että 

ympäristöjärjestöt voivat toimia yhteiskunnan reunalla rajaorganisaatioina (boundary 

organization). Rajaorganisaatiolla tarkoitetaan eri tahojen välillä toimivaa 

organisaatiota, joka pyrkii yhdistämään tahoja toisiinsa (Hoppe, Wesselink & Cairns 

2013, 284–285). 

Etnografisen tutkimukseni aineisto koostuu haastatteluista ja lehtiartikkeleista. Olen 

haastatellut viittä Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n edustajaa. 

Tein haastattelut yhdistelmänä puolistrukturoitua ja strukturoimatonta tyyliä 

(O’Reilly 2005, 116). Osan haastattelusta toteutin skenaarioharjoitteena. 

Harjoitteessa informanttini arvioivat mahdollisia tulevaisuudenkuvia Lapista. Lisäksi 

olen tehnyt tekstianalyysin järjestöjen julkaisemista lehdistä vuodelta 2016 ja 

alkuvuodesta 2017. Käsittelin aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 119) eli analysoin aineiston kulttuuriseen riskiteoriaan ja 

rajaorganisaatioteoriaan tukeutuen. 

Esittelen tutkielmani luvussa kaksi riskien ja rajaorganisaatioiden tutkimuksen 

taustaa ja suhdetta työni aiheeseen. Luvussa kolme käsittelen tutkielmani 

metodologian. Esittelen neljännessä luvussa ympäristönmuutoksen riskit ja riskeihin 

varautumisen keinot ympäristöjärjestöjen näkökulmasta. Analysoin, miksi tutkimani 

järjestöt toimivat yhteiskunnan reunalla. Lopuksi pohdin luvussa viisi, millaisia 

rajaorganisaatioita Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat 

suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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2 Riskien ja rajaorganisaatioiden tutkimus 

2.1 Kulttuurinen teoria riskeistä 

Mary Douglas on kulttuuritieteellisen riskitutkimuksen pioneeri. Richard Fardonin 

(1999, 153) mukaan Douglas keskittyi ensimmäisten joukossa selittämään, miten 

riskikäsitykset muodostuvat. Céline Kermischin (2012, 99) mukaan Douglas on 

kehittänyt uraauurtavasti riskien käsitteellistä tutkimusta. Susanne Rippl (2002, 147) 

nostaa riskiteorian merkittävimmäksi teoriaksi, jolla selitetään kulttuuristen ja 

sosiaalisten tekijöiden vaikutusta riskikäsityksiin. 

Alan Barnard (2000, 61, 149, 152) määrittelee Douglasin antropologisen 

teoriaperinteen yksinäiseksi sudeksi, joka on ottanut ajattelussaan vaikutteita eri 

suuntauksista. Douglas opiskeli rakennefunktionalisti E. E. Evans-Pritchardin 

alaisuudessa. Douglas on Barnardin mukaan strukturalistisen koulukunnan edustaja, 

joskin hänen ajattelunsa on dynaamisempaa kuin perinteisessä strukturalismissa. 

Hänen teorioistaan löytyy poststrukturalistisia ja postmoderneja piirteitä.  

Robert Wuthnow, James Davison Hunter, Albert Bergesen ja Edith Kurzweil (1984, 

79, 82–83) esittävät, että Douglasin työ kuuluu Durkheimin perillisiin 

sosiaalitieteiden kentällä. Douglas on keskittynyt moraalin, kollektiiviuden ja 

luokittelujärjestelmien tutkimiseen. Hän ei ole kuitenkaan Durkheimin tapaan 

tutkinut kulttuuria sosiaalisesta järjestelmästä erillisenä ilmiönä. Douglas on 

keskittynyt kulttuurin sisäisten piirteiden tutkimiseen, missä hän on ottanut 

vaikutteita Claude Lévi-Straussin strukturalismista. Douglas olettaa, että todellisuus 

on symbolisesti rakentunut ja ihmiset toimivat ennakoivasti, suhteessa todellisuuteen. 

Lévi-Straussin tapaan hän nojaa dualistiseen ajatteluun, jonka mukaan ihmiset 

näkevät vastinpareja kuten puhtaan ja likaisen. Douglasin ajattelu on kuitenkin 

relativistisempaa kuin positivistinen strukturalismi. Hän kyseenalaistaa sen, että 

vastinparien välinen raja on selkeästi määriteltävissä ja painottaa ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen tutkimista. 
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Keskeisin tutkimuskirjallisuuslähteeni on Mary Douglasin ja politiikan tutkija Aaron 

Wildavskyn teos Risk and Culture – An Essay on the Selection of Technological and 

Environmental Dangers vuodelta 1982. Teoksessa esitetään, että riski on seuraus 

fysikaalisessa maailmassa havaittavasta vaarasta, johon ihmiset suhtautuvat 

yksilöllisesti. Yksilön suhtautumisen ja fysikaalisen maailman välillä on kulttuuri eli 

jaettujen uskomusten ja arvojen kenttä. (Douglas & Wildavsky 1982, 192, 194.)  

Tärkeiden asioiden valikoimiseen vaikuttavat ihmisten käsitykset nykyhetkestä ja 

siitä, millainen tulevaisuuden pitäisi olla. Riskejä ei voida asettaa 

tärkeysjärjestykseen pelkällä todennäköisyyslaskennalla. (Douglas & Wildavsky 

1982, 83–84.) Jotta todennäköisyyksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen riskeistä 

voidaan laskea, kulttuurissa täytyy vallita jonkinlainen käsitys siitä, mitä riskejä 

ilmastonmuutos aiheuttaa. 

Riski on sosiaalinen prosessi ja riskeihin suhtaudutaan osana sosiaalista järjestelmää. 

Käyttäytymistä säätelevät sosiaaliset periaatteet määrittävät sitä, mitä pelätään, 

millaisia riskejä otetaan ja kuka niitä voi ottaa. Jokaisessa yhteisössä vallitsevat 

erilaiset käsitykset ympäristöstä. Länsimaissa erimielisyys ongelmista on yleistä. 

Riskikäsitykset vaikuttavat siihen, mitkä vaarat katsotaan aiheellisiksi. Ne 

aiheuttavat kulttuurista vinoumaa eli tiettyihin riskeihin painottamista ja 

keskittymistä. Samanaikaisesti riskien ottaminen tai välttäminen muokkaavat 

sosiaalisia suhteita. (Douglas & Wildavsky 1982, 1, 6, 8.) Lapissa eri tahot 

määrittelevät riskit vaihtelevasti riippuen siitä, millaiset sosiaalisen järjestäytymisen 

periaatteet ovat keskeisimpiä niiden toiminnassa.  

Yhden uhan arviointi muita korkeammaksi ei ole absoluuttinen totuus vaan osa alati 

muuttuvaa priorisoinnin liikettä. Yksi teoria korvaa toisen ja on hetken ajan 

vallitseva teoria. Riskien valikointi ja niiden keskinäinen priorisointi on 

yhteiskunnassa vallitseviin moraalikäsityksiin sidottua. (Douglas & Wildavsky 1982, 

30.) Riski voi siis todella ilmetä fysikaalisessa maailmassa, mutta ihmisten käsitykset 

riskeistä ovat sosiaalisia konstruktioita. Jos esimerkiksi ilmastonmuutoksen 

vaikutukset koetaan moraalikäsitysten vastaisiksi kuten luontoa vahingoittaviksi, 

ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat riskit koetaan merkityksellisiksi. 
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2.1.1 Individualismi ja hierarkia 

Länsimaisen yhteiskunnan ydin on yhdistelmä hierarkkista ja individualistista 

sosiaalisen järjestäytymisen muotoa. Hierarkkisessa yhteiskuntajärjestyksessä vastuu 

jakautuu koko yhteisölle siten, että päätöksenteko on hajautettua. Kollektiivisuus 

pitää yhteisön kasassa. Yhteisössä ei aseteta yksittäisiä, selkeitä tavoitteita, vaan 

hallinnoidaan useita pienempiä tavoitteita. Suuria muutoksia vältetään, jotta 

vältytään vallankumouksellisuudelta ja erimielisyyksiltä. Riskien valikoiminen ja 

arvioiminen eivät perustu yksittäisen ihmisen päätöksiin. (Douglas & Wildavsky 

1982, 90, 99.) Määrittelen Suomessa hierarkkisen järjestelmän ilmentymiksi 

esimerkiksi hallinnon tasot, oikeusjärjestelmän, lait ja eduskuntajärjestelmän. Lapin 

kontekstissa hierarkkisia toimijoita ovat esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY) ja Lapin liitto. 

Individualistisessa järjestyksessä markkinoiden periaatteet vaikuttavat yksilön 

elämänkulkuun. Yksilö voidaan nähdä ikään kuin autonomisena yrittäjänä, joka 

pyrkii maksimoimaan liiketoimiensa katteet. Tavoitteet ovat selkeitä ja arvotettuja. 

Yhteiset strategiat tavoitteiden saavuttamiseksi luovat yhteisöön jaettuja arvoja kuten 

vaihtokauppajärjestelmän. Epävarmuudet nähdään mahdollisuuksina. Yksilön on 

luotettava siihen, että hän on epävarmassa tilanteessa onnekas ja kauppaa käydään 

reilusti. Järjestelmässä keskitytään pääosin nykyhetkeen. (Douglas & Wildavsky 

1982, 95–97, 99.) Suomessa individualistisen markkinajärjestyksen ilmentymiä ovat 

muun muassa yritykset ja muut taloudelliseen voittoon pyrkivät toimijat. Lapissa 

individualistisia toimijoita ovat esimerkiksi matkailu- ja kaivosyritykset.  

Individualismissa ja hierarkiassa uskotaan, että tulevaisuus on nykyhetken jatkumoa. 

Mahdolliset ongelmat ovat selvitettävissä, ja yleinen usko tulevaisuuteen on 

optimistinen. Hierarkiassa uskotaan, että perinteinen järjestelmä takaa sen, että 

tulevaisuudessakin voidaan hyvin. Individualismissa on totuttu jatkuvaan 

muutokseen. Siinä uskotaan, että kilpailu ja nykyhetken tilanne takaavat parhaan 

mahdollisen tulevaisuuden. Kuitenkin sekä hierarkiassa että individualismissa 

pelätään, että vallitsevat järjestelmät romahtavat. Järjestelmissä ei myöskään luoteta 

siihen, että yksilö pystyisi tekemään yksin rationaalisia päätöksiä. Siispä päätökset 



9 

  

tehdään irrallisina tavallisten ihmisten elämästä. Hierarkian ja individualismin on 

helppo tukea toisiaan, koska molempien tavoitteena on olemassa olevan 

yhteiskuntajärjestyksen säilyttäminen. (Douglas & Wildavsky 1982, 97, 99–100, 

122–123.)  

2.1.2 Yhteiskunnan reunalla toimivat ympäristöjärjestöt 

Hierarkkisen ja individualistisen yhteiskuntajärjestysten kritisoijat muodostavat 

kolmannen, yhteiskunnan reunalla toimivan ryhmän, jollaisia esimerkiksi 

ympäristöjärjestöt ovat. Ryhmien olemassaolo perustuu ulkomaailmalle asetettuihin 

vaatimuksiin. Jos yhteiskunnassa reagoidaan esille tuotuihin riskeihin, ryhmissä 

siirrytään keskustelemaan uusista riskeistä. (Douglas & Wildavsky 1982, 123, 184.) 

Jos Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n riskintorjuntatavoitteet 

toteutuisivat, järjestöjen olemassaololle ei olisi enää perustetta – paitsi kunnes uusi 

riski löytyisi. 

Keskeistä reunalla toimiville ryhmille on yhteiskuntakritiikki ja ytimestä erottuvat 

riskikäsitykset. Reunalla toimivat ryhmät kuten ympäristöjärjestöt voidaan jaotella 

hierarkiamaiseen ja lahkomaiseen
1
 (sect) järjestäytymisen muotoihin. Lahkomaisissa 

ryhmissä vastustetaan vallitsevaa järjestelmää. Nykyhetkessä nähdään uhkia ja 

tulevaisuuteen suhtaudutaan pessimistisesti. Ryhmissä uskotaan, ettei aikaa reagoida 

riskeihin välttämättä ole eikä konflikteja voida aina välttää. Konflikteja voivat 

aiheuttaa yhteiskunnan epätasa-arvoisuus, työnjako, materialistiset arvot ja 

välinpitämättömyys yksilön kärsimystä kohtaan. Maailmaan suhtaudutaan 

dikotomisesti, ja hyvän ja pahan välille vedetään selkeä raja. Toisaalta samalla, kun 

usko vallitsevien organisaatioiden toimintaan on heikko, usko yksilön hyvyyteen on 

vahva. (Douglas & Wildavsky 1982, 122, 125–127.)  

                                                

 

1
 Douglas ja Wildavsky tarkoittavat (1982, 104, 114) lahkolla (sect) yksinkertaisesti jonkin 

seuraamista. He toteavat käyttävänsä termiä neutraalina, uskonnosta irrallisena ilmaisuna.  
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Lahkomaiset ryhmät vetoavat ensisijaisesti koko ihmiskunnan tulevaisuuteen ja 

suhtautuvat luontoon kuin uskontoon. Sen sijaan mitä hierarkkisempi ryhmä on 

kyseessä, sitä vähemmän se kietoo viestinsä katastrofikuvien ympärille. 

Hierarkiamaisesti järjestäytyneet ympäristöjärjestöt uskovat, että luontoa uhkaaviin 

riskeihin ehditään vielä reagoida. Hierarkiamaisten ympäristöjärjestöjen 

riskikäsitykset lähentelevät yhteiskunnan ytimen hierarkian riskikäsityksiä. (Douglas 

& Wildavsky 1982, 126.)  

Osa reunalla toimivista ryhmistä perustuu vapaaehtoistoimintaan, mistä seuraa 

kuitenkin ongelmia: sisäisiä erimielisyyksiä, uusien jäsenten rekrytointiongelmia ja 

jäsenten loikkaamisia. Vapaaehtoisryhmät eivät koskaan voi olla tarpeeksi vakaita ja 

vastuuntuntoisia toimiakseen yhteiskunnan ytimessä. Ne voivat olla 

menestyksekkäitä ja pitkäikäisiä ainoastaan, jos ne omaksuvat hierarkkisia piirteitä. 

(Douglas & Wildavsky 1982, 103, 113–114, 120.) 

Douglas ja Wildavsky (1982, 176) huomauttavat, että hierarkian, markkinoiden ja 

reunalla toimivien ryhmien ideaalit eivät toteudu systemaattisesti sellaisinaan 

ihmisten elämässä ja jokapäiväisessä käyttäytymisessä. Ryhmien periaatteet voivat 

lähtökohtaisesti olla keskinäisessä ristiriidassa tai niitä on ongelmallista soveltaa 

käytännön elämässä. Ihmiset sietävät kuitenkin hyvin ristiriitaisuutta, jos he ovat 

henkilökohtaisesti sitoutuneet periaatteisiin. 

Kulttuurista riskiteoriaa on kritisoitu joustamattomuudesta, epäselvyydestä ja 

käytännöllisyyden puutteesta. Ripplin (2002, 148) mielestä riskiteoriaa on 

mahdotonta soveltaa yksilötasolla. Kermischin (2012, 99) mukaan on kyseenalaista, 

pystyykö sosiaalisen järjestäytymisen muodoilla selittämään tyhjentävästi erilaisia ja 

monimutkaisia riskejä ja ongelmia. Hänen mielestään Douglasin tekstit ovat sekavia. 

Douglas todellakin käyttää samoista asioista eri nimityksiä ja esittää teoriastaan 

vaihtelevia versioita. Esimerkiksi useissa hänen julkaisuissaan hierarkian ja 

individualismin rinnalla sosiaalisen järjestäytymisen muotoina käsitellään 

egalitarismia ja fatalismia (ks. esim. Douglas, Thompson & Verweij 2003), jotka 

saattavat toisissa julkaisuissa ja eri aikoina esiintyä erinimisinä. 
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James Tanseyn ja Tim O’Riordanin (1999, 72) mielestä kulttuurista riskiteoriaa on 

sovellettu runsaasti ja myös ymmärretty väärin. Heidän mukaansa riskitutkimuksessa 

on syytä palata teorian lähteille, Douglasin ensimmäisiin teoksiin. Liki 20 vuotta 

myöhemmin olen päätynyt kirjallisuuskatsauksessani samaan tulokseen. Tarkastelen 

aiemmin mainitsemani teoksen Risk and Culture – An Essay on the Selection of 

Technological and Environmental Dangers (1982) näkökulmasta ympäristöjärjestöjä 

reunalla toimivina ryhminä, koska siinä esitetyt sosiaalisen järjestäytymisen muodot 

ovat sovellettavissa aineistooni. Vien kuitenkin Douglasin ja Wildavskyn ajatuksia 

ympäristöjärjestöistä eteenpäin, koska niiden toiminta on kehittynyt viimeisen 40 

vuoden aikana. Väitän, että tutkimieni järjestöjen toiminta kulttuurisen riskiteorian 

kontekstissa on omaleimaista, koska järjestöt ovat rajaorganisaatioita eli ne 

1) toimivat yhteiskunnan ytimen reunalla. 

2) toimivat monien yhteiskunnallisten tahojen välissä. 

3) perustavat toimintansa tutkimustiedon pohjalle. 

4) haastavat kulttuurista ymmärrystä ympäristöriskeistä välittämällä tieteellistä 

ja kansalaisjärjestöjen tietoa ytimeen ja suurelle yleisölle.  

5) pyrkivät uudelleen määrittämään sitä, miten ydin ja suuri yleisö varautuvat 

ja reagoivat ympäristöriskeihin. 

2.2 Rajaorganisaatio 

Thomas Medvetz (2012, 113) määrittelee rajaorganisaation muodolliseksi 

organisaatioksi, joka toimii sosiaalisessa järjestelmässä eri lähtökohdista tulevien 

toimijoiden ja organisaatioiden välillä. Robert Hoppen, Anna Wesselinkin ja Rose 

Cairnsin (2013, 283–284) mukaan rajaorganisaatio toimii tieteen ja poliittisten 

käytänteiden välillä. Ehkä tunnetuin esimerkki rajaorganisaatioista on 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC). Rajaorganisaatiot toimivat kaikilla yhteiskunnan tasoilla kuten 

mikrotasolla projekteissa ja ohjeistuksissa, mesotasolla poliittisten käytänteiden 

verkostoissa ja poliittis-kulttuurisella makrotasolla (Hoppe & Wesselink 2014, 75). 
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Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF välittävät tutkimustietoa eri 

tahoille. Ne eivät kuitenkaan pyri rajaorganisaatioiden tapaan suoraan reagoimaan 

politiikan tietotarpeisiin. Sen sijaan ne pyrkivät ajamaan tavoitteitaan ja luomaan 

uusia näkökulmia. Järjestöt yrittävät vaikuttaa siihen, miten yhteiskunnan ydin 

hallitsee, reagoi ja varautuu ympäristönmuutoksen riskeihin. Lisäksi ne vaikuttavat 

suureen yleisöön. Näin ollen sovellan tutkielmassani rajaorganisaation käsitettä 

hieman eri tavoin kuin rajaorganisaatioihin yleensä sovelletaan (ks. esim. Guston 

2001, 399; Hoppe, Wesselink & Cairns 2014, 285).  

Usein rajaorganisaatioiden esitetään toimivan tieteen ja politiikan välillä, mutta 

tahoja voi olla enemmänkin. Simo Sarkki, Hannu I. Heikkinen ja Riikka Puhakka 

(2013, 43) toteavat, että rajaorganisaationa voidaan toimia perinteisten 

maankäyttömuotojen harjoittajien ja luonnonsuojelutahojen välillä. Anna Carrin ja 

Roger Wilkinsonin (2005, 255) mukaan rajaorganisaatioita voi olla maanviljelijöiden 

ja tutkijoiden välillä. Sovellan rajaorganisaation määritelmää tutkimiini järjestöihin, 

jotka toimivat tieteen ja politiikan, tieteen ja yritysmaailman sekä tieteen ja suuren 

yleisön välillä. Esitän, että rajaorganisaatio on yksi reunalla toimimisen muoto: 

 

Kuvio 1. Ympäristöjärjestö rajaorganisaationa yhteiskunnan reunalla. 
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Instituutioiden välillä toimiminen lisää rajaorganisaatioiden vaikuttavuutta ja 

erottuvuutta (Medvetz 2012, 113). Rajaorganisaatiot muokkaavat yhteiskunnan 

rakenteita ja käyttävät valtaa valikoidessaan välittämäänsä tietoa. Rajaorganisaatiolla 

on eri tahojen välillä vakiintunut asema, aivan kuten tutkimillani 

ympäristöjärjestöillä.  

Rajaorganisaatioiden toiminnasta löytyy samankaltaisuuksia Douglasin reunalla 

toimiviin, hierarkiamaisesti järjestäytyneisiin ryhmiin. Rajaorganisaatiot toimivat 

suhteessa ytimen hierarkiaan, minkä lisäksi tutkimani järjestöt omaksuvat 

hierarkkisia ratkaisuja osaksi toimintaansa. Niillä on kuitenkin oma tapansa toimia 

reunalla, koska ne toimivat useiden tahojen välissä, eivät vain suhteessa hierarkiaan. 

On myös huomattava, että tutkimani järjestöt kannattavat ympäristöriskeihin 

varautumisessa ja reagoimisessa hierarkian lisäksi individualistisia ratkaisuja.  

Määrittelen aineistoni perusteella tiedemaailman ja suuren yleisön yhteiskunnan 

ytimestä erillisiksi tahoiksi. Käsittelen suurta yleisöä ja tiedettä sen mukaisesti, miten 

tutkimani ympäristöjärjestöt ne määrittelevät, eli päätöksentekijöistä ja 

yritysmaailmasta erillisinä tahoina. Toki on syytä huomata, että tutkijat ja suuri 

yleisö toimivat sidoksissa päätöksentekijöihin ja markkinavoimiin ja toisinpäin, mitä 

käsittelen tarkemmin tutkielmani loppupuolella. 
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3 Tutkielman metodologia 

Olen haastatellut ympäristöjärjestöjen edustajia ja tehnyt tekstianalyysia järjestöjen 

lehdistä. Yksilöhaastatteluilla pyrin tavoittamaan järjestöjen työntekijöiden 

käsityksiä. Lehtiaineistoa analysoimalla löysin järjestöjen viralliset linjat ja 

lausunnot. Kirjoitin myös kenttätyöpäiväkirjaa ja valokuvasin järjestöjen tunnuksia 

ja julisteita.  

 

Valokuva 1. Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n logot Helsingin 

toimistoilla. 

Käytän kaikista informanteistani koodinimiä. Kaksi informanttiani, SLL1:n (Suomen 

luonnonsuojeluliitto 1) ja WWF1:n, olen heidän pyynnöstään anonymisoinut. Kolme 

informanteistani halusi esiintyä omalla nimellään: Sami Säynevirta (LL) on Luonto-

Liiton järjestöpäällikkö, Tarja Pasma (SLL2) on Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin 

piirin toiminnanjohtaja ja Jari Luukkonen (WWF2) on WWF:n suojelujohtaja. 
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Julkisen lehtiaineiston kirjoittajia tai heidän haastattelemiaan henkilöitä en ole 

anonymisoinut. 

3.1 Tutkimusote ja tutkijan suhde kenttään 

Tutkielmani on etnografinen. Sharon MacDonaldin (2001, 60) mukaan etnografialla 

tarkoitetaan sekä käytännön kenttätöitä, kuten osallistuvaa havainnointia, 

haastatteluja tai kvantitatiivisia menetelmiä, että kenttätöistä kirjoitettua tekstiä. 

Karen O’Reillyn (2005, 3) mukaan etnografisessa tutkimuksessa havainnoidaan 

ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässään. 

Ennen kentälle lähtemistä on syytä pohtia, miksi tutkija on kiinnostunut 

tutkimusaiheesta ja mitä hän odottaa löytävänsä. Lisäksi tulee selvittää, mitä 

metodeja käyttää, mitä aiheesta jo tiedetään ja miten aihe on relevantti suhteessa 

teoriaan ja yhteiskuntaan. (O’Reilly 2005, 28.) Päädyin tekemään tutkielmani Lapin 

ympäristönmuutoksesta osin siksi, että sain mahdollisuuden työskennellä PITCH-

hankkeessa tutkimusavustajana. Aihevalinta perustui myös kiinnostukseeni 

eläinantropologiaan ja hallinnollisten järjestelmien tutkimiseen. Valikoin 

tutkittavaksi kohteeksi ympäristöjärjestöt, koska niiden näkökulma ei ole 

tähänastisesti tullut osahankkeessamme esille. Ympäristöjärjestöjen vaikutusvalta on 

kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana, joten niiden aseman tarkasteleminen ja 

kulttuurisen riskiteorian päivittäminen on tärkeää. Lisäksi arktisen alueen 

maankäyttökysymyksissä eri näkökulmien selvittäminen on hyödyllistä. 

Tutkimustietoon perustuva päätöksenteko ja yritystoiminta tarjoavat ratkaisuja 

ympäristönmuutoksen haasteisiin. 

Douglas ja Wildavsky (1982, 61) pohtivat, pystyvätkö tutkijat riskikeskustelussa 

muita paremmin erottamaan tieteellisen poliittisesta. He arvioivat, että tutkijoilla on 

mahdollisuudet tehdä keskustelusta hallittavampi ja vähemmän riitaisa. Pyrin 

kirjoittamaan riskeistä rakentavasti ja tiedostan omat kulttuuriset ja henkilökohtaiset 

(riski)vinoumani. Olen ympäristöjärjestöjen lailla huolestunut ympäristön tilasta ja 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ymmärrän Lapissa toimivien 

maankäyttömuotojen harjoittajien intressit. En näe erilaisia lähtökohtia toisiaan 
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poissulkevina vaihtoehtoina maankäyttömuotojen suunnittelussa. Koen tärkeäksi 

tutkia aihetta, joka vaikuttaa ihmisiin ja muihin eläimiin paikallisesti, 

yhteiskunnallisesti ja globaalisti. 

Etnografiassa ihmisiä tarkastellaan osittain objektiivisesti ja osittain subjektiivisesti. 

Tutkijalla on väistämättä kentälle lähtiessään jonkinlainen käsitys siitä, miten 

maailma toimii. Avoimeen mieleen tulee kuitenkin pyrkiä. Tutkijan tulee tiedostaa 

omat ennakko-olettamukset, perehtyä tutkimuskirjallisuuteen ja selvittää, mitä 

teorioita on käytetty aihepiirin tutkimiseen. (O’Reilly 2005, 3, 26–27.) Ennen 

kentälle lähtemistä pohdin ennakko-olettamuksiani ympäristöjärjestöistä. Luonto-

Liitosta olin saanut käsityksen, että se on ensijaisesti lapsille ja nuorille toimintaa 

järjestävä yhdistys. Olikin mielenkiintoista huomata, että Luonto-Liitto järjestää 

mielenosoituksia ja lobbaa päättäjiä. Suomen luonnonsuojeluliiton ajattelin olevan 

pitkäikäinen ja suhteellisen neutraali järjestö. Kenttätöideni aikana minulle selvisi, 

että sen toiminta on paikallistasolla Suomen laajinta. WWF oli ympäristöjärjestöistä 

minulle entuudestaan tutuin muun muassa erilaisten kummiuskampanjoiden myötä, 

vaikkakaan en itse kummina toimi. 

Käsitteet, menetelmät ja tutkimusasetelma vaikuttavat aina tutkimuksen tuloksiin. 

Teoriaohjaavassa analyysissä aiempi tieto tutkimuskohteesta tukee analyysin 

tekemisessä ja tarjota tutkimukseen uusia ajattelutapoja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

97–99.) Tutkielmani on teoriaohjaava, koska olen rakentanut tutkimuskysymyksiä, 

tutkimuksen tavoitetta ja haastattelukysymyksiä kulttuurisen riskiteorian pohjalta. 

Douglasin teoriat ovat yksi keskeinen elementti PITCH-hankkeessa, joten on 

luontevaa, että niiden vaikutus näkyy työssäni. Rajaorganisaatio-käsite on tullut 

osaksi tutkielmaani vasta aineistonkeruun jälkeen. Metodologiaa ovat ohjailleet 

PITCH-hankkeessa kehitetyt skenaariot. 

3.1.1 PITCH-hankkeen skenaariot 

Järjestimme Rovaniemellä 27.5.2016 Muuttuva pohjoinen ja ympäristöhallinnan 

haasteet -työpajan. Siitä painettiin syksyllä 2016 raportti, jonka laatimiseen 

osallistuin. Työpajaan kehitettiin skenaarioharjoite, jota sovelsin haastatteluissani. 
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Työpajaan kutsuttiin edustajia ympäristöhallinnon eri portailta ja tutkimuslaitoksista. 

Tavoitteena oli luoda keskustelua ilmastonmuutoksen tietotarpeista ja siitä, miten 

Lapin maankäyttäjien näkökulmat huomioidaan kestävästi. Skenaarioharjoitteella 

avattiin keskustelua tulevaisuudesta. Skenaariot ovat mahdollisia kehityspolkuja 

maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen. Ne ovat Luonto resurssina, Vaihtokaupat, 

Välimiesfoorumi ja Maisemaverkko. (Vanhanen et al. 2016, 3–4, 16–17.)  

Skenaariot on esitelty työpajaraportissa (Vanhanen et al. 2016, 8) julkaistussa, alla 

olevassa nelikentässä. Potentiaalisia ääripäitä edustavat enemmistön valta
2
 versus 

positiivinen syrjintä
3

 ja talouskasvun turvaaminen 
4

 versus luontoarvojen 

turvaaminen 
5
.   

 

Kuvio 2. Skenaariot nelikentässä. (Vanhanen et al. 2016, 8.) 

                                                

 

2
 Päätökset tehdään enemmistön mielipiteen mukaisesti. 

3
Positive discrimination, afformative action, vahvistava erityiskohtelu: vähemmistöjen erityisoikeudet 

turvataan päätöksenteossa. 

4
 Päätöksenteko tapahtuu markkinoiden ehdoilla. 

5
 Luontoarvot priorisoidaan markkinoiden edelle. 
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Luonto resurssina -skenaarion keskeisenä tavoitteena on talouskasvun turvaaminen. 

Talouskasvun ja vapaiden markkinoiden uskotaan tuovan sosiaalista hyvinvointia. 

Skenaariossa taloudellisesti vahvat maankäyttömuodot dominoivat päätöksentekoa. 

(Vanhanen et al. 2016, 6). Pohjoisiin alueisiin suhtaudutaan resurssina (Vanhanen et 

al. 2016, 6 <- Borgeson 2013). Ilmastonmuutokseen sopeudutaan, jos se muodostaa 

uhkan talouskasvulle (Vanhanen et al. 2016, 6 <- IPCC 2014). 

Vaihtokaupat-skenaariossa haetaan tulevaisuuden markkinamekanismeja, jotka 

auttavat luomaan ekosysteemipalveluita ja luontohyödykkeitä (Vanhanen et al. 2016, 

7 <- Pascual et al. 2014). Pohjois-Suomessa markkinamekanismeiksi esitetään muun 

muassa kannanhoitokannustimet, intensiivisen maankäytön harjoittajien maksamat 

luontohaittakorvaukset ja metsiin kohdistuva luonnonarvokauppa. Lisäksi 

maanomistajille voidaan tarjota mahdollisuus antaa maitaan suojeluun korvausta 

vastaan. (Vanhanen et al. 2016, 7 <- Primmer et al. 2013.) 

Välimiesfoorumi-skenaariossa ryhmät, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa, voivat 

osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon (Vanhanen et al. 2016, 6). Foorumi 

aktivoituu jo siinä vaiheessa, kun orastavia konflikteja ja ristiriitoja havaitaan 

(Vanhanen et al. 2016, 7 <- Daniels & Walker 2001). Foorumiin voivat osallistua 

kansalliset, kansainväliset ja paikalliset toimijat (Vanhanen et al. 2016, 7 <- Sarkki 

2011). 

Maisemaverkko-skenaariossa maankäytön suunnittelussa haetaan solmuja ja ”ei-

alueita”. Intensiivisemmän maankäytön alueet sijoittuvat solmukohtiin. Solmujen 

ulkopuolelle, ei-alueille, jätetään sijaa luonnolle. (Vanhanen et al. 2016, 7.)  

Luontoarvot pyritään turvaamaan ylhäältä alas suuntautuvalla päätöksentekomallilla, 

jolloin paikallistason vaikuttavuus jää vähäisemmäksi (Vanhanen et al. 2016, 7 <- 

Wilhusen et al. 2002; Ekins et al. 2003). 

Määrittelen kulttuurisen riskiteorian näkökulmasta Vaihtokaupat- ja Luonto 

resurssina -skenaariot individualismiin nojaaviksi tulevaisuudenkuviksi. Luonto 

resurssina -skenaariossa painotetaan talouskasvua ja Vaihtokaupoissa haetaan 

ratkaisuja ympäristökysymyksiin markkinamekanismeista. Välimiesfoorumi- ja 
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Maisemaverkko-skenaariot edustavat hierarkkisia vaihtoehtoja. Välimiesfoorumissa 

korostetaan järjestäytyneen päätöksenteon merkitystä ja Maisemaverkossa 

painotetaan ylhäältä alas suuntautuvaa päätöksentekoa. 

3.1.2 Eettisyys tutkielmassa 

American Anthropological Association on linjannut eettiset periaatteet, joita 

antropologien on suositeltavaa noudattaa työssään. Keskeinen periaate on, ettei 

antropologi aiheuta tutkimuksellaan harmia tutkittaville tai tutkijayhteisölle. Tutkijan 

on kerrottava avoimesti tutkimilleen henkilöille, mikä on tutkimuksen tarkoitus. 

(American Anthropological Association 2016.) Carolyn Fluehr-Lobbanin (1998, 190) 

mukaan tutkijan on huolehdittava, että informantti antaa tietoisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumiseen. Selitin yhteydenottopyynnöissäni, mikä informantin 

rooli on tutkimuksessa. Lähetin jokaiselle haastateltavalle etukäteen 

tutkimussuunnitelmani luettavaksi. Ennen haastatteluja jokainen informantti kirjoitti 

kahtena kappaleena suostumuslomakkeen haastatteluun (liite 1).  

Tutkijan on syytä pohtia, miten hänen saamansa rahoitus voi vaikuttaa tutkimukseen 

(Fluehr-Lobban 1998, 181). PITCH-hankkeen rahoittajana toimii Norjan 

tiedeneuvosto. Neuvoston tavoitteena on tukea norjalaista eri tieteenaloilla tehtävää 

tutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa yhteiskunnan ja 

taloussektorin haasteista, lisätä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti ja 

kehittää raameja oppimiselle, innovaatioille ja sovellutuksille. (The Research 

Council of Norway 2017.) Olen suunnannut tutkimustavoitteeni siten, että se 

palvelee hankkeen tavoitteita. Raportoin tutkielmani tulokset tutkimushankkeelle. 

Tuloksiani saatetaan hyödyntää myöhemmissä hankkeen julkaisuissa.  

Tutkijan täytyy pohtia, miten hänen tekemäänsä tutkimusta voidaan käyttää tai miten 

se voi vaikuttaa tutkittavien elämään. Tutkijan on esitettävä informantin kertomat 

asiat totuudenmukaisesti. (O’Reilly 2005, 65–66.) Pyrin hyvään itsereflektioon. 

Tutkijan on oltava avoin ja toimittava informantin kanssa yhteistyössä eikä siten, että 

tutkija asettaa itsensä informantin yläpuolelle (Fluehr-Lobban 1998, 190). 
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Suhtauduin kenttätöissäni ja analysointivaiheessa informantteihini ja heidän 

mielipiteisiinsä kunnioittavasti. 

Informanteilla on oikeus pitäytyä anonyymeinä. Heille on taattava mahdollisuus 

säilyttää kunniansa, hyvinvointinsa ja yksityisyytensä. (American Anthropological 

Association 2016.) Anonyymeista informanteista kirjoitan siten, ettei esimerkiksi 

heidän työnsä sisältö paljasta, keitä he ovat. 

Tutkija on velvollinen kommunikoimaan tuloksistaan avoimesti ja 

totuudenmukaisesti yleisölle (American Anthropological Association 2016). Olen 

tavoitellut neutraalia tutkimusotetta. Pyrin tutkielmallani tarjoamaan rakentavaa 

näkökulmaa Lapin ympäristönmuutoskeskusteluun, en kasvattamaan 

vastakkainasetteluja. Tunnistan, että Lapin ympäristönmuutos ja siihen liittyvät 

alueenkäyttöintressit ovat sensitiivinen aihe tutkia. 

3.2 Aineiston hankkiminen 

Haastattelin maaliskuussa 2017 neljä informanttiani Helsingissä järjestöjen 

keskustoimistoilla sekä yhden Rovaniemellä paikallisjärjestön toimistolla. Kukin 

haastattelu kesti 1-2 tuntia, ja kaikki haastattelut nauhoitettiin. Litteroin nauhat 

loppukevään 2017 aikana. 

Olen käyttänyt haastatteluissani puolistrukturoitua ja strukturoimatonta tyyliä. 

Strukturoimaton haastattelu on keskustelunomainen haastattelumuoto, jossa 

tarkkarajaisia kysymyksiä ei esitetä. Sen sijaan tutkija antaa lähinnä aihepiirejä, 

joista puhua. Puolistrukturoidussa haastattelussa halutaan saada vastauksia tiettyihin 

kysymyksiin ja samalla etsiä haastateltavan omia näkökulmia asioihin. (O’Reilly 

2005, 116.) Päädyin jakamaan haastattelurungon (liite 2) kahteen osioon. 

Haastattelun ensimmäisessä osiossa noudatin puolistrukturoitua kaavaa, kun taas 

toisessa osiossa pyrin luomaan vapaata keskustelua PITCH-hankkeen skenaarioista.  

Haastattelukysymykset voivat olla avoimia, vapaasti vastattavia kysymyksiä tai 

suljettuja kysymyksiä, joihin vastausvaihtoehdot ovat rajalliset. Avoimissa 

kysymyksissä vastaukset ovat syvällisempiä, perustellumpia ja selkeämpiä kuin 
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suljetuissa kysymyksissä. (O’Reilly 2005, 120.) Haastattelukysymykseni olivat 

avoimia, koska tavoittelin informanttien näkökulmia ympäristönmuutokseen. Herbert 

J. Rubinin ja Irene S. Rubinin (2005, luku 7) mukaan haastattelu on suositeltavaa 

aloittaa yleisillä kysymyksillä, jotka lämmittelevät keskusteluun. Aloitin haastattelut 

kysymällä haastateltavan työnkuvasta ja järjestön toiminnasta. Seuraavat kysymykset 

koskivat Lapin ympäristönmuutoksen riskien taustoja ja niihin varautumista ja 

reagoimista. Siitä siirryin kysymyksiin, jotka koskivat alkutuotannon riskejä ja 

tulokaslajeihin liittyviä riskejä. Tulokaslajiriskit jäivät myöhemmin marginaaliin 

tutkielmassani, koska ne tuotiin ensisijaisesti esille yhtenä ilmastonmuutoksen 

seurauksena. Toin ne sen mukaisesti analyysissani esille. Ensimmäisen osion 

viimeisenä vaiheena esitin kysymyksiä järjestön vaikutustyöstä ja toiminnasta. 

Haastattelun toisessa vaiheessa esittelin skenaariot lyhyesti (ks. liite 2) ja näytin 

samalla työpajaraportistamme skenaarionelikenttää (ks. kuvio 2). Pyrin nelikentän 

avulla visualisoimaan informanteille skenaarioita ja parantamaan niiden 

ymmärrettävyyttä eritoten suhteessa nelikentän akseleiden ääripäihin. Jokaisen 

skenaarion esittelemisen jälkeen pyysin informanttejani kommentoimaan niitä 

vapaalla kerronnalla. 

Täydentävien kysymysten tarkoituksena on saada haastateltavalta lisätietoa hänen 

mainitsemastaan asiasta. Selventävät kysymykset auttavat informanttia pysymään 

aiheessa tai tarkentamaan sanomisiaan. (Rubin & Rubin 2005, luku 7.) Käytin sekä 

täydentäviä että selventäviä kysymyksiä. Ohjasin informanttia vastaamaan 

esittämääni kysymykseen, jos hän vastasi aiheen vierestä. Kysyin pari kertaa samaa 

asiaa eri tavoilla, jotta sain yksityiskohtaisempaa näkökulmaa aiheeseen.  

Tutkijan on tärkeää pohtia, millaisen roolin hän omaksuu haastattelussa ja miten 

rooli voi vaikuttaa haastateltavaan. Tutkija voi esittää omia näkemyksiään, jotta 

haastateltava ymmärtää, että keskusteltava aihepiiri on tutkijalle tuttu. Tutkijan on 

kuitenkin varottava vaikuttamasta haastateltavan vastauksiin. Haastatteluun 

kannattaa suhtautua tilanteena, jossa haastateltavalta oppii uutta. (O’Reilly 2005, 145, 

148–149.) Haastattelujen aikana pyrin olemaan helposti lähestyttävä, empaattinen ja 

kunnioittamaan edustajien näkemyksiä. Esitin omia näkemyksiäni hyvin niukasti, 
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koska en halunnut vastauksiin vinoumaa. Jos jokin kysymys tuntui haastateltavasta 

hankalalta, esitin sen eri tavalla tai havainnollistin kysymystä käytännön esimerkillä. 

Otin huomioon, että haastattelemani edustajat toimivat asiantuntijatyössä. Oletin, että 

ympäristönmuutokseen liittyvä perussanasto on heillä hallussa, kuten olikin. 

Tehtäväni ei ollut haastaa heidän näkemyksiään tai kritisoida heidän näkökulmiaan. 

Pyrin kannustamaan siihen, että informantit puhuivat sensuroimatta ajatuksiaan. 

Haastattelujen lisäksi olen tehnyt tekstianalyysia ympäristöjärjestöjen lehdistä, jotka 

on julkaistu 2016 ja alkuvuodesta 2017. Lehdet ovat WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta, Suomen luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija ja Luonto-Liiton Nuorten 

Luonto. Kukin lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.  

Pyrin ajallisella otannallani saamaan mahdollisimman tuoretta tietoa järjestöjen 

ympäristöriskikäsityksistä. Valikoin lehdistä Lappiin ja arktiseen alueeseen liittyvän 

aineiston. Huomionarvoista on, että Luonto-Liiton lehdissä käsitellään tutkielmani 

aihepiiriin kuuluvia asioita vähemmän kuin Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n 

lehdissä edellä mainitulla ajanjaksolla. WWF:n lehtiartikkeleita on määrällisesti 

eniten, joskin useat artikkelit ovat varsin lyhyitä. Alla olevassa taulukossa ovat 

listattuna 15 artikkelia, jotka olen tutkielmassani analysoinut: 

Taulukko 1. Tutkielmaan valikoitu lehtiaineisto 

Lehden nimi / lehtiartikkelin 

kirjoittaja 

Lehden 

numero 

Lehtiartikkelin otsikko 

Luonnonsuojelija / Siivonen, Felix 3/2016 Biotalous: Toinen Sampo. 

Luonnonsuojelija / Muurinen, Heta 3/2016 Mistä toivoa ilmastonmuutokseen? 

Luonnonsuojelija / Hulkko, Liisa 4/2016 Miten ylilaidunnusongelma 

ratkaistaan? 

Luonnonsuojelija / Kaartinen, 

Riikka 

4/2016 Poroaidan takaa 
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Nuorten luonto / Granroth, Christa 1/2016 Skandinavian susilla rajat ovat 

kiinni 

Nuorten luonto / Marttila-Tornio, 

Heikka 

4/2016 Ilmastonmuutos iskee pohjoisen 

talveen 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta / Fritze, Joonas 

3/2016 Arktinen luonto muutoksen kourissa 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta / Fritze, Joonas 

3/2016 Tervetuloa takaisin 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta / Rohweder, Liisa 

3/2016 Säilytetään arktiset eläinlajimme 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta  

4/2016 Arvokas lohijoki uhattuna  

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta / Nikkanen, Hanna 

4/2016 Kumpi on pelottavampi, klovni vai 

ilmastonmuutos? 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta 

4/2016 Raskaan polttoöljyn käyttö on 

kiellettävä arktisilla alueilla 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta 

1/2017 Ahman rauhoitus lopetettiin 

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta 

1/2017 Ensin katosi susi, sitten naali   

WWF – Lehti elävän maapallon 

puolesta / Korkman, Siksten 

1/2017 Trump polkee tärkeimpiä arvojani 

Keskityin lehtiaineistollani täydentämään haastatteluaineistoa siitä, mitkä ovat 

ympäristöjärjestöjen keskeiset riskikäsitykset. Lehtiaineistolla vastaan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni järjestöjen riskikäsityksistä ja riskeihin varautumisen 

keinoista. Järjestöjen rajaorganisaationa toimiminen ja vaikuttamisen tavat eivät 
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juurikaan tule lehdissä esille. Pikemminkin lehdet ovat yksi keino, jolla pyritään 

vaikuttamaan kulttuurissa vallitseviin riskikäsityksiin. 

3.3 Teorian ja metodologian soveltaminen aineistoon 

Etnografinen tutkimus on iteratiivista eli se etenee spiraalimaisesti, ei lineaarisesti. 

Tutkimusprosessissa ei siirrytä selkeästi työvaiheesta toiseen. Tutkija saattaa lähteä 

kentälle, analysoida keräämänsä aineiston ja palata sen jälkeen kentälle hankkimaan 

lisämateriaalia. (O’Reilly 2005, 26–27, 177.) Aloitin kenttätyöni tutustumalla 

ympäristöjärjestöjen nettisivuihin, julkaisuihin ja sosiaaliseen mediaan sekä 

perehtymällä kulttuuriseen riskiteoriaan. Seuraavaksi haastattelin informantit ja 

litteroin haastattelut. Litteroituani aloitin haastatteluaineiston analyysin. Pian sen 

jälkeen päädyin keräämään täydentävää aineistoa järjestöjen lehdistä. 

Aineiston analysoiminen tarkoittaa aineiston tiivistämistä, lajittelua ja organisoimista. 

Aineisto jaotellaan otsikoiden alle, ja otsikoiden välille haetaan yhteyksiä. (O’Reilly 

2005, 184.) Aloitin haastatteluaineiston analysoimisen jaottelemalla vastaukset 

haastattelukysymysten mukaisesti. Etsin vastauksista samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. Hain aineistosta keskeiset riskit ja riskeihin varautumiseen liittyvät 

asiat. Seuraavaksi analysoin Lappiin ja arktiseen alueeseen liittyvät lehtiartikkelit ja 

etsin niistä riskikäsityksiä. Liitin lehtiaineiston haastatteluaineistoon. Lehtiaineistosta 

nousi esille monin paikoin samoja riskejä kuin haastatteluaineistosta, mutta myös 

täydentäviä näkökulmia. Lopuksi etsin teoriasta relevantit asiat ja sovelsin teorian ja 

aineiston kokonaisuudeksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti.  

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa aineisto analysoidaan teorian periaatteiden 

mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117–119). Tulkitsin aineistoa tukeutuen 

kulttuurisen riskiteorian periaatteisiin. Käsittelin aineistosta nousevia riskejä ja niihin 

varautumista sosiaalisina konstruktioina. Analysoin, millä tavalla riskikäsitykset ovat 

sovellettavissa riskiteorian sosiaalisen järjestäytymisen muotoihin.  

Etnografisessa tutkimuksessa teoria auttaa ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. 

Teoriasta sovelletaan ilmiöön sopivat osat, joiden valikoiminen kehittää teorioita 

eteenpäin sosiaalitieteiden kentällä. (O’Reilly 2005, 199.) Valikoin kulttuurisesta 
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riskiteoriasta ja rajaorganisaatioteoriasta aineistooni soveltuvat ajatukset. En 

esimerkiksi käsittele työssäni Douglasin kuuluisaa grid-group-jaottelua, koska olen 

löytänyt sosiaalisen järjestäytymisen muodoista ja reunalla toimimisesta riittävästi 

tarttumapintaa pro gradu -tutkielman laajuiseen työhön. 

Riskissä yhdistyvät tieto tulevaisuudesta ja yksimielisyys siitä, mikä olisi haluttu 

tulevaisuudenkuva. Riskejä analysoidessa on selvitettävä, mihin hyvä elämä 

kulttuurissa perustuu. (Douglas & Wildavsky 1982, 5, 175.) Etsin aineistosta hyvän 

elämän määritelmiä ja haluttuja tulevaisuudenkuvia. Parhaiten se onnistui 

strukturalistisen antropologian mukaisesti kääntämällä nimetyt riskit päinvastaisiksi; 

esimerkiksi riskinä näyttäytyvän teollisen luonnonvarojen hyödyntämisen vastakohta 

on mahdollisimman laajasti suojeltu luonto. Suojeltu luonto on siten ihanteellinen 

tulevaisuudenkuva ja hyvän elämän perusta. Säilytin kuitenkin analyysissa 

Douglasin korostaman joustavuuden ja pyrin pois turhan yksinkertaistavasta 

määrittelystä (ks. Wuthnow et al. 1984, 79, 82–83). Analyysini päätteeksi pystyin 

väittämään, että tutkimani järjestöt toimivat yhteiskunnan reunalla 

luonnonsuojelullisen ideologiansa takia.  

Riskidebatin analysoinnissa on selvitettävä, ollaanko yhteiskunnassa vallitsevan 

järjestelmän kannalla vai sitä vastaan (Douglas & Wildavsky 1982, 175). 

Tutkimusprosessini alussa selvitin, kritisoidaanko Luonto-Liitossa, Suomen 

luonnonsuojeluliitossa ja WWF:ssa hierarkiaa ja individualismia ja voidaanko 

järjestöjä siten määritellä yhteiskunnan reunalle. Haastattelujen skenaarioharjoitteen 

kautta pääsin tarkastelemaan sitä, miten ympäristöjärjestöissä suhtaudutaan 

individualismiin ja hierarkiaan ympäristönhallintakysymyksissä. Skenaarioissa 

esitetään molempiin järjestäytymisen muotoihin nojaavia tulevaisuudenkuvia. 

Tulevaisuudenkuvien kautta voi tarkastella, millaisia riskikäsityksiä järjestöissä 

vallitsee (Douglas & Wildavsky 1982, 5). Skenaarioista löydettiin paljon 

hyödynnettäviä elementtejä mutta myös ongelmia. Eritoten hierarkkisia 

toimintamalleja kannatettiin ratkaisuiksi ympäristökysymyksiin, joskin niiden 

keskusjohtoinen ote herätti kritiikkiä. Ideologisesti luonnon resurssihyödyntämistä 

vastustettiin, mutta kohtuullinen individualismi nähtiin myös ratkaisuna 
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ympäristöongelmiin. Skenaarioharjoitteen lisäksi ytimen ratkaisujen tukeminen ja 

vastustaminen nousivat monin paikoin esille muussa haastatteluaineistossa ja osin 

myös lehtiaineistosta. 

Järjestöjen paikoin myönteinen suhtautuminen ytimeen monipuolisti kuvaa 

ympäristöjärjestöistä reunalla toimivina ryhminä. Aineistonkeruun päätteeksi ei ollut 

perusteita väittää, että järjestöt ovat hierarkkisesti järjestäytyneitä reunalla toimivia 

ryhmiä, koska ne ovat toimivat hierarkian lisäksi suhteessa individualismiin. Lisäksi 

järjestöt ottavat kontaktia suureen yleisöön. Lahkomaiseen reunalla toimimiseen 

yhtäläisyyksiä ei löytynyt muualta kuin luonnonsuojelullisesta ideologiasta. Olin 

alkupisteessä; järjestöt toimivat kiistatta yhteiskunnan reunalla eivätkä ytimessä, 

mutta miten? Tässä vaiheessa katsoin parhaaksi kyseenalaistaa, ovatko lahkomainen 

ja hierarkiamainen reunalla toimiminen ainoita reunalla toimimisen muotoja. 

Douglasin ja Wildavskyn (1982, 1) mukaan ihmiset eivät voi tietää, mitä riskejä he 

kohtaavat tulevaisuudessa, mutta heidän tulee käyttäytyä ikään kuin pystyisivät. 

Päätin tarkastella, miten ympäristöjärjestöt käyttäytyvät eli varautuvat riskeihin 

riskikäsitystensä pohjalta. Havaitsin, että järjestöt käyttäytyvät kuin rajaorganisaatiot, 

koska ne toimivat eri tahojen välillä ja välittävät tutkimustietoa. Toisinaan 

teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa olemassa oleviin teorian periaatteisiin on syytä 

lisätä uusi, aineistosta nouseva luokka (Tuomi & Sarajärvi 2009, 119). 

Tutkielmassani uudeksi luokaksi yhteiskunnan reunalle nousi rajaorganisaationa 

toimiminen.  

Rajaorganisaatio-käsite tuli siis osaksi tutkielmaani vasta kenttätöiden jälkeen. Sen 

soveltaminen aineistoon oli mahdollista pienen onnenkantamoisen kautta. 

Haastattelukysymyksiä laatiessani päätin riskikäsitysten etsimisen lisäksi selvittää, 

millaista vaikutustyötä ympäristöjärjestöt tekevät. Pyrin ymmärtämään, miten 

järjestöt toimivat suhteessa muihin Lapissa vaikuttaviin tahoihin. Vastasin 

valinnallani teoreettiseen pulmaani siitä, että kaksi reunalla toimimisen muotoa ovat 

liian suppeita selittämään tutkimieni järjestöjen toimintaa.  
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Tutkijan on syytä säilyttää kirjoittaessaan refleksiivinen ote. Refleksiivisyydellä 

tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii, millaista muiden kirjoittamaa etnografiaa hän 

lukee ja miten hän kirjoittaa omaa etnografiaansa. Tutkijan on tiedostettava, että hän 

toimii osana ympäröivää maailmaa. (O’Reilly 2005, 211.) Olen suhtautunut 

kulttuuriseen riskiteoriaan refleksiivisesti ja pyrkinyt päivittämään sitä. Lisäksi olen 

jäsennellyt, missä määrin rajaorganisaatio-käsitettä voi soveltaa 

ympäristöjärjestöihin. Olen kyseenalaistanut, onko rajaorganisaatio syytä määritellä 

käsitteenä monimuotoisemmin kuin tieteen ja poliittisten prosessien välillä 

toimimisena, kuten se usein määritellään. Olen kirjoittanut oman etnografiani 

pyrkien objektiiviseen, neutraaliin näkökulmaan. 

Esittelen seuraavaksi luvussa neljä riskit, jotka nousevat aineistossani 

merkittävimmiksi. Riskit ovat  

1) ilmastonmuutoksen vaikutukset lajeihin  

2) ylilaidunnus ja poroelinkeinon haasteet 

3) petoeläinpolitiikka  

4) teollinen luonnonvarojen hyödyntäminen.  

Esittelen, miten riskeihin tulisi ympäristöjärjestöjen näkökulmasta varautua. 

Analysoin luvun lopussa, miksi Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF 

ovat riskikäsitystensä perusteella reunalla toimivia ryhmiä. 
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4 Monimuotoisuutta uhkaavat riskit 

4.1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset lajeihin 

Ympäristöjärjestöistä nostetaan esiin huoli, että pohjoisen Suomen kasvi- ja 

eläinlajiston monimuotoisuus heikkenee ilmastonmuutoksen takia. Luontoliiton 

Nuorten luonto -lehdessä (Marttila-Tornio 2016, 17–19) ilmastonmuutos 

määritellään globaaliksi ympäristöongelmaksi. WWF:n lehdessä (Rohweder 2016, 3) 

sen todetaan olevan suurimpia globaaleja kriisejä. Lehdissä kirjoitetaan, että arktinen 

alue lämpenee nopeammin kuin muut alueet keskimäärin, mikä asettaa riskin alueella 

eläville lajeille.  

Suomen luonnonsuojeluliitosta huomautetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

vesistöihin. SLL2 huomauttaa vesien rehevöitymisestä. SLL1:n mukaan sadannat 

lisääntyvät, virtaamat kasvavat ja pohjavesien liikkeet muuttuvat. Lisäksi 

mannerjään sulaminen vaikuttaa merivirtoihin ja sitä kautta ravintoketjuihin. Suomen 

luonnonsuojeluliitosta todetaan, että sulamisen seurauksia ei ole Suomessa pohdittu 

riittävästi eikä aihetta ole myöskään tutkittu tarpeeksi. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisiin ekosysteemeihin huolettavat WWF:ssa. 

Järjestön lehteen (Fritze 2016a, 16) haastatellun WWF2:n mukaan arktisen alueen 

ravintoketjut ovat yksinkertaisia, mistä syystä yhdenkin lajin katoaminen vaikuttaa 

koko ekosysteemiin. WWF1:n mielestä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ja 

näkyvät tulevina vuosikymmeninä vielä voimakkaammin kuin tänä päivänä. 

WWF2:n mukaan arktisiin oloihin sopeutuneet lajit eivät pääse juurikaan 

pakenemaan muuttuvaa ympäristöä pohjoisemmaksi.  

Kaikki tutkimani järjestöt ovat huolissaan tulokaslajeista, jotka siirtyvät lämpenevän 

ilmaston myötä pohjoisemmaksi. Luonto-Liiton lehteen (Marttila-Tornio 2016, 17–

19) haastateltu Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Kirsti Jylhä toteaa, että eteläiset 

lajit pystyvät siirtymään kohti pohjoista, kun taas pohjoisen eläimet ja kasvit kärsivät 

uusista kilpailijoista. WWF:sta ilmaistaan sama huoli: 
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WWF1: Eteläiset lajit leviää sinne Lappiin ja syrjäyttää niitä 

tunturilajeja, jotka ei sitten tietyn rajan jälkeen enää voi paeta ylemmäs 

tai pohjoisemmas. 

T: Niin. 

WWF1: Tulee tunturinhuippu tai meri vastaan. 

Suomen luonnonsuojeluliitosta todetaan, että ilmastonmuutos, ihmisten liikkuminen, 

malminetsintä, väärät valinnat ja tekniikan kehittyminen ovat aiheuttaneet 

tulokaslajiongelman: 

Vääristä valinnoista, aikoinaan tehty ehkä, toivottavasti nykyään ei 

ennää niin paljon. Istutetaan jotain ihan vierasta lajia meille. Et kyllä 

se on lähinnä ihmistoiminnan, ja kenties sitten kun ilmastonmuutoksen 

myötä tullee pohjoisia lajeja häviämään ja eteläiset leviää. (SLL2) 

Ilmastonmuutosriskit esitetään aineistossani useimmiten tulevaisuudessa toteutuviksi, 

mutta nykyhetkestäkin annetaan esimerkkejä. WWF:n ja Suomen 

luonnonsuojeluliiton mukaan ilmastonmuutos on jo vaikuttanut naalin 

esiintyneisyyteen Suomessa. 

SLL1: Naali ei oo pesiny Suomessa enää vuosiin. Voidaan sanoa, et se 

on tavallaan kadonnu. 

T: Onko se sitten vähän semmoinen ennakkotilanne siitä, miten muille 

lajeille saattaa käydä? 

SLL1: Kyllä se on hyvä esimerkki. Se on oikein hyvä esimerkki. Että näit 

on sitten varmaan muita, jotka samalla tavalla riippuvaisia 

myyräsykleistä on esimerkiks monet petolinnut, joista ensimmäisenä 

tunturipöllö ja tunturihaukka, jotka monesti pesii vaan huippuvuosina ja 

jotka on myös semmoisia eläimiä, että ne on hyvin arktisia. Ja jos 

ilmastovyöhykkeet tavallaan siirtyy tai jopa katoaa, niin molemmille 
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löytyy sitten korvaavia ja vahvempia lajeja, jotka tulee etelämpää ja 

valtaa tilaa.  

Naalin häviämiselle esitetään lukuisia syitä, joskin ilmastonmuutoksen osuus 

korostuu. WWF:n mukaan etelästä saapunut kettu on syrjäyttänyt naalin. Hän arvelee, 

että ilmastonmuutoksen lisäksi suden hävittäminen Lapista on saattanut vaikuttaa 

naalin tilanteeseen, koska susi on perinteisesti pitänyt kettukantaa kurissa. WWF:n 

lehdessä (Fritze 2016b, 12–15) esitetään naalin häviämiselle samat syyt sekä 

todetaan, että myyrä- ja sopulikannat, naalin pääravinto, ovat olleet heikkoja viime 

vuosina.  

Toivoa naalin palaamisesta Lappiin ei ole kuitenkaan menetetty. WWF:n lehdessä 

(Fritze 2016b, 12–15) ”Suomen uhanalaisin nisäkäs” toivotetaan taas tervetulleeksi 

Lapin luontoon. Lehteen haastateltu Metsähallituksen puistomestari Petteri Polojärvi 

on tehnyt riistakameran kautta havainnon kahdesta naalista, jotka ovat pesineet 

Suomen puolella todistetusti ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996. Toinen naaleista 

on kadonnut kuitenkin reilu kuukausi havainnon jälkeen. Toiveet naalipariskunnan 

lisääntymisestä ovat kariutuneet. Polojärvi kommentoi jäljelle jääneen naalin 

kohtaloa: ”Eläimiähän ei tulisi inhimillistää, mutta oli se surkean näköinen kuvissa. 

Ikään kuin se olisi yksin pällistellyt, että mihin kumppani on lähtenyt.”  

Kaikista järjestöistä todetaan, että tulokaslajiongelmaan tulisi reagoida 

päätöksenteon kautta ennaltaehkäisevästi. Luonto-Liitosta todetaan, että 

päätöksenteossa tulisi pyrkiä siihen, että Suomeen kiellettäisiin tuomasta vieraslajeja. 

SLL2 peräänkuuluttaa luonnonvaraisten ja tulokaslajien tilanteessa 

varovaisuusperiaatetta: ihmisten ei tulisi istuttaa kasvilajeja, jotka voivat levitä 

luontoon. WWF1 painottaa, että luonnoneläinten suojelussa on aina lajikohtaista, 

kuinka niitä uhkaaviin riskeihin tulisi reagoida. WWF:ssa tulokaslajiongelmaan 

reagoidaan kentällä. WWF:n lehden (Fritze 2016b, 15) mukaan järjestö reagoi naalin 

tilanteeseen kouluttamalla vapaaehtoisia tutkimaan naalin pesimäpaikkoja. WWF on 

myös rahoittanut naalinruokinta-automaatteja ja riistakameroita naalin esiintymisen 

seuraamiseksi.  
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Osa tutkimistani järjestöistä kannattaa tulokaslajien metsästämistä. WWF:sta ja 

Suomen luonnonsuojeluliitosta todetaan, että tulokaslajiriskeihin voivat reagoida 

valtakunnan tason lisäksi paikalliset ihmiset, esimerkiksi metsästäjät. SLL2 

huomauttaa, että tulokaslajeja voi metsästää, jos siitä ei aiheudu haittaa 

alkuperäislajeille. Sen sijaan Luonto-Liitosta metsästäminen kyseenalaistetaan. LL 

pitää ongelmallisena sitä, että ihminen on aiheuttanut esimerkiksi minkki- ja 

supikoiraongelman. Hän pohtii, onko ihmisellä oikeutta puuttua luonnossa elävien 

lajien tilanteeseen tappamalla tulokaslajeja. Metsästyksen sijaan virheiden kanssa 

pitäisi hänen mielestään oppia elämään. 

Ilmastonmuutokseen tulee järjestöjen mukaan yleisesti ottaen varautua lukuisin 

keinoin: 

Ilmastonmuutos on … se suurin kysymysmerkki ja suurin uhka, niin ne 

keinot nyt on tietysti valtava skaala lähtien yksityisen ihmisen 

kulutusvalinnoista kansainvälisiin sopimuksiin. (WWF1) 

Ympäristöjärjestöt korostavat, että pikainen varautuminen ja suunnitelmien 

jalkauttaminen käytännön tasolle on tärkeää. 

No, ilmastonmuutos nyt on tietysti tällainen globaali ongelma, johon 

olis todella kiireistä saada nyt edes semmoinen ratkaisu, et se pysyy 

jossakin kohtuuden rajoissa. (WWF1) 

Nuorten luonto -lehdessä (Marttila-Tornio 2016, 17–19) todetaan, että 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei pystytä ennustamaan tarkasti. Lehdessä kuitenkin 

esitetään huoli siitä, että jos ilmastonmuutokseen ei reagoida, sen seuraukset voivat 

olla vakavampia kuin on arvioitu. WWF:n lehdessä (Fritze 2016a, 16 & Rohweder 

2016, 3) painotetaan, että on tärkeää panostaa arktisen alueen suojeluun ja 

tutkimukseen. WWF:sta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta huomautetaan, että 

ilmastonmuutosta voi jokainen ihminen hillitä omalla käyttäytymisellään. WWF1:n 

mukaan paikalliset ihmiset voivat kalastaa, metsästää tai muuten hyödyntää luontoa 

vastuullisesti. SLL1 toteaa, että riskejä pystytään ehkäisemään vaikuttamalla siihen, 

millaisia hankkeita hyväksytään toteutettavaksi. 
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4.2 Ylilaidunnus ja poroelinkeinon haasteet 

Aineistossani poroelikeino nähdään ylilaidunnusongelman osalta riskinä Lapin 

ympäristölle, koska ylilaidunnus köyhdyttää tunturiluontoa. Toisaalta poronhoitoa 

uhkaavat maankäyttömuodot ja hallinnolliset ongelmat nähdään riskeinä elinkeinolle 

ja sen kannattavuudelle. 

Suomen luonnonsuojeluliitossa ollaan huolissaan laidunten kunnosta. WWF:sta 

todetaan, että ylilaidunnus aiheuttaa riskejä koko tunturiluonnon ravintoketjussa ja 

pikkunisäkäskannoissa: 

Esimerkiks tossa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa on 

lukuja siitä, että valtavaa osaa tunturiluontotyypeistä koskee tän 

poroylilaudunnuksen heikentävä vaikutus. (WWF1) 

Ylilaidunnuksen aiheuttajiksi mainitaan paimentamisen ja laidunkierron puute. 

SLL1:n mukaan porot eivät siirry järjestelmällisesti laitumelta toiselle vaan 

hajaantuvat ympäriinsä, jolloin laitumet eivät ehdi elpyä. Hän toteaa, että 

paimennuksen puute lisää laidunmaaongelmien lisäksi petovahinkoja. 

Ongelmavyyhtiin kytkeytyvät vielä riittämättömät petokorvaukset, joiden takia 

uhanalaisia petoeläimiä metsästetään. Se on SLL1:n mielestä ”ehkä ihan yhtä tyhjän 

kanssa, koska ne petotyhjiöt luultavasti täyttyy”. 

Luonto-Liitossa ollaan ensisijaisesti huolissaan porojen hyvinvoinnista. LL toteaa, 

että järjestön näkökulmasta poronhoito on tehotuotantoa.  Hänestä on ongelmallista, 

että paimennuskulttuurista on luovuttu ”käytännössä kokonaan”: 

Että porothan ovat siellä laitumilla eikä niitä oo suojelemassa tai 

varjelemassa, niistä huolta pitämässä käytännössä kukaan. Ja yhtenä 

asiana sit varmaan, et onhan ollu myös näitten porojen tämmöisiä 

joukkokuolemia siel ja ilmeisesti just ravinnon puutteeseen liittyviä. (LL) 

Suomen luonnonsuojeluliito ja WWF huomauttavat porojen lisäruokinnan riskeistä. 

SLL1:n mielestä on riskialtista ruokkia poroja eteläisessä Suomessa tehotuotetulla 

heinällä, jonka mukana luontoon jää jätteitä kuten paalien muoveja. SLL1 toteaa, että 
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lisäravinnon kuljettaminen maksaa, jolloin joudutaan suuremman kuluttamisen ja 

suuremman tuottamisen kierteeseen. Lisäksi Lappiin leviää vieraslajeja, jotka voivat 

vaikuttaa kokonaisiin luontotyyppeihin ja ravintoketjuihin arvaamattomalla tavalla. 

Myös WWF:sta huomautetaan lisäruokintaheinän mahdollisista vieraslajiongelmista. 

WWF1:n mukaan siinä ei ole toistaiseksi nähty kuitenkaan isompaa ongelmaa. 

Suomen luonnonsuojeluliitossa pohditaan, mistä ylilaidunnusongelma johtuu. 

Luonnonsuojelija-lehden (Kaartinen 2016, 10–14) mukaan ylilaidunnus on ongelma 

vain joillakin poronhoitoalueilla. Lehdessä muistutetaan, että poromäärän lisäksi 

ylilaidunnusriskiin vaikuttavat alueen rehevyys, keskilämpötila ja laidunkierron 

käyttö. Luonnonsuojelijaan (Hulkko 2016, 15) haastateltu järjestön toiminnanjohtaja 

Päivi Lundvall toteaa, että ylilaidunnusongelman ydin ei välttämättä ole aina 

liiallinen poromäärä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa poroja on yhtä paljon kuin 

Suomessa, mutta laitumet ovat vähemmän kuluneita.  

Järjestöt kannattavat sitä, että ylilaidunnusongelma ratkaistaan hallinnollisilla 

säädöksillä. Luonto-Liitosta todetaan, että yksi keino olisi nostaa poronhoitoalueen 

etelärajaa pohjoisemmas. SLL1:n mielestä Lappi olisi syytä jakaa vyöhykkeisiin: 

pohjoisen saamelaiseen poronhoitoon, keskisen Lapin metsätalouden ja poronhoidon 

vyöhykkeeseen ja etelänosien maatalouspainotteiseen vyöhykkeeseen. Alueilla tulisi 

olla erilaiset asetukset ja toimintanormitukset. Ratkaisuksi esitetään myös 

paliskuntien yhteislaidunnuksia. WWF1:n mukaan paliskuntien rajat vaikeuttavat 

poronhoitoa. SLL2 arvelee, että paliskuntien pitäisi olla alueellisesti suurempia, jotta 

porot pääsevät kätevämmin vaihtamaan laitumia. SLL2:n mielestä Suomen tulisi 

sopia muiden Pohjoismaiden kanssa, että ”voi suomalaisten porot mennä vaikka 

Jäämeren rannalle”.  

Järjestöt vastustavat ylilaidunnusta, mutta myös korostavat, että poro ja 

poroelinkeino kuuluvat Lappiin. Järjestöjen mukaan EU:n maatalouspolitiikka on 

ajanut poroelinkeinon isoihin tilakokonaisuuksiin, jolloin paimennusta ei voida enää 

harjoittaa. Poronhoitokysymys on WWF1:n mielestä monimutkainen ratkaista: 
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Se poronhoitoasia on … tietysti hyvin monimutkainen kysymysvyyhti. 

Siihen liittyy saamelaisten oikeudet, poroelinkeino, luonnonsuojelu, 

metsien hakkuut, kaivostoiminta. Että siinäkin tietysti niitä tahoja, jotka 

siihen vaikuttaa ja jotka siihen voi vaikuttaa, on todella paljon. (WWF1) 

Suomen luonnonsuojeluliitossa kannetaan huolta Lapin maankäyttömuotojen 

vaikutuksista poroelinkeinoon. Luonnonsuojelijan (Hulkko 2016, 15; Kaartinen 2016, 

10–14) mukaan erilaiset maankäyttömuodot ”pirstovat porolaitumia” ja 

rakentaminen, matkailu, liikenne ja metsätalous ovat vieneet poroelinkeinolta tilaa. 

SLL2:n mukaan elinkeinoa uhkaavat ”lisääntyny metsätalous, lisääntyvät 

malmietsinnät ja tuulimyllyt ja kaikki”. Järjestön toiminnanjohtaja Päivi Lundvall 

toteaa Luonnonsuojelijassa (Hulkko 2016, 15), että poronhoidon kanssa kilpailevia 

maankäyttömuotoja tulisi rajoittaa. SLL2 on yhtä lailla huolissaan elinkeinon 

kannattavuudesta. Hän toteaa, että tutkijoiden mukaan nykyistä elintasoa ei voida 

saavuttaa pelkästään poronhoidolla. 

Suomen luonnonsuojeluliitosta kiinnitetään huomiota poronhoidon hallinnollisiin 

ongelmiin. SLL1:n mielestä EU:n maataloustukien takia ”tulee käytännössä aika 

hankalaks ja jopa mahdottomaks esimerkiks paimennuksen kautta huolehtia siitä, 

että laitumia käytettäis kestävästi”. Hänen mukaansa maatalouspolitiikan paine 

suurtilallisuuteen on riski luonnon monimuotoisuudelle ja vaikuttaa kielteisesti 

maisemaan. SLL1 huomauttaa, että usein paikallistoimijat ovat Suomen 

luonnonsuojeluliiton kanssa samaa mieltä suurtilojen ongelmallisuudesta. Yrittäjät 

suosisivat mieluummin pienimuotoisemman maatalouden harjoittamista.  

Ympäristöjärjestöissä esitetään ratkaisuiksi poroelinkeinoon liittyviin ongelmiin 

isompia paliskuntakokoja, alueellisia ratkaisuja sekä laidunkierron ja 

paimennuskulttuurin palauttamista. Järjestöissä toivotaan, että poroelinkeinolle 

asetettaisiin ympäristöystävällisyyteen ja kestäviin poromääriin kannustavia 

säädöksiä. LL toteaa, että yksi keino muuttaa Suomen poronhoitopolitiikkaa on saada 

päätöksentekoon painetta kansainväliseltä tasolta. Kuitenkin hän toivoisi muutoksen 

lähtevän kansalliselta tasolta, mitä kannatetaan myös WWF:ssa. WWF1:n mukaan 

valtion ja eritoten Maa- ja Metsätalousministeriön tulisi puuttua ylisuuriin 
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poromääriin ja ylilaidunnusongelmaan. Paliskuntiin, joissa on liikaa poroja, tulisi 

maksaa vähemmän tukia tai evätä luvat poistaa suurpetoja. Luonnonsuojelija-lehden 

(Kaartinen 2016, 10–14) mukaan laidunkiertoon tulisi kannustaa myöntämällä tukia. 

Luonto-Liitosta esitetään, että poromääriä pitää vähentää. Suomen 

luonnonsuojeluliitosta esitetään toisentyyppistä ratkaisua; Luonnonsuojelijan 

mukaan aiempina vuosina poromäärät ovat vaihdelleet, mikä on antanut 

kasvillisuudelle aikaa toipua laidunnuksesta. Lehdessä (Kaartinen 2016, 10–14) 

pohditaan, voisiko ylilaidunnusongelman ratkaista teurastamalla syksyisin poroja 

vaihtelevissa määrin.  

WWF:sta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta peräänkuulutetaan lisätutkimuksen 

tarvetta. WWF1:n mielestä ylilaidunnuksen vaikutuksista Lapin luontoon ei puhuta 

tarpeeksi eikä aihetta ole tutkittu riittävästi. WWF2:n mielestä tulisi selvittää, miten 

ylilaidunnus vaikuttaa tiettyihin lajeihin kuten naaliin tai sopuleihin. Hän esittää, että 

poronhoidon osalta pitäisi tehdä konkreettinen selvitys siitä, minkä poromäärän 

Lapin luonto kestää. Sen pohjalta tulisi jakaa kaikille paliskunnille kiintiömäärät siitä, 

kuinka paljon poroja saa pitää. SLL2:n mielestä poronhoitolakia pitäisi muuttaa siten, 

että siinä velvoitettaisiin ottamaan huomioon tutkimustuloksia. 

Suomen luonnonsuojeluliitossa kannatetaan paikallisuuden huomioon ottamista 

päätöksenteossa. SLL1:n mukaan Maa- ja metsätalousministeriössä ei tunneta 

tarpeeksi hyvin Lapin toimintatapoja ja kulttuurihistoriaa, jotka selittäisivät, miksi 

Lapissa vallitsevat tietynlaiset käytänteet. Luonnonsuojelijan (Kaartinen 2016, 10–14) 

mukaan viimeaikaiset tutkimukset kehottavat mitoittamaan laidunnuksen sopivaksi 

paikallisiin olosuhteisiin. Samaisessa lehdessä (Hulkko 2016, 15) Suomen 

luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall toteaa, että 

poronhoitokysymykseen tulisi tarttua kokonaisuutena. Keskustelua tulisi käydä 

eritoten poronhoitajien ja tutkijoiden kanssa. Lundvall ehdottaa, että poronhoitajien 

kanssa etsittäisiin käytännönläheisiä ratkaisuja kuten voisiko laidunnusta välttää 

kuluneimmilla alueilla.  

Jokaisesta järjestöstä korostetaan, että saamelaisten harjoittaman poronhoidon 

jatkuvuus on tärkeää turvata Lapissa. LL pohtii, pitäisikö poroelinkeino rajoittaa 
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pelkästään saamelaisten oikeudeksi, koska ”siellä on oikeutusta tähän 

poroelinkeinoon verrattuna muuhun alueeseen”, ja samaa pohtii WWF1. Hän 

kuitenkin toteaa asian olevan poliittisesti todella vaikea ratkaista.   

WWF1: Yks sellainen tavallaan kysymys tai ajatus tai esitys, mitä välillä 

kuulee, on se, että kuinka paljon tää asia muuttuis tai helpottuis, jos olis 

Suomessa niin ku Ruotsissa, että poronhoito olis vaan saamelaisten 

oikeus.  

T: Mm, mm. No, helpottuisko se? (naurahtaa) 

WWF1: No, sanotaan, nyt ainaki se… (huokaisee) En nyt ota siihen 

suoranaisesti kantaa, mutta se, että jos ajatellaan tätä suurpetojen 

suojelua, niin Suomella on tosi iso merkitys semmoisena välittävänä 

alueena tonne Ruotsin ja Norjan suuntaan. Ja nykyises tilanteessa, kun 

käytännössä koko Suomen poronhoitoalue ja sit Ruotsissa vastaava on 

tämmöistä susityhjiötä. Niin sitä helpottais suuresti se, että pystyttäis 

nostamaan tota poronhoitoalueen etelärajaa, jolloin saatais sieltä 

etelästä päin aluetta sudelle ja myös metsäpeuralle. Jollakin ratkaisulla 

pikkuhiljaa… Sehän on hyvin erityyppistä, se eteläinen poronhoito, ja se 

ei ole saamelaista. 

WWF2 toteaa, että porokysymyksestä ei haluta julkisuudessa keskustella. Hän 

arvelee sen liittyvän alkuperäiskansanäkökulmaan:  

Vaikka toki, ehkä se ois se ratkaisukin sit, että mentäis samalle linjalle 

kuin Ruotsissa tai Norjassa, missä vain alkuperäiskansoilla on 

luonnonlaiduntamisoikeus. (WWF2) 

Luonnonsuojelijassa (Kaartinen 2016, 10–14) todetaan, että saamelaisen 

poronhoidon jatkumiseksi poroelinkeino ja poromäärät on saatava kestävälle tasolle 

sekä taloudellisesti että ekologisesti. Järjestön toiminnanjohtaja Päivi Lundvall 

kritisoi Luonnonsuojelijassa (Hulkko 2016, 15) sitä, että poronhoitolaki ja 

paliskuntajärjestelmä tukevat enemmän suomalaista poronhoitoa eivätkä 
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laidunkiertoa painottavaa saamelaista poronhoitoa. Järjestöt siis hakevat 

saamelaisesta poronhoitokulttuurista vastauksia ympäristöriskeihin. 

4.3 Petoeläinpolitiikka 

Suomen petoeläinpolitiikka huolettaa tutkimiani järjestöjä. Petoeläinkantojen 

pienuus ja siitä seuraava sisäsiittoisuus, petoeläinten metsästyssäädökset ja 

salametsästys nousevat keskeisiksi riskeiksi. Erityisesti suden ja jossain määrin 

ahman ja naalin tilanne nimetään kriittiseksi. Petoeläinpolitiikka kietoutuu osaltaan 

porokysymyksiin, koska petoeläinten suojelu voidaan nähdä riskinä elinkeinon 

näkökulmasta ja toisinpäin. 

Suden tilanne koetaan ympäristöjärjestöissä erityisen vaikeaksi. Nuorten Luonto -

lehdessä (Granroth 2016, 8)  kirjoitetaan, että ihmisten takia Venäjän Karjalan, 

Skandinavian ja Suomen sudet ovat eristäytyneet toisistaan, mistä on seurannut 

sisäsiittoisuutta. Susilla on havaittu purentavikoja ja sisäelinten ja selkärangan 

epämuodostumia. Syyksi mainitaan ”Pohjoismaiden laajat poronhoitoalueet”. LL on 

huolissaan siitä, että sudet eivät pääse liikkumaan Skandinavian alueella. Hänen 

mielestään poronhoidon harjoittaminen ”on mennyt luonnonvaraisten eläinten 

edelle”. 

Se on ihan todellinen uhkakuva, et vaikka Skandinavian susipopulaatio 

tappaa itse itsensä, koska se heikkenee niin paljon, et se ei pysty enää 

elämään. (LL) 

LL huomauttaa, että Suomea markkinoidaan matkailualalla villin luonnon maana. 

Hän pitää ongelmallisena sitä, että Lappia markkinoidaan esimerkiksi suden kuvilla, 

vaikka Lapissa ei ole susia: 

Että susi tavallaan hyväksytään imago-asiana, mutta elävänä olentona 

sitä ei hyväksytä. (LL) 

Samaan ongelmaan otetaan kantaa WWF:n lehdessä (2017b, 10), jossa todetaan, 

että ”Suomen susikanta ei voi kokonaisuutena katsoen saavuttaa suotuisaa suojelun 

tasoa ennen kuin suden annetaan elää ja lisääntyä myös Lapissa, esimerkiksi suurissa 
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kansallispuistoissa. Susi kuuluu Lapin luontoon”. Suomen luonnonsuojeluliiton 

SLL2:n mielestä petopolitiikkaa pitäisi muuttaa siten, että Lapissa saa olla yksi-kaksi 

susilaumaa.  

Petoeläinpolitiikkaan liittyen kritisoidaan metsästyssäädöksiä. Suomen 

luonnonsuojeluliitossa ja WWF:ssa ollaan huolissaan siitä, että ahmoja metsästetään. 

WWF:n lehdessä (2017a, 4) kritisoidaan sitä, että Maa- ja metsätalousministeriö on 

myöntänyt lupia uhanalaisen ahman metsästämiseen, jotta porovahingot vähenisivät. 

WWF toteaa, että ”porotalouden ja ahman yhteiseloon olisi tullut hakea kestävämpiä 

ratkaisuja kuin erittäin uhanalaisen lajin metsästys sen lisääntymisaikana” ja 

muistuttaa, että ahmoja on vähemmän kuin saimaannorppia. Sutta koskevat 

metsästyssäädökset saavat Luonto-Liitosta kritiikkiä osakseen. Nuorten luonto -

lehden (Granroth 2016, 8) mukaan poronhoitoalueella on luvallista poiketa muuten 

tiukasti säädellystä susien suojelusta, jotta petovahingoilta vältytään. Jutussa 

kuvaillaan, että susia metsästettäessä ”on sallittua käyttää apuvälineenä valonlähdettä, 

koiria, moottorikelkkoja, helikopteria ja mönkijöitä”. Tekstin sanomaa väritetään 

mielikuvilla sudesta, joka pakenee kauhuissaan ihmisen ylivoimaisen teknologian ja 

kouluttamien koirien tieltä. Jutussa haastetaan riskikäsityksiä kääntämällä yleinen 

riskikeskustelu susista toiseen suuntaan; uhka onkin ihminen sudelle. LL toteaa, että 

Suomessa ei noudateta EU:n luontodirektiivejä siltä osin, että jos susi luo uhkan 

ihmiselle, susi pitäisi ensin pyrkiä karkottamaan eikä tappamaan. 

LL: Petopolitiikas, mikä Maa- ja metsätalousministeriölt tulee, mistä ne 

on antanu sitte Suomen riistakeskukselle valtuuden antaa näitä 

sudentappolupia, niin siel on niitten yhtenä perusteena, että susi 

voidaan tappaa myös sillä perusteella, jos ihmiset pelkää …Et siin vois 

kyl miettii, et jotain muitakin keinoja sen pelon taltuttamiseen kuin 

eläinyksilön tappaminen.  

T: Eli semmoinen konkreettinen uhka ei oo enää se pääasia, vaan se on 

se ajatus siitä, että jotakin voi sattua? 

LL: Kyllä. 
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Susien ajaminen Venäjälle tapettavaksi on LL:n mielestä ongelma: 

LL: … yritetty ajaa Suomen puolelta susia Venäjän puolelle, koska 

sitten Venäjällä suden tappamisesta maksetaan tapporahaa. Ja sitten 

täällä on jotain semmoisia extreme-metsästäjiä tai tämmöisiä extreme-

tyyppejä, mitkä on luvannu, että ne maksaa lisärahaa venäläisille 

metsästäjille, kun ne tappaa niit susii … Ja sitten todistusaineistoksi he 

saavat kuulemma tän suden hännän.  

T: Aha. Onko tämä laitonta Suomessa? 

LL: No, tää on just se! Se on se kysymys, joka tässä – se asia, mikä 

Suomessa on laitonta, ja voiko sen tehdä tätä kautta? 

T: Mm, kiertää. 

LL: Kiertää toiseen maahan, missä se on laillista. Et siin mennään 

todellakin harmaalla alueella – okei, syvän harmaan alueella. Itse 

näkisin sen sillee, että se ei ois missään nimessä hyväksyttävää. Et se 

erittäin epäilyttävää toimintaa, ja näin ei saa toimii. 

Luonto-Liitosta korostetaan, että ongelmallisten säädösten lisäksi salametsästys on 

merkittävä uhka susille. LL:n mukaan Suomessa salametsästys painetaan villaisella. 

Hänen mukaansa salametsästäjät luovat kuvaa, että heidän tappamansa sudet ovat 

hybridisusia, koiran ja suden risteymiä, jotka saa lain mukaan tappaa.  

Ympäristöjärjestöistä esitetään ratkaisuja petoeläinten tilanteen helpottamiseksi. 

Vaihtoehdoksi nostetaan jo käytössä olevat petokorvaukset. SLL1 esittää, että 

korvausten määrää pitäisi nostaa. WWF:ssa kannatetaan reviiripohjaisten 

korvausjärjestelmien suosimista: jos paliskunnan alueella on esimerkiksi pesivä susi 

tai ahma, paliskunta saa siitä korvauksia. WWF1:n mukaan reviiripohjaisen 

korvausjärjestelmän myötä motiivi suojella petoeläimiä olisi yhteinen asia, osa 

järjestelmää. WWF:sta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta kuitenkin huomautetaan, 

että petokorvausjärjestelmässä on haasteensa. WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri 

Tolvanen toteaa WWF:n lehdessä (2017a, 4), että petokorvausjärjestelmän 



40 

  

väärinkäytöstä on löydetty viitteitä. Toisaalta hän korostaa, että ahmojen aiheuttamat 

porovahingot tulee maksaa. SLL2:n mielestä paliskunnissa haetaan petokorvauksia 

parhaista yksilöistä: 

Ja itse asiassa mie oon aina ihmetelly sitä, että kaikissa muussa 

luonnossa petoeläimet ottaa heikot yksilöt, niin miksihän se 

porotaloudessa näitten paliskuntien mukaan ottaa sitten ne parhaat 

yksilöt? (hymähtää) (SLL2) 

WWF:sta nostetaan yhdeksi ratkaisuksi petoeläinkantojen siirtäminen. WWF:n 

lehdessä (2017a, 4) todetaan, että esimerkiksi ahmoja voisi siirtää pois 

poronhoitoalueelta. Niin ikään WWF:n lehdessä (2017b, 10) naalikannan 

lisäämiseksi ehdotetaan, että susi palautettaisiin Lapin luontoon kettukannan 

rajoittamiseksi. WWF2:n mielestä suurpetojen tilanteen helpottaminen edistäisi 

muidenkin lajien hyvinvointia Lapissa: 

Annetaan poroja olla nykyinen määrä, mutta annetaan suurpetojen 

ruokailla siellä oma osuutensa pois. Niin se helpottais naalin tilannetta 

ja sitä kautta helpottais kaikkia muita lajeja, jotka on riippuvaisia niistä 

hyvistä jäkäliköistä ja niin poispäin. (WWF2) 

Lisätutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta korostetaan. Suomen 

luonnonsuojeluliitosta ja Luonto-Liitosta haetaan syitä sille, miksi susia pelätään. LL 

pohtii, että susien vihaaminen perustuu vieraan tai erilaisen pelkäämiseen tai siihen, 

että suden villeyttä ja vapautta kadehditaan. SLL1:n mielestä susipelko tulee 

kansantaruista, mikä ei enää tänä päivänä ole aiheellista. SLL1 kuitenkin ymmärtää, 

mistä poronhoitajien viha petoja kohtaan kumpuaa: 

Oli kesämerkkaukset, kun silloin vielä merkattiin vasat heti syntymän 

jälkeen. Ne oli koottu semmoisiin isoihin aitauksiin. Siellä kävi karhuja 

aivan kuin ruokapöydästä napsimassa niitä vasoja, ja ne söi vain sen 

maitomahan, kun ei siellä oikein muuta ollu, siinä vasassa. Sit siellä 

kerättiin niitä vasanroppeja talteen ja pakastettiin niitä, että niistä 

saadaan korvaukset. Niin kyllä tietysti, jos tommoista joutuu kattomaan, 
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niin mä ymmärrän sen, että joillakin poromiehillä on sit semmoinen 

viha sitä petoa kohtaan. (SLL1) 

SLL1 huomauttaa, että petoviha on paisunut poronhoitajien ulkopuolelle siten, että 

osa ihmisistä haluaa ”metsästää kaikkea liikkuvaa”. Hänen mielestään pelkoa voisi 

vähentää monitieteisellä tutkimuksella ja valistuksella: 

Tutkimusta tarvittais ehdottomasti lisää tähän petoproblematiikkaan, 

porot ja kotieläimet -asiaan, eikä pelkästään luonnontieteellistä vaan 

myös yhteiskuntatieteellistä. Miks niitä pelätään? Miks niitä vihataan? 

Onko niillä mitään aiheellista pohjaa? Kuinka niitä voitais kiertää ja 

estää muutoinkin kuin ampumalla? (SLL1) 

LL:n mielestä olisi tärkeää levittää asiallista ja neutraalia tietoa susista: 

Mä oon ainaki itte kokenu sen monta vuotta semmoisena kuplana, mitä 

ei oo oikeesti puhkastu milloinkaan. Et siihen ei uskalleta takertuu tai 

tarrautuu tai keskittyä koko Lappi-kysymykseen, koska siihen kytketään 

niin helposti sitten saamelaiskysymykset ja alkuperäiskansaan liittyvät 

kysymykset. Mun mielest se pitää, se ei voi olla este sille keskustelulle. 

(LL) 

LL toteaa, että monimutkaisen petopolitiikkakysymyksen ratkaisijaksi tarvittaisiin 

sovittelija, joka voisi tuoda eri osapuolia yhteen; ”Martti Ahtisaaren tai jonku 

tämmöisen, semmoisen rauhanrakentajan. Mahdollisimman puolueeton, uskottava, 

järkevä ihminen”. Nuorten Luonto -lehden (Granroth 2016, 8–9) mukaan 

Pohjoismaiden on tehtävä yhteistyötä susikannan parantamiseksi. Susille on luotava 

ekologisia käytäviä, joita pitkin ne pääsevät liikkumaan laajemmalla alueella, jolloin 

eri susipopulaatiot yhdistyvät.  

4.4 Teollinen luonnonvarojen hyödyntäminen 

Ympäristöjärjestöistä esitetään merkittävimmiksi teollisen luonnonvarojen 

hyödyntämiseen liittyviksi riskeiksi metsienkäytön tehostuminen ja kaivostoiminta. 
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WWF:sta ja erityisesti Suomen luonnonsuojeluliitosta esitetään, että metsäluonnon 

käyttö resurssina tehostuu, minkä myötä luonnon monimuotoisuus heikkenee.  

Metsän resurssikäyttöön pureudutaan Suomen luonnonsuojeluliiton lehdessä. 

Luonnonsuojelijassa (Siivonen 2016, 10–15) todetaan, että Suomen hallituksen 

tavoite tehostaa biotaloutta on virhe. Kasvanut biomassan käyttö on jo vähentänyt 

vanhojen metsien määrää ja aiheuttanut useille lajeille uhanalaisuusriskin. Lehden 

mukaan biotaloudessa ei ole tarpeeksi otettu tai ei edes yritetty ottaa huomioon 

luonnonvarojen uusiutumista ja kestävyyttä. Siinä esitetään, että metsätalous käyttää 

biotaloutta imagonkiillottajana. Lehteen haastateltu Luonnonsuojeluliiton 

suojeluasiantuntija Paloma Hannonen rinnastaa biotalouden kaivosteollisuuteen, 

jonka seuraukset ovat olleet ”katastrofaaliset”.  

Metsienkäytön tehostumisen katsotaan WWF:ssa ja Suomen luonnonsuojeluliitossa 

vaikuttavan kielteisesti globaaleihin ilmastotavoitteisiin. Luonnonsuojelijassa 

(Siivonen 2016, 10–15) viitataan Suomen ympäristökeskuksen tutkimukseen, jonka 

mukaan Pohjois-Suomen kantojen nostaminen ja polttaminen vaikuttavat ilmastoon 

enemmän kuin jos sama energiamäärä tuotettaisiin maakaasulla. Lehdessä esitetään 

huoli siitä, ettei Suomi todennäköisesti saavuta Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteita. 

WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan metsätalous tulisi saada kestävälle 

pohjalle. WWF2 toteaa, että Metsähallituksen tulostavoitetta tulisi pienentää. 

Luonnonsuojelijassa (Siivonen 2016, 10–15) listataan lukuisia keinoja, joilla 

biotalouden riskeihin voidaan reagoida. Valtiontason reagointi korostuu: hallituksen 

asettamia hakkuutavoitteita ei tulisi toteuttaa, luonnonsuojelun painoarvoa pitäisi 

lisätä ja vuonna 2015 tehdyt leikkaukset luonnonsuojelun määrärahoista pitäisi 

palauttaa vähintään aikaisemmalle tasolle. Lehden mukaan biotalouden 

kestävyyskriteerit tulisi määritellä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vanhojen 

metsien suojeluun tulisi panostaa entistä enemmän, ja hakkuiden sijaan metsää tulisi 

istuttaa lisää. Näiden lisäksi kasvihuonepäästöjen vähennysten täytyisi todella 

tapahtua. Biotalouteen siis suhtaudutaan monin tavoin valtion toimintaan 

kietoutuneena riskinä. 
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Kaivostoiminta nostetaan kaikista järjestöistä merkittäväksi tai melko merkittäväksi 

ympäristöriskiksi Lapissa. Kaivostoiminnan vesistövaikutukset huolestuttavat 

Suomen luonnonsuojeluliittoa ja WWF:ia. 

Tietysti se myös hävittää sen, sitä luontoa siinä kaivoksen paikalla, 

mutta näyttää siltä, että suurimmat haittavaikutukset tulee olemaan 

niiden vesistöpäästöjen kautta. Ja ihan jo pelkästään taloudelliset arvot 

sitten, mitä siinä menetetään niin kuin virkistyskäytön ja kalastuksen ja 

kaiken muun kautta. (WWF1) 

Kaivosten rakenteiden turvallisuus herättää epävarmuutta. Lisäksi hallinnolliset 

seikat koetaan ongelmallisiksi. SLL2:n mukaan Lapin liitto ja lainsäädäntö eivät ota 

huomioon kaivostoiminnan vesistövaikutuksia. SLL1 näkee riskinä Hannukaisen ja 

Kittilän kaivosten vesienhallintakysymykset, koska runsaiden sateiden myötä 

kaivoksen vedet voivat karata Natura-jokiin. SLL2:n mielestä kaivospiirin rajaukset 

ovat epäoikeudenmukaisia:  

Se on minusta aivan järkyttävän epäoikeudenmukaista ihmisiä kohtaan, 

että ku tehhään se kaivospiiri, niin heti ko oot sen ulkopuolella, kuinka 

sä vaikka saisit ne kaikki pölyt ja jätösaineet niskaas, niin sie et saa 

korvauksia, ku sie oot jonkin rajan ulkopuolella. (SLL2) 

Suomen luonnonsuojeluliitosta huomautetaan kaivostoiminnan pitkän aikavälin 

vaikutuksista. SLL2 pitää ongelmallisena sitä, että vaikka kaivoslaissa on 

entisöimisvelvoite vanhoille kaivoksille, vielä ei ole esimerkkiä siitä, kuinka 

entisöiminen käytännössä tapahtuu tai miten entisöiminen toteutetaan, jos kaivos 

tekee konkurssin. Hän on huolestunut siitä, että ympäristöä vahingoittavien 

hankkeiden jäljet näkyvät vasta sadan vuoden perspektiivillä. 

Kaivoksiin liittyvä resurssiajattelu saa kritiikkiä Luonto-Liitosta ja Suomen 

luonnonsuojeluliitosta. SLL2:n mielestä Lapin liitto ja paikalliset organisaatiot 

keskittyvät vain taloudelliseen hyötyyn. Hän on huolissaan siitä, että ihmiset 

äänestävät rahallista hyötyä tarjoavia ehdokkaita eivätkä ota ympäristöhaittoja 

tarpeeksi huomioon äänestyspäätöstä tehdessään. LL:n mielestä ihmiset eivät ota 
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riittävästi huomioon luontoa ja eläimiä. Hänen mukaansa kaivostoiminnan 

ympäristöön liittyvät arvioinnit ovat pienessä roolissa verrattuna siihen, kuinka 

paljon päätöksenteossa painotetaan taloudellista tai työllistävää vaikutusta. Hän 

arvelee, että yritykset ottavat taloudellisia riskejä, koska taloudelliset intressit ovat 

niin kovat. 

Suomen luonnonsuojeluliitosta ja WWF:sta todetaan, että kaivoksista tarvittaisiin 

lisää tutkimustietoa. SLL2:n mukaan kaivosten aiheuttamista laskeumista ja niiden 

vaikutuksista poronlihan laatuun ei tiedetä tarpeeksi: 

Eli näin tärkeissä asioissa, joissa ois tärkeetä tietää, että mitä meil on, 

raskasmetalleja ympäristössä, niin kyllä pitäs saaha enempi 

tutkimustietoa ja niistä ihan julkaisuja ihan valtamediaankin, että me 

tiedostettais se, mitä me ei nähä. Että tullee savupiipusta tai putkesta 

pursuaa jotaki likavettä. Niin nää mua huolestuttaa, ja se, miten sitten… 

Se voi olla yks syy ehkä, että alkutuottajatkaan eivät halua, että niitä 

seurataan … Että sehän voi vaikuttaa sitten niin, että ei pietäkään 

ennää niin puhtaana Lapin marjoja, sieniä ja yrttejä. (SLL2) 

Kaivostoiminnan riskeihin tulisi reagoida Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n 

mukaan ensisijaisesti toimintaa rajoittavilla säädöksillä. WWF2 korostaa, että WWF 

ei ole kaivoshankkeita vastaan. Hankkeille täytyy kuitenkin asettaa selkeät ja 

konkreettiset määräykset, jotta ympäristölle ei aiheudu haittaa. Hänestä 

kaivoslainsäädäntö tarjoaa yrityksille liian vapaat kädet harjoittaa kaivostoimintaa 

suojelualueiden kustannuksella. SLL2:n mielestä kaivoslainsäädäntöä pitäisi muuttaa 

ja osa alueista tulisi jättää kaivossuunnittelun ulkopuolelle luonnonsuojelualueiksi. 

Kaivosriskien aiheuttajina eivät SLL2:n mielestä ole yritykset vaan päättäjät: 

Minun mielestä sitä ei nyt voi panna niitten yritysten piikkiin. Nehän 

tekee sitä, mitä varten ne on perustettu. Että meidän lainsäädäntö on se 

ja poliittiset päättäjät on se, joka antaa ne raamit, että miten ne voi 

toimia. (SLL2) 
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Myös hallinnolliset organisaatiot saavat kritiikkiä osakseen. SLL2:n mielestä 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on puolueellinen taho eikä sieltä löydy 

riittävästi osaamista ratkaista malminetsintälupahakemuksia. Hän kritisoi myös sitä, 

että ELY-keskuksella ei ole biokemistejä töissä, vaikka biokemistien ammattitaitoa 

keskuksessa tarvittaisiin. 

Suomen luonnonsuojeluliitosta huomautetaan lehdistön roolista kaivostoiminnan 

tukemisessa. SLL2:n mielestä lehdistössä ei suhtauduta kriittisesti hankevastaavien 

tiedotteisiin. Sen lisäksi media antaa käsityksen, että kaivokset tuovat aina 

taloudellista hyötyä vaikka kaivostoiminnan myötä kunnille tulee kustannuksia 

infran rakentamisesta ja kaavoituksesta. Kuluja aiheutuu myös palvelujen 

järjestämisestä paikkakunnalle muuttaville, jotka ”ei välttämättä maksa ees tuloveroa 

siihen kuntaan”. SLL2:n mukaan kaivoksilta ei peritä veroa, joka kompensoisi 

kaivoksen aiheuttamia kustannuksia: 

Mie oon laskenu esimerkiksi … kaivoskuntien taloudellisia tunnuslukuja, 

jokka osoittaa, että onko kunta kriisikunta. Niin esimerkiksi Kittilän 

kunta on Suomen velkaisimpia kuntia, jos ei velkaisin. Pari vuotta sitten 

oli velkaisin, minä en tiiä ihan tämän hetken tilannetta … Kittilän 

kultakaivos tuottaa omistajilleen miljoonia, Kittilän kunnalle vaan 

velkoja. (naurahtaa) … Tietenki siellä on muutaki takana, että siellä on 

hyvinkin nopeaa kasvanu matkailu ja väestö ja muuta, mutta ei niin 

suurella velalla. Tavallaan et siitä ei tuu, siitä kaivoksesta, sille alueelle 

niin paljon ku väitetään, niin kuin julkisuudessa annetaan, mielikuvassa 

ymmärtää. (SLL2) 

Suomen luonnonsuojeluliitossa ja WWF:ssa ollaan huolissaan edellä mainittujen 

riskien lisäksi turpeennoston vaikutuksista. Luonnonsuojelijassa (Siivonen 2016, 10–

15) todetaan, että turpeennosto tuhoaa soiden lajien elinympäristön, saastuttaa 

juomaveden, lisää ilmastopäästöjä ja aiheuttaa konflikteja. WWF:n lehdessä (2016a, 

6) esitetään huoli siitä, että Simojoen valuma-alueelle on annettu turvetuotantolupa. 

Lehden mukaan turvetuotantoalue vaikeuttaisi Simon uhanalaisten 
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vaelluskalakantojen elvyttämistä. WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat 

reagoineet riskiin valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Viimeiseksi WWF:ssa pidetään polttoöljyä riskinä pohjoisen lajiston 

monimuotoisuudelle. WWF:n lehdessä (Fritze 2016a, 16) WWF2 toteaa, että arktisen 

alueen luonnonvaroihin kuten öljyyn ja kaasuun pääsee entistä helpommin käsiksi, 

mikä nopeuttaa ilmastonmuutosta. WWF:n lehdessä (2016b, 6) vaaditaan, että 

raskaan polttoöljyn käyttö on kiellettävä arktisella alueella vuoteen 2020 mennessä. 

Yhtenä perusteena vaatimukselle on se, että polttoöljy vauhdittaa ilmastonmuutosta 

nokipäästöjen myötä, koska lumi- ja jääpinnoille laskeutuessaan noki vähentää 

avaruuteen heijastuvien auringonsäteiden määrää. Jutussa esitetään huoli siitä, 

että ”myrkyllinen, tahmea ja tervamainen” öljy uhkaa arktisia vesilintu-, valas-, kala- 

ja hyljekantoja. 

4.5 Ympäristöjärjestöjen riskikäsitykset ja ytimen kritiikki 

Tutkimissani ympäristöjärjestöissä ollaan huolissaan siitä, miten ympäristönmuutos 

eri tavoin vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Pohjoisen alueen riskitekijät 

kietoutuvat toisiinsa. Petoeläinpolitiikka liitetään ilmastonmuutos- ja 

porotalousriskeihin ja teollinen luonnonvarojen hyödyntäminen yhdistetään 

ilmastonmuutokseen ja poronhoitoon. Lisätutkimuksen tarvetta korostetaan jokaisen 

riskin yhteydessä.  

Kulttuurisen riskiteorian näkökulmasta Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto 

ja WWF ovat reunalla toimivia ryhmiä, koska ne painottavat luonnonsuojelullisia 

arvoja. Järjestöissä ympäristöriskit koetaan todennäköisesti tapahtuviksi ja 

seuraamukset vakaviksi. Lisäksi järjestöt kritisoivat yhteiskunnan ytimen hierarkiaa 

ja individualismia. (ks. Douglas & Wildavsky 1982, 123, 184.)  

Hierarkkisia rakenteita kuten lakia ja hallinnollisia ongelmia kritisoidaan. 

Petoeläimiin ja poronhoitoon liittyvä lainsäädäntö määritellään ontuvaksi. Lisäksi 

teollista luonnonvaroja sääteleviä lakeja ja ympäristöystävällisyyteen painottavia 

säädöksiä ei ole järjestöjen mukaan riittävästi. Luonto-Liiton, Suomen 

luonnonsuojeluliiton ja WWF:n mukaan ympäristöjärjestöissä huolehditaan eri 
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riskeistä kuin politiikassa. SLL2:n mielestä Suomen luonnonsuojeluliitto tähtää 

riskiajattelussaan poliitikkoja enemmän tulevaisuuteen. WWF:sta esitetään huoli siitä, 

että ilmastonmuutostietoon ei reagoida: 

Mut kyl mä sanon, et varsinkin politiikassa mä ihmettelen sitä, että 

miten kansanedustajat ja ministeritkin, ne vaan pistää päät pensaaseen 

ja toivoo, että asiat ei oo niin pahasti ku ne on … Sitten tietysti ihan 

tavalliset ihmiset voi olla ettei tiedä tai ei tuu ajatelleeks asioita. 

(WWF2) 

WWF:sta todetaan, että ympäristön tila nostetaan esille juhlapuhetasolla, mutta 

puheet eivät näy käytännön toiminnassa. 

Nyt pitäis tehdä niitä päätöksiä, että saadaan päästöjä vähennettyä, 

pystytään tehostaa energiatehokkuutta, tekee niit toimenpiteitä. Et kyl 

tää implementointi, näiden asioiden eteenpäin vieminen, konkreettisesti 

tekeminen, niin se on se, mikä meillä puuttuu. (WWF2) 

Myös Suomen luonnonsuojeluliitosta huomautetaan reagoimattomuudesta. SLL2 

toteaa, ettei Lapin liiton laatimassa ilmastostrategiassa ole otettu kunnolla huomioon 

nykyisiä ennusteita. Strategia on kunnianhimoton eikä siinä ole ”tiettyihin alueihin 

koskettu ollenkaan”. Esimerkiksi matkailun suhteen liikennettä ei haluta rajoittaa, 

vaan Lappiin toivotetaan tervetulleeksi millä tahansa kulkuvälineellä.  

Suomen luonnonsuojeluliitosta esitetään huoli lakien ja hallinnollisten järjestelmien 

kiivastahtisesta muuttamisesta. Lisäksi keskushallintomalli herättää kritiikkiä. SLL1 

näkee riskinä sen, että maakuntauudistuksen seurauksena aluehallinnosta vastanneet 

henkilöt siirtyvät maakuntahallintoon, jolloin heidän tehtävänsä siirtyvät yksittäisille 

henkilöille ja yhdistyksille. SLL1 ei ole varma, riittävätkö paikallisten toimijoiden 

tietotaito ja aika siihen. Toisaalta paikallisuuden tärkeyttä osana päätöksentekoa 

korostetaan. SLL1:n mielestä ilmastonmuutosta voivat pahentaa päätökset, lait tai 

direktiivit, jotka eivät riittävästi ota huomioon pohjoisen lajiston ja uhanalaisten 

lajien erityispiirteitä.  
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Hierarkiaan kohdistuva kritiikki näkyy Luonto-Liiton vaikutustyössä. LL esitteli 

Luonto-Liiton susiryhmän laatimia julisteita, jotka ovat osa kampanjointia susien 

aseman parantamiseksi suomalaisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Kampanja 

on levinnyt sosiaalisessa mediassa muun muassa aihetunnisteella #greypride. Alla 

olevassa valokuvaamassani kampanjajulisteessa susi esitetään yhdessä karhun kanssa:  

 

Valokuva 2. Luonto-Liiton susiryhmän kampanjajuliste. 

Eläimet seisovat vierekkäin ja näyttävät katsovan jotakin edessään olevaa, joka ei 

kuvassa näy. Susi on kuvassa etualalla, kun taas karhu esitetään taustalla, varjossa. 

Kuvassa pyritään korostamaan sutta, mutta toisaalta sutta ei haluta esittää yksinään. 

Karhulla on Suomessa sutta parempi maine, joten voi kysyä, halutaanko susi esittää 
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karhun kumppanina, jolloin susi saa osakseen karhuun liitettyä kunnioitusta. 

Julisteessa todetaan, että ihmiset, jotka jättivät metsät elinympäristönään kauan aikaa 

sitten, rankaisevat eläimiä, jotka eivät ole niin tehneet. Julisteen teksti herättää 

ajatuksen siitä, että ihmiset rankaisevat eläimiä omista teoistaan. On todennäköisesti 

harkittua, että eläimiin viitataan termillä ”wild spirits”, villi sielu. Villeyteen liitetään 

ajatus vapaudesta, jota ihmisellä ei enää ole. Julisteen sanoma antaa ymmärtää, että 

ihmisellä ei ole oikeutta viedä metsän eläinten vapautta, kahlita niiden villejä sieluja, 

vaikka ihminen on itse luonnon vapaudesta ja villeydestä päättänyt luopua. Luonto-

Liiton yhteiskunnan reunalle sijoittuvat riskikäsitykset tulevat selkeästi esille, kun 

sudeton Suomi nähdään riskinä. Julisteella yritetään vaikuttaa hierarkiaan, joka 

vastaa susiin liittyvästä lainsäädännöstä. 

Ytimen individualistista markkinajärjestystä kritisoidaan kaikissa järjestöissä. 

Kritiikkiä saavat osakseen teollinen luonnonvarojen hyödyntäminen, poroelinkeinon 

voittojen tavoitteleminen petoeläinten kustannuksella ja välillisesti ihmisen 

kulutuskäyttäytymisen aiheuttama ilmastonmuutos. SLL2:n mielestä joillekin 

yrittäjille ympäristöasiaa ei ole olemassakaan: 

SLL2: Semmoiset, jokka assuu Ounasjoen rannalla, niin eivät halua 

Ounasjoen valjastamista ja haluaisivat, että lohiportaat tehtäis 

Kemijokeen. Sitten taas semmoiset, joissa on joukossa esimerkiksi 

kuorma-autoyrittäjä, niin heille kerta kaikkiaan ei oo olemassa 

ympäristöasiaa. Siitä ei voi ees puhua.  

T: Joo, joo. 

SLL2: Et se on jotenki niin minusta… En mie usko, että se on… Se on 

vaan niin itsekeskeistä. Että ainoo vaan niin, että – no, tavallaan sillai 

niin vois ajatella, et jos kiltisti ajattelee niin, että on pankista otettu isot 

velat, ja ne pittää jotenki maksaa. Niin se on se ainoo ajatus, mikä siellä 

on. 

Haastattelujen aikana esittämäni individualismiin nojaava Luonto resurssina -

skenaario ei saanut kannatusta. Individualistiseen markkinajärjestykseen 
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suhtaudutaan varauksella ja sen mahdolliset vaikutukset nähdään riskinä Lapin 

ympäristölle. LL:n mielestä skenaarioon sisältyy paljon riskejä, ja SLL1 kuvailee sitä 

huonoksi ja kestämättömäksi. WWF2:lle skenaario näyttäytyy 

kehitysmaanäkökulmana, koska siinä tuotetaan vähäarvoista raaka-ainetta, jota 

viedään muualle jalostettavaksi. SLL2 huomauttaa, että luonnon hyödyntäminen 

resurssina ei automaattisesti takaa talouskasvua.  

Suomen luonnonsuojeluliitosta kritisoidaan individualismia, joka on lävistänyt 

päätöksenteon mekanismeja. SLL1 näkee ongelmana sen, että Pohjois-Suomessa 

suunnitteluhankkeet kilpailutetaan:  

On muutama iso konsulttifirma, jotka pystyy polkemaan jalkoihinsa nää 

muut ... Ja sitten näillä isoilla konsulttifirmoilla on yhtä aikaa menossa 

monia isoja hankkeita. Niil ei välttämättä kuitenkaan, koska kuitenkin 

tavoittelee sitä taloudellista etua, niin ei oo riittävästi työntekijöitä … 

Jälki on monesti aivan kelvottoman huonoa … Se on tehty copy+paste-

menetelmällä, ja selvitykset tehdään aika ylimalkaisesti. (SLL1) 

Hierarkian ja individualismin lisäksi kritiikistä saa pienen osansa media. WWF:n 

lehdessä (Nikkanen 2016, 7) pohditaan, miksi mediassa ei nosteta 

ilmastonmuutoksen riskejä näkyvämmin esille. Jutussa esitetään, että isojen ja 

hitaasti tapahtuvien ympäristönmuutosten käsittely on vaikeaa, koska äkilliset 

käännekohdat saavat paremmin palstatilaa. Syyksi esitetään se, että ihmiset pelkäävät 

arkipäiväisiä asioita enemmän kuin ilmastonmuutosta, jonka vaikutukset näkyvät 

vasta pitkällä aikavälillä. Artikkelissa kuitenkin kyseenalaistetaan, tarvitsisiko 

ilmastonmuutosta pelätä enemmän kuin arkipäiväisiä asioita. Pelon sijaan ihmisten 

olisi parempi opetella elämään sen kanssa.  

Douglasin ja Wildavskyn (1982, 16–17) mukaan riskit voivat olla tahattomia. 

Tahattomiin riskeihin ihmiset eivät voi tai ole voineet itse vaikuttaa, kun taas 

tarkoitukselliset riskit otetaan tietoisesti ja niiden kanssa pystytään elämään. Suomen 

luonnonsuojeluliitosta esitetään huoli siitä, että riskejä otetaan yhteiskunnan ytimessä 

tarkoituksellisesti. SLL1 toteaa, että kaavoitusta tekevien tahojen täytyisi olla erittäin 
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valveutuneita siitä, mitä he suunnittelevat ja heillä täytyy olla työhönsä riittävä 

pohjatieto. Ongelmana on SLL:n mukaan se, että useista alueista on jo olemassa 

tietoa rekistereissä, mutta sitä ei käytetä – riskejä otetaan siis tarkoituksellisesti 

jättämällä saatavilla oleva tieto käyttämättä. 

Varmasti yritykset varsinki ottaa … jos ne on yhtään kokeneita yrityksiä, 

niin kyllä he tietää heijän ympäristövaikutuksensa. Ja niitähän 

tietoisesti jopa vähätellään tai jopa salataan … Sitä en sitten tiedä, että 

miten esimerkiksi poliitikot ottaa huomioon … Et onko se 

ymmärtämättömyyttä vai onko se peräti vaalirahoitus … Vai ollaanko 

sitten niin tavallaan aatteen ihmisiä, että ainoo, mikä merkitsee, on, että 

maakuntaan tullee työpaikkoja ja rahaa. … Mitä ite oon ollu 

politiikassa mukana, että en jätä ihan pois sitäkään mahollisuutta, että 

meillä vaalirahotuksella … tai virkanimityksillä saadaan haluttuja 

vaikutuksia, että ei puututa asioihin. (SLL2) 

Suomen luonnonsuojeluliitosta todetaan, että järjestön sisälläkin on ollut 

erimielisyyksiä ympäristönmuutoksen keskeisistä riskeistä. SLL2:n mukaan 

paikallistasolla saattaa löytyä näkemyksiä, ”jokka ei välttämättä oo ihan yks yhteen 

ihan tieteen kanssa” esimerkiksi metsätalousasioissa. Lisäksi eritoten suurpetoasiat 

ovat aiheuttaneet erimielisyyttä: 

SLL2: No, kun siellä taustalla on justiin entisiä poronomistajia tai 

sukulaisia poronomistajina … Ja sitten ei ehkä niin paljon haluta ottaa 

huomioon, että mitä tutkimustieto sanoo vaikka ahmojen tai susien 

geneettisestä perimästä. Mutta mitä enemmän me ollaan sitä 

keskenämme tiedotettu ja jauhettu, keskusteltu, niin yhtenäisemmäksi 

meillä alkaa menneen, se käsitys. Ja sitten plus lisäksi se realiteetti, että 

vaikka ois henkilökohtaisesti mitä mieltä, ympäristöjärjestö ei voi 

ajatella … Että siitä voi jokainen yksityisesti olla mitä mieltä haluaa. 

Mutta me menetetään uskottavuus, jos ympäristöjärjestönä 

möläytettään semmoisia, että ”Ei, antaa mennä vaa!”. (nauraa) 
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Tapaus on esimerkki siitä, että reunalla toimimisen ideaalit eivät toteudu sellaisinaan 

jokapäiväisessä elämässä. Henkilökohtainen sitoutuminen periaatteisiin kuitenkin 

auttaa sietämään ristiriitaisuutta (Douglas & Wildavsky 1982, 176). Lapin 

piirijärjestössä on saatu muodostettua yhteinen kanta keskittymällä järjestön 

luonnonsuojelulliseen ideologiaan. Viime kädessä tutkimieni ympäristöjärjestöjen 

toiminta palautuu niiden luonnonsuojelulliseen ideologiaan ja yhteiskunnan ytimen 

kritiikkiin, mikä tekee niistä kulttuurisen riskiteorian näkökulmasta reunalla toimivia 

ryhmiä. 
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5 Ympäristöjärjestöt rajaorganisaatioina 

5.1 Tutkimustieto toiminnan perustana 

Ympäristöjärjestöt rakentavat toimintansa riskikäsitystensä pohjalta. Luonto-Liitossa, 

Suomen luonnonsuojeluliitossa ja WWF:ssa vallitsevat riskikäsitykset tulevat 

tiedemaailmasta, erityisesti luonnontieteellisestä tutkimuksesta. Tietoa haetaan 

yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta. Tutkimuksen merkitystä korostetaan osana riskien 

tunnistamista ja arvioimista ja sitä myöten niihin varautumista. 

Et kyllä se toimintapa on aina se, että kun tulee asia, otetaan se 

faktisesti haltuun ja mietitään, kenelle tää kuuluu, ja sitten vaan aletaan 

töihin. (SLL1) 

Tutkimustieto on järjestöjen vaikutustyön kulmakivi, joka informatiivisen arvonsa 

lisäksi parantaa järjestöjen uskottavuutta muiden toimijoiden silmissä. SLL2 toteaa, 

että Lapissa media ja poliitikot kuittaavat ympäristöjärjestön kannanotot helposti 

ideologisiksi. Ennakkokäsitysten hälventämiseksi Suomen luonnonsuojeluliitto 

toimii tutkimustiedon pohjalta: 

No, sehän se just on, että me pyritään ehdottomasti aina siihen, että 

meillä on meidän lausunnoissa ja tiedotteissa, että siinä on pohjana 

tutkimustieto. (SLL2) 

LL:n mukaan Luonto-Liitto ei ota kantaa epävarmojen tietojen perusteella. 

Järjestössä halutaan päästä tiettyihin työryhmiin ja neuvottelupöytiin istumaan: 

Kaikki kyllä halutaan niin mahdollisimman hyvään, oikeeseen ja 

tieteelliseen tietoon perustuen. (LL) 

Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton tapaan WWF ei ota kantaa ilman 

tieteellistä selvitystä. WWF2 mainitsee esimerkkinä järjestön julkaiseman 

Lihaoppaan, jossa esitellään lihantuotannon ympäristövaikutuksia. Oppaassa ei 

kuitenkaan kerrota poronlihan tuottamisen ympäristövaikutuksista: 
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Sen takia esimerkiks tää poron lisääminen siihen lihaoppaaseen ei nyt – 

sitä ei tehty, koska ei oo olemassa sellaista selvitystietoo, tutkimustietoo. 

Vaikkakin me tiedostetaan, tiedetään, että poroja on niin paljon, että 

jäkäliköt on hävinny. Okei, me tiedetään se, mut sitä ei oo kukaan 

pistäny mustaa valkoiselle. (WWF2) 

WWF:n lehdessä Siksten Korkman (2017, 7) kirjoittaa, että ympäristökysymykset 

ovat ratkaistavissa rationaalisella politiikalla, jossa otetaan huomioon 

asiantuntijoiden näkemykset. Korkman peräänkuuluttaa ympäristötutkimuksen 

aktiivista tekemistä ja kansalaisliikkeiden työtä sen eteen, että tieto 

ympäristöongelmista valuu kuluttajille ja yrityksille. Stephen Yearleyn (2014, luku 9) 

mukaan ympäristöjärjestöt ovat merkittäviä tieteellisen tiedon välittäjiä. Tietoa 

välittämällä tutkimani järjestöt pyrkivät reagoimaan ja varautumaan 

ympäristöriskeihin. 

David Gustonin (2001, 399) mukaan poliittisten käytänteiden ja tieteen yhdistämisen 

riskinä on se, että viesti muuttuu sekavaksi tai jopa haitalliseksi. Tutkimani järjestöt 

lisäävät tutkimustietoon luonnonsuojelullisen agendansa ja pyrkivät vaikuttamaan 

siihen, miten riskit kulttuurisesti määritellään. Prosessissa alkuperäinen tieteellinen 

viesti saattaa siten muuttua. Tämä on hyvä tiedostaa. On myös syytä kiinnittää 

huomiota siihen, millaista tutkimusta ympäristöjärjestöt popularisoivat ja käyttävät 

vaikuttamisen välineenä ja perustana. Tutkimieni järjestöjen toiminta nojaa pitkälti 

luonnontieteelliseen tutkimustietoon. Sen lisäksi voi olla hyödyllistä, että ne ottavat 

huomioon ihmistieteellisen ja antropologisen tutkimustiedon, joka tarjoaa sosiaalista 

ja paikallista näkökulmaa ympäristökysymyksiin. Muuttuvan ympäristön 

kokonaisvaltainen tarkastelu on tärkeää, jotta hyvinvoinnin eri ulottuvuudet tulevat esille 

(Rautio, Heikkinen & Luoto 2014, 54) ja ne otetaan huomioon ympäristönhallinnassa 

(Valkonen 2003, 206–210). 

Juha Hiedanpää ja Outi Ratamäki (2015, 13–14) esittävät, että ympäristönhallinnassa 

usein eritellään tutkimustieto ja paikallisten tuottama tieto toisistaan. Erottelu voi 

aiheuttaa konflikteja. Erontekoa voidaan häivyttää vuorovaikutuksellisella 

tutkimuksella, joka auttaa paikalliselinkeinoja sopeutumaan muutospaineisiin. 
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Paikallistiedon hyödyntäminen voi olla edellytys sopeutumiselle esimerkiksi 

poronhoidossa (Sarkki, Heikkinen & Karjalainen 2013, 185). Tähän liittyen 

ympäristöjärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, välitetäänkö yhteiskunnan 

ytimeen vuorovaikutuksellisesti tuotettua tietoa. Sen lisäksi järjestöt voivat jo 

tiedontuottamisprosessin aikana olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri tahojen ja 

tutkijoiden kanssa (vrt. Sarkki, Heikkinen & Karjalainen 2013, 185). Aineistossani 

Suomen luonnonsuojeluliiton lehdessä (Hulkko 2016, 15) mainitaankin 

vuorovaikutuksellisen tutkimuksen merkityksestä poronhoidon riskeihin 

reagoimisessa. 

5.2 Ruohonjuuritasolta norsunluutorneihin 

Tutkimani ympäristöjärjestöt toimivat rajaorganisaatioina vakiintuneesti useiden 

yhteiskunnallisten tahojen eli 1) tieteen ja politiikan, 2) tieteen ja yritysmaailman ja 3) 

tieteen ja suuren yleisön välillä. Järjestöt toimivat rajaorganisaatioina yhteiskunnan 

mikrotasolla erilaisissa projekteissa, mesotasolla poliittisten käytänteiden 

verkostoissa ja poliittis-kulttuurisella makrotasolla (ks. Hoppe & Wesselink 2014, 

75). Järjestöt haastavat kulttuurista ymmärrystä ympäristöriskeistä välittämällä 

tieteellistä ja kansalaisjärjestöjen tietoa ytimeen ja suurelle yleisölle. Järjestöt 

pyrkivät vaikuttamaan siihen, miten ydin ja suuri yleisö varautuvat ja reagoivat 

ympäristöriskeihin. 

5.2.1 Ytimeen liittyminen 

Rajaorganisaatiot tuovat tutkimustiedon tuottajat ja käyttäjät yhteen. Eri puolilla 

rajaorganisaatiota on odotuksia siitä, miten sen pitäisi toimia. Rajaorganisaation 

täytyy miellyttää eri osapuolia ja toimia sisäisesti vakaasti, jotta se onnistuu 

toiminnassaan. (Guston 2001, 401, 405.) Ytimen mekanismeihin kohdistuvasta 

kritiikistä huolimatta tutkimani järjestöt toimivat suhteessa ytimeen. Järjestöissä 

kannatetaan hierarkkisia ympäristöratkaisuja, vaikutetaan hierarkkisiin toimijoihin ja 

tehdään heidän kanssaan yhteistyötä. Suhde individualismiin näkyy ensisijaisesti 

individualististen ympäristöratkaisujen kannattamisena ja vähäisemmin 

vaikutustyönä ja yhteistyönä individualististen toimijoiden kanssa. Kannattaessaan 
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ytimen mekanismeja osana ympäristöriskeihin varautumista järjestöt miellyttävät eri 

osapuolia. Liittymällä ytimeen ympäristöjärjestöt voivat toimia rajaorganisaatioina 

ytimen ja tieteen välillä ja vaikuttaa ytimen riskikäsityksiin. Silloin järjestöjen 

luonnonsuojelulliset tavoitteet voivat tulla osaksi hierarkkisia ja individualistisia 

ratkaisuja. 

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF vaikuttavat yhteiskunnan 

mesotasolla. Mesotasolla reagoidaan maakuntakaavoihin ja hankkeisiin, toimitaan 

työryhmissä ja tavataan kansanedustajia. Järjestöt toimivat ytimen suhteen 

marginaalisemmin mikrotasolla, pääasiallisesti yritysyhteistyön kautta. Makrotason 

toimintaa ovat mielenosoitukset, sosiaalinen media, oppaat ja lehdet. (vrt. Hoppe & 

Wesselink 2014, 75.) Makrotasolla pyritään laajemmin vaikuttamaan yhteiskunnassa 

ja siten myös ytimessä vallitseviin riskikäsityksiin. Järjestöjen toiminta makrotasolla 

on kuitenkin keskeisempää suureen yleisöön vaikuttamisessa kuin ytimeen 

vaikuttamisessa.  

Mesotasolla toimiminen nousee aineistossani keskeisesti esille. Järjestöt hakevat 

ratkaisuja ympäristöriskeihin hierarkkisesta ympäristönhallinnasta. Tämä näkyy 

erityisesti skenaarioharjoitteessa. Yhteiskunnan ohjaukseen perustuva 

ympäristönhallinta saa WWF:sta ja Luonto-Liitosta kannatusta. Maisemaverkko-

skenaariossa (Vanhanen et al. 2016, 7 <- Wilhusen at el. 2002; Ekins et al. 2003) 

maankäytön alueet pyritään jakamaan intensiiviseen maankäyttöön ja ei-alueisiin. 

Luontoarvot pyritään turvaamaan ylhäältä alas suuntautuvalla päätöksentekomallilla, 

mikä on tyypillisiä hierarkiassa. Luonto-Liitosta todetaan, että Maisemaverkko-

skenaario voisi toimia pienimuotoisesti esimerkiksi luontokäytävien muodossa. 

WWF:sta painotetaan, että valtiontason ohjausta on oltava riittävästi, jotta 

kokonaisuus on toimiva: 

Mut ihan puhtaasti jos miettii ympäristön näkökulmasta, 

ympäristöjärjestön näkökulmasta, unohtaen sen sosiaalisen kestävyyden 

tässä, niin kylhän toi varsinkin tietyillä alueilla varmaan ois ihan 

viisautta. Et tavallaan silloin pystytään isossa mittakaavassa 
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ohjaamaan sitä toimintaa niille alueille, mitkä noin lähtökohtaisesti 

näyttäis parhailta. (WWF2) 

Välimies-foorumin ydinajatus on, että ympäristönmuutokseen liittyvät tahot 

kokoontuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan maankäytöstä (Vanhanen et al. 

2016, 6). Skenaarion toimielimiin tukeutuva ote on tyypillistä hierarkialle. 

Ympäristöjärjestöt suhtautuvat skenaarioon pääosin positiivisesti. SLL2:n mukaan 

foorumi olisi ”äärettömän kannatettava kokeilumuotona” ja SLL1:n mielestä se on 

hyvä ja jossain määrin jo toteutettu vaihtoehto. WWF2:n mielestä foorumi voisi 

toimia isoissa konflikteissa. Luonto-Liitosta kannatetaan eri osapuolten tuomista 

yhteen: 

LL: Nyt on se, just vähän tähän viittaavia, tämmöinen ku 

reviirityöryhmä, missä on eri tahojen edustajii. Mut se on vaan, et mikä 

vaikutus oikeesti on. Et onks siin siihe lopulliseen päätöksentekoon 

mitään vaikutusta, niin sitä mä en tiedä tai tunne. Mut tässä ois ehkä 

semmoinen, ainaki joku, ehkä semmoinen hyvä tarkoitus.  

T: Mm. Siitä vois sitte rakentaa yhteistyötä. 

LL: Sit toisaalta ainaki vois olla se lähtökohta, et se lähtis tosta. Must 

tuntuu, että ihmisten on helpompi ehkä muutenkin hyväksyä asioita, jos 

ei ne oo niin ylhäältäpäin annettu. Et siihen pystyy iteki sit 

osallistumaan. 

Järjestöistä kuitenkin korostetaan, että riittävä ylempi ohjaus on tärkeää 

kokonaiskuvan säilyttämisen kannalta. Foorumilla on myös oltava riittävän vahva 

juridinen tausta, ettei se toimi pelkkänä mielipiteenvaihtofoorumina.  

Luonnonsuojeluun sitoutuvia markkinamekanismeja on viime vuosina esitetty 

ratkaisuiksi esimerkiksi luonnonsuojelualueiden maankäytön haasteisiin (ks. esim. 

Sarkki, Heikkinen & Puhakka 2013, 37). Toisin kuin Douglas ja Wildavsky (1982, 

126) esittivät 1980-luvulla, tänä päivänä ympäristöjärjestöjen toiminta voi kytkeytyä 
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hierarkian lisäksi individualismiin. Tutkimani järjestöt kannattavat individualistisia 

ympäristöratkaisuja, jos ne toteutetaan kestävästi.  

Luonnonsuojelijassa (Muurinen 2016, 30) esitetään, että markkinamekanismeilla 

voidaan reagoida ilmastonmuutokseen. Uusiutuva energia, tekniset innovaatiot ja 

vielä tuntemattomat muutokset voivat tarjota yllättäviä ratkaisuja 

ympäristönmuutokseen. WWF:sta nostetaan matkailu potentiaalisena 

ympäristöystävällisenä yritystoiminnan muotona:  

Tietysti toi matkailu on semmoinen, että vaikka siinä on tiettyjä riskejä, 

niin oikein tehtynä se varmasti on ihan ok, tuo hyvinvointia ja tuo 

semmoista motivaatiota paikallisille ihmisille pitää huolta siitä 

ympäristöstä. (WWF2) 

Vaihtokaupat-skenaariossa haetaan markkinamekanismeja, jotka auttavat luomaan 

ekosysteemipalveluita ja luontohyödykkeitä (Vanhanen et al. 2016, 7 <- Pascual et al. 

2014). Kaikissa järjestöissä skenaariosta löydetään mahdollisuuksia. WWF2:n 

mielestä skenaario on erittäin fiksu ja mielenkiintoinen vaihtoehto, koska 

luonnonarvokaupassa on edellytyksiä kasvaa. WWF1 näkee markkinamekanismit 

hyvinä ajureina asioiden kehittymiselle. SLL1:n mielestä Vaihtokaupat on 

skenaarioista paras, koska sillä voisi olla mahdollisuuksia menestyä. SLL2:n 

mielestä skenaario on siedettävä vaihtoehto; esimerkiksi verotuksella voitaisiin tukea 

metsänomistajia, jotka jättävät metsänsä hakkaamatta.  Luonto-Liitosta todetaan, että 

Vaihtokaupat-skenaario voisi olla hyvä ratkaisu, jos keskustelu on aidosti 

kompromissi- ja konsensushakuista. Järjestöistä myös painotetaan, että skenaariossa 

ekologiselle kompensaatiolle tulee asettaa riittävät kriteerit, jotta jo olemassa olevien 

suojelualueiden asema turvataan. 

Järjestöjen mukaan hierarkkisia ja individualistisia skenaarioita voisi yhdistellä, jotta 

saavutetaan hyviä ympäristöratkaisuja. Suomen luonnonsuojeluliitosta ja WWF:sta 

todetaan, että hierarkkisista Maisemaverkosta ja Välimiesfoorumista ja 

individualistisesta Välimiesfoorumista voisi rakentaa toimivan kokonaisuuden.  
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No, varmaan siitä vois kuvitella, että ku hyviä palasia löytyy jokaisesta 

ja erilaisiin olosuhteisiin. (WWF2) 

SLL1 korostaa hierarkian merkitystä. Hän lisäisi kaikkiin skenaarioihin 

lainsäädännöllisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittämisen:  

Mä haluaisin siihen myöskin lainsäädännöllisen ohjauksen ja 

lainsäädännön kehittämisen jotenkin, koska se on hyvin tärkee asia, 

joilla näitä hyviä mahdollisuuksia ja niitten edistämistä voidaan 

tavallaan ajaa siihen, että näin on oikeestikin toimittava. (SLL1) 

Ytimeen pyritään vaikuttamaan tekemällä yhteistyötä hierarkkisten ja 

individualististen toimijoiden kanssa. Järjestöt korostavat, että erityisesti yhteistyö 

hierarkkisten toimijoiden kanssa on tärkeää. Järjestöt tapaavat kansallisella tasolla 

poliitikkoja ja tekevät heidän kanssaan yhteistyötä. WWF2:n mukaan WWF 

on ”jatkuvassa keskusteluyhteydessä” ulkoministeriöön. WWF vaikuttaa 

ennakoivasti esimerkiksi Arktisen neuvoston puheenjohtajuusohjelmaan, vuoden 

2019 eduskuntavaaleihin ja Suomen tulevaan EU-puheenjohtajuuteen.  SLL1:n 

mukaan Suomen luonnonsuojeluliitto ottaa yhteyttä ministeriöiden virkamiehiin 

ajankohtaisissa asioissa ja tapaa ministereitä ja heidän avustajiaan. Tapaamisissa 

keskustellaan asioiden ohjauksesta ja lainsäädännön kehittämisestä. Lisäksi Suomen 

luonnonsuojeluliitto on mukana lakialoitteita valmistelevissa työryhmissä: 

Me ollaan mukana näissä työryhmissä. Ja jos me ei olla mukana, niin 

sitten me ollaan siinä vaiheessa mukana, kun annetaan lausuntoja. 

Monesti eduskunta tai eduskunnan valiokunnat pyytää meitä kuultavaks. 

Monesti saattaa ihan yksittäiset kansanedustajatki pyytää käymään ja 

kysellä, että minkälaisia asioita on. (SLL1) 

Kansainvälisen tason yhteistyö nostetaan myös kaikista järjestöistä esille. 

Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto tekee yhteistyötä EU:n kanssa, on 

yhteydessä Euroopan parlamentin jäseniin sekä järjestää pientapaamisia Brysselissä. 

Kansallisen ja kansainvälisen tason lisäksi yhteistyötä tehdään paikallistasolla. SLL1 

painottaa, että tärkeä osa Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa ovat sen 
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paikallispiirit. SLL2 kertoo, että keskeisintä Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin 

piirin toiminnassa on reagoida maakuntakaavoihin ja isoimpiin hankkeisiin: 

Ollaan yritetty linjataki meijän näitä toiminta-alueita, että meillä on 

resurssia ainoostaan lähinnä maakuntakaavoihin reagoida ja sitten 

tämmöisiin valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeisiin hankkeisiin, 

joita on yleensä merkittävillä alueilla. (SLL2) 

SLL2:n mukaan Lapin piiri on mukana esimerkiksi maakunnan yhteistyöryhmässä ja 

ELY-keskuksen neuvottelukunnassa. Kaikki järjestöt nimeävät yhteistyökumppaniksi 

Metsähallituksen. WWF:sta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta kerrotaan yhteistyöstä 

Paliskuntain yhdistyksen ja Saamelaiskäräjien kanssa. Suomen luonnonsuojeluliitolla 

on sidosryhmätapaamisia Metsäkeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa. SLL2:n 

mukaan paikallistason tapaamiset ovat ensisijaisesti tiedonvaihtoa varten: 

SLL2: Esimerkiksi silloin ko meillä on intressi tavata viranhaltijoita, 

niin me halutaan tietää, että missä mennään, mikä niillä on 

ajankohtaista ja miten ne tietää esimerkiksi, että missä vaiheessa mikin 

hanke on menossa, niin kuin ELY-keskus tietää. Tai sitten 

Metsähallituksen kanssa, oli viimeksi, kun oli palaveri, niin nostettiin 

esille semmoisia alueita, joita on hakattu ja jotka on meijän mielestä 

sovittu, että ei niihin kosketa. 

T: Joo. 

SLL2: Että siinä sitten tavallaan, ei ensinnäkään, ne ei oo mitään 

virallisia neuvottelutahoja. Että me vaan ilmaistaan oma 

suuttumuksemme ja mielipiteemme ja sitten voijaan ehkä muulla 

foorumilla vaikuttaa. Mutta se on vaan sitten tämmöistä tiedonvaihtoa.  

SLL1:n mukaan useilla Suomen luonnonsuojeluliiton työntekijöillä on hyviä 

yhteistyökontakteja Lappiin: 

T: Miten se yhteistyö toimii käytännössä? 
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SLL1: Mun mielest se toimii hyvin. Saattaa olla joku asia, josta me 

ollaan samaa mieltä, niin me saatetaan kontaktoida etukäteen ja vaikka 

toisiamme, että ”Me aiotaan lausua tästä näin, lausutteko te jotakin?” 

ja sitten jos on joku asia, mistä ollaan selkeesti eri mieltä, niin 

saatetaan siitä huolimatta keskustella, että vähän niin kuin hahmottuu 

se toisen näkökanta ja yrittää hakee sitä, että oisko tässä kuiteski jotain 

yhteistä … Vuorovaikutussuhteet on niin luontevat, et pystyy aika 

nopeesti ottaa yhteyttä, et ”Hei, nyt on tämmöinen asia”. 

SLL1:n mielestä Suomen luonnonsuojeluliitolla on Suomessa parhaat 

ympäristöjärjestön valmiudet vaikuttamiseen paikallistasolta ylimmälle 

päätöksenteon tasolle saakka. 

Se pyritään nimenomaan kattoo, että … säilytettäis semmoinen 

kokonaisvaltainen linja ihan sieltä ruohonjuuritasolta sit tonne ylimpiin 

norsunluutorneihin asti. (SLL1) 

Myös WWF tekee vaikutustyötä kaikilla toiminnan tasoilla:  

Mut et WWF:n tavallaan tähän vaikuttamis- ja keinovalikoimaan 

kuuluu ihan kaikkea sieltä ruohonjuuritason talkooleirityöstä sitten ihan 

kansainvälisen tason, hyvin korkeen tason vaikuttamiseen, ja se on ehkä 

WWF:n vahvuus. Me ollaan kaikilla tasoilla tavallaan yhtä aikaa 

liikkeellä niissä asioissa, mitkä on katsottu tärkeimmiks. Muun muassa 

just ilmastonmuutos on semmoinen. (WWF1) 

Lobbaamisen merkitys hierarkiaan vaikuttamisessa korostuu aineistossani. WWF2:n 

mukaan WWF on laatinut kuntavaaliehdokkaille oppaan siitä, miten he voivat toimia 

ympäristökysymyksissä oikein. Luonto-Liitto etsii arvokkaita luontokohteita ja 

harvinaisia lajeja, jotta se voi tehdä poliitikoille suojeluehdotuksia. Luonto-Liitto 

nostaa Suomen petoasioita kansainvälisellä tasolla esille ja tekee vaikuttamistyötä 

Euroopan parlamentin suuntaan. Ainoastaan Luonto-Liitosta mainitaan 

vaikuttamisen keinoksi mielenosoitukset: 
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On ollu muuallaki, mutta Helsingissä pääsääntöisesti on, koska sitte 

just keskustelee ihmisten kanssa, mitkä on pienemmilt paikkakunnilt, se 

on huomattavasti vaikeempaa siellä, koska tietyt asiat, mitä meki tehään, 

niin ihmiset joskus vähä pelkää sellaista leimaantumista. Ja siinä 

mielessä on perustellumpaa ja järkevämpää järjestää niit täällä, koska 

tääl Helsingis on myös päättävät tahot, kaikki ministeriöt ja eduskunnat 

ja tämmöiset, jos järkkää jonku mielenosoituksen ministeriön edessä 

sitte tai eduskuntatalon edessä tai tän tyyppistä. Niin sit se on kas siinä 

mielessä tehokkaampaa. Mut meil on välil, mikä on ollu ilahduttavaa, 

vaikka jossain susimielenosoituksissa, mitä on ollu, nii on ollu sillee, et 

jotku paikkakunnat on järjestäny tukimielenosoituksia … Sellasii pienii. 

Se tuo semmoista, kun me ollaan samalla kuitenki semmoinen 

ruohonjuuritason toimija, just sitä kansalaisjärjestöö. Ihmiset on 

aktiivisia, niin se tuo sellasta yhteenkuuluvuutta tai sellasta. (LL) 

Mediassa poliitikkoihin vaikuttaminen on vähäisempää kuin muu lobbaustyö. 

Luonto-Liitosta nostetaan vaikuttamisen kanavaksi Twitter, koska siellä voi LL:n 

mukaan merkitä julkaisuihin poliitikkoja. Lisäksi järjestö pyrkii nostamaan asioita 

esille myös ulkomaisessa lehdistössä. 

Vaikutustyöstä individualististen toimijoiden suuntaan mainitaan pariin otteeseen. 

WWF2 kertoo WWF:n yritysviestintäohjelmasta, jolla pyritään siihen, että yritykset 

muuttaisivat toimintaansa ekologisemmaksi. SLL2:n mukaan malminetsintäyhtiöt 

ovat olleet halukkaita tapaamaan Suomen luonnonsuojeluliittoa. SLL2:n mielestä 

keskustelut ovat ”ihan kohteliaita” ja ”Lapissa ko ollaan, niin suorasukaisia”: 

SLL2: Jos esimerkiksi nää malminetsintäyhtiöt, ko ne on halunnu tavata, 

niin me heti alussa ilmoitetaan, että tottakai me halutaan tavata ja 

keskustellaan mielellämme, mutta ei se muuta meijän kantaa mihinkään. 

Tuohan Manson yritti silloin ko … ne sai sen malminetsintäpäätöksen, 

niin nehän halus tapaamisen. Ja me tavattiin, ja ne siis käytti kaikki 

maholliset uhkailut, maanittelut, ostamiset, kaikki maholliset keinot, että 

ne ois saanu meijät luopumaan valittamisesta. 
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T: Aha, okei. Ette luopunu? (naurahtaa) 

SLL2: Ei, ei. 

Yhteistyö individualististen toimijoiden kanssa nousee vähemmän esille kuin 

yhteistyö hierarkkisten toimijoiden kanssa. Tämä on mielenkiintoista, koska WWF ja 

Suomen luonnonsuojeluliitto tekevät nettisivujensa mukaan runsaasti yhteistyötä 

yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään varsinkin yhteiskunnan mikrotasolla 

projektiluontoisesti. Kaikkien järjestöjen nettisivuilla kannustetaan yrityksiä 

tukemaan toimintaa rahallisesti (Luonto-Liitto 2017; Suomen luonnonsuojeluliitto 

2017; WWF 2017).  

WWF kehottaa nettisivuillaan yrityksiä kehittämään ympäristöystävällisyyttä 

yhteistyössä järjestön kanssa. Se esimerkiksi järjestää yritysten kanssa 

ympäristökasvatusprojekteja ja viestii ja kampanjoi yhteistyössä ympäristöasioista. 

Yhteistyökumppaneiksi nimetään muun muassa Metso, Metsä Group ja Lapland 

Safaris. (WWF 2017.) Suomen luonnonsuojeluliiton nettisivujen mukaan järjestöllä 

on runsaasti kokemusta yhteistyöstä kymmenten suomalaisten yritysten kanssa. 

Yhteistyökumppaneiksi mainitaan muun muassa Finnair ja VR. (Suomen 

luonnonsuojeluliitto 2017.) 

5.2.2 Suureen yleisöön vaikuttaminen 

Individualististen ja hierarkkisten toimijoiden lisäksi järjestöt toimivat suhteessa 

suureen yleisöön. Järjestöt vaikuttavat kulttuurisella makrotasolla eritoten median ja 

ympäristökasvatuksen kautta siihen, miten suuri yleisö käsittää ympäristöriskit ja 

miten se voi reagoida niihin. Mikrotason vaikuttamista tehdään yksittäisten 

hankkeiden kautta. (ks. Douglas & Wildavsky 1982, 1; Hoppe & Wesselink 2014, 75.) 

Erityisesti Luonto-Liitosta korostetaan suureen yleisöön vaikuttamisen keskeisyyttä. 

WWF1:n mukaan WWF julkaisee lehtikirjoituksia ja kannanottoja. Tärkeitä 

vaikuttamisen keinoja ovat myös järjestön julkaisemat raportit ja oppaat, joilla 

välitetään tutkimustietoa suurelle yleisölle. WWF1 kuvailee niitä ”hyvin 

käyttökelpoisiksi ja pidetyiksi työkaluiksi”. SLL2:n mukaan Suomen 

luonnonsuojeluliiton Lapin piiri laatii tiedotteita ja kannanottoja, joita lähetetään 
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esimerkiksi lehtiin. LL:n mukaan keskeinen osa Luonto-Liiton vaikutustyötä ovat 

tiedottaminen ja sosiaalinen media. Luonto-Liitto pyrkii esimerkiksi rekrytoimaan 

lisää vapaaehtoisjäseniä sosiaalisessa mediassa.  

Luonto-Liiton yksi vaikuttamisen keino on aktivoida ihmisiä ottamaan yhteyttä 

päättäjiin. LL kertoo esimerkkinä Grey Pride -kampanjan videosta: 

Ihan omatoimisesti tehtiin … englanninkielinen video, mitä me jaettiin 

sitten kansainvälisille luonnonsuojelujärjestöille, eläinoikeusjärjestöille, 

ja pyydettiin heitä sitten jakamaan sitä tietoa lähinnä sosiaalisessa 

mediassa … Ja sit me saatiin … yks mainostoimisto tekemään meille … 

materiaalii, mitä hyödynnettiin sit sosiaalises mediassa edelleen ... Ja 

tätä kautta me ollaan sit tuotu kans tätä, et ihmiset aktivoituis ja 

lähettäis tonne Euroopan komission suuntaan meidän viestiä. On 

kehotettu ihmisiä olemaan ympäristökomissaariin yhteydessä. (LL) 

LL kertoo, että ympäristökasvatus on merkittävä osa Luonto-Liiton toimintaa. 

Luonto-Liitto kouluttaa ympäristökasvattajia ja tuottaa ympäristökasvatukseen 

liittyvää materiaalia koulujen käyttöön. Luonto-Liitto on esimerkiksi toteuttanut Ylen 

kanssa kevätseurantakampanjan, jossa seurataan eri lajien kautta kevään etenemistä.  

Mikrotason tapahtumat ovat yksi tapa vaikuttaa suuren yleisön riskikäsityksiin. 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto järjestävät lapsille, nuorille tai 

perheille suunnattuja luontoretkiä. SLL1 kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton 

Suomen 100 luontohelmeä -kampanjasta, joka on järjestetty satavuotiaan Suomen 

juhlavuoden kunniaksi. Hankkeen tarkoituksena on kaikissa maakunnissa nostaa 

tapahtumien kautta esille suojelun arvoisia luontoalueita: 

Et jos suinkin jokin uhka on sillä ilmassa, niin sitten ne tapahtumat on 

semmoisia, että tuodaan niitä positiivisia asioita esille ja minkä takia se 

alue olis säästämisen arvoinen, ja sitte jos ei ole, niin tehdään sitä 

yleistä tietoisuutta, nostetaan. Ja me ollaan saatu siihen aika hyvin 

mukaan taiteilijoita ja erilaisia toimijoita, että odotetaan aika paljonkin 

näiltä tapahtumilta. (SLL1) 
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SLL1:n mukaan Suomen luonnonsuojeluliitto nostaa esille ajankohtaisia asioita 

retkien avulla. Hän mainitsee esimerkkinä Viiankiaavan mahdolliseen 

kaivoshankkeeseen reagoimisen: 

Sit siellä on paikallisesti järjestettyjä retkiä, nimenomaan sinne 

Viiankiaavalle, ja jotakin keskustelutilaisuuksia, ja sitä kautta haetaan 

yleistä huomiota asialle. (SLL1) 

Kaikista järjestöistä mainitaan yhdeksi toiminnan muodoksi yhteistalkoot. Luonto-

Liitto on osallistunut eläintiloilla ja tuotantotiloilla petoaitatalkoisiin, ja WWF1:n 

mukaan WWF järjestää erilaisia kenttäprojekteja kuten talkooleirejä. SLL1:n 

mukaan Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää lintupönttötalkoita ja retkeily- ja 

lintualueiden kunnostuksia. SLL2:n mukaan Suomen luonnonsuojeluliitto ylläpitää 

perinnemaisemia järjestämällä niittotalkoita. 

5.3 Järjestöt riskikäsitysten verkossa 

Reunalla toimivat ryhmät voivat käpertyä itseensä, mikä on ongelmallista niiden 

jatkuvuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Vaikutustyön onnistuminen edellyttää 

ympäristöjärjestöiltä vakautta ja pitkäjänteisyyttä. (Douglas & Wildavsky 1982, 103, 

113–114, 120.) Onnistunut rajaorganisaation toiminta edellyttää mukautumista 

kansallisiin käytänteisiin ja poliittis-kulttuuriseen ympäristöön (Hoppe, Wesselink & 

Cairns 2013, 296). Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF pyrkivät 

tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa eroavista riskikäsityksistä huolimatta. 

Järjestöt painottavat, että hyökkäävyyden sijaan on järkevämpää ja vaikuttavampaa 

yrittää neuvotella. Järjestöissä etsitään siis ratkaisuja, jotka hyödyttäisivät 

mahdollisimman monia: 

Jos löytyis joku juttu, mis kaikki vois olla riittävän voittajia, niin se ois 

varmaan se ihanne. (LL) 

WWF2:n mielestä erimielisyyksien sijaan tulisi keskittyä yhteistyön kehittämiseen: 

Niiden ei tarvii olla meidän kavereita … voi olla erilaisia näkemyksiä, 

ja sit keskustellaan, ja ei välttämät päästä yhteisymmärrykseen, mut 
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ainaki molemmat ymmärtää, että mikä toisen intressi ja tavoite on. Se jo 

sinällään vie asioit eteenpäin … Yleensä kun erilaisista asioista löytyy 

paljon semmoista, mistä ollaan ihan samaa mieltä ja sitten löytyy 

asioita, joista ollaan eri mieltä, niin mitäs jos vietäis eteenpäin niitä, 

joista ollaan samaa mieltä?  (WWF2) 

Luonto-Liitosta kannatetaan yhteisten, eri toimijoita yhdistävien projektien 

järjestämistä Lapissa. LL kertoo esimerkkinä paikallisten metsästäjien kanssa 

järjestetyistä jälkihiihtoretkistä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa: 

Se lähentää heti selvästi … Et ne näyttää ne paikat, opastaa jossain 

lumijäljissä, ja sit on joku porukka, mikä on kiinnostunu niistä. Ja siin 

ei oo tavallaan sellaist konfliktiasemaa, koska se aika usein jossain, jos 

puhutaan vaikka petoasioista vaikka muitten asioitten yhteydes … 

jokainen ottaa sen paikkansa siinä keskustelussa, ja se menee vaan 

semmoiseks argumentoinniks, nokitteluks, ja semmoiseks väittelyks. Et 

ei löydy semmoista yhteistä. Mut tämmöisis … et metsästäjät ei oo 

silloin metsästämäs eikä me olla laatimassa jotain tiedotteita tai jotain 

tämmöisiä, että tehäänki jotain ihan muuta, ja tehään yhessä. (LL) 

Ympäristöjärjestöt toimivat siis lukuisten riskikäsitysten verkossa. Alla olevassa 

kuviossa 3 täydennän aineistoni pohjalta toisessa luvussa esitettyä kuviota, jossa 

sijoitin ympäristöjärjestön rajaorganisaatioksi yhteiskunnan reunalle. Havainnollistan 

aineistoni perusteella, miten järjestöt vaikuttavat vuorovaikutussuhteiden kautta 

yhteiskunnassa vallitseviin riskikäsityksiin. Lisäksi esittelen esimerkein, miten ydin 

ja tiede sekä ydin ja suuri yleisö toimivat suhteessa toisiinsa. 
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Kuvio 3. Ympäristöjärjestöt rajaorganisaatioina osana yhteiskunnallista muutosta ja 

ympäristöriskeihin varautumista. 

Tieteen ja ympäristöjärjestöjen suhde voi olla molemminpuolinen. Tutkimustieto on 

ympäristöjärjestöjen toiminnan perusta ja vaikuttamisen väline. Tutkijat voivat 

hyötyä järjestöjen toiminnasta, koska he saavat sen myötä väylän tuoda 

tutkimustuloksiaan julki suurelle yleisölle ja ytimeen. Tutkimustiedon popularisointi 

ja sen ympärille kiedottu vaikutustyö voi lopulta tuoda tiedon osaksi ytimen 

mekanismeja, päätöksentekoa ja yritysten toimintaa. 

Me seurataan aktiivisesti tutkimusmaailmaa ja perustetaan se meidän 

viesti sille parhaalle tutkimustiedolle, ja varmaan jossain määrin myös 
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tarjotaan sitten tutkijoille semmoinen kanava saada sitä tutkimustietoo 

julki. (WWF1) 

Hoppe ja Wesselink (2014, 73–74) esittävät, että poliitikot ajattelevat usein olevansa 

asemassa, jossa he pystyvät kutsumaan tutkijoita palvelukseensa. Tutkijat puolestaan 

mieltävät itsensä neutraaleiksi toimijoiksi, jotka kertovat vallankäyttäjille, miten 

asiat ovat. Todellisuudessa toimijoiden väliset rajat ovat häilyviä. Tutkielmani 

kontekstissa häilyvyys voidaan laajentaa myös yritystoiminnan ja tieteen välille. 

Tiede on osa päätöksentekoa ja yritystoimintaa esimerkiksi soveltavan tutkimuksen 

ja erilaisten tilaustutkimusten kautta. Ydin toimii suhteessa tieteeseen muun muassa 

myöntämällä tutkimusrahoitusta ja esittämällä tietotarpeitaan. Lisäksi ytimessä on 

säädetty yliopistolaki, jonka mukaan yliopistot Suomessa toimivat. 

Kuten olen tutkielmassani osoittanut, ydin ja ympäristöjärjestöt ovat 

vuorovaikutuksessa. Ympäristöjärjestöt pyrkivät tieteellisen tiedon avulla 

vaikuttamaan ytimen riskikäsityksiin. Yritykset ja poliitikot voivat käyttää 

ympäristöjärjestöjen tarjoamaa tietoa esimerkiksi ympäristöystävällisen imagon 

rakentamiseen. Ytimen tahot saavat järjestöiltä työnsä tueksi popularisoitua, nopeasti 

omaksuttavaa tietoa, jotta he voivat tehdä ympäristöllisen kestävyyden huomioon 

ottavia päätöksiä. 

Rajat julkisen ja yksityisen sektorin ja tieteen välillä eivät ole lineaarisen selkeitä, 

toisin kuin aiemmin on oletettu (Hoppe, Wesselink & Cairns 2013, 284; Hoppe & 

Wesselink 2014, 73–74; Sarkki et al. 2014, 194). Rajojen häivyttämiseen tulee pyrkiä 

(Guston 2001, 399). Voikin pohtia, pystyisivätkö ympäristöjärjestöt tuomaan 

hierarkkisia ja individualistisia toimijoita sekä tutkijoita yhteen keskustelemaan 

ympäristön tilasta sen sijaan, että tietoa välitetään lineaarisesti eri tahoille.  

On vielä syytä kiinnittää huomiota suuren yleisön rooliin 

ympäristöriskikysymyksissä. Ydin vaikuttaa suuren yleisön riskeihin varautumiseen 

esimerkiksi lainsäädännön ja tarjottavien palvelujen kautta. Suuri yleisö määrittää 

äänestys- ja kulutuspäätöksillään sitä, miten yritykset ja päättäjät toimivat.  
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Ympäristöjärjestöt voivat edistää suuren yleisön vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Tieteen popularisointi tuo tutkimustietoa lähemmäksi suurta yleisöä. Se tarjoaa 

yksittäisille kansalaisille tietopohjaa ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Ympäristöjärjestöt voivat siten tuoda suurta yleisöä osaksi hierarkkista 

ja individualistista riskeihin varautumista. Ympäristökasvatus voi olla jopa keskeisin 

tapa vaikuttaa ympäristön tilaan (ks. esim. de-Shalit 2001, 122), koska sillä pystytään 

vaikuttamaan asenteisiin, arvoihin ja riskikäsityksiin. Suuren yleisön riskikäsityksiin 

vaikuttamisen kautta ympäristöjärjestöt voivat vaikuttaa yhteiskunnan ytimeen.  

Douglasin vuorovaikutusta painottavan ajattelun (ks. Wuthnow, Davison, Bergesen 

& Kurzweil 1984, 79, 82–83) mukaisesti sosiaalisen järjestäytymisen ideaalit 

toimivat lomittain. Hierarkia, individualismi ja reunalla toimiminen sekoittuvat 

jokapäiväisessä elämässä ja ihmisten toiminnassa (Douglas & Wildavsky 1982, 176). 

Ekologiset arvot ja luonnonsuojeluun nojaavat riskikäsitykset omaksuneet yksilöt 

voivat lopulta päätyä vaikuttamaan yhteiskunnan ytimessä; tästä esimerkkinä on 

eduskuntapuolue Vihreät. Puolueen keskeisiä arvoja ja tavoitteita on ajaa 

ympäristöystävällisiä näkökulmia päätöksenteossa (Vihreät 2018).  

Ytimen keskeinen tavoite on ylläpitää olemassa olevaa järjestelmää (Douglas & 

Wildavsky 1982, 97, 99–100, 122–123), jolloin sen riskikäsityksiin vaikuttaminen on 

hidasta ja paikoin haastavaa. Toisaalta rajaorganisaatiot ovat vaikutusvaltaisia 

toimijoita (Medvetz 2012, 113). Tutkimani järjestöt ovat merkittävässä asemassa 

suomalaisessa yhteiskunnassa. WWF istuu Arktisessa neuvostossa, Suomen 

luonnonsuojeluliitto on aktiivinen kaavoitus- ja hankesuunnittelupäätöksissä ja 

Luonto-Liitto ympäristökasvattaa uutta luonnonsuojelusukupolvea. Järjestöjen 

riskikäsitykset voivat siis muuttaa yhteiskunnassa vallitsevia riskikäsityksiä, niin 

ytimessä kuin suuren yleisön keskuudessakin. Siksi on syytä kiinnittää huomiota 

siihen, millaista tutkimustietoa eri tahoille välitetään ja tulevatko esimerkiksi 

paikallisyhteisöjen näkökulmat riskeihin varautumisessa esille. 
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6 Päätäntö 

Muuttuva arktinen alue luo globaaleja haasteita ja vaikuttaa paikallisesti perinteisiin 

elinkeinoihin ja elämisen tapoihin. Suomen Lapissa toimii lukuisia tahoja, joiden 

käsitykset muutokseen liittyvistä riskeistä vaihtelevat. Olen selvittänyt 

tutkielmassani Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n 

riskikäsityksiä ja analysoinut järjestöjen toimintaa. Etnografisen tutkimukseni 

aineisto koostuu haastatteluista ja lehtiartikkeleista. Olen haastatellut viittä 

ympäristöjärjestöjen edustajaa ja analysoinut järjestöjen lehtiä vuodelta 2016 ja 

alkuvuodelta 2017. Olen työssäni noudattanut antropologisen tieteenalan eettisiä 

periaatteita.  

Olen analysoinut järjestöjen riskikäsityksiä ja toimintaa Mary Douglasin kulttuurisen 

riskiteorian kautta. Huolta aiheuttavat ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisiin 

lajeihin, petoeläinpolitiikka, poroelinkeinon kohtaamat ongelmat ja ylilaidunnus sekä 

luonnon teollisen hyödyntämisen mahdolliset kielteiset ympäristövaikutukset. 

Järjestöt kyseenalaistavat yhteiskunnan ytimessä vallitsevaa hierarkiaa ja 

individualismia kritisoimalla päätöksentekojärjestelmää ja luonnon resurssikäyttöä. 

Järjestöt ovat kulttuurisen riskiteorian näkökulmasta yhteiskunnan reunalla toimivia 

ryhmiä, koska ne korostavat riskikäsityksissään luontoarvoja ja kritisoivat ydintä. 

Kulttuurisen riskiteorian mukaan reunalla toimivat ryhmät voivat joko käpertyä 

itseensä tai omaksua hierarkian piirteitä ja toimia suhteessa hierarkiaan. Tutkimani 

järjestöt toimivat tätä laajemmin ja vaikuttavammin. Järjestöt ovat saavuttaneet 

Suomessa rajaorganisaation aseman. Siksi olen päivittänyt kulttuurista riskiteoriaa ja 

lisännyt reunalla toimimisen kolmanneksi muodoksi rajaorganisaation. 

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF toimivat rajaorganisaatioina 

suuren yleisön ja tieteen, politiikan ja tieteen sekä yritysmaailman ja tieteen välillä. 

Järjestöt vaikuttavat suomalaisessa yhteiskunnassa projektiluontoisesti mikrotasolla, 

poliittisten käytänteiden mesotasolla ja poliittis-kulttuurisella makrotasolla. Ne 

perustavat toimintansa tutkimustietoon. Järjestöt haastavat kulttuurista ymmärrystä 

ympäristöriskeistä välittäen tieteellistä ja kansalaisjärjestöjen tietoa ytimeen ja 
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suurelle yleisölle. Samalla ne pyrkivät uudelleen määrittämään sitä, miten ydin ja 

suuri yleisö varautuvat ja reagoivat ympäristöriskeihin. Järjestöt hakevat ratkaisuja 

ympäristöriskeihin hierarkkisesta ja individualistisesta ympäristönhallinnasta. 

Liittymällä ytimeen ympäristöjärjestöt voivat toimia rajaorganisaatioina ytimen ja 

tieteen välillä ja vaikuttaa ytimen riskikäsityksiin. Silloin järjestöjen 

luonnonsuojelulliset tavoitteet voivat tulla osaksi hierarkkisia ja individualistisia 

ratkaisuja.  

Olen tutkielmallani osallistunut tieteelliseen keskusteluun siitä, miten yhtäältä 

kulttuurisen riskiteorian mukaan yhteiskunnan reunalla toimitaan ja toisaalta kuinka 

rajaorganisaatio määritellään. Analyysia voisi jatkaa selvittämällä, kuinka 

järjestöihin suhtaudutaan rajan eri puolilla välittävänä ja yhdistävänä toimijana. 

Ympäristöjärjestöihin voidaan nimittäin suhtautua toisella puolella rajaa olevana 

tahona, ei neutraalina rajaorganisaationa (ks. esim. Heikkinen, Sarkki & Nuttall 

2012). Tutkimusta voisi myös laajentaa alueellisesti. Olisi kiintoisaa verrata 

suomalaisten ympäristöjärjestöjen riskikäsityksiä ja toimintaa vastaavanlaisiin 

järjestöihin muualla maailmassa. Ympäristökysymykset ovat samanaikaisesti 

paikallisia ja globaaleja, ja arktiset ja ei-arktiset alueet limittyvät toisiinsa eritoten 

ilmastonmuutoskontekstissa. Miten esimerkiksi Japanissa suhtaudutaan arktisen 

alueen tulevaisuuteen? 

Lisäksi keskeisesti esille noussut jatkotutkimuksen tarve on se, millaista 

ympäristöjärjestöjen yritysyhteistyö yksityiskohtaisemmin on ja millaisia ratkaisuja 

ympäristönhallintaan nousee ympäristöjärjestöjen ja yritysten yhteistyöstä. Jos 

markkinoiden merkitys ekologisuuden kehittämisessä jatkaa kasvamistaan, on syytä 

kysyä, millainen rooli individualismilla on jatkossa ympäristöjärjestöjen 

vaikutustyössä. 

Yhteistyön luonnetta individualististen toimijoiden kanssa olisi antoisaa tutkia varsinkin 

nopeasti kasvavien alojen kuten Lapin matkailun näkökulmasta, koska matkailu 

nostettiin aineistossani potentiaaliseksi ympäristöystävälliseksi yritystoiminnan 

muodoksi. Toisaalta olisi kiinnostavaa tutkia ympäristöjärjestöjen suhdetta 

teknologiayrityksiin. Teknologian kehitys voi tarjota ratkaisuja paikalliselinkeinojen 
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haasteisiin ja ympäristönkestävyyskysymyksiin muuttuvalla arktisella. On mahdollista, 

että ympäristöjärjestöjen ja teknologiayritysten välisten suhteiden merkitys kasvaa 

tulevaisuudessa, jos teknologialla reagoidaan entistä keskeisemmin muuttuvan 

ympäristön haasteisiin.  

Ympäristökysymyksissä sosiaalisen järjestäytymisen muodot toimivat yhä enemmän 

limittäin. Ekologisuus on yleistynyt yritystoiminnassa ja päätöksenteossa. Samaan 

aikaan ympäristöjärjestöt hakevat ratkaisuja ympäristöriskeihin yhteiskunnan ytimen 

mekanismeista. Onkin syytä pohtia, lähenevätkö suomalaiset ympäristöjärjestöt, 

suuri yleisö ja ydin riskikäsityksissään toisiaan. Entä siirtyvätkö suomalaiset 

ympäristöjärjestöt sitten yhteiskunnan reunalta kohti valtaapitävää ydintä? Olisiko 

sosiaalisen järjestäytymisen muodoiltaan yhtenäisempi yhteiskunta tilanteessa, ”mis 

kaikki vois olla riittävän voittajia”? Siinä on mielenkiintoinen murros tutkittavaksi. 
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Liitteet 

Liite 1 

Suostumuslomake 

Suostumuslomake 

Oulun yliopisto 

Kulttuuriantropologia 

Primary Industries and Transformational Change (PITCH) project 

Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 

Osallistujan tiedot 

 

Nimi________________________________________________________________ 

syntymäaika ja -paikka _________________________________________________ 

Asuinpaikka__________________________________________________________ 

Yhteystiedot (sähköposti ja/tai puh. nro)____________________________________  

Työskentelen Primary Industries and Transformational Change -tutkimushankkeessa 

tutkimusavustajana, ja teen pro gradu -tutkielmani hankkeeseen aiheesta 

Alkutuotanto, ympäristönmuutos ja luonnonvaraisten ja tulokaslajien tulevaisuus 

Lapissa – Ympäristöjärjestöjen edustajien näkökulma. Selvitän, millaisia riskejä 

Lapin ympäristönmuutokseen liittyy ja kuinka niihin tulisi varautua.  

Nimi: Mari Partanen 

Yhteystiedot: xxxx  

Jos sinulla on kysymyksiä tutkimuksesta ja sen sisällöstä, voit ottaa minuun yhteyttä. 

Voit myös ottaa yhteyttä kulttuuriantropologian professori Hannu Heikkiseen Oulun 

yliopistossa: xxxx      

Aineistonkeruun eteneminen 

Haastattelen tutkielmaani ympäristöjärjestöjen edustajia. Tutkielman 

tutkimusaineisto kerätään pääasiallisesti haastattelujen avulla, mahdollisesti 

myöhemmässä vaiheessa myös havainnoiden esimerkiksi ympäristöjärjestöjen 

mailto:hannu.i.heikkinen@oulu.fi
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koulutuksia tai tapahtumia. Haastattelujen kesto on noin 60 minuuttia ja ne 

nauhoitetaan. Mahdollisista havainnoinneista tutkija tekee omia muistiinpanoja ja 

pitää päiväkirjaa. 

Aineistonkeruuseen osallistuvan oikeudet 

Jokaisella tutkielmani aineistonkeruuseen osallistuvalla on oikeus anonymiteettiin eli 

kenenkään nimeä tai mitään muutakaan henkilökohtaista tietoa ei julkaista ilman 

osallistuvan henkilön kirjallista suostumusta. Haastattelutilanteessa haastateltavalla 

on oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, joihin hän ei halua vastata. 

Osallistuvilla henkilöillä on myös oikeus saada mahdolliset oheismateriaalit, häntä 

itseään koskeva tutkimusaineisto, aineiston pohjalta syntyvä tutkielma ja mahdolliset 

tieteelliset julkaisut itselleen.  

Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus esiintyä omalla nimellään harjoitustöissä ja 

mahdollisissa tieteellisissä julkaisuissa. Osallistujat voidaan myös koodata (esim. H1, 

H2) tai heille voidaan keksiä nimet. 

Annan suostumukseni haastatteluun 

___ Kyllä 

___ Ei 

Nimeäni saa käyttää tutkielmassa ja julkaisuissa 

___ Kyllä 

___ Ei 

 

Haluan saada kopion tutkimusmateriaalin pohjalta syntyneistä tutkielmasta ja 

julkaisuista 

___ Kyllä 

___ Ei 

 

Annan suostumukseni siihen, että aineisto tulee PITCH-projektin tutkijoiden 

käyttöön 

___ Kyllä 

___ Ei 
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Annan suostumukseni aineiston tallentamiseen Kulttuuriantropologian oppiaineen 

opetus- ja tutkimusarkistoon *. 

___ Kyllä 

___ Ei 

 

___________________________   ________________ 

Osallistuvan allekirjoitus sekä nimenselvennys  Aika 

 

____________________________ 

Tutkielman tekijän allekirjoitus sekä nimenselvennys  

 

Suostumus täytetään kahtena (2) kappaleena.    

* Kulttuuriantropologian oppiaineen opetus- ja tutkimusarkisto (KAA) sijaitsee 

Oulun yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa ja on osa Oulun yliopiston arkistoa. 

Arkistoon talletettua materiaalia voidaan luovuttaa sieltä tutkimus- ja opetuskäyttöön. 

Aineiston käyttäjän on määriteltävä käyttötarkoitus kirjallisesti ennen kuin hän saa 

aineistoja käyttöönsä, ja käyttöluvan voi myöntää ainoastaan oppiaineen pääedustaja 

eli kulttuuriantropologian professori.  Aineiston käyttäjät velvoitetaan 

käyttöehtositoumuksella noudattamaan arkiston käyttösääntöjä, tietosuoja- ja 

tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä erikseen annettavia ohjeita aineiston käytöstä. 

Arkistoidussa materiaalissa henkilötiedot säilyvät, mutta mahdolliset opinnäytetyöt, 

raportit ja julkaisut anonymisoidaan aina, mikäli tutkimukseen osallistuja on näin 

halunnut. 

 

 

 

 

 

 



83 

  

Liite 2 

Haastattelurunko 

1. Yleiset kysymykset 

1. Tänään on pp.kk.vvvv. ja haastattelen X.X. Haluatko olla tulevissa julkaisuissa 

omalla nimellä vai nimettömänä? 

2. Saako haastattelunauha tulla projektin muidenkin tutkijoiden käyttöön? 

3. Sopiiko, että haastattelu arkistoidaan oppiaineen myöhempää tutkimuskäyttöä 

varten? 

4. Haluatko, että jatkokäytöstä päättää oppiaine vai kysytäänkö sinulta lupa? 

5. Kertoisitko, mitä sinun toimenkuvaasi kuuluu? 

6. Miten järjestönne työskentelee Suomen Lapissa?  

7. Mihin asioihin tai ilmiöihin työnne keskittyy Lapissa?  

8. Miten teette vaikutustyötä? 

9. Missä päin Lappia vaikutatte? 

10. Millaista työtä teette kentällä? 

11. Miten kuvailisit ympäristönmuutosta Suomen Lapissa?  

2. Riskit 

2 a) Kokonaisvaltaisen ympäristönmuutoksen riskit ja taustat 

12. Millaisia riskejä Lapin ympäristönmuutokseen liittyy? 

13. Kuka tai mikä ympäristönmuutoksen riskit on aiheuttanut tai aiheuttaa? 

2 b) Riskeihin varautuminen ja reagoiminen 

14. Ketkä reagoivat ympäristönmuutokseen liittyviin riskeihin? 

15. Keiden pitäisi reagoida riskeihin? 

16. Miten ympäristönmuutoksen riskeihin pitäisi reagoida? 

17. Millä aikavälillä riskeihin pitäisi varautua? 
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18. Tuleeko sinulle menneisyydestä mieleen tapauksia, joissa ympäristönmuutoksen 

riskeihin on varauduttu hyvin tai huonosti? 

19. Ottavatko ihmiset mielestänne tietoisia riskejä ympäristönmuutosasioissa ja jos 

ottavat, niin miksi? 

20. Minkä riskien kanssa pystyisitte elämään? 

21. Oletteko havainneet riskejä, joista ei puhuta tarpeeksi? 

2 c) Alkutuotanto 

22. Millaisia riskejä alkutuotantoon liittyy?  

23. Millaisia riskejä poronhoitoon liittyy? 

24. Kuka tai mikä alkutuotannon ja poronhoidon riskit on aiheuttanut tai aiheuttaa? 

25. Miten poronhoitoon ja alkutuotantoon liittyviin riskeihin voisi tai pitäisi reagoida? 

26. Keiden pitäisi reagoida näihin riskeihin? 

2 d) Luonnonvaraiset lajit ja tulokaslajit 

27. Millaisia riskejä tulokaslajeihin ja luonnonvaraisiin lajeihin liittyy? 

28. Kuka tai mikä luonnonvaraisiin lajeihin ja tulokaslajeihin liittyvät riskit on 

aiheuttanut tai aiheuttaa? 

29. Miten luonnonvaraisiin lajeihin ja tulokaslajeihin liittyviin riskeihin voisi tai 

pitäisi reagoida? 

30. Keiden pitäisi reagoida näihin riskeihin? 

2 e) Järjestön vaikutustyö 

31. Miten te yritätte organisaationa vaikuttaa riskeihin? 

32. Millaista ilmastonmuutos- ja ympäristönmuutostieto on? 

33. Kuinka rakennatte vaikutustyötä riskien tai tulevaisuuskuvien perusteella? 

34. Jaatteko järjestössänne yhteneväiset käsitykset riskeistä? 

35. Mihin organisaationne painottaa riskivaikuttamisessa? 

36. Miten luulette riskiajattelunne eroavan muista Lapissa vaikuttavista tahoista? 

Mistä ja miksi? 

37. Millaista dialogia riskeistä käytte muiden tahojen kanssa? 
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38. Tarjoaako ympäristönmuutos jotain mahdollisuuksia? 

3. Skenaariot 

Olemme kehittäneet tutkimushankkeessa neljä skenaariota tulevaisuuden Lapista. 

Esittelen ne sinulle ja pyydän sinua kommentoimaan niitä.  

39. Toimisiko Maisemaverkko-skenaario? Ajatuksena on tiivistää ja keskittää 

maankäyttöä kuten kaivosteollisuutta pienemmille alueille, jolloin luonnolle jää tilaa 

pienten alueiden ulkopuolelle. Päätöksenteko on ensisijaisesti ylhäältä-alas-mallin 

mukaista. 

40. Toimisiko Vaihtokaupat-skenaario? Taloudellisilla kannustimilla ja rajoitteilla 

kontrolloidaan luonnon hyödyntämistä. Esimerkkejä ovat metsiin kohdistuva 

luonnonarvokauppa, suojelualueiden rahoitus pääsymaksuilla, vaatimus kaivoksille 

ja intensiiviselle maankäytölle korvata luontoon kohdistuvat haitat muille, 

metsästäjien kannanhoitokannustimet sekä maanomistajien mahdollisuus tarjota 

maita suojeluun korvausta vastaan. 

41. Toimisiko Luonto resurssina -skenaario? Luonto resurssina -skenaariossa 

painotetaan talouskasvun varmistamista ja sen tuomaa hyvinvointia. Pohjoiset alueet 

nähdään ensisijaisesti resurssien näkökulmasta ja teollisen luonnon hyödyntämisen 

tavoitetta painotetaan.   

42. Toimisiko Välimiesfoorumi-skenaario? Välimiesfoorumilla tarkoitetaan 

foorumia, jossa ihmiset ja ryhmät, joihin päätöksenteko vaikuttaa, osallistuvat 

päätöksentekoprosessiin. Se on neuvottelufoorumi, joka ennakoi ristiriitoja ja 

kääntää ne sopimuksiksi ennen kiistojen kärjistymistä. Foorumiin osallistuvat 

toimijat voivat olla paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä toimijoita, joilla on 

maankäytön tilanteeseen näkemys, huoli tai intressi. 

43. Voisiko näitä skenaarioita jotenkin yhdistellä? Jos voi, niin miten? 
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