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• Järjestelmällinen tutkimus, arvioitu ja itseään korjaava

• Esitys perustuu käsikirjoitukseen eli ei vielä julkaisuihin 
tuloksiin 

(Anna Salomaa, Riikka Paloniemi & Ari Ekroos: The case of conflicting Finnish peatland 
management – skewed representation of nature, participation and policy instruments) 

Mitä on tiede?



• Soidensuojelutarve ja taloudelliset intressit
• Politiikkatapahtumat 2009–2015 

• Erityisesti ympäristöministerin vaihdos
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• Tieteen ja politiikan vuorovaikutus
• Politiikkakeinot 
• Luontoa koskevan tiedon käyttö (monimuotoisuus ja ilmasto) – usein 

näkökulma kapea
• Osallistuminen

• Keskiössä: osallistuminen, luonnon representaatio, ehdotetut ja toteutetut 
suojelukeinot

Artikkelin näkökulma



• Tapaustutkimus
• Politiikkadokumentit: 1) suostrategia, 2) 
valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden 
kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta, 3) 
soidensuojelutyöryhmän raportti - tietoa ja 
toimeenpanoa koskeva koodaus

• Lainsäädännön muutokset
• Havainnointi, kirjallisuus

Menetelmät
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Suostrategia
Soidensuojelu-

työryhmän 
ehdotus

Periaatepäätös

Ekosysteemipalvelu 
käsitteen käyttö jatkuu

Syvempi ekologinen 
ymmärrys, vähemmän 
painoa 
ekosysteemipalveluilla

Vinoutunut 
ekosysteemipalvelu-
käsitteen käyttö

Luontoa koskeva tieto



• Luonnon kuvaus dokumenteissa vaikuttaa edustavan konsensusta osallistuvien 
tahojen intresseistä

• Suostrategian ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet heijastuvat 
luonnon kuvaamiseen: oma ekosysteemipalvelumääritelmä
• Biodiversiteetti yksi luokka (vrt. Millennium Ecosystem Assessment 2003 ja 

CICES 2016 biodiversiteetti pohja kaikille ekosysteemipalveluille)

• Luonnontilan määrittely ei ollut luonnontilan asiantuntijoiden (tutkijoiden) 
tehtävä vaan muut ryhmät osallistuivat

Luontoa koskeva tieto
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Politiikkakeinot: 
useita, vähennys 
turpeen käytössä

Syvempi ekologinen 
ymmärrys, vähemmän 
painoa 
ekosysteemipalveluilla

Politiikkakeinot: lähes 
pelkästään 
vapaaehtoisia ja 
hajanainen suojelu

Vinoutunut 
ekosysteemipalvelukäsitt
een käyttö

Politiikkakeinot: useita, 
sekä suojelu että käyttö



• Ympäristönsuojelulaki tärkein uusi suoluontoa suojeleva
politiikkakeino

• Suojelussa vapaaehtoisuus korostuu, mutta ilman
suojelua turvaavaa budjettia

Politiikkakeinot



Osallistuminen
• Suostrategian tekoon osallistui suurempi joukko taloudellisia 

intressejä edustavia tahoja kuin soidensuojelutyöryhmän raportin 
tekoon

• Vapaaehtoisuutta perusteltiin valinnanvapaudella, mutta kyselyn 
osoittama suuri suojeluun positiivisesti suhtautuneiden joukko ei 
näkynyt suojeluun osallistumismahdollisuuksien parantumisena

• Maanomistajilla ei ollut todellista mahdollisuutta osallistua 
politiikan määrittelyyn



• Tiedon ja politiikan vuorovaikus on 
epälineaarista

• Tiedon käyttö vaikuttaa sopivan intresseihin
• Luonnonsuojelun tunnistettu tarve (pinta-ala, 

ekologisesti toimiva kokonaisuus) ja keinojen
toteutus eivät kohtaa (vapaaehtoisuus, 
hajanaisuus)
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Päätelmiä



• Osallistuminen tulisi suunnitella huolellisesti
• Yhdistämällä ekologista ja sosiaalista tietoa voidaan 

saada tehokkaampia tuloksia
• Vapaaehtoisen suojelun toimivuuteen tarvitaan rahaa
• Politiikkakeinoja pitää tarkastella kokonaisuutena

Viestit päättäjille



KIITOS

Kuvan	suo	ei	liity	tutkittuun	tapaukseen.	
Kuva	A.	Salomaa


