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Tiivistelmä
Tämä on tutkimus ympäristöasiantuntijuuden moninaisuudesta ja asiantuntijoiden vuo-
rovaikutuksesta. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat, miten asiantuntijoiden näkemyk-
set rakentuvat, millaisia välineitä eri asiantuntijoilla on käytössään vuorovaikutustilan-
teissa. Tätä vuorovaikutusta tutkitaan agoralla (antiikin tori), joka on julkinen tila, 
jossa markkinat, politiikka, tiede ja yhteiskunta kohtaavat. 

Tutkimus kuuluu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alaan, mutta siinä hyö-
dynnetään myös tulevaisuudentutkimusta. Työn motivaationa on ollut tekijän monitie-
teinen koulutustausta: yhteiskuntatieteilijä ja luonnontieteilijä. Miten ja miksi vuoro-
vaikutus eri asiantuntijoiden välillä on haasteellista ja merkityksellistä esimerkiksi 
metsän biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi? Keskeisiä käsitteitä ovat asian-
tuntijuus, vuorovaikutus, tiedon luotettavuus ja kontekstisidonnaisuus, joita avataan 
mm. Helga Nowotnyn, Michel Callonin, Ikujiro Nonakan & Hirotaka Takeuchin, Jürgen 
Habermasin, Niklas Luhmannin ja David Rappaportin kautta. 

Väitöskirja koostuu neljästä eri asiantuntijuustarinasta. Ensimmäinen (luku 2) perustuu 
haastatteluihin suomalaisten ja saksalaisten bio- ja yhteiskuntatietelijöiden käsityksis-
tä luonnosta ja ympäristöstä. Tutkimusongelmana on luonnontieteilijöiden ja yhteis-
kuntatieteilijöiden ”kulttuurierot” Suomessa ja Saksassa luonnon ja ympäristön käsit-
teellistämisessä. Johtopäätöksenä on, että aistittu luonto, ympäröivä ympäristö sekä 
ihmisen muokkaama elinympäristö eivät tunne selkeitä tiede- eikä maanrajoja. Tämä 
luku toimii ponnahduslautana konstruktioiden taakse vuorovaikutuksen haasteisiin. 

Kirjan toinen tarina (luku 3) perustuu suomalaisten metsän biodiversiteettiasiantunti-
joiden haastatteluihin vuorovaikutuksesta. Tutkimusongelman lähtökohtana on metsän 
biodiversiteetin väheneminen ja tästä seuraavat poliittisetkin vuorovaikutustilanteet. 
Miten konteksti vaikuttaa eri asiantuntijoiden vuorovaikutukseen ja mitä tästä seuraa? 
Analyysin päätulos on implisiittisen, vahvasti kontekstisidonnaisen asiantuntijatiedon 
hyödyntämisen tarve ja sen voimavara metsän biodiversiteetin vähenemisen ennalta-
ehkäisemiksi.

Kolmas tarina asiantuntijuudesta (luku 4) perustuu Etelä-Suomen metsien suojelutoi-
mikunnassa (Metso) tehtyihin havainnointeihin. Tutkija on näin ollut itse eräänlaisella 
torilla havainnoijana. Tutkimusongelmana on ”ohipuhuminen”, tiedon luotettavuus ja 
implisiittien tiedon hyväksyttävyys. Johtopäätöksenä on asiantuntijuuden vahva kon-
tekstisidonnaisuus hetkeen ja paikkaan ja yhteisen kielen (vrt. transdisiplinaarisuus) 
löytyminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Merkittäviä välineitä vuorovaikutuk-
sen onnistumiseen ovat esimerkiksi yhteinen vahva tavoitetila, interkatio, joka koskee 
läsnä olevia ihmisiä eikä instituutioita sekä fasilitaattorin vahva rooli tulkkina ja välit-
täjänä. 

Neljäs tarina (luku 5) vie agoran konkretiaan. Tässä luvussa on kehitetty eläytymiskä-
velymenetelmää, jossa fasilitaattori (tutkija) johdattaa Espoon keskuksessa hallinnon, 
politiikan, asukkaiden ja konsultin edustajat aistimaan ja tulkitsemaan alueen sosiaa-
lista tilaa, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä. Ongelmana on aistimaailman asian-
tuntemuksen hyödyntämättömyys yhdyskuntasuunnittelun välineenä mm. asiantunti-
joiden vuorovaikutuksen välineenä. Menetelmäkehitys on aluillaan, mutta jo tässä ta-
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pauksessa käy ilmi, että jaettu tila, jaetut aistikokemukset konkreettisella kävelyllä 
avaavaat vuorovaikutuksen uusiin ulottuvuuksiin. Kun implisiittiselle asiantuntemuksel-
le annetaan sijansa vuorovaikutuksessa, löydetään jaettuja tiloja, jotka yhdistävät 
asiantuntijoita ja uudistavat vuorovaikutusta. Tätä kautta voidaan vaikuttaa myös teh-
täviin päätöksiin ja  toimenpiteisiin. 

Johtopäätöksissä (luku 6) korostuu implisiittisen asiantuntijuuden merkitys. Onnistunut 
vuorovaikutteinen toiminta eri asiantuntijoiden kesken esimerkiksi erilaisia ympäristö-
ongelmia –ja ilmiöitä ratkottaessa ja pohdittaessa vaatii vuorovaikutusosaamista. Tut-
kimuksen lopuksi suositellaan esimerkiksi ennakkoluulottomia avauksia agoralla. Asian-
tuntijuus ei ole yksi ja vain asiaatuntevuus on mahdollista. Agora on jatkuvassa liik-
keessä ja juuri siinä piilee voimavara tulevaisuuden haasteisiin erilaisilla rajapinnoilla.  

Avainsanat: asiantuntijuus, vuorovaikutus, ympäristöpolitiikka, konteksti, agora 
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Abstract
Agora -Towards a Normative Theory of Environmental Expert Interaction 

This research is about new openings, how experts interact and what kind of tools are 
needed to use implicit expert knowledge in environmental politics. Recently, social 
sciences have started to encroach on the field of environmental problems and phe-
nomena. Consequently, social and natural sciences (among others) are co-operating 
e.g. in biodiversity discourse which has resulted in new methods, theories, definitions, 
and experts being evolved in the field of forest biodiversity. 

The focus in this study is: 1. How nature, environment and biodiversity are con-
structed by different experts? 2. How does the context affect on communication? 3. 
How to use experiences and implicit knowledge in environmental politics. 

This study is based on qualitative interviews of social and natural scientists and also 
other actors in the forest sector in Finland. Moreover, Finnish and German natural sci-
entists and social scientists have been interviewed about nature and environment. Ad-
ditionally, there are observation studies made out of the Committee of Metso (Biodi-
versity Programme for Southern Finland). And still a data collected for developing a 
method called “experiencing the environment” in Espoo Centre. 

The data have been analysed by using e.g. discourse analysis. The concept for analys-
ing the data is agora. It is a social and public place where knowledge transformation 
takes place and different experts meet. 

Results indicate that biodiversity, as well as nature and environment, is seldom explic-
itly defined, and the content is vague to the interviewees. There are no obvious disci-
plinary (epistemological) differences. Co-operation between different experts is con-
sidered important, yet the implicit knowledge still is seen problematic in a sense of 
reliability for example for decision making procedures.

It seems that new methods, tools and space are needed to transform the knowledge of 
different experts into the implications weather it is forest biodiversity - or urban 
planning.

Keywords: expertise, communication, context, environmental politics, agora 
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Esipuhe
Ympäristöasiantuntijuuden tutkimiseen päätyminen lienee ennen kaikkea 
omista henkilökohtaisista motiiveistani lähtenyt prosessi: aamupäivät ekologi-
an opiskelijana ja iltapäivät yhteiskuntapolitiikan opiskelijana saivat minut 
ihmettelemään eri asiantuntijuuksien tiedollisia, toiminnallisia ja rakenteelli-
sia eroavaisuuksia. Tarve ymmärtää ja hallita tietoa ”kahdelta alalta”, siis 
ekologiasta ja yhteiskuntapolitiikasta, johtui siitä riittämättömyyden tuntees-
ta, joka minulle opiskellessani syntyi. Voisi kai hyvällä syyllä todeta, että tä-
män työn motiivina on ollut opiskelujen alusta saakka mieltäni kaivertanut ky-
symys eri asiantuntijoiden rooleista, odotuksista sekä tavoista kommunikoida 
toisten asiantuntijoiden kanssa. Yhteiskuntapolitiikan opinnot eivät läpäisseet 
ekologiaa eivätkä ekologian opinnot yhteiskuntapolitiikkaa.  

Nematodit (sukkulamadot) tutustuttivat minut ekologian saariteorioiden saloi-
hin. Tein proseminaarityöni Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden 
laitokselle aiheesta, jossa katsottiin, miten peto-saalissuhteeseen vaikuttaa 
elinalueen koko: yksi iso saari verrattuna neljään pieneen saareen. Kvantitatii-
vinen mittaus, hypoteesin testaus ja laboratorio-olot tulivat tutuiksi. 

Sosiaaliset suhteet ja verkostoituminen. Ne olivat päivänsanoja Jyväskylän yli-
opiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella samaan aikaan kun väkersin nemato-
dikokeita. Aamupäivällä kokeilin eksplisiittistä tiedettä biologien seurassa ja 
iltapäivät ihmettelin laatututkimusta, kaiken suhteellisuutta ja implisiittistä 
avoimuutta yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Ei sillä, ettenkö olisi tehnyt kvan-
titatiivista työllisyystutkimusta myös yhteiskuntatieteilijöiden kanssa tai ha-
vainnoinut mustikkatyypin metsää biologien kanssa. 

Olen tehnyt työtäni jonkinlaisen raamikriisin keskellä. Koulutustaustan lisäksi 
olen vielä ollut kovin paikkakontekstista irrallaan oleva tutkija: rahat, tuoli ja 
väitöskirjan ohjaus ovat olleet kaikki eri paikoissa. Olen kääntänyt sen kuiten-
kin positiiviseksi oppimiskokemukseksi: olenpahan saanut tutustua ainakin eri-
laisiin organisaatioihin, vaikka organisaatioiden sisäisissä keskusteluissa olen-
kin ollut se "ulkopuolinen". Ympäristösosiologian opinnot Münchenin yliopistos-
sa 1995–96 professori Ulrich Beckin ja hänen silloisen assistenttinsa Maarten 
Hajerin johdolla olivat minun uteliaisuuteni, riittämättömyyden tunteeni ja 
ymmärrykseni kannalta merkittäviä askeleita tämänkin työn suuntaamisessa. 
Professori Ulrich Beckin oppilaana oleminen ja eräässä hänen projektissaan 
toimiminen toivat minut asiantuntijuuden kentälle, ja toisaalta (nyk.) profes-
sori Maarten Hajerin osittain ohjaama pro gradu -työni avasi silmäni diskurssi-
en maailmaan. Olen heille kiitollinen heidän asiantuntijuuden ja erilaisten dis-
kurssien kentälle viitoittamastaan tiestä, joka on kantanut väitöskirjaan saak-
ka.

Aloin Saksassa luottaa vaistooni, että kontekstisidonnainen ympäristöasiantun-
tijuus on tulevaisuutta. Siinä oletuksessa olen edelleenkin, ja siksi olen tutki-
nut sitä pro gradu -työssäni, lisensiaatintyössäni ja nyt väitöskirjassani. Sitä 
paitsi aika on näyttänyt, että ympäristöasiantuntijuus on trendi myös Suomes-
sa.
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Kaltaisilleni asiantuntijoille on pikku hiljaa myös kysyntää: se, joka osaa yh-
dyskuntasuunnittelussa yhdistää ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset, on eri-
tyisosaaja. Tai se, joka osaa tulkita eri asiantuntijoita, luotsata vuorovaikutus-
ta ja koordinoida eriasteisten suunnitelmien ja ohjelmien rakentamista eri asi-
antuntijuudet huomioiden, on haluttu kouluttajana ja konsulttina. Välimaas-
tossa liikkuville rajanrikkojille on kysyntää, vaikkei tehtävämme olekaan help-
po. Meidät koetaan uhaksi. Enkä voi kieltää, ettenkö ajatuksineni olisi usein 
aiheuttanutkin pyörremyrskyn eri paikoissa ja eri asiantuntijoiden keskuudes-
sa. Pääasia ei ole se pyörremyrsky vaan asioiden yhdistely uudella tavalla ja 
tästä syntyvät ideat, uudet toimintatavat tai prosessit. Muutosta ei haeta 
muutoksen itsensä tähden, vaan jatkuva muutos on käynnissä koko ajan. On eri 
asia vaikuttaa muutoksen suuntaan, havainnoida sitä tai olla siinä mukana joko 
avoimin tai suljetuin ovin. 

Kirjoituksessani teoksessa Kestävän kehityksen työvälineitä yliopisto- ja am-
mattikorkeakouluopettajille (Kaivola ja Rohweder 2006) pohdin sosiaalisesti 
kestävää asiantuntijuutta (Kohl 2006a), joka puolestaan juontaa pitkälti Kes-
tävän kulutuksen ja tuotantotapojen toimikunnassa (KULTU) asiantuntijajäse-
nenä toimimiseeni vuosina 2003–2005. Sektoreiden yhteistyö sekä sosiaalisen 
asiantuntijuuden käyttö oli silloin vähäistä konkreettisessa työskentelyssä. 
Tästä heräsi ajatus ”läpäisevästä kestävyydestä” ja horisontaalisesta asiantun-
tijuudesta. Tätä asiaa olen sittemmin myös tutkinut kahdessa vetämässäni pro-
jektissa, joista toisessa pohdittiin sosiaalista ulottuvuutta tulevaisuuden voi-
mavarana (Kohl 2006b) ja toisessa ympäristökoulutuksen tulevaisuutta osaa-
mistarpeiden kannalta (Kuosa ja kumpp. 2006, Tapio ja kumpp., 2007 sekä 
Kohl ja kumpp. 2007). Ensin mainittu saattoi minut aivan uuteen tilaan, kun 
pääsin YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan Suomen järjestämään oheista-
pahtumaan puhumaan horisontaalisesta sosiaalisten vaikutusten arvioinnista 
(Kohl 2006c). Nämä toimet auttoivat kiteyttämään myös tämän työn agora-
tutkimushypoteesin, jonka esittelen luvussa 2.  

Agoraa (toria) on vaikea hahmottaa haastatellen. Sen hahmottaminen havain-
noiden tuo erilaisen näkökulman. Käytännön vuorovaikutustilanne puolestaan 
antaa vielä omanlaisensa näkökulman. Nämä pohdinnat ovat johtaneet oman 
vuosittaisen seminaarisarjan1 kehittämiseen Yhteiskuntatieteellisen ympäristö-
tutkimusseuran (YHYS) johtokunnan jäsenen roolissa. Olen toteuttanut profes-
sori Yrjö Hailan minulle antamaa neuvoa havainnoiden ja osallistuen tutkia 
käytännössä tieteidenvälisyyttä ja poikkisektorista työskentelyä (agoraa, jossa 
kohtaavat eri asiantuntijat). Olen perustanut vuosittain tietotorin (eräänlainen 

1 Vuonna 2004 YHYS ja Ympäristötoimittajien seura: Ympäristön tulevaisuuskuvat, vuonna 2005 YHYS 
ja Ympäristökasvattajien seura: Kestävä kulutus ja tuotanto, vuonna 2006 YHYS ja Yhdyskuntasuunnitte-
lun seura: Ympäristökonsultointi ympäristöä koskevan tiedon tuottajana ja välittäjänä kuntasektorilla,
vuonna 2007 YHYS ja Naistutkimuksen seura: Ympäristöpolitiikan naiset – sukupuolet syynissä.; vuonna 
2008 Pyöräily ympäristöpolitiikassa YHYS ja Liikuntatieteellinen seura.
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agora). Ideana on ollut saattaa eri alojen asiantuntijat vuorovaikutustilantee-
seen ja saada heidät haastamaan toinen toisensa keskusteluun ympäristötee-
moista. Itse olen toiminut fasilitaattorina – osin tulkkinakin. Vaikkei seminaa-
reja käytetä materiaalina, niillä on ollut merkitys juuri tieteidenvälisyyden 
konkreettisessa hahmottamisessa ja vuorovaikutuksen haasteita pohtiessani. 

Kiitän rahoittajia, mukana olleita haastateltavia ja muita tutkimuksessa muka-
na olleita henkilöitä sekä kaikkia tukijoitani. Samalla tulen kertoneeksi paljon 
myös tutkimukseni fokuksesta ja sen raameista. Kiitän siis rahoittajiani: Suo-
men Akatemian tutkimusohjelma Finnish Biodiversity Research Programme 
(FIBRE) mahdollisti minulle täysipäiväisen väitöskirjan tekemisen dosentti Mat-
ti Kamppisen vetämässä "Experts of forest biodiversity" -projektissa. Toiseksi 
kiitän Suomen Kulttuurirahastoa antamistaan apurahoista sekä kolmanneksi 
Marjatta ja Eino Kollin Säätiötä antamastaan viimeistelyapurahasta. Opetus-
ministeriön rahoittamassa KekeTori 2020 -hankkeessa (2005–2007) on toriaja-
tuksiani testattu käytännössäkin. WSP LT-Konsultit rikastutti elämääni monin 
tavoin.

Organisaatioista kiitän Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitosta, joka 
tarjosi minulle jatkokoulutukseen mahdollisuuden ja aluksi työtilatkin. Suomen 
ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikan tutkimusohjelmaa kiitän työtilan tar-
joamisesta ja vertaistuesta. Turun kauppakorkeakoulun alla toimivaa Tulevai-
suuden tutkimuskeskusta kiitän kaikesta saamastani tuesta sekä mahdollisuu-
desta toimia nimissänne etätyöläisenä ja lopulta Helsingin toimiston katon al-
la.

Henkilökohtaisesti haluan mainita miehet väitöskirjani takana. Professori Risto 
Eräsaari on ollut koko tutkimuksen alusta saakka mukana ja tukenut erityisesti 
teoreettisia pohdintoja kautta linjan. Dosentti Matti Kamppinen on ollut pro-
jektinjohtajan ominaisuudessa linjaamassa biodiversiteettiasiantuntijuutta ja 
myös kommentoimassa tekstejäni työn alkuvaiheessa. Professori Jari Niemelän 
kanssa käymäni keskustelut ekologisen ja sosiaalisen linkityksistä ovat olleet 
monimuotoisia. Professori Yrjö Hailaa kiitän vielä erikseen, sillä tutkimuksesi 
ovat saaneet minut sekä inspiroitumaan että aprikoimaan. Haluan kiittää teitä 
kaikkia antamistanne ajatuksenlähteistä. Läheskään aina eivät ajatuksemme – 
tai ajatuksenne – ole menneet yksiin, mutta olen oppinut käymistäni keskuste-
luista ja saamastani kritiikistä pohdiskelua, syvällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. 
Väitöskirjani esitarkastajien professorien Marja Järvelä ja Pekka Jokinen pe-
rusteelliset kommentit ovat auttaneet työn viimeistelyssä. Rehellisyyden ni-
missä on kuitenkin todettava, että kovin olen ollut yksin tämän työni kanssa. 
Välimaastossa kulkeva on yksinäinen susi. 

On joukko teitä, jotka olette eri vaiheissa kommentoineet, kuunnelleet, litte-
roineet, oikolukeneet ja piirtäneet. Vaikken teitä nimeltä mainitsekaan, toi-
von teidän tietävän, kuinka suuresti arvostan antamaanne aikaa. Kiitos! 

Kiitokset perheelleni, jonka ymmärrys on ollut koetuksella. Isä, kunpa olisit 
elänyt tämän hetken kanssani! 

Kirkkonummella 9.9.2008 
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1. Johdanto 
Avaus asiantuntijuuteen 

Tämä on tutkimus ympäristöasiantuntijuudesta ja erityisesti asiantuntijoiden 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen (interaktion) haasteista. Avaan asiantunti-
juutta erilaisten käsitteiden ja vuorovaikutustilanteiden takaa ja taakse nel-
jässä luvussa. Jokainen on oma irrallinen osionsa, mutta kuitenkin niin, että 
teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset säilyvät, vaikkakin näkökulmaa, 
kohdetta muutetaan. Tämä on tutkimusta ympäristöasiantuntijuudesta, tie-
donkonteksteista ja ennen kaikkea asiantuntijoiden normatiivisesta interakti-
osta agoralla (torilla). Ei ole mitään yhtä oikeaa tulkintaa, loppupäätelmää, 
vaan tutkimuksenkohteideni tulkinta on vahvasti spatiaalista ja temporaalista.
Tämä ei ole tutkimusta identiteetistä, ympäristöhistoriasta tai metsän biodi-
versiteetistä eksplisiittisenä substanssikysymyksenä. Tutkimuksen päämääränä 
on hakea uusia avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. 
Yllä olevan päiväkirjamerkintä orkesterista kiteyttää tutkimuskysymykseni: 
millainen on tarvittavan koodin ja kommunikaation ongelma ympäristöasian-
tuntijoiden kohtaamisissa. Agora (tori) on tutkimushypoteesinani.

Tiede ja tutkijat eivät ole sosiaalisessa tyhjiössä, vaan tutkimus ja tutkimuk-
sentekijät ovat kiinni erilaisissa konteksteissaan (Felt et al. 1995: 16). Yhtä 
kaikki asiantuntijuus eri muodoissaan on aina kiinni kontekstissaan. 

Asiantuntijuus on jatkuvan muutoksen tilassa: on kuljettu asiantuntijatiedon 
legitimoinnin kautta erilaisiin tulkintoihin, sieltä ekspertismiin ja moninaisiin 
asiantuntijuuksien välityksiin (vrt. Bauman 1987, 2002, Strathern 2000, Eräsaa-
ri 2000b). Onko ympäristöasiantuntijuus avautumassa professionalisoidusta 
asiantuntijuudesta ja eksplisiittisestä tiedosta läpäisevään asiantuntijuuteen, 
jossa implisiittisellä tiedolla on tilaus (vrt. Nonaka & Takeuchi 1995: 57–94)? 
Nyt Eräsaaren mukaan asiantuntijuus on sekä panasea että pandemia. Siis toi-
saalta (panasea) avoin, avokätinen ja ylikansallisesti saatavilla oleva yleislääke 
elämän epävarmuudelle, josta luottamus ja rutiinit ovat livistäneet. Mutta toi-
saalta (pandemia) asiantuntijuus on kuin kulkutauti. Asiantuntijuus on levinnyt 
asiantuntijuuden eriytymisen myötä implisiittiseen, paikalliseen asiantuntijuu-
teen. (Eräsaari 2006b.) 

Päiväkirjamerkintä toukokuulta 2003 
Eräs alueellisen ympäristökeskuksen virkamies tokaisi minulle ”suunnitelmien ja ohjelmien ympäris-
tövaikutusten arviointia” koskevassa toisessa kuulemistilaisuudessa (2003): "Tämä on kuin orkesteri, 
jossa jokaisella on oma fagottinsa tai viulunsa. Kaikki tietävät jo valmiiksi, mitä argumentteja kukin 
tuo esille, ja sitten vaan soitellaan. Jos ei jonkun ääntä kuulu, niin muut jo päässään ajattelevat, että 
mikäs sen pillissä nyt on vikana." 
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Juuri implisiittisen, kokemuksellisen asiantuntijuuden avauksia pohditaan tässä 
työssä. Jos ei nyt yleislääkkeenä tai kulkutautina, niin kuitenkin ympäristöasi-
antuntijoiden normatiivisen interaktion muutoksena ja haasteena agoralla. 

Asiantuntijat agoralla 

On syntynyt erilaisia asiantuntijoiden kohtaamispaikkoja (agora tai public spa-
ce, ba, trading zone, välimaasto, rajapinta), joissa ympäristöasiantuntijat 
kohtaavat ja tekevät eriasteista yhteistyötä (tiimityöksikin luonnehdittavaa) 
esimerkiksi keskenään tai representatiivisten toimijoiden kanssa (vrt. Nowotny 
et al. 2001). Saman voisi toisin sanoin ilmaista niin, että on olemassa paikkoja, 
joissa erilaiset kulttuurit, toimijat kohtaavat – törmäävät välimaastossa ja saa-
vat virikkeitä toisiltaan. Jotakin uutta on mahdollista syntyä, kun assosiaatio-
esteet ovat matalat (Johansson 2005: 18–33, 63–69). Thompson Klein kutsuisi 
edellistä transdisiplinaariseksi toiminnaksi (Bruun et al. 2005). Tori on siis tut-
kimushypoteesini, jonka avulla tarkastelen ympäristöasiantuntijoiden interak-
tioita ja sen muotoja. 

Ajatus torista syntyi tutustuessani Helga Nowotnyn ja kumppaneiden (2001) 
kirjaan Re-thinking science, jossa käytetään termiä agora2 kuvaamaan sitä ti-
laa, jossa tieto liikkuu. Se kuvaa julkista tilaa, jossa tiede ja yhteiskunta, 
markkinat ja politiikka sekoittuvat keskenään. Vaikka sitä ei lokeroida erillisiin 
markkinoita tai politiikkaa käsitteleviin lokeroihin, se ei kuitenkaan ole raken-
teeton tai muotoa vailla oleva postmoderni tila – instituutioilla on siinä roolin-
sa. Agoran tarve kumpuaa siitä ekspansiivisesta uuden modernin tilan tarpees-
ta, josta aikanaan antiikin Kreikan ”tori” sai alkunsa. Tarvitaan tilaa käsitellä 
politiikkaa, tiedettä ja markkinoita uudessa tilassa. Ne kietoutuvat yhteen uu-
sien globaalien haasteiden keskellä. Niinpä agora on paljon enemmän kuin vain 
markkinat tai tutkimus: yritykset ja tutkimusmaailma eivät sulje toisiaan pois. 
Agora muotoutuu toimijoidensa vuorovaikutuksessa. Se on myös tila, jossa on 
erilaisia näkemyksiä kerätty yhteen: visioita, arvoja ja optioita. Niinpä kon-
teksti sisältää myös kontingenssin, mutta tällä areenalla kontingenssi määräy-
tyy seuraavanlaisten rakenteiden myötä: 1. demokraattinen debatti, protesti 
ja keskustelu, 2. taloudelliset rakenteet, jotka ovat riippuvaisia globaaleiden 
markkinoiden kontekstista, 3. ohjauskeinot: politiikka, hallinto, lait ja sään-
nöt, 4. media ja sen vaikutus kansalaismielipiteeseen. Nämä agoraa kuvaavat 
eri rakenteet ovat päällekkäisiä, heterogeenisia, vuorovaikutteisia ja muuttu-
via. (Nowotny et al. 2001: 200–210). 

Agora on alun perin julkinen tila (yksityisen vastakohta). Habermas (2004) kir-
joittaa, että kreikkalaisten itseymmärryksessä julkisuus oli pysyvyyden ja va-
pauden valtakunta. Oleva ilmeni vain julkisuuden valossa, vain siellä kaikki tuli 

2 Agora on kreikkaa ja tarkoittaa toria. Antiikin Kreikassa se liitettiin kaupunkivaltioihin ja niiden kansan-
kokouksiin. Agoralla on nimenomaan vietetty alunperin julkista elämää, joka rakentui keskusteluista eikä 
ollut paikkaan sidottua. Se saattoi olla neuvonpitoa ja tapahtua keskellä oikeuden istuntoa tai yhteistoimin-
taa, kuten urheilu tai sotiminen. Lain säätäminen esimerkiksi ei ollut julkinen tehtävä, vaan sitä varten kut-
suttiin vieraita henkilöitä (vrt. lobbaajat ja asiantuntija-maallikko) (Habermas 2004: 23.) 
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näkyviin. Kansalaisten keskinäisessä keskustelussa asiat kielellistyivät ja saivat 
hahmon. Vaikka kansalaiset olivat kanssakäymisessään tasavertaisia, kukin 
pyrki toista korkeammalle. Erilaisia hyveitä voitiin koetella vain julkisuudessa. 
Habermas jatkaa, että tällainen julkisuuden muoto on välittynyt meille kreik-
kalaisen itseymmärryksen tyypillistymänä. Julkisuus on poliittisen järjestyksen 
organisaatioperiaate, vaikkakin se Habermasin mukaan on kulkemassa kohti 
hajoamistaan (tasa-arvoisuus, avoimuus ja asioiden kyseenalaistaminen eivät 
ole selviä toimintaperiaatteita, vaan esimerkiksi lobbaus ja media ovat muut-
taneet julkisuuden toimintaperiaatteita). Esimerkiksi edustus tekee henkilöstä 
julkisen - presentatiivisen vai representatiivisen (kuvaavan vai jonkin konstruk-
tion edustaman) eli mitä sinulla on vai miten toimit, mitkä taidot sinulla on 
(Habermas 2004: 24–70.) 

Agora on julkisuudessa jokseenkin popularisoitu käsite – tai jopa pakopaikka 
ratkeamattomille asioille. Pelkästään internetin haulla ”agora” (vuonna 2006) 
oli mielenkiintoista löytää satoja linkkejä erilaista tilaa, organisoitumista, po-
litiikkaa, keskustelua, orkesteria, tiedejulkaisua, yhteistyöverkostoa, kauppaa, 
tutkimusta, historiaa, hotellia jne. kuvaavaa agoraa. Linkkejä katsoessa yh-
teistä näyttäisi olevan tilan rajattomuus, rajojen rikkominen, verkostoitumi-
nen, keskustelu, julkisuus, innovatiivisuus ja osallistuminen. Agoraa kritisoi-
daan myös. Esimerkiksi kritisoidaan tiedon ”teollistamista” yliopistojen ulko-
puolelle sekä vallan huomioimattomuudesta (esim. Thompson Klein 2003). 

Nowotnyn viitoittama tie on saanut minut ajattelemaan asiantuntijuutta ”heu-
ristisena” kohtaamispaikkana, jossa eri rajapinnoilla tapahtuva vuorovaikutus 
ja asiantuntijuus ovat tarkastelun kohteena. Minun tutkimustorillani on yh-
teenkiertyvä neloskierre (vrt. triple-helix: yliopisto- teollisuus – hallinto; Ley-
desdorff & Etzkowitz 1998) Eli lähtökohtaisesti aineiston muodossa (keitä on 
haastateltu esimerkiksi metsän biodiversiteetistä) löytyy tämä neloskierre ja 
yhteenkiertymistä tarkastellaan eri asiantuntijoiden käsityksiä analysoitaessa:  

• tiede ja tutkimusinstituutiot (yliopistot, tutkimuslaitokset) 

• yksityinen sektori (yritykset, talouselämän etujärjestöt) 

• viranomaiset / julkishallinto (valtionlaitokset) 

• NGO3 (ympäristöliikkeet ja muut kansalaisjärjestöt). 

En rakenna torista pelikenttää, jossa on pelinappulat, asemat, habitaatit tai 
muita stabiilin kentän elementtejä paikoillaan (Bourdieu 1985), vaan haluan 
kuvata kentän dynaamisuutta ja asiantuntijuuden liikkumista kategorisoivan 
tyypittelyn sijasta. Pelkistetysti tutkimusongelmani on eri asiantuntijoiden 
vuorovaikutuksen puute ja heikkous sellaisia ongelmia ratkottaessa kuin metsi-
en sirpaloituminen ja siitä seuraava metsän biodiversiteetin väheneminen (ks. 
esim. Hanski 2007) ja tästä seuraavat ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset kuin 

3 non-governmental organization, eli erilaiset valtion hallinnosta riippumattomat ympäristöjärjestöt ja -
yhdistykset. 
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kulttuurisetkin ongelmat niin globaalisti kuin lokaalisti. Erityisesti oman tutki-
mukseni fokus on erilaisten asiantuntijoiden interaktiivisuuden myötä syntyvis-
sä mahdollisissa uusissa avauksissa ja työkaluissa esimerkiksi metsän biodiver-
siteetin vähenemisen ehkäisemiksi. 

Agoraa voi verrata kognitiiviseen käsitteeseen ba (ks. Nonaka & Takeuchi 
1995; Kuusisto & Helokunnas 2002), joka ilmentää paikkaa, hetkeä (vrt. tila), 
jossa vuorovaikutus tuottaa uudenlaista tietoutta (vrt. Bruun et al. 2005). Ko-
vin lähelle tulevat myös käsitteet arena ja forum, jotka kuitenkin kiinnittyvät 
esimerkiksi kulttuuriseen kontekstiin (Aula 2000). Agorassa tutkimushypo-
teesinani on keskeistä tiedon implisiittisyyden ja vahvan kontekstisidonnaisuu-
den tarkastelu. Prosessien sumeus ja jatkuva liike ja avoin asiantuntijuus sen 
eri muodoissaan vievät tutkimustani eteenpäin. 

Ba on ohjatussa päätöksenteossa, johtamisessa ja ohjelman laatimisessa jaettu 
tila ja uuden tiedon kasvualusta (vrt. Nonaka & Takeuchi 1995; Kuusisto ja He-
lokunnas 2002), kun taas agoraa ei ole ennalta ylhäältä käsin rajattu tai määri-
tetty, eikä sen itsetarkoituksena ole päätöksenteko joidenkin tavoitteiden tai 
toimenpiteiden saavuttamiseksi prosessin loputtua. Agora jää siis sumeaksi. 

Olen ottanut tietoisen riskin, mutta tukeudun samalla Donna Harawayn kirjoi-
tukseen Manifesti kyborgeille (2003: 208–264), jossa hän ilmiömäisesti kuvaa, 
miten tutusta hierarkkisesta ylivallasta siirrytään pelottaviin uusiin verkostoi-
hin, joista hän käyttää nimeä ”ylivallan informatiikka” (2003: 232). Tätä in-
formatiikkaa hän kuvaa esimerkiksi siirtymisellä yhteisöekologiasta ekosystee-
miin, organismista bioottiseen komponenttiin, biologiasta kliinisenä käytäntö-
nä biologiseen kirjoitukseen tai luonnosta/kulttuurista erojen kentälle. Hän 
toisaalta innosti ja rohkaisi minua käyttämään innovatiivisuutta hyväkseni – ja 
sitähän ei synny ilman mielikuvitusta. 

Asiantuntijat kokoontuvat yhteen edelleenkin jonkin ympäristöongelman ym-
pärillä tieteenalan, instituution tai jonkin alapolitiikan (Beck 1993) mukaan. 
Asiantuntijuutta voi määrittää myös aika- ja paikkakontekstin (Yli-Pelkonen & 
Kohl 2005), vasta-asiantuntijuuden (Saaristo 2000) tai vaikka ilmiökeskeisyy-
den (vrt. Willamo 2005) kautta.

Kullakin meistä on erilaisia päällekkäisiä asiantuntijuuksia, rooleja, jotka eri 
konteksteissa ilmenevät eri tavoin. Tähän taas puolestaan vaikuttavat huomat-
tavasti muiden asiantuntijoiden roolit, mitä ja miten tietoa käytetään ja 
konstruoidaan. Juuri tässä piilee myös ympäristöasiantuntijuuden haaste: seg-
regoituvasta integroivaan ympäristöosaamiseen (ks. van den Daele 1992), jossa 
on tilaa ja tarvetta sekä erikoisosaajille (spesialisteille) että yleisosaajille 
(generalisteille) (vrt. Willamo 2005). Mutta kuka on generalisti? Onko monitie-
teisyys generalismia, onko paikallisen asukkaan tietämys spesialistin vai gene-
ralistin tietoa, asiantuntijuutta vai maallikkoutta? Jaottelulla ei ole merkitystä 
muuten kuin siinä pragmaattisessa mielessä, että erilaisen asiantuntemuksen 
välittyminen taataan eri keinoin toisille asiantuntijoille eri konteksteihin (vrt. 
Yli-Pelkonen & Kohl 2005). 
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Kokemusperäinen tacit knowledge (Nonaka & Takeuchi 1995) ja sen suhde tie-
teelliseen tietoon nostaa esille kysymyksen objektiivisuudesta ja asiantunti-
juudesta (Eräsaari 2000b, 2003, 2006a). Onko yhteiskuntatieteilijä asiantuntija 
määrittämään metsän biodiversiteetin nk. sosiaalisia kysymyksiä (ks. Eder 1998 
ja Wynne 1995)? 

Polanyin (1966) näkökulma jakaa tiedon eksplisiittiseen ja implisiittiseen (käy-
täntöön sidottu tacit knowledge) tietoon. Jälkimmäinen on henkilökohtaista, 
kontekstisidonnaista, vaikeasti muotoiltavaa ja kommunikoitavaa tietoa. Eks-
plisiittinen tieto on koodattavaa, siirrettävää ja systemaattisesti kommunikoi-
tavaa tietoa. Se on propositionaalinen tiedonmuoto eli käsitteellistettyä, kie-
lellä ilmaistavissa olevaa tietoa.

Polanyin filosofisesta tarkastelusta Nonaka ja Takeuchi jatkavat käytännönlä-
heisenä tarkasteluna eksplisiittisen ja implisiittisen tiedon tarkastelua. 

Siinä missä implisiittinen tacit knowledge luodaan tässä ja nyt käytännönlähei-
sistä subjektiivisista kokemuksista, muotoutuu eksplisiittinen tieto rationaali-
sista, systemaattisista teorioihin pohjautuvista, jäljitettävistä poluista. 

Länsimainen ajattelu panostaa Nonakan ja Takeuchin mukaan eksplisiittiseen 
tietoon ja sen tuottamiseen ja jättää implisiittisen tiedon käyttämättä. Tiedon 
muodostumisessa on heidän mukaansa kyse sosiaalisesta prosessista ihmisten 
välillä, ja näin myös kokemukset ja näkemykset ovat merkittävässä asemassa 
uuden tiedon luomisessa. Tarvitaan implisiittisen ja eksplisiittisen tiedon in-
teraktio, jota voi kuvata seuraavasti: 

1. Tacit knowledge kohtaa tacit knowledgen: sosialisaatio, jossa jaetaan 
kokemusmaailma ja syntyy muun muassa jaettuja mentaalisia malleja. Tähän 
ei tarvita yhteistä kieltä: havainnot riittävät (esim. eläytymiskävely (ks. luku 
6.) tai luonnonhavainnointi). 

2. Eksplisiittinen tieto kohtaa tacit knowledgen: eksternalisaatio, jossa 
implisiittinen tieto artikuloidaan eksplisiittisiksi konsepteiksi metaforina, mal-
leina tai hypoteeseina (esim. eläytymiskävely artikuloidaan eksplisiittisiksi hy-
vän elinympäristön malleiksi tai luontohavainnointi artikuloidaan mustikkatyy-
pin metsäksi). 

3. Eksplisiittinen tieto kohtaa eksplisiittisen tiedon: kombinaatio, jossa 
erilaiset konseptit systematisoidaan ja saadaan tietojärjestelmä erilaisten 
eksplisiittisten mallien yhdistämisestä, suodattamisesta tai lisäämisestä (esim. 
mustikkatyypin metsän uhanalaisten lajien rekisteri Suomessa ja EU:ssa). 

4. Eksplisiittinen tieto muuntuu tacit knowledgeksi: internalisaatio, jossa 
”learning by doing” konkretisoituu käytännön toiminnassa. Tällöin tiedon 
muodostumisen tavoista tulee toimintatapa (esimerkiksi tutkijoiden eksplisiit-
tinen tieto uhanalaisista lajeista kääntyy paikallisten asukkaiden tiedoksi ja si-
ten toimintapohjaksi). 

Tiedon sisältöjen muotoutuminen on spiraali, joka Nonakan ja Takeuchin mu-
kaan alkaa sosialisaatiosta (interaktion agora) jatkuen eksternalisaationa (ago-
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ralla kommunikoidaan metaforin), kombinaationa (agoralla muotoutuu uusia 
systeemejä yhteistyön tuloksena) ja internalisaationa (agoralla sovelletaan 
systeemejä toiminnassa) kiertyäkseen tästä yhä uudelleen ja uudelleen spiraa-
lin muotoon. 

Tiedon muodostumiseen vaikuttavat erilaiset promoottorit. Sellaisia ovat ta-
voitteiden asettaminen (kuka, miksi, mikä, milloin, miten), autonomia eli yksi-
löiden vapaus (vrt. edustuksellisuus), luova kaaos stimulaattorina (heikkojen 
signaalien tunnistaminen erilaisten hallittujen törmäysten, rajapintakeskuste-
lujen tuloksena), tarkoituksenmukainen päällekkäisyys (redundancy) ja toisto 
(testaaminen erilaisilla asiantuntijoilla, joiden asiantuntemus on tasa-arvoista 
esimerkiksi organisatorisen johdon kanssa). Monimuotoisuus on promoottori, 
jolla taataan joustavuus ja kyky tiedon soveltamiseen erilaisissa tilanteissa 
(eksplisiittisen tiedon soveltaminen ajan ja paikan muuttuessa). 

Näiden avausten jälkeen työni keskeisimmät väittämät ovat: 

1. Asiantuntijuus on dynaamista ja vahvasti kontekstisidonnaista, ja näin 
tieto ja sen rakentuminen ja tulkinta ovat implisiittisiä päätöksiä, eikä ole 
löydettävissä mitään yhtä asiantuntijuutta. Tätä tarkastelen erityisesti biodi-
versiteettiasiantuntijoille tekemieni haastatteluiden ja havainnointien avulla 
(ks. luvut 4 ja 5).  

2. Asiantuntijuus on asiaatuntevuutta ja kokemuksellisen asiantuntijuu-
den mahdollisuus. Tätä on tarkasteltu luontoa ja biodiversiteettiä koskevissa 
luvuissa 3 ja 4. 

3. Policy-prosesseissa vahva tavoitetila agoralla vie hetkelliseen transdi-
siplinaarisuuteen. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa laatineen 
toimikunnan työskentelyn havainnointia on tarkasteltu luvussa 5. 

4. Eläytymismenetelmä avaaa asiantuntijoiden vuorovaikutuksen aisti-
maailmasta käsin. Jaettu tila ja jaetut kokemukset ovat interaktiota edistävä 
menetelmä. Eläytymiskävelyä interaktion luovana mentelmänä on tarkasteltu 
luvussa 6.

Kuva asiantuntijuuden muutoksesta 

Rakennan haastatteluiden, havaintojen, päiväkirjamerkintöjen ja erilaisten 
teoreettisen viitekehysten avulla avauksia ympäristöasiantuntijoiden normatii-
visesta interaktiosta (vrt. Habermas 1994; ks. luku 2.). Asiantuntijuus on jat-
kuvassa muutoksen tilassa, se ei ole jana, vaan pyörre jossa vuorovaikutus asi-
antuntijoiden kesken on yhä uudelleen haasteellista. Deskriptiivisten havain-
nointikuvailujen lisäksi tehdään erityisesti loppupäätelmissä joukko suosituksia 
asiantuntijoiden vuorovaikutukseen vaikuttavista työkaluista.  

Tässä tutkimuksessa on havainnointeja, teoretisointeja, avauksia ja kokeiluja 
ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. Käyn keskustelua tiedos-
ta, kontekstista, konstruktioista ja asiantuntijuudesta. Olen metsässä ja biodi-
versiteetissä kiinni, vaikka oikeastaan tutkinkin niitä käsitteinä, interaktion 
edellytyksen substansseina. Avaan monta keskustelua, enkä edes pyri saamaan 
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loppukaneettia keskusteluihin. Keskeistä onkin juuri tuo dynaaminen kesken-
eräisyys. Siis se, että kontekstit, konstruktiot, asiantuntijuudet ja roolit muut-
tuvat. Käsitteet, asiantuntijuudet ja tieto ovat liikkeessä. Niistä on tässä tehty 
väliaikaisia sulkeumia (closure). Kyse on jatkuvasta ympäristöasiantuntijoiden 
interaktion muutoksesta, jossa on tilaan kiinnitetty alku ja loppu näin väitös-
kirjan teon kannalta. Asiakokonaisuuksista tulee poukamia, joita voi rajata ja 
joihin voi tehdä jonkinlaisia sulkeumia (closure) – tai pitäisikö mieluummin sa-
noa tutkimusta varten tehtyjä pysähdyksiä – mutta kytkökset asiakokonaisuuk-
sien välillä pitävät poukaman avoinna ja muutoksen jatkuvasti käynnissä.  

Tutkimusaiheeni laaja-alaisuus mahdollistaa työn tarkastelun erilaisista tie-
teen ja asiantuntijuuden konteksteista, kuten ympäristöhistoriasta, tieteenfi-
losofiasta, metsäpolitiikasta, kulttuuritutkimuksesta tai ekologiasta ja yhteis-
kuntapolitiikasta. Tutkimustani on rajannut juuri eri aloilta saamani kritiikki: 
"Sinun pitäisi syventää enemmän tätä osa-aluetta." Olen lukenut ja kahlannut 
kirjallisuutta läpi, mutta olen tehnyt linjavalinnan: pidän mielessäni Rachel 
Carsonin Äänettömän kevään (1963) tai Rooman klubin Kasvun rajat (1974), 
mutten keskity näiden "ympäristöherättimien" merkityksen pohdintaan laa-
jemmin tässä työssäni. Samoin suomalaisen ympäristöhallinnon synty ja kehitys 
jäävät sivujuonteiksi (ks. esim. Jokinen 1995, 2001; Sairinen 2000). Tutkimuk-
seni polttopiste on ennen kaikkea ympäristöpolitiikan ja tiedon- ja tieteentut-
kimuksen perinteistä katsoen ympäristöasiantuntijoiden interaktiossa nyt ja 
huomenna.

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus ja tulevaisuudentutkimus 

Tutkimukseni motiivi on lähtöisin yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuk-
sesta ja osin tulevaisuudentutkimuksestakin (ks. Kamppinen ja kumpp. 2002: 
20–53). Tutkimuksen haaste on saada kiinni siitä, millaisia käsityksiä erilaisilla 
asiantuntijoilla (fenomenologinen lähestymistapa) on ympäristöasiantuntijuu-
desta idiografisessa tiedon muodostuksen mielessä eli tapauskohtaisesti. Kui-
tenkin on todettava, että nomoteettinen eli lainalaisuuksien löytämiseen täh-
täävää tiedonintressiä pidetään merkittävänä normatiivisen vuorovaikutuksen 
tutkimisessa. Tutkimuksen haaste on myös se, miten tilassa temporaalisuus ja 
spatiaalisuus vaikuttavat käsitykseen vuorovaikutuksesta (ex ante, interme-
diate ja ex post) ja onko tässä nähtävissä konflikteja (konstruktionismi ja kon-
teksti) eri ympäristöasiantuntijoiden kesken – ja kuinka ympäristöasiantuntijat 
toimivat käytännössä vuorovaikutustilanteissa tutkijan näkökulmasta. Agora on 
tutkimushypoteesi asiantuntijoiden vuorovaikutuksesta, ja tekemäni analyysit 
ovat täysin tulkintaani siitä aineistosta, jonka olen kerännyt.  

Koen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen läheiseksi, kuten jo esipu-
heesta käy ilmi – tutkimuskohteen valinta ja päätökset ilmenevät jo siellä: sat-
tumalla ja rahoittajalla on osansa, mutta pääasiallinen motiivini on henkilö-
kohtaisessa luonnontieteilijän ja yhteiskuntatieteilijän puheen ymmärryksen 
taakse pääsemisessä. Keskustelut ekologisesta modernisaatiosta ja ekologises-
ta kriisistä 1995 Münchenin yliopistossa innostivat jatkamaan tieteiden raja-
pinnoilla tutkimista.  
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Suomessa yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on hakenut paikkaansa 
luonnon- ja yhteiskuntatieteiden välimaastossa. Perinteisesti luonnontieteet 
ovat tutkineet, ratkoneet ja tulkinneet ympäristökysymyksiä, mutta ympäris-
töongelmien kärjistyminen on kiinnittänyt ne yhteiskunnallisiin rakenteisiin, 
elämäntapaan sekä arvoihin ja näin kansalliseen ja kansainväliseen päätöksen-
tekoon. Ympäristöproblematiikka on siirtynyt yhteiskuntatieteiden puolelle. 
(Massa 1998.) Ympäristö on problematisoitu, institutionalisoitu ja politisoitu 
(ks. Haila 2003; Sairinen 2000; Luhmann 1986).

Ilkka Hanski (2002, 2007) kirjoittaa, globalisaatio kutistaa maailmaa niin eko-
logisesti kuin poliittisten intressienkin seurauksena. Ekologisesta modernisaa-
tiosta, ekologisesta kriisistä sekä globalisaatiosta keskustelu on siirtynyt NIMBY 
(not in my backyard) -keskustelun ja lokalisaation kautta meidän kaikkien eko-
logiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen sekä vuorovaikutteiseen 
ympäristöön tässä ja nyt median avustamana. Keskustelut ilmastonmuutokses-
ta lintuinfluenssaan ja mehiläisten häviämiseen ovat kutistaneet maailman 
myös mediassa ainakin hetkeksi – uteliaisuudenkin varjolla.  

Ympäristöhallinto ja ympäristöasiantuntijuus 

Ympäristön tilaa tutkivat perinteet alkavat Suomessa 1960-luvun lopulta. Toi-
saalta ympäristön tila terveyden, sairauden ja hygienian myötä on puhuttanut 
jo 1800-luvulta saakka. (ks. esim. Haila & Jokinen 2001; Hakala & Välimäki 
2003). Varhaisimmat selvitykset, joissa ympäristöllä on käsitetty sekä ekologi-
set että taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet, liittyvät vesistöjen rakennus-
hankkeisiin ja vesivoiman tuotantoon. Kohteena oli Lokan ja Porttipahdan te-
koaltaiden rakentaminen vuosina 1966–1970 (ks. Järvikoski 1971; Järvikoski 
1973; Luostarinen & Mäkinen 1980). Alan yhtenä pioneerityönä voitaneen pitää 
Timo Järvikosken väitöskirjaa Vesien säännöstely ja paikallisyhteisö (Järvikos-
ki 1979). Eräs ensimmäisistä sekä ympäristö- että sosiaaliset vaikutukset kat-
tavista selvityksistä oli Iijoen jatkorakentamisen arviointiprosessi. Pohjois-
Pohjanmaan seutukaavaliitto laati vuosina 1982–85 hankkeesta kaikkiaan 13 
erillisselvitystä ja yhteenvedon (ks. Iijoki-selvitys... 1984). Vesiviranomaiset 
laativat ympäristöselvityksiä. Heistä tuli 1980-luvulla ympäristöviranomaisia. 
Siis ympäristöasiantuntijoitako? 

Ympäristö on institutionalisoitunut, politisoitunut ja tullut omaksi ”sektorik-
seen” Suomessa 1980-luvulla, jolloin myös ympäristöministeriö perustettiin 
(ks. Sairinen 2000). Ympäristön politisoituminen teki luonnosta politiikkaa 
(Haila 2003; Serres 1994). Erilaiset ympäristöongelmat, joilla on niin ekologisia 
kuin sosiaalisia ja taloudellisiakin vaikutuksia, tulivat osaksi yhteiskunnallista 
kommunikaatiota ja päätöksentekoa (Yearley 1996; Sairinen 2000). Happosa-
teet, ilmastonmuutos ja biodiversiteetti nivoutuivat etenkin 1990-luvun alku-
puolella osaksi kansainvälistä ja kansallista ympäristökeskustelua, jossa on-
gelmaan tartuttiin sekä luonnontieteen että yhteiskuntatieteen näkökulmasta. 
Ympäristöpolitiikka globalisoitui voimakkaasti, kun erilaisia kansainvälisiä so-
pimuksia etenkin edellä mainittujen ongelmien vähentämiseksi alettiin sopia. 
Asiantuntijaverkostot laajenivat ja asiantuntijuus alapolitisoitui (Subpolitik,
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Beck 1993). Environmentalismi (Hannigan 1995; Yearley 1996) tuli muotiin. 
Ympäristöongelmat kiinnittyivät yhteiskuntapoliittiseen tutkimukseen ja kes-
kusteluun.

Yhteiskuntatieteilijät eivät olleet kuitenkaan valmistautuneet tähän haastee-
seen, vaan ekologinen kommunikaatio yllätti (Luhmann 1986). Sen sijaan ym-
päristöjärjestöt ja luonnontieteilijät verkostoituivat. Ympäristöasiantuntijuus 
alkoi kattaa ympäristöjärjestöt, luonnontieteilijöiden ja ympäristöviranomais-
ten lisäksi. Samalla myös tietämys paikallistui, tematisoitui ja relativoitui. 
Ympäristö ei ollut yksi, vaan se on kontingentti konstellaatio, jossa ympäristö 
on jatkuvan muutoksen alla tilassa, jossa siitä kommunikoidaan. Pelot ja uhat 
ja erityisesti riskit kiinnittivät ympäristödiskurssiin myös yhteiskuntatieteelli-
sen asiantuntemuksen (Beck 1986, 1988; Kamppinen & Raivola 1995). Ympäris-
tön sosiaalinen ulottuvuus ei kuitenkaan tullut yhteiskuntatieteilijöiden ylei-
seen asiantuntemuksen piiriin – eikä se ole sitä vieläkään (Kohl 2006b). Yhteis-
kunta- ja ympäristövastuu ovat nivoutuneet osaksi yritysten eettisiä ja moraa-
lisia arvostrategioita – ja käytäntöjäkin. Oikeudenmukaisuus, verkostot ja 
kumppanuus ovat globaaleja yhteiskuntavastuun strategisia sanoja, joita poli-
cy-tasolla on kiinnitetty nyt ympäristökeskusteluun – tai pitäisikö mieluummin 
sanoa kestävään kehitykseen (esim. Sustaining sustainability 2005; Lehtinen & 
Rannikko 2003). 

Ympäristöasiantuntija ja tieto 

Vielä 1960-luvulla ympäristöhallinto oli kovin erinäköinen kuin 2000-luvulla: 
neljä henkilöä toimi Metsäntutkimuslaitoksen alaisessa Valtion luonnonsuoje-
luvalvojan toimistossa (Haila ja Jokinen 2001: 21). Nyt lähes viisikymmentä 
vuotta myöhemmin määrä on vaikeasti hahmotettavissa: valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja kuntatasolla on ympäristötutkimusta ja valvontavirastoa; yksi-
tyisellä sektorilla on omat ympäristöpäälliköt; erilaiset järjestöt ovat palkan-
neet ympäristövastaavia luotsaamaan vuorovaikutusta ja myös tuottamaan tie-
toa. Ympäristö on läpäissyt hallintovallan, vuorovaikutuksen ja tiedon valtara-
kenteet. Se on professionalisoitunut, institutionalisoitunut ja politisoitunut, ja 
se on jatkuvan rekonstruktion kourissa. Niinpä nuo luvutkin ovat harhaa: ym-
päristöasiantuntijoiden profiili on muuttunut ja nimikkeet vaihtuneet. 

Kun ympäristöasiantuntijuutta tarkastelee professioiden ja koulutuksen osalta, 
on kiintoisaa katsoa seuraavaa tutkimusta. Akavalaisen Ympäristöasiantunti-
jain keskusliiton (YKL) tekemästä työmarkkinatutkimuksesta (2004) selviää lii-
tolla olevan 2608 ympäristöasiantuntijajäsentä. Nämä jäsenet kuuluvat mm. 
seuraavien nimikkeiden alle: tutkija, geologi, ylitarkastaja, erikoistutkija, 
suunnittelija, projektipäällikkö, biologi. Mielenkiintoista on, että jopa 22,1 
prosenttia kyselyyn vastanneista ei löytänyt omaa asiantuntijuuttaan kuvaavaa 
nimikettä tarjolla olleista vaihtoehdoista. Koulutusalaltaan nämä ympäristö-
asiantuntijat olivat akateemisesti kouluttautuneita ”muita” 14 prosentin osuu-
della, muutoin yleisimmin geologeja ja biologeja. Täytyy tietysti muistaa tu-
losten kontekstisidonnaisuus ja annettujen eri vaihtoehtojen ohjausvaikutus. 
Siitä huolimatta ympäristöasiantuntijuuden akateemisesti koulutetut ”muut” 
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ovat kiintoisa joukko. Keitä he ovat (ks. myös Kohl ja kumpp. 2007; Tapio ja 
kumpp. 2007 ympäristöalan koulutustarpeesta)?

Ympäristöongelmien tutkiminen ja niiden ehkäisytoimenpiteistä päättäminen 
(ennakointi ja huolenpito) ovat osa yhteiskunnallista keskustelua. Ympäristö-
ongelmat on keskusteltu osaksi eri sektoreiden toimialuetta. Vuoropuhelu näi-
den välillä ei kuitenkaan ole selkeää. Ympäristöasiat eivät sovi kehikkoon, jos-
sa kukin sektori hoitaa oman tonttinsa, joten on koko ajan syytä kysyä, kuinka 
saada sektorien välinen keskustelu toimivaksi (ks. Kohl 2006c; Välimäki & 
Kauppinen 2000; Sairinen ja kumpp. 1999: 235–277). Puutteena on niin ikään 
luonteeltaan idiografisen tiedon tuleminen osaksi vuorovaikutusprosessia sek-
toriin katsomatta. Pyöräily voi olla tällainen emergoitunut koodi, jonka avulla 
päästään kiinni ympäristöpoliittiseen vuorovaikutukseen agoralla (pyöräilyn so-
siaaliset, terveydelliset, ekologiset ja taloudelliset elementit autopoieettisten 
osajärjestelmien kohtaamisessa). Pyöräily voi olla esimerkki kvalitatiivisesta 
kompleksiteetistä: kykyä, taitoa, osaamista, jossa mesotason värähtely saa ai-
kaan eri elementtien kohtaamisen. Erilaiset koodit voivat auttaa vuorovaiku-
tuksen alkuun. 

Ilmastonmuutos ja metsien biodiversiteetin väheneminen kuvaavat hyvin 
postmodernia, länsimaalaista yhteiskuntaamme, sillä kyse on monimutkaisista 
ongelmien vyyhdistä, joilla on kokonaisvaltaisia vaikutuksia elinympäristööm-
me, jossa elämme. Kompleksiset ympäristöongelmat on helppo ulkoistaa yksi-
lötasolla: saastutamme ja kulutamme luonnonvaroja kiihtyvällä tahdilla, vaik-
ka olemme ainakin osin tietoisia vaaroista, (ovatko ilmastonmuutoksesta esi-
merkiksi vastuussa autoilija itse (subjekti), autonvalmistajat (tässä objekti) vai 
autot (objekti)4, ks. Välimäki 2000), kuvittelemme ehkä asian hoituvan ratko-
malla muita yhteiskunnallisia ongelmia ja haluamme olla vapaita moderneista 
järjestyssäännöistä ja rakennelmista (vrt. Bauman 1996: 21–22). Ilmastonmuu-
tos on nyt se puheenaihe, joka läpileikkaa systeemit. Minkälaisia asiantuntijoi-
ta ja vuorovaikutusta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ympäristöongelmien rat-
komiseksi?

Ympäristöongelmia ja ympäristökysymyksiä ei hallinnoi, tutki tai kyseenalaista 
mikään yksittäinen sektori, vaan se läpileikkaa koko yhteiskunnan ja sitä kaut-
ta eri sektorit ja niiden asiantuntijoiden tiedon, taidon, toiminnan, vallan ja 
näkemykset ja kokemukset. Näin on juuri tapahtumassa esimerkiksi ilmaston-
muutokseen sopeutumisen ja torjunnan suhteen. Ilmastonmuutos läpäisee 
kaikki sektorit ja asiantuntijuudet. 

Ympäristötutkimuksen muutokset johtavat monitieteisyydestä aina poikkitie-
teellisyyteen saakka (Willamo 2005). Luonnontieteellinen ympäristötutkimus ja 

4 Kysyin lisensiaatintyössäni (Välimäki 2000), kuka tai ketkä ovat vastuussa kohonneisiin alailmakehän ot-
sonipitoisuuksisiin / Wer ist verantwortlich für die erhöhte tropospherische Ozonwerte? Müncheniläiset ekolo-
git ja sosiologit vastasivat autot, kun taas helsinkiläiset kollegansa vastasivat autoilijat ja autonvalmistajat. 
Otaksuin, että ongelma ulkoistetaan itsen ulkopuolelle (objektivointi), kun ongelma tulee jokapäiväiseksi ja 
osaksi arkipäivää. Tästä saisi mielenkiintoisen psykologisen – ja kenties kielitieteellisenkin – debatin. 
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yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus ovat limittyneet tutkimuskentällä. 
Ympäristötutkimus on fragmentoitu tieteiden tai laitosten (instituutioiden) al-
le. Itse tutkimustieto ja asiantuntemus, jota koulutus tuottaa, menee instituu-
tioiden halki. Ympäristötutkimus läpäisee eri tieteet toiminnallisesti ongelma- 
tai ilmiölähtöisesti. 

Entäpä tutkijoiden rooli ja ympäristönsuojelu? Ympäristönsuojelun voi siis kat-
soa alkaneen 1960-luvulta Rachel Carsonin (1963) Äänettömän kevään herät-
tämänä. Ympäristönsuojelu on toimintaa, jolla pyritään ennalta ehkäisemään 
sekä poistamaan ympäristöongelmia. Nämä puolestaan ovat suppeimmillaan 
ekologisten vaikutusten ketju tai yksittäinen ekologisen ympäristön muutos, 
joka koetaan haitalliseksi (Hakala & Välimäki 2003: 28).

Ympäristöongelmalla on kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudelli-
nen puoli, joita ei ongelmaa ja sen aiheuttamia muutoksia ja vaikutuksia tar-
kasteltaessa – ennalta ja tilanteen ollessa käsillä tai jälkikäteen – tulisi mis-
sään nimessä unohtaa. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus linkittää 
myös ympäristöongelmia tarkasteltaessa eri näkökulmat. Ympäristöpolitiikka 
on yksi toimintatapa, jossa pyritään eri strategioita ja vuorovaikutteisia pro-
sesseja ja rakenteita (policy, politics ja polity) hyödyntäen vaikuttamaan ym-
päristöongelmien ehkäisyyn ja syntyyn ja näin siis ympäristönsuojeluun. 

Ympäristöongelmissa tutkijoiden rooli on osoittautunut merkittäväksi etenkin 
niiden tunnistamisen sekä niistä tiedottamisen vuoksi, sillä kummankin takana 
on tiedesidonnaisuus (Väliverronen 1996: 44; ks. myös Sundqvist 1991 ja Year-
ley 1991). Yhteiskuntatieteilijöitä Väliverronen (1996: 45) kritisoi tässä yhtey-
dessä luonnontieteellisen tiedon kritiikittömästä hyväksymisestä sekä populää-
rin luonnontieteellisen tutkimustiedon käyttämisestä omien tutkimusten poh-
jalla. Hän arvioi, että syynä edelliseen ovat sekä luonnontieteellisen koulutuk-
sen puute että haluttomuus arvioida luonnontieteellistä tutkimusta. Mutta en-
täpä millainen on luonnontieteellisen koulutuksen saaneiden halukkuus tai 
kompetenssi arvioida ja tehdä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tai selvitystä? 
Ainakin he sitä tekevät. Ympäristökonsultit keräävät tiedot jonkin tiehankkeen 
vaikutuksista niin liito-oraviin kuin lapsiinkin.  

Kuhnia (1962: 1–2) mukaillen vastaan: jos tiedettä on käsillä olevaan tekstiin 
koottujen faktojen, teorioiden ja metodien konstellaatio, niin silloin tieteen-
tekijät puolestaan ovat – menestyksellisesti tai eivät – oman kontribuutionsa 
myötä tuoneet erilaisia elementtejä tuohon konstellaatioon. Faktat tosin eivät 
riitä. Wolf Lepeniestä (1985) lainaten voisin sanoa, että ei ole kyse siitä, miten 
pitää tiede ja ei-tiede erossa toisistaan. Prosessit sinällään ja niiden uutta 
luova ymmärrys erilaisia teorioita ja metodeja käyttäen ovat osa sitä agora-
tutkimushypoteesia, jossa asiantuntijoiden vuorovaikutusta tutkin.  

Tieteellisen tiedon kapea rajaaminen esimerkiksi koskemaan vain nomoteettis-
ta, eksplisiittistä tiedonmuotoa on ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusta 
tutkittaessa yhtä huono lähtökohta kuin kysymys: ovatko luonnontieteet ja yh-
teiskuntatieteet kaksi toisistaan poikkeavaa kulttuuria (Snow 1969)? Lisensiaa-
tintutkimuksessani (Välimäki 2000) perustelin eroja. Nyt olen tullut siihen ti-
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lanteeseen, etten edes yritä vastata tuohon kysymykseen. Tämä siksi, että 
mm. Stuart Hall (2002) ja Yrjö Haila (esim. 2000a ja b, 2001 a ja b) avasivat 
silmäni katsomaan asiaa laaja-alaisesti ja monikerroksisesti. Hall (2002: 54) 
puhuu diskursiivisista keinoista, joilla kansallisen kulttuurin yhtenäisyyttä tai 
identiteettiä voi kuvata. En sellaisenaan käytä identiteetin käsitettä, mutta 
eräänlaisena keskustelun virittäjänä ajatus identiteetistä on ollut. Minä vain 
olen kääntänyt sitä asiantuntijuudeksi. Yrjö Haila puolestaan kyseenalaistaa 
jaottelun luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin monissakin yhteyksissä. Hä-
nen tekstinsä (Haila, esim. 1999, 2000a ja b, 2003) ja kritiikkinsä (esim. haas-
tattelu metsän biodiversiteetistä ja asiantuntijuudesta tätä työtä varten 
15.11.2001) ovat saaneet minut aprikoimaan, ja tarkastelemaan tutkimustani 
asiantuntijuudesta dikotomioita ja stereotypioita välttäen.

Kun Luhmann (1986) kuvaa yhteiskuntaa ja sanoo sen koostuvan kommunikaa-
tiosta, ja voisiko sanoa sen puutteesta, johtuvista systeemien rajoista, voisi 
kai karkeasti kuvata eri tieteiden välisiä suhteita samaan tapaan. Yhteiskunta 
ja ympäristö ovat läpäisseet toisensa entistä tiiviimmin niin poliittisesti kuin 
asiantuntijuudenkin kannalta. Jako yhteiskuntatieteisiin ja luonnontieteisiin 
voi olla tulevaisuudessa irrelevantti. Entäpä jos kestävä kehitys onkin tulevai-
suuden perustiede, jossa ei ole sosiaalista tai ekologista kulmaa, vaan on spi-
raali, jossa vastuu, oikeudenmukaisuus, arvot ja toimijat ovat jatkuvassa liik-
keessä (ks. Kohl ja kumpp. 2007). 

Ollaanko siis siirtymässä moninaisten välitysten asiantuntijuuteen, ja vaatiiko 
se transdisiplinaarista ympäristötoria – vai onko menty jo sen läpi? Kohti ilmiö- 
ja ongelmakeskeistä asiantuntijuutta, jossa tieteenalatkin muotoutuvat uudel-
leen – eli jospa yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus onkin jonain päivä-
nä valtavirtaa tai naistutkimuksesta tai kehitysmaatutkimuksesta on tullut pe-
rustiede?

Väitöskirjassani paneudutaan siihen, miten ja mistä asiantuntijoiden näkemyk-
set rakentuvat ja mitä tarpeita, välineitä ja keinoja on eri asiantuntijoilla vuo-
rovaikutuksessa käytettävissään. Tutkimus perustuu siihen, millaisia luonto-, 
ympäristö- ja biodiversiteettikäsityksiä on eri asiantuntijoilla, miten tähän 
vastaa kirjallisuus ja mikä on näiden suhde ja merkitys tiedon rakentumiseen 
ja asiantuntijuuden tulevaisuuskuviin.

Kimmo Saariston väitöskirjassa (2000) pohditaan, keitä ovat asiantuntijat ja 
keitä vasta-asiantuntijat. Ketkä sitten ovat toimijoita ja ketkä asiantuntijoita? 
Toimijuus ja asiantuntijuus eivät ole yksiselitteisiä. Maria Åkermanin väitöskir-
jassa (2006) on tutkittu ympäristöpoliittista toimijuutta (ks. myös Peltola 
2007) ja sitä, miten se muotoutuu osana ympäristöpoliittisia määrittelykamp-
pailuja. Tutkimuksessa toimijuudella viitataan eri toimijoiden kykyyn tuottaa 
ongelmanmäärityksiä ja toimintamalleja ja sitouttaa muita toimijoita niiden 
taakse (Åkerman 2006: 13). Inhimillinen toiminta on ymmärrettävä monimut-
kaisten vuorovaikutusprosessien tuotoksena (Lähde 2001: 201–217). 

Asiantuntijuutta voi lähestyä toiminnan kautta ja toimintaa asiantuntijuuden 
kautta. Timo Peuhkurin väitöskirjassa (2004) on tutkittu asiantuntijuutta tie-
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don kautta. Kenen tieto on luotettavaa, milloin tieto on epävarmaa ja mitä 
tehdä paikallisella asiantuntijatiedolla – onko se lainkaan asiantuntijuutta vai 
kärsiikö koko asiantuntijuus inflaation? 

Ympäristö ja politiikat 

Rauno Sairista ja kumppaneita (1999: 18) mukaillen "ympäristöpolitiikan tehtä-
vänä on hoitaa yhteiskunnan sekä ihmisten suhdetta luontoon ja omaan 
elinympäristöönsä, tarkoituksena luonnon elinkyvyn ja moninaisuuden suojelu, 
luonnonvarojen säilyttäminen sekä ympäristöhaittojen ja -riskien vähentämi-
nen ja poistaminen". Ympäristöpolitiikka on yhteiskuntapolitiikan lohko, joka 
muotoutuu eri toimijoiden erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (Haila ja Jokinen 
2001: 49).

Ympäristöpolitiikkaa (policy, politics ja polity) on tarkasteltu mm. Laineen & 
Peltosen (2003) väitöskirjassa. Perustan tähän sekä muutamiin muihin kotimai-
siin lähteisiin pohjan ympäristöpolitiikan käsitteen käytölle työssäni. 

Politiikkaohjelmien kautta (environmental policy) ympäristöpolitiikaksi on 
muovautunut ympäristöongelmien (ja ilmiöiden) yhteiskunnallisia merkityksiä 
tarkasteleva ja tutkiva oma yhteiskuntapolitiikan sektori (Haila 1998; Haila 
2001). Peltonen ja Laine (2003: 19) kuvaavat ympäristön politiikkaa (politics
of environment), niin että fokus on ympäristöä koskevissa kiistanalaisissa pro-
sesseissa. Siis esimerkiksi poliittisissa päätöksentekoprosesseissa, joissa eri 
asiantuntijat artikuloivat ympäristöä. Tämä kamppailu ympäristökysymysten 
hallinnasta on vuorovaikutteinen prosessi, jossa eri asiantuntijat ovat politii-
kan tekijöitä. Politiikkaohjelmat puolestaan ovat esimerkiksi näiden prosessien 
jälkitilana syntyneitä ympäristöntilaa kuvaavia linjauksia, ohjeita tai strategi-
oita, joissa toimijat eivät ole näkyvillä.  

Ympäristöpolitiikka on kuitenkin myös rakenteita (polity of environment), jol-
loin kulloistenkin hallitusten poliittisin ohjelmin voidaan vaikuttaa muihin poli-
tiikkamuotoihin muun muassa toimintaedellytyksiä luoden ja ylläpitäen.  

Ympäristöpolitiikka on yhteiskuntapolitiikan sektori, jossa ympäristöongelmista 
politikoidaan ja ongelmat politisoituvat (vrt. Palonen 2003; Haila 2001 sekä 
Laine & Peltonen 2003: 19). Ympäristöstä politikoitaessa (politics) ympäristö-
ongelmat artikuloituvat ja ympäristöön liittyvät vaatimukset jäsentyvät poliit-
tisessa päätöksenteossa ilmeneviksi ympäristökysymyksiksi. Ympäristön politi-
soitumisessa olennaista on se, että ympäristön tilan lisäksi vaatimukset saatta-
vat laajentua epäluottamuslauseiksi ympäristökysymysten hallintatapoja, 
päättäjiä ja viranomaisia kohtaan. (Laine & Peltonen 2003: 14–18.)

Ympäristöpolitiikka ei tapahdu pelkästään ympäristöpolitiikassa (vrt. sosiaali-
politiikka ei enää tapahdu sosiaalipolitiikassa, vaan se on tullut ideologis-
poliittisia kysymyksiä, globaaleja riippuvuuksia, kansalaisliikkeitä, yksilöllisiä 
projekteja sekä hallinnointia ja arviointia koskevien keskustelujen osaksi (vrt. 
Kohl 2006b ja Eräsaari 2000a).

Tutkimukseni fokus on ympäristöpolitiikassa, mutta yhtä kaikki tutkimukseni 
fokus on siinä, miten esimerkiksi ongelma nimeltä biodiversiteetin vähenemi-
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nen levittäytyykin mitä laaja-alaisimmiksi asiantuntijoiden interaktioiksi – esi-
merkiksi poikkihallinnollisen yhteistyön avauksina. Tarkasteluni keskiössä ovat 
jatkuvasti asiantuntijuus, tieto ja vuorovaikutus. 

Metsän biodiversiteetin väheneminen on siis ongelma, jos siitä aletaan kom-
munikoida eli toisin sanoen joku alkaa pitää sitä ongelmana. Koska tähän liit-
tyy sekä subjekti että objekti, voidaan asiaa pyrkiä tarkastelemaan sekä sub-
jektiivisesti että objektiivisesti. Siis ongelman objektivoinnin kautta, jolloin 
kontekstin ja subjektin vaikutus on minimissään, tai subjektivismin kautta, jol-
loin subjekti ja konteksti antavat erityisiä merkityksiä ongelman rakentumisen 
määrittämiseen ja tulkintaan. Tätä pohditaan luvussa 2. heikon ja vahvan kon-
tekstin sekä asiantuntijuuden ja tiedon kautta. 

Erilaisia ongelmia (esimerkiksi teknisiä vs. poliittisia) ei ratkota samoin kei-
noin, vaan ongelman ilmettyä on olemassa erilaisia mahdollisuuksia sekä epä-
varmuuksia kontekstista (aika, paikka, toimija, tavoite jne.) riippuen. Erilaiset 
ympäristöongelmat tuottavat lukemattomia konstruktioita, käsitteitä ja malle-
ja, joiden pysyvyys ja ymmärrettävyys koetaan ongelmanratkaisun kannalta 
usein toissijaisina. Toisaalta itse käsitteiden konstruointi luo uusia nimiä, mer-
kityksiä ja selvityksiä ongelmiksi katsotuille asioille ja luo samalla tunteen hal-
linnasta (vrt. Nonaka ja Takeuchi 1995: eksternalisaatio ja kombinaatio). Tästä 
seuraa kahdenlaisia ilmiöitä. Toisaalta uusi käsite, kuten biodiversiteetin sosi-
aalinen ulottuvuus, kertoo kontekstin – siis sen, että biodiversiteetillä on jon-
kinlainen sosiaalinen ulottuvuus. Mikä se on, mitä se voisi olla, miten se tulisi 
tunnistaa, ennakoida, arvioida, tulkita ja seurata? Sana sosiaalinen on inno-
vaatio metsäkeskustelussa, ja sillä tavoitellaan kestävän kehityksen hallintaa 
ja kattavuutta. Toistaiseksi sosiaalinen on kovin lihaton merkitysten ja varsin-
kin toiminnan osalta. 

”Kansallinen metsäohjelma (KMO) jatkaa suomalaisia metsäohjelmien perinteitä. Se 
on sisällöltään aikaisempia ohjelmia laajempi ottaessaan huomioon metsien käytön 
taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.” (1999) 

Etelä- Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa (Metso) todetaan seuraavaa tut-
kimustarpeista: ”Tarvitaan maaseutusosiologinen selvitys metsien suojelun sosiaali-
sista vaikutuksista, selvitys työllisyysvaikutuksista eri ryhmiin ja alueille. Lisäksi 
toimikunnan ehdottamissa kokeiluhankkeissa edellytetään tukimusta ja seurantaa 
mm. yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä sekä työllisyys- ja monimuotoisuusvaiku-
tuksista.”(2002) 

Seuraava askel onkin tuon sosiaalisen tietoinen avaaminen. Mitä on biodiversi-
teetin sosiaalinen ulottuvuus? Mitä on sosiaalisesti kestävä kehitys eri konteks-
teissaan? Mukaan tulee hallinnan tunteen lisäksi asiantuntijoiden toiminta (vrt. 
Nonaka ja Takeuchi 1995: sosialisaatio ja internalisaatio), joka puolestaan 
vaatisi tavoitteista keskustelua, tunnistamisvälineitä ja avoimuutta kohdata 
erilaisia tulkintoja. Konstruktiosta pitäisi pystyä puhumaan tietoisena toimen-
pideohjelman sisällä käytävästä poliittisesta pelistä (politics). Sisältö muok-
kautuu tekijöidensä kontekstin mukaiseksi. Itse keskustelu voi ajautua sisällöl-
lisen tulkinnan sijaan käsitevalintakeskusteluun, joka puolestaan tuo muka-
naan harhan. Siirrytään hallinnan tunteen tasolle takaisin. Tästä esimerkkinä 
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nostan havainnoimani Etelä-Suomen metsiensuojelu (Metso) -toimikunnan kes-
kustelun: pitääkö puhua suojelusta, säilyttämisestä vai ylläpidosta. Asioiden 
substanssi kiertyy politiikasta politiikkaan (policy–politics – polity). Mitkä ovat 
turvallisia koodeja erilaisten autopoieettisten järjestelmien kohtaamisessa? 
Kuinka asiantuntijuuden alati laajeneva viljavarasto ja yhtäaikainen ”mahdot-
tomuus” on ymmärrettävissä? Mitkä ovat avaintekijöitä ympäristöasiantunti-
joiden vuorovaikutusprosesseissa? 

2. Agora: kehys, aineistot ja menetelmät 
Tutkimuksen konteksti ja tulkintakehys 

Kontekstualisointi on sosiaalista toimintaa, ja juuri konteksti ja sen määrittä-
minen ovat avainsanoja siinä, miten tulkitsemme (Dilley 1999: x–xi). Tieteiden 
välisessä ymmärryksessä juuri kontekstilla on merkitystä (miten operoidaan, 
mikä paikka, mikä kulttuuri).

Re-Thinking Science – kirja (Nowotny et al. 2001) avaa yhteiskunnan ja tieteen 
välisen keskustelun kriittisessä valossa. ”Yhteiskunta” ja ”tiede” kietoutuvat 
yhdessä mielenkiintoiseksi tilaksi, agoraksi.  

Heikosti kontekstisidonnainen tutkimus kuvastaa tutkimusta, jonka yhteiskun-
nallinen sidos ei ole vankka. Tutkimus ei nojaudu siihen, mitä, missä ja miten 
tutkittavat objektit ovat (Knorr Cetina 1999: 46) – siis oliot ovat an sich riip-
pumatta ajallisesta tai paikallisesta kontekstista. Tutkimus ei ole riippuvaista 
tekijästään, instituutiosta tai politiikasta. Heikon kontekstin tiedettä on esi-
merkiksi luonnontieteistä fysiikan lainalaisuuksien tutkiminen, jossa tekijällä, 
paikalla ja ajalla ei ole samanlaista otetta kuin laadullisella haastattelututki-
muksella. Jälkimmäinen voi reflektoida ja vastata signaaleihin toisin kuin hei-
kon kontekstin tieteet. Heikon kontekstin mielessä ympäristö ei kommunikoi – 
se on järjestelmän ulkopuolella (Luhmann 1986). Vahvasti kontekstisidonnai-
nen tutkimus on puolestaan kiinni ajassa, paikassa ja tekijässään (subjektissa). 
Oliot ovat, mutta niiden määrittely on kiinni subjektista. Vahvan kontekstin 
tutkimus on sidoksissa yhteiskuntaan, tekijäänsä, instituutioonsa, aikaan ja 
paikkaankin.

Hans-Joachim Giegel (1993) kuvaa kahdenlaisia kommunikaatiomalleja. ”Kon-
textneutralisierende” (konteksineutraalit vrt. heikko konteksti) ja ”Kontextof-
fene”(avoin konteksti, vrt. vahva konteksti) -kommunikaatio ovat hänen pe-
ruskäsitteensä. Giegelin jaossa kontekstiltaan avoimia ovat mm. sosiaalityö ja 
psykoterapia, koska niissä Giegelin mukaan on pyrkimyksenä ylittää tiukat ra-
ja-aidat. Rajat pyritään ylittämään erityisesti nk. sisäisesti rakennettujen sys-
teemien ja ulkoisten systeemien välillä. Pyrkimyksenä on kommunikaatio näi-
den eri systeemien välillä, jolloin sisäisen systeemin ymmärrys ohenee. Neut-
ralisoivalla kontekstilla puolestaan Giegel tarkoittaa sisäisen systeemin täydel-
liseen ymmärrykseen pyrkivyyttä. Tästä esimerkkinä hänellä on biologia, jossa 
laboratorio-oloissa pyritään tutkimaan ja tulkitsemaan jonkin osasysteemin 
toimintaa riippumatta sen ulkoisesta kontekstista (luonnon ekosysteemiä jälji-
tellään): ekspertiisiä suljetussa kontekstissa. 
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Kaikella tutkimuksella (ja vuorovaikutuksella) on konteksti (Nowotny et al. 
2001: 121), mutta on eri asia, mikä merkitys tuolla kontekstilla on. Tiede ja 
tieteentekijät eivät ole sosiaalisessa tyhjiössä (Felt et al. 1995: 16). Tutkimus-
valinnat tuovat mukaan kontekstin – ei siis käytännössä ole heikkoa tai vahvaa 
kontekstia, vaan on tutkimusta, tietoa ja asiantuntijoita, jotka operoivat eri-
laisissa konteksteissa.

Agora on tila, jossa tiede ja yhteiskunta, markkinat ja politiikka (tai neloskier-
re: tutkijat- viranomaiset-kansalaisjärjestöt ja yritykset) kohtaavat. On liikut-
tu ”mode 2”- tiedon tuotantoon, jossa akateeminen maailma ja teollisuuden 
tarpeet ja tavoitteet sekoittuvat (vrt. Nowotny et al. 2001; Gibbons et al. 
1994 ja Nowotny 2006). Agora on paikka, jossa interaktiivinen ja ennakoiva 
tietoisuus ovat kehittyneet. Asiantuntijuus on linkki tietämisen ja tekemisen 
välillä, tieteen ja teknologisesti parhaiden ratkaisujen ja päätöksenteon välil-
lä. Asiantuntijuus on rajoja ylittävää, kollektiivista ja sosiaalisesti levittyvää. 
Agoralla rajat yksityisen ja yhteisen välillä menevät päällekkäin ja liikkuvat.

Ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosessit agoralla rajautuvat seuraa-
viin tutkimuskysymyksiini (tässä ilman aineistoa esitettynä): 

1. mitä ovat yhteiskunnan, tieteen ja politiikan välisen interaktion raja-
pinnat agoralla 

2. millaisia ovat ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutuksen haasteet ja 
millaisia työkaluja tarvitaan haasteisiin vastaamiseksi 

3. miten ja miksi implisiittistä, vahvasti kontekstisidonnaista asiantunti-
juutta voidaan hyödyntää elinympäristön suunnittelussa (menetelmäkehitystä) 

4. keitä ovat asiantuntijat ja mikä on asiantuntijuutta agoralla metsän 
biodiversiteettikysymyksissä

5. millaisia ovat kiistat tiedon luotettavuudesta (implisiittisen tiedon hy-
väksyttävyys ja hyödynnettävyys) agoralla ja millaisia välineitä näiden kiisto-
jen purkamiseen ja toisaalta tällaisen tiedon hyödyntämiseen voidaan sovel-
taa.

Tulkintakehykset 

Kuinka implisiittisestä tiedosta rakentuu eksplisiittistä ja tuottaako asioiden 
(uudelleen)nimeäminen (uusille) asioille sosiaalisen tilan, muodon, jolla ne 
saadaan liikekannalle? Kuten todettu, asiat ovat olemassa, vaikka ne uudel-
leenkonstruoidaan, nimetään, muotoillaan – eivät ne ole vain mielikuvituk-
semme tuotetta (ks. Nowotny 2005: 108; Strathern 2004 ja Hacking 1999).

Michel Callon (1999) on pohtinut asiantuntija- ja maallikkotiedon välistä suh-
detta. Soveltamalla Callonin käsitteistöjä luon neljä eri ajatusmallia tiedon ja 
osallistumisen suhteelle (ks. myös taulukko 1.).  

A) Kouluttamismallissa asiantuntija- ja maallikkotietoa pidetään toisilleen vas-
takkaisina, eivätkä tutkijoiden ja maallikoiden tietämyksen maailmat kohtaa 
(vrt. suljettu asiantuntijuus, propositionaalinen tieto ja kombinaatio). Tämän 
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ajattelutavan mukaan maallikkotietous pohjautuu uskomuksiin ja subjektiivi-
siin näkemyksiin ja tieteellinen tieto puolestaan on universaalia, normatiivista 
ja objektiivista. Tutkijoiden ja maallikoiden välejä hiertää epäluottamus, joka 
johtuu esimerkiksi tutkijoiden tavasta olla erityisen varovaisia tutkimustulos-
ten suhteen tai esittää ristiriitaisiakin tulkintoja saaduista tuloksista. Epäluot-
tamusta lisää osallisten antamien lausumien huomiotta jättäminen. Niitä pide-
tään yleensä liian omakohtaisina toiveina. Syntynyttä epäluottamusta asian-
tuntija pyrkii vähentämään yleisen tietämyksen lisäämisellä ja maallikoiden 
koulutuksella. Ajatuksena on, että näin saadaan ainakin osa tunteiden ja us-
komusten pilviverhoa pilkottua ja voidaan päästä rationaalisiin päätöksiin. 
Tästä mallista löytyy käytännön esimerkkejä mm. 80- ja 90-luvun ydinvoima-
keskustelusta, jossa ydinvoiman vastustajia syytettiin tunteellisesta reagoin-
nista ja faktatiedon puutteista. Vastaukseksi esitettiin yleensä ”oikean tiedon 
levittämistä”. Esimerkkinä voi mainita myös Länsisalmi-Kymi voimajohtolinjan 
YVA:n. Siinä asukkaiden kokemat pelot terveydellisistä vaikutuksista pyrittiin 
tukahduttamaan vetoamalla kansainvälisten tutkimusten mittaustietoihin (Vä-
limäki & Kauppinen 2000).

Kouluttamismalli merkitsee pitäytymistä tilasto- ja rekisteritiedoissa sekä 
muissa saatavilla olevissa valmiissa aineistoissa. Arvioinnin tekijä ei ota suoraa 
kontaktia kohteena oleviin ihmisiin. Tietoa ei myöskään pyritä kiinnittämään 
tarkemmin paikallisiin olosuhteisiin tai osa-alueisiin. Siis tämä on eksplisiittistä 
ja heikosti kontekstisidonnaista tietoa. 

B) Kuulemismallissa asiantuntijoiden ja maallikoiden tieto kohtaavat kuule-
misprosessissa (vrt. eksternalisaatio ja tacit knowledge). Maallikon käsityksiä 
ja tietoja kuullaan ja osallistuminen voi näin vaikuttaa käynnissä olevaan tie-
don tuottamiseen. Eri toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus luo kyseessä ole-
vaan prosessiin kiinnittynyttä konkreettista tietoa. Tämä tieto voidaan puoles-
taan yhdistää vuorovaikutusprosessin ulkopuolella tuotettuun tutkimustietoon 
ilman, että ensin on pitänyt häivyttää uskomusten tuoma epävarmuus ratio-
naalisen päätöksenteon tieltä. Käytännössä kuuleminen, kuunteleminen ja to-
teutettavat toimenpiteet eivät suinkaan ole välttämättä samoja asioita. Pai-
kallisia ihmisiä kyllä kuullaan, mutta vaikutukset itse prosessiin saattavat jää-
dä vähäisiksi (Hokkanen & Kojo 2003). Kuuleminen on vähintäänkin kaksisuun-
tainen vuoropuhelu, jossa kuulemisen (kuuntelun) kautta tulevaisuus rakentuu 
yhteistä ongelmaa argumentoimalla ja kuulemalla ja kuuntelemalla toisten 
näkökulmia asiaan (vrt. kohta D). Tämä kohta on Callonin (1999) kuvaus kuu-
lemisesta ja maallikoiden ja tutkijoiden kohtaamisesta, kun taas kohta C (Kohl 
& Sairinen 2004) on erotettu omakseen edustavuusdilemman vuoksi. Vaikka 
meillä toisaalta on monia rooleja itse kullakin, emmekä ole niistä välttämättä 
edes tietoisia argumentoidessamme, on kuitenkin nähtävissä ero siinä, edus-
tanko itseäni vai jotakin toista (henkilöä tai järjestöä). Roolien selvittäminen 
ei välttämättä ole tärkeää muuta kuin siinä tilanteessa, että sillä on merkitys-
tä sen todellisuuden rakentumiseen, jota yritetään selvittää tai jos halutaan 
välittää jonkinlaista informaatiota kutsumalla erilaisia ihmisiä edustamaan 
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omaa intressiään (prosessin legitimointi tai vahvistaminen mielikuvilla ja 
osaamisella).

C) Edustamismallissa asiantuntija- ja maallikkotieto kohtaavat kuulemisen 
kautta, mutta maallikko ei ole paikalla itse, vaan maallikkotietoa viedään 
eteenpäin edustajan välityksellä (vrt. eksternalisaatio ja representatiivisuus). 
Tässä mallissa sosiaalisista vaikutuksista hankitaan tietoa haastattelemalla 
esimerkiksi paikallisia opettajia tai sosiaalityöntekijöitä, joilla on näkemys sii-
tä, miten heidän työnkohteensa (lapset ja vanhukset) mahdollisesti reagoivat 
hankkeen tuomiin muutoksiin. Tällaista tietoa käytettäessä on osattava ottaa 
huomioon se, että kyse on ”edushenkilön” tulkinnasta. Toisaalta on niin, että 
ulkopuolinen edustaja saattaa nähdä jopa selkeämmin muutoksen tuomat vai-
kutukset ja löytää myös ongelmakohtiin käytännön työn kautta ratkaisuja.  

D) Tiedontuoton yhteistyömallissa asiantuntija- ja maallikkotieto liudentuvat 
toisiinsa. Ei ole selkeää rajaa asiantuntijuuden loppumisesta ja maallikkouden 
alkamisesta tai päinvastoin (vrt. internalisaatio tai sosialisaatio sekä tiedon 
emergenssi). Esimerkiksi asukkaat ovat keskeisesti mukana heitä itseään kos-
kevan tiedon tuotannossa. Tietoa tuotetaan sosiaalisessa prosessissa, joka on 
tiivistä yhteistyötä eri osallisten ja kyseisessä prosessissa mukana olevien välil-
lä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö osallisilla olisi erilaisia tehtäväkuvia, mutta 
merkittävää on, että "laboratorio, potilaat ja lääkärit ovat yhdessä" (Callon 
1999). Callon kirjoittaa edelleen kollektiivisesta oppimisesta, jossa eri osapuo-
let kontrolloivat ja hallinnoivat tiedontuotantoa sekä voivat osallistua sen si-
sällön tuottamiseen. Myös tässä mallissa nk. hiljaiset äänet ja heikot ryhmät 
saattavat edelleen jäädä kuulumattomiin, ellei niitä erityisesti huomioida tie-
dontuotantoprosessissa. Callon tekee vertauksen potilaisiin, jotka kärsivät sa-
masta taudista ja näin heillä on yhteinen jaettu identiteetti ja tiedon intressi. 
Näin heidät voidaan ryhmittää erikseen "muista potilaista" tai ihmisistä. Silti 
kontekstilla on edelleen merkitys ja yleistettävyydellä on rajansa. 
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Taulukko 1. Tieto on kontekstisidonnaista.

Malli Osallisuus Luonne Käytäntö 

A) kouluttamis-
malli

etic eli osallinen 
on objektina 

ulkopuolinen, ekspli-
siittinen, heikko kon-
teksti

asukkaista kerä-
tään (tilas-
to)tietoa (tutkija 
kerää)

B) kuulemis-
malli

emic eli osallinen 
on subjektina 

sisäpuolinen, kuulemi-
nen, suora vuorovaiku-
tus, heikko ja vahva 
konteksti: kuultu tulki-
taan

asukkaita haasta-
tellaan (tutkija 
haastattelee)  

C) edustamis-
malli

etic ulkopuolinen, tulkki, 
toiseus, heikko ja vah-
va konteksti: tulkitaan 
tietoa, jota välitetään 
edelleen kuultavaksi 

asukkaita edus-
taa joku taho 
(esim. järjestö) 
kuulemistilaisuu-
dessa

D) tiedon-
tuoton yhteis-
työmalli

emic sisäpuolinen, usein im-
plisiittinen, prosessitie-
to, vahva konteksti, 
interaktiivinen, koke-
muksellinen ja näke-
myksellinen tiedonra-
kentaminen

asukkaat osallis-
tuvat itse koko 
prosessin ajan 
(esim. iäkkäät tai 
lapset myös mu-
kana)

Taulukossa 1. on yhdistetty toisaalta se, miten tietoa voidaan saada, mitkä 
ovat tiedon keruun edellytykset ja konteksti sekä mitä erilaiset positiot mer-
kitsevät käytännössä. Taulukossa on hyödynnetty Rappaportin (1979) kehittä-
mää emic- ja etic- mallia kuvaamaan osallisuuden tyyppiä.  

Rappaportin (1979) emic ja etic- mallit tarkoittavat kulttuurista5 ja operatio-
naalista mallia. Ensin mainitussa mallissa Rappaport (emt.) kuvaa ihmisten it-
sensä ymmärrystä (subjektiivisuus) ympäristöään koskevista tiedoista ja käsi-
tyksistä (emic6-aspekti), kun taas toiseksi mainittu malli kuvaa ihmisten toi-

5 Rappaport (1979) käyttää nimitystä ”cognized model”, jonka voisi kääntää myös kognitiiviseksi malliksi, 
mutta koska ei ole kyse individualistisesta painotuksesta, vaan kulttuurin koostumisesta erilaisista tiedon ja tie-
tämyksen rakenteista, käytän käännöksenä kulttuurista mallia (ks. myös Eder 1998). 

6 Alun perin emic- ja etic perustuvat kognitiiviseen antropologiaan (eli siihen kuinka ihmiset eri kultuureista si-
säistävät tietoa ympäröivästä maailmasta (cultural transmission) eli kuinka tietoa prosessoidaan ja kuinka pää-
töksenteko tapahtuu, ja miten eri ihmiset suhtautuvat toisten välittämään informaatioon (Bernhard 1988: 226). 
Emic ja etic on nimetty kielitieteilijä Kenneth Piken mukaan (1967), jossa ihmiset havainnoivat ilmiöitä (phe-
noemes) niiden foneettisten phonetic representaatioiden mukaan (Bernhard 1988: 226).  
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mintaa ympäristössään mahdollisimman objektiivisista lähtökohdista (etic-
aspekti), kuten osana ekosysteemiä. Kulttuurisen mallin idean voisi tiivistää si-
säiseksi ymmärryksen tavoitteluksi sisäpuolen silmin. Operationaalista mallia 
puolestaan luonnehtisin sisäisen ymmärryksen tavoitteluksi ulkopuolen silmin. 
Kumpikaan malli ei sulje mielestäni pois toistaan eli samalla henkilöllä voi olla 
sekä emic- että etic- tietoa (metsänomistaja voi olla tutkija, yrittäjä ja luon-
nonsuojelija). On kyse rooleista ja siihen kiinteästi liittyvästä ympäristöstä, 
jossa henkilö kulloinkin on esimerkiksi määritellessään luontoa ja ympäristöä. 
Tällainen asiantuntemus perustuu esimerkiksi kokemukseen (Collins & Evans 
2002: 238).

Näin ollen tarkastelen oletusta, jonka mukaan määrittelisimme luonnon aar-
nimetsässä hieman eri tavoin kuin keskellä Mannerheimintietä Helsingissä. Tä-
tä oletusta tarkastelen kulttuurisella mallilla, johon subjektiivinen kokemus-
maailma – se mitä aistimme – vaikuttaa, vaikka mielikuvituksemme ja oppinei-
suuskin mahdollistavat varmasti operationaalisen mallin käytön eli pystymme 
määrittämään esimerkiksi bioottisen ja abioottisen luonnon eksaktisti samoin 
määrittein metsässä ja kaupungissa (ks. luku 3). Mutta vuorovaikutuksen haas-
te voi olla siinä, jos paikallinen, kokemusperäinen tieto (ks. luku 6) ei esimer-
kiksi käänny eksplisiittiseksi, heikosti kontekstiin sidonnaiseksi tilastotiedoksi 
(esimerkiksi melunkokeminen ei ole näin ollen riittävän luotettavaa tietoa, 
ellei sitä pystytä eksplisiittisesti raja-arvojen ylityksinä todentamaan). 
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Kuva 1. Agoran tiedon keräämisen välineet.  

AGORA 

Kouluttaminen 
ja tietopalvelu 

Kuulla ja kuunnella 

Yhteistyö ja 
vuorovaikutus Edustaminen 

Taulukon 1. ja kuvan 1. mallit rinnastuvat osallistuvan suunnittelun eriastei-
siin: kaavoituksen osallistumista tutkineet Roininen ym. (2003) ovat erotelleet 
vuorovaikutuksen luonteelle neljä eri tyyppiä: monitahoinen vuorovaikutus 
(kumppanuus) sisältää jaettua vaikutusvaltaa, kaksisuuntainen vuorovaikutus 
(kuuleminen) mahdollistaa vaikuttamisen, yksisuuntainen vuorovaikutus (tie-
dottaminen) ei synnytä välttämättä vaikuttamisketjua ja neljäntenä on tiedot-
tamisen epäonnistuminen, jossa osallinen ei saa tietoa lainkaan. 

Mallit eivät sulje toisiaan pois, vaan ovat toisiaan täydentäviä. Tätä mallia on 
käytetty myös paikallisen ekologisen tiedon (local ecological knowledge, LEK) 
tulkinnassa (Yli-Pelkonen & Kohl 2005). Useimmiten on luontevaa yhdistellä 
erilaisia menetelmiä. Haasteena on eri tilanteisiin sopivien menetelmien tun-
nistaminen ja osaava käyttö. Menetelmät vaikuttavat huomattavasti tuloksiin 
ja näin myös tieto on kontekstisidonnaista etenkin laadullisia menetelmiä käy-
tettäessä.  

Callon ja siitä johdettu ajattelukehikko on osa tulkintakehikkonani, kun käsit-
telen asiantuntijoiden vuorovaikutusta. Yhdistän tähän kehikkoon aiemmin 
esittelemiäni työvälineitä kuten emic- ja etic- ja tietouden, heikon ja vahvan 
kontekstin sekä politiikan eri muodot.  
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Vuoropuhelu asiantuntijoiden interaktiona 

Niklas Luhmann (1986) kirjoittaa, että todellisuus konstruoituu kommunikaati-
on avulla. Habermasilaista systeemiteoriaa Luhmann tulkitsee siten, että yh-
teiskunta voisi kommunikaation kautta määrittää oman identiteettinsä ja näin 
saada osalliset sisäisesti sidottua kollektiiviseen identiteettiin (Luhmann 2004: 
191). Habermas kirjoittaa, että kommunikatiivisessa toiminnassa on kyse siitä, 
että koordinaatiomekanismit mahdollistavat säännönmukaisen ja vakaan inter-
aktioiden verkoston muodostumisen. Interaktioiden mallit syntyvät ainoastaan, 
mikäli toimintojen sarjat, joiden muodostumiseen eri toimijat osallistuvat, ei-
vät poukkoile satunnaisesti, vaan ne koordinoidaan jonkin säännön mukaan 
(Habermas 1994: 68). Siteeraan Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teo-
rialähtökohtia, koska pyrin niiden avulla selventämään saamiani käsityksiä tut-
kimuksessani mukana olleiden asiantuntijoiden vuorovaikutusta interaktiivise-
na prosessina. 

Toiminnan koordinaatiomekanismien kannalta vaikutus ja yhteisymmärrys ovat 
Habermasin mukaan perustavat käsitteet. Hän kirjoittaa, että sosiologiset 
toimintateoriat edellyttävät interaktioon osallistuvilta ainakin yhtä yhteistä 
tietoa eli heidän tilannetta koskevien tulkintojen on käytävä riittävästi yksiin. 
Kielellinen kommunikaatio, informaation vaihto on edellytyksenä tälle toimin-
nalle. Eri toimintateorioissa joko postuloidaan toiminnan koordinoimiseksi yh-
teisymmärrys (yhteisen tiedon) tai ulkoinen vaikuttaminen. Yhteinen tieto tar-
koittaa tässä sitä, kun tieto konstituoi yhteisymmärryksen, ts. tieto on asian-
omaisten mielestä pätevää ja se on intersubjektiivisesti sitovaa. Vasta tässä on 
ainekset saada aikaan toiminnallisia funktioita. Vastavuoroinen sitovuus voi 
syntyä vain yhteisistä näkemyksistä. (Habermas 1994: 68–70.) 

Habermas jatkaa, että yhteisymmärrys ja vaikuttaminen ovat asianosaisten 
näkökulmasta toisensa pois sulkevat toiminnan koordinaatiomekanismit. Ei siis 
ole tarkoitus samanaikaisesti yrittää saavuttaa yhteisymmärrystä sekä vaikut-
taa toiseen osallistuvaan kausaalisessa merkityksessä. (emt.) Systemaattinen 
toiminta, suunnitelmallisuus, pelisäännöt ja normit mahdollistavat kommuni-
kaation eri osallisten välillä ja mahdollisuuden ymmärtää ja tulkita eri osallis-
ten käsityksiä. Habermas kritisoi voimakkaasti etnometodologian tapaa tulkita 
sosiaalisia interaktioita. Eri toimijoiden tulkitseminen etnometodologian kei-
noin hajottaa sosiaalisen järjestyksen ja tuottaa vain intersubjektiivisesti tuo-
tettuja satunnaisia fiktioita ja tulkintoja sekä niiden seuraamuksia. Tulkitsijat 
luovat illuusioita normatiivisesti järjestäytyneestä yhteiskunnasta. Habermasin 
käsitys sosiaalisesta maailmasta perustuu institutionaalisiin järjestyksiin, jotka 
määrittävät sen, mitkä interaktiot kulloinkin kuuluvat sosiaalisten suhteiden 
kokonaisuuteen. (emt. 76–80.) 

Vuorovaikutusprosessin kulkuun vaikuttavat asiantuntijataustan ja läsnä olevi-
en asiantuntijoiden lisäksi esimerkiksi spatiaalisuus ja temporaalisuus. Aisti-
maailman merkitystä asiantuntijoiden vuorovaikutusprosessiin ei juuri huomi-
oida. Se on implisiittistä, vaikeasti mitattavaa tietoa, joka ei ole kiinni insti-
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tuutioissa. Näillä aistimuksilla saattaa kuitenkin olla merkitystä esimerkiksi 
elinympäristöä koskevassa päätöksenteossa (ks. luku 6.). 

Erilaisten kumulatiivisten ja kerroksellisten vuorovaikutusprosessien sekä ais-
timusten seurauksena voidaan jonkin vuorovaikutusprosessin tulos ilmaista 
esimerkiksi eksplisiittisenä, normatiivisena toimintaohjeena: poikkihallinnolli-
sen tiimin on syytä ottaa uusia jäseniä, menetelmiä esimerkiksi laadun takaa-
miseksi. Toinen esimerkki konkretisoi äskeisen eli esimerkiksi luvussa 6. esitel-
lyn ”eläytymiskävelyn” -aikainen eläytyminen rollaattorinkäyttäjiksi: eläyty-
miskäynti aseman hississä: vahva aistikokemus samanaikaisesti eri asiantunti-
joilla (vrt. laadullinen kompleksiteetti yhteisestä koodista, tässä jaettu tila ja 
aistimus) ja tämän purkaminen vuorovaikutuksessa voi johtaa normatiiviseen 
toimenpideohjelmaan (poliittiseen päätöksentekoprosessiin) elinympäristön 
parantamiseksi.  

Assemblaasi tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että emic- tai etic-
tieto (kouluttamalla, haastattelemalla, edustamalla tai osallistumalla saatu) 
emergoituu uudenlaiseksi tavaksi nähdä, kokea ja järkeillä (erilaisia väittämiä 
sekä selitteitä) jonkin tilan toiminnallisuus. Esimerkiksi siis ”eläytymiskävelyn” 
aikana eri toimijoiden jaettu spatiaalinen ja temporaalinen aistikokemus 
emergoituu assemblaasikartaksi (esimerkiksi meluisa tie, viihtyisä viheralue 
(ekologinen käytävä) ja päiväkodit kuvataan ja selitetään samalla konkreetti-
sella kartalla ja perustellaan kollektiivisti järkeillen erilaisia väittämiä tai ta-
voitteita. niin että päätöksentekijälle välittyy näin uudesta näkökulmasta mo-
niulotteista tietoa). Eri osallistujien omakohtaiset, implisiittiset (ais-
ti)kokemukset muuttuvat näin eksplisiittiseksi karttatiedoksi ja edelleen poli-
tiikan välineeksi. 

Siis erilaisten toimijoiden välinen vuorovaikutus on interaktiivinen prosessi, 
jossa tuo itse vuorovaikutusprosessi sinällään on väitöskirjani fokus (ei proses-
sin alku tai loppu). Prosessin kulku voi olla seuraava: on esimerkiksi jokin jul-
kinen kiistakysymys, josta saadaan jonkin tahon tekemä (representatiivinen)
kuvaus (presentaatio) asianosaisille (participation) jossakin tilassa (agoralla).
Vuoropuhelussa eri osapuolten välillä kollektiivinen asiantuntijuus emergoituu
vakiintumattomaksi, ei–yksilöitäväksi kollektiiviksi asiantuntijuudeksi. Proses-
sissa asiantuntijuudet emergoituvat ja syntyy asiantuntijuutta, jota ei ole en-
nalta arvattavissa, kuvattavissa tai järkeiltävissä.
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Monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja poikkitieteisyys 
Nevertheless, I would like to tell another story, of collaborations between disciplines, of the 
openness that has long existed between fields of expertise. Not a tale of breaking down of 
disciplinary boundaries, but of mutual respect, which, as a new group of issues arises, may 
create a new discipline. In my opinion what matters is that honest and diligent thinkers and 
activists respect each other’s learned skills and innate talents. Who else to go to but some-
one who knows more than you do, or can do something better than you can? Not because you 
are inexpert in your domain, but because you need help from another one. I never seek help 
from an ‘interdisciplinary’ person, but only from a ‘disciplined’ one. Never? Well, hardly 
ever. Hacking (2004)

Agoralla vuorovaikutusprosessit voivat olla multidisiplinaarisia, interdisip-
linaarisia, intradisiplinaarisia, mahdollisesti myös transdisiplinaarisiakin. Vii-
meksi mainitun käytännön toimeenpano vaatii kuitenkin multidisiplinaarisen 
tietopohjan rakentamista ja ruokkimista (Nowotny 2003 et al. 2001; de Wit 
2004).

Julie Thompson Kleinin (1990; ks. myös Willamo 2005: 57) mukaan määritelty-
nä monitieteisyys (multidisiplinaarisuus) tuo tietoa eri aloilta lisää oman tie-
teen näkökulmia muuttamatta. Monitieteisyys on luonteeltaan kokoavaa tut-
kimusta, jossa eri tieteen- tai tiedonalojen edustajat tekevät väljää yhteistyö-
tä omilla käsitteillään ja menetelmillään. Se on Willamon (2005) mukaan lä-
hestymistapana hyvin samankaltainen generalismin7 kanssa.

Interdisiplinaarisuus (tieteidenvälisyys) puolestaan integroi eri tieteiden tietoa 
käytännössäkin tapahtuvalla vuorovaikutuksella (intradisiplinaarisuus tarkoit-
taa silloin samaa oman tieteenalan sisällä), jolloin interaktio tieteiden välillä 
tarkoittaa 1) lainaamista, 2) ongelmien ratkaisemisyritystä, 3) tutkimusaihei-
den ja menetelmien yhdenmukaistamista ja 4) interdisiplinaarisuuden vahvis-
tamista. (Thompson Klein 1990.)

Tieteidenvälisyydestä voidaan löytää erilaisia syvyyden ja kattavuuden tasoja 
sekä nyansseja. Bruun et al. (2005: 28–31) mukaan ”kapea tieteidenvälisyys” 
tarkoittaa sitä, että mukana olevilla tieteenaloilla paradigmat sekä metodit, 
teoriat tai käsitteet ovat sukulaisia käsitteellisesti tai historiallisesti. Empiiris-
tä tieteidenvälisyyttä tieteenalojen välillä on silloin, kun empiirisiä tuloksia on 
kerätty useilta eri tiedon alueilta käyttäen eri menetelmiä. Menetelmällistä 
tieteidenvälisyys on silloin, kun eri tieteenalojen menetelmiä yhdistellään hy-

7 Generalismissa pyrkimyksenä on saavuttaa kokonaisvaltainen näkemys tiettyyn asiaan tai ongelmaan tar-
kastelemalla sitä useista eri näkökulmista (Willamo 2005: 125-128; Miller 1993: 572) siksi rehevöitymistä 
ympäristöongelmana voidaan tarkastella rinnakkain kalatalouden, vesiekologian, virkistyskalastuksen, bio-
diversiteetin, kulttuurimaiseman ja ympäristökemian näkökulmasta. Tavallisin käyttömuoto on epäilemättä 
se, että generalismi tarkoittaa lähinnä koulutustaustasta juontuvaa asiantuntijuutta, jossa oppineisuus on laa-
juussuuntaista ja tietopääoma monelle alalle jakautunutta (esim. Næss 1981: 242-243). Generalismin vasta-
käsite on spesialismi: yhden tai kapeasti rajatun alan syvyyssuuntainen ja syvällinen hallinta, joka tieteen 
osavaltaistumisen myötä on muodostunut perinteisten tieteenalojen tutkijoiden tavoitteeksi (Tirkkonen 
2000: 9).(Willamo 2005.) 
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poteesin testausta, tutkimuskysymykseen vastaamista tai teorian kehittämistä 
varten. Menetelmällä tarkoitetaan tässä sekä konkreettisia metodeja että ylei-
sempiä tutkimusstrategioita. Teoreettinen tieteidenvälisyys tarkoittaa alojen 
välistä integraatiota käsitteiden, hypoteesien ja mallien tasolla. Tuloksena on 
teoreettinen synteesi tai integroiva viitekehys. Joissain tapauksissa tällainen 
viitekehys institutionalisoituu uutena alana tai osa-alueena tai laajasti sovel-
lettuna metodologisena orientaationa. (Willamo 2005.) 

Willamon mukaan (2005) tieteidenvälisyys toimii paitsi perinteisten tieteiden 
sisällä, erityisesti niiden välimaastossa ja rajapinnoilla. Lähestymistapana on 
käytännössä se, että eri tieteenalojen yli ulottuvia ongelmia ratkotaan integ-
roivaa holistista8 vuorovaikutusta sisältävällä yhteistyöllä. Jossa ongelmat poli-
tisoidaan ja niistä aletaan politikoida (vrt. policy ja politics). 

Käytännössä eri ole mitään selviä, linjakkaita tai stabiileja rajoja multidisipli-
naarisuuden tai interdisiplinaarisuuden välillä. Niin ikään generalismi ja holis-
mi sekoittuvat niin asioiden, ongelmien suhteen kuin myös asiantuntijuuksien 
suhteen. Ne ovat kontekstissa kiinni ja niiden käyttö esimerkiksi arkikielessä 
vaihtelee huomattavasti (ks. Willamo 2005: 128). Koska nämä käsitteet ovat 
vain apuvälineitä asiantuntijuuden syvemmän ymmärtämisen vuoksi, en mene 
tarkastelemaan käsitehistoriaa tai käsiteyhdistelmien variaatioita. 

Transdisiplinaarisuus vie vuorovaikutuksen kaikkein pisimmälle ylittämällä ta-
vanomaiset tieteenrajat, jolloin ollaan valmiita luopumaan tieteenraja-
aidoista ja antaudutaan eri "rooleihin" (Thompson Klein 1990: 55–73). Transdi-
siplinaarisuutta voisi ajatella kokonaistilanteen läpikotaisena "skannauksena", 
jolloin mukana olevat ihmiset joutuvat asettumaan eri rooleihin, mahdollisesti 
opettelemaan tai luomaan uutta termistöä ja kieltä. Toisaalta Willamon (2005) 
mukaan poikkitieteellisyys voidaan nähdä myös tavoitteena välttää atomismin 
ja spesialismin haitat – kokonaisuuden pirstominen ja näkökulmien kaventami-
nen. Tällöin Willamon mukaan samanaikaisesti poikkitieteellisyydessä myös 
menetetään sellaisia etuja, kuten rajauksen voima tarkastelun erittelyssä.

Tosin Thompson Kleinin ajattelussa on havaittavissa muutosta transdisiplinaa-
risuuden ja tieteellisyyden osalta – tai ainakin tulkitsen näin, kun lukee Bruu-
nin ja kumppaneiden (2005) määritystä: poikkitieteellisyys on tieteidenväli-
syyden syvempi muoto, jossa tutkimuksen lähtökohtana on joku tieteen ulko-
puolinen kysymys tai siinä on mukana joku sidosryhmää edustava, ei-
akateeminen yhteistyötaho (Bruun et al. 2005: 99–110). He jakavat poikkitie-

8 Holismissa pyrkimyksenä on saavuttaa yksi yhteneväinen ja kokoava näkökulma tarkasteltavaan asiaan 
tai ongelmaan. Holismissa tarkastelun eri näkökulmat muuttuvat tarkastelun kohteiksi, joiden välisiä yhte-
yksiä tarkastellaan jostakin laajemmasta makrotason näkökulmasta käsin. Tällöin tarkastelussa ovat ympä-
ristömuutosten taustatekijät, -käytännön syyt, -kerrannaisvaikutukset, -inhimilliset motivaatiot, -luonnossa 
ilmenemisen muodot, -yhteiskunnalliset seuraukset jne. Holistinen näkökulma veden rehevöitymisen on-
gelmaan voisi olla esimerkiksi lainsäädäntöjärjestelmällinen pohdinta sisävesien suojelutarpeeseen. Ato-
mismilla viitataan näkökulman kaventamiseen eli fokusointiin, mikä on holismin vastakohta. Holismissa 
pyritään viemään tarkastelu lintuperspektiiviin, jossa tarkastellaan makronäkökulmasta järjestelmien välisiä 
yhteyksiä. Atomismissa näkökulma viedään päinvastoin mikrotasolle. (Willamo 2005.) 
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teellisyyden suppeaan ja laajaan poikkitieteellisyyteen. Suppeassa poikkitie-
teellisyydessä yhdistetään lähialojen näkökulmia, esimerkiksi ilmansuojelun 
alalla ilmansaasteiden muutunnan ja leviämisen tarkastelussa yhdistetään ke-
miaa ja fysiikkaa. Laajassa poikkitieteellisyydessä yhdistetään laaja skaala 
normaalisti erillään pidettyjä aloja, esimerkiksi ilmansuojelun opetuksessa 
voidaan luontevasti tarkastella päästöjen leviämisen ja muutunnan lisäksi 
myös päästöjen vähentämisen teknisiä, kemiallisia, lainsäädännöllisiä ja poliit-
tisia näkökulmia ilmansuojelun syklin avulla (Huutoniemi ja kumpp. 2006; ks. 
myös Tapio ja kumpp. 2007). 

Poikkitieteellisyyden tarve nousee tiedolle ja kulttuurille luonteenomaisesta 
kehityksestä, jossa yhdistyvät kompleksisuus, hybridisyys, ei-lineaarisuus ja 
heterogeenisyys. Tällaisen poikkitieteellisyyttä toteuttavan projektin tulee 
kehittää yhteinen konseptuaalinen viitekehys, käsitteistö ja pedagogiikka. Uu-
sien instituutioiden suunnittelussa on tärkeätä pitää olemassa olevat instituu-
tiot mukana. Poikkitieteellisen kyseisestä projektista tekee vasta se, ettei se 
ole sijoitettavissa teoreettiselta rakenteeltaan, tutkimusmetodeiltaan ja käy-
tännön toteutukseltaan mihinkään tieteen tai tieteiden väliseen karttaan. Va-
kiintuneiden instituutioiden, käytäntöjen, politiikan (policy) uudistaminen ja 
korvaaminen ovat tavoitteellisia vaikutuksia. Ongelmien kontekstit ovat liikku-
via ja samoin ongelmien selvittäjät. Tieto on dynaamista ja sitä stimuloi kom-
munikaatioverkostojen jatkuva yhdistäminen ja uudelleen yhdistäminen sekä 
niistä tulevat palautekierteet. ”Trading zones” ovat ”kaupankäyntialueita”, 
joissa poikkitieteellisyys toimii ja kehittyy vuorovaikutteisesti (Thompson Klein 
1998). Tässä tutkimuksessa käytetään läpäisevyyttä kuvaamaan tieteiden ra-
japinnoilla tapahtuvaa muutosta.  

Siteeraan Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin (1998: 85) kuvausta asiantun-
tijuudesta, interaktiosta ja rajapinnoista: ”Ei ole mitään syytä, mikseivät alun 
perin metsäyhteisössä muodostuneet institutionaaliset merkitykset (konstruk-
tiot) voisi levitä maanviljelijäyhteisöön. Ulkopuolisen tarkkailijan silmissä näil-
lä merkityksillä tosin saattaa olla kyseenalainen ”toimivuus” metsäyhteisössä 
eikä lainkaan ”toimivuutta” maanviljelysyhteisössä. Havaitut ongelmat ovat 
yhteydessä legitimoijien teoreettisiin ja kasvattajien käytännöllisiin pyrkimyk-
siin kyseisiä merkityksiä vastaanottavassa yhteisössä. Teoreetikkojen täytyy 
vakuuttua siitä, että metsänjumalatar kotiutuu uskottavasti maatalousyhteisön 
jumalkatraaseen, ja kasvattajien puolestaan täytyy kyetä selittämään tämän 
mytologiset aikaansaannokset metsästykseen täydellisen vihkiytymättömälle 
jälkikasvulle. Legitimaatioteoreetikolla on usein loogista kunnianhimoa ja lap-
silla puolestaan on taipumusta uppiniskaisuuteen. Tämä ei ole kuitenkaan 
abstraktin logiikan tai teknisen toimivuuden ongelma vaan pikemminkin kekse-
liäisyyden ja uskottavuuden koetinkivi, jolloin on kyse varsin erityyppisestä 
asiasta.”

Toisen yhteisön tavat ja tottumukset eivät ole niin vain sovellettavissa toiseen 
yhteisöön. Jo pelkkä käytännöllisten asioiden hoitaminen sujuu ”yhteisön” ta-
pojen mukaan. Yhteistyökykyyn luottaminen vie asiaa eteenpäin eli on pikem-
minkin kyse kekseliäisyydestä kuin ”abstraktista logiikasta tai teknisestä toimi-
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vuudesta”. Nekin on otettava huomioon ja etenkin termistö ja kommunikaa-
tiovaikeudet tulevat olemaan myös logiikkaa koettelevia. Instituutiojärjestel-
mä on segmentoitunut, jonka seurauksena tietyntyyppiset yksilöt suorittavat 
tietynlaisia toimintoja. Se johtaa tiedon yhteiskunnalliseen jakautumiseen, 
jossa roolispesifi tieto varataan tietyille toimijatyypeille (Berger & Luckmann 
1998: 96).

”Merkitysmaailmojen määrän ja monimutkaisuuden kasvu tekee niistä ulko-
puolisille yhä vaikeammin lähestyttäviä. Niistä tulee esoteerisia erillissaarek-
keita, jotka ovat ”hermeneuttisesti sinetöityjä” kaikille muille paitsi niille, 
jotka on asianmukaisesti perehdytetty niiden mysteereihin. Merkitysmaailmo-
jen lisääntyvä autonomia saa aikaan erityisiä legitimaatio-ongelmia niin ulko-
puolisten kuin asioista perillä olevienkin näkökulmasta.”(Berger & Luckmann 
1998: 101–102.) On kyse kielellisistä konstruktioista, sanoista eri lokuksissa ja 
myös asiantuntijuuden määrittelystä (vrt. Urry 1995: 173–193; Dickens 1996 ja 
Hacking 1999). Asiantuntijuuden määrittelyä pohditaan luvussa 4. 

Jotta voimme ymmärtää, miten ihminen vahingoittaa tai voi olla korjaamassa 
ekosysteemejä, on meidän ymmärrettävä ekosysteemien välisiä sekä ekosys-
teemien ja yhteiskunnan välisiä suhteita (O´Riordan 2002: 7). Tätä komplek-
sista ekosysteemien ja yhteiskunnan suhdetta on tässä työssä tarkastelu ennen 
kaikkea luonnon, ympäristön ja yhteiskunnan eri toimijoiden näkökulmasta 
mm. tutkimusongelmana olevan biodiversiteetin vähenemisen kautta. Ennen 
aineistollista tutkimusasetelman esittelyä, toistan tutkimuksen fokuksen: tut-
kimukseni on avauksia ympäristöasiantuntijuudesta ja erityisesti asiantuntijoi-
den yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen (interaktion) haasteista agoralla. 

Aineistot

Tutkimukseni fokus on muuttunut väitöskirjaa tehdessä. Ensimmäisiä asiantun-
tijahaastatteluita tehdessäni Saksassa vuonna 1995 tutkin asiantuntijoiden kä-
sityksiä (konstruktioita). Metsän biodiversiteettiä käsittelevä asiantuntijoiden 
haastatteluita tehdessäni fokukseni oli edelleen konstruktioissa ja sen lisäksi 
diskursseissa. Biodiversiteettiaineiston tulkinta ”tarinatauluina” alkoi kuiten-
kin muuttaa tutkimukseni fokusta. Tein implisiittisen tarinakartan päiväkirja-
merkintöinä, joissa konstruktioista siirryin diskursseihin ja sieltä puolestaan 
retoriikkaan. Näiden vaiheiden kautta kiinnostuin fenomenologisesta tarkaste-
lunäkökulmasta.

Kun aloin analysoida Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnassa (Metso-
toimikunnassa) tekemiäni havaintoja, kävin läpi saman implisiittisen ”tarina-
taulukon” päiväkirjamerkintöinä kuin edellä. Vasta tehtyäni tällaisen moni-
ulotteisen koodauksen (ajallisesti 10 vuotta ensimmäisten haastatteluiden jäl-
keen) tutkimukseni punainen lanka alkoi hahmottua: asiantuntijoiden vuoro-
vaikutusprosessit ovat tutkimukseni keskeinen ydin. Aineistojani kerätessä en 
ollut keskittynyt pelkästään tähän nimenomaiseen interaktioon, vaan erityises-
ti konstruktioihin. Koska tämä tutkimus on ollut pitkällinen prosessi niin aineis-
ton keruun kuin analysointiprosessin kannalta, olen päättänyt tuoda nämä eri-
laiset aineiston tulkintaa edistäneet vaiheet esille. Aineistot ovat ponnahdus-
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lautoja asiantuntijoiden normatiivisten vuorovaikutusprosessien edelleen ke-
hittämiselle ja työkalujen löytämiselle. 

Seuraavat aineistot ovat tutkimuksessani mukana: 

1. Yhtenä aineistona on lisensiaatintyössäni Kaksi kulttuuria käyttämäni
aineisto, jossa kysyin ovatko bio- ja sosiaalitieteet kaksi eri kulttuuria, mitä 
tulee asiantuntijoiden käsityksiin luonnosta ja ympäristöstä (konstruktiot). Tä-
tä työtä varten tein ensimmäiset asiantuntijahaastattelut vuosina 1995 ja 1996 
Suomessa ja Saksassa haastatellen bio- ja sosiaalitieteilijöitä (yhteensä 25) 
heidän luonto- ja ympäristökäsityksistään. Tästä syntyi ensin pro gradu -työ 
(1998) ja sittemmin lisensiaatintyö (2000). Nyt aineistoa käsitellään luvussa 3.

2. Toisena aineistona ovat vuosina 2000 ja 2001 tekemäni suomalaisten 
metsäasiantuntijoiden haastattelut metsän biodiversiteetistä (yhteensä 16). 
Tässä aineistossa kysyn, mitä on metsän biodiversiteetti, keitä ovat sen asian-
tuntijat ja millaista on luotettava biodiversiteettitieto. Haastateltuina on tut-
kijoita, viranomaisia sekä kansalaisjärjestöjen ja teollisuuden edustajia. Tätä 
aineistoa on hyödynnetty luvussa 4. 

3. Kolmantena aineistona hyödynnän Etelä-Suomen metsien suojelutoi-
mikunnan (Metso) toiminnasta (2001) havainnoimaani aineistoa. Tälle havain-
tomateriaalille esitin kysymyksiä, millaisia rooleja eri asiantuntijoilla on, mil-
laisia haasteita vuorovaikutuksessa eri asiantuntijat kokevat osana vuorovaiku-
tusprosessia, entä millaisina vuorovaikutuksen haasteet voi tulkita havainnoi-
jana. Eri asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus on päiväkirjamerkintöinä. Tä-
mä aineisto on luvussa 5.

4. Neljäntenä aineistona on käytetty ympäristöministeriön rahoittaman 
hankkeen Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa (Päivänen, Kohl ja 
kumpp. 2005) materiaalia, jossa sekundääristi tutkin ja kehitin ”eläytymiskä-
velyä”. Mielenkiintoni eri asiantuntijoiden interaktioista ja siihen vaikuttavista 
haasteista ja välineistä elinympäristön suunnittelussa sai minut laatimaan ko-
keellisen eläytymiskävelyn. Peruskysymykseni oli, miten eri asiantuntijoiden 
interaktioprosessiin vaikuttaa erilaisiin rooleihin eläytyminen ja erilaisten osal-
listujien erilaisten aistimusten samassa tilassa kokeminen. Tälle kävelykierrok-
selle 7.6.2004 osallistui päättäjiä, konsultteja, viranomaisia sekä alueen asuk-
kaita (10). Alkuperäinen materiaali on julkaistu oppaassa, jossa olin tekijänä 
mukana (ks. ed.). Tämä aineisto toimii toissijaisena lähteenä, koska opasta 
suunniteltaessa ja tehtäessä ei projektin fokus ollut asiantuntijoiden interak-
tioprosessien haasteissa an sich, eikä päämääränä ollut käyttää tätä väitöskir-
ja-aineistonani. Luku 6 on ennen kaikkea kokemusperäistä asiantuntijuutta ja 
paikallisasiantuntijuutta avaava menetelmänkehitysluku, jonka kehittämistä 
on tarkoitus jatkaa väitöskirjatyön jälkeen. 

Luvussa 3 tarkastelen saksalaisten ja suomalaisten yhteiskuntatieteilijöiden ja 
biotieteilijöiden luonto- ja ympäristökäsityksiä. Näiden asiantuntijahaastatte-
luiden laajentaminen biodiversiteettiasiantuntijoiden (neloskierre eli tutkijat–
viranomaiset–NGO–yritykset) haastatteluihin on mahdollistanut agoran laaja-
alaisen tarkastelun. Koska haastattelut puolestaan eivät kerro dynaamisesta 
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vuorovaikutuksesta käytännössä, on agoran havainnointi (Metso-toimikunta) 
mahdollistanut käytännön dynamiikan kirjaamisen ja tulkinnan tutkijan (mi-
nun) perspektiivistäni. Havainnointiakin syvemmälle aktiiviseen vuorovaikutuk-
seen pääsin itse organisoimallani agoralla, josta on kerrottu luvussa 6. Tästä 
aineistollisesta kerroksellisuudesta on löytyy asteittain syvenevän tutkimuspro-
sessin piirteet ja juonellisuus. Näiden eri aineistojen ja päiväkirjamerkintöjen 
syventämä ja laajentama sekä konkretisoima tutkimus on ollut tuloksena pit-
källisestä tutkimusprosessista yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 
kentällä.

Kuva 2. Neloskierre agoralla 

Haastattelut

Kun seuraavassa käsittelen asiantuntijahaastatteluita kvalitatiivisena tiedon-
hankintavälineenä, kohdennan tämän osion koskemaan kaikkia haastatteluai-
neistojani. Huomautan kuitenkin, että tässä ja aineistoja käsittelevissä luvuis-
sa, on syytä pitää mielessä tutkimukseni fokuksen muutos ja aineiston tulkin-
taprosessin kerroksellisuus: ei pelkkä puhetapa tai konstruktiot, vaan asiantun-
tijoiden vuorovaikutusprosessit, jolloin lopputuloksena ei ole tyypittelyjä 
”kulttuureittain”, vaan työkaluja asiantuntijoiden vuorovaikutuksen haastei-
siin.

Niinpä seuraava metafora sopii kuvamaan minua haastattelijana. Haastattelija 
voi olla kuin kaivostyöläinen tai kuin matkaaja. Metafora kuvastaa sitä, miten 
ensin mainittu etsii kätkettyä tietoa, joko objektiivisia faktoja tai merkityksen 
palasia haastatellun kokemuksista. Tieto odottaa kaivajaansa. Matkaaja puo-
lestaan muodostaa tarinan haastattelun aikana tapahtuneista käänteistä. 
Haastattelija saattaa etsiä tiettyjä aiheita jonkin menetelmän (kreikan sana 
menetelmä tarkoittaa reittiä tavoitteen saavuttamiseksi) avulla. Haastattelija 
matkaa halki erilaisten ”seutujen” saaden vastaukseksi erilaisten ihmisten 

AGORA

NGO VIRANOMAISET 

YRITYKSETTUTKIJAT
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omakohtaisia kokemuksia elämästään. Perustana on keskustelu, joka latinaksi 
tarkoittaa osuvasti yhdessä matkaamista. Saksan kielen (Bildungsreise) kuvas-
taa puolestaan hyvin haastattelijan transformatiivista oppimatkaa (skolaari-
nen). Näin haastattelija voi avata myös haastateltavan ymmärrystä oman ym-
märryksensä rakentumisen lisäksi. (Kvale 1996: 3–4.) 

Kertomukset ja keskustelut ovat Kvalen mukaan tämän päivän keskeisiä tapoja 
päästä kiinni sosiaaliseen maailmaan ja myös tieteelliseen tietoon (Kvale 1996: 
8–9). Haastattelun avulla päästään henkilöiden omien näkemysten sisälle (inter 
view), joita keskinäisessä vuorovaikutuksessa sitten vaihdetaan.  

Haastatteluilla on monia heikkouksia, jotka voidaan kääntää kuitenkin niiden 
eduiksi. Yksi tällainen on, että harkitsemattomille lausahduksille tulee paine-
tun tekstin arvo (Bourdieu & Wacquant 1995: 15). Haastateltavan puheesta tu-
lee pysyvää ja yhä uudelleen luettavaa toisin kuin puhtaassa suullisessa tie-
donvaihdossa. Haastattelu on vuorovaikutusta, ja se mahdollistaa todellisen 
nopean vuorovaikutteisen prosessin ja keskustelun eri näkökulmista. Se mah-
dollistaa myös esimerkiksi vaikeisiin kysymyksiin palaamista tai niiden uudel-
leen avaamista, vaikkakin huomauttaisin tässä, että konteksti vaikuttaa myös 
tulokseen: jos ensi kerralla ei saa vastausta kysymykseen ja kysyy samaa asiaa 
uudelleen toisessa kontekstissa ja saa silloin vastauksen, on tämä huomioitava 
tuloksia tulkittaessa. Kontekstilla, kysymyksen asettelulla ja/tai vuoropuhelul-
la on selkeästi ollut vaikutusta haastattelun kulkuun ja siitä saatavaan infor-
maatioon.

Haastattelu on aktiivista vuorovaikutusta (Holstein & Gubrium 1995). Minulla 
on vaikutusta siihen, mitä haastateltavat vastaavat ja päinvastoin (vrt. Joki-
nen ja kumpp. 2002). Haastateltavan vastaus vaikuttaa myös minun seuraa-
vaan kysymykseeni, äänenpainoihini ja kielellisiin ilmauksiini. Haastattelua voi 
pitää vuorovaikutustarinana, jossa on selkeästi alku, loppu, juonen käänteet ja 
eri roolit hahmotettavissa. Haastattelun rakenne, itse tilanne, haastattelujen 
tulkinta ja tutkijan omat roolit vaikuttavat lopputulokseen, eli ne ovat kon-
tekstisidonnaisia ja sosiaalisesti rakentuneita (vrt. Hajer 1995; Vehmas 2002 ja 
Jokinen ja kumpp. 2002). Näin ollen saamani tulokset ovat sidoksissa esimer-
kiksi aikaan ja paikkaan. Toistettavuus ei ole sellaisenaan mahdollista, eikä tu-
loksia voida yleistää ilman huomioita kontekstista. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että haastatteluaineistoni ovat omassa arkis-
tossani kaseteilla että myös sanasta sanaan purettuina teksteinä paperilla.  

Haastatteluaineisto: luonto ja ympäristö Suomessa ja Saksassa 

Aineiston keruu jakautui niin ajallisesti kuin käytännön toteutuksenakin kah-
teen osaan. Puolet haastatteluista tein Münchenissä keväällä 1996 ja toisen 
puolen Helsingissä syksyllä 1996. Keräsin aineiston ns. ongelmanratkaisuneu-
vottelukyselyllä (ks. Välimäki 2000; ei hyödynnetty väitöskirjassa mutta se an-
toi eväitä eläytymismenetelmän kehittämiseen) sekä samanaikaisesti toteute-
tulla strukturoidulla asiantuntijahaastattelulla.
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Ympäristöasiantuntijoiden kokonaismäärä oli 24 (ks. liite 1.), joista saksalaisia 
oli 12, heistä 6 biotieteilijää ja 6 yhteiskuntatieteilijää. Sama asetelma toistui 
Suomessa. Kaikki haastatellut olivat ympäristöasioiden kanssa työskenteleviä 
tutkijoita. Potentiaalisten tutkimukseen osallistuvien nimiä sain työni ohjaajil-
ta tai itse hakemalla. Myös nk. lumipallomenetelmällä on ollut osuutensa.  

Kaikki tutkimuksen haastatteluihin osallistuneet suostuivat heti ensi yrittämäl-
lä mukaan. Soitin kaikille osallistujille ja kerroin lyhyesti, mistä tutkimuksessa 
on kyse ja miksi juuri heitä pyydetään mukaan. Tarkemmat tiedot tutkimuk-
sesta he saivat kirjeitse, jonka jälkeen tapaamisajankohdasta sovittiin puheli-
mitse. Haastattelut (noin tunti) nauhoitettiin haastateltavien työpaikoilla. 
Nauhat on litteroitu. Huomionarvoista on, että Saksassa haastattelukieli oli 
saksa ja kysymykset oli laadittu teitittelymuotoon, kun suomeksi tehdyt haas-
tattelut olivat sinuttelumuodossa – kulttuuriero tässä suhteessa. 

Kuten todettu olen tehnyt pitkällisen aineiston tulkintaprosessin. Alun perin 
tekemäni tulkinnat konstruktioista ja asiantuntijoiden puhetavasta suhteessa 
yhteiskuntatieteelliseen ja biotieteelliseen kulttuuriin olen jättänyt sekundää-
riksi ja tehnyt uudelleentulkinnan – nyt asiantuntijahaastatteluista ovat muka-
na vain kysymykset luonnosta ja ympäristöstä ja miten asiantuntijat nämä 
konstruoivat. Konstruktionistinen ote on edelleen perusta, mutta mukaan on 
tullut fenomenologinen ote sekä etic- ja emic- ajattelua sekä erityisesti poh-
dintaa kontekstisidonnaisuudesta (vrt. idiografinen tutkimus) kulttuurisidon-
naisuuden ja bio- ja antroposentrismi- analyysin sijaan. Nämä ovat oman op-
pimisprosessini selkeitä tuloksia: asiantuntijuus ei ole kiinni vain (tie-
de)kulttuureissa. Tutkimusongelmani on pelkistetysti sanottuna yhteiskunta-
tieteilijöiden ja luonnontieteilijöiden vuorovaikutuksen raja-aidoissa: millaisia 
ne ovat ja mitä tästä seuraa vuorovaikutuksen suhteen näiden asiantuntija-
haastatteluiden perusteella. 

Haastatteluaineisto: metsän biodiversiteettiasiantuntijat 

Biodiversiteettiasiantuntijaosa tutkimuksessani käsittää 16 haastattelua (asi-
antuntijat ja haastattelukysymykset liitteessä 2). Haastateltujen asiantuntijoi-
den joukko koostuu tutkijoista, virkamiehistä, metsäteollisuuden edustajista 
sekä kansalaisjärjestöjen edustajista (neloskierre). Kuten huomataan, joukosta 
puuttuvat muun muassa median edustajat. Olen tietoinen siitä, että esittele-
mäni tori on vain yksi näkökulma aineistossa mukana olleiden toimijoiden nä-
kemyksistä, jolloin se jättää jotkut toimijat (median tai kirkon tmv.) kokonaan 
ulkopuolelle. Toisaalta mukana olevat asiantuntijat eivät ole tutkimuksessani 
vain institutionaalisin perustein valittuina. Tulokset eivät ole yleistettävissä 
tämän joukon ulkopuolelle. Neloskierre on ollut lähtökohtana, mutta käytän-
nössä aineisto on rajattu niin, ettei teollisuuden edustajia ole lainkaan muka-
na tulosten tarkastelussa. Erityisesti teollisuuden edustajien asiantuntijahaas-
tatteluiden aineiston anti vaikutti hyvin vahvasti aikakontekstiin kiinnittyneel-
tä (yhteiskunnallisen keskustelun muutos), eikä teollisuuden edustajien haas-
tatteluaineistoa ole tässä siksi otettu mukaan tarkasteluun. Uusia haastattelui-
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ta ei tehty teollisuuden edustajille samasta aiheesta resurssikysymysten vuok-
si, mutta aineistoa on täydennetty muutoin päiväkirjamerkinnöillä.  

Tarkastelin analysoinnin aluksi asiantuntijoiden konstruktioita biodiversiteetis-
tä, tein ”tarinatauluja” asiantuntijadiskursseista ja retoriikasta eri konteks-
teissaan ja määritin sitä kautta biodiversiteetin käsitettä, asiantuntijuutta ja 
tiedon luotettavuutta. Mutta nämä ovat olleet välivaiheita ja aineiston hyö-
dyntäminen puhetavan ja retoriikan osalta jää ponnahduslaudaksi. Päädyn tar-
kastelemaan asiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseja. 

Käytännössä ensin hahmotin asiantuntijan taustaa ja konteksteja – ikään kuin 
kävin käsiksi arkistoon, tiedon perintöön (vrt. Hall 2002: 108). Minä tarkoitan 
tällä arkistolla lyhyttä henkilöhistoriaa ja haastattelukontekstin huomiointia. 
Seuraavaksi hahmotin haastatteluaineistostani asiantuntijuuden retoriikan, 
asiantuntijan roolin ja puhetavan vaihtoja.

Havainnoin vuorovaikutuksen edellytyksiä, joita näiden asiantuntijahaastatte-
luiden pohjalta on mahdollista tulkita. Stuart Hallia (2002) lainaten: "Kysymys 
siitä, onko jokin diskurssi tosi vai epätosi, ei ole yhtä tärkeä kuin se, onko sillä 
käytännön vaikutuksia.” Minun kannaltani on mielekästä tutkia, miten eri roo-
lit vaikuttavat asiantuntijoiden väliseen interaktioon. Eli tutkimusongelmani 
on pelkistetysti metsien biodiversiteetin väheneminen (esimerkiksi metsäalu-
eiden sirpaloitumisen myötä). Miten tähän vähenemiseen voidaan vaikuttaa eri 
asiantuntijoiden rooleihin ja vuorovaikutuksen välineisiin huomiota kiinnittä-
mällä ja tietotaitoa ja kokemusta hyödyntäen. 

Tein haastattelut pääasiassa haastateltavien työpisteissä, joko työhuoneessa 
tai kokoustilassa. Kaksi poikkeusta on kuitenkin: yksi haastateltavista tuli työ-
pisteeseeni, kun haastattelu oli kaksi kertaa peruuntunut. Toisena poikkeukse-
na on kotiinsa kutsunut haastateltu. 

Yksikään henkilö ei kieltäytynyt haastattelusta. Haastattelukysymyksiä haasta-
teltavat eivät saaneet ennakkoon, mitä perustelen spontaanien, ei-
valmisteltujen vastausten saamisella. Pyrin pääsemään henkilön asiantuntijuu-
den taakse eli siihen, miten hän toimii, ajattele ja analysoi, enkä siihen, mitä 
hänen pitäisi ajatella, tehdä ja analysoida. Olen pyytänyt haastateltavia täyt-
tämään ennen haastattelua henkilötietolomakkeen, jossa henkilö määrittää 
oman kontekstinsa haastattelun alkaessa: aika, paikka, nimi, ammatti/titteli, 
koulutus, tiedekunta, pääaine, työyhteisö, kuinka monta vuotta sitten tutus-
tunut biodiversiteettikysymyksiin. 

Haastatelluiksi valikoituivat asiantuntijat erityisesti ohjaajieni kanssa käymieni 
keskustelujen perusteella sekä nk. lumipallomenetelmällä. Hain erilaisia ava-
uksia asiantuntijuuteen, en peittävyyttä (tarkoitan sukupuoleen, ikään tai alu-
eellisuuteen kiinnittyvää peittävyyttä). Hyvin merkittävä tekijä haastateltavi-
en valintaan (paikka ja aika) oli henkilökohtainen tilanteeni (1-vuotias lapsi ja 
toisen lapsen odotus). Käytännössä tein haastattelut Helsingin seudulla yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta hyvin tiheässä aikataulussa. Myös haastateltavien 
lukumäärä rajautui henkilökohtaisen tilanteeni mukaan. Äitiys on ollut tämän 
aineiston keräämisen ja tulkinnan kannalta merkittävä tekijä. Aineiston analy-
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sointi on aloitettu vasta 1,5 vuotta aineiston keräämisen jälkeen tilanteessa, 
jossa tutkimusrahoitus tämän aineiston käsittelyyn oli katkolla. Käytännössä en 
missään vaiheessa päässyt paneutumaan yhtäjaksoisesti biodiversiteettiaineis-
ton käsittelyyn.

Tein asiantuntijoille kvalitatiivisen, strukturoidun teemahaastattelun, jossa 
kuitenkin strukturoitu on tarkoittanut haastattelun opastavuutta (Bernhard 
1988: 205) eikä tiukkaa pitäytymistä kysymyksenasettelun järjestyksessä, 
muodossa tai sisällöllisessä merkityksessä. Tämän haastattelua opastavan ra-
kenteen vuoksi on toisaalta paikallaan tarkastella haastatteluitani pikemmin-
kin puolistrukturoituina teemahaastatteluina (vrt. Bernhard 1988). Kysymyk-
senasetteluni ovat täsmällisesti kohdennettuja eivätkä esimerkiksi otsikko-
tasoisia huomautuksia siitä, mitä kaikkea haastatteluni tulisi sisältää. Haastat-
telupohja (ks. liite 2) kertoo myös siitä, että kullekin haastateltavalle on aja-
teltu esittää sama kysymyssarja. Kuitenkin olen alusta asti ollut tietoinen ky-
symysten olemuksesta, millä tarkoitan toisaalta sitä, etten ole ollut haastatte-
lun aikana kiinnittyneenä tarkasti kysymysasetteluun ja -järjestykseen, ja toi-
saalta sitä, että osaan kysymyksistä en olettanutkaan saavani kaikilta asian-
tuntijoilta vastauksia. Haastattelu oli vuorovaikutusta, niinpä en ole pidättäy-
tynyt vastaamasta haastateltavani kysymyksiin tai poikkeamasta kysymyk-
senasettelustani.

Haastattelut kestivät noin puolitoista tuntia haastateltavan valitsemassa pai-
kassa, mutta kuitenkin niin, että nauhoitus oli mahdollista. Haastattelut siis 
taltioitiin digitaalisesti, ja sitä varten oli erikseen pyydetty lupa jo haastatte-
lupyyntöä esitettäessä. Haastateltaviin oli ensin puhelinyhteys, ja sen jälkeen 
he saivat sähköpostitse tutkimuksesta ja taustastani sekä yhteystiedoista kir-
jeen. Haastattelua ennen paikan päällä he täyttivät lomakkeen, jossa joko 
suostuivat pyyntöni saada taltioida heitä koskevaa henkilötietoa tai hylkäsivät 
sen (liite 2.) ja joko hyväksyivät tai hylkäsivät pyyntöni saada siteerata heitä 
tutkimustuloksia julkaistaessa nimeltä (en kuitenkaan käyttänyt tätä optiota 
julkaista nimellä sitaatteja – se olisi muuttanut analyysin luonteen tyystin, sil-
lä vain osalta lupa oli käytössä).  

Haastattelun aikana täytin tutkimusta varten kehittämääni ”tarinataulua” 
haastattelun aikana esiin tulleilla avainsanoilla analysoinnin helpottamiseksi. 
Avainsanoilla oli yhteys teoriaan suoraan vieressä, mutta koska haastattelujen 
tekemisestä niiden analyysiin vieri aikaa, on ollut erityisen arvokasta kelata 
haastatteluita niin nauhoina kuin tarinataulukoinakin. Tarinatauluun on kiinni-
tetty eri teorioiden pohjalta analysointikehikko. Taulun käyttö haastattelun 
aikana on toisaalta auttanut jäsentämään haastattelun kulkua ja toisaalta si-
säistämään haastateltavan sanoman. Viitteiden merkitys taulussa on ollut apu-
väline haastatteluita purettaessa. Pelkästään analysoinnin apuvälineenä ja toi-
saalta haastatteluiden raamien hahmottamisessa nämä ankkuroinnit ovat ol-
leet käytännöllinen apu. Vaarana olisi voinut olla juuri näihin viitteisiin taker-
tuminen, mutta mielestäni olen kyennyt kohtaamaan kunkin haastateltavan 
antamatta viitteiden kaventaa näköalaani. Tarinataulut ovat pitäneet moni-



44

polvisen ja teoreettisestikin monikerroksisen tutkimukseni perustuksen paikoil-
laan.

Haastattelukysymysten muotoilussa olen kiinnittänyt huomiotani mikä-, mitä-
ja miten-kysymyksiin (Holstein & Gubrium 1995). Näillä kysymyksillä olen pyr-
kinyt saamaan vastaajan intuitiosta kiinni – saamaan hänet kuvittelemaan tai 
asettumaan tiettyyn rooliin. Samaa voi sanoa kuka- ja millainen-kysymyksistä. 
Mikä- ja miten-kysymyksiin liittyy kontekstin mukanaan tuoma sidos. Kun esi-
merkiksi kysyn, mitä on metsän biodiversiteetti, minulla on oletuksia siitä, 
millaiseksi vastaukset karkeasti muotoutuvat: vahvasti kontekstisidonnainen 
vastaus lähtee ihmisen käytännöllisestä perinteestä liikkeelle, heikosti kon-
tekstisidonnainen taas on kiinni teoreettisessa perinteessä (vrt. Töttö 2000: 
118 ja Nowotny et al. 2001).

Olen saanut työni varrella kritiikkiä liian avoimista tai laajoista kysymyksistä 
metsän biodiversiteetistä. Lukijan on syytä kiinnittää huomionsa nimenomaan 
asiantuntijuuteen, tietoon ja vuorovaikutukseen väliaikaisina tulkintoina. Minä 
en tutki ”faktaosaamista” vaan sitä, millaisin tiedoin, näkemyksin, vuorovai-
kutuksen elementein ja välinein eri asiantuntijat puhuvat metsän biodiversi-
teetistä, ympäristöstä ja luonnosta ja niiden asiantuntijoista sekä tiedon luo-
tettavuudesta tietyissä tiloissa (agoralla).

Asiantuntijahaastattelut metsän biodiversiteetistä ovat temporaalisesti ja spa-
tiaalisesti kiinnitetyt kontekstiinsa. Mutta eikö juuri näin ole myös, jos ajatel-
laan useiden eri asiantuntijoiden kohtaamista esimerkiksi Metso- toimikunnas-
sa? Vaikka siellä ei suoranaisesti kysytä, mitä on metsän biodiversiteetti, asias-
ta keskustellaan ja argumentoidaan ja sitä tulkitaan. Mihin perustuvat nuo eri 
asiantuntijoiden näkemykset biodiversiteetistä? Eivätkö ne kumpua senhetki-
sestä kontekstista ja intuitioista, siitä sosiaalisesta prosessista, joka on käyn-
nissä? Vastaus ei ole yksiselitteinen, ja juuri tämä tekee aineiston kerrokselli-
suuden tarkastelun mielekkääksi. On ”professioammattilaisia”, joille biodiver-
siteetti mahdollisesti muotoutuu aina samojen käsitteiden kautta, mutta sitten 
on asiantuntijoita, jotka yhtä lailla ottavat osaa keskusteluun ja joille biodi-
versiteetti muodostuukin esimerkiksi kokemusten kautta. Minkälaista asiantun-
tijuutta tämä on? Epäilen, etteivät ekologinkaan ajatukset biodiversiteetistä 
ole polveilematonta kirjatietoa. Meillä on useita päällekkäisiä asiantuntijaroo-
leja.

Voidaan puhua triangulaatiosta, jolla Eskolan ja Suorannan (1999) mukaan tar-
koitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja menetelmien käyttöä samassa 
tutkimuksessa (ks. myös Brewer & Hunter 1990). ”Kolmiomittausta” perustel-
laan sillä, että yksittäisillä menetelmillä voi olla vaikea saada kattavaa kuvaa 
tutkimuskohteesta. Omassa tutkimuksessani voidaan ainakin nähdä aineistot-
riangulaation (erilaisten aineistojen yhdistelyn) sekä menetelmätriangulaation 
(erilaisten menetelmien yhdistelyn) piirteitä.  

Diskurssianalyysi korostaa niin tutkimuksen kuin tulkintojenkin sosiaalista ra-
kentumista. Diskurssianalyysin teoreettista viitekehystä voidaan soveltaa dis-
kurssiteoriana, tekstin analyysimenetelmänä tai näiden yhdistelmänä (Jokinen 



45

ja kumpp. 1993). Keskusteluanalyysi (vrt. internaalinen diskurssianalyysi, Fair-
clough 1992) pohjautuu itse vuorovaikutuksen rakentumisen ymmärtämiselle, 
kun taas diskurssianalyysissä huomio keskitetään siihen, miten erilaiset tulkin-
nat rakentuvat vuorovaikutusketjuissa (Jokinen ja kumpp. 2002). Koska tulkin-
taskeemani on rakentunut pitkälle diskurssianalyysin käyttöön, käyn sen tuo-
mia mahdollisuuksia ja haasteita tutkimukselleni läpi. 

Diskurssi viittaa tarkasteltavan asian tai ilmiön merkityksenantoprosessiin, jos-
sa todellisuus rakentuu sosiaalisissa käytännöissä (Jokinen ja kumpp. 1993; Jo-
kinen ja kumpp. 2002). Hajer puolestaan määrittää diskurssin ennen kaikkea 
ideoiksi, konsepteiksi ja luokituksiksi, jotka tuotetaan ja tulevat tuotetuiksi 
tiettyjen käytäntöjen seurauksena. Nämä toiminnat antavat merkityksen fyysi-
selle ja sosiaaliselle todellisuudelle (Hajer 1995: 44). Diskurssianalyysin käytön 
ongelmiksi nousevat hankalasti ylitettävät dikotomiapaineet (Åkerman 2006), 
joita kuitenkin on pyritty välttämään juuri konkreettisten asiantuntijakeskus-
telujen tarkasteluilla, jolloin mm. hegemonisen ja marginaalisen diskurssin 
(Jokinen ja kumpp. 2003) tai maallikon ja asiantuntijan vastakkainasetteluista 
on yritetty päästä eroon (Wynne 1995; Saaristo 2000; Järvelä & Wilenius 
1996).

Hajer (1995: 60–61) jatkaa, että ilmiön tai asiakokonaisuuden uskottava käsit-
tely edellyttää tiettyjen näkökulmien tai käsitteiden käyttämistä. Hän puhuu 
diskurssin rakentumisesta (structuration). Hajerin mukaan politiikkaa (politics) 
luonnehtii erilaisten toimijoiden kamppailu diskursiivisesta hegemoniasta (ks. 
myös Åkerman 2006). Näin voisi ajatella haastattelujani käytävän läpi käyttä-
en hyväksi sekä esiin nostettuja diskursseja että niin sanottuja piilodiskursse-
ja. Viimeksi mainitulla tarkoitan ilmiöiden ja asioiden rakentumista ilman suo-
raa kommunikaatiota – siis se on omaa tulkintaani asiantuntijan ajatuksista. 
Toimijoiden kamppailua diskursiivisesta hegemoniasta määrittävät Hajerin 
(1995: 59) mukaan seuraavat tekijät: 

1. uskottavuus edellyttää, että eri toimijat pitävät diskurssin tuottamaa toimi-
joiden asemaa ja sisältöä oikeana tai siis uskottavana. Oman aineistoni kannal-
ta siis esimerkiksi biodiversiteetin konstruktioiden uskottavuus suhteessa 
omaan diskurssiin ja toisten diskursseihin sekä yleiseen tieteelliseen keskuste-
luun.

2. hyväksyttävyys edellyttää, että käsitteet ja kategorisoinnit koetaan välttä-
mättömiksi ja houkutteleviksi. Oman aineistoni kannalta toimijoiden käsitykset 
esimerkiksi uhanalaisten lajien häviämisestä – siis se, miten toimijat käsittele-
vät kysymystä hyväksyttävyydestä esimerkiksi suhteessa valkoselkätikan mah-
dolliseen häviämiseen suomalaisesta lajistosta. 

3. luottamus tarkoittaa sitä, että nk. epäilijät vaiennetaan ja epävarmuuksia 
pidetään asian kannalta merkityksettöminä. Keitä esimerkiksi tarvittaisiin ra-
kentamaan tulevaisuuden biodiversiteettistrategiaa – keihin kohdistuu luotta-
mus?

Asiantuntijoiden omaa uskottavuutta, tietonsa hyväksyttävyyttä ja luottamus-
ta omaan asiantuntijuuteen tarkastelen sekä diskurssina että piilodiskurssina. 
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Kuinka suuri luottamus on omaan asiantuntijuuteen että toisten asiantuntijuu-
teen (emic ja etic- näkemys sekä vuorovaikutuksen haasteellisuus)? 

Omassa tutkimuksessani hyödynnän Hajerin analyysissään käyttämää, alun pe-
rin Daviesin ja Harren (1990) esittelemää käsitettä tarinalinjasta (story-line) 
(Luukkanen ja Vehmas 1997). Tarinalinjat ovat Hajerin mukaan sosiaalisen to-
dellisuuden narratiiveja, joiden kautta yhdistyvät erilaiset alueet (domains). 
Tällaisesta eri alueita yhdistävästä tekijästä Hajer ottaa esimerkiksi happosa-
teet – minulla biodiversiteetti, joita koskevaan diskurssiin eri toimijat tuovat 
erilaisia elementtejä. On erilaisia diskursseja, joiden monimuotoisuuden ylit-
täminen mahdollistaa ”diskurssien välisen” tulkinnan ja yhtenäisen merkityk-
sen muodostumisen (Hajer 1995: 62; Vehmas 2002: 24). Itselläni keskeisinä 
diskursseina ovat biodiversiteetti, asiantuntijuus, tiedon luotettavuus ja vuo-
rovaikutus. Kussakin näistä eri toimijat tuovat mukanaan erilaisia elementtejä 
keskusteluun. Oletan, ettei ole mitään yhdenmukaista käytäntöä siinä, mitä 
elementtejä eri toimijat tuovat mukanaan haastatteluissa. 

En ole käyttänyt laadullisten tutkimusaineistojen käsittelyyn tarkoitettuja tie-
tokoneohjelmia, vaan olen tehnyt perinteisiä koodauksia käyttäen apuna väre-
jä, ”copy-paste”-toimintoja ja kommenttitoimintoja sekä etenkin piirtänyt 
vihkoihin erilaisia malleja asiantuntijuudesta ja sen jäsentämisestä. 

Jokaisen haastattelun olen ensin koodannut juonenkäänteen kartoittaen. Sen 
jälkeen olen etsinyt erilaiset toimijan roolit. Kolmanneksi olen etsinyt vasta-
uksia sisältökysymyksiin yhdistäen teoriaa ja haastatteluita. Neljänneksi olen 
piirtänyt kuvioita kunkin toimijan käsityksistä asiantuntijuudesta ja biodiversi-
teettikonstruktioista. Viidenneksi olen piirtänyt kuvioita asiantuntijoiden tie-
dosta ja lopulta ympäristötorista. Tähän on siis liittynyt sekä diskurssianalyy-
sin9 (tarinassa kiinnostaa se, miten aineisto puhuu asiantuntijuudesta), reto-
riikka-analyysin että verkostoanalyysin piirteitä. Viimeiseksi vaiheeksi on tullut 
vuorovaikutusprosessiin keskittyminen edellisiä vaiheita hyödyntäen. 

Haastattelujen kysymyksiä tarkastellessani näin kuusi vuotta haastattelujen 
jälkeen huomaan oppimisprosessin edenneen erityisesti kysymysten muotoilu-
jen suhteen. Jos nyt lähtisin muotoilemaan kysymyksiä, kiinnittäisin erityistä 
huomiota ja varovaisuutta dikotomioihin. Näin ollen kysymykset ”Kuka on bio-
diversiteettiasiantuntija ja kuka maallikko?” muotoilisin vain yhdeksi kysymyk-
seksi, jonka tarkastelua jatkaisin negaatiolla sekä kontekstikiinnityksellä, ku-
ten esimerkeillä: ”Kuka on metsien biodiversiteettiasiantuntija esimerkiksi 
Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman laadinnassa?” Negaatio eli ”kuka ei ole 
asiantuntija” antaa vastauksen eri kysymykseen kuin ”kuka on maallikko” – to-
ki yhtäläisyyksiäkin on havaittavissa. Sama pätee kysymyksenasettelussa sano-
jen yhteiskuntatieteet vs. luonnontieteet käyttöön. Olisi ollut perusteltua 

9 Diskurssianalyysin tieto-oppi ja käsitys todellisuudesta ovat agnostisia (Palonen 1987: 16) tai perspekti-
vistisiä vastakohtana essentiaalisuudelle tai käsiterealismille: ei oteta kantaa siihen, ovatko asiat todella jo-
tenkin, vaan tyydytään analysoimaan erilaisia käsityksiä asioista, asioiden mahdollisia seurauksia ja sitä, 
kuinka niistä puhutaan. (Eskola ja Suoranta 1998). 
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käyttää lähtökohtaisesti tieteet-nimitystä ja jatkaa tätä kulloisenkin asiantun-
tijan taustakontekstin ja roolien mukaisesti. 

Oma asiantuntijuuteni ja käsitykseni asiantuntijuuden liikkeestä, implisiittisen 
asiantuntijuuden merkityksestä ovat vahvistuneet väitöskirjaa tehdessäni. Väi-
töskirja on prosessi, joka on ollut pakko kiinnittää hetkeen – asiantuntijuus on 
jatkuvassa muutoksen tilassa ja myös tietotulva on valtaisa. Näin ollen analyy-
si ei tavoita aivan viimeisimpiä biodiversiteettiasiantuntijuuskeskusteluja, kos-
ka tämä olisi vaatinut uutta tutkimusta ja rahoitustakin. Sen sijaan asiantunti-
juuskeskustelua on päivitetty yleisemmällä ja teoreettisella tasolla: tämä työ-
hän on asiantuntijuudesta, jossa metsän biodiversiteetti on vain yksi asiantun-
tijuutta hahmottava työväline.

Havainnointi – Metso-toimikunta 

H. Russell Bernhard (1988: 271–315) käsittelee havainnoivaa tutkimustapaa 
kahdesta näkökulmasta: 1. Havainnoija on havainnointitilanteessa reaktiivinen 
ja havainnoitavat ovat tietoisia tilanteesta. Tällaisessa havainnoinnissa on 
Bernhardin mukaan riskinä se, että havainnoitavat muuttavat käytöstään tul-
lessaan tarkkailusta tietoisiksi. 2. Havainnoija pysyttelee tilanteessa sivusta-
katsojana eli havainnoitavat eivät ole tarkkailusta tietoisia. Tämän havain-
nointitavan riskinä ovat mahdolliset eettiset ongelmat. Minun havainnointini 
kohteena oli Etelä-Suomen metsien suojeluohjelmaa laatinut toimikunta10.

10 Valtioneuvosto asetti joulukuussa 2000 toimikunnan laatimaan ehdotuksen Etelä-Suomen, Oulun läänin 
länsiosan ja Lounais-Lapin metsien suojelun tavoite-, rahoitus- ja toimintaohjelmaksi (Etelä-Suomen… 
2002). Minulla oli mahdollisuus seurata tämän toimikunnan eli Etelä-Suomen metsiensuojelutoimikunnan 
(METSO) työskentelyä havainnoijana.  
Lähtökohtina työskentelylle olivat valtioneuvoston tekemät periaatepäätökset kansallisesta metsäohjelmas-
ta (Kansallinen metsäohjelma 2010), jonka mukaan Etelä-Suomen metsien suojelun kehittämistarpeita sel-
vitetään laajapohjaisen asiantuntijaryhmän avulla. Tarkoituksena selvityksessä on ottaa huomioon ekologi-
set, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset (Etelä-Suomen… 2002). 
Toimikunnan tehtävistä voisi mainita muutaman otsikkotasolla: 

Päiväkirjamerkintä METSO-toimikunta 21.11.2001, YM 

Tilaisuus alkoi sillä, että toimikunta kokoontui suljettujen ovien takana päättämään, hyväksyykö 
se minut havainnoijaksi kokoukseensa. Odotin ulkopuolella, kun ensin erinäisiä ristiriitoja – kuullun 
perusteella – herättänyt edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin. Puheenjohtaja Sirkka Hautojär-
vi joutui sovittelemaan monien eri huomatusten vuoksi. Hän kuului toteavan: ” Eihän tämä nyt ole 
maata mullistava asia.” 

Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen asiani käsiteltiin. Esittelijänä oli Mikael Hildén. Asiasta kuului 
tehtävän muutama kysymys, mutta pian minut päästettiin sisään. Esittäydyin lyhyesti ja istuuduin 
kokoussalin sivustalle. Kirjasin puheenvuorot käsin kirjoittaen paperille. 

Kokous eteni esitysten tahdittamana. Kunkin valmistellun esityksen jälkeen oli aikaa kysymyksille 
ja kommenteille. Näin jatkui tämä kokous ja myös seuraava tapaaminen 4.12.2001. Tosin toisella 
havainnointikerralla oli mukana myös työryhmätyöskentelyä, jota myös pääsin havainnoimaan. Kan-
nanotot olivat suoria, mutkattomia reflketointeja itse asiaan tai henkilöihin. 
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Havainnoitavat olivat tietoisia läsnäolostani ja olivat sen hyväksyneet ennen 
kuin näyttäydyin heille. Oma roolini oli siis ulkopuolinen tarkkailija toimikun-
nassa, jonka asiasisältö oli tuttua (vrt. Eskola ja Suoranta 1998: 100). Ideaalia 
olisi Eskolan ja Suorannan (emt.) mukaan, jos havainnoija ei vaikuttaisi tapah-
tumien kulkuun lainkaan, mutta kuten haastatteluita tehdessä, myös havain-
noinnissa minulla oli rooleja: tutkija, väitöskirjan tekijä, yhteiskuntatieteilijä.  

Käsittelen Metso-toimikunnan kahta kokousta. Pidempiaikainen koko Metso-
toimikunnan työskentelyajan prosessitarkastelu ei ollut tässä työssä mahdollis-
ta henkilökohtaisten syiden (lapsen syntymä) vuoksi. Vuorovaikutuksen, ja asi-
antuntijoiden roolien tutkimista varten sain kerättyä mielestäni rikkaan mate-
riaalin, vaikkakin havainnointikertoja on analyysissä vain kaksi.

Metso-toimikunnan työskentelyn jatkuva ja pitkäkestoinen havainnointi olisi 
antanut erilaiset lähtökohdat tulkinnalle, mutta toisaalta tarkoitukseni ei ollut 
tehdä prosessikuvausta eikä sisältöanalyysiä. Minä hain asiantuntijuuden, tie-
don, vallan ja vuorovaikutusprosessin haasteita ja välineitä näihin haasteisiin: 
miten toimivat erilaiset asiantuntijat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi eli 
Metso-ohjelman laatimiseksi ja millaisia vuorovaikutuksen haasteita ja työka-
luja on löydettävissä. Pääsin näkemään, kokemaan ja kuulemaan käytännössä 
agoran toimintaa (havainnoijana ja tulkitsijana). 

Olen siis kirjannut käytetyt puheenvuorot käsin paperille (arkistoitu), joten on 
selvää, etten ole pystynyt kirjaamaan keskusteluja sanasta sanaan. Kirjasin 
keskustelut ylös seuraavasti: puhuja (nimi), taustaryhmä, asia. Viimeksi maini-
tulla tarkoitan koodausta prosessikeskeisesti, vuorovaikutteisena keskusteluna, 
enkä niinkään asiasisällöllisenä koodauksena (vrt. keskustelu monimuotoisuu-
den säilyttämisestä ja suojelusta eri toimijoiden välillä tai keskustelu laho-
puumäärästä hakkuualueilla). 

Havaintoaineistoani olen käsitellyt hajottamatta käytyä vuoropuhelua. Näin ol-
len aika, paikka, tila sekä ei-kielelliset ilmiöt (naurahdukset) ym. on mukana. 
Kontekstistaan irrotetut yksittäiset huomautukset eivät palvelisi tarkoitustani 
päästä vuorovaikutuksen ymmärtämisen taakse, jossa kontekstilla on oletta-
vasti merkitystä asiantuntijan sanoman välittymiseen muille ja tietysti myös 
tutkijan tulkintaan (kun olen vielä vuosia myöhemmin käynyt aineistoa läpi). 

• esittää määrälliset ja ajalliset tavoitteet toimenpiteille 
• selvittää keinovalikoimaa suojelutavoitteiden saavuttamiseksi 
• selvittää metsätalouden eri toimijatahojen valmiudet, mahdollisuudet ja edellytykset suojelun edis-
tämiseen 
• selvittää ehdotusten vaikutukset yksityis-, yritys- ja kansantalouteen 
• selvittää toimenpiteiden sosiaaliset ja työllisyysvaikutukset eri käyttömuodoissa 
• selvittää suojelun rahoitustarpeet ja mahdollisuudet jakaa taloudellista vastuuta 
• laatia ehdotus toimintaohjelmaksi kyseiselle alueelle ja määritellä vastuutahot 
• tehdä toimintaohjelman seurantaehdotus (emt.). 
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Tunnelma on luettavissa päiväkirjamerkintöinä esittämistäni keskusteluista – 
ja siinä myös syy päiväkirjamerkintöjen pituuteen.  

On siirrytty monenlaisten välitysten aikakauteen, jossa sama asiantuntija vaih-
taa asiakontekstia esimerkiksi ympäristöongelmasta toiseen vieden tietotaiton-
sa (muttei välttämättä organisaatiotaan) mukanaan. Metso- toimikunta tuntui 
keskustelevan perin yleisluontoisilla käsitteillä: murros, innovaatiot, kestävyys 
– mistä vielä? Läpäiseviä teemoja, ongelmia ja käsitteitä, mutta kuka on asian-
tuntija?

Mielipiteet ja arvot tulivat haastatteluissakin jo esille, mutta sen tutkiminen, 
miten ihmiset aktiivisesti tekevät (Bernhard 1988) ja rakentavat vuoropuhelu-
prosessin kautta sosiaalista pääomaa Etelä-Suomen metsiensuojelusta, mah-
dollistui vasta prosessiin osallistumisen kautta. Menemällä mukaan poikkisek-
toriseen työryhmään, vaikkakin vain sivussa istuvana havainnoijana, sain lisä-
tietoa ilmapiirin aistimisesta, prosessin kulkemista, ristiriita-aiheista, asian-
tuntijapositioista ja niiden muutoksista.

Eläytymismenetelmä 

Eläytymismenetelmän käytön ja kehittämisen taustalla on erilaisia kokeiluja 
tutkijanurani varrelta (Välimäki 2000; Päivänen, Kohl ja kumpp. 2005 sekä 
Kohl ja kumpp. 2007). Tori onkin tässä ennen kaikkea menetelmä, eikä tutki-
mushypoteesi. Se on menetelmällinen ja hyvin konkreettinen kokeilu asiantun-
tijoiden kohtaamisesta. Ongelmana on puutteellinen ymmärrys interaktion 
haasteista ja työkaluista sekä interaktiossa saadun tiedon hyödyntämättömyys 
(vrt. osalliset asiantuntijoina, tiedon sosialisaatio sekä emic- ja etic- näkökul-
mat). Miten vaikuttavat ajallisesti, paikallisesti, professionaalisesti kuin intres-
sikohtaisesti erilaisten toimijoiden vuorovaikutusfoorumin interaktioon yhtei-
set eläytymiset, kokemukset, jaettu tila ja jaettu aistimaailma? Miten tätä tie-
toa voidaan hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa tai miksei myös 
yhteisöllisyyden parantamiseksi tai innovatiivisena tilana yrityksessä. Tässä 
tutkimuksessa pitäydytään yhdyskuntasuunnittelussa, vaikka tutkimus on avau-
tunut myös yhteisöllisyyteen ja yritysten innovatiivisuuteen. 

Kiinnostuksen kohteeni kokemuksellisesta tiedosta, kontekstista, poikkihallin-
nollisuudesta ja asiantuntijuudesta ovat sellaisia, että mieleeni johtui käyttää 
ja kehittää eläytymismenetelmää (Eskola 1998). Eskolan kehittämässä muodos-
sa olen käyttänyt eläytymismenetelmää lisensiaatintyössäni (Välimäki 2000) 
sillä perinteisellä tavalla, että minulla on ollut kehystarina (tosin vain yksi, 
vrt. Eskola 1998) todellisesta ympäristökysymyksestä, johon eri asiantuntijat 
ovat eläytyneet ja kirjanneet ajatuksensa strukturoidulle kysymyslomakkeelle. 
Pidin menetelmää uusia ulottuvuuksia avaavana, koska se selkeästi jäsensi 
haastateltavien vastauksia konkreettisesti toisin kuin haastattelu eli se mm. 
tuotti tietoa haastateltavan tiedon rakentumisesta erilaisten raamien sisällä. 
Kysymyslomake ja haastattelu täydensivät toinen toisiaan. 

Väitöskirjaani otin mukaan kokeilun ympäristöministeriön rahoittamasta hank-
keesta Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa, jossa tutkijana kehi-
tin ja kokeilin eläytymiskävelyä yhtenä poikkihallinnollisena uutta luovana 
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menetelmänä. Espoon keskuksessa toteutettu projekti hyvän elinympäristön 
kehittämiseksi antoi mahdollisuuden kokeilla agoraa käytännössä, paikallisesti 
ja kaikki aistit avoinna olevana agorakävelynä.

Käytännössä ympäristöminiteriön hankkeessa arvioitiin Espoon keskuksen alu-
een nykyistä sosiaalista tilaa, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä. Mukaan 
oli sähköpostitse kutsuttu alueen asukkaita, päättäjiä, viranomaisia eri sekto-
reilta sekä hankkeen toteuttaneet konsultit (vrt. neloskierre, josta puuttuu 
nyt paikalliset yrittäjät). Itse olin mukana fasilitaattorina. Näille toimijoille 
järjestettiin siis innovatiivinen elämyksellisyyteen ja eläytymiseen perustunut 
kävelykierros Espoon keskuksessa 7.6.2004. Kävelyä voi verrata gå-tur- mene-
telmään, jossa useimmiten arkkitehti vetää ennalta suunnitellun kävelykier-
roksen esimerkiksi päättäjille. Tässä tapauksessa oli kuitenkin ennen muuta 
kiinnitetty huomiota osallistujien (ei nimetty liitteeksi eettisistä syistä) erilai-
seen taustaan ja rooleihin. Projekti jo sinällään oli mahdollistanut sen, että eri 
sektoreilla työskentelevät viranomaiset kerääntyivät saman pöydän ääreen 
miettimään yhteistä hyvää elinympäristöä Espoon keskuksessa. Tästä syntyi 
ajatus laajennetusta eläytymiskävelystä, jolloin ”toisten ohi puhumista” tai 
vallan ja tiedon uskottavuutta, luotettavuutta ja hyväksyttävyyttä koeteltai-
siin eri tavoin kuin kaavoittajan toimistotiloissa.  

Osallistujat vietiin kartta apuvälineenään kierrokselle, jossa eläytymistä ko-
keiltiin Espoon keskuksen rautatieasemalla: ”Kuvittele eteesi lastenvaunut tai 
rollaattori tai kuvittele olevasi pyörätuolissa. Sinun pitäisi päästä päivittäin 
kulkemaan raiteelta toiselle. Mitä huomaat?”

Teemana oli ennen kaikkea erilaisten ihmisten tarpeiden ja tavoitteiden hah-
mottaminen osana arkipäivän hyvää elinympäristöä. Sosiaalisesti kestävän ke-
hityksen asiantuntija tunnistaa elinympäristön suunnittelussa väestöryhmät, 
elämänmuodot ja -tavat eri elämänkaaren vaiheissa. Siis tunnistaa erilaisten 
ihmisten arjen ja juhlan kaikessa moninaisuudessaan nyt ja pitkälle tulevai-
suudessa. Näin ympäristön toiminnallisuutta, viihtyisyyttä ja luonnetta tarkas-
teltiin erityisesti nk. hiljaisten ryhmien näkökulmasta, joita tälläkään kävelyllä 
ei ollut mukana (vrt. Callonin (1999) malli, jossa esimerkiksi iäkkäät itse olisi-
vat mukana eläytymiskävelyllä).

Käydyt keskustelut kirjasin muistiin käsin, joten sanatarkkoja sitaatteja ei ole 
saatavilla. Analysoitavaksi on otettu eläytymiskävely menetelmänä ja siinä 
esiin tulleet muutamat hyvin konkreettiset asiantuntijuutta, valtaa ja vuoro-
vaikutusta kuvaavat elementit. Tarkempi kuvaus projektista ja sen alkuperäi-
sestä tarkoituksesta ja tavoitteista löytyy hankkeesta tehdystä oppaasta (Päi-
vänen, Kohl ja kumpp. 2005).

Mutta kuten todettu, aineisto toimii tässä lähinnä käytännön kokeiluna, ja näin 
se johdattaa miettimään agoran käyttömahdollisuuksia ja sen rajoituksia. Tä-
mä aineisto ja sen käsittely on luvussa, jossa tarkastelunäkökulmia yhdistetään 
- olkoon luku 6. ponnahduslauta johtopäätösten tekemiselle. 
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3. Luonto ja ympäristö: konstruktioita 
Suuntia ympäristön ja luonnon käsitteestä 
”Toisinto-nimiä en tahtonut pois jättää, vaikka kyllä ovatkin sekavia ja epävakaisia. Yhdellä 
nimellä välistä osoitetaan monta eri kasvia ja toisen kerran on yhdellä kasvilla monta eri ni-
meä. Kaikessa epävakaisuudessaan semmoiset nimet kuitenki antavat jotain johtoa Suoma-
laisten mielialasta kasveja suhteen kuin monesta muustaki lähellisestä seikasta.” (Lönnrot 
1866) 

”Luonnollinen kytkeytyy nyt läpikotaisesti yhteiskunnalliseen, eikä mitään sii-
nä enää voida ottaa annettuna.” Osaltaan tämä liittyy siihen, että tiedämme 
luonnosta paljon, mutta emme kuitenkaan hallitse sitä, ja toisekseen luonto 
muistuttaa yhä vähemmän menneisyyden luontoa ja vaikuttaa siksi uhkaavalta. 
(Beck, Giddens & Lash 1996: 8) 

Modernina aikana luonto on alettu asettaa kaupungin vastakohdaksi. Luonnolla 
tarkoitetaan usein samaa kuin villi luonto, joka kuvataan koskemattomana, es-
teettisenä erämaana. Luonnolla voidaan kuitenkin käsittää myös muokattua 
luontoa, johon kuuluu esimerkiksi maaseutu. Tämä käsitys lähentyy (liudentuu 
kohti) ympäristökäsitettä, joka usein käsitetään ihmisen muokkaamaksi, ra-
kennetuksi ympäristöksi tai sitten lähiympäristöksi. Luonto olisi siis toisaalta 
jotakin, joka lepää häiritsemättömänä ja joka on luotu ihmisen toiminnasta 
riippumatta. Ympäristöstä ryhdytään puhumaan vasta, kun ihmisen rooli näh-
dään voimakkaana. Giddensin (1996: 110) mukaan voimme puhua luonnon lo-
pusta: luonto on läpikotaisin yhteiskunnallistettu (vrt. Järvelä & Uurtimo 1992; 
Järvelä 2008). Nonaka ja Takeuchi (1995) voisivat tässä yhteydeyssä käyttää 
tiedon muodostuksesta eksternalisaation käsitettä, jossa tacit knowledge koh-
taa eksplisiittisen tiedon ja näin luonnosta puhutaan erilaisin metaforin ja kä-
sittein. Toisaalta aistimuksista ja kokemusmaailman jakamisesta Nonaka ja 
Takauchi (ks. ed.) käyttävät sosiaalisaation käsitettä. 

Beckin mukaan luonto ei ole luonto, vaan se on käsite, normi, muistuma, uto-
pia, vastaehdotus, jonka avulla etsitään vastakohtaa sivilisaatiolle (Beck 1990: 
64–65). Luonnon määritelmä kuvastaa kulloisenkin kulttuurin ”semanttista re-
pertoaaria” (van den Daele 1992). Ihmiset konstruoivat yksilöllisen näkemyk-
sen luonnosta ja ympäristöstä, mutta luonto ja ympäristö sinällään eivät ole 
ihmisyksilöiden konstruoimia. Tähän Ian Hacking (1999) vastaa, että idea kvar-
keista on sosiaalisesti konstruoitua, mutta kvarkit sinällään eivät ole missään 
tekemisissä sosiaalisen konstruoinnin kanssa. On asioita, joita pidämme faktoi-
na, totuuksina ja todellisuutena, ja niiden ideat me olemme sosiaalisesti 
konstruoineet (Hacking 1999; Dickens 1996: 73).

Ihminen on biologinen eläin, jolla on vahva sosiaalinen ja kulttuurinen kon-
teksti. Sekä ihminen että muut organismit ja ympäristö ovat kaikesta konstruk-
tivismikeskustelusta huolimatta fysiikan lakien mukaan määriteltävissä 
(Dickens 1996: 32). Kulttuuriset mallit ovat erkaannuttaneet joidenkin mieles-
tä ihmisen luonnosta, niin että osa ihmisistä pitää itseään sekä sosiaalisina ja 
kulttuurisina henkilöinä (yhteiskunnan tuotteina) että biologisina tai ”luonnol-
lisina” olentoina, jolloin viimeksi mainittu ei juuri eroa muista olennoista 
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(Dickens 1996: 5–6). Toisille ihmisille ei luontoa enää edes ole, vaan on vain 
ihmisen muokkaamaa luontoa, joka tuotteistuu, yhteiskunnallistuu ja politisoi-
tuu. Näin koko käsite luonto muuttuu ja on muuttunut (McKibben 1990: 60; 
Beck 1996a: 45–46; 1996b) yhteiskunnallisten tavoitteiden ja kulttuurin mu-
kaan. Käsitteiden konstruktioiden takana voi katsoa olevan muitakin kuin yksi-
lötason toimijoita – yhteisöt ja yhteiskunnat ovat myös ajassa ja paikassa liik-
kuvia toimijakokonaisuuksia. 

Ympäristö ympäröi, ja luonto on kaikkialla läsnä (Haila & Lähde 2003). Näin 
ihminen on osa kumpaakin, sekä luontoa että ympäristöä. Luonto ei missään 
olosuhteissa tarvitse ihmistä sinällään, mutta ihminen tarvitsee luontoa selviy-
tyäkseen (ihminen on osa ekosysteemiä, vaikka voimme myös nähdä olevamme 
osittain sen ulkopuolella juuri sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vuoksi). 
Voimme yrittää muuttaa luonnon mekanismeja mieleisiksemme, muttemme 
voi olla varmoja siitä, mihin kaikkeen aiheuttamamme muutokset vaikuttavat 
ajallisesti ja paikallisesti nähtynä. Osa ei näe kokonaisuutta. 

Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tällöin on kyse kombinaatiosta, jossa 
eksplisiittiset tiedot kombinoidaan tietojärjestelmiksi tai malleiksi (ks. luku 1). 
Ihmisen vaikutus ulottuu globaalisti joka puolelle maapalloa esimerkiksi mitat-
tavina ilmansaasteina, eliöiden sukupuuttoina tai kohonneina hiilidioksidipitoi-
suuksina. Kun tällainen eksplisiittinen tieto muuntuu tacit knowledgeksi, voi-
daan puhua internalisaatiosta Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan. Tällöin 
tiedon muodostuksen tavoista tulee tapa toimia. 

Tässä luvussa tarkastelen luontoa ja ympäristöä tukeutumalla asiantuntija-
haastatteluihin. Tuon heikon ja vahvan kontekstin käsitteiden mukaan Rappa-
portin (1979) emic- ja etic- mallit sekä Nonakan ja Takeuchin (1995) erilaiset 
tiedon muodostamisen tavat: sosialisaation, eksternalisaation, kombinaation ja 
internalisaation. Agoraa tarkastellaan siis erityisesti emic- ja etic-mallien, im-
plisiittisen ja eksplisiittisen tiedon, vahvasti ja heikosti kontekstisidonnaisen 
tiedon kautta. Tämä luku perustuu 1995 ja 1996 tekemiini asiantuntijahaastat-
teluihin suomalaisten ja saksalaisten bio- ja yhteiskuntatietelijöiden käsityk-
sistä luonnosta ja ympäristöstä. Tutkimusongelmana on luonnontieteilijöiden 
ja yhteiskuntatieteilijöiden”kulttuurierot” luonnon ja ympäristön käsitteellis-
tämisessä Suomessa ja Saksassa. Tämä luku toimii ponnahduslautana konstruk-
tioiden taakse vuorovaikutuksen haasteisiin. 

Konstruktioista

Konstruktionismin juuret ovat fenomenologisessa tieteenfilosofiassa (Kamppi-
nen 1995). Tiedonsosiologit Berger ja Luckmann julkaisivat 1966 kirjan The So-
cial Construction of Reality, jota on sittemmin käytetty moninaisten yhteis-
kuntatieteellisten subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden rakentumisen 
dialektiikkaa käsittelevien tutkimusten pohjana. Konstruktionismissa huomio 
kiinnitetään merkityksenantoprosesseihin, jotka ovat joko puhuttuja tai kirjoi-
tettuja. Sinällään merkityksiä voidaan tarkastella jostakin yhteiskunnallisesta 
ilmiöstä, prosessista ja niiden rakentumisesta. Todellisuuden järjestymisen vä-
lineenä on kieli (Berger ja Luckmann 1998: 207–211). Kielen avulla taas pääs-



53

tään kuvaamaan todellisuuden rakentumisen objektiivisia ja subjektiivisia 
merkityksiä (vrt. eksplisiittisyys ja implisiittisyys).  

Konstruktionismia ja konstruktivismia käytetään toistensa synonyymeinä. 
Hacking (1999) esittää konstruktivismin matematiikan suuntauksena, jossa il-
miön vakuuttavuus ”todistetaan” konstruoimalla se. Konstruktionismia on 
Hackingin mielestä puolestaan erilaisten ilmiöiden ja maailmankuvien raken-
tuminen erilaisista aineksista. Konstruktionismin voi jakaa vahvaan ja heikkoon 
konstruktionismiin eli nk. radikaaliin ja heikkoon eli kontekstuaaliseen kon-
struktionismiin. Hannigania (1995: 34) ja Vehmasta (2002: 19) mukaillen on ky-
se jaottelusta, jonka perustana on tutkimuskohteen alkuperältään ei-
kielellisten seikkojen kiinnostavuus tai tutkimuskohteen suhde aikaan, paik-
kaan ja tilanteisiin on kiinnostuksen kohteena. Näin juuri on laita tässä tutki-
muksessa eli tutkin kontekstisidonnaisuuden merkitystä agoralla. 

Palaan uudelleen kvarkkeihin. Onko kaikki tieteellinen tieto siis sosiaalisesti 
konstruoitua (ks. Bird 1987: 255; Dickens 1996: 71)? Tällöin nk. faktatietokin 
(lat. facere = tehdä) on kontekstisidonnaista, sosiaalisten prosessien tuotta-
maa tietoa, ja se tieto on ajassa ja paikassa tapahtuvien sosiaalisten sääntöjen 
ja valintojen ohjaaman päätöksenteon tulosta. Faktat ovat siis ehdollisia. Ol-
koon tästä esimerkkinä päästömäärien ohjearvot tai miksei myös uhanalaisuu-
den kriteeri. Näin se, mitä tiedämme luonnosta ja mitä oletamme sen olevan, 
on esimerkiksi luonnontieteilijöiden sosiaalisesti konstruoima käsitys (Bird 
1987: 256). Tai Dickensin mukaan käsitys luonnosta on konstruktio, joka muok-
kautuu yhteiskunnan intressien (tai joidenkin ryhmien) mukaan (Dickens 1996: 
71). Hailan (1992: 104) mukaan tutkimuksen kohteet muodostustuvat intellek-
tuaalisista konstruktioista, siis ajattelun tuotteista (yksiköistä, luokituksista, 
käsitteistä ja yhtälöistä). Näin ekologinen keskustelu luonnosta on keskustelua 
malleista, joiden ajatellaan edustavan luontoa (Haila 1990: 52; Haila 2001a: 
12). Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tiedon muodostuksen lajina kombi-
naatiossa yhdistetään eksplisiittisistä tiedoista malleja ja tietojärjelmiä.  

Löytyykö työstäni tukea ajatukselle, että yhteiskuntatieteilijän ja luonnontie-
teilijän käsitykset luonnosta ja ympäristöstä olisivat jollakin tavoin erilaisia 
esimerkiksi Nonakan ja Takeuchin (ks. ed.) tiedon muodotuksen mukaan? Tätä 
tarkastellaan seuraavaksi. Jatkopohdinta mahdollisista erojen vaikutuksista 
vuorovaikutukseen jatkuu seuraavissa luvuissa. 

Lisensiaatintyössäni käytin jakoa antroposentriseen ja biosentriseen ana-
lysoidessani näiden haastattelujeni tuloksia, mutta koska lähestymistapaa voi 
kuvata liiankin yksinkertaistetuksi dikotomiaksi, avaan haastatteluaineiston 
uudelleen. Inspiraation lähde näkyköön tekstissä, mutta tietoinen valintani on 
ollut nyt avata suuntia luonnon ja ympäristön käsitteistä ja niiden takaa asian-
tuntijuudesta ja vuorovaikutuksesta. Haastatteluiden anti tutkimukselleni on 
ennen kaikkea avata agora karkeasti tarkastelemalla luonnontieteiden ja yh-
teiskuntatieteilijöiden ympäristö –ja luontokäsitteitä. Kuten sanottu seuraavis-
sa luvuissa syvennetään agoraa moniulotteisemmaksi juuri asiantuntijuuden ja 
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erityisesti vuorovaikutteisuuden osalta. Tässä luvussa keskeistä ovat käsitteet 
ja niiden rakentuminen.  

Kun ihmiseltä kysyy ad hoc: ”Mitä on luonto?” on vastaus todennäköisesti jos-
sakin heikosti ja vahvasti kontekstisidonnaisen tiedon välillä. Eksplisiittinen 
(esimerkiksi koulukirjasta opittu abioottisen ja bioottisen luonnon ero) sekoit-
tuu implisiittiseen (esimerkiksi aistittuun tai koettuun luontoon), ja muodostuu 
hetkessä tapahtunut päätöksenteko siitä, mitä luonto on siinä hetkessä. Mitä 
virkaa on sitten tällaisilla ad hoc -tyylisillä, laaja-alaisilla ja intuitioon perus-
tuvilla vastauksilla? Siinähän tämä juoni piileekin. Väitän, että eri vuorovaiku-
tustilanteissa ihminen määrittää luontonsa ja ympäristönsä yhä uudestaan juu-
ri siinä kontekstissa, missä hän kulloinkin on. Se, mikä rooli on eksplisiittisellä 
tiedolla ja mikä implisiittisellä kokemustiedolla, on tämän luvun ydin. Ihmisen 
monet roolit peilautuvat eri tavoin eri tilanteissa.  

Lisensiaatintyössäni jaoin haastatteluiden perusteella asiantuntijat nelikentäl-
le: bio- ja antroposentristit ja bio- ja yhteiskuntatieteilijät. Nyt väitän siis, et-
tä tilanne ei ole näin yksioikoinen. Ennakoin tilanteen olevan niin monimutkai-
nen, että on vaikea hahmottaa ensinnäkään koulutustaustaa ja toiseksi kult-
tuuritaustaa vastauksista. Tämän jatko-opintoprosessin (lisensiaatintyöstä väi-
töskirjaan) tuloksena oletan löytäväni samastakin haastattelusta ennen kaik-
kea emic- ja etic-tietoutta, kontingenssin. Löytänen heikon ja vahvan konteks-
tin luonnon ja ympäristön. Sama haastateltava saattaa siirtyä kontekstista toi-
seen. Ankkuroin ja teen muutamia sulkeumia, jotka haastattelun jälkeen var-
mastikin purkautuvat ainakin vahvasti kontekstisidonnaisen emic-tietouden 
osalta muotoutuakseen joksikin uudeksi kokemukseksi, päätökseksi toisessa ti-
lassa ja tilanteessa.

Agorakävely luonnossa ja ympäristössä: suuntia haastatteluista 

Kulttuuri erottaa ihmisen muusta luonnosta

Luonto näyttäytyy Ederin (1998) mukaan jokaiselle kommunikoijalle eri valos-
sa, koska konstruktioon tulevat mukaan myytit, uskomukset ja rituaalit luon-
nosta (vrt. Beck 1996a ja Nonaka & Takeuchi 1995). Lopulta luonnon konstru-
ointi on päätöksentekoa, joka ei välttämättä pohjaudu pitkään pohdintaan tai 
asiantuntijuuteen, vaan on enemmän ad hoc -tyylinen päätös senhetkisestä 
mielikuvasta (Gladwin 1989). Näin käsite luonto liikkuu kulttuurissa, ajassa ja 
paikassa kommunikoijan liikkeiden mukaan.

Berger ja Luckmann (1966) kirjoittavat luonnon ja yhteiskunnan dialektiikasta. 
Tällä he tarkoittavat ihmisen eläimellisyyttä, joka muuttuu sosialisaation ku-
luessa, mutta ei koskaan katoa kokonaan. Voidaan sanoa, että ulkoisesti on ky-
se yksilön ja yhteiskunnallisen maailman dialektiikasta ja sisäisesti yksilön bio-
logisen perusrakenteen ja yhteiskunnallisesti tuotetun identiteetin välisestä 
dialektiikasta. Biologiset tekijät rajoittavat yksilön yhteiskunnallisen toimin-
nan mahdollisuuksia, mutta yhteiskunta (kulttuuri esimerkiksi) taas rajoittaa 
Bergerin ja Luckmannin mukaan sitä, mikä organismille on biologisesti mahdol-
lista. Organismi ja yhteiskunta asettavat näin rajat toisilleen (Berger & Luck-
mann 1998: 203–204). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että näläntunne on si-
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nällään biologinen toiminto, mutta se tyydytetään sosiaalisesti konstruoidussa 
muodossa.  

Ihmisen ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteesta Berger ja Luckmann toteavat, 
että ihmisen biologisena tehtävänä on rakentaa maailmaa ja elää siinä toisten 
kanssa. Luonto asettaa rajat tälle maailmalle ja sen todellisuudelle, mutta kun 
se on rakennettu, se alkaa vaikuttaa takasin luontoon. Luonnon ja sosiaalisesti 
konstruoidun yhteiskunnan dialektiikassa myös ihmisorganismi muotoutuu uu-
delleen. Tässä dialektiikassa ihminen tuottaa todellisuuden ja sen myötä itsen-
sä. ”Yhteiskunta on ihmisen tuotos. Yhteiskunnasta tulee objektiivinen todelli-
suus. Ihminen on sosiaalinen tuotos.” (Berger & Luckmann 1998: 74, 204.)

Seuraavassa on kursiivilla analysoitu bio- ja yhteiskuntatieteilijöille tekemiäni 
haastatteluita luonnosta ja ympäristöstä eri suuntien ja moninaisten kerrosten 
pohdinnan iduiksi. Lyhennykset Say ja Sab tarkoittavat saksalaisia yhteiskunta- 
(Say) ja biotieteilijöitä (Sab). Suy ja Sub tarkoittavat puolestaan suomalaisia 
yhteiskunta- (Suy) ja biotieteilijöitä (Sub). Numero tarkoittaa henkilöä, josta 
ei kuitenkaan käy ilmi liitteessä 1. olevien haastateltujen henkilöllisyys. 

Näin konstruoituu saksalaisen yhteiskuntatieteilijän käsitys luonnosta ja ympä-
ristöstä:

”On olemassa arkipäiväinen ja sosiologinen taso. Sosiologisesti ajateltuna ei ole mitään yk-
sinkertaista luontoa, vaan se on aina sosiaalisesti konstruoitu – kulttuuris-sosiaalinen kon-
struktio. Eri ihmiset ymmärtävät luonnon eri tavoin. Minun oma arkipäiväinen käsitys luon-
nosta on, että luonto on ympäristöä esteettisempi. Tällä on myös tekemistä luonnon rentou-
tumisarvon kanssa, jonka yhteydessä rajanveto keinotekoisen ja luonnollisen välillä ei ole 
vaikeaa. Jossakin päässämme on tieto siitä, että luontoa ei luonnollisena ole enää olemassa. 
Ihminen on vaikuttanut luontoon kaikkialla. Mutta siitä huolimatta tieto luonnosta, ajaa mi-
nut puistoon, koska ajattelen silloin olevani luonnossa. Ympäristökäsitteeseen liitän re-
surssiajattelun. Ympäristö on jotakin, mitä halutaan suojella ja vaalia mm. sen vuoksi, koska 
tarvitsemme elääksemme resursseja. Esteettistä tai normatiivista näkökulmaa tämä käsite ei 
juuri sisällä. Mihin ihminen kuuluu, on määrityskysymys. Arkipäiväisesti sanoisin, että ihmi-
nen kuuluu luontoon, mutta ei ympäristöön. Ihminen on kanssakäymisissä luonnon kanssa. Ih-
minen on sidottu luontoon, ja juuri siitä syystä on kyse kumppanuussuhteesta.” (saksalainen 
yhteiskuntatieteilijä Say1) 

Sosiologisesti luonto on tässä haastattelussa vahvasti kontekstisidonnainen 
konstruktio (sosiaalinen ja kulttuurinen luonto). Arkipäivän luonto on esteetti-
nen, ja sillä on virkistysarvo. Ihmiskeskeiseen ajatteluun pohjautuva luonnon 
arkikokemuksellisuus (vrt. tiedon sosialisaatio ja emic- tieto) ja mallinnus (vrt. 
tiedon eksternalisaatio ja etic-tieto) ovat tunnistettavissa. Ympäristö on re-
surssi ja suojelun kohde (objekti, johon vaikutetaan politiikalla), toisaalta 
luonnolla ihmisellä esitetään olevan kumppanuussuhde. Luonnon kanssa voi 
sopia ja olla vuorovaikutuksessa (vrt. Serres 1994). Toisaalta ihminen on osa 
luontoa, mutta toisaalta olemme kumppaneita. Ihminen on samaan aikaan 
luonnon pelastaja että tuhoaja, joka on vaikuttanut luontoon kaikkialla. Luon-
toa ei enää ole, vaikka puisto toisaalta onkin luontoa. Onko tässä eroa suoma-
laisen ja saksalaisen välillä: onko puisto luontoa vai ympäristöä?  

”Ihmisellä on eläinkunnassa erikoislaatuinen asema”, kirjoittavat puolestaan 
Berger ja Luckmann (1998: 59). Ihminen ei elä vaistorakenteensa tiukasti mää-
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rittämässä ympäristössä, joten ei voida puhua erityisestä ihmisen maailmasta, 
kuten voidaan taas puhua hevosen maailmasta, koska sillä on lajitovereineen 
vakiintunut suhde ympäristöön. ”Toisin kuin ihminen, muut eläimet elävät niin 
lajeina kuin yksilöinäkin suljetuissa maailmoissa, joiden rakenteet ovat niiden 
biologisen varustuksen ennalta määräämiä”, jatkavat Berger ja Luckmann. Ih-
minen on täten vain löyhästi sidoksissa lajin biologiseen rakenteeseen. Yhtääl-
tä ihminen on ruumis minkä tahansa muun eläinorganismin tavoin, toisaalta 
taas ihmisellä on ruumis, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen on olento, jonka 
ruumis on ikään kuin erillisenä käytettävissä (Berger & Luckmann 1998). 

”Ympäristö on lähiympäristö, ihmisen luonnollinen ympäristö, jonka ihminen itse mieltää ja 
hahmottaa. Esimerkiksi meidän maaseutu kokonaisuudessaan on ihmisen muovaamaa kulttuu-
rimaaseutua. Mielikuvani luonnosta on sellainen, johon ihminen ei ole vaikuttanut. Järjes-
telmä, joka on ihmisestä riippumaton ja joka korjaa itse itsensä ja joka ei tarvitse ketään.
Se on minulle myös osittain hyvin myyttinen kuvitelma, koska maapallollamme on tuskin 
enää paikkaa, johon ihminen ei olisi vaikuttanut. Ympäristö on minulle ihmisen tietoisesti 
muovaamaa, joka ei välttämättä ole negatiivista. Ihminen kuuluu luontoon, mutta hänet voi-
daan myös asettaa luonnon ulkopuolelle. Se kuvaa juuri ihmisen kaksinaisuutta: hän voi abst-
rahoida itsensä luonnosta irrallaan, hän voi hengessään elää luonnon ulkopuolisessa maail-
massa. Ihminen kun on osa luontoa ruumiinsa kautta, josta juuri luonnontuhoamisen lisään-
tyminen tuo hyvän esimerkin. Ihminen huomaa kehossaan, että on osa luontoa ja ettei hän 
voi asettaa itseään luonnon yläpuolelle.” (saksalainen yhteiskuntatieteilijä, Say4) 

Ympäristö on siis ihmisen muokkaamaa ja hallitsemaa, ja luonto taas on myyt-
tinen kokonaisuus, jota ei oikeastaan enää olekaan, vaikkakin ihminen on ruu-
miinsa kautta kiinni luonnossa. Nonankan ja Takeuchin (1995) mukaan tässä 
tiedon muodostuksessa on löydettävissä eksternalisaation piirteet, jossa impli-
siittinen tieto artikuloidaan eksplisiittisiksi konsepteiksi, myyteiksi ja metafo-
riksi. Tässä sitaatissa voi tunnistaa esimerkiksi metaforisen ajatuksen siitä, 
ettei luontoa sellaisenaan enää ole. Vastauksessa on nähtävissä myös järjes-
telmäteoreettinen ote (vrt. Sab1 vs. Say3) sekä ihmisen kulttuurin kautta tule-
va sekä - että -yhteys luontoon ja ympäristöön.

Arne Naess puolestaan kirjoittaa, että kulttuuriin kuuluvat muodot ja säännöt, 
kun taas luonto on jotakin sääntöjen ulkopuolella olevaa, alkuperäistä eli ei 
mitään keinotekoista. (Naess 1981: 49–52). 

”Luontoa on kaikki, mitä ihmisen ulkopuolella on. Tarkempia käsitteitä tarkasteltaessa täy-
tyy myös ihminen nähdä osana luonnon perusainesta. En tekisi mitään eroa luonnon ja ympä-
ristön välille, vaikka tietysti se voi tuoda joitakin käsitteellisiä ongelmia. Luulen, ettemme 
saa paljon irti vaivaamalla itseämme määrittääksemme luonnon tai ympäristön johonkin tiet-
tyyn muotoon. On kyse määrittelykysymyksestä. Minulle henkilökohtaisesti on irrelevanttia, 
kuinka tämän käsitteen määrittelen.” (saksalalainen yhteiskuntatieteilijä, Say2) 

Kyseinen saksalainen yhteiskuntatieteilijä korostaa vastauksessaan ihmisen 
olevan lopulta luonnon perusainesta, vaikka ensin pitääkin ihmistä luonnon ul-
kopuolella olevana. Haastatellun kommentti vastauksen vahvasta konteks-
tisidonnaisuudesta (ajallisuudesta) ja emic-tietoudesta, näkemyksellisyydestä 
(eksternalisaatio), tulee selvästi esille. Määritelmä on holistinen päätös jona-
kin hetkenä. Aika ja käsitteellistäminen koetaan tässä ilmeisen ongelmallisina 
– tosin samanaikaisesti koko käsitteellistäminen koetaan irrelevanttina. 
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Puhutaan luonnon problematiikasta. Puhutaan myös ympäristöliikkeen vaikutuksesta ja ihmi-
sen aiheuttamista ongelmista sekä ihmisen ympäristöstä ja sen puolustamisesta. Ihmiset me-
nettävät yhteyden luontoon ja ekosysteemiin. Me puhumme ekologisista ongelmista, ja se 
kytkee ihmisen ympäristöön. Ihminen kuuluu luontoon, ja kaupungit ovat osa biosfääriä ja 
ekosysteemiä. Historiallisesti katsottuna ihminen on osa rajallista maapalloa, biosfääriä. 
(suomalainen yhteiskuntatieteilijä, Suy3) 

Tämä ajattelu perustuu ihmisen erityiseen asemaan luonnossa. Huomattavaa 
on käsitys ympäristöstä ja luonnosta, joka ongelmien (vrt. ekologinen kriisi) 
kautta on liitetty ihmiseen. Toisaalta ihminen nähdään historiallisesti osana 
maailmankaikkeutta, mutta kulttuurinsa kautta siitä irrallisena – tänä päivänä-
kö enemmän irrallaan kuin ennen? Mutta sitten kaupungit kuitenkin liitetään 
ekosysteemiin ja järjestelmiin tätä kautta.

”Sana luonto liittyy mulla ehkä johonkin välittömään kokemukseen, ja se merkitsee mulle 
konkreettisesti jotakin, missä voi kävellä tai jota voi katsella. Luontoa katsotaan jotenkin yh-
teiskunnan näkökulmasta, ja ympäristö kantaa mulla mukanaan jollakin tavalla ympäristöon-
gelmien näkökulman ehkä ennemminkin ja sen tietyn yhteiskunnallisen aspektin. On tapana 
sanoa, että ihminen on osa luontoa, mutta jos mä mietin mun konkreettista kielenkäyttöä tai 
jos mä mietin niitä sanoja, niin mun mielestä luonnossa ihminen voi olla niin kokijana ja näki-
jänä ja havainnoijana ja ympäristö taas tarkoittaa jotakin ihmistä ja yhteiskuntaa ympäröi-
vää, johon ihminen vaikuttaa. Ympäristössä ihminen voi olla enemmän toimijana ja luonnos-
sa havainnoijana. Mulle ne molemmat on jotenkin ihmisen ulkopuolisia käsitteitä.” (suoma-
lainen yhteiskuntatieteilijä, Suy4) 

Tämä vastaaja muovaa luonnon ja ympäristön sekä holistisesti että poliittises-
ti. Luonto on ulkopuolinen ja koettava, ja sitä voidaan katsoa yhteiskunnasta 
käsin – siis ilmeisesti ulkopuolelta – mutta siihen ihminen ei ilmeisesti voi vai-
kuttaa samoin kuin ympäristöön. Ympäristö puolestaan ympäröi yhteiskuntaa-
kin, ja ihminen on toimijana aktiivi vaikuttaja. Ympäristö kiinnittyy politiik-
kaan ongelmien ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Lopulta ihminen 
on sekä luonnosta että ympäristöstä ulkopuolinen. 

”Luonto on minulle johonkin assosioivaa – aisteihin liittyvää. Se kokonaisuus, johon kuuluvat 
kasvit ja eläimet, jotka ympäröivät jotakin heimoa tai sukua, kuten myös ihmistä: kasvit, 
eläimet, eloton luonto, joet, vuoret. Ympäristö on hyvin abstrakti, tyhjä käsite. Sosiologit 
nimittävät ympäristöksi kaikkea, joka on tietyn erityisen systeemin ulkopuolella. Se on sys-
teemiympäristöä. Ympäristöä voi olla kaikki tämän huoneen ulkopuolella oleva tai yliopiston 
ulkopuolella oleva ympäristö. Jokaisella yrityksellä, organisaatiolla on organisaatioympäristö.
Siinä mielessä on se käsite, joka muistuttaa eroavaisuuksista sen sisällä yhdistäjänä ja ulko-
puolella. Ympäristö muistuttaa mieluiten riippuvuussuhteesta. Luonto on paljon eloisampi, 
aistillisempi. Ihminen kuuluu luontoon.” (saksalainen yhteiskuntatieteilijä, Say3) 

Saksalaisen yhteiskuntatieteilijän vastauksessa korostuu luonnon aistillistami-
nen kokemusmaailmaan (emic) sekä ympäristön määrittäminen systeemin ul-
kopuolella (vrt. Sab1) olevaksi (etic) ympäröimisen kautta. Kaikella on ympä-
ristö, siis myös luonnolla voi ajatella olevan ympäristö. Toisaalta vastaaja sa-
noo, että luonto on kokonaisuus, joka ympäröi heimoja jne. Vastaajan mieles-
tä sosiologinen ympäristö on tyhjä. Ympäristössä palataan jälleen riippuvuu-
teen ja arkipäiväisyyteen ja käytännöllisyyteen. Luonto vaikuttaisi olevan ym-
päristöstä irrallaan. Ympäristö on ilmeisen järjestäytynyt, mutta luonto taas 
on jotenkin salaperäinen ja arvaamatonkin, kontingentti. Juonen käänteitä 
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tulkitsemalla vaikuttaisi siltä, että ihminen olisi mahdollista irrottaa osin luon-
nosta, osin ympäristöstään, ja sitten taas palauttaa kumpaankin.  

”Tää on vähän ongelmallinen tää luonto/ympäristökäsitys. Niitä käytetään joskus synonyy-
meinä, mutta ehkä ympäristöä on enemmän tällainen rakennettu ympäristö ja kulttuurin-
tuotos. Luonto on enemmänkin luonnonjärjestelmä, jossa ihminen on osana. Kuitenkin siinä 
on tietty ero. Samalla kun ihminen on yrittänyt irrottautua luonnosta, niin se on liimautunut 
yhä tiukemmaksi osaksi sitä. Luonnonkriisi osoittaa sitä.” (suomalainen yhteiskuntatieteilijä, 
Suy1)

Suomalainen yhteiskuntatieteilijä erottaa ympäristön kulttuurisen mallin kaut-
ta, ja luonnossa ihminen on hänen näkemyksensä mukaan toimija, osallinen. 
Hän vastaa jonkun käyttävän luontoa ja ympäristöä synonyymeinä (ulkoistaa 
itsensä). Ihmisen kulttuurinen tausta erottaa ihmisen luonnosta toimijana, 
vaikka perustaltaan ihminen ei luonnosta irti pääsekään (vrt. Berger & Luck-
mann 1998). Ympäristö rajautuu näin rakennettuun ympäristöön. 

Bergerin ja Luckmannin (1998) mukaan ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa 
luonnonympäristön ja tietyn kulttuurisen ja sosiaalisen järjestelmän kanssa. 
Täten ihmisorganismin kehitys – myös ihmisyksilön biologinen olemus – on suu-
relta osin jatkuvan sosiaalisen vaikutuksen alaisena. ”Ihmisellä on luontonsa, 
mutta vielä tärkeämpää on sanoa, että ihminen luo oman luontonsa. Yksinker-
taisesti sanottuna ihminen tuottaa itse itsensä.” Tämä tuottaminen tapahtuu 
aina sosiokulttuurisessa kontekstissa, joten inhimillisen maailman ei voida kat-
soa olevan ihmislajin biologisen rakenteen tuottamaa. Jos ihminen eristetään, 
hän jää eläimen tasolle, mutta heti kun havainnoidaan inhimillisiä ilmiöitä, ol-
laan sosiaalisella alueella. Yhteiskunnallisen ”järjestyksen” välttämättömyys 
on alun perin biologista alkuperää, mutta tätä ”järjestystä” ei voida palauttaa 
”asioiden luontoon” eikä sitä voida johtaa ”luonnonlaeista käsin, vaan se tulee 
ymmärtää inhimillisen toiminnan tuotoksena”. (Berger & Luckmann 1998: 61–
65.)

”Ihminen kuuluu molempiin käsitteisiin. Jos mä käyttäisin tekstissä niitä käsitteitä, niin kyllä 
mun mielestä ihminen on ihan yhtä lailla osa ympäristöä kuin luontoakin. Mä itse käytän ehkä 
useimmiten käsitettä ympäristö ehkä juuri sen takia, että ympäristökäsitteeseen kuuluu ih-
misen rakentama niin maa kun vesi kun ilma kun tämä fyysinen rakennus, kaupunki ja tämä 
muu ympäristö. Se on se ympäristön ero sitten luontoon, joka on sellaista aluetta, jota ihmi-
nen ei ole rakentanut, mutta voi olla että se on muokannut sitä. Kyllä mun mielestä maaseu-
tu on luontoa, vaikka se on selvästi ihmisen muokkaamaa. Ekosysteemi on sellainen käsite, 
joka on sitten luonnon kiertokulkujen luokittelija ja joka määrittelee näitä rakenteita jo aika 
eksaktisti.” (suomalainen yhteiskuntatieteilijä, Suy2) 

Ihminen on toimijana ympäristössä. Sitaattia lukiessa tulee mieleen rinnastus 
melkeinpä antiikin alkuaineisiin: maa, vesi, ilma (ja tuli – luonnollinen uudista-
ja, muokkaaja). Ihminen on luonnon muokkaaja yhtä kaikki. Maaseutua ihmi-
nen on muokannut, mutta se on silti luontoa (vrt. Naess 1981). Mitä jos asiaa 
vertaa sykliseen aikakäsitykseen: ”Maa kuuluu suurelle perheelle, josta monet 
ovat kuolleet, muutamat elossa ja lukematon määrä maan isännistä on vielä 
syntymättömiä.” Aikaulottuvuuden lisäksi ilman, lämmön tai maan myyminen 
tai ostaminen hyödykkeenä tai niiden omistaminen tuntui intiaaneista käsittä-
mättömältä: me olemme osa maata ja maa on osa meitä. (Coleman 1994: 83.). 
Molemmissa suomalaisen yhteiskuntatieteilijän (ks. Suy1 ja Suy2) ajatuksissa 
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aika tuo irrallisuuden ja ongelman. Ympäristössä ihminen on toimijana, luon-
nossa ennemminkin kokijana ja osana. 

”Mä ymmärrän luonnon ja yhteiskunnan tai luonnon ja ihmisen vähän erillisinä asioina. Ne on 
kaksi erillistä, jolloin mä ymmärrän, että ihminen toimii yhteiskunnassa ja luonto on taas 
luonto. Ne on taas vuorovaikutuksessa. Luonto selviää ilman ihmistä ja yhteiskuntaa, mutta 
ihminen ja yhteiskunta ei selviä ilman luontoa. Siinä mielessä se voimasuhde on ehkä niin, et-
tä luonto on tärkeämpi tai ensisijainen, että ilman sitä ei voi olla ihmistä, mutta toisin päin 
voi olla. Mä pidän näitä niin kuin erillisinä asioina, niin kuin tieteenaloittainkin. On erilaisia 
lähestymistapoja suhtautua luontoon, niin kuin on erilaisia lähestymistapoja suhtautua ihmi-
seen ja yhteiskuntaan. Ympäristö on enemmän, näin tutkijana, tän yhteiskunnan puoleinen 
asia, niin kuin ihmisten ympäristö ja ihmiset vaikuttaa ympäristöön. Tietysti kriisiytyminen 
tai ympäristön tuhoutuminen tarkoittaa sitten sitä, että se vaikuttaa luonnonympäristöön.” 
(suomalainen yhteiskuntatieteilijä, Suy5) 

Tässä ihminen irrotetaan luonnosta ja liitetään ympäristöön. ”Ihminen ei sel-
viä ilman luontoa” kuvastaa yksisuuntaista riippuvuutta luontoon, joka on sekä 
tuntematon että tämän mukaan aina primääri suhteessa ihmiseen. Juoni tekee 
sulkeuman: ihminen, ympäristö ja yhteiskunta yhtäällä, ihminen, ympäristö ja 
luonnontieteet toisaalla ja luonto ja luonnonympäristö sitten omanaan näistä 
erillään. Ympäristön kriisiytyminen vaikuttaa luontoon. Onko luonto jokin 
staattinen ja koskematon ja ympäristö muuttuva ja jotenkin hallittavissa ole-
va? Konstruktiot, vaikutus ja dikotominen ajattelu nousevat avainsanoiksi. 

”Voisiko sen nyt määritellä niin, että ympäristö on se ihmisen havainnollinen käsite eli se ha-
vaitsee ympäristöä. Se voi sit liittää siihen jotakin muutakin kuin luonnonympäristön. Se on 
musta jotenkin niin, että ympäristö on enemmän tällainen poliittinen käsite ja luonto on ns. 
puhtaampi yhteiskuntakontekstista enemmän irrallaan oleva käsite. Eiks luontoo nyt voisi 
ajatella olevan elollinen... bio-, geo-, kemialliset syklit ja siinähän ihminen on mukana siltä 
osiltaan, kun se nyt on biologinen, kemiallinen. Geologiaa nyt on vähemmän ihmisessä, mutta 
niin kuin yhdiste tai eliö, että siinä mielessä ihminenkin on luontoa ja on sillä tavalla riippu-
vainen luonnosta, aineenvaihduntansa takia.” (suomalainen yhteiskuntatieteilijä, Suy6) 

Ympäristö liitetään tässä politiikkaan. Tällä kertaa selkeästi ilmaistaan, että 
ympäristö on ihmisen luoma konstruktio, jotta voidaan havainnollistaa esimer-
kiksi poliittisia merkityksiä. Luonto on yhteiskuntakontekstista irrallaan oleva, 
heikosti kontekstisidonnainen. Jälleen ihminen liitetään luontoon aineenvaih-
duntansa takia. Tästä tulee mielleyhtymä esimerkiksi beckiläiseen ajatteluun, 
jossa luontoa ei enää ole, vaikka hengittäminen on ihmisen luontoon liittävä 
tapahtuma. Näin pitkällehän tässä ei mennä, vaan ennemminkin tehdään sul-
keuma: luonto ja ihminen ovat yhtäällä, ympäristö ja yhteiskunta toisaalla.  

Ulrich Beck (1996b) kirjoittaa, ettei luontoa sellaisenaan ole olemassa. Puhut-
taessa luonnosta on hänen mukaansa ensin selvitettävä, mistä ”luonnosta” on 
kyse: luonnontieteellisestä luonnosta vai supermarkettien luontomainoksista? 
Käsitykset ovat riippuvaisia kansallisuudesta, asiantuntijuudesta, teknologiasta 
tai maailmanosasta, josta on kyse. Luonto on löydetty uudelleen, vaikkei sitä 
enää sellaisenaan ole olemassa (Beck 1996a; 1996b). Luonto ei kuitenkaan ole 
konkreettisesti kuollut, vaan Beck tarkoittaa, että luonnon prosessit jatkavat 
toimintaansa kuten ennenkin – aurinko paistaa, tuulee, fotosynteesikin jatkuu, 
kuten myös hengittäminen. Onkin kyse ihmisen erkaantumisesta luonnosta (ks. 
myös McKibben 1990: 60). 
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”Käytän luontokäsitettä arkipäiväisesti. Ympäristökäsitteen ymmärrän sosiologina järjestel-
mäteorian pohjalta: se ei ole vain luonnollista ympäristöä, vaan se on enemmän, siis siihen 
kuuluu kaikki, mitä jonkin järjestelmän ympäristöön kuuluu. Siksi sanonkin ennemmin luonto, 
vaikka toisaalta voidaan tuskin rajata luontoa yhteiskunnan sosiaalisesta organisaatiosta. Voi-
taisiin oikeastaan sanoa toisinpäin: luontoa ei ole enää luonnollisessa muodossaan olemassa. 
Kaikki on sosiaalisesti tuotettu ja kaikkeen on sosiaalisesti vaikutettu. En välttämättä rajaisi 
käsitettä ympäristöstä erilleen sen järjestelmäteoreettisen painotuksen takia. En myöskään 
rajoittaisi luontokäsitettä erikseen sosiaalisista rakenteista, koska tässä mielessä puhe pa-
luusta luontoon on jokseenkin ylilyövää. Ihminen kuuluu kumpaankin. Sosiaalisesti ajateltuna 
meillä on tietysti joitakin luonnollisia tarpeita, mutta kun minulla on nälkä niin tyydytän sen 
sosiaalisesti konstruoidussa muodossa.” (saksalainen yhteiskuntatieteilijä, Say5) 

Arkipäivä ja tieteellinen käsitys irrotetaan toisistaan ja määritetään tässä vain 
sosiologisesti järjestelmäteorian pohjalta. Ihminen ei enää ole osa luontoa, 
koska sitä ei enää ole sellaisenaan, koska ihminen vaikuttaa kaikkialla ja on 
vaikuttanut kaikkeen. Järjestelmäteorian rinnalla korostuu sosiaalinen kon-
struktionismi: nälkä tyydytetään sosiaalisesti konstruoidussa muodossa. Ajalli-
sesti katsottuna Beck (1996a) kirjoittaa luonnon olevan teollisen aikakauden 
pysyvä vakio, joka on menettämässä ennaltamääräytyneisyyttään. Luonto on 
muuttumassa tuotteeksi. Siinä mielessä se kuuluu osaksi jälkiteollista yhteis-
kuntaa. Siitä tulee ”sisäistä luontoa”, jota voidaan muotoilla. Luonnosta tulee 
siis yhteiskunnallinen projekti, jota on muotoiltava ja koko ajan muunneltava 
Voi sivumennen tietysti kysyä, mikä lopulta on muokkaaja ja mikä muokattava? 
Renaturalisaatio merkitsee denaturalisaatiota, eli moderniuden pyrkimys muo-
kata asioita on luontotunnuksen alla viety huippuunsa. Luonnosta tulee näin 
politiikkaa (esimerkiksi geenimanipulaatiopäätökset). Yhteiskunta ja luonto su-
lautuvat ”yhteiskunnalliseksi luonnoksi” joko niin, että yhteiskunta luonnollis-
tuu, tai niin, että luonto yhteiskunnallistuu. Kumpikin käsite muuttaa joka ta-
pauksessa merkitystään. (Beck 1996a: 45–46.) 

”Hyvä kysymys. En ole ajatellut sitä sen enempää. Järjestelmäteoreettisesti erottaisin luon-
non ja ympäristön tietysti toisistaan. Ympäristöä on kaikki, joka ei ole järjestelmää. Päivit-
täisessä tai jokapäiväisessä keskustelussa en erottaisi luontoa ja ympäristöä toisistaan. Ihmi-
nen kuuluu niin luontoon kuin ympäristöönkin.” (saksalainen yhteiskuntatieteilijä, Say6) 

Tässä jälleen erotetaan arkipäivä ja tieteellinen keskustelu. Niinikään systee-
miteoreettinen ote on vahva: kaikki joka ei ole järjestelmää on ympäristöä. 
Tässä ihminen kuuluu sekä ympäristöön että luontoon, kuten edellisenkin yh-
teiskuntatieteilijän vastauksessa. 

Ympäristö ympäröi

Arne Naess kirjoittaa myös, että luonto kuuluu siihen ulkoiseen maailmaan, jo-
ka on tietoisuuden ulkopuolella ja jolla ei ole tietoisuutta sinällään. Luontoa 
on se, mikä on meidän itsemme ulkopuolella. Me olemme luonnon ympäröimiä 
ja siitä riippuvaisia, mutta se on olemukseltaan täysin erilainen. Me emme 
muodostu luonnosta, vaan olemme luonnon sisällä – organismit, joista me 
muodostumme, ovat osa luontoa, mutta ”me” emme. (Naess 1981: 49–52.) 

Samanlaisen ajatuksen löytää Peter Taylorin (1986: 3) kuvauksesta ”luonnolli-
sesta maailmasta, joka käsittää kaikki luonnolliset ekosysteemit planeetal-
lamme ja jossa eläin- ja kasvipopulaatiot muodostavat bioottisia yhteisöjä 
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näiden ekosysteemien sisällä”. Yksinkertaistaen idea perustuu ekologisiin vuo-
rovaikutussuhteisiin, ja siinä lajipopulaatioiden säilymiseen ei vaikuta ihmisen 
kontrolli, vaan kukin populaatio kamppailee omasta ”nichestään” luonnonva-
linnan ja geneettisen muuntelun määräämien tekijöiden seurauksena. Taylorin 
mukaan on olemassa kaksi ekosysteemityyppiä, joista toinen on täysin ihmisen 
kosketuksen ulkopuolella ja toiseen ihminen on vaikuttanut kulttuurinsa ja 
teknologiansa kautta. Voidaan ehkä puhua myös ”keinotekoisesta ekosysteemi-
tyypistä”, jonka ihminen on tehnyt itseään varten (esimerkiksi puutarhat, 
golfkentät ja istutetut metsät). Taylor kyllä epäilee, onko planeetallamme 
enää luonnollisia ekosysteemejä jäljellä, koska ihmisen vaikutuksia ei tunnu 
pääsevän pakoon (vrt. Beckin 1986; 1988). 

Edellä kuvattu on Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tiedon muodostuksel-
taan kombinaatio, jossa eksplisiittisiä tietoja yhdistetään toisiinsa esimerkiksi 
ekosysteemeistä ja populaatioista. Kuitenkin eksternalisaatiolla on merkitystä, 
siinä miten arkikokemukset vaikuttavat luonnon ja ympäristön mieltämiseen. 

Arne Naess (1981: 49–52) kuvaa ”monia luontoja”. Yhden kuvauksen mukaan 
luontoa on kaikki se, joka asettuu poikkiteloin ihmisen halutessa määrätä tai 
prosessoida sellaista, jota ihminen ei ole itse luonut. Tässä yhteydessä voidaan 
puhua kamppailusta luonnon valtaa vastaan, joka on leimallista ihmisille ja po-
liittiselle päätöksenteolle. Kaupungit ja autot ovat Naessin mukaan näin osa 
luontoa. Vaikka ihmiset ja yhteiskunnat kuuluisivat luontoon, se ei kuitenkaan 
estä meitä asettamasta itseämme erityiseen asemaan muuhun luontoon ver-
rattuna.

”Luonnoksi nimittäisin kaikkea ihmisen ulkopuolella olevaa. Ympäristökäsitteen alle tiivis-
täisin tämän koko systeemin, joka ympäröi ihmistä. Luontoa ovat yksinkertaisesti kaikki 
ekosysteemit sellaisena kuin ne ovat ilman ihmisen vaikutusta.” (saksalalainen biotieteilijä, 
Sab1)

Saksalaisen biotieteilijän näkemys tuo mieleen Hailan ja Lähteen (2003) viitta-
uksen ympäristön ympäröinnistä ja luonnon olevan kaikkialla, sillä erotuksella, 
että Hailan ja Lähteen ajattelussa ihminen ei ole luonnon ulkopuolella. Yhteis-
kunta, ihminen irrotetaan tässä luonnosta irralliseksi ja näin jokseenkin holis-
tinen, systemaattinen ja heikosti kontekstisidonnainen etic- luonto on löydet-
tävissä. Toisaalta ekosysteemin irrallisuus yhteiskunnasta tai ihmisestä tuo 
vaikutelman laboratoriosta tai jonkinlaisesta vakaudesta ilman ihmistä. Sys-
teemiajattelusta voi ajatella olevan kyse eksplisiittisten tietojen kombinoin-
nista ja tätä kautta muodostuvasta käsityksestä luonnosta. 

”Ihminen on eläin. Ekaluokkalaisten kirjassa on määritelty luonto ja ei-luonto. Siinä kasvi-, 
eläin- ja kivikunta ovat luontoa. Ympäristö taas on subjektiivinen, se mitä ihminen kokee
ympärillään, eli tiet, talot ja rakennukset. Mihin ihminen kuuluu yleensä? Emme enää voi sa-
noa, että ihminen kuuluu luontoon – koko läntinen maailma ei enää kuulu luontoon, mutta 
ehkä joku alkuasukas jossakin luolassa voidaan vielä katsoa luontoon kuuluvaksi. Ihminen on 
rakentanut itselleen ympäristön, josta hän imee sen, mitä katsoo tarvitsevansa. (suomalai-
nen biotieteilijä, Sub1) 

Ihminen liitetään luontoon eläimenä, ja luonto määritetään heikosti konteks-
tisidonnaisena, virallisena - koulukirjatulkintana. Ympäristö on emic-tietoutta, 
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vahvasti kontekstisidonnaista ja ihmisen konstruoimaa. Tässä luontoon ei kuulu 
länsimainen maailma, mutta alkuasukas kyllä (vrt. historiallisesti ihminen on 
osa luontoa) – länsimainen kehitys on johdattanut meidät pois luonnosta 
omaan ympäristöön. Ihminen on erkaantunut luonnosta (vrt. Beck 1986, 1988, 
1996a ja b; McKibben 1990). Ympäristöön liitetään tässä sitaatissa kokemuksel-
lisuus. Voidaan sanoa kyseen olevan sosialisaatiosta eli jaetusta kokemusmaa-
ilmasta, jossa ympäristöä havainnoidaan (tiet ja talot).

Luonnollakin on ympäristö, nimittäin luonnonympäristö. Onko ympäristö siis 
kattavampi käsite kuin luonto? Eikö toisaalta luontoa ole kaikki se, mitä mei-
dän ympärillämme on (vrt. Haila ja Lähde 2003: ”luonto on kaikkialla läsnä ja 
ympäristö on se joka ympäröi”). Mikä sitten on ympäristöä ja minkä ympäris-
töä (vrt. liito-oravan elinympäristö, työympäristö)? 

”Ympäristöä on kaikki minua lukuun ottamatta. Ei ole eroa ”luonnollisen” ja 
”keinotekoisen” ympäristön välillä eikä myöskään esineiden ja ihmisten välillä 
– myös ihmiset koetaan fyysisiksi objekteiksi.” (Hamn & Neumann 1996). Mitä 
muuta ympäristö on? Se on elinolosuhteita, kohteita ja ehtoja.  

Ihminen on kuin kuka tahansa ympäristön ulkopuolinen tarkkailija, jonka ym-
päristöä voivat siis olla niin talot kuin huone, puut ja muotoon leikatut pen-
saat. On erotettavissa erilaisia ympäristöjä: työ-, lähi- ja vaikka edellä mainit-
tu luonnonympäristö. Ympäristö näyttää siis olevan yhdyssanojen alku- tai lop-
puosa (ympäristöongelma tai ympäristöteknologia). Ympäristöllä on yleensä 
hyvin yhteiskunta- ja kulttuurisidonnainen merkitys. Ennen kaikkea on kyse 
ihmisen tekemistä muutoksista yhteiskunnassa, luonnossa tai ”niiden yhteen-
liittymässä”. Siis missä? 

”Periaatteessa kaikki kuuluu siihen. Jos luontoa ajattelee perinteisesti, niin siihen kuuluvat 
niityt, metsät, eläimet ja kasvit. Tästä kuvasta suljetaan pois ne alueet, joissa ihminen on 
mukana. Tämä on tällainen arkinen näkemys luonnosta, mutta myös minun näkemykseni, jos 
en sen kummemmin asiaa ajattele. Minulle luonto on sitä, kun menen ulos, tarkkailen eläimiä 
ja kasveja. Ihminen on osa luontoa. Toisin sanoen tuo kamala rakennus tuolla on myös osa 
luontoa, koska ihminen on osa luontoa. Ympäristöllä käsittäisin jonkun ympäristöä. Minun 
ympäristöni on täällä täysin paikallisesti katsottuna Münchenissä: se ympäristö ja ne ympä-
ristöparametrit, joiden kanssa olen päivittäin tekemisissä. Jonkin eläimen tai kasvin ympäris-
tö on joku muu, jota taas määräävät tietyt parametrit. Määrittelisin luonnon melko globaa-
liksi ja epämääräiseksi, mutta ympäristön taas konkreettisemmaksi. Ihmiset kuuluvat täl-
lä hetkellä minun ympäristööni.” (saksalainen biotieteilijä, Sab2) 

Kyseinen ympäristöasiantuntija kuvaa ympäristöä, kuten Hamn ja Neumann 
(1996), eli hän ei tee eroa esineiden ja ihmisten välillä eikä keinotekoisen ja 
luonnollisen ympäristön välillä. Toisaalta vastaaja erottaa ihmisen muista eli-
öistä. Rakennusten kuuluminen luontoon, koska ihminen kuuluu luontoon, on 
mielenkiintoinen ajatus. On havaittavissa juonenkäänne: ihminen ei kuulu 
luontokuvaan (perinteisesti niityt, metsät jne.) – sitä voi tarkkailla ulkoapäin 
(etic), mutta sitten kuitenkin tulee käänne, jossa rakennukset ja ihminenkin 
ovat osa luontoa. Ympäristö on sitten se, joka ympäröi, ja luonto näyttäisi 
olevan kaikkialla läsnä. Ympäristö määrittyy arkipäiväisistä toiminnoista ja 
konstruktioista. Ympäristö on olosuhteita, ehtoja ja kohteita, kun taas luonto 
on ”epämääräinen”. Juoni näyttäisi kääntyvän vielä kerran, jos kerran ympä-
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ristö määritetään ihmisten kautta. Kuten sanottu ympäristö ympäröi ja luonto 
on kaikkialla läsnä – siinä avain tulkintoihin. Myös luonnolla on ympäristö, eli-
öillä on ympäristö – ei vain ihmisille, kuten aiemmissa oli nähtävillä. 

”Luonto ja ympäristö ovat kummatkin suuria ja epämääräisiä käsitteitä, joiden välille en te-
kisi mitään eroa. Ympäristöä on aina katsottu organismista käsin, kun taas luonto on en-
nemminkin kokonaisuus. Meidän ympäristöä on ympärillämme oleva sen mukaan, miten kau-
as sen käsitämme. Otammeko mukaan sademetsän vai vain Münchenin lähiseudun? Luontokä-
sitteen vastineeksi asettaisin jonkin antropogeenisen systeemin. Tarkemmin ajatellen ympä-
ristöön on laskettava kaikki, joka koskee ihmistäkin. Eli kaupunkia ei voisi laskea osaksi luon-
toa, mutta osaksi ympäristöä kylläkin. Luulen, ettei näitä ole niin selvästi määritelty, mutta 
joka tapauksessa ne voidaan erottaa toisistaan. Ihminen kuuluu luontoon. Itse asiassa ihmisel-
lä on lähes ainoana organismina mahdollisuus muuttaa luontoa mieleisekseen. Hän voi muut-
taa sitä vain negatiivisen suuntaan. Ihminen voi joko antaa kaiken kulkea omalla painollaan 
tai rajoittaa luontoa.” (saksalainen biotieteilijä, Sab3) 

Edellä on lähtökohtaisesti atomistinen käsitys ympäristöstä. Sekä luonto että 
ympäristö ovat kuitenkin kontingentteja ja vahvasti kontekstisidonnaisia riip-
puen niiden rajauksesta. Kaupunki ei ole luontoa, mutta se on ympäristöä. Nä-
kemys poikkeaa aiemmin esitetystä käsityksestä, jossa nämäkin otettiin mu-
kaan luontoon. Voisi ajatella, että organismi on tässä avainsana siihen, että 
ympäristö on rajattavissa, hallittavissa. Luontoa on tämän käsityksen mukaan 
mahdollista muuttaa, muttei hallita. Pidän mielenkiintoisena lähtökohtaa, jos-
sa todetaan ihmisen olevan lähes ainoa organismi, joka voi muuttaa luontoa. 
Ihmisellä on vaihtoehtoja. Hän kontrolloi ja rajoittaa luontoa tämän mukaan. 
Luonto on siis hallittavissa ja muutettavissa. Itselleni herää kuitenkin kysymys 
siitä, millä ehdoilla ja missä rajoissa nämä muutokset ovat mahdollisia. Tästä 
sitaatista saa lähinnä sen kuvan, että ihminen tekee päätöksiä myös luonnon 
puolesta niin halutessaan. Siis politiikkaa. 

”Luonto on elollisen ja elottoman ympäristön summa, jota ihminen ei ole paljon muuttanut. 
Ympäristöön kuuluvat myös vahvasti ihmisten muuttamat asiat. Moottoritie ja pilvenpiirtäjät 
kuuluvat ympäristöön. Ympäristö sinällään on vahvasti muuttunut. Ihminen on osa tästä ko-
konaisuudesta – osa ympäristöä ja osa luontoa.” (saksalainen biotieteilijä, Sab4) 

Tämä vastaus kuulostaa klassiselta heikon kontekstin luontokäsitteen määri-
tykseltä. Ympäristö on ihmisen ympäristöä, jota ihminen on muuttanut esi-
merkiksi rakentamalla. Luonto sen sijaan on sellaista, mihin ihminen ei ole 
koskenut. Kuinka paljon ihminen sitten saa muuttaa luontoa, jotta se muuttuu 
ympäristöksi, vai muuttuuko luonto ympäristöksi? 

”Luonto on mulle laajempi käsite. Kaupungissakin voi olla luontoa. Se on niin kuin metsät, 
järvet, meri ja kaikki siltä väliltä, mutta sitten ympäristö on mun mielestä lähinnä ihmisen 
lähiympäristö. Mä rajaisin ympäristön lähinnä ihmisen elinympäristöön. Luonto on sitä, mitä 
on tuolla keskellä skuttaa sen kaiken muun lisäksi. Ympäristöä ei ole se, että jos me ollaan 
jossain tuolla perähikiällä keskellä ”ei mitään”. Se on sitten jo luontoa. Alkujaan miljoona 
vuotta sitten ihminen on ollut osa luontoa. Tänä päivänä vähemmän, mutta toisaalta sitten 
erinäköisten – sanotaan nyt metsienkäsittelyjen kautta ihminen vaikuttaa hyvinkin paljon 
luontoon.” (suomalainen biotieteilijä, Sub2) 

Tässä erityispiirteenä on ympäristön käsittäminen vain ihmisen lähiympäristö-
nä, jolloin luonto on ympäristöä paljon ”kattavampi” ja ”erämainen” käsite. 
Luonnolla on koskemattoman tai muuttamattoman luonne – erämaa keskellä ei 
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mitään. Aivan samoin kuin edellisestäkin vastauksesta voi tulkita, ihminen on 
erkaantunut historiansa myötä luonnosta. Ihminen vaikuttaa luontoon ja muut-
taa sitä, eli kun hän menee metsään – luontoon – hän myös voi muuttaa sitä 
monin tavoin. Ympäristö on elinympäristö – ei yritysympäristöä. Ihminen liittyy 
toiminnan kautta luontoon. Tekee mieli käyttää sanaa liudentuminen, jolla 
kielistä puhuttaessa tarkoitetaan (konsonantin) pehmenemistä. Tässä voisi pu-
hua myös rajattomuudesta, liukumisesta luonnosta ympäristöön ja päinvastoin. 

Taylorin (1986) biosentrinen teoria lähtee liikkeelle elämäkeskeisestä ympäris-
töetiikasta. Siinä ihminen on samanlaisessa asemassa kuin kaikki muutkin elä-
vät olennot ”maapallon elinyhteisössä”. Toiseksi ihmisen, kuten muidenkaan 
elävien olentojen, selviytyminen ei ole kiinni vain fyysisistä olosuhteista, vaan 
se riippuu myös suhteista muihin eläviin olentoihin. Kolmanneksi Taylor kirjoit-
taa, että kaikki organismit ovat elämän teleologisia keskuksia siinä merkityk-
sessään, että jokainen on ainutlaatuinen yksilö tavoitellessaan omaa parastaan 
omalla tavallaan. Neljänneksi Taylor sanoo, että ihminen ei ole millään tavalla 
perinnöllisesti korkeammassa asemassa kuin muut elävät olennot. (Taylor 
1986: 99–100.) 

Biosentrinen näkökulma keskittyy tarkasteluun arvottamatta luontoa verrattu-
na ihmiseen tai ympäristöön. Äärimuodossaan se saattaa kuitenkin asettaa 
luonnon kaiken muun yläpuolelle ikään kuin palvottavaksi. Luonnossa tapahtu-
vat suuret muutokset ovat näennäisiä, sillä luonto on jatkuvassa hitaan muu-
toksen tilassa. Ihminen on osa tätä muutosta. Yhteiskunnassa vallalla olevat 
arvot, kuten talouden priorisointi yli muiden, saavat osakseen kritiikkiä.  

Taylorin (1986) biosentrisessä käsityksessä ihminen hahmottuu biologisesta nä-
kökulmasta, eläimenä, nisäkäslajina. Ihmisyksilö pitää hänen mukaansa toi-
saalta käsittää autonomisena valinnan ja arvioinnin keskuksena. Ihmisyksilöt 
määräävät itse oman elämänsä suunnan ja samalla oman arvomaailmansa pe-
rustan. Samalla ihmisyksilöillä on mahdollisuus arvottaa asioita sen mukaan, 
kuinka se arvostaa kutakin asiaa oman hyvinvointinsa ja onnellisuutensa kaut-
ta. (Taylor 1986: 33–34, 48) 

Cattonin ja Dunlapin (1980) uudessa ekologisessa paradigmassa ihminen toimii 
vain yhtenä ekosysteemin osana eikä eroa kulttuuristaan huolimatta muista la-
jeista ekosysteemissä. Ihminen on toki riippuvainen kulttuuristaan, mutta 
myös ”elämän verkostosta”. Yhteiskunnan kontekstiksi käsitetään äärellinen 
biofyysinen ympäristö. Luonnonlakeja ei voi jättää huomioimatta kulttuurike-
hityksen edetessä. 

Taylor (1986) tarkastelee ihmistä eläimenä, jonka on turvattava henkiin jäämi-
sensä sopeutumalla fyysiseen ympäristöönsä. Ihmisen selviytyminen edellyttää 
myös tietynlaista ekologista tasapainoa suhteessa muihin lajeihin. Toisin kuin 
muiden elävien olentojen, meidän täytyy tehdä päätöksiä siitä, kuinka eläm-
me. Valinnanvaraa on paljon. Tämä mahdollistaa vaihtoehtoisten ihmiskulttuu-
rien elinmahdollisuudet, mutta myös suhtautumisemme luonnolliseen maail-
maan määräytyy valintamme mukaan. Voimme ohjata ja ohjaammekin tapah-
tumia seuraamalla normatiivisia toimintaperiaatteita. Pohjimmiltaan nämä 
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toimintaperiaatteet ovat ihmisen itsensä asettamia. Normit, joilla sidomme it-
semme, ovat lakeja, jotka itse olemme säätäneet (konstruoineet). Meidän 
(ihmisten) yläpuolellamme ei ole ketään tarkastamassa, noudatammeko laati-
miamme säädöksiä vai emme. On kysymys eettisistä sidoksista eikä tieteellisis-
tä kysymyksistä. Biotieteet eivät sinällään voi antaa vastausta tähän. Me toi-
mimme moraalisina agentteina ja käytämme biotieteitäkin omien päämää-
riemme saavuttamiseksi. Ihmiskulttuurin sopeutuminen luontoon ei Taylorin 
mukaan ole biologinen kysymys, vaan siinä on kyse ihmisistä moraalisina 
agentteina, ei biologisina organismeina. Ekologia sinällään ei voi kertoa, että 
riistokapitalistinen kulttuuri toimii täysin väärin luontoa kohtaan. Ihmiset voi-
vat ekologisissakin kysymyksissä valita, minkä asenteen he omaksuvat luontoa 
kohtaan: luontoa kunnioittavan vai luontoa riistävän. Ekologia tieteenä ei voi 
toimia tuomarina ja sanoa, mikä on oikein ja mikä väärin. Ihminen eläimenä 
haluaa selviytyä ja lisääntyä, kuten muutkin eläimet, mutta moraalisena 
agenttina me voimme myös kysyä, pitäisikö meidän selviytyä ja lisääntyä 
(Taylor 1986: 48–52).

”Luonto on kokonaisuus, jossa elolliseen ympäristöön luetaan mukaan riippuvuus elottomas-
ta ympäristöstä. Ympäristöä on kaikki, mikä on organismien ympärillä ja mitä organismit it-
se tuottavat. Ihminen kuuluu tietysti ympäristöön.” (saksalainen biotieteilijä, Sab5) 

Tässä luonto jaetaan elolliseen ja elottomaan ympäristöön – heikosti konteks-
tisidonnainen jako. Luonto on kokonaisuus, ympäristö on organismien ympäril-
lä – holismista atomismiin. Onko ympäristö sitten kokonaisuus? Ainakin se pa-
lautetaan biologisesti katsottuna ”pienten konstruktioiden” tasolle, millä tar-
koitan tässä organismilähtöisyyttä – jonkinlaista atomistista otetta, josta kaikki 
ympäröivä rakentuu. Siis myös ihminen. Luonto on ympäristön yläkäsite. Luon-
toa ja ympäristöä voi rakenteina ”kuoria kuin sipulia”. Ne ovat kerroksellisia. 
Etenkin atomististinen luontokäsitys voidaan johtaa organismitasolle, kuten 
saksalainen luonnontieteilijä edellä tekeekin. 

”Voiko niitä ylipäänsä erottaa? Jos voi, niin täytyisi voida sanoa, että luonto on ympäristöm-
me perusaines, mutta luulen, että ne ovat yhtä ja samaa. Klassisessa mielessä jaettaisiin 
luonto organismeihin ja ympäristö abioottisiin tekijöihin. Mahdollisesti tämä on vanhentu-
nut käytäntö. Ihminen on sekä luonnon että ympäristön osa.” (saksalainen biotieteilijä, Sab6) 

Edelliseen vastaukseen ero kuvastuu luonnon ja ympäristön synonyymihakui-
suudessa: dikotomian kyseenalaistamisessa. Tässä luonto ei ole yläkäsite vaan 
perusaines. Mitä puolestaan tarkoittaa historiallinen perspektiivi eli se, että 
luontokäsite olisi muuttunut ajan saatossa – heikosta vahvasti kontekstisidon-
naiseen? Siis se, että luonto koostuu organismeista ja ympäristö abioottisista 
tekijöistä? Miksi tämä olisi vanhentunut käytäntö? Luonto ja ympäristö ovatkin 
siis ajassa kiinni ja näin kontekstualisoitavissa. Merkittävää ei ole se, mikä on 
ympäristöä ja mikä luontoa, vaan tuo ajallinen muutos ja sen konteksti.

”Ihminen kuuluu luontoon ja ympäristöön. Ympäristö käsitteenä on aika abstrakti. Luontoa on 
kaikki, mikä on tän huoneen ulkopuolella. Ympäristö on se, joka pitää tän huoneen sisällään. 
Luonto on sellainen prosessi, joka pärjää ilman tällaista sosiologista tai poliittista päätäntä-
mekanismia. Luonto pärjää ja on tähän astikin pärjännyt, eikä ihmisen tarvitse siihen mil-
lään tavalla puuttua, ellei ihmisellä itsellään ole siihen intressejä. Luonto korjaa ja luon-
nonvalinnan mekanismit ja prosessit sellaiset lajit, jotka pärjää sellaisissa olosuhteissa niin 
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ne jää sitten jäljelle. Onko ihminen sitten siinä porukassa, niin se on sitten aivan eri juttu.” 
(suomalainen biotieteilijä,Sub3) 

Mitä tarkoittaa se, että luonto ei ole jonkin huoneen sisäpuolella, mutta ympä-
ristö on? Ainakin sitä, että luonto ei ole kaikkialla läsnä. Luonnon mekanismit 
näyttäytyvät täysin ihmisistä irrallaan toimivina. Ihminen on vain yksi laji, eikä 
sillä välttämättä ole mitään merkitystä luonnonvalinnassa. Luonto muuttuu 
jatkuvasti, ja tämä dynamiikka ei tee eroa ihmisen ja muiden eliöiden välillä. 
Tätä vastausta on hyvä verrata näkökulmiin, jossa luontoa ei enää sellaisenaan 
ole, koska ihminen on sen tuhonnut.  

”Mä koen kyllä, että luonnolla on itseisarvo tietyssä mielessä, vaikka se arvo on ihmisen sille 
antama. Luonto on se elementti, jossa ihmisen vaikutus on vähäisempi ja ympäristö sitä ym-
päristöä ja osa luontoa, jossa ihmisen vaikutus on suuri. Luonnolla on ihmisestä riippumaton 
arvonsa, koska mä en näe mitään kovin suurta eroa ihmisen ja muiden eläinten ja kasvienkin 
olemassaolo-oikeuden välillä. Tosiasia nyt tietenkin on, että ihminen nyt on maapallolla do-
minoiva laji, ja luonnon säilyttämistä voi perustella tietysti jo silläkin argumentilla, että se 
on myös ihmiskunnan pitkän tähtäimen edun mukaista, ja näin ollen ei ole mitään suurta ris-
tiriitaa luonnon ja ihmisen välillä. Ympäristö on tietysti kaikki tarkastelijan ulkopuolella 
oleva ympäristö, ja ihmisen osalta sitä on luonto ja ihmisen asuinympäristö ja kaikki se min-
kä kanssa ihminen on tekemisissä. Pääosa ihmisistä ei mitään luontoa tule näkemään, vaan 
näkee sellaista ympäristöä, luonnonelementit mukaan lukien, jossa ihmisen vaikutus on suu-
ri.” (suomalainen biotieteilijä, Sub4) 

Edellä olevassa sitaatissa mainitaan ensi kertaa arvot. Luonnolla on itseisarvo. 
Arvo on annettu sille ihmisten kommunikoinnin tuloksena (vrt. Luhmann 1986). 
Taas palataan dikotomiaan, jossa ihminen ei ole vaikuttanut luontoon, mutta 
ympäristöön kyllä. Se, että ympäristö on osa luontoa, kuvaa ympäristöä eri ta-
voin kuin aiemmin esitetyt käsitykset: se ei välttämättä ympäröi, vaan se voi 
olla segmentti. Jonkinlainen käänne tulee kuitenkin tässä: luonto on ihmisen 
ympäristöä. Luonnolla on kaksoisrooli: se on kaiken perusta, mutta myös erilli-
nen elementti. Kolmas käänne on mielestäni siinä, että ihmiset eivät enää näe 
mitään luontoa – onko beckiläinen ”luonto on kuollut” -ajatus sisällytetty tä-
hänkin? Ihminen näkee siis vain ympäristöä, jossa on luonnonelementtejä.  

”Varmaan jokaisella on vähän oma näkemys. Luonnolla mä käsitän luonnonympäristöä eli 
mitä tuolla ulkona luonnossa on, niin se on luonto. Ympäristö on mulle huomattavasti laa-
jempi käsitys, että se on kaikki mitä meidän ympärillä on. Meillä voi olla niin kuin kaupun-
kiympäristö, sitten on luonnonympäristö sitten meillä on tällainen työympäristö. Ympäris-
tön mä koen minä tahansa ympäristönä, kun taas luonnon mä koen lähinnä luonnonympäristö-
nä. Ihminen kuuluu mun mielestä näihin kaikkiin. Ihminen on osa luontoa. Ihminen on tietty 
vähän erilainen eläin, mutta periaatteessa ihminen toimii biologisesti niin kuin kaikki muut-
kin nisäkkäät. Ei siinä sinänsä ole eroja. (suomalainen biotieteilijä,Sub5) 

Vahvasti kontekstisidonnainen näkemys luonnosta ja ympäristöstä kiinnittää 
haastatellun näkemyksen hänen omaan tulkintaansa (emic). Ympäristö on laa-
jempi käsite kuin luonto, ja sitä eritellään toisin kuin luontoa. Ihmisen alkupe-
rä nostetaan tässä esiin, ja ihmisen ja muiden nisäkkäiden välillä ei haluta 
tehdä eroa. Tässä voi tehdä päätelmän ensimmäisestä ympäristöstä (luon-
nonympäristö), toisesta ympäristöstä (kaupunkiympäristö, muokattu) ja kol-
mannesta ympäristöstä (elinympäristö tai työympäristö). 
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Millaisia suuntia? 

Luonto on koskematon, luonto on metafora ja luonto on esteettinen ja aistilli-
nen. Samalla tavoin ympäristöllä on erilaiset muotonsa kohteena, olosuhteena 
ja ehtona. Ympäristö on ihmisen muokkaama, se ympäröi ja on kiinni yhteis-
kunnallisessa kontekstissa. Seuraavat näkökulmat ovat osoittautuneet tärkeiksi 
tutkimuksessani:

1. aistittu luonto, ympäröivä ympäristö sekä ihmisen muokkaama elinym-
päristö eivät tunne selkeitä tiede- eikä maanrajoja. On havaittavissa, että yh-
teiskuntatieteilijöiden puhe kääntyy tiedon muodostuksessa eksternalisaa-
tioon, jossa implisiittinen tieto muotoutuu eksplisiittiseksi, kun puolestaan 
luonnontieteilijän puheessa eksplisiittiset tiedon muodostuksen tavat kom-
binoituvat luonnon ja ympäristön määritelmiksi.  

2. saksalaisten yhteiskuntatieteilijöiden panos systeemiteoreettisessa, 
antroposentristisessä luontoajattelussa näyttää tulevan vahvasti esille. Sys-
teemeistä puhuvat myös biotietelilijät, mutta on löydettävissä rihma, jossa 
luontokeskeisyys korostuu.  

3. metaforia käyttävät ennen kaikkea (saksalaiset) yhteiskuntatieteilijät: 
luonto on kuollut.

4. heikosti kontekstisidonnaista eksplisiittistä koulukirjamaista jaottelua 
löytyy vain biotieteilijöiltä. Luonto ja ympäristö määrittyvät tällöin samoin 
prinsiipein ajasta ja paikasta riippumatta. 

5. ihminen on osa luontoa ja ympäristöä, mutta eroavaisuuksia on nähtä-
vissä lähinnä suhteessa toimijuuteen ja havainnointiin. Näin tiedon muodos-
tuksessa voidaan nähdä eksternalisaation ja sosiaalisaation yhdistymistä, jossa 
jaetut havainnot luonnosta määrittävät luontoa ja tästä muodostuu hetken 
luonto-metafora. Yhtä lailla on kuitenkin havaittavissa, miten tiedon kom-
binointi erilaisia eksplisiittisiä tiedon rakentumisen elementtejä käyttäen jal-
kautetaan toimintaan (internalisaatio) ympäristö- käsitettä määritettäessä. 
Juuri toiminnan ja havainnon kautta luontoa ja ympäristö määrittävän yhteis-
kunta- ja luonnontieteilijät lähestyvät käsityksineen toisiaan. Näin ymmärryk-
sen välineitäkin voisi löytyä konkreettisen havainnoinnnin ja toiminnan kautta. 
Metaforin ja eksplisiittisin kriteerein tietoaan rakentavat asiantuntijat ovat 
kuvitellussa interaktiotilanteessa heikoimmilla, mitä tulee ohipuhumisen vaa-
raan.

Ihminen muuttaa luontoa ja ympäristöä tai vaikuttaa siihen. Yhdelle luontoa ei 
enää ole, vaan on vain ihmisen muuttamaa ympäristöä, kun taas toiselle luon-
to on jokin ihmisen koskematon konstruktio ja ympäristö puolestaan se, jossa 
ihminen on läsnä. Kolmannelle luonto on kokonaisuus, jonka alla ovat sekä 
ympäristö että ihminen yhteiskuntineen. Luulen, että olisi mielenkiintoista pa-
lata haastattelemaan näitä samoja ihmisiä ja saada kiinni heidän käsityksensä 
tässä ja nyt. Vasta silloin luulisin tulkintoihin tulevan uusia ulottuvuuksia ajan 
ja paikan kontekstin suhteen. Eipä silti, että tulkinnoista yhtään sen pysyväm-
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piä konstruktioita olisi tarkoitus saada kuin nytkään. Itse prosessi kiinnostaa 
edelleenkin.  

Yksi huomio müncheniläisten yhteiskuntatieteilijöiden ajattelussa näkyy mi-
nusta vahvana: beckiläisen ajattelun voimakkuus (luontoa ei ole ja sen joh-
dannaiset), mutta varmasti myös se, että müncheniläinen kaupunkimiljöö 
poikkeaa helsinkiläisestä ainakin kokonsa puolesta. Se, mikä rooli on hoidetuil-
la puistoilla ja toisaalta luonnonmukaisella metsällä ihmisten elämässä, kuvas-
taa vastaajan mielikuvaa luonnosta ja sen merkityksestä yksilön elämässä. Ero 
suomalaisten ja saksalaisten yhteiskuntatieteilijöiden välillä tulee tässä esille, 
eli suomalaisille haastatelluille kaupungin pikkuinen puistikko ei ole luontoa 
vaan ympäristöä, mutta saksalaiselle puisto on luontoa – yleistämättä nyt täs-
säkään kaikkiin suomalaisiin tai saksalaisiin. 

Arkipuheen ympäristö ja luonto poikkeavat toisistaan. Millainen vaikutus käsit-
teiden käsittelemättömyydellä vuorovaikutukseen on esimerkiksi erilaisissa 
poikkihallinnollisissa toimikunnissa? Käsitteiden ankkurointi tilaan selventäisi 
asiantuntijan puhetta. Muutoin vaarana on jatkuva ohipuhuminen, kun toiselle 
asiantuntijalle luonto on ”kuollut” ja toiselle se on ”kaikki”. Seuraavissa lu-
vuissa tarkastellaan juuri asiantuntijuutta, vuorovaikutusta ja työkaluja vuoro-
vaikutuksen onnistumiseksi. 

Agorakävely: suunnista kerroksiin 

Luonto on vain kuva 
tai jäljitelmä viisaudesta, 
sielun sisimmästä; 
luonnolle on ominaista toiminta, 
ei tietäminen. 

(Plotinos) 

Luonto on luonto itsessään, siitä on hyötyä, se on kaunis, sillä on oma merki-
tysmaailmansa (kieli), se opettaa, siinä on idealismia ja henkeä ja se tarjoaa 
näköaloja (Emersonia [1836] mukaillen). Emersonin kuvaus näköaloista johdat-
taa aiheeseeni asiantuntijuudesta: ”Hän havaitsee opinhaluisen tarvitsevan 
paljon muitakin erinomaisia ominaisuuksia kuin täsmällisyyttä ja erehtymät-
tömyyttä, arvauksen olevan usein hedelmällisemmän kuin vastaansanomatto-
man väitteen, ja unien johdattavan syvemmälle luonnon salaisuuksiin kuin sa-
dankaan tarkasti valvotun koeasetelman.”  

Emerson (emt.) jatkaa: ”Ratkaisevat ongelmat ovat nimittäin niitä, joita bio-
logi ja luonnontutkija jättävät huomiotta. Ei ole ihmiselle läheskään niin tär-
keää tuntea kaikkia eläinkunnan yksilöitä kuin tietää, mistä on peräisin ja mi-
hin on menossa tuo ylivertainen ykseys, joka loputtomiin erottelee ja luokitte-
lee asioita koettaen palauttaa moniulotteisuuden yhdeksi.” Emerson ja ja Plo-
tinoksen onltologinen luontokuvaus johdattavat eteenpäin agorakävelyllä. 

Nowotny (2005) kirjoittaa ihmisen tyydyttymättömästä uteliaisuudesta, joka 
on niin luonnon kuin yhteiskunnankin konstruoimaa. Yhteiskuntamme, kulttuu-
rimme ja sosiaaliset kytköksemme ovat osa sitä kokonaisuutta, jossa elämme. 
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Me olemme biologisia toimijoita. Tästä seuraa myös, etteivät luonto, ympäris-
tö ja ihminen ole toisilleen vastakkaisia. Ihmisen rakentama ympäristö on osa 
luontoa: rikkaruohot ovat luontoa, puuaitaan on käytetty luonnon materiaale-
ja.

Kysymys liito-oravien elinoloista palautuu luontoon ja ympäristöön. Miksei lii-
to-oravien asuinalueista (huomaa yhteiskunnallinen määritelmä: asuinalue) 
kiisteltäessä voitaisi puhua yhtä lailla mahdollisesti menetettävistä virkistys-
mahdollisuuksista (toinen luonto ja kolmas ympäristö)? Toisin sanoen yhteisen 
edun nimissä voisi puhua liito-oravien asuinalueiden lisäksi tulevaisuudessa 
menetettävistä sienestys- ja marjastuspaikoista sekä paikallisten asukkaiden 
arvostuksista ja toiveista. Ristiriidoilta tuskin vältyttäisiin, mutta miksi pi-
täisikään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei uusia teitä voitaisi suunnitel-
la tai että kaikki paikalliset asukkaat pitäisivät liito-oravan asuinalueen säilyt-
tämistä tärkeänä. Kyse on keskustelusta, jossa tulevaisuutta arvioitaisiin myös 
tulevaisuuden ihmissukupolvien näkökulmasta. Liito-oravat ja metsän virkis-
tyskäyttäjät pitäisi saada samalle kartalle – keskustelemaan agoralle yhdessä 
yhdyskuntasuunnittelijoiden, yhdistysten edustajien, päättäjien ja myös yrit-
täjien kanssa (vrt. neloskierre). 

Käytännön vuorovaikutus kilpistyy usein laadulliseen kompleksiteettiin (koodi-
en löytymättömyyteen) ja juuri siis erilaisten konstruktioiden viidakkoon. Tie-
to siitä, että ihmiset konstruoivat sosiaalisesti käsityksensä luonnosta, ei ole 
Dickensin (1996) mukaan mielenkiintoinen, koska tuloksena on kuvaus siitä, et-
tä kaikki ihmisen kommunikaatio ja kuvaukset luonnosta ovat sosiaalisesti 
konstruoituja. Mielestäni asia ei ole aivan näin yksioikoinen: minusta on mie-
lenkiintoista se, miten esimerkiksi luonnontieteilijä käyttää koulutustaan ja 
asiantuntemustaan hyväkseen konstruoidessaan käsitteitä ja tutkimussuunni-
telmia ja mitä seurauksia tällä on tutkimukseen. Mikä on eri asiantuntijuuksien 
vaikutus tiedon muodostumiseen ja tiedon käyttöön päätöksiä tehtäessä? Tä-
hän tosin Yrjö Haila (2001b) vastasi, ettei ole mielekästä tutkia jo etukäteen 
tiedossa olevaa: luonnontieteilijä ja yhteiskuntatieteilijä operoivat tutkimuk-
sissa eri käsittein ja eri strategioin. Mielenkiintoista sen sijaan Hailan mielestä 
on saattaa heidät konkreettiseen tutkimusyhteyteen, jolloin monitieteellisyyt-
tä voi tutkia myös kommunikaation näkökulmasta. Miten toisesta tieteenalasta 
otetut mallit tai teoriat ovat mahdollisesti muuttaneet tutkimusta ja mihin 
suuntaan (ks. esim. Buttel 1986)?

Tämän luontoa ja ympäristöä käsittelevän tutkimukseni juuret ovat siis alun 
perin konstruktionismissa, eli toisaalta erilaiset käsitteet ja esimerkiksi ympä-
ristöongelmat konstruoidaan tai ne konstruoituvat (ks. myös Haila 2001a: 13) 
(jos niin voi sanoa, sillä subjektin määrittäminen voi olla mahdotonta juuri ih-
misten erilaisuuden, kontekstisidonnaisuuden ja kielellis-kulttuuristen asioiden 
vuoksi) yhteiskunnassa ihmisten informaationvaihdon ja kommunikaation seu-
rauksena. Luonto, ympäristö tai biodiversiteetti eivät ole olleet missään vai-
heessa "tyhjiä", vaan niillä on ollut ja on sisältö, joka on kuitenkin ambivalent-
ti, kontekstisidonnainen ja refleksiivinen konstruktio. Luonto ja ympäristö saa-
vat moninaisia merkityksiä, eikä siis ole olemassa mitään yhtä luontoa tai ym-
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päristöä (ks. Välimäki 2000; Haila 2001a ja 2003). Käsitteet eivät ole tyhjiä, 
mutta ne voivat olla merkityksettömiä, sisällöttömiä ja kuulumattomissa – eri-
laisina legitimaattoreina poliittisissa prosesseissa. 

Luonto ei ole yksi, eikä ole ympäristökään. Ristiiriidat eivät ole vain tutkimus-
alueiden välisiä, vaan ne voivat olla myös tutkimusalueen sisäisiä ja jopa yh-
den tutkijan sisäisiä ristiriitoja. Ne ovat kontekstisidonnaisia. Usein juuri risti-
riidat luovat tiedon, tutkimuksen ja ennen kaikkea vuorovaikutuksen tarpeita – 
ja myös saavat eri asiantuntijat reagoimaan eri roolejaan käyttäen (tutkijami-
nä, maalaisminä, metsänomistajaminä). Näin myös eksplisiitinen ja implisiitti-
nen tieto kietoutuvat yhteen havainnointeina, määritelminä, systeemeinä ja 
toimintoina (vrt. Nonaka ja Takeuchi 1995) 

Mikä on sosiaalisesti konstruoitua, niin että kulttuuristen mallien taustalla on 
aina operationaalinen malli – voimmehan aina tuottaa näkökulman, joka ei ole 
toimijan vaan havainnoijan näkökulma (Eder 1998: 101). Yhteiskuntatieteissä 
voisi vielä mielestäni olettaakin, että havainnoijan ja havainnoitavan välillä on 
sanallisen vuorovaikutuksen mahdollisuus (yhteiskuntatiede voi olla joko emic
tai etic), mutta miten on luonnontieteiden laita, jos tutkitaan muuta kuin ih-
mistä? Kysehän on jatkuvasta havainnoinnista ja/tai mittaamisesta tutkimus-
ympäristössä (etic-tiedosta) ja tiedon operationalisoinnista. Voitaisiinko sanoa, 
että havainnoiva luonnontieteellinen tutkimus (esimerkiksi maastobiologia) lä-
hestyy kulttuurisia malleja verrattuna laboratoriotutkimukseen siinä, että ha-
vaintoihin vaikuttavat esimerkiksi aika ja se, että inhimillisen toiminnan jäljet 
ovat näkyvissä kaikkialla (Haila 1998: 221)? Toisaalta ihminen on luonnollinen 
toimija ja perustaa toimintansa luonnonprosesseihin (emt.).  

Mitä luonnontieteilijä ajattelee väitteestä, että hän konstruoi omasta luonnon-
tieteellisestä perspektiivistään mittareita sekä määrittää kysymystä ja hakee 
siihen vastauksia omasta perspektiivistään, joka perustuu joko kansallisesti tai 
kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Näin ollen myös metsän biodiver-
siteetin vaihtelut, eroosio tai aids on osa luonnon luonnollista kiertokulkua ja 
me olemme osa sitä. Ihmisen muokkaama ja muokkaamaton luonto toimivat 
samojen ekologisten lakien mukaan (Pietarinen 2000: 39), ja ihminen on luon-
nollinen toimija, jonka toiminta perustuu luonnonprosesseihin (Haila 1998: 
225).

Haila (1990: 50; 1998: 221–223) muistuttaa kuitenkin, että luonnontieteissäkin 
tehdään havainnoivaa tiedettä, josta ekologinen kenttätyö on esimerkkinä. 
Havainnointi tai kuvailu jää harvoin tutkimuksen lopputulokseksi; ne toimivat 
tarpeellisina apuvälineinä, kartoittimina. Se taas, mitä pitäisi kuvailla, riippuu 
siitä, mikä on kohde ja mitkä ovat ne ”faktat”, joita halutaan kuvailla (Haila 
1990: 50; Takacs 1996: 5). Luonnontieteilijätkin voivat puhua arvoista eivätkä 
vain nk. faktoista, jotka nekin on sosiaalisesti konstruoitu aivan samoin kuin 
subjektiiviset arvot (Takacs 1996: 5–6). Nonaka ja Takeuchi (1995) tiivistävät 
erilaiset tiedon muodostumisen tavat eksplisiittisen ja implisiittisen tiedon 
pohjalta (ks. luku 2) sosialisaatioon, eksternalisaatioon, kombinaatioon ja in-
ternalisaatioon. Nämä eri tiedon muodostumisen tavat ovat jatkossa yhtenä 
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ohjenuorana, kun tarkastellaan eri asiantuntijoiden käsityksiä tiedon luotetta-
vuudesta. Onko implisiittinen, kokemusperäinen tieto luotettavaa esimerkiksi 
päätöksenteossa? Konkreettisena esimerkkinä eksplisiittisen ja tacit-tiedon 
(implisiittisen, kokemusperäisen tiedon) merkitys tulee jatkossa esille Etelä-
Suomen metsien suojelutoimikunnan työskentelyssä (Metso-toimikunta) ja siinä 
erilaisten asiantuntijoiden tiedon rakentumisessa ja vuorovaikutuksessa.  

Miten luonto ja ympäristö kokonaisuuksina hahmottuvat suhteessa teknologi-
aan? Turo-Kimmo Lehtonen (2003) käy läpi Bruno Latourin tutkimusta tieteestä 
ja teknologiasta. Latourin (2006) mukaan mustista laatikoista ei tarvitse kiin-
nostua, kunhan ne toimivat moitteettomasti. Tällä hän viittaa esimerkiksi tek-
nologisiin kokonaisuuksiin, jotka muodostuvat useista eri osasista mutta joiden 
osien yhteisfunktiota ei kokonaisuudessaan tunneta. Kokonaisuus purkautuu 
osiksi vain kun jokin osa ei toimi. Kun asia on korjattu, se palautuu jälleen ko-
konaisuudeksi (vrt. Knorr Cetina 1999 ja laboratoriokonteksti vs. laboratorion 
ulkopuolella). Mutta luonto ei purkaudu pysyviksi osiksi. 

Kuka on luontoasiantuntija? Luonto on tuntematon. Luontoasiantuntijatkaan 
eivät tiedä, koe tai hallitse kokonaisuutta. Erilaiset asiantuntijat voivat mää-
rittää, tutkia ja tulkita luontoa konstruktioiden, käsitteiden, systeemien kaut-
ta. Sellaisten kuten biodiversiteetti. Ympäristöstä voidaan tehdä sulkeuma – se 
ympäröi. Voidaan tutkia elinympäristöä, organisaatioympäristöä. Voidaan olla 
täysin tietoisia siitä, että tiedot ovat rajallisia ja vain kohdennettuun ympäris-
töön soveltuvia ja siinäkin tiedot ovat rajallista. Voidaan siis tutkia luon-
nonympäristöä ihmisnäkökulmasta ja vain siitä. Näemme osia muttemme ko-
konaisuutta. Luontoa ei saa kiinni ajallisesti eikä paikallisesti. Aistimme, ko-
emme, järkeilemme, testaamme ja analysoimme ympäristöä. Luonto on meille 
salaperäinen ja pysyy sellaisena. Ympäristön kanssa voi kommunikoida ja se 
kommunikoi takaisin: ympäristö on toimijoita eikä vain järjestelmä. Eri asia 
on, miten nuo reflektiot koetaan, ymmärretään ja tiedostetaan. On kyse näkö-
kulmista ja valinnoista. Ei ole yhtä ympäristöä, ei ole yhtä luontoa, ei yhtä 
metsää eikä yhtä biodiversiteettiä.  

Agorakävelystä poikii jatkokysymys: mikseivät poikkihallinnolliset toimikunnat 
kansallisesti ja kansainvälisesti11 aloita eri asiantuntijoiden näkemysten ja ko-
kemusten kirjon selvittämistä keskustelemalla peruskäsitteistä, joilla operoi-
daan? Ehkä juuri siksi, että käsitteet ovat niin laajoja, kompleksisia ja usein 
vahvasti kontekstisidonnaisia, ambivalentteja ja implisiittisiä näkemyksiä. 
Agorakävely luontoon käsitteenä ja elämyksenä avaa asiantuntijuutta erilais-
ten professionaalisten ja institutionaalisten sidosten taakse. Vaarana voidaan 
nähdä implisiittisen tiedon muuntuminen internalisaation kautta eksplisiitti-
seksi ketteräksi ”aseeksi”: liito-orava on paikallispoliittinen eläin (vrt. Takacs 

11 Ympäristö (environment) tarkoittaa englanniksi esimerkiksi lähiympäristöä, työympäristöä, naapurustoa, 
verkkoympäristöä, toimintaympäristöä. Ruotsiksi ympäristö (miljö) puolestaan esimerkiksi rajautuu lähiympä-
ristöön, muokattuun ympäristöön. Luonto (nature) tarkoittaa englanniksi koskematonta luontoa, ihmisen luon-
netta, muokattua luontoa (polku, puisto) mutta myös luonnonlakia. Saksaksi luonto (Natur) kääntyy koskemat-
tomaksi luonnoksi sekä ihmisen luonteeksi. 
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1996; Jokinen 2004a). Asiantuntijoiden vuorovaikutusprosessin kannalta on 
merkittävää tietää, mistä luonnosta ja ympäristöstä kulloinkin on kyse. Vaikka 
käsitteet ovatkin liikkeessä. Olosuhteista, kohteista ja keinoista keskustelun 
avaaminen antaa työkaluja syventää itse käsittelyn kohteena olevaa keskuste-
lua (esimerkiksi vapaaehtoinen suojelu) – etenkin jos keskustelun aikana teh-
dään muistiinpanoja eri luonnoista ja ympäristöistä. Näkökulman muutos (pa-
radigmakiistelyyn) saattaa auttaa avaamaan mahdollisia spatiaalisia ja tempo-
raalisia kiistoja. 

4. Asiantuntijat, verkostoituminen ja kiista tiedon luotettavuu-
desta
Kuka on asiantuntija? 

Mikä tekee asiantuntijan? Onko kokemusperäinen, implisiittinen tieto asian-
tuntijatietoa, entä kuinka luotettavaa tietoa se on? Mitkä ovat erilaisten asian-
tuntijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen haasteet? Erityisesti näihin kysymyk-
siin paneudutaan tässä luvussa. Tarkemmin sanoen asiantuntijuutta tarkastel-
laan erityisesti implisiittisen tiedon, tacit knowledgen, avoimen asiantuntijuu-
den ja emic-tietouden kautta. Tavoitteena on löytää asiantuntijuuteen, ver-
kostoitumiseen ja kiistoihin tiedon luotettavuudesta erilaisia normatiivisiakin 
ulottuvuuksia, rajapintojen interaktiivisesti ketterän asiantuntijuuden edelly-
tyksistä. Tutkimusote on fenomenologinen siinä mielessä, että käsityksiä tar-
kastellaan haastateltujen omassa kokemusmaailmassa. Jos edellisessä luvussa 
idiografisuus vei deskriptiivisuuteen, on tässä luvussa tarkoituksena päästä sy-
vemmälle ja löytää ituja normatiivisiinkin johtopäätöksiin. 

Tutkimusongelman lähtökohtana on metsän biodiversiteetin väheneminen ja 
tästä seuraavat polittisetkin vuorovaikutustilanteet. Miten konteksti vaikuttaa 
eri asiantuntijoiden vuorovaikutukseen ja mitä tästä seuraa? Ongelmana on 
implisiittisen, vahvasti kontekstisidonnaisen asiantuntijatiedon hyödyntämät-
tömyys ja näin menetetty voimavara metsän biodiversiteetin vähenemisen en-
naltaehkäisemiksi. 

Tämä luku perustuu haastatteluihin suomalaisten metsän biodiversiteettiasian-
tuntijoiden vuorovaikutuksesta. Haastatellut ovat suomalaisia asiantuntijoita 
(neloskierre: viranomaiset–tutkijat–NGO–teollisuus; yhteensä 16 haastateltua). 
Tutkimuksen fokus ei ollut metsän biodiversiteetissä substanssikysymyksenä, 
eikä haastatteluilla pyritty saamaan peittävyyttä iän tai sukupuolen mukaan, 
vaan näkökulmien kirjoa ja siten tietoa asiantuntijuudesta, interaktiosta ja 
tiedon luotettavuuden kiistoista.  

Asiantuntijuuden luonnetta aprikoitaessa käydään keskustelua tiedon luotetta-
vuuden kiistasta. Tässä luvussa tarkastellaan erityisesti kokemusperäistä, im-
plisiittistä avointa asiantuntijuutta yhdistämällä Michel Callonin mallin (ks. lu-
ku 1 osallistumisesta ja edustuksellisuudesta) ajatuksia asiantuntijatiedon ke-
räämisestä ja Nowotnyn käsityksiä heikosta ja vahvasta kontekstista, Nonakan 
ja Takeuchin tiedon rakentumisesta sekä Rappaportin emic- ja etic- malleista. 
Tämä on kehyksenä asiantuntijuuden ja tiedon luotettavuuden tarkasteluun. 
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Ulrich Beckin (1996a: 29–30) tai Anthony Giddensin (1996: 84) ajatuksin asian-
tuntija ei aina tiedä paremmin kuin maallikko. Giddensin (1996) mukaan 
asiantuntijaa ei tule samaistaa ammatinharjoittajaan, sillä asiantuntija voi 
olla kuka tahansa yksilö, joka osoittaa, että hänellä on erityisiä taitoja ja 
tietyntyyppistä tietoa, joka maallikolta puuttuu. Asiantuntemusta voi olla 
monentasoista. Siellä, missä asiantuntija ja maallikko kohtaavat, on 
merkitystä juuri sillä taitojen tai informaation epätasapainolla, joka tekee 
toisesta auktoriteetin suhteessa toiseen. (Giddens 1996: 119).  

”Paikallisten asukkaiden implisiittinen käsitys maantieteestä muuntuu eksplisiittiseksi tutki-
joiden tutkimuksissa. Paikallinen tieto villi-ihmisistä muuntuu universaaliksi tiedoksi karto-
grafien tullessa kuvaan. Paikallisten ihmisten sumeat, arvioidut ja ympäripyöreät uskomukset 
muuntuvat tutkimuksissa täsmällisiksi, varmoiksi ja todistetuiksi tiedoiksi. Etnografisten tie-
tojen muuntuminen maantiedoksi on verrattavissa lapsuudesta aikuisuuteen kasvamisesta, in-
tohimosta tietyksi syyksi tulemisesta, villi-ihmisistä sivilisaatioon tulemisesta tai ensimmäi-
sen asteen intuitioista toisen asteen reflektioksi tulemisesta.” (Latour 1987: 216). 

Asiantuntija oli ennen auktoriteetti, joka puhui tavalliselle kansalle vierasta 
kieltä. Tästä seurasi asiantuntijoiden ylivalta omalla alallaan muiden intressi-
ryhmien ylitse. Asiantuntijat pääsivät hallitsemaan innovaatioita, ja heillä oli 
selvä monopoliasema tiedon suhteen. Professionalismi vaikutti professioiden 
legitimointiin, ja sen kautta pystyttiin kontrolloimaan professioita ja sitä kaut-
ta taas ”illegaaleja” asiantuntijoita. (Hitzler 1994: 13–30) 

Ronald Hitzler (1994) määrittelee asiantuntijan nimenomaan käytetyn kielen 
perusteella, ja tämä kieli ei ole henkilöitynyt. Olennaista ei siis ole se, kuka 
puhuu, vaan se, mistä puhutaan ja miten puhutaan. (Hitzler 1994: 13–30). 

Beck (1996a: 72–73) kuvaa asiantuntijuutta ammattien ja professioiden kautta 
siten, että asiantuntijuudessa on kyse ensinnäkin tiettyjen normalisoitujen 
alapolitiikan lajien vartijoista. Toiseksi asiantuntijat pitävät tiukasti kiinni it-
sevarmasta yksilöllisyydestä. Kolmanneksi asiantuntijuus on ylikansallista, asi-
antuntijat ovat myös globaalien ratkaisujen toimijoita ja neljänneksi asiantun-
tijuus ”alapolitisoituu” siinä määrin kuin vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuk-
sia tuotetaan tai niitä asetetaan vastakkain eri aloilla.

1990-luvun yhteiskuntaa voi kutsua sekä asiantuntijayhteiskunnaksi että asian-
tuntijuuden purkautumisen yhteiskunnaksi: relatiivisesti ja formaalisesti on 
joitakin ihmisryhmiä, jotka ovat sitoutuneet moninaisten – sosiaalisten ja hen-
kilökohtaisten – ongelmien ratkaisemiseen ja päättämiseen. Tärkeintä ei ole 
se, että asiantuntija näyttäisi toteen tietonsa, vaan se, että hän ammattilai-
sen tavoin pystyy täyttämään muodolliset kriteerit. Professionalisoitu asian-
tuntijuus voi olla autonominen, muttei se kuitenkaan ole suvereeni. (Hitzler 
1994: 13–30) 

Väitän, että tuo asiantuntijayhteiskunta on muuttunut niin, että asiantuntija-
verkostoista tai välittäjistä ei puhuta enää samaan tapaan: asiantuntijuus on 
prosessi, joka on kontekstissa kiinni. Asiantuntijuus on läpäisevää. Asiantunti-
juudet eivät ole kiinni instituutioissa, ja maallikoista tai ruohonjuuresta ei pu-
huta juuri lainkaan. Onko nyt niin, että ”kaikki” ovat asiantuntijoita konteks-
tista riippuen ja ne, jotka eivät tiettyyn kontekstiin kuulu, vaikenevat, vaien-
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netaan tai kääntyvät kontekstiin kuuluviksi? Asiantuntijuuden mittarit pelkkinä 
eksplisiittisinä lukuina haastetaan kokemuksellisella, näkemyksellisellä tiedolla 
ja taidolla.

Beckin (1996a: 48–49) mukaan hallinnon (top-down) asiantuntemusmonopoli on 
purettava, koska hallinnon asiantuntijat (institutionaalinen asiantuntijuus) ei-
vät suinkaan aina tiedä, mikä on kenellekin parhaaksi. Asiantuntijuutta pitää 
siis voida laajentaa yhteiskunnassa, eikä sitä pidä rajata ennalta hallinnon asi-
antuntijoihin rajoittuvaksi. Näin tulee tilaa ja tilaus myös kokemusperäiselle, 
näkemykselliselle asiantuntijuudelle. Mutta paitsi implisiittistä emic-tietoutta 
asiantuntijuus voi olla myös eksplisiittistä etic-tietoutta, vaikkei se olisikaan 
nk. laillistetun hallintoasiantuntijan tuottamaa tietoa. Avoin asiantuntijuus 
väljentää asiantuntijuutta. Avoin asiantuntijuus tuo haasteita, joihin tarvitaan 
yhteisesti sovittuja menetelmiä ja sääntöjä. Se, mitä muuta tarvitaan, tuo-
daan esille tämän luvun kuluessa ja johtopäätöksissä. 

Hitzler (1994: 13–30) kuvaa osapuolien riippuvuussuhteita seuraavasti: ruohon-
juuritasoa ei voi olla ilman asiantuntijoiden olemassaoloa eikä asiantuntijoita 
ilman päättäjiä. Jos ruohonjuuritasoa ei enää ole, vaan siitä tulee asiantunti-
joita, ei myöskään ole enää asiantuntijoita, sillä heistä taas tulee päättäjiä. 
Tämä tarkoittaa siis sitä, että asiantuntija ei voi samanaikaisesti edustaa ruo-
honjuuritasoa ja päättäjiä. Hitzlerin malli siis pitäisi joka tapauksessa olemas-
sa olevana jaottelun päättäjien, ruohonjuuritason ja asiantuntijoiden välillä, 
vaikka suhteet muuttuisivat. Beckin mallin mukaista asiantuntijuuden purka-
mista ei tapahtuisi, vaan tapahtuisi vain kiertoa roolin, aseman, strategian tai 
funktion mukaan. Mutta onko mahdollista nähdä jana, jossa päättäjästä tulee 
asiantuntija tai toisinpäin? Käsitykseni lähtee ennemminkin sulaumista ja liu-
dentuneista sykleistä, joissa ei ole eksplisiittisiä pisteitä. 

Mutta kuten on todettu, asiantuntijuudella on monet kasvot – ja tuo Hitzlerin 
malli on minusta purkautunut monimutkaiseksi vyyhdeksi. Aiemmin maallikko-
tietona pidetty asukkaiden tai ympäristöjärjestöjen kuuleminen ruohonjuurita-
son edustajina on purkautunut vähitellen asiantuntijuudeksi. 

Kun tietoa tuotetaan, käytetään ja tuodaan eri tavoin esille, kieli, strategia, 
kohde ja esimerkiksi päämäärä määrittävät asiantuntijuuden laatua. Voidaan 
puhua myös osittaisesta ja kokonaisvaltaista asiantuntijuudesta sekä avoimes-
ta ja suljetusta ekspertiisistä (vrt. Eräsaari 2000b; Willamo 2005; Saaristo 
2000).

1990-luvulla kirjoitettiin, että asiantuntijat korostavat usein teknistä rationaa-
lisuutta ympäristöongelmien ratkaisemisessa (Järvelä 1995). Ruohonjuuritaso 
taas lähtee liikkeelle nopean ratkaisun löytämisestä. Sen edustajat kokeilevat 
eri vaihtoehtoja ilman strategioita tai prinsiippejä, eivätkä he myöskään sys-
tematisoi vastauksiaan. He korostavat arvorationaalisuutta (Järvelä 1995, ks. 
myös Järvelä & Wilenius 1996). Ruohonjuuritaso liikkuu hyvin konkreettisella 
tasolla, kun taas asiantuntijat ovat usein abstraktilla tasolla (ks. Järvelä 1997). 
Rationaalisuuden ja arvorationaalisuuden voisi mielestäni tiivistää tässä myös 
yksinkertaisesti luottamukseksi, hyväksyttävyydeksi ja uskottavuudeksi, jossa 
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yhdistyvät sekä vahvasti että heikosti kontekstisidonnainen tieto. Paikallinen 
asiantuntemus voi olla hyvinkin muuta kuin implisiittistä, arvolatautunutta ko-
kemustietoa (ks. Yli-Pelkonen ja Kohl 2005 ja Yli-Pelkonen 2006). Se voi olla 
tarkkoja tilastoja esimerkiksi lintuhavainnoista tietyssä paikassa ja tietyssä 
ajassa (vrt. Birdlife- yhdistyksen tekemät lintukartoitukset). 

Järvelän (1995) mukaan ympäristöprofessioista tulee poliittista rationaalisuut-
ta määrittelevä kerros maallikkonäkökulman ja asiantuntijanäkökulman väliin. 
Tässä asiantuntijaverkostot osoittavat riskien hallinnan teknisiä normeja, 
maallikot vastaavat riskeihin elämäntavan muutoksilla ja varsinaiset ympäris-
tövaikuttajat luovat uutta instituutiokulttuuria, jonka tehtävänä on sopeuttaa 
toisiinsa maallikoiden ja asiantuntijoiden preferenssi-impulsseja.

2000-luvulle siirryttäessä Kimmo Saaristoa (2000: 34) lainaten ”sekä 
asiantuntijuus että maallikkous ovat kontekstuaalisesti relatiivisia käsitteitä. 
Asiantuntemus on jonkin asian tuntemusta, ja se konstruoituu tilanteittain 
vaihtelevasti.” Hän jatkaa, että asiantuntijuus on muutoinkin ongelmallinen, 
sillä siitä on tullut nyky-yhteiskunnassa ambivalentti: aina löytyy vasta-
asiantuntijoita, ja todelliset asiantuntijat haluavat toisaalta erottautua 
”puoskareista” (emt.). 

Eri toimijat rihmastoituvat Saariston (emt.) mukaan usein asiantuntemuksensa 
mukaan. Rihmastoitumisen päämääränä ei kuitenkaan tulisi olla se, että 
asiantuntijat tai eliitit institutionalisoituvat ja muodostavat omia piirejään,  
joissa he asiasta riippumatta tarkastelisivat asioita oman intressiryhmänsä 
sisäpuolella. Suljettu asiantuntijuus on Saariston kuvaus tieteen 
rajoittuneisuudesta, jossa ei ole sijaa tieteidenvälisyydelle, tai myöskään 
kokemusperäiselle emic- mallin ajattelulle.

2000- luvun alkupuolella on nähtävissä siis muutos: ympäristöprofessiot eivät 
ole välissä, vaan ne ovat tilassa läpäisevänä asiantuntijuutena. Erityisesti tämä 
näkyy ilmastokeskustelussa ja kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa, 
joissa arjen asiantuntijuutta korostetaan tekoina, kokemuksina ja taitoina tu-
levaisuuden sukupolvien huomioimiseksi (ks. esim. Kestävän kulutuksen ja tuo-
tannon (Kultu) -toimikunnan Vähemmästä enemmän ja paremmin -raportti 
(2005) Kestävän kulutuksen ja tuotannon toteuttamiseksi). Ympäristöasiantun-
tijuudesta ja sen avoimuudesta ja sijainnista keskustellaan: 

Päiväkirjamerkintä 28.8.2007: Kultu-toimikunnan jäsenille(tutkija itse mukana) 
lähetetyn kommentointipyynnön eräs vastaus. 

”… Konsultaatio lienee tarkoitettu ennen muuta muille kuin hallitusten edustajille. Kyselylomakkeille 
ei pääse ilman identifioitumista. Hyvä lähtökohta voisi olla, että ministeriöistä lähtee vain yksi koor-
dinoitu vastaus tai ei yhtään vastausta. Vastausten kirjo hallinnosta antaisi oudon kuvan kansallises-
ta valmistelusta. Virkamiesedustajillahan on tilaisuus matkan varrella opastaa ja kommentoida ko-
mission valmistelutyötä. Engot, bingot ja ungot ovat tietenkin vapaita lausumaan mielensä, mihin 
heitä rohkaisen”. (zz-ministeriön virkamies) 
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Yllä olevaa päiväkirjamerkintä12 tuo yhdessä alla olevan sitaatin kanssa oivasti 
esille sidonnaisuuden tai vapauden ottamisen, kontekstin (ja roolien) 
merkityksen viranomaistyössä. Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnan 
(Metso) työskentelyssä eräs ministeriön virkamies esitti seuraavan näkemyksen 
– vaikkakin siis toki aivan eri asiayhteydessä ja asiakonktekstissa kuin edellä: 

Asiantuntijuuden sisäinen (kuten diskurssit) ja ulkoinen (kuten politiikka) 
sidonnaisuus ja vapaus tässä viranomaistyöskentelyssä on kahdessa eri 
toimikunnassa aivan erinäköinen. Ensimmäinen sähköpostitse toimikuntalaisille 
tullut viesti korostaa hallinnon yhtenäisyyttä, edustuksellisuutta. Hallinto on 
sektoreittain ikään kuin suljettu asiantuntijuusalue, jolla on yksi ääni ulos 
kansallisesta kansainväliseen, kun taas järjestöillä nähdään olevan vapaus 
kommentointiin rajoituksetta. Jälkimmäisessä sitaatissa korostuu yksilön 
vapaus myös hallinnossa toimivan virkamiehen näkökulmasta. Hallinta, 
hierarkkisuus ja sulkeutuneisuus hallinnonaloittain kuvaavat siis ensimmäistä 
päiväkirjamerkintää. Jälkimmäisessä keskustelun konteksti on osa toimikunnan 
sisäistä keskustelua silmätysten, mutta tässä hallinnon virkamies ottaa 
itselleen avoimen asiantuntijan mielipiteenilmaisuvapauden ilman hallinnon 
sidosta. Avoin asiantuntijuus tulee esille. Se, onko näillä henkilöillä eri 
tilanteissa erilaiset käsitykset omasta sidonnaisuudestaan tai asiantuntijan 
roolistaan, jää tässä auki. 

Luhmannin (1986) ajatuksia seuraten kaikelle kanssakäymiselle on ominaista 
vakiintumattomuus. Eläminen kontingenssissa (Ahponen 2001: 201) merkitsee 
satunnaisuutta ja mahdollisuutta tehdä ja ajatella toisin, mutta kontingenssi 

12 EU:n Komissio julkisti  vuoden 2007 loppupuolella kaksi toimintaohjelmaa 
• Kohti kestävää teollisuuspolitiikkaa (Towards a sustainable industrial policy) ja  
• Kestävä kulutus ja tuotanto (Sustainable Consumption and Production).  

Pohjustaakseen toimintaohjelmien laadintaa komissio julkaisi heinäkuun lopussa internetissä taustaraportin 
kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta sekä kestävästä teollisuuspolitiikasta. Komissio toivoi eri toimijoiden 
ja sidosryhmien kommentteja toimintaohjelmaan 23.9.2007 mennessä. Taustaraportti, joka on kommen-
tointipyynnön taustalla: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SurveySIPSCP 

Päiväkirjamerkintä 21.11.2001 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuustoimikunnan työskentelyä (2001) seuratessani eräs 
alueellisen metsäkeskuksen edustaja kommentoi: "Kaikilla meillä on tietysti omanvärisemme 
lasit, joiden läpi näitä asioita katsotaan…". Mitkä ovat kommunikaation edellytykset ja vä-
lineet, ja onko asiantuntijuus näin hallittua? Onko tuo joidenkin tahojen tarkoituksella tai ta-
hattomasti ylläpitämä kuva yhteistyöstä? Kenties organisaatiosidonnaisuus ei olekaan näin 
vahvaa (Metso-toimikunta 2001): 
”…Oliko xx-viranomaisen näkemys valtiovallan, yy-ministeriön vai henkilökohtainen? 
Xx-viranomainen: Olen yksilö, eikä minun tarvitse tarkistaa kantoja yy-ministeriöstä. Henki-
lökohtainen näkemykseni on, että suojelualueita tarvitaan lisää.” 
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on myös vapauden ja välttämättömyyden välissä olevaa pelivaraa, jota ei ole 
tunnistettu mutta joka on ajateltavissa (emt. 289).  

Kun yy-ministeriön virkamies toteaa Metso-toimikunnassa, ettei hänen tarvitse 
tarkistaa kantojaan, on tämä sitä pelivaraa, jonka konteksti on avointa ja 
vahvaa ja josta voidaan nähdä vain vakiintumattomia sulkeumia. Eräsaari 
(2003: 142) kuvaa kontingenssia heiluriliikkeenä erilaisten normatiivisten 
ehdotusten ja ontologisten tulkintojen välillä. Vakiintumattomuus, jatkuva 
liike ja kontekstissa tapahtuva päätöksenteko kommunikoinnista tuo valtavan 
haasteen asiantuntijuudelle. Se on haaste erilaisen asiantuntijatiedon 
tunnistamiselle, analysoinnille ja tiedon käyttämiselle.  

Jatkan avoimella asiantuntijuudella. Kaksi biodiversiteettiasiantuntijaa saavat 
minut pohtimaan asiantuntijuutta rooleina. Haastatteluista käy ilmi, miten he 
liikkuvat eri rooleissa saman haastattelun aikana (haastattelijan provosoimana 
tosin; ks. avoin ja aktiivinen haastattelu Holstein & Gubrium 1995, sekä Kvale 
1996).

Haastattelut erään ympäristövirkamiehen ja biologin kanssa avasivat 
mahdollisuuden käyttää hyväksi juonirakenneanalyysiä (Alasuutari 2001: 129), 
ja siten olen tarkastellut haastatteluita tarinana, narraationa, ja tehnyt 
huomioita juonenkäänteistä. Sen lisäksi, että olen pyytänyt haastateltavia itse 
määrittämään asiantuntijuutta aktiivisesti, olen tarkoituksella tehnyt 
havaintoja haastateltavan omasta asiantuntijuudesta erityisesti liittyen 
erilaisiin puhetapoihin ja tiedon muodostuksen tapoihin (siis haastateltavan 
emic ja etic sekä tacit knowledge).  

Yy-ministeriössä työskentelevä virkamies 3 

jk: Jos hieman provosoin, niin kysyn, minkälainen käsitys sinulla on hyvästä ja huonosta met-
sästä. 

Hyvä ja huono on vaarallisia eli… että vastaan subjektiivisesti siitä näkökulmasta, minkälai-
sesta metsästä itse pidän. Näin rajattuna mä pidän kyllä luonnonmetsästä tietysti eniten, se 
on metsässä liikkujalle erittäin antoisaa. Kyllä tietysti yleensä hyvin hoidettu talousmetsäkin 
on käyttökelpoista monessa suhteessa ja sen taloudelliset arvot on ymmärrettäviä, mutta se 
ei saa sydäntä sykkimään sillä tavalla kuin luonnonmetsät… Tämä on nyt ennen kaikkea ret-
keilijän esteettinen kokemus ja myös fyysinen kokemus, kun on jonkin verran tullut loikit-
tua ojien yli ja kiipeiltyä syväauraurien ylitse. 

Minä on tässä luonnossa liikkuja, retkeilijä, jolloin tunteet sekä esteettiset ja 
fyysiset kokemukset ovat vahvasti esillä (vrt. emic ja tiedon sosialisaatio, 
jolloin implisiittiset havainnot ja kokemukset ovat tiedon muodostuksen 
perustana). Implisiittinen emic-tietous ja tacit knowledge tulevat 
virikistäytyjän puheenvuorossa esille. Huomioitavaa on haastattelijan 
tahallinen provosointi ja jopa naiiviksi katsottava kysymyksenasettelu. 
Kysymyksenasettelulla vaikutetaan siihen, mihin rooliin haastateltava tässä 
hyppää.

Haastattelu jatkuu seuraavasti: 

jk: Mikä tiede sinusta parhaiten voi vastata näihin biodiversiteetin uhkakuviin? 
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Luonnontieteilijän pitäisi tietysti sanoa, että maantiede, mutta näin toimii jokainen, joka on 
akateemisen koulutuksen saanut, se ensimmäiseksi sanoo, että kyllä niistä muista hyötyä on 
mutta tämä minun tieteenalani on paras. Eli pyritään olemaan siihen putoamatta ja kyllä se 
täytyy sanoa, että tämä on niin laaja asia, että kaikki tieteenalat siinä kyllä tavalla tai toi-
sella saattavat lähestyä tätä asiaa. Tai ainakin oma kokemus täällä kun työskentelen biodi-
versiteetin suojelun parissa on osoittanut sen, että biologit on tarpeellisia mutta tarvitaan 
myös oikeustieteilijöitä ja biologeja ja metsänhoitajia ja niin edespäin, hyvin laaja kirjo eri-
laisia ammattitaitoja tarvitaan… luonnonsuojeluviranomaisten toiminta on joka tapauksessa 
tässä marginaalista. Se on… me pystytään kaikista merkittävimpiä arvoja turvaamaan. Että 
me ollaan tässä ikään kuin tämmöisenä palokuntana mutta ei me koko ongelmaa ratkaista 
millään. Ei meillä sellaisia voimavaroja ole eikä meille sitä sallita, koska kyllähän meillä kon-
stit olisi. Siitä ei ole kysymys.

Tässä vastauksessa tulee selkeästi ensin omaan koulutustaustaan perustuvan 
asiantuntijuuden puolustus, mutta sitten rationaalinen ajattelu tuo mukaan 
monisektorisen viranomais-tieteenalasidonnaisen näkökulman: 
toimintaperusteinen etic-näkökulma, jossa arvojen turvaaminen on kohde. 
Lopulta haastateltava päätyy miettimään itseään luonnonsuojeluviranomaisena 
ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan osana hallintoa. Palokunta-
asiantuntemuksen vertaaminen ei ilmennä ennakointia vaan toimintaa silloin, 
kun hätä on jo käsillä. Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan kyse on tiedon 
internalisaatiosta, jolloin tiedonmuodostuksen tavoista tulee toimenpiteitä. 

Jatkossa seuraa oman itsensä analysoimista ja haastateltu vaihtaa 
kontekstiaan:

Yhteiskuntasuunnittelijamaantieteilijä, mä olen… tutkintoni koostuu luonnontieteellisestä 
puolesta eli luonnonmaantieteestä ja sitten suunnittelumaantieteestä, joka on yhteiskunnal-
lisesti suuntautunutta. Sehän on niin kuin alueiden käytön suunnittelua. Mulla on niin kuin 
toinen jalka siellä ja toinen tuolla ja siitä syystä… voi sanoa, että mä olen tietyllä tavalla ge-
neralisti tai yleishöylä, että ei oikeastaan samalla ole missään. Mä en näe tässä henkilökoh-
taisesti mitään ongelmaa, mutta jollakin tavalla olen kyllä huomannut, että se on nimen-
omaan olemassa.  

Tästä haastateltava jatkaa monitieteistä pohdintaansa ja itselleen relevantin 
viitekehyksen etsimistä. Hän etsii omaa positiotaan tai professiotaan 
maantieteilijänä yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden välissä. Aivan kuten 
Marja Järvelä (1995) kirjoitti ympäristöprofessioista. Samalla haastateltu tulee 
analysoineeksi näiden tieteiden välisiä eroavuuksia ulkopuolisen näkökulmasta: 

…Eli voi sanoa, että semmoista kovin syvällistä molemmanpuolista kunnioitusta ei näillä tie-
teenaloilla välttämättä ole eikä yhteisymmärrystä silloin, kun ollaan arvojen kanssa teke-
misissä. Silloin on aika syvällisiäkin tieteenteoreettisia lähtökohtaeroja, jotka sitten tulee, 
näkyy. Kyllähän biologit ovat tieteenteoriassaan huomattavasti heikommilla kuin yhteiskun-
tatieteilijät. Se on sitä empirismiä aika alastomasti edelleen. Maantieteen puolella tilanne 
on jo toinen, siellä on muutama paradigma, millä olisi käyty historian aikana, mutta biologi-
assa ei ole vielä nähty eikä nähdäkään todennäköisesti. Se on vaan niin kuin fysiikka, kemia 
.... Mutta se voi kyllä aiheuttaa just sen, että tämmöinen yhteiskuntatieteeseen kuuluva tie-
tynlainen teoreettinen kehikon rakentelu, se tuntuu vieraalta ja turhalta. Se riittää, kun 
tehdään kokeita ja mitataan ja tarkkaillaan, saadaan tuloksia. Silloin voi sanoa, että tässä 
suhteessa tämä populaatioekologia on vähän ollut erilainen. Siellä on ollut ihmisiä, joilla on 
ollut filosofista harrastusta. He ovat rakennelleet teoriakehikoita ja testanneet niitä malle-
ja. Heidän ja yhteiskuntatieteilijöiden välillä voi olla vähän kapeampi ero kuitenkin. Siinä on 
sitten myös se… ne tietyt riskitkin on siinä olemassa sitten. Lähdetään vetämään niistä ekolo-
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giassa tehdyistä varmasti oikeista havainnoista ja teorioista yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja. 
Näitä ääriesimerkkejä kyllä riittää. 

Minusta on mielenkiintoista huomata tiedostetut ja tiedostamattomatkin 
roolien tai positioiden muutokset ja vastausten konstruoituminen omasta 
kokemusmaailmasta representatiivisesti: retkeilijänä, luontoasiantuntijana, 
maantieteilijänä, yleishöylänä, palokuntalaisena. Kussakin eri roolissa 
muuttuvat positiot, ja niiden kautta välittyvä tieto konstruoituu eri tavoin ja 
eri yleisölle. Aikaperspektiivi on ennemmin taaksepäin kuin pitkälle eteenpäin, 
ja tila rajautuu viranomainen–tieteenala–luonnossaliikkuja-kolmoiskierteeseen, 
erilaisten nyanssien siivittämänä toki. Tämä vaikuttaa vuorovaikutukseen ja 
siihen, miten tietoa voidaan käsitellä ja hyödyntää. Asiantuntijat torilla – 
omakohtaiset kokemukset sekä heikosti ja vahvasti kontekstisidonnainen tieto 
vaikuttavat asiantuntijan puhetapaan ja siten vuorovaikutukseen. Atomistinen, 
sulkeutunut positivistinen ote tutkimukseen ja tutkimuksen soveltamiseen 
yhteiskuntapolitiikassa on haastatellun mielestä hankalaa yhtä lailla kuin 
puolestaan on ekologisen, eksplisiittisen etic-tietouden kääntäminen 
yhteiskuntapoliittisiksi ratkaisuiksi. Päästään Nonakan ja Takeuchin (1995) 
jäljille eksplisiittisen tiedon kääntämisestä ja toki myös Nowotnyn ja 
kumppaneiden ajatuksille (2001) ”how science speaks back to society”. Tästä 
on hyvä jatkaa tarkastelemalla toisen asiantuntijan haastattelua. 

Tämä metsäteollisuuden parissa työskentelevä luonnontieteilijä tuo esille 
vallan, tiedon ja vuorovaikutuksen (lähinnä emic-näkökulmasta). Analyysissä 
kiinnitys tapahtuu tiedolliseen, taidolliseen, näkemykselliseen ja 
kokemukselliseen asiantuntijuuteen (siis vahvasti kontekstisidonnainen, 
implisiittinen, kokemusperäinen emic kohtaa eksplisiittisen ja heikosti 
kontekstisidonnaisen tiedon). Seuraava metsäteollisuuden parissa toimiva 
luonnontieteilijä pohtii havainnollisella tavalla ennen kaikkea omaa rooliaan ja 
sisäistä hegemoniakamppailuaan.  

” jk: Sitten hieman tämmöinen provosoiva kysymys: minkä käsitys sinulla on hyvästä ja huo-
nosta metsästä? 

No sanotaan… en mä voi jakaa hyvä tai huono..., mutta se voi olla mulla henk.koht. fiilis,
mikä musta on kiva, ja biologina, luontoharrastajana. Sitten on siitä mikä on metsäteolli-
suuden kantilta hyvä metsä, niin nehän on kaksi aivan eri asiaa. Mulle hyvä metsä 
henk.koht. on semmoinen peikkometsätyylinen aarnialue tai joku tämmöinen, missä on van-
hoja isoja puita ja lahopuuta ja kaiken maailman ötökkää ja on hiljaista ja rauhallista ja 
muuten mukavaa. Aina löytää kaikkea kivaa, biologit aina löytää kaikkea kivaa. Ja sitten taas 
mulle huono metsä on ehkä metsä, joka on hyvää metsää, missä on siistissä järjestyksessä 
tasaikäisiä puita, mieluiten yhtä puulajia, ja sehän on se perinteinen käsitys taas teollisuu-
den piirissä, että mistä on helppo korjata puusato talteen ja pistää pystyyn ja tehdä paperia. 

…No onhan mulla aina ollut tässä tämä ristiriita ja se on edelleen, mutta mun on ollut pakko 
hyväksyä se, että mä teen nyt duunia, mutta totta kai, jos mä nyt olen kerran luontoasian-
tuntija, pakko mun on olla sen luonnon puolella, yrittää edistää asioita luonnon kantilta. 
Sitten mun on toisaalta hyväksyttävä se tosiasia, että metsäteollisuuden tehtävä on tehdä 
rahaa ja siihen ei sitten kaikki hirveät suojelumääräykset ja muut suju. Ja ensi alkuun se oli 
mulle tosi, suoraan sanoen tosi rankka pala, mutta nyt mä rupean ottamaan sen sillä tavalla, 
että minä olen tässä enkä muuta voi, hyväksyn tämän taloudellisen puolen, enkä nyt siitäkään 
kaikkea, mutta ainakin osan. Sitten toisaalta mä nautin siitä, että mä pääsen retkelle Nuuk-
sioon vaikka joka viikonloppu jos mua lystittää tai mökille möyrimään metsään, keräämään 
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suppilovahveroita ja tähän tyyliin. Että mä olen oppinut hyväksymään sen ristiriidan, ja kyllä 
se nykyisin menee ihan sujuvasti, mutta aikaisemmin se oli aika hurjaa.  

Meillä on toisaalta aika selvä diili siinä mielessä tai niin kuin pomon kanssa, että mä en 
tee politiikkaa näillä asioilla. Pomo tekee politiikkaa, mä olen se joka kaivaa sitä tietoa. 
Jos ne haluaa käyttää sitä jotenkin, käyttäköön, mutta mä yritän pitää huolen siitä, että sitä 
käytetään oikein sitä tietoa, ettei lähdetä vääristelemään mitään, joka oli ensi alkuun 
kyllä semmoinen tai se haluttiin kääntää oikeaksi metsäteollisuuden kantilta. Ja nyt mä otin
jossakin vaiheessa hirveän puntarin, kieltäydyin osallistumasta tähän ja sitten ne ym-
märsi.” (metsätalous, luonnontieteilijä 4) 

Metsätalouden parissa työskentelevän luonnontieteilijän haastattelussa 
provosoiva, naiivi kysymys ”hyvästä ja huonosta metsästä” tuo yhden ihmiset 
roolit metsäkeskustelussa moninaisesti esille. Tässä kyseinen henkilö tiedostaa 
itsellään olevan monta päällekkäistä roolia, positiota suhteessa tilaan (aikaan 
ja paikkaan), tietoon, valtaan ja vuorovaikutukseen. 

Tutkijasta vapaa-ajan luonnossa liikkujaan ja siitä metsätaloudessa toimijaksi. 
Omakohtaiset kokemukset sekä luonnontieteilijän tausta yhdistyvät tässä 
luonnon puolta pitäväksi asiantuntijuudeksi, jonka vastapuolelle haastateltava 
asettaa talouden. Haastattelun jatkuessa tästä havainnoivasta, kokeilevasta 
luonnon puolta pitävästä asiantuntijasta tulee linkittäjä ja vartija 
tutkimustulosten, luonnonsuojelumääräysten ja metsäteollisuuden toiminnan 
välille. Tämä on heikosti kontekstisidonnaisen etic-tiedon linkittämistä (vrt. 
eksplisiittisten tiedojen kombinointi ja tiedon internalisaatio, jossa 
eksplisiittisen tiedot muuntuvat toimenpiteiksi). Tässä luonnontieteilijän 
eksplisiittinen asiantuntijuus on pohja, jossa työnpuitteissa ei ole sijaa käyttää 
vahvasti kontekstisidonnaista kokemusperäistä tietoa. Hyvä kysymys on, mitä 
on olla tässä luonnon puolella – voiko luonnon kanssa tehdä sopimuksia? Valtaa 
(professio), tietoa (luonnontieteilijä) ja vuorovaikutusta (vartija ja linkki) on 
tämän asiantuntijan arki, mutta eikö se ole myös politiikkaa (politics)? 

Ristiriitaisuus asiantuntijan eri positioissa suhteessa tutkijataustaan ja 
kokemukselliseen luonnossaliikkujan rooliin sekä suhteessa metsätalouden 
toimintaan tulevat korostuneesti esille. ”Minä–ne”-asetelma on 
mielenkiintoinen: olla ulkopuolisena ja kuitenkin sisäpuolella. Tässä puhutaan 
myös luontosopimuksesta siinä mielessä, että asiantuntija sanoo selvästi 
olevansa työssään luonnon puolella. On siis kyse hegemoniakamppailusta 
yksilönä mutta myös luonnontieteilijänä ja metsässä liikkujana. 

Nostan näistä kahdesta esimerkistä erityisesti jatkoa varten esille 
kokemusperäisen asiantuntijuuden ja myös jatkuvan muutoksen 
asiantuntijuudessa. Toisin kuin esimerkiksi Yli-Pelkonen (2006) tai Vierikko & 
Niemelä (2006) kirjoittavat tiedosta ja asiantuntijuudesta, en ole kiinnittänyt 
asiantuntijaa ja asiantuntijuutta toisiinsa ennakolta enkä myöskään sitonut 
analyysissä haastateltua asiantuntijaa yhteen asiantuntijuuskategoriaan (kuten 
kokemusperäinen asiantuntijuus). Tällainen tieteeseen, informaatiopohjaan, 
ammattiin, asiantuntijuuteen, kokemusperäisyyteen tai tilannesidonnaiseen 
tulkintakehykseen sitominen (Vierikko ja Niemelä 2006: 235) olisi haihduttanut 
ja sitonut tietoa juuri siitä asiantuntijuuden muutoksesta, jota tässä luvussa – 
ja opinnäytteessä ylipäänsä – käsitellään. 
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Asiantuntija määrittää ja arvioi asiantuntijuutta eri tavoin kuin miten itse 
asiantuntijana toimii. Ketteräksi asiantuntijaksi kutsun tiedostettua kontekstin 
vaihtamista ja siten syntyvää hallittua holistista asiantunijuutta. Generalisti 
tai implisiittisen ja eksplisiittisen tiedon linkittäjä ei ole automaattisesti 
ketterä asiantuntija. Tarvitaan joustavuutta, tiedostamista sekä jatkuvaa 
liikettä ja vuorovaikutusta erilaisissa tiloissa. Mitä muuta tarvitaan, pohditaan 
jatkossa biodiversiteetin ja tiedon luotettavuuden kiistaa avaten. 

Metsän biodiversiteetti
Metsässä
On metsä kaunis ja vihanta, 
Me istumme nurmikolla, 
Ja vieno metsän humina, 
Ja hyv´on kaikkien olla. 

Niin vienosti metsä humisee, 
Mä tunnen hyvin sen kieltä: 
Se muistoja mulle kertoilee, 
Jotk´ ihastuttavat mieltä. 

Oi kerro, metsä, oi kerro taas 
Noist´ ajoista hälvenneistä! 
Ei ymmärrä muut sun huminaas, 
Siis mitä me huolimme heistä! 

-Kaarlo Kramsu- 

Metsän biodiversiteetti (monimuotoisuus) on ollut Suomessa yksi 2000-luvun 
alun keskeisimmistä käsitteistä metsiä koskevassa yhteiskuntatieteellisessä 
metsäkeskustelussa. Biodiversiteetti on toisaalta luonnontieteellinen mutta 
toisaalta myös poliittinen ja yhteiskuntatieteellinen käsite (Gaston 1996: 3–6). 
Luonnon monimuotoisuudella on ekologista, taloudellista ja sosiokulttuurista 
arvoa (ks. esim.  Hiedanpää 2004; Hiedanpää & Haila 1995; Niemelä 2000: 218; 
Naskali 1998: 288–335; Posey 1999; Rannikko 2004; Vehkamäki 2006).

Takacsin (1996) mukaan biodiversiteetti on käsite, jonka avulla biologit yrittä-
vät muuttaa tiedettä, luonnonsuojelua, kulttuurisia tapoja, ihmisten arvokäsi-
tyksiä – ylipäänsä käsityksiämme luonnosta – ja lopulta muuntaa itse luontoa. 
Biologit myös yrittävät Takacsin mukaan vaikuttaa poliittiseen päätöksente-
koon, tutkimusresurssien jakoon, luonnon muokkaamiseen ja siten maailman 
rakentumiseen. (Takacs 1996: 2). Geenit, lajit, ekosysteemit ja prosessit ovat 
kiinteästi kiinni yhteiskunnallisessa luonnon arvottamisprosessissa (emt.; ks. 
Oksanen 2000: 82–101). Biodiversiteetti on sosiokulttuurisesti latautunut (ks. 
myös Jokinen 2004b ja Saarimaa 2004).

Toisaalta biodiversiteetin käsitteellä tarkoitetaan eliölajien, erilaisten 
ekosysteemien, ekologisten yhteisöjen, populaatioiden ja geneettisten 
muunnelmien määrää (Dobson 1996). Biologista monimuotoisuutta koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen (ns. biodiversiteettisopimus, SopS 78/1992) 
tavoitteena on maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden 
sisältämien perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen 
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kestävä käyttö sekä luonnonvarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen jako. Sopimuksen tavoitteena on sisällyttää biodiversiteetin 
ylläpito osaksi kaikkea luontoa muokkaavaa toimintaa, kuten maa- ja 
metsätaloutta, kalastusta, metsästystä, rakentamista, kaavoitusta, matkailua 
ja asumista. Lisäksi sopimus kiinnittää huomiota tulokaslajien ja 
geenitekniikalla muunneltujen eliöiden säätelyyn. 

Rion konventiossa (Convention on Biological Diversity 199213) sovittiin 
kansainvälisesti tavoitteista, joiden mukaan taloudellinen ja sosiaalinen 
kehitys sovitetaan luonnonvarojen määräämiin puitteisiin niin, että luonto ja 
inhimillisen kehityksen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. Siinä 
otetaan kantaa monimuotoisuuden semantiikkaan – mistä biodiversiteetti on 
konstruoitu. Sosiaalinen tuodaan vahvasti omana osanaan esille, vaikka onkin 
mielenkiintoista, että tekstissä ei avata sosiaalisen sisältöä (kuten ei 
ekologistakaan). Tiede ja koulutus otetaan kuitenkin irralleen esimerkiksi 
sosiaalisesta ja ekologisesta. Tieto ja tiede irrotetaan. Sosiaaliseen viitataan 
ihmisten ja valtioiden roolien ja vastuiden kautta ottamalla mukaan sekä aika- 
että paikkakonteksti. Vahvan kontekstisidonnaisuuden ei pitäisi olla este 
haittojen ehkäisemiselle, eli konventiossa painotetaan sitä, että 
tulkinnanvaraisuus ei saa estää toimimasta biodiversiteetin vähenemisuhan 
torjumiseksi. Rion konventio ottaa kantaa asiantuntijuuteen tiedon, vastuun, 
ajan ja paikan kannalta. Siitä on luettavissa monitieteisyyden tukeminen ja 
erityisesti tuki erilaisen asiantuntijatiedon hyväksynnälle.  

Kansallisesti katsottuna biodiversiteetti avataan metsälaissa seuraavasti: 
kansallisen metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät 
antavat kestävästi hyvän tuoton samalla kun niiden biologinen monimuotoisuus 
säilytetään (Metsälaki 12.12.1996/1093).

Luonnonsuojelulain tavoitteena on puolestaan 1) luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitäminen, 2) luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, 3) 
luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, 4) 

13 “Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, 
terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this 
includes diversity within species, between species and of ecosystems. Conscious of the intrinsic value of 
biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational,cultural, recrea-
tional and aesthetic values of biological diversity and its components. Affirming that the conservation of 
biological diversity is a common concern of humankind. Reaffirming also that States are responsible for 
conserving their biological diversity and for using their biological resources in a sustainable manner, Not-
ing also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scien-
tific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat, 
Aware that conservation and sustainable use of biological diversity is of critical importance for meeting the 
food, health and other needs of the growing world population, for which purpose access to and sharing of 
both genetic resources and technologies are essentia. Determined to conserve and sustainably use biological 
diversity for the benefit of present and future generations.” 
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luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä 5) 
luonnontutkimuksen edistäminen (Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096). 

Metsälaissa kiinnittyy huomio kohtaan monimuotoisuuden säilyttämisestä. 
Ihminen saa tuoton ja ihminen säilyttää. Luonnonsuojelulaissa vastaavasti 
huomio kiinnittyy kohtiin ylläpitäminen (vrt. säilyttäminen metsälaissa), 
esteettisyyden vaaliminen (ihmisen näkökulmasta), kestävä käyttö (ihminen 
käyttää), luontotoimijoiden mukaantulo ja innostaminen sekä erilaisen 
tutkimuksen edistäminen (asiantuntijuudet). 

Kun edellä on kuvattu kansainvälisiä ja kotimaisia sopimuksia ja lakeja, on nyt 
syytä pohtia asiantuntijuutta. Keitä ovat metsän biodiversiteetin asiantuntijat? 
Viranomaiset ja tutkijat? Entäpä erilaiset yhdistykset ja metsän 
virkistyskäyttäjät? Jälleen päästään heikosti ja vahvasti kontekstisidonnaiseen 
tietoon.

Metsän biodiversiteetin asiantuntijoina on tässä tutkimuksessa 
konteksisidonnaisuus muistaen käsitelty myös erilaisia luontoharrastajia tai 
maanomistajia (ks. luonnonsuojelulaki esim. ed.; Yli-Pelkonen & Kohl 2005 
sekä Callon 1999). Paikallinen tieto on usein vahvasti kontekstisidonnaista, 
kokemusperäistä, piilevää eli sitä niin sanottua ”tacit knowledgea” (Nonaka & 
Takeuchi 1995), jota on vaikea määritellä sen kontingentin, implisiittisen 
luonteen vuoksi. Tämä tieto on kiinni puhujan asiantuntijuuden raameista ja 
rooleista sekä ajasta ja paikasta (vrt. Knorr Cetina 1999 ja Nowotny et al. 
2001), ja siksi se ei ole myöskään siirrettävissä paikasta toiseen samalla tavoin 
kuin heikkokontekstinen tutkimustieto. Piilevää tietoa, kokemuksia, voidaan 
siirtää tekemisen ja vuorovaikutuksen avulla, siis sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa (Ståhle & Grönroos 2002: 91). Jaetut havainnot ja 
kokemukset sekä konkreettiset toimenpiteet jossakin tilassa ovat tässä 
peruskysymys: miten ja miksi tällaista tietoa voisi hyödyntää metsien 
biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi. 

Laaja asiantuntijuuden kirjo on luonnonsuojelulaissa sisäänkirjoitettuna. Näin 
ollen siitä voidaan löytää perusteet eri toimijoiden kuulemiseen, 
kouluttamiseen, edustamiseen ja osallistumiseen (vrt. Callon 1999; Kohl & 
Sairinen 2004; Yli-Pelkonen & Kohl 2005). Miten avoin asiantuntijuus kytkeytyy 
erilaisten asiantuntijoiden biodiversiteettikäsityksiin ja tiedon 
luotettavuuteen? Tätä pohditaan jatkossa. 

Olen kysynyt haastateltaviltani, mitä on metsän biodiversiteetti, ketkä ovat 
biodiversiteettiasiantuntijoita ja millaista on luotettava tieto. Asiantuntija-
haastatteluista on haettu näkökulmia metsän biodiversiteetin asiantuntijuu-
desta. En ole ennakolta enkä analyysissä sitonut haastateltuja esimerkiksi pro-
fession tai instituution mukaan eli tällaista peittävyyttä ei ole tavoiteltu. Si-
taatit tuovat esille aineiston monikerroksisuuden, ja olen jäljittänyt asiantun-
tijuutta edelleen erityisesti muutoksen, kokemusperäisen tiedon ja vuorovai-
kutuksen haasteiden tutkimiseksi. 
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Biodiversiteetti ja kolme näkökulmaa 

Käsitteenä metsän biodiversiteetti ei ole tyypillinen esimerkki vahvasta tai 
heikosta kontekstista, vaan se voi olla esimerkki välivyöhykkeen kontekstista 
(Nowotny et al. 2001). Voidaan toisaalta ajatella biodiversiteetin olevan pai-
kasta tai ajasta riippuvainen käsitys asiasta, jolloin biodiversiteetin määrittä-
minen saa vahvan kontekstisidoksen. Tällöin haastatellun kokemuksellinen tai 
näkemyksellinen tieto tuo yhdessä haastattelijan kokemusten ja näkemysten 
kanssa merkityksiä metsän biodiversiteettikäsitteen rakentumiseen tietyssä 
ajassa ja paikassa, tilassa. Biodiversiteetti on tällöin ad hoc -tyylinen päätös 
(Gladwin 1989) senhetkisessä kontekstissa. 

Heikon kontekstin biodiversiteettikäsite määrittyy puolestaan eksplisiittisestä 
lähtökohdasta, jolloin biodiversiteetti voidaan määritellä henkilön taustasta, 
ajasta tai paikasta riippumatta aina samalla tavalla. Tällöin myöskään haastat-
telijan kontekstilla ei ole merkitystä. Tällainen heikon kontekstin kysymys on 
Pertti Töttöä (2000) lainaten: ”Mikä alkuaine on kysymyksessä (lyijy vai tina)?” 
Koska nämä alkuaineet voidaan erottaa nykytiedon valossa toisistaan, on vain 
yksi vastaus oikein. Vastauksen oikeellisuus ei siis ole millään tavoin riippuvai-
nen henkilön alkuperästä ja taustasta. 

Haastatteluaineistossani on nähtävissä karkeasti kolme erilaista tapaa hahmot-
taa metsän biodiversiteetti. Käsitteet ovat liukuvia ja asiantuntijat vaihtavat 
rooliaan ketterästi tilassa. Teen kolme sulkeumaa, joiden avulla avaan asian-
tuntijoiden vuorovaikutuksen haasteita. Nämä yleistykset haastatteluaineistos-
ta voidaan äärimmillään sulkea seuraavasti: 

1. heikosti kontekstisidonnainen, eksplisiittinen, atomistinen, etic, tiedon 
rakentumisen kombinaatiot 

2. heikon ja vahvan kontekstin välissä oleva policy-ohjautuva, holistinen 
näkemys, jossa implisiittinen ja eksplisiittinen tieto kohtaavat (kombi-
naatio ja internalisaatio) 

3. vahvasti kontekstisidonnainen, implisiittinen, emic, tacit knowledge 
(sekä tiedon rakentuminen sosialisaation kautta eli jaettujen havainto-
jen kautta mutta myös tiedon eksternalisaatio, jossa käsitteet ja meta-
forat vaihtuvat). 

Tämä jaottelu perustuu alla oleviin asiantuntijahaastatteluihin, mutta huo-
mautan samalla, etteivät sitaatit ole yksioikoisessti suoraan luokiteltavissa mi-
hinkään yllä esitettyyn kategoriaan. Mielenkiintoista jatkon kannalta on pohtia 
näitä käsitteitä asiantuntijakäsitteiden ja tiedon luotettavuuden suhteen – mil-
laisia sulkeumia voidaan tehdä? 

1. Heikko konteksti: biodiversiteetti on eksplisiittisinä rakenteina, systeemei-
nä, lajiston rikkautena; eksplisiittisinä määrinä esitetty biodiversiteetti-käsite 
(vrt. tiedon rakentuminen kombinoimalla eksplisiittistä tietoa).  

”… lajien monimuotoisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta, mutta toisaalta sitten toiset 
on sitä mieltä, että myös rakenteiden monimuotoisuus on osa biodiversiteettiä, ekosystee-
mien monimuotoisuus on osa biodiversiteettiä ja jopa metsän toimintojen kirjo on osa biodi-
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versiteettiä... Joissain kohdin me mennään hyvin pitkälle siitä asiasta mitä mä itse näkisin, 
että on loppujen lopuksi kiivaimman keskustelun aiheena. Herää kysymys, että onko biodi-
versiteetti-käsite ikään kuin vetää kaikki mahdollinen tämän kohdan käsitteeseen alle.” 
(tutkija 2) 

Sitaatissa tutkija pohtii lähinnä ekologien sisäistä asiantuntijuuskeskustelua ja 
siinä esiintyvää variaatiota. Sulkeuma tehdään ekologisen keskustelun ympäril-
le, ja jonkinlaisena heittona esitetään, ettei ”kaikkea mahdollista ole syytä 
vetää biodiversiteetti-käsitteen alle”. Näin ollen seuraavassa sitaatissa esiin-
tyvät yhteiskunnalliset linkit lienevät tätä ”kaikkea mahdollista”. 

Biodiversiteetti määrittyy siis edellä rakenteina, jotka ovat biologisen tiede-
keskustelun keskiössä. Asiantuntijuus on legitimoitua, heikosti kontekstisidon-
naista. Biodiversiteetti rajautuu ekosysteemitarkasteluun ja mieluiten rajaa 
yhteiskunnallisen keskustelun ja kontekstin sen ulkopuolelle, jottei ”biodiver-
siteetti ole kaikkea mahdollista”. Biodiversiteettitutkimus ei ole läpäisevä tut-
kimuksenala, vaan se on luonnontieteellistä tutkimusta. 

Kuva 3. Heikko konteksti 

2. Vahvan ja heikon kontekstin välissä, jossa heikosti kontekstisidonnaiseen 
biodiversiteettimääritelmään, mittaamiseen ja tiedon merkityksen korostami-
seen liitetään yhteiskunnallinen, poliittinen keskustelu määritelmistä ja toi-
menpiteistä (vrt. tiedon kombinaatio ja internalisaatio toimenpiteinä). Kuiten-
kin niin, että

”perusta on se biologinen komponentti”. ”Kun puhutaan biodiversiteetin suojelusta ja kei-
noista, niin siihen liittyy yhteiskunnallinen sisältö ja siitä tulee laaja yhteiskunnallinen ja po-
liittinen kysymys”. (tutkija 6)

”Biodiversiteetti on luonnon monimuotoisuus Suomessa, eli siihen kuuluu geneettinen moni-
muotoisuus, lajien runsaus ja eri elinympäristöjen eli ympäristötyyppien runsaus, ja lähinnä 
se luontainen runsaus on luonnonsuojelun tavoitteena. ...mahdollisimman luonnontilaisia 
ekosysteemejä ja lajeja ja laajaa geneettistä perimää. Luonnonsuojelun tavoite, luonnon-
suojelu ja biodiversiteetti on eri käsitteitä. Luonnonsuojelu on tämä poliittinen liike tai 
tämä tehtävä, mitä mäkin tässä edustan, ja sitten taas biodiversiteetti on puhdas käsite.”
(NGO 2) 
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”Eli sehän on, melkein mikrobitasolta voidaan sanoa jo, siinähän on maaperäkysymykset, tie-
tenkin, siellä on valoisuus, liittyy vesi- ja kosteuskysymyksiin. Mutta kyllä tietenkin se maa-
perä ja se lajisto kaiken kaikkiaan, mutta myös ns. geodiversiteetti eli maaperä mun mielestä 
on erittäin tärkeä siihen, että mikä on se edellytys sille lajistolle, että se on rikas… metsä 
kestää paremmin erinäköisiä luonnon muutoksia kun se on monimuotoinen kuin että se ei ole 
monimuotoinen... on se hirveä sääli, jos joku sanotaanko liito-orava tai saimaannorppa, joka 
on kumminkin meidän tämmöisiä lippulaivoja, jos ne vielä kuolee sukupuuttoon, totta kai me 
voidaan, pitää katsoa omaan peiliin, että missä tässä mättää. Että silloin me ei olla onnis-
tuttu, se on näin.”(viranomainen 1) 

Ero heikon kontekstin sitaatteihin ei ole selkeä, ja yhtä hyvin myös vahva kon-
teksti välkkyy läpi. Siitä huolimatta nostan tämän omaksi kohdakseen, sillä 
tässä perusta on hyvin eksplisiittisessä tiedossa, mutta samalla biodiversiteet-
tiin kuitenkin liitetään myös yhteiskunnallisia, poliittisia näkökulmia ja siten 
lavennetaan biodiversiteetin käsitettä. Etenkin toiminta eli ”emme ole onnis-
tuneet” on konkreettinen toimenpide, jossa eksplisiittinen tieto ei olisi muun-
tunut toimintatavoiksi (paikallisiksi toiminnoiksi esimerkiksi saimaannorpan 
pesimäalueilla).

Kuva 4. Heikon ja vahvan kontekstin välissä 

LI
N

K
IT

E
ko

lo
gi

se
t, 

ta
lo

ud
el

lis
et

 
ja

 so
sia

al
ise

t 
as

ia
nt

un
tij

uu
de

t

EKOSYSTEEMIN MONIMUOTOISUUS

LAJIT

GEENITTOIMINNOT RAKENNE

LI
N

K
IT

E
ko

lo
gi

se
t, 

ta
lo

ud
el

lis
et

 
ja

 so
sia

al
ise

t 
as

ia
nt

un
tij

uu
de

t

EKOSYSTEEMIN MONIMUOTOISUUS

LAJIT

GEENITTOIMINNOT RAKENNE

EKOSYSTEEMIN MONIMUOTOISUUS

LAJIT

GEENITTOIMINNOT RAKENNE

EKOSYSTEEMIN MONIMUOTOISUUS

LAJIT

GEENITTOIMINNOT RAKENNE

3. Vahva konteksti, jossa kokemuksellisuudella on keskeinen sija. 

Nyt nähdään biodiversiteetin olevan ennen kaikkea teoriassa ja käytännössä 
eri tavoin muokattu ja muokkautuva käsite. Biodiversiteetti on ihmisen muok-
kaama, sosiaalisesti konstruoima käsite, määritelmä (eksternalisaatio). Se on 
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uusi käsite ja muokkautuu eri tiloissa (aika ja paikka) eri tavoin: teoria ja käy-
täntö (sosiaalisaatio ja jaetut kokemukset) puhuvat eri tavoin. Luonnon osalta 
tässä diskurssissa on variaatiota: toisaalta se on kaikki elollinen ja eloton, toi-
saalta se nähdään itseisarvona. Ihminen on osa luontoa. Elinympäristöt kaikki-
naisuudessaan kuuluvat biodiversiteettiin. Mittaaminen on hankalaa.  

Biodiversiteetti on ajassa muuttuva käsite. ”Joka viides vuosi keksitään samalle asi-
alle joku uusi hieno nimi. Biodiversiteettiä on kaikki mikä liikkuu omilla voimillaan, luon-
toon ei kuulu rakennettu maa – paitsi ajallaan sekin muuttuu jälleen luonnoksi. Se ei oo tek-
niikkaa mut se on elävää elämää. ... Sana suojelu, mä en tykkää siitä ollenkaan, mä pu-
hun mieluummin säilyttämisestä. Luonnollahan on omat lakinsa kanssa elämässä, että eihän 
tämmöistä vakiotilaa ole olemassakaan.” (NGO3) 

”Poliittisesti määräytyvä käsite, joka on dynaamisessa muutoksen tilassa. Tutkijan on 
turha ottaa kantaa sen muotoon, koska silloin hän tekee politiikkaa. Yhteisöjen tehtävä on 
päättää, mitä biodiversiteetti sisältää ja mitä ei. Sillä käsitteellä yritetään suitsia ihmisen 
vaikutusta siihen osaan luontoa, jota ei mitata inhimillisellä toiminnalla, esim. talous. Kaikki 
nämä on meidän ihmisten keksintöjä kuitenkin, ei se mistään luonnosta tule.” (tutkija 7) 

”… että tiedeyhteisö, tämmöinen minkä mä oletan tätäkin termiä rakentaneen, siellä se käsi-
te on muokkautunut tietynlaiseksi ja esimerkiksi jos käytännön metsätaloutta kohti men-
nään, se voi hyvinkin olla erilainen se ajatus siellä. Mutta silloin vaikeaa on taas sanoa, 
onko jompikumpi tai ehkä… ei pidä tavoitella, voidaan sanoa, että joku on ymmärtänyt sen 
oikein, joku väärin, vaan monessa tapauksessa voi olla se, että metsätalous haluaakin tai 
luulee puhuvansa eri asioista, mutta se erehtyy käyttämään biodiversiteetti-termiä, joka 
on ehkä määritelty jossakin hyvinkin tarkasti... … ei kun just tämä ’suojella’. Niiden olemas-
saolon edellytyksiä, eliölajien hengissä pysymisen edellytyksiä pitää kyllä ylläpitää, mutta se 
että mitä sitten jos joku kuitenkin… että tunnetaanko me ne mekanismit niin hyvin, että 
sitten jos joku laji katoaa jostain, tiedetäänkö me ihan oikeasti mistä se johtuu” (NGO 1) 

”Silloin kun puhuu biodiversiteetistä, jotenkin puhuu juuri sellaisesta ihmisen ulkopuolella 
olevasta. Luonto on ikään kuin semmoinen yleiskielen, joka viittaa kaikkeen, siis se viittaa 
oikeastaan biodiversiteettiin, mutta sitä käytetään erilaisissa konteksteissa. Se on ainoas-
taan se konteksti mikä ratkaisee. Oikeastaan mulle on samantekevää, onko se [metsä moni-
muotoinen] vai ei. Metsä on metsä. Kaikki vastaukset ne on siis tämmöisiä hyötyvastauksia,
että siitä on hyötyä, mutta että onko sillä joku arvo sillä, että se on monimuotoinen... No pe-
riaatteessa kyllä ehkä niin, siis monimuotoisuus ylipäätään on aina arvo. ...että se ei koske 
pelkästään jotain luontoa vaan se koskee kaikkea: ihmisiä, yhteiskuntaa, kulttuuria, mitä ta-
hansa... …siis suojelu on pelkästään vain ja ainoastaan ihmisen toiminnasta lähtöisin ole-
va. Luonnolla ei ole mitään vaateita sen suojelun suhteen, ja kaikki suojelutoimenpiteet, 
jotka on, ne ihminen tekee, ihminen päättää ne. Jos suojellaan jotain, periaatteessa pitää 
suojella kaikkea. Ei meillä ole mitään mittaria, miksi me suojeltaisiin jotain yhtä ja ei suojel-
taisi jotakin toista... Mä olen niin kyyninen vanha ihminen, että mua ei paljon liikuta, onko 
valkoselkätikkaa oikeasti. Totta kai mä voisin kahvipöydässä jonkinlaisen moraalisen närkäs-
tyksen nostaa, mutta en mä sitä varmaan enää iltapäivällä edes ajattelisi.” (Tutkija 3) 

Edellä oleva viittaus muistuttaa Latourin hybridiajattelua ja toimijaverkkoa 
(1991): mikä on teknologiaa, mikä on luontoa, mikä on kulttuuria, ja voidaan-
ko niitä koskaan erottaakaan toisistaan. Latourin mukaan luonto ja kulttuuri 
eivät ole erotettavissa toisistaan – ei voida sanoa, mikä on ihmisen aiheutta-
maa ja mikä ei. Ihmisyhteisö on hybridinen: luontoon ja kulttuuriin liittyviä il-
miöitä ei voida erottaa toisistaan. Niinpä luonto ja yhteiskunta eivät ole seli-
tyksiä ilmiöille, vaan ilmiön selittäminen on näiden yhteen kietoutumisen se-
littämistä. Kieli muotoilee ja antaa merkityksiä, ja näin tulee siirtymiä ilmiöi-
den selittämisessä. Se, miten ilmiöitä selitetään, perustuu pitkälle siihen, mi-
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ten niitä on koeteltu. Se, millä tavalla ilmiö selitetään, on kiinni selittäjistään 
ja olosuhteista – siis kontekstista (vrt. Knorr Cetina 1999 ja Nowotny et al. 
2001) ja siitä, miten ilmiö kommunikoidaan (vrt. Luhmann 1986). Implisiittinen 
vahvasti kontekstisidonnainen biodiversiteetti on kiinni kontekstissa, se on vä-
line (vrt. systeemin ulkopuolella oleva luonto). Kiista sanoista biodiversiteetin 
suojelu, ylläpitäminen vai säilyttäminen ei laskeudu toimenpidetasolle, vaan 
jää käsitekeskusteluksi. Itse biodiversiteetti ei aiheuta niinkään kärhämää eri 
kansalaisjärjestöjen edustajien välillä, vaan nimenomaan toimenpiteistä käy-
tettävien verbien suhteen ollaan kriittisiä. Tämä taas kuvastaa ennemminkin 
rajapinnoilla tapahtuvaa politikointia ja biodiversiteetin politisointia. Mitä tu-
lee omakohtaiseen kokemiseen (valkoselkätikka ei ole henkilökohtaisesti tär-
keä) kuvastaa vahvasti mielikuvien voimaa, jotka ovat irrallaan minkäänlaises-
ta holistisesta, integroidusta saati kumulatiivisesta kontekstista.

Kuva 5. Vahva konteksti, jossa biodiversiteetti liukuu tilassa erilaisina metaforina ja 
kokemuksina. 

Metsän biodiversiteetille löytyy sekä heikon että vahvan kontekstin elementte-
jä. Biodiversiteetti ei pelkisty yhteen vastaukseen, vaan saa haastatellun poh-
timaan vaihtoehtojen välillä (sekä–että eikä joko–tai), mutta se saa myös te-
kemään sulkeumia siitä, mitä biodiversiteetti haastatellun mielestä ei ole. Ky-
symys latautuu arvoilla, kokemuksilla, näkemyksillä, sopimuksilla ja tieteen-
teorialla.

Metsä itsessään on metsää monimuotoisuuksineen, eikä sitä kiinnosta väitte-
lymme tai käsityksemme. Ei silti, että käsityksemme olisivat irrallaan metsien 
tulevaisuudesta tai meidän tulevaisuutemme irrallaan metsistä. Me puhumme, 
kirjoitamme ja väittelemme biodiversiteetistä, mutta Serresiä (1994: 67) lai-
naten ”maapallo puhuu meille voimien, yhdyssiteiden ja vuorovaikutusten 
termein”. Pyrkimys ymmärtää metsien biodiversiteettiä ja sen merkitystä on 
inhimillistä toimintaa, jonka perustana on se, että ihminen vaikuttaa ekologi-
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siin systeemeihin luonnollisena toimijana aivan kuten muutkin eliöt (Haila ja 
Levins 1992: 37). Ihminen muuttaa myös metsien biodiversiteettiä, mutta niin 
tekevät muutkin eliöt (vrt. käsitys luonnosta ja ympäristössä, jossa ihmisen 
katsottiin olevan ainoa eliö joka muuttaa ympäristöään luvussa 3). Niinpä rele-
vanttia ei ole kysymys muutoksesta sinällään vaan se, miten ja mitä varten 
(emt.) metsien biodiversiteetti muuttuu.  

Kokemusperäiselle tiedolle ja sen hyväksyttävälle käytölle vallan, tiedon ja 
vuorovaikutuksen toreilla on tilaus: se on puskeutumassa vahvasti esiin, mutta 
kokemusperäisen tiedon käyttö suodaan lähinnä vain kansalaisjärjestöjen asi-
antuntijoille. Toisaalta arvokeskustelu ja järjestöjen vahva tuleminen osaksi 
tiedon tuottajia, välittäjiä ja mm. valmistelutoimikuntia tuovat implisiittisyy-
den, emic-tietouden, myös osaksi hyväksyttävää asiantuntemusta (legitimaatio 
ja vallankahva). Helppoa se ei varmasti ole, mitä kuvaa hyvin eräs NGO-
puheenvuoro Suomen luonnonsuojeluliiton ja Terveyden edistämiskeskuksen 
yhteisseminaarissa:

Näistä ei mitenkään yksiselitteisistä määritelmistä tai jaotteluista jatkan bio-
diversiteettiasiantuntijuuteen ja sen pohdintoihin syventäen edellä aloitettuja 
keskusteluja asiantuntijuudesta, tiedon luotettavuudesta ja vuorovaikutukses-
ta. Näkökulma muuttuu nyt interaktion suuntaan konstruktioista. 

Asiantuntijuus

1. Heikko konteksti 

”[Maallikoita ovat] Semmoiset, joilla ei ole… jotka ei ole oman toiminnan kautta… yhteydes-
sä tähän kysymykseen tai sitten ei ole hankkinut minkäänlaista tietoa. Asiantuntijaksi sanoo 
varmasti helpommin useampi itseään kuin maallikoksi… Asiantuntijuuteen liittyy jonkinlai-
nen tieteellisen pohjan omaaminen myös, että faktojen kerääminen. Mä en kutsuisi vielä 
asiantuntijaksi, jos on itse tarkkaillut luontoa ahkerasti.” (Tutkija 1) 

Eksplisiittinen tieteellinen tieto kombinoidaan eksplisiittisen tieteellisen tie-
don kanssa ja tätä kautta määritetään asiantuntijuutta. Pelkkä luonnon ha-
vainnointi (sosiaalisaatio) ei vielä ole perusta asiantuntijuudelle. Tässä teh-
dään jako professioasiantuntijoiden ja ”illegaalien” asiantuntijoiden välille. 
Käytännössä siis maallikot nimittävät itseään asiantuntijoiksi ilman eksplisiit-
tistä, tieteellistä pohjaa. Näin ollen asiantuntija ei paikallinen lintuharrastaja, 
joka toimii esimerkiksi rengastajana. 

”Maallikoita varmaan metsäkysymyksessä voisi olla ainakin ns. suuri yleisö siltä osin, jos he 
eivät omista metsää, jos he tavallaan seuraavat tätä keskustelua, mutta eivät ole sillä ta-
voin aktiivisia toimijoita tai jos he eivät ole esimerkiksi sieltä yhdistyspuolelta mukana.
Hehän ovat myöskin paneutuneet, että ehkä sitten nämä ei-maallikot, olivat ne sitten asian-
tuntijoita tai joitakin muita toimijoita, sieltä löytyy sitten tietysti… jos aloittaa tutkijakun-

Päiväkirjamerkintä 18.9.2007 Liikkuminen, ympäristö ja ihminen -seminaarista: 

”Olemme vaihtaneet nimeä sen mukaan, mitä on yhteiskunnassa tarvittu. Nykyään olemme 
avoin järjestö: enää ei tarvitse olla itse sairas voidakseen toimia järjestössä.” (terveysalan -
NGO) 
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nasta, sieltä löytyy tämmöisiä tutkija-asiantuntijoita, joilla on metsäekosysteemeistä tie-
toa tai metsätaloudesta tietoa tai näistä sosiaalisista kysymyksistä tietoa.  Sitten siellä on 
tämä metsänomistajakunta, jotka joltain osin voivat olla valistuneita maallikoita, joltain 
osin voivat olla sitten asioissa aika syvälläkin sisällä, ainakin heillä sitten omistajamielessä on 
semmoinen suora intressi siihen. Sitten on tietysti erilaiset viranomaistahot, jotka vastaa 
metsäasioiden eteenpäin viemisestä Suomessa, lähinnä maa- ja metsätalousministeriö ja sen 
alaiset organisaatiot ja sitten nämä metsäkeskukset, jotka antaa asiantuntijanäkemystä
metsien hoitoon. Sitten tulee nämä, joita ei voi maallikoiksi kutsua siinä mielessä, että pa-
neutumisen aste on varmaan aika syvä, niin erilaiset järjestöt, luonnonsuojelun saralla 
toimivat yhdistykset ja liitot ja tämän tyyppiset organisaatiot, ympäristöjärjestöt ylipään-
sä.” (Tutkija 6) 

Tässä maallikoita ovat ensin kaikki ja asiantuntijuus on eksplisiittiseen tietoon 
tai koulutukseen sidottua (professio). Omistaminen ja asiantuntijuus liitetään 
tässä aluksi yhteen. Juonen käänteen myötä eritellään tarkemmin asiantunti-
joita, joita sittemmin ovat suuret metsänomistajat. Aktiivi toimijuuskin tuo 
asiantuntijuuden (kansalaisjärjestöintressi). Tutkijat ovat asiantuntijoita (sekä 
sosiaalinen että ekologinen ja taloudellinen). Mielenkiintoista on, että metsä-
omistajakunta määrittyy lopulta valistuneiksi maallikoiksi. Viranomaisasiantun-
tijuudessa korostuvat erilaiset metsäinstituutiot. Syvä paneutumisen aste (spe-
sialismi – ei generalistinen) kuvaa järjestöasiantuntijuutta.  

On selvää, että tässä asiantuntijuus ei ole pelkästään tutkijatietoa. Asiantunti-
juudesta on löydettävissä tässä neloskierre. Eksplisiittinen tiedon rakentumi-
nen jossa kuitenkin on sijansa tiedon internalisaatiolle eli eksplisiittinen asian-
tuntijatieto siirtyy toiminnaksi. 

2. Heikon ja vahvan kontekstin välissä 

Seuraavassa sitaatissa asiantuntijuus kiertyy merkitysten ympärille. 

”…mä en tiedä mikä osa kansasta kuuluu tähän ryhmään [maallikoihin], mutta varmaan kau-
hean iso. Kyllä ne on tietysti kovin maallikoita, siinäkin mielessä, että heille metsä ei mer-
kitse, ympäristö ei merkitse sillä tavalla mitään... Kaikki muut sitten on asiantuntijat tietys-
ti eri tavalla ja eri sektoreilla… Koska tähän asiaan liittyy näitä luontopuolia, liittyy 
metsätalouspuolia, asiantuntijoita löytyy joka lähtöön. Ja tietysti jotain huippuasiantun-
tijoita, jotka hallitsee kaikkia sektoreita hyvin. Sanotaan vaikka niin, metsätalouspuolelta 
ei valitettavasti löydy kovinkaan paljon semmoisia asiantuntijoita, jotka olisi taas tällä eko-
logisella puolella kovin hyviä. Suomessa operoivat metsäyhtiöt eivät ole Suomessa palkanneet 
juurikaan biologeja.”(Tutkija 2)

Maallikkous on vallitsevaa ja tulkitsen, että olisi tarvetta enemmän eksplisiitti-
selle biodiversiteettiasiantuntijuudelle eri sektoreilla (vrt. neloskierre). Mie-
lenkiintoista sitaatissa on, että sektoroituminen johtaa suljettuun asiantunti-
juuteen – huippuasiantuntijuuteen, joka hallitsee kaikki sektorit. Jäin kysy-
mään, että, mitä nämä sektorit ovat: onko kyse intradisiplinaarisuudesta eli 
tällaisesta erilaisen ekologisen tiedon asiantuntemuksesta vai tarkoitetaanko 
tässä tosiassa esimerkiksi linkitystä yhteiskuntakontekstiin. Tulkitsen, että 
haastattelussa kaivataan holistista näkemystä, jossa kuitenkin on vahva ekolo-
gisen asiantuntijuuden ydin. 

Asiantuntijoiden luotettavuus ja merkitys kyseenalaistetaan: on metsäpuolia ja 
on luontopuolia. Metsäyhtiöt eivät sitaatin mukaan palkkaa biologeja (ekologe-
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ja?), joten ekologinen tieto jää käyttämättä metsäyhtiöissä. Jatkokysymys on, 
millaisia asiantuntijoita metsäyhtiöt palkkaavat ja olisiko ekologisella biodi-
versiteettiasiantuntemuksella mahdollista vaikuttaa metsäyhtiöiden toimin-
taan (vrt. metsätalouden parissa toimivan luontoasiantuntijan haastattelun 
viittaus politikointiin)? 

Seuraavassa sitaatissa korostuu holistisuus, mutta verrattuna edelliseen sitaat-
tiin tässä ydin ei ole pelkästään eksplisiittisessä ekologisessa asiantuntijuudes-
sa, vaan asiantuntijoiden tasavertainen vuorovaikutus on keskeistä.

”Totta kai se maallikko voi olla asiantuntijakin, mutta asiantuntija voi olla se joka tutkii 
sen kokonaisuuden laajemmassa mielessä. Mutta en mä pidä välttämättä erillään sitä, että 
myös maallikko voi olla asiantuntija.  Mutta asiantuntija on se, joka yrittää toteuttaa näi-
tä tavoitteita tai tutkia niitä syy-seurausasioita... Mutta se kokonaisuus ei ole vaan sitä la-
jistoa sinällään, vaan siinä on sitten nämä muutkin kysymykset tulee ilmi. Kysymys tästä asi-
antuntijan väitteestä on paljon laajempi ja ehkä maallikolle vaikeampi ymmärtää, jos sitä ei 
avaa tai selitä, että mitä asiantuntija tällä tarkoittaa, jolloin mä näen, että nämä kaksi ehkä 
puhuu vähän omaa kieltä. Koska se voi olla, että tämä maallikko ei ymmärrä, mikä tämä hy-
vinvointi tässä nyt sitten on yhtäkkiä, jos ei ole siitä, että tämä maallikko hakkaa sen puu-
määrän ja saa sitä taloudellista tukea, saa sitä siis hyödyntää ja siihen se loppuu. Joka tie-
tenkin on hyvinvointia.” (viranomainen 1) 

Tässä korostuu tiedon rakentuminen kombinoimalla eri alojen asiantuntemusta 
yhteen, mutta päädytään myös toimintaan, jossa asiantuntijalla on vastuu sel-
ventää omaa asiantuntijuutta maallikon ymmärtämällä kielellä. Herää tietysti 
kysymys, millainen tämä kieli kulloisessakin tilassa on ja onko asiantuntijalla 
osaamista myös tässä vuorovaikutuksessa? Oletuksena on maallikon suppea nä-
kemys ja asiantuntijan laaja-alainen kokonaisvaltainen ja monikerroksinen 
perspektiivi. Maallikon asiantuntemus kytkeytyy konkreettiseen puhetapaan ja 
näkemyksellisyyteen, jossa ei tule mukaan teoreettista ajattelua tai kokonais-
valtaista yhteiskunta–luonto-ajattelua. Asiantuntija puolestaan hahmottaa yh-
teiskunnallisen kytkennän. 

Jos edellä korostuivat tavoitteet, seuraavassa sitaatissa pohditaan asiantunti-
jaksi ryhtymistä ja kansallisuuden merkitystä. Oletuksena on, että jo suoma-
laisuus takaa laaja-alaisen asiantuntijuuden. Holistinen näkemys, jossa lopulta 
tulee vertaus beckiläiseen ”luonto on kuollut” – metaforaan (vrt. eksternali-
saatio, jossa eksplisiittinen tieto kohtaa tacit knowledgen). 

”Kyllä suomalaisista vissiin meillä kaikki on vähän asiantuntijoita näissä metsäkysymyksissä. 
Aika monella on metsään hyvin läheinen suhde, että jokaisella on varmaan jonkinlainen 
mielipide ja jonkinlainen oma kokemus pohjana. Jokaisella on varmasti jotain sanottavaa. 
Asiantuntijoiksi kai sitten lähinnä ryhtyy ihmiset, jos niillä on palava halu ryhtyä metsistä 
asiantuntijoimaan. Kyllä ne hakeutuu sitten johonkin töihin ja tehtäviin. Mutta Suomessa 
varmaankin on hyvin tärkeää, että metsistä esimerkiksi päätetään hyvin laajapohjaisesti
ottaen mukaan eri ryhmät: metsänomistajia, joita on hyvin paljon Suomessa, myös kansalais-
järjestöjä, jotka tavallaan kanavoi luonnonsuojelunäkemyksen näihin keskusteluihin, tietysti 
metsäsektori kokonaisuudessaan. Paikalliset virkistyskäyttäjät ja tämmöiset tahot on aika 
hyvin loistaneet poissaolollaan Suomen metsäpolitiikan päätöksistä tähän mennessä. Tai 
viime aikoina. Enhän mä sitten ole ollut paikalla. Mun mielestä melkein jokainenhan meistä 
on metsän virkistyskäyttäjä. Ei se ihan nyt riitä, että oletetaan, että kun ne kaikki työ-
ryhmän jäsenet kuitenkin tavallaan virkistyskäyttää metsää, että me ajettaisiin myös 
sitä. Mun mielestä pitäisi olla vähän vahvemmin mukana.  Mun mielestä Suomessa ei ole täy-
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sin maallikkoja metsäkysymyksissä. Sen sijaan jossain Englannissa alkaa olla tällaisia ihmisiä, 
jotka eivät ymmärrä metsistä loppujen lopuksi mitään. Ja ehkä jossain Hollannissakin olen 
tavannut sellaisia ihmisiä, jotka olisi hävittänyt koko metsäekosysteemin. Jopa WWF:ssä 
olen tavannut sellaisia ihmisiä, joista voisi melkein sanoa, että parempi kun ei puhuisi 
metsästä.” (NGO 2) 

Tässä suomalaisia verrataan englantilaisiin ”metsäkansana”, jolla vielä on asi-
antuntemusta. Kokemuksellista virkistyskäyttäjän asiantuntemusta peräänkuu-
lutetaan erilaisissa politiikkaprosesseissa, mutta asiantuntijuuden takuu ei ole 
kuitenkaan jossakin järjestössä toimiminen. Ei myöskään voi olettaa, että eri-
laisissa politiikkaprosesseissa virkistyskäyttäjäksi riittäisi ”metsäkansalaisuus”, 
vaan pitäisi haastatellun mukaan saada edustuksellisuus (ks. Callon 1999 ja 
Kohl & Sairinen 2004) mukaan. Mielenkiintoista on kokemuksellisuuden nosta-
minen osaksi asiantuntijuutta (sosiaalisaatio). Toisenlaisen puolen asiantunti-
juudesta valottaa ”asiantuntijaksi ryhtyminen”: jonkin asian ajaminen on asi-
antuntijuutta (valtaa ja politiikkaa).

Seuraavassa on asiantuntijuutta ja maallikkoutta lähestytty toiminnan kautta. 

”Mutta että jos asiantuntijoita tulee kahta kautta, että tietysti kaikki se mikä tulee taval-
laan koulutuksen kautta, silti on monenlaista asiantuntijaa sekä metsäammattikunnan puo-
lelta että tämmöisen muun koulutuksen kautta. Mutta kyllä näkisin, että aika monissa kysy-
myksissä aika laajaakin asiantuntemusta on tämmöisillä monilla käytännön tekijöillä ja toi-
mijoilla. Musta Suomessa monilla asian harrastajilla on tavallaan ympäristöjärjestöissä ja 
lintuharrastajilla ja muilla äärettömän syvällistä asiantuntemusta, metsiin liittyvää 
asiantuntemusta.” (Tutkija 5)

Verrattuna aikaisempiin tässä tulee esille käytännön kokemusten ja koulutuk-
sen voimakas painotus. Asiantuntijuus ei ole yksi, vaan se muodostuu erilaisten 
ihmisten osaamisesta, ja yhdelläkin ihmisellä on useita eri asiantuntijuuksia. 
Järjestöjen asiantuntemus korostuu. Callonin (1999) mallin mukaisesti asian-
tuntijatietoa saadaan kouluttamisen kautta, mutta myös käytännön toiminnal-
la, jossa edustuksellinen sekä eriasteinen harrastajien asiantuntemus korostu-
vat. Tässä sitaatissa annetaan tunnustus järjestöjen asiantuntemukselle. Mitä 
tarkoittaa tässä syvällinen asiantuntemus, jää auki. Voisi ajatella sen olevan 
paikallisesti hyvinkin tarkasti havainnoitua tietoa tietyssä ajassa ja paikassa. 
Miten tätä asiantuntemusta hyödyntävät koulutuksen kautta tulevat asiantun-
tijat ja missä on mahdollinen kuilu, miksei tieto päätyisi tutkijoiden tai päät-
täjien käyttöön? Onko kyse tiedon luotettavuudesta vai ennemminkin luotta-
muksen ja vuorovaikutuksen puutteesta? Näitä asioita tarkastelen seuraavassa 
luvussa.

3. Vahva konteksti 

Vahvasta kontekstista puhuttaessa asiantuntijuudesta ja maallikkoudesta tulee 
puolestaan vahvasti aikaan, paikkaan ja tilaan sidottua: kokemuksellinen, nä-
kemyksellinen, paikallinen. Näkökulmamana omakohtainen (emic) pitkäaikai-
nen omakohtainen kokemus tuo asiantuntijuuden. Omakohtaiset havainnot ja 
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aistimukset jossakin tilassa ovat asiantuntijuutta, jossa implisiittinen tieto 
kohtaa implisiittisen tiedon (sosialisaatio). 

”No ainakin minä, mutta siis suuri osa… Hyvä kun mä sanon johdonmukaisesti aina, että se on 
tapauskohtainen. Mutta näin mä oikeasti ajattelen, että lähtökohtaisesti kaikki on maallik-
koja ja sitten vasta se konkreettinen tilanne …siitä se oikeasti vasta ratkeaa. Sitten kun mä 
sanon, että kaikki on maallikkoja, periaatteessa kaikki on lähtökohtaisesti myöskin asian-
tuntijoita, että ei oikeastaan ole sellaista tapaa, millä me voidaan erottaa, esimerkiksi met-
säkysymyksissä ei mitään yhtä selvää rajaa voida siihen vetää, koska ne tiedot… Siis jos aja-
tellaan, että on asiantuntija, jolloin siis käsitteellisesti siihen liittyy, että niillä on jotain 
tietoa, siis jota muilla ei ole ja sellaista tietoa on kaikilla. Lähtökohtaisesti kaikilla on sel-
laista tietoa, mitä jollakin muulla ei ole. Siis että ihmisellä, joka on asunut peltonsa vie-
ressä 30 vuotta tai 40 vuotta tai 50 vuotta, siinä on semmoista tietoa, mitä ei voi olla 
kenelläkään muulla kuin sillä tyypillä, joka on siinä asunut. Se on tehnyt ne havainnot, se 
on sen ilman haistanut ja maistanut ja sillä on lähtökohtaisesti sellaista tietoa. Asiantunti-
ja, jos asiantuntijamäärittely lähtee siihen, että asiantuntija on joku, jolla on sellaista 
tietoa, jota jollain muulla ei ole, niin lähtökohtaisesti kaikki on asiantuntijoita tietyssä 
mielessä. Mutta se palaa aina siihen kontekstiin ja siihen konkreettiseen tilanteeseen.

Vasta-asiantuntija, se on jälleen täysin tilannesidonnainen. Vasta-asiantuntijahan voi olla 
vaikka saman tutkimuslaitoksen kaksi tutkijaa, joista toinen… Siis vasta-asiantuntija-
määritelmässä joku on jotakin vastaan, ja se käsitteellisesti viittaa jotenkin silloin siihen, et-
tä toisella on hegemoninen asema, toisella on se jollakin lailla valtasuhde siihen, jolloin 
se vasta-asiantuntija on se, jolla on heikompi valta-asema. Siis asema suhteessa siihen 
toiseen, jonka kautta siitä tulee vasta-asiantuntija.” (Tutkija 3)

Toisin sanoen paikallinen kokemus ja näkemys ovat asiantuntijuutta – konteks-
tista riippuen. Tämä sitaatti vertautuu Latourin ajatuksiin siitä, miten paikal-
lisväestön implisiittisestä tiedosta saadaan eksplisiittistä tietoa tutkijoiden kä-
sittelyssä (vrt. myös eksternalisaatio), mutta yhtä lailla siis myös Nonakan ja 
Takeuchin (1995) ajatuksiin tiedon sosialisaatiosta. Tosin tässä omakohtainen 
havaintotieto ei ole jaettua havaintotietoa välttämättä eli yhden ihmisen ha-
vainnot ja aistimuset 40 vuoden varrelta ovat tyypillistä implisiittistä vahvasti 
kontekstisidonnaista tietoa, jonka luotettavuudesta kiistellään. He-
genomiakamppailussa, jossa toisella on aistittua, paikallista tietoa ja toisella 
eksplisiittistä tietoa samalta alueelta, nousevat vuorovaikutustaidot vahvasti 
esille. Asiantuntijoiden tasavertaisuus on koetuksella. Onko tällaisissa tilan-
teissa mahdollista nostaa konflikti voimavaraksi esimerkiksi poliittista päätök-
sentekoa ajatellen? Asiantuntijoiden kohtaaminen jaetussa tilassa (tässä esi-
merkiksi pellolla) tulkin (neutraali välittäjä) avulla saattaa tuoda uudenlaista 
tietoa, jota kumpikaan asiantuntija ei yksinään olisi pystynyt tuottamaan (vrt. 
Knorr Cetina 1999). 

Seuraavassa pohditaan asiantuntijan monikasvoisuutta. Vahvasti toimijaan, ai-
kaan ja paikkaan sidottu asiantuntijuus ja maallikkous tuo mielenkiintoisella 
tavalla käytännön esiin: 

”Se riippuu tietysti nyt taas kerran, että mistä puhutaan. Metsätyömies on asiantuntija 
omalla alallaan. Jokainen on asiantuntija metsässä sikäli kun lähdetään siitä ajatuksesta, 
että Suomi elää metsästä ja suomalaiset ovat metsäkansaa. Mä en nyt rajaisi tätä asiantun-
tijuutta kovin tiukasti, vaan pikemminkin pitäisi hyväksyä se, että asiantuntijoita on mo-
nenlaisia ja heidän tieto, tietämyksensä tasot vaihtelevia. Että ei voi myöskään sanoa, et-
tä biologit olisivat ainoat asiantuntijat metsässä. Tämmöistä asiantuntijuuden väkivaltaista 
rajaamista pitäisi varoa. Välillä olen huomannut, että metsäalan, metsätalouden edustajat 
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on huokailleet sitä, että kaikkihan nyt on asiantuntijoita metsässä. Se on ymmärrettävää 
kyllä, koska muiden mielipiteiden huomioon ottaminenhan ei aina varmaan ole helppoa, mut-
ta näin huokailee muutkin asiantuntijat... Oikeastaan kaikki on maallikoita jossain suh-
teessa, vastaavasti. Hyvinkin erikoistunut metsäteknologi on täysin maallikko, mitä tulee 
metsämaaperän ekologiaan. Minä olen täysin maallikko, jos ajatellaan sitä, että pitäisi 
saada elantonsa puita kaatamalla.” (viranomainen 2)

Yksilökohtaisesta ammattiasiantuntijuudesta aloitetaan, ja siihen myös pääte-
tään asiantuntijuuden määrittäminen. Kyseinen viranomainen pitää maallikko–
asiantuntija-linjausta harhauttavana ilman kontekstiin sitomista. Asiantunti-
juus pitäisi sitoa kontekstiin ja syvyyteen, jolloin sen piiriin mahtuvat niin 
metsuri kuin ekosysteemitutkijakin. Asiantuntijuus lähenee spesialismia mutta 
emic-näkökulma on yhtä varteenotettavaa asiantuntijuutta kuin etic-
näkökulmakin, kunhan konteksti on selvillä: missä kontekstissa toiminta tai 
järkeily tapahtuu. Edustuksellinen asiantuntijuus haastetaan tämän mukaan 
käytännön toiminnan asiantuntijuudella. 

Edellä käsitellyistä sitaateista nostan esiin tarkemmin muutaman ajatuksen. 
Maallikkouden kääntöpuolella on asiantuntijuus – kaikki ovat kontekstiin katso-
en niin maallikoita kuin asiantuntijoitakin. Koulutus ja lukeneisuus ovat asian-
tuntemuksen takana. Toisaalta kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja paikalli-
suus luovat asiantuntijuutta. Miten voi ryhtyä asiantuntijaksi – tässä siihen tar-
vitaan palava halu, jossa mitä ilmeisimmin tiedollinen asiantuntijuus halutaan 
liittää esimerkiksi etikkaan tai arvokeskusteluun. 

Edustuksellisuuden ongelmaa pohditaan asiantuntijatyössä: kuka edustaa vir-
kistyskäyttäjää, joita periaatteessa kaikkien suomalaisten voisi ajatella ole-
van, mutta joita ei kuitenkaan tällä mandaatilla ole sinällään mukana laaja-
pohjaisissa neuvottelukunnissa. Kokonaisvaltaisen osaamisen, tiedon ja näke-
myksen vastapuolella on jatkuvasti tarve erikoisasiantuntijoille, paikallisille, 
kokijoille. Nämä eivät sulje pois toisiaan. Erilaisissa järjestöissä virkistäytymi-
sen asia on esillä, mutta luonto- ja ympäristöjärjestöissä se ei ole ollut pääl-
limmäisenä. Tämä johtaa jatkokysymykseen, keiden tulisi olla edustamassa 
virkistyskäyttäjiä – martat sienimaaston puolustajina golf-
kenttäsuunnitelmissa? Tämän pohdiskelun jälkeen vedän yhteen kolme asian-
tuntijuustulkintaa aineistosta: 

1. biodiversiteettiasiantuntijuus fragmentoituu (suljettu, spesialisoitu, 
heikko konteksti, jossa professionaalisuus on asiantuntijuutta), 

2. se rekonstruoituu (biodiversiteetti kattaa myös poliittisen, sosiaalisen 
asiantuntijuuden sulkeumia, heikon ja vahvan kontekstin välissä, jolloin toi-
minnalla on vahva merkitys asiantuntjuuden perustana),

3. biodiversiteettiasiantuntijuus on täysin avointa (asiantuntijuus on 
kaikkialla, vahvasti kontekstisidonnainen temporaalisesti ja spatiaalisesti, jol-
loin kokemuksellisuus tuottaa asiantuntijuuden). 

Avaan edellisiä tulkintoja nostamalla erilaisia asiantuntijuusesmerkkejä esille. 
Nämä asiantuntijuudet eivät kiinnity suoraan yksittäisiin asiantuntijahaastatte-
luihin.
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1. eksplisiittinen tieto –asiantuntijuus (etic). Spesialisti tai atomisti. 

2. prosessiasiantuntijuus – hallinta, keinot (poliittiset prosessit).  

3. tunneasiantuntijuus – kokemuksellisuus (implisiittisyys, emic-tietous). 

4. verkostoasiantuntijuus – linkki, tulkki ja välittäjä. 

5. aikajana-asiantuntijuus: historia ja nykyisyys, ennakointi ja seuranta 

6. kokonaisvaltainen tulkki, holisti 

7. generalisti, avoin 

Nämä erilaiset asiantuntijuudet ovat nyt jatkotarkastelussa johtolankoinani 
asiantuntijoiden interaktiivisuuden tarkastelussa. Mitä haasteita tai ongelmia 
voi ilmetä tiedon luotettavuuden suhteen, kun spesialisti kohtaa kokemusmaa-
ilmaansa peilaavan asiantuntijan? Asiantuntijoilla voi kontekstista riippuen olla 
eri asiantuntijuuksia päällekkäin. Asiantuntijuudet ovat kerroksellisia, linkittä-
viä ja komplementaarisia (täydentäviä). Miten? Siitä seuraavassa. 

Kiista tiedon luotettavuudesta 

Millaista on luotettava tieto metsän biodiversiteetistä ja miten kiista tiedon 
luotettavuudesta avaa ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosessia? Tieto 
(kuten myös usko ja totuus) on aina epävarmaa, se on relatiivista ja konteks-
tisidonnaista (Hacking 1999).

Ympäristökysymyksiä leimaa tiedon epävarmuus. Takacsin (1996) mukaan bio-
diversiteetistä on tullut ase päämäärien saavuttamiseen, tai yhtä hyvin liito-
oravien tai valkoselkätikan esiintymisalueista on tullut vallan välikappaleita 
yhdyskuntasuunnitteluun tai luonnonsuojeluun (ks. Jokinen 2004a ja b). Millai-
sia haasteita biodiversiteettitiedon käytölle on? Seuraavassa on tarkasteltu 
biodiversiteettiä niin eksplisiittisen ja implisiittisen tiedon luotettavuuden ja 
asiantuntijoiden interaktion haasteiden kautta. 

1. Heikko konteksti 

”Sanoisko noin, että on helppo keskustella numeroilla, koska ne on tällaisia konkreettisia. 
Silloin kun keskustellaan sitten tämmöisellä kuvailukielellä, silloin täytyisi aina mennä sa-
maan paikkaan katsomaan mitä milloinkin tarkoittaa. Mua on itseä häirinnyt se, että hyvin 
monesti tässä vuosien varrella on joutunut käymään kiivaitakin keskusteluja, missä on pu-
huttu ihan samoista asioista, mutta on puhuttu eri kielellä. Jos mulla olisi ollut näillekin 
selkeä määritelmä tai kuvailu tai numeraalinen juttu, ei tarttis kinata yhtään. Tällainen nu-
meraalisuus on siinä mielessä hyvä, mutta tämä kuvailu tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyisi 
paljon enemmän kuin nykyisin keskustella keskenään muutenkin kuin vain lähetellä sähköpos-
tiviestejä ja tavata toisiaan jossakin. Ennen vanhaan tämä oli toisaalta helpompaa, kun oli 
aikaa syödä pitkiä lounaita ja viettää iltaa ja oli ihmisiä tekemässä. Töissä esimerkiksi 
vaikka konekirjoittajia oli olemassa ja oli kerrosemäntiä, jos nyt ajattelee niin kuin itseänsä, 
nyt tekee kaikki hommat itse, ja se tarkoittaa sitä, että ihmisten kanssa tapaaminen jää ai-
van liian vähälle.” (NGO 3) 

Kyseinen järjestöihminen peräänkuuluttaa eksplisiittistä heikon kontekstin 
etic-tietoa päätöksentekoa varten. Kuvaileva tieto aiheuttaa ristiriitoja, ja sik-
si tässä on vahva usko yhdenmukaisten käsitteiden ja mallien voimaan asian-
tuntijuudessa. Mielenkiintoista on kaipuu entiseen aikaan (vuorovaikutustilan-
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teisiin), jossa asiantuntijuus on rajattua ja selkeää – (hierarkkiset) tehtäväjaot 
vapauttivat aikaresursseja vuorovaikutukseen. Sosiaalinen tila ja verkostot 
ovat tärkeitä asiantuntijuuden takana (vrt. maallikkous ja asiantuntijuus edel-
lä – puhuvat eri kieltä). Yhteistyötä helpottaa ihmisten kohtaaminen jossakin 
jaetussa tilassa muun kuin primäärityöasioiden parissa (vrt. Knorr Cetina 
1999). Näin ollen pelkkä eksplisiittinen tiedon kombinointi ei olekaan tässä 
pääosassa (määritelmät), vaan asiantuntija peräänkuuluttaa jaetun vapaa-ajan 
tilan merkitystä asiantuntijoiden vuorovaikutuksessa. 

”… numerot on semmoinen yksi kuitenkin ehkä selkein mittari osoittaen sitä, jos ne on luo-
tettavalla kerätty, että tämä meidän päätös perustuu joihinkin faktoihin, ettei mentäisi suo-
raan sinne poliittiseen päätöksentekoon. Että siinä olisi jotain faktaa, että mihin ne päätök-
siä voi rakentaa. …mittaukset on luotettavalla tavalla tehty ja ne avoimesti kuvataan, 
avoimesti ja uskottavasti kuvataan ja sitten että se laskentaproseduuri ei tuota virheitä ja 
sitten ne päätelmät on tehty vaan sen datan perusteella, mihin sen väitetäänkin perustuvan. 
… voidaan spekuloida, pohdiskella, että tuota asiaa me ei tiedetä, ja se saattaa tuoda jotain 
muuta mukanaan. Toinen puoli on tietysti se, että tieteellisen tutkimuksen tuottama tieto, 
se pitäisi pystyä tämän lisäksi kuvaamaan semmoiseen muotoon, että tavallisetkin ihmiset 
tätä ymmärtäisi pitäen kuitenkin erillään se, että milloin puhutaan faktoista, milloin taas 
tutkija kirjoittaa semmoisen mielipide-artikkelin, jota koskien saatetaan 10 vuoden päästä 
nähdä, että itse asiassahan nämä sen ilmassa leijuneet hypoteesit mitä se heitteli, itse asias-
sa ne piti ihan paikkansa. Että nämä pysyisi erillään, milloin puhutaan tutkimustiedosta, 
milloin puhutaan taas tutkijan valistuneesta arvauksesta, jotka saattaa olla ihan oikean-
suuntaisiakin.” (NGO 1)

Tiedon eksplisiittisyys ja heikko kontekstisidonnaisuus ovat laadun takuina: ne 
ovat tässä faktoja. Implisiittinen emic-tieto halutaan pitää erossa eksplisiitti-
sestä tiedosta. Ihmisten kokemusperäiseen tietoon sekä sosiaalisen kanssa-
käymiseen ja sen vaikutuksiin tiedon muodostamisessa suhtaudutaan varauk-
sellisesti. Tiedon luottamuksellisuuden takana on ennen kaikkea tutkimukselli-
nen, eksplisiittinen tieto ja tiedon kombinaatio (eksplisiittisten mallien yhdis-
täminen). Tosin internalisaatio (eksplisiittisestä implisiittiseksi tiedoksi) tarvi-
taan nimenomaan maallikoin ymmärryksen ja toiminnan takaamiseksi. 

”…se luotettava tieto on aika institutionaalista tietoa, joka tulee pääasiassa eri tavalla val-
tioon kytköksissä olevilta laitoksilta ja tutkimuslaitoksilta. Sitten sitä kitataan vähän tällai-
sella, täydennetään tällaisella liikkeiden, mutta siis sellaisten liikkeiden, jotka nekin ovat 
institutionaalisesti aika merkittäviä, ei minkä tahansa liikkeiden vaan tiettyyn asemaan pääs-
seiden liikkeiden antamalla tiedolla. … En tiedä kuinka paljon otetaan, mutta näin mä kuvit-
telisin, että lähtökohtaisesti se on nämä erilaiset tutkimuslaitokset, yliopisto ja sitten nämä 
erilaiset valtion osittain tai kokonaan ylläpitämät laitokset tai joilla on vanha yhteys ja sit-
ten nämä, ei oikeastaan liikkeet vaan pikemminkin voisi puhua jo yhdistyksistä tai järjestöis-
tä. Sitten myöskin tämä toinen, tämmöisen toisen intressitahon, koska sitä ei voida sivuut-
taa, esimerkiksi teollisuuden… Mä ajattelen niin, että meillä on yksi semmoinen paketti, joka 
on se päätiedontuottaja, ja sitten siihen otetaan tavallaan täytteeksi näitä muita. Ja si-
tä pidetään luotettavana tietona ja se on pääsääntöisesti, mun käsitys on, että se on pää-
sääntöisesti luonnontieteellistä tietoa. Ja mä olen konkreettisesti havainnutkin sen, että ei 
sillä ole paljon väliä, mitä sosiologit tai yhteiskuntatieteilijät joistakin asioista sanoo..” 
(Tutkija 3) 

Luotettava tieto on institutionaalista, ja sitä tuottavat asiantuntijaeliitti ja 
sen legitimaattorit. Institutionaalisesti (hallinto ja tutkimuslaitokset) tuotetul-
la asiantuntijatiedolla on vahva eksplisiittinen perusta. Tämä tieto legitimoi-
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daan kansalaisjärjestöjen tai erilaisten intressitahojen tuottamalla tiedolla. 
Tässä niidenkin sisällä nähdään hierarkiaa institutionaalisesti merkittävien ja 
vähemmän merkittävien välillä. Kuvaus tuottaa heikosti kontekstisidonnaisen 
eksplisiittisen asiantuntijuuskuvan, jota täydennetään erilaisilla institutionaa-
lisesti hyväksytyillä järjestö- ja intressitahojen (edustuksellinen) tiedoilla. In-
tressitahojen ja kansalaisjärjestöjen asiantuntemus ei ole yksi, vaan siellä 
käydään vallan hegemoniakamppailua. Toimijuus määrittää asiantuntijuutta. 
Valta ja tieto – jonkinlainen tietoeliitti, joka tuottaa tietoa, on vuorovaikutuk-
sessa keskenään ja käyttää lopulta myös valtaa. Legitimaattoreina ovat järjes-
töt, joita kuitenkin kuunnellaan. Yhteiskuntatieteilijöiden puhetta ei tämän 
mukaan katsota tarpeelliseksi. On havaittavissa neloskierre, jossa kuitenkaan 
kierteet eivät ole tasavahvoja ja tätä kautta esimerkiksi innovatiivinen vuoro-
vaikutus on haasteellista, jos asiantuntijuus arvotetaan. Lähtökohtaisesti yh-
teiskuntatieteilijän asiantuntemuksen hyödyntämiseen tarvittaisiin jonkinlai-
nen uudenlainen avaus, joka ei kilpaile luonnontieteellisen tiedon kanssa. Sel-
lainen voisi olla juuri implisiittisen ja eksplisiittisen tiedon linkittäminen ja 
tulkinta. 

2. Heikon ja vahvan kontekstin välissä  

Seuraavassa sitaatissa kaivataan tiedon kerroksellisuuden lisäämistä, holismia. 
Tarvitaan erilaisia linkittäjiä ja välittäjiä.  

”… joku keräisi ja kokoaisi sitä olemassa olevaa tietoa ja sitten syöttäisi sen siinä muodossa 
päättäjille, että nekin ymmärtää. Niin se on musta pirun tärkeää, ja se mitä mä nyt olen 
omalta osaltani siinä Fibren (Finnish Biodiversity Research Programme) johtoryhmässä istu-
nut, mä olen nimenomaan yrittänyt potkia tähän suuntaan. …ei me ikinä saada sataprosent-
tista tutkimustulosta, ja aina ne tuloksetkin vähän vaihtelee, mutta mikä se taso on, niin… 
apua. ...se ikuinen ongelma, että on olemassa olevan tiedon perusteella tehtävä ne johto-
päätökset, vaikka ne ei hirveän varmoja olisikaan. Mutta sitten toisaalta, jos ne tulokset on 
matemaattinen malli, niin en mä siihen kyllä luota. Mä tarvitsen sitä konkretiaa, sitä raakaa 
dataa sieltä suoraan metsästä, että… pelkkä malli mulle ei riitä.” (Tutkija 4)

Välittäjän tai tulkin tarvetta perustellaan tässä linkityksenä tiedon tuottajien 
ja päättäjien välillä. Tarvitaan kääntäjää, jossa tieteellinen tieto ja yhteiskun-
ta kohtaavat (science speaks back to society). Tässä peräänkuulutetaan konk-
retiaa (luonnon havainnointia, voi olla sekä etic että emic) ja tiedon muokka-
usta kerätyn datan perusteella. Halutaan vetää ero teorian ja konkreettisesti 
hyödynnettävän tiedon välille. Toisin sanoen eksplisiittisten tietojen kom-
binointi teoreettisiksi malleiksi ei riitä, vaan tarvitaan myös tiedon internali-
saatiota eli miten eksplisiittinen tieto on havaintoja ja konkreettisia toimenpi-
teitä (metsässä). 

Seuraavassa sitaatissa korostetaan ajassa ja paikassa kiinni olevaa prosessiasi-
antuntijuutta, jossa tiedon epävarmuus on luontevaa. Epävarmuuksien hallinta 
on oleellista. 

”…tuossa Metsossakin tulee vastaan, ja kyllähän lähtökohta on se, että meillä tiedon määrä 
kasvaa omaa tahtiaan. Sitä tiedon määrää voidaan tietenkin lisätä sillä, että ohjataan tut-
kimusrahoitusta ja teetetään jotakin erityishommia.. Mutta se kuitenkin etenee omaa pro-
sessiaan, ja tiedonhankinta keskimäärin, jos halutaan syvällistä tietoa, se kestää kauan ja 
näin. Tietysti poliittinen prosessi ja päätöksentekoprosessi etenevät taas omaa tahtiaan. Se, 
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millä tahdilla päätöksiä tehdään, saattaa riippua siitä, milloin vaihtuu seuraava hallitus 
ja mitä pitää saada valmiiksi sitä ennen. Nämä on vain realiteetteja, että nämä kulkee eri 
tahtia. Ja sen takia päätöksiä joudutaan tekemään, oli tietoa tai ei. Ja se on tärkeää, että 
niitä tehdään, että ei päätöksentekoprosessia pysäytetä sen takia, että kuvitellaan, että 
meillä on jonakin päivänä parempaa tietoa, koska aina kun tulee tietoa, tulee uusia ky-
symyksiä ja kysymysasiat vaihtuu eikä koskaan ole riittävästi tietoa. Eli tämmöisessä 
prosessissa niin kuin Metsokin on, on tärkeintä, että syntyy lopputulos, tärkeintä että teh-
dään päätöksiä, että viedään se eteenpäin, mutta mitä varmempaa se tieto on, sitä konkreet-
tisempia päätöksiä voidaan tehdä. Se että minkälaisen, miten varman tiedon pohjalta pää-
töksiä voidaan tehdä, siihen vaikuttaa se, miten peruuttamattomia ne päätökset sitten 
on.” (Tutkija 5)

Poliittiset ja tutkimusprosessit eivät ole verrannollisia keskenään. Prosessit pi-
tää tämän tutkijan mielestä viedä eteenpäin, vaikka tieto olisikin epävarmaa. 
Pääasia, että saadaan lopputulos. Syklinen päätöksentekoprosessi eroaa tutki-
musprosessista, joka tässä ajatellaan janana (oli tietoa tai ei, eli jossakin on 
nollapiste) ja joka myös päättyy (tässä kansallisen asiakirjan policy-prosessi 
[politics]): Metso- toimikunnan työ alkaa ja päättyy. Varma tieto rinnastetaan 
konkreettiseen tietoon ja sitä kautta päätöksenteossa hyödynnettävyyteen. 
Tutkimuksellisen tiedon janamaisuus ja poliittisten päätösten syklisyys kulke-
vat rinta rinnan. Tässä kuvataan päätöksenteon eri tasoja ja tyyppejä muttei 
tutkimusprosessien erilaisuuksia. Jää kuva, että tutkimusprosessi on yksi hypo-
teettis-deduktiivinen prosessi, joka alkaa ja loppuu ja tuottaa parhaimmillaan 
mahdollisimman varmaa heikosti kontekstisidonnaista etic- tietoa. 

”Sopimuksethan ei ole ikuisia missään tapauksessa. Se pitäisi katsoa historian kirjoista, et-
tä kuinka paljon maailmassa on rauhansopimuksia, joita ei ole koskaan noudatettu tai jotka 
on rikottu. Nämä ei ole rauhansopimuksia, ne on rauhanomaisissa oloissa tehtyjä yhteiskun-
tapoliittisia sopimuksia, ja ne voidaan muuttaa, jos tietopohja muuttuu. Mutta se Rion so-
pimukseen sisältyvä varovaisuusperiaate on kuitenkin erittäin viisas, eli jos olemassa oleva 
tieto näyttää, että on olemassa tämmöisiä vakavasti otettavia riskejä ja vaikka niistä ei ol-
taisi täysin varmoja, parempi välttää niitä riskejä kuin ottaa ne, ja varsinkin kun on kysymys 
biodiversiteettiarvoista, joissa on tämä palautumattomuuden elementti. Mutta että jos 
seurauksena pahimmillaan on laajamittaisesti tämän geneettisen informaation peruuttama-
ton menetys, ei se nyt oikein kovin järkevältä tunnu... …tutkimustuloksia käytetään yhteis-
kunnallisessa keskustelussa… että puolin ja toisin huidotaan, löydetään todistuksia omille 
ajatuspinttymille. Mutta tämä riskihän on kaikissa tieteissä. Tuntemattoman käsissä voi 
olla kuolettava kapine. Onhan monia sellaisia uskomuksia tieteenhistoriassa ollut, jotka on 
kaatuneet yhdessä päivässä, kun niihin on löydetty tarpeeksi iso vipu. Näin voi käydä joissakin 
ekologian perusteorioissakin... Ihmiset vastustavat ympäristön muutosta… esimerkiksi että 
naapuriin on tulossa moottoritie tai voimalaitos, ja se todellinen vastustuksen syy on esimer-
kiksi esteettisissä arvoissa tai jopa suorataan taloudellisissa arvoissa… Sitten pyritään 
kaivamaan esiin asioita ja arvoja, joissa on biodiversiteetin suojelun ja hoidon leima 
mutta jotka ei välttämättä niiden hankkeiden kannalta ole merkityksellisiä tai hankkeen 
vaikutukset eivät tosiasiassa juuri kohdistukaan niihin... Se tuntuu olevan trendi… Eihän 
niissä useinkaan asioilla ole nimenomaan asiantuntijat vaan ihmiset, jotka käyttää hyväksi oi-
kean näköistä tietoa. Se on yhtä hyväksyttävää kuin mikä muukin laillinen politiikan teko, 
mutta se saattaa kyllä jossain määrin häiritä tätä biodiversiteetin suojelua ja hoitoa… Se 
aiheuttaa erilaisia epäluuloja ja ristiriitoja… suurin ongelma on se, että turvaudutaan 
toissijaisiin tietolähteisiin ja käytetään liian vähän aikaa maastossa. Alueen spesifisyys 
jää usein huomaamatta… jos sattuu käymään niin, että lukee tämmöisen selvityksen alueilta, 
joita tuntee itse hyvin ja joissa on paljon liikkunut, koettaa siitä kuvauksesta tunnistaa 
sen, että voi päätellä, että jaa, että… tutkija on tuskin käynyt siellä kovin montaa ker-
taa.”(viranomainen 3) 
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Valta, tieto ja vuorovaikutus on tämän sitaatin kiteytys: poliittisessa prosessis-
sa pitäisi olla tilaa tutkitulle (eksplisiittiselle, aikaan ja paikkaan sidottuun) 
tietoon. Aika nähdään tässä janana: sopimukset eivät ole ikuisia, ja toisaalta 
geneettisen informaation menetys on peruuttamaton. Ihminen nostetaan esiin 
toimijana (sopijaosapuoli vrt. luontosopimus, Serres, 1994). Asiantuntijuus ra-
jautuu lopulta professionaaliseksi ja työn legitimoinniksi. Asetelmana on vi-
ranomaistiedon ja maallikkotiedon – tai myös viranomaisen ja tutkijan tiedon – 
luotettavuuden välinen kuilu: me ja he. Maallikkotieto on prosessin legitimaat-
tori, mutta myös hidaste. Viranomainen kritisoi toissijaista tietoa ja ”oikean-
näköisen” tiedon käyttöä, jonka luotettavuutta ei ole tarkastettu. Lähtökoh-
taisesti paikallisen havainnointitiedon hyödyntäminen kartoituksessa olisi vält-
tämätöntä luotettavan asiantuntijatiedon saamiseksi haastatellun mukaan. Jos 
asiantuntemus perustuu toissijaisiin lähteisiin, voi ajatella syntyvän kumulatii-
visen kierteen, jossa asiantuntijuus tuottaa harhaista tietoa esimerkiksi poliit-
tiseen prosessiin, joilla voi olla merkitystä havaintojen pohjalta tehtävissä 
toimenpiteissä (vrt. tiedon internalisaatio). On tosin huomautettava, että 
emic- näkökulmat sekä paikalliset havainnotkin ovat havainnoijasta ja mene-
telmistä kiinni riippuen tietysti havainnoinnin kohteesta ja havainnoinnin ta-
voitteista. Mikä siis lopulta on luotettavaa havainnointitietoa? 

3. Vahva konteksti 

Seuraavassa sitaatissa tietoa käsitellään kokemusten ja paikallisen tiedon va-
lossa. Implisiittinen emic –näkökulma ja tiedon sosialisaatio ovat kulmakivinä.  

”…Tämä tunne ja järki… ehkä voi todeta, tai ehkä nyt voisi sanoa sillä tavalla, että metsä on 
tietysti myöskin semmoinen osa-alue, joka on monella tavalla monille suomalaisille ja monil-
le muiden maiden kansalaisillekin tämmöinen läheinen komponentti, johon sisältyy tämmöi-
siä tunnekokemuksia ja tavallaan semmoisia niin kuin jos ajatellaan vaikkapa jotakin met-
sänomistajasukua, joka on asuttanut metsätilaa jo pitkän aikaa, siinä on tämmöinen histo-
riaperspektiivi. Silloin voidaan tämmöisen kokemukselliseen tietoon vedoten sitten katsoa, 
mitä ne metsänhoitokäytännöt ja muut on, esimerkiksi kestävällä pohjalla. Silloin kyse on 
varmaan aika paljon muusta kuin tutkimuksellisesta tiedosta. Se on kokemuksen pohjalta ja 
siinä on aivan varmasti sellainen joku yksi komponentti, mikä pitäisi tuoda tähän metsä-
keskusteluun. Tietysti metsäkysymyksissä, se liittyy oikeastaan tähän samaan esimerkkiin, 
toisesta näkövinkkelistä, nämä niin kuin alkuperäiskansojen tai saamelaisten metsäkoke-
mukset ja metsäkäytännöt. Se ei kuitenkaan sano sitä, että ne olisivat jollakin tavalla pa-
rempia kuin… arvostelma, en tuo sitä tähän. Mutta se että monen tyyppistä tietoa on, tietä-
mystä. …kaikki toimimme aika pitkälti riittämättömän tiedon varassa, että sellaista niin 
kuin tyhjentävää kapasiteettia tai tietoa ei varmaan ole oikeastaan milloinkaan käytet-
tävissä. Että se on päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. Niillä parhailla tietopohjai-
silla palasilla, mitä voidaan koota.”( tutkija 6) 

Tunne ja järki integroidaan: sosiaalinen ja ekologinen, paikallinen ja globaali. 
Asiantuntemuksen erilaiset puolet tuodaan esille, jossa kokemuksellisuus, pai-
kallisuus tuodaan tutkimuksellisen tiedon rinnalle. Emic- ja etic-tieto sekä tie-
don implisiittinen luonne eivät tuo ristiriitaa, vaan päinvastoin rikastuttavat 
asiantuntijuutta. Tässä tehdään kuitenkin ero tiedon ja tietämyksen välillä. 
Tiivistäen uskaltaisin tässä myös sanoa, että asiantuntijuus on mahdottomuus 
(ks. johtopäätösluku) ja että asiaa tuntevuutta hyödynnetään päätöksenteossa 
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riippuen kyvyistä ja tahtotilasta. Kuka kokoaa tietoa, on merkittävässä roolissa 
– tuleeko mukaan poliittinen prosessi yhtenä tiedon tuottajana? Onko esimer-
kiksi alkuperäiskansojen asiantuntijuus mukana (osallistuminen, edustukselli-
suus vai sekundääriset lähteet), kun tehdään heidän asuinalueitaan koskevia 
päätöksiä? Onko heitä kuultu vai kuunneltu? Ja jos on, niin miten tällainen tie-
to on tullut osaksi poliittista päätöksentekoa? 

”Jos meillä ei ole mitään välttämättä tutkimustietoa siitä miten ne toimii ja miten ne on 
käytännössä, joskus saattaa olla subjektiivinen tieto sieltä kentältä, joka kertoo, miksi tä-
män toimeenpano ei onnistu, mitkä ne käytännön pullonkaulat tämän homman hoitamisessa 
on. Ja niillä saattaa olla erittäin suuri arvo, ja mä en sanoisi, että kaikki on välttämättä 
hirvittävän subjektiivista, ne voi olla todella pitkäjänteisiä, rautaiseen kokemukseen 
perustuvia, ja niitä voi olla tosiaan samantyyppisiä kokemuksia kuin muilla. Se että sitä 
ei ole koottu yhteen tieteellisesti tiedostaen ja muuten, se on sitten toinen asia. Että kyllä 
sillä voi olla merkitys, mutta tietenkin sitten… mutta nimenomaan tunnistaa ne alueet, jois-
sa se kokemustieto voi olla usein arvokkaampaa kuin tutkimustieto, ja se on tietysti ihan 
oma spesiaali case, jossa se näin varmaan on” (tutkija 5) 

Tämä tutkija korostaa ennen kaikkea vahvaa paikallista, kokemuksellista asi-
antuntijuutta, jonka merkistys erityisesti paikallisissa toimenpiteissä jollakin 
alueella (vrt. internalisaatio) voi olla huomattavasti merkittävämpi rooli kuin 
muunlaisessa asiantuntijatiedolla (tässä ”tutkittu tieto”). Tiedon keräämisen 
luotettavuutta paikallisesta kokemusperäisestä tiedosta ei aseteta kynnysky-
symykseksi. On osattava tunnistaa ja hyödyntää kokemusperäistä tietoa. Tässä 
siis peräänkuulutetaan nimenomaan vahvasti kontekstisidonnaisen paikallisen 
kokemustiedon hyödyntämistä, mutta ei riitä tällaisen tiedon kerääminen. On 
osattava tunnistaa, arvioida, tulkita ja vetää johtopäätöksiä tällaisesta tiedos-
ta kontekstisidonnaisesti. Tarvitaan mm. menetelmäasiantuntijuutta, jotta 
implisiittistä, hiljaista tietoa osataan hyödyntää esimerkiksi paikallisten ihmis-
ten vakuuttamiseksi ja toimenpiteisiin ryhtymiseksi biodiversiteetin vähenemi-
sen ennaltaehkäisemiksi heidän omalla kielellään jollakin alueella.  

Kaiken kaikkiaan tiedon luotettavuuden kiistoista sukeutuu asiantuntijoiden in-
teraktio, jonka voi kiteyttää seuraavanlaisten liikkuvien teemojen alle: 

1. tiedon normatiivisuus, kvantifiointi, faktuaalisuus, eksplisiittisyys vs. empii-
rinen, kvalitatiivinen, kokemusperäinen, implisiittisyys 

2. hallinta ja osallisuus (suljettu ja avoin), vuorovaikutus top-down vai bot-
tom-up, instituutiolähtöinen asiantuntijuus 

3. kontekstisidonnaisuus (aika, paikka, toimija, objekti), Zeitgenossenschaft 
(heikko ja vahva tieto), prosessikulku (poliittinen vs. tutkimusprosessi) 

4. luotettavuus, uskottavuus ja hyväksyttävyys kiteyttävät tiedon luonteen. 

Yhteenvetona ja ponnahduslautana eteenpäin interaktion kentällä näistä haas-
tatteluista voi sanoa seuraavaa. Paikallisuus ja implisiittisyys ovat hyväksyttä-
vää, ja toivottavaakin. Luotettavan tiedon saaminen ei ole kiinni eksplisiitti-
sessä tutkimuksessa, vaan kokemuksellinen asiantuntijuus on myös arvokasta – 
arvokkaampaakin kuin nk. tutkimustieto. Lähtökohtaisesti ei tarvita ensin tut-
kimuksellista tietoa, jota tilkitään kokemuksellisella tiedolla päätöksentekoa 
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varten. Kokemuksellinen (emic) tieto yksinään voi olla riittävän luotettavaa 
tietoa päätöksentekoa varten. Näin tiedon yhteistyömalli on toivottavaa esi-
merkiksi juuri paikallisen asiantuntijuuden hyödyntämiseksi tiedon lähteenä. 

Tieto on ladattu odotuksilla: sen oletetaan olevan faktuaalista, yleistettävää, 
validia, luotettavaa – tosin tiedon käyttäjälle jää edelleen vastuu ymmärryk-
sestä ja tiedon hyödynnettävyydestä. Päätöksenteko ja tutkimuksen teko ovat 
toisistaan irrallaan pidettäviä prosesseja. Niiden tulee olla vuorovaikutuksessa, 
mutta niitä ei pidä kietoa yhteen.

Asiantuntijuus pohjautuu sekä emic- että etic-tietoon. Tiedon ei oleteta vält-
tämättä olevan pysyväisluonteista tai kattavaa. Implisiittinen, kokemusperäi-
nen tieto voi olla luotettavaa, yleistettävää ja validia, mutta sitä ei ole ladat-
tu näillä odotuksilla. Sama koskee tulkintaa. Tulkitsija ottaa itse vastuun käsi-
tyksestään, eikä pyrkimyksenä ole kattava tai pysyvä käsitys jostakin asiasta.

Näin konkreettisena esimerkkinä lintubongarin käsitys kirjaamiensa lintujen 
muutosta tiettyinä vuosina on tulkittavissa kontekstissaan. Samoin samaisen 
lintubongarin kirjaama kuvaus säästä, muista bongaajista, käydyistä keskuste-
luista ja näissä tapahtuneista muutoksista edellisiin vuosiin on tulkittavissa. 
Kokemusperäistä tietoa on vaihtunut, ja tällä on ollut mahdollisesti merkitystä 
kasvibongaajan tekemään tulkintaan havainnoistaan: ”löysitkö keväisen lin-
nunherneen – en – onkohan niiden määrä vähentynyt – spekulaatiota – tuntuu 
vain siltä, ja toisekseen keväinen luontokokemus jäi tänä vuonna kokematta, 
kun en löytänyt linnunhernettä vanhalta paikaltaan – faktisesti et voi kuiten-
kaan olla varma sen häviämisestä – en niin, mutta tunnepuolella olen menet-
tänyt virkistävän ja esteettisen luontokokemuksen”.  

Tällaisen spekulaation merkitys spatiaalisesti ja temporaalisesti ekologiseen 
asiantuntijakeskusteluun on tunnustettu jo erilaisten yhdistysten pitämien ti-
lastojen muodossa, mutta asiantuntijainteraktiosta (bongarit an sich) ei ole 
vielä institutionaalisesti (esimerkiksi sopijaosapuolena) tai poliittisesti hyväk-
sytty tai koettu relevanttina asiantuntijana ja toimijana mahdollisuutena bio-
diversiteetin vähenemisen ehkäisemisen osalta. Muttei myöskään erilaisten 
asiantuntijuuksien linkittämistä esimerkiksi psyykkiseen hyvinvointiin ole otet-
tu tosissaan: keväisen linnunherneen temporaalisen ja spatiaalisen kokemuk-
sen linkittäminen psykososiaaliseen hyvinvointiin on vierasta.  

5. Rajatorista 
Tieteen torit ja torat

Yhteiskuntatieteiden laadullisten (erityisesti osallistumista ja vuorovaikutusta 
tukevien) menetelmien moninaisuuden hyödyntäminen erilaisissa policy-
prosesseissa voi parhaimmillaan avata käsityksiä ihmisistä erilaisina toimijoina 
itse prosessissa sekä prosessin kohteina (emic ja etic tai laajemmin vrt. Callo-
nin malli luvussa 1.). Se voi siis avartaa ymmärrystä erilaisista ihmisistä toimi-
joina, vallan käyttäjinä, tiedon kerääjinä ja kaikkien näiden kohteina. Mutta 
yhtä kaikki voidaan avartaa käsityksiä vuorovaikutuksesta ja tiedon tuottamis-
prosesseista. Policy-prosessiin tulee lisää syvyyttä ja dynamiikkaa, kun avataan 
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ongelmien ja ilmiöiden moninaisuutta, kerroksellisuutta ja näkökulmien kon-
tekstisidonnaisuutta. Usein tuloksena on useita uusia kysymyksenasetteluja tai 
ristiriitaisia näkemyksiä, jotka tuottavat samalla uusia vuorovaikutustarpeita 
(vrt. Giegel 1993). Ristiriidat ovat kuitenkin mahdollisuus syvälliseen ja moni-
kerroksiseen erilaisten ihmisten ymmärtämiseen, ja siksi policy-prosessin tulisi 
olla näiltä osin avoin ja läpinäkyvä ja itsessään kerroksellinen. 

Odotukset erilaisten tutkijoiden, järjestöjen, viranomaisten tai yritysten tie-
doista (vrt. neloskierre) ja niiden asiantuntemuksen luotettavuuden ja hyö-
dynnettävyyden suhteen ovat ristiriitaisia erilaisissa policy-prosesseissa – toi-
saalta halutaan eksplisiittisiä indikaattoreita, toisaalta kokemusperäisen pai-
kallistiedon lisäämistä. Onko asiantuntijuus komplementaarista? Näitä haastei-
ta tulkitsen tässä luvussa Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnassa (Metso-
toimikunnan) työskentelyn havainnointiaineiston sekä biodiversiteettiasiantun-
tijoiden haastatteluaineiston avulla. Tutkijana olen itse (Metso) -torilla ha-
vainnoijana. Tutkimusongelmana on ”ohipuhuminen”, tiedon luotettavuus ja 
implisiittien tiedon hyväksyttävyys osana Metso-toimikunnan työskentelyä ja 
toimikunnan tavoitetta eli suojeluohjelman laatimista (ks. liite 3).  

Mielikuvia yhteistyöstä 

Seuraavassa käsittelen neljän tutkijan mielikuvia tieteidenvälisyydestä sekä 
asiantuntijoiden vuorovaikutuksesta ja tiedon luonteesta. Haastattelut esite-
tään dialogeina (haastattelija merkitty jk), ja niiden perässä on käydystä dia-
logista lyhyitä huomioita, joilla reflektoidaan aiempiin lukuihin ja teoriaosioi-
hin. Haastattelut on tehty vuonna 2001 (ks. liite 2.) – kaksi päiväkirjamerkin-
tää päivittää käsittelyä. Tämän asiantuntijainteraktio-osan jälkeen käsittelen 
havaintoaineistoani Etelä-Suomen metsiensuojelutoimikunnan (Metso) todelli-
suudessa tapahtuneesta vuorovaikutuksesta (ks. liite 3.).  

Eksplisiittinen ja implisiittinen – heittäytyminen ja uskallus kyseenalaistavat

Aluksi on todettava, että kysymyksenasetteluni luonnontieteilijöiden ja yhteis-
kuntatieteilijöiden yhteistyöstä asiantuntijahaastatteluissani on ollut avoin 
(mielikuvien tutkiminen ilman temporaalista tai spatiaalista kiinnitystä esi-
merkiksi kansalliseen biodiversiteetin suojeluun). Sitaatit ovat pitkiä, enkä ole 
tarkoituksella niitä katkaissut. Näin niistä välittyvät juonen käänteet. Käytän-
nössä asiantuntijahaastatteluiden puhetavan ja diskurssien analysointi oli vai-
he, joka jatkopohdinnassa johdattaa asiantuntijoiden vuorovaikutusprosessin 
haasteiden ja työkalujen esittämiseen johtopäätösluvussa. 

Ensimmäinen haastattelu on luonnontieteilijän (tutkija 4) kanssa.

jk: Minkälainen mielikuva sulla on siitä, miten yhteiskuntatieteet operoi tällä metsäkentällä, 
metsän biodiversiteettikysymyksissä…? 
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Siis suoraan sanoen mä tiedän hemmetin vähän ja oikeastaan ainoa, missä mä olen vähän tu-
tustunut näihin kuvioihin, on Fibre (Finnish Biodiversity Research Programme) -johtoryhmässä 
ynnä muissa seminaareissa, missä näitä asioita on tullut esille. En mä niin kuin, koska mun 
tiedot asiasta on +-0, niin en uskalla heittää yhtään mitään. 

jk: Mitä annettavaa sun mielestä yhteiskuntatieteillä voi olla tähän keskusteluun, nimen-
omaan tähän biodversiteettiin? 

Kyllähän nimenomaan tämä kuinka… mikä on ihmisten käsitykset näistä asioista, kuinka tär-
keänä sitä pidetään, ja loppujen lopuksi ihmisethän tätä toteuttaa sitten käytännössä. Se 
linkki tietysti, että luonnontieteilijät on yhden asian pyörittäjiä eikä välttämättä tajua 
ollenkaan, kuinka ihmiset reagoi näihin. Niin siinä on se linkki, mutta kun mulle ei… mulla 
on niin huonot käsitykset aiheesta, mä en oikein osaa sanoa, mikä se konkreettisesti sitten 
olisi.

jk: Jos tulisi sellainen tilanne, että sun pitäisi tehdä yhteistyötä yhteiskuntatieteilijöiden 
kanssa, mihin tahoon sä ottaisit yhteyttä? 

…varmaan suhun tai sitten tämä Marja Järvelä... Fibren johtoryhmässä oli silloin edellisellä 
rundilla… Jyväskylässä. Koska ne nyt on suurin piirtein ainoat yhteiskuntatieteilijät, jotka mä 
tiedän. Siihen on tottunut tutkimusporukoissa, että aina kun tietää jonkun, voi ottaa yhte-
yttä, kysellä tyhmiä jne. Sitä kautta se varmaan sitten lähtisi. 

jk: Jos tulisi taas sellainen tilanne, että sinun täytyisi ruveta yhteistyöhön yhteiskuntatietei-
lijöiden kanssa, mitä luulet, että se vaatisi sinulta? 

Varmasti se vaatisi just tämmöisiä haastatteluita… ei, mä kuvittelisin, että sen minkä pystyn 
antamaan, mä annan, mutta mitä se konkreettisesti olisi, niin se olisi varmaan minä ja minä 
höpötän mankalle ja sitten siitä yhteiskuntatieteilijä saa ehkä jotakin irti. En mä mitään 
muuta… ja kenties kerään oman alani tietoa, mistä voi olla iloa sitten teidän puolelle.
Mutta en mä oikein muuta osaa sanoa. 

jk: Mitä luulet, että se vaatii taas yhteiskuntatieteilijöiltä, yhteistyö luonnontieteilijöiden 
kanssa?

Veikkaisin, että ehkä enemmän siihen suuntaan, koska semmoinen käsitys mulla on, että tä-
mä maailma on nyt erilainen sosiaalitieteilijöille ja luonnontieteilijöille, kun luonnontiede 
on nyt ainakin olevinaan jollakin tavalla eksaktia tiedettä. Sen sijaan sosiaalitiede, mun 
käsitys, on enemmän tämmöistä kvalitatiivista ympäri-, no ei voi sanoa ympäripyöreää, 
mutta kuitenkin perustuu mielipiteisiin, haastatteluihin, tämän tyyppisiin. Semmoinen 
ehkä numerotiedon kerääminen sosiaalitieteiden puolella voi olla paljon vaikeampaa, mä 
oletan.

Tieto yhteiskuntatieteistä, sen asiantuntemuksesta ja tieteen tekemisestä on 
tutkijalla omien sanojensa mukaan mielikuvien varassa. Selvää on, että haas-
tattelijana annoin evästyksen mielikuviin perustuvan dikotomian nousemiseen 
esille – kaksi kulttuuriako (vrt. Välimäki 2000 ja Snow 1969). Samanaikaisesti 
eksplisiittisen ja implisiittisen jaottelun rinnalla kyseinen tutkija selkeästi an-
taa itselleen luvan heittäytyä ”kyselemään tyhmiä”. Konkreettisesta yhteis-
työstä luonnontieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden välillä metsän biodi-
versiteettiasioissa ei tule kaksisuuntaista hyötyä esille – yhteiskuntatieteilijä 
voi hyötyä, mutta se, mitä luonnontieteilijä hyötyisi yhteistyöstä, ei tule esil-
le. Yhteistyö on kuvatulla tavalla korkeintaa multidisiplinaarista, jossa ei ole 
esimerkiksi tavoitella syvälle menevää yhteistyötä esimerkiksi tutkimusmene-
telmien osalta. Tuttuus yhteistyön tekijän kanssa eli helposti lähestyttävyys on 
yhteistyön kriteerinä: tutkijapersoonat nousevat esille, eivät instituutiot tai 
järjestöt. Biodiversiteetillä voi tulkita kuitenkin olevan yhteiskuntatieteellinen 
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tai sanoisiko sosiaalinen ulottuvuus siinä, miten ihmiset reagoivat erilaisiin 
konkreettisiin ehdotuksiin ja toimenpiteisiin (vrt. tiedon internalisaatio). Tä-
män tutkija katsoo olevan yhteiskuntatieteilijän tehtävä – ei luonnontieteili-
jöiden. Luonnontieteilijät tekevät eksaktia tiedettä (vrt. tiedon kombinaatio). 

Yhteiskuntatieteiden tuottama tieto ei välity

Toinen haastattelu on käyty niin ikään luonnontieteilijän kanssa (tutkija 2). 

jk: Minkälainen käsitys sulla on siitä, miten yhteiskuntatieteet operoivat biodiversiteettiky-
symyksissä? 

Mun täytyy kyllä tunnustaa rehellisesti, että mulla on hyvin hämärä käsitys. Kylläkin arvos-
tan monitieteisyyttä ja näin poispäin, mutta mun omassa työssä ja tutkimuksessa ja toimin-
nassa se ei ole ollut millään tavalla esillä, enkä ole koskaan ollut aktiivisessa yhteistyössä so-
siaalitieteen tutkijoiden kanssa. Eli voisin tietysti… ehkä voisin jotain arvailla mutta ne on 
niin… mitättömän... 

jk: Jos kuitenkin mietitään niin, mitä annettavaa sinun mielestäsi yhteiskuntatieteillä voisi 
olla biodiversiteettitutkimukselle? 

Annettavaa tietysti on, verbi on ehkä väärä, mutta totta kai sosiaalitieteiden tutkimuskohde 
on loppujen lopuksi ehkä tärkeämpi kuin biologin tutkimustyönkohde siinä mielessä, että 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi… on oleellisempaa ehkä kuin esimerkiksi biologista tie-
toa… esimerkiksi tietoa siitä, mitenkä ihmisten arvostukset muuttuu esimerkiksi metsäasian 
yhteydessä. Millä tavalla ehkä organisaatio sosiaalisena yhteisönä toimii, millä tavalla yksit-
täiset metsänomistajat… mikä vuorovaikutus niillä on metsäorganisaatioiden kanssa, minkä-
laisia sosiaalisia paineita kohdistuu yksittäisiin metsänomistajiin sen suhteen, että pysytään 
ruodussa eikä sitten poiketa niistä suosituksista ja ohjeista, joita on.  

Nämähän on tietysti tavattoman tärkeitä kysymyksiä, ja näistä kysymyksistä saatu hyvä tieto 
on tietyssä mielessä tärkeämpää kuin ekologinen tieto siinä mielessä, että meillä nyt kuiten-
kin on loppujen lopuksi tällä hetkellä semmoinen suht hyvä yleiskuva tästä ekologisesta 
ja biologisesta puolesta. Me tiedetään aika hyvin meidän eliölajit, me tiedetään vielä, että 
on tilaa suht hyvin, ja me ymmärretään suht hyvin ne keskeisimmät syyt uhanalaisuuden ke-
hittymiseen ja nykyiseen tilaan ja tähän tulevaisuuteen... miten ihmiset käytännössä toimii, 
yksittäiset ihmiset ja miksei myös organisaatiot… no, kyllä varmaan nytkin tiedetään kau-
heasti, mutta mä en vaan tiedä mitä tässä tiedetään. Semmoinen tieto, mitä voisi kuvi-
tella, että se on käytännössä samassa asemassa. Ei varmaan kaikkea tiedetä. Esimerkiksi 
mua kovin kiinnostaa tämä kysymys siitä, miten yksittäinen metsänomistaja toimii ja mitkä 
tekijät yksittäisen metsänomistajan toimintaan vaikuttavat. Mun mielestä se, että on kovin 
monenlaisia metsänomistajia ja noin poispäin, tämä olisi kovin mielenkiintoista.  

jk: Jos ajattelet, että jos sulle tulisi eteen yhteistyö yhteiskuntatieteilijän kanssa, mitä se 
vaatii sinulta? 

Se varmasti vaatisi niin kuin varmaan monitieteellinen tutkimus tai vuorovaikutus, sitähän pi-
tää olla valmis käyttämään riittävästi aikaa sen suhteen, että ymmärtäisi riittävästi sen kes-
keisiä… missä se toinen osapuoli on, mitkä ovat lähtökohdat ja kiinnostus, päämäärät ja 
menetelmät. Luulisin, että se, että olisi riittävästi aikaa perehtyä tähän toisen osapuolen 
edustamaan suuntaan ja pohtia yhdessä näitä mahdollisuuksia ja kysymyksiä, mitkä ovat… 
semmoisen vuorovaikutuksen kannalta kaikkein oleellisimpia. Tietysti ylipäätään selvittää, 
onko tämmöiseen vuorovaikutukseen tarvetta. 

jk: Jos tarvitset jotain tietoa biodiversiteetin sosiaalisista vaikutuksista, mihin tahoon ottai-
sit yhteyttä? 

Todennäköisesti luonnonsuojelujärjestöihin ja heiltä… yhteistyössä selvittämään, mistä 
tämmöistä tietoa olisi saatavissa. Toki tiedän kyllä, että nyt näyttää siltä välillä, että hyvää 
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tietoa ei ole juurikaan saatavilla. Se on suuri ongelma, ja se on tietysti suuri haaste sinänsä, 
että oleellisimmasta tiedosta on täysin… hankalasti saavutettavissa. 

Tässä haastattelussa huomio kiinnittyy ennen muuta muutamiin erityisiin 
avainsanoihin, joista nousevat esille päämäärä, aika, ymmärrys, tarve ja saa-
tavuus. Luonnontieteelliselle tutkimukselle oli kuvattu ominaiseksi saavuttaa 
päämäärä tai lopputulos, eikä itse prosessi ole niinkään pääkiinnostuksen koh-
de. Kuten edellinenkin haastateltu (tutkija 4) toteaa, biologeilla ei ole ollut 
juurikaan yhteistyötä yhteiskuntatieteilijöiden (sosiaalitieteilijöiden) kanssa 
eivätkä biologit oikein tiedä, mitä yhteiskuntatieteilijät tutkivat. Haastatellut 
ottavat karikatyyrit avukseen. Ilmeinen kuilu tulee esille: kutsuttakoon sitä 
sulkeumaksi, jossa yhteiskuntatieteellinen tieto ja asiantuntemus eivät välity 
luonnontieteilijöille, vaikka tutkija 2 pitää juuri yhteiskuntatieteenä pitä-
määnsä aihealuetta tänä päivänä jopa tärkeämpänä tutkimusalueena kuin 
omaansa. Tiedon internalisaatiolle olisi tarvetta, jossa nimenomaan eksplisiit-
tinen tieto muuntuu konkreettisiksi toimenpiteiksi. Nyt luonnontieteilijät lä-
hinnä kombinoivat erilaisia eksplisiittisiä tietoja. Tarvittaisiin myös tietoa eri-
laisten ihmisten (erilaiset metsänomistajat) tarpeista, jolloin pystyttäisiin ar-
tikuloimaan nämä tarpeet eksplisiittiseksi tiedoksi.  

Huomattavaa, on että haastattelu on tehty vuonna 2001. Tilanne yhteistyön 
suhteen on saattanut muuttua mm. vuonna 2007 Joensuun yliopistoon peruste-
tun Metsä, yhteiskunta ja ympäristö- osaamiskeskittymän ja professuurin myö-
tä.

Kun kysyin, mistä tutkija 2 hakisi konkreettista tietoa sosiaalisista vaikutuksis-
ta, on vastauksena luonnonsuojelujärjestöt eikä esimerkiksi jonkin yhteiskun-
tatieteellinen tutkimuskeskus, organisaatio tai yhdistys. Tietoon ja sen ymmär-
rettävyyteen liittyy siis tämäkin asia – vuoropuhelussa ymmärryksen edellytys 
on yhteinen kieli eli se, millä kielellä saat vastaukset. Luonnonsuojelujärjes-
töistä saa luonnontieteilijänä vastauksia, joiden ymmärtämiseen ei kulu aikaa 
ja resursseja – mutta minkälaista tietoa sosiaalisista vaikutuksista on luonto-
järjestöissä? Biodiversiteetti määrittyy eksplisiittiseksi lajistotuntemukseksi 
ekologisella puolella, joka jo siis tutkija 2:n mukaan on hyvin hallussa. Tämä 
on hyvin eksakti, eksplisiittinen, ja heikosti kontekstisidonnainen biodiversi-
teettinäkemys. Tällaista eksplisiittistä biodiversitettiasiantuntemusta pitäisi 
voida laventaa tulkintani mukaan yhteiskuntatieteellisessä asiantuntemuksella 
konkreettisten ja täsmällisten toimenpiteiden löytämisessä metsän biodiversi-
teetin vähenemisen ehkäisemiseksi. Olisiko linkitys sosiaali- ja terveysalanjär-
jestöjen osaamiseen tässä uusi avaus konkreettisissa toimenpiteissä (Kohl 2003 
ja 2006b)?

Asiantuntemuksen syvyys ratkaisee

Seuraava haastattelu on käyty yhteiskuntatieteilijän kanssa (tutkija 3).
jk: Miten sä näet, että luonnontieteet operoi, onko se sitten metsäkysymyksissä tai tarkem-
min biodiversiteettikysymyksissä… Minkälaisia käsitteitä luonnontieteet käyttää, kun se tut-
kii, miten ne operoi ylipäätään verrattuna...? 
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No luonnontieteissä, se käsitys mikä minulla on, luonnontieteissä on se, että operoidaan tai 
pyritään ainakin näennäisesti eksakteihin määrittelyihin, ja siinä käytetään juuri numeroita 
ja laskutoimituksia. … siinä taustalla on tällainen puhtaan… siis semmoinen idea, että me 
voidaan erottaa joku prosessi vaikkapa luonnossa ja tarkastella sitä. … Mun on vaikea hah-
mottaa semmoista, että miten voitaisiin tutkia niin mutkikkaita prosesseja muuta kuin 
semmoisina paloina, jotka tavallaan sitten, ne tutkijat itsekin tietää, että se on vain yk-
si osa tätä. Mutta ne voi tutkia vain palan kerrallaan, ja tietysti niitä voidaan sitten yhdis-
tellä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Mutta tavallaan se eksaktius on se, mihin mä kuvittelin 
luonnontieteissä, että tarkat määrittelyt ja sitten myöskin sellainen tietty binaarilogiikka,
että jos tämä asia on totta, tämä asia ei voi olla totta. Siis ettei voi olla yhtä aikaa, mikä 
taas meillä yhteiskuntatieteissä on normaalia, ikään kuin normaalia, mutta joka tapauk-
sessa ainakin jollain lailla hyväksyttävämpää, että meillä on tällainen tulkinta ja tällainen 
tulkinta ja ne on ristiriitaisia tulkintoja, mutta se ei siltikään tarkoita, että toinen niistä olisi 
huono tulkinta ja toinen hyvä tulkinta tai että kumpi on totta.  

Yhteiskuntatieteet ei ikään kuin pelaa pelkästään, se ei ole siinä niin kuin totuus, epätotuus 
keskustelussa samalla lailla kuin luonnontieteissä... Sosiologia on nimenomaan mennyt sel-
laiseen, että välillä raivostuttavaankin jahkaamiseen. Nyt joka tapauksessa se on myös-
kin seurausta mun nähdäkseni osittain siitä, että on tajuttu se, että kerta kaikkiaan nä-
mä prosessit on niin mutkikkaita ja näissä on niin monia tasoja, että me ei voida, meillä 
ei ole vaan mitään yhtä juttua. Me vaan ollaan otettu, siinä mielessä mä näen yhteiskunta-
tieteet on hyvin realistisia, se on sekä–että-maailma, se ei ole joko–tai-maailma. Se on va-
litettavaa, se olisi helpompaa jos se olisi joko–tai. 

 jk: Näetkö sä tässä sitten jonkin ongelman, jos ajatellaan yhteistyötä? 

Ilman muuta se on hankalaa sellaisen sosiologian näkökulmasta mennä ottamaan sitten yh-
teistyöhön sellainen näkemys taas, joka toimii selvästi totuus – ei totuus. Koska ensimmäinen 
kysymys tulee heti silloin, se sosiologi kysyy ensimmäisenä, että miten niin totuus, että 
missä yhteydessä. Se on just niin kuin mitä mäkin tässä yhteydessä pyöritän, että ok, mikä 
se konteksti missä se on totuus, että mitä tässä on jätetty pois, mitkä ehdot täällä toteutuu, 
jotta näin voidaan puhua. Siis jos mä en tiedä, oliko tämä mun luonnontieteen kuvaus millään 
lailla oikea, mutta mä ajattelen, että jos näin olisi luonnontiede ja näin olisi yhteiskunta-
tiede, ilman muuta siitä tulee ohipuhumista melkein väistämättä, että se on hirveän vai-
kea. Sosiologiseen ajatteluun jollain lailla liittyy koko ajan tämä tämmöinen epäilys siitä, et-
tä näiden, että nämä ei ole näin yksinkertaisia ne asiat. Mä en suinkaan tarkoita sitä, että 
luonnontieteilijät oikeasti ajattelisi, että ne olisi näin yksinkertaisia, mutta tämä on siis mi-
ten sosiologit lähestyy sitä. Mä luulen se on aika yleinen tapa sosiologeilla ajatella, että 
luonnontieteilijät on sellaisia ja ne ajattelee näin ja sen takia me ei voida tehdä. 

 Sitten mä menen ihan omavaltaisesti eteenpäin tässä, mutta mä vaan ajattelen vielä sitä, 
että ok, jos sosiologit sitten ovat opiskelleet luonnontieteitä ja ovat opiskelleet, niin kuin 
mullekin sanottiin, että sun pitää mennä tuonne jonnekin biologian mikä hemmetin kurssi, 
että tajuat jotain noista, enkä mennyt enkä tajua. Mutta mä en usko siihen, mä en mennyt 
tietenkään sen takia, kun mä en usko siihen. Mua ei auta se, että ok, mä voin käydä jonkun 
kurssin ja vähän oppia jotakin. Mutta ei se auta mua oikeastaan mihinkään, koska en mä voi 
olla kahdella alalla. Siis se tieto, että mä voin jotain peruskäsitteitä ehkä oppia ja joitain 
tämmöisiä. Mutta se on juuri pintaraapaisu ja päinvastoin, se johtaa enemmän harhaan, kos-
ka mä en kuitenkaan pääse syvälle siinä tiedossa, niin syvälle kuin mun pitäisi mennä 
siihen. Ja jos mä haluan mennä siihen, mä en pysty mitenkään enää pitämään sitä sosiologiaa 
mukana, mä en pysty niitä… ne on niin eri maailmoja ja mä en millään, mä en usko ollen-
kaan semmoiseen tyyppiin, joka pystyy ainakaan näin eri aloilla toimimaan. 

jk: Jos sulla tulisi eteen tai sun pitäisi tehdä yhteistyötä luonnontieteilijöiden kanssa, mitä 
se vaatisi sulta? 

Tuo on hypoteettinen kysymys, koska mä en lähtisi semmoiseen projektiin, mutta… No joo, 
mitähän se vaatisi multa? No se vaatisi multa aika merkillistä suunnanmuutosta. Mä voisin ai-
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noastaan lähteä sellaiseen projektiin en niinkään yhteistyössä vaan ainoa, mitä mä voisin aja-
tella, että mä lähtisin tutkimaan sitä, miten ne luonnontieteilijät toimii, en niinkään toi-
mimaan niiden kanssa yhdessä, vaan… Jotenkin mä ajattelen, että mä olen siinä mielessä 
perus-, tai en mä tiedä olenko mä hyvä vai huono sosiologi, mutta mä olen kuitenkin niin so-
siologi, että mä en osaa oikein edes ajatella sillä tavalla, että mä tekisin yhteistyötä luon-
nontieteilijöiden kanssa missään vakavassa mielessä. Ja sitten kun vielä mä tiedän niitä yh-
teistyöprojekteja, mä olen lukenut niitä ja mä olen nähnyt niitä hankkeita ja tavannut ihmi-
siä, jotka tekee sitä, ja ne on sanalla sanoen järjestään epäonnistuneita. Mulla ei ole mitään 
hyvää kokemusta niistä. Mä en usko tähän hienoon tieteidenväliseen kanssakäymiseen, va-
kavassa mielessä.  

jk: Jos sulle tulisi eteen sellainen, että sun pitäisi saada jostain luonnontieteellistä tietoa 
biodiversiteetistä, mihin tahoon sä ottaisit yhteyttä? 

Jaa no, tänä päivänä, nykypäivänä varmaan mä menisin netin kautta ja katsoisin jostain ne-
tistä jonkun ympäristökeskuksen. Varmaan sieltä, varmaan mä tekisin vaan yksinkertaisesti 
jonkun haun netistä ja sitten katsoisin, että mitä sieltä tulee. Mutta jos ajattelisin, että jos 
mun pitäisi vaan jonnekin, että mun pitäisi ottaa puhelin käteen ja soittaa jonnekin, sitten se 
olisi varmaan joku tällainen ympäristökeskus tai ympäristöminis… no en mä oikein ministeri-
öön. Mä olen itse ollut joskus ministeriössä töissä, mä tiedän ettei ne siellä, tai kyllä sieltä-
kin löytyisi ihmisiä, mutta se olisi niin paljon mutkikkaampaa. Ympäristökeskus olisi ehkä se 
paikka.

Edelliset luonnontieteilijöiden vastaukset muistuttavat lähtökohdiltaan mones-
sa mielessä tämän yhteiskuntatieteilijän vastauksia: toisesta tieteenalasta 
tehdään stereotypia. Mielenkiintoista on tämän yhteiskuntatieteilijän sekä–
että-maailman kuvaus sosiologiassa, vaikkakin hän loppujen lopuksi tekee juo-
nenkäänteen eli ”jos ajatellaan, että luonnontieteet on näin ja sosiaalitieteet 
näin”. Olisi siis kuitenkin tehtävissä jonkinlaisia ”faktoja” siitä, millaisia ovat 
sosiaalitieteet ja luonnontieteet, vaikka hän muutoin haastattelun aikana pi-
tää yksinkertaistettua totuutta ongelmallisena. Tämä yhteiskuntatieteilijä ei 
usko tieteidenväliseen yhteistyöhön juuri laajasti katsottavien kommunikaatio-
ongelmien vuoksi. ”Ei voi olla kahden alan asiantuntija, ja tulee väistämättä 
ohipuhumista” (vrt. Luhmann ja binaarilogiikka 1986). Hänestä mitkään evi-
denssit eivät näytä tällaisten projektien toimivuutta. Sen sijaan, kun kysyin, 
mistä hän lähtisi hakemaan luonnontieteellistä tietoa biodiversiteetin ekologi-
sista vaikutuksista, on merkille pantavaa, että vastaus on ensin ei- paikassa 
kiinni oleva internet ja sitten paikkana täsmällisemmin ympäristökeskus. Tämä 
haastateltava on hakemassa tietoa omien raamiensa ulkopuolelta, eli voisi sa-
noa, että hän priorisoi ensisijaisesti asiakontekstin (ongelman mukaan), kun 
taas tutkija 2 priorisoi tiedonlähteen omien raamiensa sisältä organisaation ja 
oman koulutuksensa mukaan. 

Viimeinen haastattelu on käyty metsätaloustieteilijän kanssa (tutkija 7). 

jk: Jos ajattelet yhteiskuntatieteitä ja luonnontieteitä, miten ne aukeavat tällä [metsän bio-
diversiteetti]kysymyskentällä?  

Ongelma tuntuu olevan tällä hetkellä jopa filosofeilla tai siis yhteiskunnallisesti, että napa-
taan joku käsite ja sillä ruvetaan sitten operoimaan, esimerkiksi metsäkysymysten kanssa. 
Sanotaan nyt, että metsien kestävyydestä puhutaan joillakin tämmöisillä poliittis-filosofian 
termeillä yksinomaan, vaikka kysymys on joka tapauksessa moninaisempi. Pitäisi puhua siitä 
diversiteetistä lähtien, katsomaan minkä näköiset opit tai mitä siellä yhteiskunnassa tapah-



108

tuu, mikä on se käytäntö. Sanotaan, että pitää tutkia konstruktivismilla tai konstruktivismin 
käsitemaailmaa käyttäen tai linearismin käsitemaailmaa käyttäen. Mun mielestä se on kyllä 
vähän sen ongelman invalidisointia, että se menee tämmöiseen… ja se on samaa sukua sille 
yhden yhtälön luonnontieteelle. Että voidaan tehdä havaintoja yhdestä yhtälöstä taikka yh-
destä kannasta ja… taloudessa sitten sanotaan kauniisti ceteris paribus, kaikki muut asiat 
pysyy ennallaan. Mutta kun ei ne pysy. Siinä pitäisi se dynamiikka saada siihen mukaan.

jk: Mitä yhteiskuntatieteillä on annettavaa biodiversiteettitutkimukselle? 

Mun mielestä olisi yksi… esimerkiksi se, että, miten se muodostuu… sanotaan yhteiskuntatie-
teilijöillä… nimenomaan sellaisella poliittisella, että miten se muodostuu se ja että se tutki-
si esimerkiksi miten muodostuu esimerkiksi se biodiversiteetin käsite ja mitä se sisältää.
Koska mun ymmärtääkseni, tai mä aina kuvittelen, että se syntyy ihmisten, se on ihmisten 
keksintö ja se syntyy yhteiskunnassa. Miten se sitten pannaan toimeen, mitä se on formaalis-
ti, että sitten tuota… nimenomaan tätä formaalia tasoa. Me maksetaan monenlaisia työryh-
miä tai komissioita, mitä ne on, jotka yhteiskunnan laskuun selvittää sitä, mitä sinne tulisi ja 
mitä pitäisi rauhoittaa jne. Miten tämä järjestelmä toimii, ts. mitkä on esimerkiksi ne vai-
kutuskanavat. Se helpottaisi monen ihmisen asiaa, että tiedettäisiin luonnontieteelliset ar-
vot, se on… ihan valtapolitiikkaa osittain. 

Yhteiskuntatieteellisiä ”ismejä” – kuten konstruktivismia – moititaan ensin kai-
ken invalidisoimiseksi, ja seuraavaksi kuitenkin todetaan, että yhteiskuntatie-
teilijät voisivat pohtia biodiversiteetin käsitettä ja sen sisältöä. Juuri tästä Su-
san Baker kirjoittaa (2003), että yhteiskuntatieteilijät eivät ole olleet kiinnos-
tuneita metsistä.  

Metsän biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi tarvitaan tiedon eksterna-
lisaation eli käsitteellistämisen lisäksi internalisaatiota eli ekspliittisen tiedon 
tulemista käyttännön toimenpiteiksi.  

Biodiversiteetti nähdään valtapolitiikan välineenä eli biodiversiteetillä katso-
taan olevan poliittinen ulottuvuus, se on yhteiskunnassa tapahtuvan kommuni-
kaation tuotos. Puutteellista on erilaisissa tutkimuksissa, prosesseissa dynamii-
kan huomiotta jättäminen – eri asiantuntijoiden, tieteiden, työryhmien, toimi-
joiden dynamiikka on avain (torin yksi ulottuvuus). Juuri tätä dynamiikkaa ja 
komplementaarista asiantuntijuutta on tarkoitus tarkastella Metso-
toimikunnan toiminnan havainnointeina. 

Rajoilta torille

Melko stereotyyppisiä mielikuvia tieteistä konstruoivat nämä asiantuntijat 
edellä haastatteluissaan. Mielikuvilla on voimaa – haluttiin sitä tai ei – päätös-
ten, vuorovaikutusdynamiikan, asiantuntijuuden takaa ja kautta. Mielikuvissa 
olevat stereotypiat vaikuttavat päätöksiin siitä, millä tavalla asiantuntijuutta 
arvostetaan ja käytetään. Jos luonnontieteilijällä ei ole tietoa siitä, mitä yh-
teiskuntatieteilijä tekee, mutta siitä huolimatta hän pitää tätä tutkimusalaa 
relevanttina metsän biodiversiteettikysymyksiä ratkottaessa, mitä se kertoo? 
Kuinka hän voi pitää silloin yhteiskuntatieteitä relevanttina tiedonlähteenä tai 
asiantuntijuuden kotina, jos hän ei kerran tiedä, miten ja mitä toinen tiede 
operoi? Kyse on siis mielikuvasta ja niistä omakohtaisista kokemuksista, näke-
myksistä ja tiedoista, joita kullakin henkilöllä on (emic ja etic). Toiminta yh-
teistyössä on eri asia kuin yhteistyöstä potentiaalina keskusteleminen, ja tä-
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hänhän yksi yhteiskuntatieteilijä voimakkaasti puuttui: hän ei uskonut interdi-
siplinaarisuuteen tai generalismiin, vaan peräänkuulutti syvyyttä.  

Luonnontieteilijä, joka ei ole tehnyt yhteiskuntatieteilijöiden kanssa yhteis-
työtä, pitää yhteiskuntatieteiden roolia metsäkeskusteluissa liian pienenä tai 
tietoa liian vähäisenä. Selkeästi on kyse avautumisesta siihen, että tätä tietoa 
tarvittaisiin, vaikkei sisällöllisesti olekaan selvää, mitä tuo yhteiskuntatieteel-
linen kaikkenaan olisi. Avoin asiantuntijuus, jossa viitataan sekä emic- että 
etic-tietouden tarpeellisuuteen ja jopa voimakkaampaan emic-tietouden li-
säämiseen muun muassa vuorovaikutteisten osallistumismenetelmien kautta – 
voisi ajatella, että tässä tullaan uteliaana torin rajalle etsimään uusia mene-
telmiä ja keinoja ymmärtää ihmistä yhtenä metsätoimijana. Ongelmana oleva 
metsän biodiversiteetin vähenemisen ehkäiseminen vaatii tietoa siitä, miten 
ihmiset toimivat ja miten tutkimustietoa voidaan saattaa toiminnaksi.

Yhteiskuntatieteilijä, joka ei ole tehnyt yhteistyötä luonnontieteilijöiden kans-
sa, pitää suljettuja areenoita mielekkäimpinä kokonaisuuksina, vaikka viittaa-
kin pakonomaiseen monitieteisyyden tai tieteidenvälisyyden tarpeeseen 
(vaikkei siis itse siihen uskokaan). Tämä yhteiskuntatieteilijä kääntää asian-
tuntijuuden kontekstiriippuvaiseksi, sulkeumia muodostavaksi, jolloin yhteis-
kuntatieteilijän ei tarvitse tietää, mitä luonnontieteilijät operoivat, eikä hei-
dän tarvitse olla yhteistyössä – mennään ajatteluun, jossa spesialisteille on 
tarvetta ja sekä emic- että etic-tietoutta tarvitaan, muttei interdisiplinaari-
sesti.

Lähtökohtaisesti jonkin ongelman ratkaisussa ei auta se, onko joku luonnontie-
teilijä tai yhteiskuntatieteilijä, vaan se, mikä on ongelma ja minkälaiset ta-
voitteet ongelman ratkaisemiseksi on asetettu. Ongelman ratkaisemisen mene-
telmät, operointi ja tulokset ovat kontekstiriippuvaisia, ja silloin on lopulta 
merkitystä myös sillä, millä työvälineillä ongelmaa on lähdetty tutkimaan ja 
minkälaisia tuloksia halutaan. Tulee mieleeni erilaiset kasvit: yksi kasvaa kalli-
olla, toinen kuusikossa ja kolmas kummassakin – neljäs ei kummassakaan. Niin 
kuusikossa kuin näiden kasvupaikkojen välilläkin on huomattavaa variaatiota 
olosuhteista ym. riippuen: kontekstista kiinni. Toiselta asiantuntijalta puuttuu 
”kuusikon kasvin identiteetti” eli se, jos olet ollut ikäsi kuusikossa etkä muus-
ta tiedä. Kun jo tiedät, on vaikea emansipoitua niihin, jotka eivät tiedä. Ja ei-
hän kukaan tarkalleen tiedä aivan samaa kuin joku toinen. Sitä paitsi eihän ky-
se ole pelkästään tietämisestä vaan kokemisesta, tulkitsemisesta, havainnoi-
misesta ja vuorovaikutuksesta – ja nekin ovat alati liikkeessä ja kontekstiin si-
dottuja.

Jokaisella on oma raappauspintansa asiantuntijuuden päällä. Kuusikon kasvista 
tosin jää aina jäljelle ulkopuolisen näkökulma ihmiselle (etic eikä koskaan 
emic), mutta kuusikkoa tutkivan spesialistin ja männikössä liikkuvan virkistäy-
tyjän kohtaamisessa biodiversiteettitorilla voi tulla vuorovaikutteisen prosessin 
kautta lopputulokseksi esimerkiksi luonto- ja virkistyskäyttöarvot huomioon ot-
tava kartta. Siihen ovat voineet vaikuttaa erilaiset virkistyskäyttäjät (esim. 
toimintaa ja kokemuksia: esteettömyys huomioitu) ja erilaiset luontojärjes-



110

töissä toimivat (esim. toimintaa ja havaintoja). Mitä yhteistyö toiminnan tasol-
la voi olla eli miten eri saada metsän biodiversiteetin suojelu luontojärjestö-
jen intresseistä muidenkin ihmisten toimintaan? Tarvitaan uusia avauksia. Mi-
ten olisi sosiaalisen ja ekologisen tiedon linkittäminen paikallisen ympäristö-
järjestön järjestämänä sokeiden linturetkenä? Tai voisiko yhdyskuntasuunnit-
telussa vanhusten palvelutalon, ekologisen käytävän ja liikennemelualueen 
merkitä samalle kartalle? Nämä ovat rajapintojen uusia avauksia, jossa trans-
disiplinaarisuuskin on mahdollista – jos se ylipäänsä on mahdollista. 

Interaktio agoralla – konkretiaa 

Eri asiantuntijoiden yhteistyön tuottama kollektiivi, komplementaarinen asian-
tuntijuus ei palaudu yksittäisiin kommunikaation osapuoliin, vaan on mahdol-
lista ainoastaan yhdessä tuotettuna (vrt. Saaristo 2000: 156; Knorr Cetina: 
1999). Tieto on emergoitunut vuorovaikutusprosessissa. Havainnointiaineistoni 
Metso-toimikunnan työskentelystä on interaktion tarkastelun kohteena. Toimi-
kunnassa mukana olleet asiantuntijat ovat vuorovaikutteisessa prosessissa 
tuottaneet kansallisen politiikkaohjelman Etelä-Suomen metsien suojeluoh-
jelmaksi tavoitteineen, vaikutuksineen ja toimenpiteineen (ks. liite 3.).  

Metso-toimikunnan kokoonpanossa, kuten myös muiden vastaavanlaisten ym-
päristöministeriön asettamien ohjelmatyöryhmien kokoonpanossa, on koottu 
erilaisia asiantuntijuuksia saman pöydän ääreen nk. Sova- lain mukaisesti (ks. 
laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
nista 200/2005). Toimikunnan tarkoituksena on ollut tehdä kansallinen, sosiaa-
lisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Etelä-Suomen metsien suojeluoh-
jelma. Lähtökohtainen oletukseni on, että ohjelma ei palaudu yksittäisiin 
kommunikaation osapuoliin, vaikka siinä on havaittavissa polarisoitunutta vas-
ta-asiantuntijuutta tai jopa auktoriteettien häivyttämistä: on kyse pelistä, jos-
sa kuitenkin instituutiot ja erilaiset valtarakenteen tuomat roolit ja positiot 
ovat paikoillaan (vrt. Sennett 1998). 

Metso-toimikunnassa minua kiinnostivat toimikunnan työskentelyn vuorovaiku-
tusprosessit. Kiinnostukseni kohteina olivat ennen kaikkea asiantuntijat ja hei-
dän vuorovaikutuksensa. Toissijaista sen sijaan oli metsän biodiversiteetin vä-
henemisen ongelma an sich. Siitä huolimatta minun on pystyttävä tarkastele-
maan asiantuntijuutta juuri metsän biodiversiteettikontekstissa eikä irrallaan 
olevana asiantuntijuustutkimuksena. Kontekstilla on edelleen väliä. Näin ollen 
minun on pitänyt perehtyä kansalliseen ja kansainväliseen metsäpolitiikkaan, 
vaikken työssäni puutu metsäpolitiikan sisällöllisiin kysymyksiin. Tässä työssäni 
en siis pyri itse olemaan kansallisen metsäpolitiikan asiantuntija. Työstäni on 
ehkä ituja jatkotutkimusten kehittämiseen tutkimuskohteisiin, joista juuri yh-
teiskunnalliset kytkennät metsien biodiversiteetin säilyttämiseen ovat kiinnos-
tuksen kohteena. Vaikka työni on rajattu asiantuntijuuden yleiseen tutkimi-
seen, on jo nyt osoittautunut, että työstäni on ollut apua konkreettiseen me-
netelmäkehittämiseen (ks. Kohl 2006 b; Kohl ja kumpp. 2007). 

Havainnointiaineistoni on suppea koko Metso-toimikunnan työskentelykautta 
ajatellen.  En pyri tekemään analyysiä Metso-toimikunnan vaikuttavuudesta tai 
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arvioimaan sen toiminnan merkittävyyttä. Omat ambitioni ovat tällä erää pel-
kästään asiantuntijoiden vuorovaikutusprosessien syventämisessä. En siis pyri-
kään Metso-toimikunnan työskentelyn vaikuttavuusarvioijaksi. Eeva Hellströ-
min (2003) kirjoittama artikkeli ”Working from inside” ottaa kantaa Metso-
toimikunnan työskentelyyn tältä kannalta.

Olen seuraavaan koonnut katkelmia Metso- toimikunnassa käydyistä interakti-
oista. Tarkoitukseni on näiden Metso-toimikunnassa käytyjen keskustelujen 
avulla valottaa asiantuntijoiden interaktion haasteita, sen edellytyksiä ja väli-
neitä. Tarkastelen siis sitä, miten tieto liikkuu, missä rooleissa ja positioissa 
eri asiantuntijat ovat ja miten he hyödyntävät asiantuntijuuttaan.  

Bauman (1996: 86) kirjoittaa: ”Sattuipa muotokuvaa maalattaessa istumaan 
kuka tahansa, lopputulos muistutti kuitenkin aina enemmän tai vähemmän 
maalaajaansa: orgaanisissa ideologioissa maalaajat maalasivat omia muotoku-
viaan, vaikka he suostuivatkin vain harvoin sitä myöntämään.” Tämä on minus-
ta oiva anekdootti Metso-toimikunnassa esitetylle väitteelle, jossa ”jokaisella 
on omanvärisensä lasit”, tai Sova-kuulemistilaisuudessa erään virkamiehen 
ajatus orkesterista eli siitä, miten eri asiantuntijat ovat mielessään lokeroi-
neet ihmisten asiantuntijuuden, tiedon ja intressit (ks. johdanto). 

Mukana olleet asiantuntijat (huom. eräs kutsuu tässä kontekstissa itseään 
maallikoksi) on merkitty esimerkiksi as1. Muistiinpanot on kirjoitettu käsin, jo-
ten lainaukset eivät ole sanatarkkoja sitaatteja. Keskustelu käytiin luonnon-
suojelualueista ja niiden kriteereistä, tiedon riittävyydestä päätöksenteossa ja 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Keskustelua ei ole katkaistu juonellisista syis-
tä. Niin ikään tunnelma välittyy keskustelusta. 
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Tässä on havaittavissa tiedon luotettavuuden, järkeilyn ja erityisesti heikon ja 
vahvan kontekstin sekä erilaisten asiantuntijuussidosten tarkastelua. Asiantun-
tijuuskamppailua – hegemoniakamppailuakin. Tutkijoiden tuloksiin suhtaudu-
taan skeptisesti: halutaan varmaa, eksplisiittistä, määrällistä tietoa – tutkijat 
puolustautuvat tiedon epävarmuudella (vrt tiedon kombinaatio ja eksternali-
saatio sekä myös luvun alussa tiedon luotettavuutta pohtineet tutkijat 2 ja 4). 
Ylipäänsä monimuotoisuus näkyy ekologisesti rajautuvana eksplisiittisenä etic-
keskusteluna. Kullakin vuoropuheluun osallistujalla on selkeästi rooli, josta 
myös keskustellaan. Subjektiiviselle, henkilökohtaiselle asiantuntijuudelle ei 
näytä olevan tilaa tai representatiivisuutta koetellaan. Toinen asiantuntija 
puolestaan kokee ohjelmatyöskentelyn turhana – poliittiset päätökset eivät ole 
kiinni tämän toimikunnan valmistelemasta ohjelmassa (policy ja politics irral-
laan). Spatiaalisuus ja temporaalisuus ovat perusteluina metsässä suoritettavil-
le toimenpiteille. Mielikuvituksen käyttö ja huumorikin tuovat interaktioon 
oman lisänsä. Niiden avulla selkeästi otetaan rohkea askel vuorovaikutuksen 
edistämiseksi. Tällaisen keskustelun rooleja voi kirjata ainakin seuraavasti: 
kriittiset kysyjät (herättelijät), kriittiset tarkastelijat (jarruttajat), myötäelä-
jät (vahvistajat), yksityiset ajattelijat (oman polun kulkijat), tulkit (fasilitaat-
torit). Luovuus ja uudenlaiset ajattelu- ja toimintatavat saavat vastaansa eks-
plisiittiset teknis-taloudellis-ekologiset mittarit ja tiedon.  

Päiväkirjamerkintä 21.11.2001 
as1: Tässä herkutellaan liikaa lahopuumäärillä. Millä perusteilla? 
as2: Koealat ovat pieniä ja mittaustekniikka vaikuttaa tuloksiin.
as3: Yli-ikäiset metsät, mitä niille tulisi tehdä? 
as2: Metsän ikä ei ole mikään hyvä kriteeri. Alueellinen sijainti on tärkeämpi. 
as3 Onko parempi olla pieniä kohteita keskellä talousmetsiä vai miten? 
as2: Ei uskalla ottaa kantaa tämän tutkimuksen perusteella.
as4: Miten suojelualueita tulisi kehittää? 
as2: Ennallistamistoimet järkeviä. Jos ei tehdä mitään, metsät kehittyvät luonnontilaisiksi 

muutenkin.
as4: Mitä on metsäautotien ennallistaminen? Tällaisia tapauksia tulee esille! Mitkä ovat priori-

teetit kohteita valittaessa? Tällaiset ennallistamiset ovat maallikon näkökulmasta turhia!
as2: En tunne tapausta, mutta luultavasti haluttiin estää metsäautotien käyttö, eikä ollut suin-

kaan kyse biodiversiteetistä. 
as4: Rahan hukkaa! 
as2: Kyse on yleistämisestä. Eli uskalletaanko tällä tavoin yleistää metsiin, joilla on erilaiset his-

torialliset taustat. Jos ei tiedetä, miten asiat ovat, voidaan aina väitellä. Kun tiedetään, voi tulla 
yllätyksiä eri puolille. Niinpä status quo on hyvä, kun ei tiedetä riittävästi. Pitää olla enemmän 
luotettavaa, vertailtavaa tutkimusta ja referenssejä. 

as5: Henkilökohtainen mielipide Metlan tutkimuksesta on, että se on hyvin tehty. Voidaanko la-
hopuuta mahdollisesti ruveta viemään metsiin? Mitä metsäteollisuus ajattelisi? 

as6: Tätä on tutkittu. Täytyy käyttää mielikuvitusta, jotta näin ruvettaisiin tekemään. Mikä on 
riittävää suojelua?! Sitä ei ole saavutettavissa koskaan! 

as7: Siinä on asX:lle selittämistä, että nyt kannetaan puuta metsään! 
as8: Olen samaa mieltä kuin as6. Uhanalaiset lajit on dokumentoitu niin hyvin kuin mahdollista. 

Vaikka as2 tutkijan varovaisella otteella kertoo tuloksista, voidaan tehdä johtopäätöksiä, jotta 
uhanlaisten lajien määrä ei paisu. Sitä paitsi pitää kantaa huolta myös niistä lajeista, joiden tilasta ei 
tiedetä
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Metso-työskentelyn sosiaalisesta ulottuvuudesta 

Asiantuntijoiden luottamus, keinojen hyväksyttävyys, yli tieteen rajojen me-
nevä asiantuntijuus – erityisesti menetelmäasiantuntijuus (keinojen osalta) – 
sekä ylipäänsä voisiko sanoa epistemologinen järkeily ja ontologinen tyhjyys 
erityisesti sosiaalisten vaikutusten kapeuden osalta välähtävät ensi näkemällä 
esille. Sosiaaliset vaikutukset kaventuvat työllisyydeksi, mutta sen sijaan ku-
mulatiivisissa vaikutuksissa sosiaalisilla vaikutuksilla nähdään olevan kauaskan-
toisempiakin vaikutuksia kuin vain työllisyys. Selkeästi on tunnistettavissa in-
teraktio sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmistä ja menetelmien so-
veltuvuudesta, saatavan tiedon luotettavuudesta ja tiedon integroitavuudesta 
muuhun tietoon. Työllisyys on eksplisiittisesti mitattava sosiaalinen vaikutus, 
mutta kokemusperäinen emic-tieto ei välttämättä mahdu kriteeritaulukkoon. 
Laadullista aineistoa ja tuloksia pidetään valitettavina. Tiivistäen voi sanoa, 
että toimikunnalla on selkeä normatiivinen tavoite sosiaalisten vaikutusten ar-
vioinnin toteuttamiseksi, mutta toimikunnan jäsenet epäilevät omaa asiantun-
tijuuttaan suhteessa sosiaalisten vaikutusten arviointiin, menetelmien soveltu-
vuutta ja tiedon laatua. Keskustelua ei kuitenkaan käydä esimerkiksi toimi-
kunnan täydentämisestä sosiaalisten vaikutusten arviointiosaamisen osalta, 
vaan tyydytään olemassa olevaan osaamiseen. Merkille pantavaa on sitaatti 
”emme me voi Metsona olettaa”. Tässä kuvastuu hyvin toimikunnan sisäinen 
tahto- ja tavoitetila, jossa toimikunnan sisäiset keskustelut ja torat tulevat 
yhdeksi: asiantuntijuudet emergoituvat yhteen ainakin hetkeksi. 

Päiväkirjamerkintä 21.11.2001 
as9: Mitä keinoja on käytettävissä ja mitä mahdollisia uusia keinoja on olemassa? 

Keinotyöryhmä on hahmottanut mahdollisia uusia keinoja ja tehnyt niistä kehittämisvaihtoehto-
ja, joita on tarkoitus arvioida yhdessä toimikunnassa. Nykyisistä keinoista on kerätty tietoa, niitä ja 
niiden kehittämisvaihtoehtoja arvioidaan.  

On muodostettu kriteeritaulukko, jossa jokaista keinoa on tarkoitus arvioida eri kriteerein. Joka 
kohtaan olisi tarkoitus saada vastaus.  

as9: Jokaiseen kohtaan ei saada varmaa tietoa. Niinpä kirjataan tiedon määrä ja laatu myös 
sarakkeisiin. Huomiotavaa on, että se tapa, jolla arvioidaan ekologisia vaikutuksia, ei välttämättä 
ole sopivin tapa sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten osalta. Ongelmana onkin, miten nämä 
vedetään yhteen ja yhteen sapluunaan. 

as11: Työryhmässä on käyty keskustelua keinoista, tavoitteista ja vaikutuksista. Esimerkiksi so-
siokulttuurisista vaikutuksista: vapaaehtoisuus vai pakko. Ekologisista vaikutuksista on pohdittu met-
sän eliölajeihin kohdistuvia vaikutuksia. Alustavasti on ajateltu SWOT-tarkastelua, eli voima- ja 
heikkoustekijät nostetaan arvioitaviksi ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 
Keinoja on tarkoitus peilata uusiin ja vanhoihin keinoihin. Ei ole mielekästä sulkea uusia ideoita 
pois, vaan niillä voidaan mahdollisesti korvata vanhoja keinoja. Toisaalta vaikka istuisimme 10 
vuotta, emme löytäisi uusia hyviä keinoja. 

as12: Sosiaaliset kysymykset ovat erittäin tärkeitä juuri työllisyyden kautta. 
as13: Työllisyyttä on vaikea selvittää: se on ketjureaktio. Tulojen tuleminen maaseudulle on ket-

jureaktio, sillä mitä se tarkoittaa kyläyhteisöjen infrastruktuurille, jos tulot loppuvat. On tärkeää, 
että nykyinen väki maaseudulla selviää. 

as11: Nämä ovat kysymyksiä, joita on pakko pohtia, mutta joista osa jää valitettavasti laadulli-
selle tasolle, koska näistä on tuskin mitään dataa olemassa (työllisyys).

as3: Metsän hakkuita lisätään ja on lisätty. Se on se tapa, jolla saadaan työpaikkoja. Näin ta-
pahtui Kansallisen metsäohjelman puitteissa, mutta emme voi Metsona olettaa, että voisimme lisätä 
työpaikkoja samassa määrin kuin KMO (Kansallinen metsäohjelma).
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Tilaisuuden vetäjä haluaa osallistumista, vuorovaikutusta ja mahdollisimman 
matalaa osallistumiskynnystä ja tällä tavalla antaa sijaa tasa-arvoiselle asian-
tuntijuudelle. Eräät asiantuntijat näyttäisivät jo edellisessä katkelmassa ja nyt 
tässä pitävän toivottavana eksplisiittisen etic-mallin säilyttäminen – vedotaan 
siihen, että sosiaalisia vaikutuksia on hankala mitata, eivätkä uudet keinot ja 
ideat tuskin ole vanhempia kummempia. Ei anneta tilaa uudelle, ja näin var-
mistetaan turvalliseksi koetun tien kulkeminen (vrt. tutkija 7 ceteris paribus) . 

Tässä mielenkiinnon herättävät keinojen kriteerit: mikä on ekologisesti hyvää, 
taloudellisesti kustannustehokasta ja sosiaalisesti ja poliittisesti toteuttamis-
kelpoista? Lajittelu herättää kysymään, mitä on esimerkiksi sosiaalisesti to-
teuttamiskelpoinen tai mitä tarkoittaa ekologisesti hyvä (arvostus, implisiitti-
nen näkökulma)? Ilmeisesti kestävän kehityksen eri ulottuvuuksille esitetään 
eri kysymykset: järkeilyn pohjana ei ole jokaisen ulottuvuuden kohdalla mikä, 
miten, miksi, kuka ja milloin. Sen sijaan ajatus, että annetaan kaikkien kukki-
en kukkia, tuo läsnä oleville osallistujille tasavertaisuuden ja piilevien subjek-
tiivisten asiantuntijanäkemysten mahdollisuuden vuorovaikutukseen.  

Seuraavassa päiväkirjamerkinnässä on pohdittu mm. osallistuvan suunnittelun 
etuja ja haittoja. 

Päiväkirjamerkintä 21.11.2001 
as9: asiantuntijaworkshopissa paneudutaan eri keinoihin. Tilaisuuteen on kutsuttu Metso-toimikunta 
ja asiantuntijoita. Tavoitteena on piilevien ideoiden esiin nostaminen, ideoiden ryhmittely jatkoke-
hittelyyn (sijoitus keinosapluunaan) ja valikoitujen keinoryhmien jatkokehittäminen. Tarkoituksena ei 
ole tyrmätä ideoita. Niinpä Metso saa tehtävän: voi laittaa nimettömänäkin ideoita keinoista. 
as6: Mahtaa olla hyvä idea, jos se täytyy laittaa nimettömänä. 
as9: Antaa kaikkien kukkien kukkia. 

Päiväkirjamerkintä 4.12.2001 

Toimikunnan workshop-päivään toivottiin avoimuutta ja innovatiivisuutta sekä 

sitä, että ihmiset ovat valmiita katsomaan asioita uudesta näkökulmasta.
As9 Tarkoituksena tuoda esille piileviäkin ideoita. Asiantuntijat esittävät lyhyitä tietoiskuja. 
Muutkin saavat esittää ideoita. Pidetään aivoriihi jos tarpeen! ”Olen luottavainen kehittelyn 
suhteen. Ryhmätöinä kehitetään eteenpäin keinoryhmiä. Tärkeintä on, ettei uusia ideoita tyr-
mättäisi, koska ryhmä ei tee päätöksiä, eikä niitä tehdä tänään muutenkaan. Yritetään miettiä, 
miten keinot ovat ekologisesti hyviä, taloudellisesti kustannustehokkaita ja sosiaalisesti ja 
poliittisesti toteuttamiskelpoisia.”
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Keskustelu ei ole mitenkään lineaarinen prosessi, vaan se on kerroksellista 
vuorovaikutusta, jossa yhtäaikaisesti eri asiantuntijat käyttävät erilaisia koo-
deja. Ennakkoluulot ja provokatiivisetkin kommentit avartavat niitä lähtökoh-
tia, joista eri asiantuntijat keskustelevat.

Päiväkirjamerkintä 4.12.2001 
as12: hyvin hoidettu männikkö oli 1970-luvulla matkailukohde. Mikä on tämän takana?  

Muutos hoidetusta talousmetsästä luonnonmukaiseen metsään? 
as3: Metsätalousalue ei ole mikään matkailuympäristö, koska se on muuttuuvaa ympäristöä. 

Yrittäjät eivät suosi sitä, koska eivät voi olla varmoja metsän pysyvyydestä. Niinpä he investiovat 
kansallispuistoihin ja  suojelualueisiin. 

as3: Saanko esittää loppuun esitykset (kiivasta keskustelua). Paula Horneen tutkimusten mukaan 
(METLA) suojelu voi maksaa takaisin. Virkistyskäyttö ylittää metsätaloudelliset hyödyt Etelä-
Suomessa (Nuuksio). Isot alueet houkuttelevat ekologisia aspekteja, mutta myös virkistyskäyttä-
jiä. Suojelun hyöty voidaan näin maksimoida ekologisessa ja yhteiskunnallisessa mielessä. Etelä-
Suomen kansallispuistot ja sen tukialueet vetävät puoleensa. Tukialueet voivat olla talousmetsiä, mi-
kä palvelee myös yrittäjiä. Näin saadaan monitoimikohteita. Esimerkkinä UPM-Kymmenen Repove-
si.

as3: Ruotsissa eri sektorit ovat sulassa sovussa mukana. Siellä ei kamalasti riidellä eikä 
myöskään tehdä ylhäältä alas päätöksiä ja kaskyjä, vaan monisektorisuutta kannatetaan. Osallista-
minen on osallistuvaa. Nuuksio esimerkiksi tuottaa enemmän kuin se tuottaisi metsätalousalueena. 

as4: Kittilän kunnanataloudessa saadaan esimerkiksi kymmenen kertaa enemmän tuloja matkai-
lusta kuin puuntuotannosta. Matkailua on talousmetsissä. Pitäisikö talousmetsiä hoitaa matkailun 
ehdoilla? Matkailu tarvitsee kyllä suojelualueita. Otan esimerkiksi Saariselän turistit, jotka kulkevat 
kahvilasta kahvilaan: he sanovat liikkuvansa luonnontilaisessa luonnossa. Se on siis hyvin subjektii-
vinen näkemys. Riittääkö tämä suojelupäätöksiin? Subjektiivisuus ei voi olla määräävä. 

as3: Ruotsin ja Suomen ero: Ruotsissa tehdään vihreä metsäsuunnitelma ja Suomessa tehdään 
metsätaloussuunnitelma, jossa on vihreyttä. 

as4: Ruotsissa metsäsuunnitelma tehdään omistajien näkökulmasta. 
as6: Suomessa on luokkajako: talous, ihmiset ja suojelu, jota ei löydy Ruotsista. Ruotsissa ei 

metsäsuunnitelmista tapella, vaan siellä puhutaan ja tehdään suunnitelmia, mutta siellä eivät ole-
kaan luonnonsuojelijat mukana. 

as15: Metsä-sana koetaan hyvin eri tavoin. Kaikki ymmärtävät sen hyvin eri tavoin. Ovatko 
metsät turistirysiä? Pääasia pitäisi olla muu kuin turistirysä. Monimuotoisuus on ykkösasia. 

as3: Virkistys ja monimuotoisuus sopivat yhteen: näin hyödyt maksimoidaan. Tosin tämä on 
tehtävä suojelun ehdoilla, mutta periaatteessa ötökät ja ihmiset sopivat hyvin yhteen. 

as15: Luonnonympäristöön kuuluu myös ryteikkö. Se on siis saanut olla talousmetsältä 
rauhassa.

as9: Kohtasimme Saksassa ja Ranskassa uusia ja mielenkiintoisia ajatuksia aiheista, jotka ovat 
meille vieraita. Esimerkiksi keinovalikoima, jota voisi soveltaa Suomessa, jäi pieneksi. Ajattelutavat 
ovat niin erilaisia kuin täällä. Tiukasti suojelluilla alueilla tutkitaan, miten puut kehittyvät, kun 
taas biodiversiteettia tutkittiin hoidetuilla alueilla. Eli siis täysin päinvastoin kuin meillä. On syytä 
miettiä näitä ajattelutapaeroja. 

as13: Matkalta sai paljon virikkeitä ja opimme tuntemaan toisiamme. Kaikilla meillä on 
tietysti omanväriset silmälasit, joiden läpi asioita katselemme ja pohdimme. Minun mielestäni 
Saksassa ja Ranskassa on suojelualueita vähän. Suomessa ja Saksassa puhutaan eri asioista: siellä 
ei puhuta suojelutarpeesta, emmekä saaneet ajatukselle ymmärrystä. Käsitteet Saksassa ja 
Suomessa ovat erilaisia: tiukasti suojeltu Saksassa sallii pienen avohakkuunkin. Suomen tulisi 
olla ylpeä siitä ja tyytyväinen siihen, mitä meillä jo nyt on saavutettu. Tuntuu siltä, että toiminnal-
lamme annamme negatiivisia impulsseja muille eli niille, jotka yrittävät muuttaa suomalaisia käytän-
töjä ulkomailla. 

as16: Metsälle bd-määritykset ovat tarkkoja. Suojelualueet ja suojelukysymykset ovat kulttuuri-
kysymyksiä. Ne on Saksassa soviteltu yhteen yhteiskunnallisesti, kun suomalaiset lähtevät aina
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Asiantuntijat huomauttavat kesken keskustelun itsekin, että käsitteet ovat eri 
asiantuntijoilla eri sijainneissaan ja että ymmärrys ei ole päivänselvää eri asi-
antuntijoiden välillä toimikunnan sisällä, samassa yhteiskunnassa, saati kan-
sainvälisesti. Jokainen katsoo asioita omien lasiensa läpi ja tuo jonkinlaisen 
individualistisen politiikkakamppailun piirteet esille. Jälleen nousee esille 
myös tiedon luotettavuus suhteessa subjektiiviseen tietoon erityisesti metsä-
teollisuuden suunnalta. Mikä on riittävän luotettavaa tietoa – matkailijan nä-
kemys ja kokemus eivät riitä. Peräänkuulutetaan eksplisiittistä otetta. Eräs 
asiantuntija vertaa tilannetta Ruotsiin ja peräänkuuluttaa tässä puolestaan al-
haalta ylös lähtevää osallistumismahdollisuutta ja tasavertaisuutta (emic ja 
edustuksellisuus ja yhteistyö). Asiantuntija 3 ja 6 ottavat yhteen: toisen mie-
lestä suomalaiset haluavat lisää suojelualueita ja toisen mukaan ruotsalainen 
systeemi ilman luonnonsuojelijoiden mukanaoloa on hyvä juuri tämän vaati-
muksen kaatamiseksi. Toisin sanoen on kyse representatiivisuudesta eli kuinka 
suurta osaa kansalaisista luonnonsuojelijat tavoitteineen edustavat (voi tietys-
ti olla suojelun kannalla olematta luonnonsuojelija).  

Ideariihen yksi mielenkiintoisimmista aiheista ovatkin siis käsitteet, käsitykset 
ja niiden myötä syntyvä asiantuntijuuskamppailu, jossa metsäsektori teollisuu-
desta metsänomistajiin näyttäisi haluavan mahdollisimman vahvasti historiaan 
kiinnittyvää, eksplisiittistä ja hierarkkista asiantuntijuutta.  

Kuuntelemisen ja kuulemisen taito tulevat esille keskustelussa. Eli vähän sa-
maan tapaan kuin eri silmälasien läpi katsominen: kukin näkee mitä haluaa. 
Toisaalta työryhmässä tapahtuu roolinvaihtoa: on käynnissä peli, jossa ei ole 
pysyvää asiantuntijuutta. On yhteinen intressi: saada toimikunnan työn tulok-
sena strategia, joka myös toisaalta mahdollistaa rooleista irrottautumisen. Ta-
pahtuu oppimista tai ainakin hetkellistä transdisiplinaarisuutta tai poikkiasian-
tuntijuutta. Ilmiötä voi varmasti kutsua myös emergenssiksi, jossa bottom-up 
tapahtuu hetkellinen asiantuntijuuksien emergenssi, joka ei kuitenkaan ole py-
syvä ilmiö (vaikkakin jättää jälkensä tuleviin interaktioihin). 

Kun on mahdollista osallistua omista lähtökohdista käsin ja tuoda oma asian-
tuntijuus läsnä olevana ihmisenä mukaan, asiantuntijuus muuttuu. Agoran 
elementit ovat liikkeessä. Se on tila, jossa ihmiset, tieto ja tietämys kohtaa-
vat, linkittyvät ja purkautuvat ja jälleen uudelleen muotoutuvat. Se ei ole mi-
kään ennakolta määrättävissä oleva systemaattinen prosessi, vaan ennemmin-
kin kontingentti. Eri asiantuntijat vaihtavat rooliaan ja asemaansa – äskeisessä 
keskustelussa esimerkiksi suhteessa neloskierteeseen (NGO–yritykset–tutkijat–
viranomaiset) tai suhteessa Ruotsin käytäntöihin tai suhteessa Keski-Euroopan-
matkalla mukana olleisiin tai suhteessa metsänomistajiin tai suhteessa turis-
teihin tai virkistyskäyttäjiin – muutamia mainitakseni. Asiantuntijuuden sul-
keumat ja purkaumat vuorottelevat ja prosessi etenee. Ymmärrys ja oppimi-
nen kumuloituvat – henkilökohtainen ihmisen tunteminen (vapaa-ajan vuoro-
vaikutus) vaikuttaa myös siihen, miten asiantuntija reflektoi omaa puheta-
paansa (vapaa-aika Keski-Euroopan-matkalla opetti tuntemaan – vrt. kaipuu 
jaettuun vapaa-ajan toimintaan, vuorovaikutukseen silmätysten). 
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Kuinka sosiaalinen ulottuvuus (tietoina, taitoina, näkemyksinä, kokemuksina, 
valtana, vuorovaikutuksena) linkitetään tai liudennetaan tiiviimmin erilaisiin 
prosesseihin? Yksi ratkaisu olisi tiivistää tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden 
ja hallinnon välistä yhteistyötä jatkuvaksi ja tietoiseksi kehittämistyöksi erilai-
silla rajapinnoilla. Toinen vaihtoehto on, että jonkin tutkimuslaitoksen alle 
koottaisiin metodologista ja teoreettista asiantuntemusta tutkimaan, kehittä-
mään ja määrittämään esimerkiksi sosiaalisen ja ekologisen linkitystä, joista 
edellisissä sitaateissakin on viittauksia Suomessa ja kansainvälisestikin esimer-
kiksi juuri tiedon, vallan ja vuorovaikutuksen osalta. Tutkimusohjelma aihees-
ta sekä erilaiset kansalaisjärjestöjen järjestämät teemakohtaiset mutta epis-
teemisesti läpäisevät kohtaamiset toisivat myös toivottavaa vuorovaikutusta – 
tarvitaan tiedon, vallan ja vuorovaikutuksen tori, jossa policy, politics ja poli-
ty kohtaavat emic- ja etic-tiedon jonkin konkreettisen ongelman tai ilmiön 
kautta. Eläytymismenetelmän käyttö ja kartta auttavat irrottautumaan 
”omanvärisistä silmälaseista” (ks. seuraava luku). 

”Toistensa ohi puhuminen” on yksi keskeisistä ongelmista, joihin agoralla tör-
mää; puhutaan samasta asiasta, mutta erilaisia käsitteitä ja näkökulmia sovel-
taen, eikä ymmärryskanava ole auki vaan tukossa. Kvalitatiiviset koodit puut-
tuvat ymmärryksen löytämiseksi. Vuorovaikutus katkeaa, kun ei ole yhteyttä 
toisen käsitemaailmaan – pelkkä yhteinen havaintomaailma ei aina riitä. Jos-
kus pelkkä ennakkoluulottomuus, kuunteleminen ja kysyminen sekä yhdessä 
tekeminen saattavat riittää tuon yhteyden löytämiseen. Mitä enemmän yhteis-
työtä tehdään rajapinnoilla, sitä paremmin myös ymmärretään niitä lähtökoh-
tia, joista eri osapuolet tulevat. Kun joutuu selvittämään rajapinnalla asiansa, 
tulee kenties itsekin havainneeksi ja tiedostaneeksi oman asiantuntemuksensa 
laajuuden, rajallisuuden ja puutteellisuudenkin. Asiantuntijuus ei edelleen-
kään ole yksi. 

Oppiminen on pitkä prosessi, mutta myös jatkuva. Työtavat ovat usein moni-
vuotisten kokemusten pohjalta kumpuavia, eikä niihin ole aina helppo liittää 
uusia näkökulmia. Toisen ymmärtäminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta 
myös halua ymmärtää toista ja mahdollisesti ottaa selvää siitä kielestä, jota 
toinen puhuu. Näiden koodien löytymisen edellytyksenä näyttäisi olevan jaettu 
yhteinen tila ja fasilitaattori, joka takaa asiantuntijuuksien tasa-arvoisuuden 
ja toimii linkkinä ja välittäjänä (tuomalla esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tun-
netta: ”Metso saa tehtävän”). 

Päiväkirjamerkintä 4.12.2001 

”Kaikilla meillä on tietysti omanväriset silmälasit, joiden läpi asioita katselemme ja pohdimme.”  
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Yhteenvetona todettakoon, että tällaisen lausahduksen mukaan näyttäisi siltä, 
että vuorovaikutus ei olisi välttämättä lähentänyt eri asiantuntijoiden näke-
myksiä tai saanut heitä haluamaan toisten toimijoiden tarpeiden ja tavoittei-
den ymmärtämistä. Sen sijaan näyttää siltä, että lähtökohtaisesti eri asiantun-
tijat olisivat käyneet vain tietoista peliä rooleilla ja positioilla, jossa toisten 
asiantuntijoiden pelimerkit tunnetaan jo etukäteen ja myös strategiat ovat 
selvillä.

Omat havaintoni Metso-toimikunnan työskentelystä ovat siis kuitenkin joiltakin 
osin ristiriidassa tällaisen näkemyksen suhteen. En löydä aineistostani suora-
naista kannatusta sille, että asiantuntija on ottanut tai ”pakotettu” johonkin 
roolin tai positioon, josta kokouksen aikana pidetään tiukasti kiinni. Omat ha-
vaintoni eivät tue näin mustavalkoista asetelmaa, jossa vuorovaikutuksella ei 
olisi ollut vaikutusta eri asiantuntijoiden keskinäiseen ymmärrykseen ja tavoit-
teiden asettamiseen.  

Vuoropuhelu eri alojen asiantuntijoiden välillä on komplementaarista asian-
tuntijuutta. Kärjistäen voidaan sanoa, että eri osapuolet ovat siirtyneet kes-
kustelevaan hetken yhteisasiantuntijuuteen, jossa asiantuntijuus ei määräydy 
pelkästään instituution mukaan, vaan koostuu erilaisista rooleista ja tiedon ja 
ongelmanratkaisujen paloista. Vuorovaikutuksen myötä löytyy välineitä vuoro-
vaikutukseen, toisen kielelliseen ymmärtämiseen, joka on puolestaan ensiar-
voista pyrittäessä löytämään ratkaisukeinoja (suojeluohjelman laadintaan ja 
sen kohteena olevaan metsien suojeluun). Konkreettisesti voidaan sanoa, että 
Metso-toimikunnassa ei juututtu käsitekeskusteluun: säilyttäminen, ylläpitä-
minen vai suojelu. Toisin sanoen sosiaalisen kanssakäymisen aikana luovuttiin 
hetkeksi konstruktio-keskustelusta. Tällainen implisiittinen internalisaation ja 
eksternalisaation linkittämä vuorovaikutus (sekä vapaa-ajan vuorovaikutus) 
auttoi yhteisen tavoitteen saavuttamista eli ohjelmaprosessin loppuunsaatta-
mista.

Kuulemisen muuttuminen kuunteluksi edisti yhteisten strategioiden muodos-
tumista. Avaimia vuorovaikutuksen onnistumiseen olivat seuraavanlaiset luo-
pumiset: luovuttiin halusta opettaa toisia kuulemaan ja legitimoimaan prosessi 
(kuullaan mitä halutaan kuulla toisen sanovan), luovuttiin toisten lausuntojen 
tulkitsemisesta omien intressien mukaisesti (omien silmälasien läpi). Osa toi-

Päiväkirjamerkintä tutkijan (minun) ajatuksista 4.12. jälkeen

Metsossa on käyty peli, jossa eri toimijat ovat aluksi olleet omissa poteroissaan mutta ovat sit-
ten toimikuntatapaamisten kuluessa avanneet omia oviaan ja näin tulleet pois omalta tontil-
taan. Toimikunnalla on ollut yksi yhteinen tavoite eli Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman 
laatiminen, eikä siinä haluta esittää monenlaisia eri käsitteellisiä ratkaisuja, vaan siinä on py-
ritty löytämään konsensus. Metso oli jossain määrin teatteria, jossa jokaisella oli oma roolin-
sa tai oikeastaan omat roolinsa. Rooleista luovuttiin aina hetkeksi ja muita kuunneltiin ja yri-
tettiin ymmärtääkin. Itse asiassa saattoi hyvinkin olla, että eri osapuolet tunsivat toisensa hy-
vin jo ennestään hyvin eikä heidän välillään ollut myöskään vuorovaiktuusongelmia muuten 
kuin haluttaessa. Aina ei ollut tahtoa ymmärtää toista osapuolta, eikä se ollut kiinni kielestä ja 
kommunikaatiosta vaan institutionaalisen aseman säilyttämisestä ja tiettyjen etujen ajamises-
ta.
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mikuntalaisista oli valmis myös hetkeksi eläytymään toisen asiantuntijan ase-
maan (laittamaan toisen lasit päähänsä), jolloin motivoijana näyttäisi olevan 
aika ja prosessin loppuunsaattamisen paine sekä yhteisymmärryksen saavutta-
minen tavoitteista, toimenpiteistä ja yhteistyötahoista. Syntyi yhteistä asian-
tuntijuutta, josta yhtään asiantuntijaa ei voi yksin nimetä.  

Yksi asia Metso-työryhmän kokoonpanossa kiinnittää huomiota (ks. liite 3), eli 
kutsutut jäsenet, joista kyllä tulee neloskierre eli viranomaiset–tutkijat–
järjestöt–yritykset, mutta se on jokseenkin puutteellinen neloskierre. Nimit-
täin edustettuina ovat maa- ja metsätalous sekä luonnonsuojelu koko nelos-
kierteen osalta, mutta esimerkiksi sosiaalisen ja kulttuurisen neloskierrettä ei 
löydä kuin toissijaisena asiantuntijuutena, eli metsän virkistyskäyttäjiä ovat 
toimikunnan asiantuntijat luultavasti kaikki. Tässä roolissa he eivät kuitenkaan 
ensisijaisesti ota osaa keskusteluun. Sosiaalinen ja kulttuurinen neloskierteen 
asiantuntijuus jää maa- ja metsätalouden sekä luonnonsuojelun harteille: yk-
sittäisiä jäseniä toki on, mutta ei koko kierrettä, ja näin tiedon, vallan ja vuo-
rovaikutuksen keinot, välineet ja tavoitteet eri toimenpiteissä eivät tule sa-
malla volyymilla ja dynamiikalla esille kuin esimerkiksi luonnontieteellinen 
asiantuntemus luonnonsuojelusta (vrt. Callonin malli 1999). 

Johtopäätöksen tiivistän seuraavasti seuraavassa tulevaa ”torikävelyä varten”: 
asiantuntijuus on vahvasti kontekstisidonnaista. Ajan ja paikan jakaminen (ti-
lana agora) sekä yhteisen kielen (vrt. transdisiplinaarisuus) löytyminen hetkek-
sikin ovat peruspylväitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Merkittäviä väli-
neitä vuorovaikutuksen onnistumiseen ovat siis yhteinen vahva tavoitetila, in-
teraktio, joka koskee läsnä olevia ihmisiä ei instituutioita sekä fasilitaattorin 
vahva rooli tulkkina ja välittäjänä. Mikä on fasilitaattorin rooli konktreettisella 
”torikävelyllä”, siitä seuraavassa luvussa. 
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6. Kokemuksellinen asiantuntijuus ja eläytyminen
Kenen ympäristö – kuuntelemisen haaste asiantuntijuudelle 

David J. Rapport (1995, 1998, et al.1998) kirjoittaa ”ekosysteemin terveydes-
tä”, jolla tarkoitetaan ”potilaan ja sairauden” tarkastelua nimenomaan kulloi-
sessakin kontekstissaan. Tällöin otetaan kokonaisuutena huomioon sekä sai-
raan tuntemukset että yksilö, perhe, yhteisö, yhteiskunta, maanosa jne., eikä 
näitä tarkastella irrallisina tekijöinä. Toisin sanoen kaikella, mitä teemme tai 
mistä kärsimme, on horisontaalinen ja vertikaalinen perspektiivi siihen, mitä 
tulevaisuudessa tulee tapahtumaan yksilölle, perheelle, yhteisölle, yhteiskun-
nalle - ja lopulta maapallolle. Lähtökohtana tälle tarkastelulle on menneisyy-
den, nykypäivän ja tulevaisuuden huomioiminen. Siirrytään atomismista holis-
miin ja spesialismista generalismiin arvottamatta tai unohtamatta erilaisten 
lähtökohtien merkitystä tiedon luonteeseen. 

Ekologia tieteenä ei pysty kertomaan meille totuutta suhteestamme luontoon 
(Bird 1987: 260–262). Asiantuntijuutemme kastelieron optimaalisista elinympä-
ristöistä on puutteellinen. Voimme teoreettisesti tarkastella sen ekologista lo-
keroa, havainnoida laboratorio-olosuhteissa sen vuorovaikutussuhdetta muihin 
eliöihin ja sen osuutta metsän biodiversiteettiin. Näin konstruoimme oman kä-
sityksemme mukaisen mallin lierosta ja sen vuorovaikutussuhteista muun ym-
päristön kanssa. Olosuhteet voidaan rakentaa uudelleen ja tutkimus on toistet-
tavissa – onko tieto sitten faktaa? Tulokset maastotutkimuksen kanssa eivät 
välttämättä ole yhtäpitävät – ongelmasta on konstruoitu erilaista tietoa, jotka 
on pidettävä erillään (Haila, 1998, 221, ks. myös Latour & Woolgar, 1979).

Haila (2000b: 332) kirjoittaa ei-inhimillisen ja inhimillisen kietoutumisesta yh-
teen. Onko mahdollista politisoida abioottinen verrattuna bioottisen ja sen 
kautta määrittää suhdettamme ei-inhimilliseen ja inhimilliseen? Absurdilta 
kuulostava kysymys, eikä ehkä relevantti. Siitä huolimatta tiedämme jo, että 
tekniikalla on vaikutusta luonto-yhteiskuntasuhteisiimme ja päinvastoin. Tie-
dämme myös, että ei ole näyttöä siitä, että ihmisen toiminta ei vaikuttaisi il-
mastonmuutokseen tai eroosion. Entä sitten? Tämän hypoteesin testaus negaa-
tion kautta ei juuri vie meitä lähemmäksi alkuperäistä ajatusta siitä, miten 
luonto ja yhteiskunta kietoutuvat yhteen. Auttaisiko sitten positiivisen kautta 
testaus ja avointen teesien testaus: ”Minusta tuntuu siltä, että taloni viereen 
rakennettavalla moottoritiellä on vaikutusta hyvinvointiini. Tekninen ei-
inhimillinen abiootti tulee vaikuttamaan minun inhimilliseen abioottis-
bioottiseen ympäristööni. Minun tulisi olla vuorovaikutuksessa tahoihin, joilla 
on tietoa, valtaa tästä ja tähän. Tarvitaan tila vuorovaikutukselle – agora esi-
merkiksi.

Subjektiivisten, vahvasti kontekstisidonnaisten näkemysten ja kokemusten 
hyödyntäminen vuorovaikutusprosesseissa heikosti kontekstisidonnaisen, ob-
jektiivisen tiedon rinnalla on usein haasteellista, kuten on edellisissä luvuissa 
tullut esille. Objektiivisuudella tarkoitan subjektista riippumatonta (vrt. No-
wotnyn ja kumpp. 2001 heikko konteksti). Minun inhimillinen sisäinen maail-
mani hahmottaa tässä ja nyt kuvan. Liitän sen osaksi minussa olevaan tietoon, 
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tunteisiini ja ympäristöön. Mutta jos haluan lisää tietoa, mitä tehdä minun tie-
toisuuttani vaivaavalle tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavalle mootto-
ritielle. Ehdotan käyntiä ympäristötorilla – se ei ole sama kuin asukkaiden kuu-
lemistilaisuus. Ympäristötori voisi olla paikka, jossa monitieteiset tai poik-
kisektoriset ilmiöt ja ongelmat prosesseina ovat keskiössä (vrt. Willamo 2005). 
Erilaiset asiantuntijat ja asiantuntijatiedon emergenssi ovat avaimet ympäris-
tötorin avaamiseen ja välineiden löytämiseen erilaisissa ongelmissa ja ilmiöis-
sä. Harkinta, näkökulmavalinnat ja aito epävarmuus kuuluvat asiantuntemuk-
seen ja objektiivisuuden käsittämiseen (Eräsaari 2006a) ja ovat näin osa ago-
raa.

Kyse ei ole kaiken politisoinnista ympäristötorin alle, vaikka kehäpäätelmän 
vaara tässä piileekin. Tutkin asiantuntijoiden vuorovaikutteisuutta kontekstin 
ja konstruktioiden kautta määrittää, testata ja avata keskustelua torista – sitä 
kolmatta aaltoako minäkin yritän määrittää positivismin ja konstruktivismin 
jälkilöylyissä (vrt. Collins & Evans 2002)? Tutkimusongelmana on tässä luvussa 
erityisesti aistimaailman asiantuntemuksen hyödyntämättömyys yhdyskunta-
suunnittelun välineenä mm. asiantuntijoiden vuorovaikutuksen välineenä.  

Agoraan on sisällytetty avoimen ja suljetun torin elementit, siinä on sisäisen ja 
ulkoisen maailman olemus, siinä on laadullisen ja määrällisen sekä subjektiivi-
sen ja objektiivisuuden elementit. Lisäksi siinä on eri asiantuntijuuden tasot, 
eksplisiittisestä implisiittiseen. Vaikka tässä tuonkin dikotomian keinoin esille 
torin ominaisuuksia, haluan huomauttaa, etten suinkaan ole tämänkaltaisen 
dikotomia-ajattelun kannattaja muuta kuin näin virikkeellisessä muodossa ku-
vaamaan erilaisia potentiaaleja.

Siispä jatkakaamme käsitteillä ylhäältä ja alhaalta tuleva asiantuntijatieto. 
Tämä pari on sukua keskustelulle osallistaminen ja osallistuminen. Peruslähtö-
kohta löytyy nk. top-down ja bottom-up – keskustelusta (Beck 1993). Kyse on 
ennen muuta myös politiikasta – politikoinnista ja politisoinnista. On kyse myös 
oikeudenmukaisuudesta ja vastuusta. Kuka saa osallistua ja kuka kantaa vas-
tuuta – kuka luo puitteet? Ei ole kyse joko-tai asetelmasta, vaan tarvitaan sekä 
ylhäältä alas tapahtuvaa asiantuntijuuden organisointia, vastuuta ja velvoittei-
ta ja näin luodaan puitteita myös alhaalta ylös tapahtuvalle asiantuntijuudel-
le.

Emme voi kokonaan sulkea aistimaailmaa etic- tiedoksi. Siksi käsitteen määrit-
telyssä onkin paikallaan miettiä konstruktion kontekstia eli kuinka paljon ja 
mihin ulkoinen konteksti on mahdollisesti vaikuttanut. Ei suinkaan siksi, että 
tavoitteena olisivat yhtenäiset laboratorio-olosuhteet, vaan siksi, että esimer-
kiksi alueellisilla, yksilö- yhteisökohtaisilla, sukupuolten välisillä tai koulutus-
taustaan perustuvilla eroilla on vaikutusta tuloksiin. Kun tiedetään jotakin ero-
jen mahdollisista syistä, voidaan parantaa vuorovaikutuksen edellytyksiä, ym-
märrystä ja syventää operationaalista toimintaa. Näin esimerkiksi ympäristö-
vaikutusten arvioinneissa perusteellisesti tehty sosiaalisten, ekologisten, kult-
tuuristen ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen ja arviointi (implisiitti-
sen ja eksplisiittisen tiedon sekä emic- ja etic- mallien käyttö) lisää ymmär-
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rystä alueen eri yksilöiden ja yhteisöiden suhtautumisesta muutokseen ja pa-
rantaa näin mahdollisuuksia kehittää aluetta ekologisten, sosiaalisten, kulttuu-
risten ja taloudellisten haasteiden mukaisella tavalla.

Evans ja Collins (2002: 237) kysyvät, mikä on teknisen legitimaation suhde laa-
jaan osallistumisen tuomaan asiantuntemukseen?14 Keiden tieto priorisoidaan? 
Kategoria ei sovi ympäristötoriajatukseen, jos etsitään oikeaa tai väärää tai 
määrää ja objektiivisuutta pelkästään. On valittava näkökulmia ja näiden nä-
kökulmien tulisi perustua vuorovaikutteiseen ympäristötoriin Osbornea (2004) 
ja Eräsaarta mukaillen (2001): 

1. substanssi eli mikä on ongelma tai ilmiö ja ketkä ovat tämän asiantun-
tijoita

2. järkeily eli miksi ongelmaa tai ilmiötä pohditaan ja kenen voimin (mo-
tivaatio)

3. tyyli eli miten ongelmaa tai ilmiötä tarkastellaan ja millaisten asian-
tuntijoiden roolien, välineiden ja edellytysten kautta 

4. strategia eli halutut, toivotut vaikutukset ja näissä asiantuntijoiden 
moninaiset välitykset. 

Kuva 6. Läpäisevä asiantuntijuus 

Ei ole suinkaan yksiselitteistä, että laaja osallistuminen välttämättä lisäisi tie-
don variaatioita tai legitimoisi tiedon. Tuloksena voikin olla harhaista tietoa15,
jos luotetaan siihen, että mitä suurempi joukko osallistujia on ollut paikalla 

14 Problem of Legitimacy  ja Problem of Extension (Collins & Evans 2002). He tarkoittavat tällä sitä ongelmaa, 
joka kohdataan tänä päivänä esimerkiksi päätöksentekoprosessissa. Kuinka paljon pitäisi laajentaa nk. teknistä 
päätöksentekoprosessia sertifioidun ekspertiisin ulkopuolelle eli ottaa kokemuspohjainen ekspertiisi, ruohon-
juuritason asiantuntemus huomioon? 

15 Välimäki, J. & Kauppinen, T. (2000): Ympäristövaikutukset arvioidaan, missä on ihminen –raportissa käsi-
tellään Suomessa tehtyjen sosiaalisten vaikutusten arviointien laatua. Tutkimuksessa tulee selvästi esille asukas-
tilaisuuksien käyttö tiedon legitimoijana, eikä suinkaan informaatiota tai vuorovaikutusta lisäävänä menetelmä-
nä arvioida sosiaalisia vaikutuksia. 

Miten asiantunti-
juus?

Mikä asiantunti-
juus?

Miksi asiantunti-
juus?
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esimerkiksi asukastilaisuuksissa, sitä peittävämpää tiedon laatu on. Joukko-
voima ei tuo välttämättä tietoa siitä, mitkä ovat esimerkiksi tässä tapauksessa 
alueelle kohdistuvat vaikutukset sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta 
näkökulmasta. Asukastilaisuus on yksi väline tai keino tutkia sitä kokemuspe-
räistä tietoa ongelmasta tai ilmiöstä, jota alueen asukkailla on, mutta pelkkä 
osallistuminen (legitimointi) ei ole relevanttia tietoa itsessään (strategian 
täyttäminen). Asukastilaisuuteen tuleva joukko ei ole välttämättä kovin edus-
tava (näkökulmat ja tyylit). Joukko voi olla kapea edustavuudeltaan ja jättää 
osan alueen ihmisistä ulkopuolelle. Kuka edustaa lapsia, vanhuksia ja vammai-
sia (ks. Callonin (1999)? Jotta saadaan mahdollisimman monipuolista tietoa 
alueelle mahdollisesti koskevista sosiaalisista vaikutuksista, tulee teknisen 
prosessin lisäksi tutkia sosiaalisen vaikutukset juuri siihen aikaan, paikkaan ja 
olosuhteisiin sopivia menetelmiä käyttäen. Tieto on tietäjästä kiinni, kysymyk-
siin saatavat vastaukset kysymyksenasettelusta ja tiedon luotettavuus ja vali-
diteetti tiedon tunnistamisesta, analysoinnista kiinni. Väliverrosen (2003) mu-
kaan journalisti, kuten myös tutkimuksen tekijä, ottaa itselleen erilaisia roole-
ja: popularisoija, tulkitsija, osallistuja, manageri tai kriitikko (vrt. Kvale 
1996).

Ajatteluni pohjautuu Callonin (1999) ja Osbornen malleihin oppimisesta ja jär-
keilystä eli siitä, keitä tulee kuulla ja miten, miksi ja mitä siitä seuraa. Yhteis-
kuntatieteellisen tiedon ja menetelmien integroiminen ympäristödiskurssiin 
sekä tulkinta siinä on nähtävissä erilaisten institutionaalisten prosessien kautta 
(Hajer 1995; Sairinen 2000). Ympäristövaikutusten arviointilaki hyväksyttiin 
1994 Suomessa. Siinä ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys nostettiin nk. 
ekologisten vaikutusarviointien rinnalle. Tieto, valta ja vuoropuhelu yhteiskun-
tatieteen kanssa eivät kuitenkaan ole ollut itsestään selvä kehityskulku tai 
seuraamus siitä, että ympäristö on yhteiskunnallistunut ja luonto politisoitu-
nut.

Yli sukupolvien menevä kestävän kehityksen mukainen elinympäristön suunnit-
telu ei ole vain ympäristösektorin asia. Se läpäisee kaikki yhteiskunnan sekto-
rit. Läpäisy ei ole sektorin ohi putoava hipaisu, vaan sisäistetty kokonaisvaltai-
nen tapa suunnitella ja toimia. Kestävä kehitys on horisontaalisesti käsiteltävä 
asia, jossa sektoroitunut hallinto ja järjestökenttä ovat uudistuspaineen alla. 
Vertikaalisesta ajattelusta on siirrytty hiljalleen yli sektorirajojen menevään 
ajatteluun, jolloin kestävän kehityksen eri ulottuvuudet tulevat samanaikai-
sesti tunnistettua ja ymmärrettyä (Kohl 2006c).  

Edellisestä eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä voi pitää Suomen kestävän 
kehityksen toimikunnan16 (2006) päivittämän strategian visiota hyvinvoinnin 
turvaamisesta luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Tavoit-

16 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtajana on toiminut pääministeri Vanhanen. Nykyisessä 
toimikunnassa on jäsenenä mm. kuusi muuta hallituksen ministeriä. 37 muuta jäsentä ovat eduskunnasta, eri 
ministeriöistä, kuntahallinnosta, tuottaja-, kuluttaja- ja elinkeinojärjestöistä, ammattijärjestöistä, ympäristö- ja 
muista kansalaisjärjestöistä, toimittajia ja kirkkokunnasta. 
(http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4427&lan=fi). Merkittävää on neloskierteen muuttuminen vähin-
täänkin kuutoskierteeksi: hallinto-tiede-NGO-markkinat-toimittajat-kirkko. 
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teena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja 
moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. 

Tuossa visiosssa yhdistyvät niin ympäristö, hyvinvointi, turvallisuus, vastuu, 
velvollisuus kuin osallistuminenkin. Tarvitaan keskustelua eri hallinnonalojen 
yli yhdessä kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden sekä yritysmaailman kanssa. 
Agora on esimerkki tilasta, jossa eri asiantuntijat kohtaavat (ks. Nowotny et 
al. 2001). Kestävän kehityksen toimikunta on esimerkki torista, jossa eri asian-
tuntijat kohtaavat yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Tulevaisuus rakentuu koko ajan. Aika on läsnä. Osuvasti tätä kuvaa intiaanien 
käsitys ajasta ja maanomistuksesta: ”Maa kuuluu suurelle perheelle, joista 
monet ovat kuolleet, muutamat elossa ja lukematon määrä maan isännistä on 
vielä syntymättömiä.” Aikaulottuvuuden lisäksi ilman, lämmön tai maan myy-
minen tai ostaminen hyödykkeenä tai niiden omistaminen tuntuu intiaaneista 
käsittämättömältä: ”Me olemme osa maata ja maa on osa meitä.” (Coleman 
1994: 83.) 

Näin syklinen tai kokonaisvaltaisen läpäisevä ei ole kuitenkaan kestävän kehi-
tyksen vision toimeenpano esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa. Luonto ja 
ympäristö ovat fragmentoituneet hallinnon aloittain (metsänhoito maa-ja met-
sätalousministeriössä, kaivosasiat työ- ja elinkeinoministeriössä, uhanalaiset 
lajit ympäristöministeriössä). Kenelle kuuluu ongelma ja ilmiö nimeltä ilmas-
tonmuutos? Kaikille strategisesti, mutta entä toimenpiteiden osalta? 

Lait, kuten YVA-laki ja Maankäyttö- ja rakennuslaki tekevät ympäristöasioista 
poikkihallinnollisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan, että rakentamisen tavoitteena on 
edistää

1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viih-
tyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön 
aikaansaamista

2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja talou-
dellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja 
säilyttäviin ratkaisuihin 

3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa 
hoitoa ja kunnossapitoa.  (MRL 12 §.)  

Ympäristövaikutusten arviointilaissa (YVA 2 §) puolestaan todetaan, että ym-
päristövaikutusten arviointia tehdessä (esim. ydinvoimala, satama, moottoritie 
tmv.) tulee selvittää suorat ja epäsuorat vaikutukset 

 a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

 b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja 
luonnon monimuotoisuuteen   

 c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan,  kaupunkikuvaan 
ja kulttuuriperintöön 
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 d) luonnonvarojen hyödyntämiseen  

 e)  edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Poikkihallinnollisuus, asiantuntijoiden näkemyksellisyys ja kokemuksellisuus 
sekä eksplisiittiseksi ja/tai implisiittiseksi katsottava tieto ja sen luotettavuus 
ovat ainakin löydettävissä lakitekstin tulkinnasta asiantuntijuusnäkökulmasta. 
Vuorovaikutussuhteet ovat tässä avainsana. Kiinnitän huomion myös integroi-
tuihin ja kumulatiivisiin vaikutuksiin ja juuri tässä tulee esimerkiksi poikkihal-
linnollisen yhteistyön paikka. Tämä yhteistyö on yksi tapa hahmottaa sosiaali-
sia vaikutuksia ja tässä tarkastelen niistä vain interaktiivisuutta. En siis puutu 
sosiaalisten vaikutusten arviointiin hallintona, menetelmänä tai omana para-
digmana vaan vain vuorovaikutuksen kannalta (ks. esim. Kohl 2006a ja b, Kohl 
& Sairinen 2004, Päivänen ja kumpp. 2005) – asiantuntijuuden, tiedon ja kon-
tekstin ja poikkihallinnollisuuden merkeissä. 

Asiantuntijoita eivät ole vain viranomaiset tai tutkijat, vaan myös osalliset. 
Tavoitteena on eri osapuolten näkemysten tuominen valmisteluun ja arvioin-
tiin. Laeissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen, toimivaan yhteistyöhön. 
Mukaan otetaan toteuttajat ja eri toimijat viranomaisista asukkaisiin (vrt. ne-
loskierre torilla: viranomaiset–tutkijat–järjestöt–yritykset tai kuutoskierre, jos-
sa mukana ovat myös toimittajia ja esimerkiksi kirkkojen edustajia). Tärkeitä 
ovat erilaiset kuuntelemistilaisuudet, keskustelutilaisuudet, haastattelut ja 
kyselyt. Osallistuminen on joko edustuksellista tai suoraa (vrt. Callonin malli). 

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoilla olisi tietoa elinoloista, viihtyvyydestä 
ja terveydestä. Linkit ja tulkit yhdyskuntasuunnitteluun ovat kuitenkin puut-
teelliset. Poikkihallinnollisuus ei ole tarkoittanut sitä, että sosiaalinen ja tek-
ninen ala olisivat kohdanneet elinympäristön suunnittelussa. Tekninen kyselee 
sosiaalisen asiantuntijuuden perään, mutta vastaako sosiaalinen (Tapaninen ja 
kumpp. 1998)? 

Intradisiplinaarisuudella pyritään keskustelemaan yhden sektorin tai tieteen si-
säisestä yhteistyökyvystä, jolloin tavoitteena on hyödyntää eri osaajien tietoja 
ja taitoja, ja näin perinteisiksi katsotut reviirit ylittyvät. Esimerkiksi yhteis-
kuntatieteellisen koulutuksen saaneiden asiantuntijoiden asenne sosiaalista 
kestävyyttä ja sen kehittämistä kohtaan on ristiriitainen: toisaalta sosiaalisesta 
kestävyydestä puhutaan (Rönnberg & Simpura 2003), mutta käytännön työssä 
ei panosteta ennakoivan sosiaalisen asiantuntijuustiedon antamiseen (multi-
disiplinaarisuuteen tai interdisiplinaarisuuteen) muun alan tutkijoille tai viran-
omaisille tai järjestöille. Sellaiset alat kuin rakentaminen, tekninen toimi ja 
ympäristönsuojelu koetaan vieraiksi, vaikka kestävän kehityksen periaatteet 
olisikin kirjattu erilaisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin (Sairinen & Kohl 2004; Päi-
vänen ja kumpp. 2005). Toisin sanoen ympäristön eri ulottuvuudet ja kestävän 
kehityksen periaatteet eivät ole läpäisseet sosiaalialan asiantuntijoiden käy-
tännön toimintaa (Kohl 2006b).

Sosiaalisesti kestävä kehitys tarkoittaa erilaisten ihmisten tarpeiden ja tavoit-
teiden huomioimista eri elämäntilanteissa elämänkaaren kaikissa vaiheissa 
(Kohl 2006 a, b ja c). Tämä koskee niin suunnitelmia kuin ohjelmia, käytännön 
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toimintaa, vuorovaikutusta ja toteutusta paikallisesta valtakunnalliseen erilai-
sissa organisaatioissa ja järjestelmissä – miksei ylikansallisestikin. Siis erilaiset 
poliittiset prosessitkin ovat haasteiden edessä, jotta sosiaalisesti kestävä kehi-
tys läpäisee asiantuntijuustiedon, vuorovaikutuksen ja vallan rakenteet. 

Asiantuntijuus on kontekstisidonnaista. Niinpä hyvinvoinnin ja turvallisuusky-
symysten asiantuntijoita ovat virkamiesten ja tutkijoiden lisäksi eri konteks-
teissa erilaiset osalliset, kuten lapsiperheet, iäkkäät ja vammaiset, tai myös 
erilaiset järjestöt, kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto. Tämän asiantunti-
juuden linkittäminen muiden eri asiantuntijoiden tietoon ja tietämykseen on 
käyttämätön voimavara juuri yhdyskuntasuunnittelussa. Elinympäristö on myös 
sosiaali- ja terveysalan asia (Kohl 2006b; Kohl ja kumpp. 2007), ja sen asian-
tuntemusta hyödyntämällä voidaan toimia kestävän kehityksen mukaisesti.  

Sosiaalisesti kestävän kehityksen asiantuntija tunnistaa elinympäristön suun-
nittelussa väestöryhmät, elämänmuodot ja -tavat eri elämänkaaren vaiheissa. 
Siis tunnistaa erilaisten ihmisten tarpeet ja tavoitteet erilaisissa elämäntilan-
teissa nyt ja pitkälle tulevaisuudessa. Tästä päästään kiinni tämän luvun tut-
kimusongelmaan konkreettisesti. Eli miksei paikallista, implisiittistä – ais-
teihinkin perustuvaa tietoa hyödynnetä yhdyskuntasuunnittelussa? Millaista fa-
silitaattoria tarvitaan, jotta tällaista tietoa voidaan hyödyntää? 

Asiantuntijoiden kohtaaminen17

Käytännön tasolle vietynä käytän esimerkkinä asiantuntijoiden kohtaamisesta 
Espoon keskuksessa toteutettua projektia hyvän elinympäristön kehittämiseksi. 
Alueen nykyistä sosiaalista tilaa, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä arvioi-
tiin. Erityisen tärkeää oli koota yhteen eri alojen viranomaiset sekä alueen 
asukkaat ja päättäjät, joille järjestin elämyksellisyyteen (ks. myös Kyttä & 
Kahila 2006) perustuvan kävelykierroksen alueella.

Elinympäristön toiminnallisuutta on tarkasteltu projektissa seuraavasti: 

• paikallisten palvelujen saatavuus ja laatu

• liikenne- ja liikuntareittien kytkeytyminen paikallisiin palveluihin, työpaik-
koihin ja virkistysalueisiin

• fyysistä aktiivisuutta tukeva yhdyskuntarakenne

• esteettömyys liikenteessä ja asumisessa (Päivänen ja kumpp. 2005). 

En puutu itse alueen kaavoituksen keinoihin, enkä Pehmo-Gis- menetelmään 
(Kyttä & Kahila 2006), vaan nostan tässä eräitä asiantuntijuuteen liittyviä ny-
ansseja esille. Nimittäin kuvassa 7. näkyvät skeittirampit. En ole asiantuntija 
skeittaamisessa. En ole koskaan skeitannut eikä minulla ole tietoa siitä, mikä 

17 Projekti oli ympäristöministeriön rahoittama Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa 
-opashanke (Päivänen ja kumpp. 2005), jonka yhtenä esimerkkikohteena oli Espoon keskuksen kehittämi-
nen. Tässä käytetty materiaali on julkaistu oppaassa, jossa tutkija itse oli mukana mm. fasilitaattorin roolis-
sa.
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on paras paikka skeittirampeille. Asiantuntijoita ovat skeittaajat. Minun käsi-
tykseni – arvaukseni – oli, että skeittiramppien paras paikka muun muassa saa-
vutettavuuden vuoksi olisi ollut urheilukentän lähistö. Olin väärässä. Skeittaa-
jien, asiantuntijoiden, kuunteleminen toi esille ramppien syrjäisen sijainnin 
tärkeyden: kun osaa skeitata, voi mennä pitkin keskusta, mutta kun harjoitte-
lee, on parempi olla syrjässä. Tässä eräs asiantuntijanäkemys, joka voi hyvin-
kin olla vahvasti kontekstisidonnainen näkemys senhetkisessä tilanteessa. Täs-
sä siis asiantuntijoiden kuuleminen, kuunteleminen ja tiedon saaminen osaksi 
suunnitteluprosessia oli oleellista. Emic-tieto, vahvasti kontekstisidonnainen 
hiljainen tieto muuntui asiantuntijayhteistyön myötä eksplisiittiseksi tiedoksi 
ja paikantui yhdyskuntasuunnittelijan kartalle poliittisen päätöksenteon apu-
välineeksi. Tapahtuuko tiedon internalisaatiota eli käytännön toimenpiteitä, 
jäi nähtäväksi. Kokonaisvaltaisen suunnittelun kannalta tällainen asiantuntija-
tieto skeittirampin paikasta on ennakointia, jossa huomioidaan erilaisten asuk-
kaiden tarpeet ennakolta. Tieto perustuu näkemyksiin vailla eksplisiittistä pe-
rustaa, mutta onko sillä itse asian kannalta merkitystä, jos käyttäjät eli asian-
tuntijatietoa antaneet skeittaajat perustelevat kantansa kokemusmaailmas-
taan käsin ja jos kokonaisvaltaisessa suunnittelussa alueen käyttöä vastaan tä-
hän tarkoitukseen ei ole poliittisia tai hallinnollisia esteitä. Missä kulkee ko-
kemuksellisen tiedon käytön raja? Onko sellaista vai onko se aina tiukasti kiinni 
kontekstissa ja näin kulloisessakin tilassa. Päästään kiinni tapauskohtaiseen 
tarkasteluun ja yksilöiden tiedon merkitykseen osana (alue)suunnittelua. 
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Kuva 7. Elinympäristön toiminnallisuus (Päivänen, Kohl ja kumpp. 2005) 

Toisena esimerkkinäni on Espoon keskuksen alueen elämyksellisyys, josta nos-
tan seuraavat seikat esille: 

• viihtyisyys, turvallisuus ja terveellisyys eri väestöryhmien näkökulmasta  

• tärkeät ja arvokkaat paikat (historia, kulttuuriympäristö, estetiikka, luonto, 
maisema, harrastuspaikat) ja niiden merkitys eri ihmisryhmille (Päivänen ja 
kumpp. 2005) 

Tästäkin nostan erään nyanssin esille, vaikka voisin nostaa kestävän kehityksen 
eri ulottuvuudet kulttuurista ja sosiaalista unohtamatta (Kohl 2006b; Sairinen 
ja Kohl 2004). Kiinnitän huomion kartan ojaan, jonka teknisen puolen viran-
omaiset olivat peittämässä, mutta jota osa asukkaista piti ainoana henkireikä-
nä, jossa vuodenaikojen vaihtelun saattoi nähdä kokemansa harmaan kaupun-
kirakenteen keskellä. Ongelman kohde on siis oja, jota kaupunkisuunnittelussa 
suunnitellaan peitettäväksi ja jonka alueen asukkaat haluavat säilyttää. Vas-
takkain ovat viranomaisten etic- näkökulmat ja asukkaiden emic-näkökulmat. 
Ojan piirtäminen kartalle ja kävely alueella on koodi, jossa osapuolten on 
mahdollista jakaa sama tila. Tätä kautta voidaan päästä kiinni vuorovaikutuk-
seen, jossa aistikokemuksilla on vahva merkitys mm. kokemusten selittävinä ja 
näkökulmia avaavina tekijöinä (miten koet ja näet ojan). 
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Paikallisten asukkaiden, vahvasti kontekstisidonnaisten tuntemusten, koke-
musten ja näkemysten kiinnittäminen tekniseen suunnitteluun on haasteellista 
(ks. Yli-Pelkonen & Kohl 2005 paikallisesta ekologisesta tiedosta [local ecologi-
cal knowledge LEK]). Kyseisessä tapauksessa vihervyöhyke sinällään on otettu 
huomioon, mikä takaa sekä ekologisesti että sosiaalisestikin kestävän kaupun-
kisuunnittelun (virkistäytyminen). Mielenkiintoisia ovat näkemykset ojasta, jo-
ka osana vihervyöhykettä ikään kuin putoaa ulos ekologisesta kestävyydestä ja 
sosiaalisesta tilasta, elämyksestä ja miksei myös toiminnallisuudesta. Merkit-
tävää on, että samaan karttaan on yhdistetty ekologinen, sosiaalinen, kulttuu-
rinen ja miksei taloudellinenkin näkökulma hyvin konkreettisessa muodossa. 
Yhdyskuntasuunnittelijalle oja siis mieltyi likaisena haittana, kun asukkaalle 
sama oja mieltyi henkireikänä. Ristiriita oli valmis ja ymmärrys koetuksella. 

Kuva 8. Elinympäristön elämyksellisyys (Päivänen, Kohl ja kumpp. 2005) 

Ojan tulevaisuus jäi auki tämän hankkeen kuluessa. Selvää kuitenkin oli, että 
erilaisten läpäisevä kestävän kehityksen kirjaaminen kartalle eri näkökulmista 
niin etic- kuin emic- näkökulmista on avartanut ymmärrystä eri osapuolten nä-
kökantoihin. Kartta on oiva väline havainnollistaa kokonaisvaltaista kestävän 
kehityksen mukaista suunnittelua, niin että siitä välittyy asukkaille, virkamie-



130

hille kuin myös päätöksentekijöille alueen toiminnallisuuteen ja elämykselli-
syyteen vaikuttavat eksplisiittiset kuin myös implisiittisetkin tiedot. Eksterna-
lisaation myötä kartalle voidaan saada piirrettyä myös tapauskohtaista impli-
siittistä hiljaista tietoa tukemaan päätöksentekoa.

Näiden esimerkkien osalta kiteytän asiantuntijuuden yhteen esimerkkilausee-
seen: eheä ja kestävä yhdyskuntasuunnittelu on yksilönäkökulmasta yksinker-
taistaen kiteytettynä esimerkiksi mummon lyhyt, esteetön kauppamatka puis-
ton läpi. Näin suunnittelussa huomioidaan sosiaalisesti, kulttuurisesta, ekologi-
sesti ja taloudellisesti kestävät periaatteet. Kyseisen iäkkään henkilön tarpeet 
huomioidaan niin, että hän pääsee tarvittaessa ja niin halutessaan itse virkis-
täytymään ulos ja toimittamaan myös asioitaan itse. Puisto voi olla virkistys-
aluetta tai osa ekologista käytävää – elinympäristöä tai luonnonympäristöä 
(vrt. luku 3.). Tarvitaan ketterää asiantuntijaa, joka osaa holistisesti tulkita 
nämä erilaiset sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden linkittävät asiantuntijuu-
det myös konkretiassa. Tarvitaan tulkkia, linkkiä tai välittäjää – fasilitaattoria, 
joka osaa kommunikoida niin hautausurakoitsijan kunnanjohtajan, teknisen 
suunnittelijan tai nuoren skeittaajan kanssa (vrt. Kohl ja kumpp. 2007). 

Mitä kestävyys ja eheä yhdyskuntasuunnittelu ovat, riippuvat kontekstista: siis 
paikasta, ajasta, tarpeista, toimijoista ja mm. resursseista. (mm. Bäcklund ja 
kumpp. 2002). Tässä on eläytymisen paikka.

Kehitin eläytymiseen ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen (torilla) tarkoitettua 
menetelmää lähinnä Jari Eskolan (1998) eläytymismenetelmää edelleen sovel-
taen (ks. Välimäki 1998, Kohl 2000). Kehittämiseni painopiste on ollut jonkin 
ongelmaksi koetun asian, tilan tai alueen sosiaalisen luonteen, toiminnallisuu-
den ja elämyksellisyyden käyttäminen niin menetelmänä kuin myös tiedon ja 
asiantuntijuuden rajaamisen lähtökohtana. Tässä esimerkissäni on mukana 
edelleen Espoon keskuksen kolkoksi luonnehdittava elinympäristö, ja sen inhi-
millistämiseksi oli keskeistä saada mukaan erilaiset asiantuntijat.  

Tässä luvussa kuvattu ympäristöministeriön projekti sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnista mahdollisti eläytymiskävelykokeilun. Espoon keskuksen sosiaalista 
luonnetta, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä lähtivät tarkastelemaan ryh-
mä (ei nimetty liitteeseen, koska nimeämislupaa ei ole) päättäjiä, virkamie-
hiä, tutkijoita ja asukkaita (järjestöjen edustajia).  

Lähdimme nk. eläytymiskävelylle Espoon keskukseen. Toimin itse fasilitaatto-
rina. Tarkoituksena oli saada ihmiset laittamaan ”erivärisiä laseja päähänsä” 
sekä aistimaan ympäröivää elinympäristöä eri rooleista käsin. 

Kun saavuimme Espoon keskuksen asemalle, pyysin mukaan tulleita eläyty-
mään tilanteeseen, jossa he ovat pyörätuolissa tai heillä on lastenvaunut työn-
nettävänään ja on päästävä juna-asemalla raiteelta toiselle. Ainoa mahdolli-
suus on käyttää hissiä. Se oli karmaiseva kokemus aisteille: erityisesti näkö- ja 
hajuaisti olivat koetuksella. Tämä eläytyminen kuitenkin havainnollisti esteel-
listen ihmisten elämää aivan eri tavoin kuin kartan katsominen kokoushuoneen 
pöydän takana – ja siten päästiinkin keskustelemaan poikkihallinnollisuuden 
tärkeydestä kaupungissa eli siitä, miksi sosiaali- ja terveysviranomaisten ja yh-
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dyskuntasuunnittelijoiden, asukkaiden sekä myös päättäjien tulisi tehdä yh-
teistyötä kestävän ja eheän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi. 

Käsin kosketeltava tai nähtävä, haistettava tai kuultava kokemus on sellaista 
tietoa, josta ei tule automaattisesti eksplisiittistä etic-tietoutta. Jaettu aistit-
tu kokemus tietyssä tilassa (tiedon rakentuminen hississä, vrt. sosialisaatio) 
auttoi löytämään laadullisia koodeja erilaisten ihmisten interaktioon. Fasili-
taattorin roolina oli konkretisoida eläytyminen ja viedä ihmiset samaan tilaan. 
Hän myös avasi esimerkin voimalla jaetun tilan aistikokemuksen ja johdatti 
jaetun kokemuksen jälkeen vuorovaikutuksen elinympäristön politiikkaan. Jae-
tuista kokemuksista syntyi eksplisiittistä tietoa ja toimenpidesuunnitelma pää-
töksentekoa varten. Jaetut aistimukset yhdistivät asiantuntijuudet (”meidän 
kokemus”), jolloin kokemus pohjusti myös seurannutta keskustelua alueen 
yleissuunnittelussa. Kokemukseen oli mahdollista palata, jos tuo yhdistetty 
asiantuntijuustila haluttiin uudelleen esille. Haju- ja näköaisti kokosivat asian-
tuntijuudet yhteen yhä uudestaan tehokkaasti – vaikka vain mielikuvissa. Tämä 
esimerkki osoittaa, että implisiittiselle emic-tietoudelle on paikka osana ur-
baania yhdyskuntasuunnittelua. Kokemuksellinen tieto muuntui lopulta ekspli-
siittiseksi tiedoksi strategisessa suunnittelussa. 

Läpäisevyys

Johtopäätöksinä nostan esiin poikkihallinnollisuuden ja siinä käsitteenä lä-
päisevyyden, joka ei tarkoita sitä, että jokin menee ohi, vaan sitä, että se 
kiinnittyy tapaan toimia, ajatella ja käyttää tietoa.

Kestävän kehityksen mukainen poikkisektorinen ajattelu vaatii muutosta ra-
kenteissa, toimintatavoissa ja tavoitteiden asettelussa. Painopiste siirtyy 
suunnittelussa alueelliseen, ongelma- tai ilmiökohtaiseen tarkasteluun sektori-
kohtaisen toiminta-ajattelun sijaan (tosin jälkimmäistäkin tarvitaan). Siirry-
tään korjauksesta ennakointiin. Lisäksi osataan hyödyntää paikallista asiantun-
temusta erilaisia menetelmiä käyttäen, jolloin näkemykset, kokemukset ja 
tuntemukset ovat vakavasti otettavia tietolähteitä ja niitä osataan hyödyntää 
elinympäristön laadukkaassa suunnittelussa. Tämä taas ei onnistu ilman lä-
pinäkyvää, avointa ja keskustelevaa prosessia. Olisi päästävä erilaisista osallis-
tumislegitimaattoreista läpäisevään asiantuntijuuteen, jossa esimerkiksi sosi-
aali- ja terveysalojen asiantuntemus on muiden sektoreiden hyödynnettävissä 
ja päinvastoin. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan tarvitaan myös poliittista tah-
totilaa, asennemuutosta: elinympäristö ja hyvinvointi kuuluvat kaikille. Insti-
tuutioiden oppiminen (ks. Valve 2003 instituutioiden kolmikantaoppisemista)– 
johtoa myöten – ja täydennyskoulutus ovat tämän prosessin osia.  

Seuraavat tekijät osoittautuivat olennaisiksi eri asiantuntijuuksien ja tarkaste-
lunäkökulmien yhdistämisessä: 

• Läpäisevä lukutaito: eri osapuolien tulisi voida osallistua omista lähtökohdis-
taan käsin ja tulla ymmärretyiksi. Tarvitaan ymmärrystä ja suvaitsevuutta sekä 
vuoropuhelua yli toimialojen, yli asiantuntijuuksien: kokemuksellisen tiedon 
lukutaito kehittyy. 
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• Läpäisevä kestävyys: asiantuntijoiden rooleista lähtevä tieto ja taito toisaal-
ta erottavat ja toisaalta yhdistää saman tematiikan ympäriltä erilaisia kon-
teksteja. Sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja ekonomisen tiedon lukutaito 
ja sen sisällön ymmärtäminen kustakin näkökulmasta on tärkeää. Mutta yhtä 
tärkeää on niiden linkittäminen tietoisesti toisiinsa. 

• Läpäisevä menetelmätaito: Erilaisten kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten me-
netelmien yhdistäminen ja kehittäminen auttavat yhdistämään emic- ja etic- 
tietoutta sekä auttavat tiedon syventämisessä ja integroivassa tarkastelussa 
mm. poliittisen päätöksenteon tukena. 

• Läpäisevä kuuntelemistaito: johtaa toimintaan, ei valikoi, vaan kuunnellaan 
asiantuntijuudesta riippumatta. Reflektoiva ymmärrys on vuorovaikutteinen ja 
oppiva. Ei tarkoita hipaisua, jolloin ollaan kuulevinaan ja prosessi legitimoi-
daan.

• Läpäisevä havainnollistamistaito: kontekstisidonnainen, konstruoitu eri toimi-
jat huomioiden. Päiväkodit, meluaidat, päästöalueet, supermarketit ja luon-
topolut piirretään samalle kaavakartalle. Nämä käsitellään eri kestävän kehi-
tyksen ulottuvuuksia poikkihallinnollisesti toisiinsa linkittäen. Kokemuksellinen 
tieto piirtyy eksplisiittiseksi kartaksi. 

Missä kaikkialla aistiperäistä kokemuksellista jaettua asiantuntijatietoa voidaan 
käyttää ja miten, jää odottamaan uusia menetelmäkokeiluja ja tulevia tutkimuk-
sia esimerkiksi esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. 
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7. Johtopäätöksiä 
Mistä mihin
”I know many people who have been disciplined by disciplines. I mean, bullied by bosses who 
sternly strive to maintain pre-established institutional structures of inquiry. One need go no 
further afield than what I think of as my own discipline, analytic philosophy. Many students 
have felt oppressed by it. This is especially so because some of its practitioners have a re-
markably narrow conception of what philosophy is. The student cannot get a qualification 
without fitting into the norms, and cannot get a job without continuing to do so. I respect 
these victims of the system, regret their plight, and hope that sometimes I have been able to 
help them. “ (Hacking 2004).

Ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista tekemäni tutkimuksen 
juuret ovat rajojen ylittämisessä, törmäyksissä tieteen ja interaktion erilaisilla 
rajoilla. Yhteiskuntatieteet täsmentävät rajoja. Välimaastossa liikkuville (Jo-
hansson 2005) ympäristöasiantuntijoille on markkinat, sillä he (o)saavat liikkua 
monella kentällä yhtäaikaisestikin, mutta institutionaalisesti ja organisatori-
sesti he ovat usein ongelma: strategisesti osaamistarve nähdään ja koetaan, 
mutta välimaastossa liikkuvalle ei toimijana löydy helposti tilaa. Asiantunti-
juus on enemmän kuin tietoa, valtaa ja vuorovaikutusta. Siksipä johtopäätös-
ten agorakävelyllä on mukana kaksi haastajaa: Bruno Latour ja Jyrki Kasvi. 

Tietoa, valtaa ja vuorovaikutusta 

Luettuani Bruno Latourin klassikon ”We have never been modern” suomennos-
ta, sain työlleni oivan haasteen - ehkä punaisen langankin. Latour kuvaa oivas-
ti, miten aids-epidemia kokoaa yhteen valtionpäämiehet, biologit, epätoivoi-
set potilaat ja teollisuuden: biologia ja yhteiskunta sekoittuvat (Latour 2006: 
14). Vuorovaikutuksen haasteet ovat avain asiantuntijuuden avaamiseen, joita 
olen purkanut auki agoralla: asiantuntijoiden kuulemisen, kuuntelemisen, vä-
littämisen ja osallistumisen kautta. Niin ikään Latour kokoaa sen, mitä tämä 
tutkimus on: yli rajojen, liikkeessä, sekoittuminen, verkot. Työni ei ole pelk-
kää luontoa, ei politiikkaa eikä diskurssia, vaan Latouriin viitaten: ” tämä tut-
kimus ei koske luontoa tai tietoa, asioita sinänsä, vaan miten kaikki nämä sei-
kat liittyvät kansalaisiin ja kollektiiveihimme”. (Latour 2006: 17). Luontoa, 
ympäristöä ja biodiversiteettiä käsittelen vahvasti yhteiskunnallisessa konteks-
tissa, en esimerkiksi laboratoriokokeena (vrt. Knorr Cetina 1999; Latour & 
Woolgar 1979) saati sitten vain lajimäärinä tai lakipykälinä. Tieteentutkimuk-
sellinen ote on vahva: ei sosiaalinen konteksti sinällään tai valta, vaan miten 
ne kietoutuvat tutkimuskohteisiin ja kollektiiveihimme (vrt. Latour, 2006: 18).

Lähestymistapoina Latour (2006: 20–21) kirjoittaa luonnollistamisesta, yhteis-
kunnallistamisesta ja dekonstruktiosta. Voiko olla tutkimusta, jossa nämä kol-
me lähestymistapaa yhdistyvät – Latour kuvaa sellaista groteskina tilkkutäkki-
nä: tosiasiat, valta ja diskurssit erikseen. Mutta luonto palautuu yhtäaikaisesti 
sekä tosiasioiksi (kvarkit ovat olemassa), diskursseiksi (luontoa ei enää ole) se-
kä yhteiskunnalliseksi kollektiiviksi (valtaa ja päätöksiä, mutta myös uskomuk-
sia, kokemusperäistä asiantuntijuutta). 
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Latour jatkaa: ”yksikään (yhtäkään) tutkimuksistamme ei voi hyödyntää uudes-
taan ja soveltaa koviin tieteisiin sitä, mitä sosiologit, psykologit tai taloustie-
teilijät kertovat sosiaalisesta kontekstista tai subjektista soveltaakseen sitä 
koviin tieteisiin ja tästä syystä käytän sanaa ”kollektiivi” kuvaamaan inhimilli-
sen ja ei-inhimillisen yhdistämistä. Sanaa yhteiskunta käytän merkitsemään 
vain kollektiivimme yhtä, yhteiskuntatieteiden tutkimaa osaa. Konteksti ja 
tekninen sisältö tulevat määritellyiksi alinomaa uudelleen. Aivan kuten epis-
temologit eivät enää tunnista luomissamme yhteenliittymissä lapsuuden aikai-
sia käsitteitä tai teorioita, samoin ei ihmistieteidenkään voida odottaa tunnis-
tavan militantin nuoruutensa valtapelejä näissä täyteen ahtamissamme kollek-
tiiveissa” (Latour 2006: 18–19.) 

Edellinen viittaus kietoutuu yhteen liikkeessä oleviin käsitteisiin ja niiden jat-
kuvaan uudelleen rakentumiseen. Myös asiantuntijuus on jatkuvassa liikkeessä. 
Luonto ja ympäristö kuten biodiversiteettikin ovat kiinni konteksteissaan. Mi-
nua ei ole niinkään lopulta kiinnostanut käsitteiden monikirjoisuus, vaan nii-
den kietoutuminen ja emergoituminen erilaisissa asiantuntijoiden vuorovaiku-
tusprosesseissa. Olennaisinta ei ole se, miten tiede vastaa yhteiskunnalle 
(science speaks back to society, Gibbons et al. 1994), vaan mitä ovat asiantun-
tijoiden interaktioiden horisontaaliset ja vertikaaliset sulkeumat ja muutokset 
temporaalisesti ja spatiaalisesti. Tässä tutkimuksessa on osoitettu että jaetut 
kokemukset (aistimukset) jossakin tilassa tuovat interaktioon uusia välineitä, 
komplementaarinen asiantuntijuus on mahdollista, kun tavoite ja tahtotila 
agoralla yhtenevät. Niin ikään asiantuntijuus on ketterää ja se mahdollistaa 
myös interaktion, kun asiantuntijalla on useita rooleja eikä asiantuntijuus ole 
van yksi.

Vielä Latour jatkaa: ”Ne, jotka sulkeistavat ulkoisen referantin, asiat - ja pu-
hujan pragmaattisen tai sosiaalisen kontekstin – voivat puhua vain merkityksis-
tä ja kielipeleistä. Kun minä kuvaan Pasteurin mikrobiviljelmää, herätän hen-
kiin 1800-luvun yhteiskunnan, en vain suurmiehen semiotiikkaa. Kuvatessani 
aivopeptidien keksintää puhun todellakin peptideistä itsestään, en vain niiden 
representaatioista professori Guilleminin laboratoriossa. Retoriikka, tekstuaa-
liset strategiat, kirjoittaminen, näyttämöllepano ja semiotiikka ovat kaikki 
kuitenkin todella olennaisia asioita mutta uudessa muodossa, jolla on saman-
aikaisia vaikutuksia asioihin ja sosiaaliseen kontekstiin palautumatta kumpaan-
kaan.” (Latour 2006: 19.)

Etelä-Suomen metsien suojeluohjelmaa laatineen toimikunnan työskentelyn 
tarkastelussa asioiden, asiantuntijoiden ja ilmiöiden kontekstin merkitys ko-
rostui: ei se, montako lahopuuta, mikä pykälä ja mikä käsite, vaan se ajan, 
paikan ja asiantuntijoiden interaktio. Olen käsitellyt asiantuntijuutta mene-
telmiä yhdistäen: ensin retoriikan tutkiminen, erilaiset tekstianalyysit ja dis-
kurssianalyysi ovat avanneet aineistojani, mutta lopulta on tutkimusfokukseni 
muuttunut ja sen myötä mm. fenomenologinen tarkastelu, tieteentutkimus, 
idiografinen tutkimusote ja avoin normatiivisuus ovat ajaneet minua eteen-
päin.
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Minua on kiinnostanut siis ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosessit.
On syntynyt eräänlainen assemblaasi, yhteenkietoutuneina ympäristöasiantun-
tijoiden interaktioita erilaisissa tiloissa. Huomioin ja kerron valinnoistani, mut-
ten kuitenkaan keskity pelkkään perusteluun – sitä paitsi osin perustelut ovat 
täysin subjektiivisia, ei tieteellisesti perusteltavia päätöksentekoja hetkessä: 
yksinkertaistaen voi sanoa esimerkiksi, että haastattelin müncheniläisiä sosio-
logeja ja ekologeja luonnosta, koska satuin olemaan kaupungissa opiskelemas-
sa ja opettajanani sattuivat olemaan professori Ulrich Beck, joka juuri tuolloin 
kirjoitti ja luennoi, ettei luontoa enää ole (Beck 1996) ja nyk. professori Maar-
ten Hajer, joka taas kirjoitti ekologisista diskursseista (Hajer 1995; ks. myös 
1996).

Tämän kontingentin tietoa, valtaa ja vuorovaikutusta pohdinnan käännän nyt 
Jyrki Kasvin haasteisiin edustuksesta ja kiistaan tiedon luotettavuudesta. 

Asiantuntijat ja kiista luotettavasta tiedosta

Jyrki Kasvi kirjoittaa 26.10.2007 Vihreässä langassa (s.7) kolumnin Maallikoita 
ja asiantuntijoita. Käyn väitöskirjani argumentteja tämän kolumnin näkökul-
mia hyödyntäen läpi. 

Kasvi kirjoittaa:”Me kansanedustajat olemme kaikkien alojen maallikoita. Joku ehkä tun-
tee sosiaalipuolen asioita muita paremmin, toisella on tietoa turvallisuuspolitiikasta, kol-
mannelle kirkkolaki on tuttu, mutta se ei vapauta meitä ottamasta kantaa asioihin, joista 
emme tiedä mitään.”

Tämän työni myötä olen pohtinut asiantuntijuuden ja maallikkouden suhdetta. 
Kuvaavaa on Kasvin ajatus sosiaalipuolen asioiden tuntemisesta ja turvalli-
suuspolitiikan tietämisestä – kirkkolaki on tuttu. Tunteminen on edellä subjek-
tiivista, implisiittistä asiantuntemusta, josta lähtökohtaisesti kaikilla on oma-
kohtaista kokemusta, näkemystä ja tietoa. Jatkan pohdintaani asiantuntija-
sanan ruotimisella. 

ASIAN-TUNTIJA- ei rajoita aikaa, paikkaa tai tiedon taustaa ja luonnetta sinäl-
lään. Sitä paitsi suomen kielen sanassa yhdistyy sekä järki että tunne. Erityi-
sesti tuntemushan voi olla sekä eksplisiittistä että implisiittistä tuntemista 
mutta ennen kaikkea se on kontekstisidonnaista tietämistä, olemista ja tunte-
musta (tunnen suomalaisia sieniä, tunnen sinut, tunnen olevani kuumeinen, 
tunnen pelkoa). Nämä kontribuutiot tuottavat tuloksen, jossa asiantuntemus 
voidaan liittää eksplisiittiseen, ulkopuolisesti kontrolloitavaan, testattavaan 
tietoon (sienet), yhteiskunnallis-kulttuurisiin ihmissuhteisiin liittyvään tunte-
mukseen, joka voidaan testata (sinä ja minä). Voidaan esittää väitteitä (pro-
positionaalinen tieto). Jos edelliset kaksi olivat kohdekontribuutioita tiedon – 
toinen on kontrolloitavissa ja toinen reflektoitavissa, voi seuraavia kahta pitää 
fysiologisina subjektiominaisuuksina, joista kuume voidaan testata ulkopuoli-
sesti (kuume on mitattava fysiologinen ominaisuus, kun taas sienitieto on ra-
tionaalinen, ominaisuus, joka kuitenkin voidaan mitata). Pelko sen sijaan on 
subjektiivinen kokemus, jolla voi olla fysiologisia seurauksia, mutta jota sinäl-
lään on vaikea ulkopuolisen testata ja kontrolloida (vrt. nomoteettinen tieto). 
Se on kuitenkin kommunikoitavissa ja julkilausuttavissa. Näillä kaikilla asian-
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tuntijuuksilla on huomattava vallan, tiedon ja vuorovaikutuksen linkki, etu tai 
taakka.

Jyrki Kasvi jatkaa:” Maallikkous on edustuksellisen demokratian ydin. Liian läheinen suh-
de käsiteltävään asiaan, liika asiantuntemus, voi tehdä meistä jopa jäävejä.”

Tässä esimerkiksi taloudellinen jääviys on selvä asia, mutta millaista on liialli-
nen asiantuntemus: tässä tutkimuksessa on pystytty näyttämään, ettei ekspli-
siittinen etic- tieto ole ainoa asiantuntemuksen ydin. Vuorovaikutteinen, im-
plisiittisen kokemustieto ja holistinen tai generalistinen näkemyksellisyys on 
asiantuntemusta, joka täydentää institutionaalista asiantuntemusta. Kokemus-
peräisen tiedon kerääminen, analysointi ja käyttö päätöksenteossa ovat puut-
teellista, koska luotettavaa asiantuntijatietoa vaivaa harha eksplisiittisen tie-
don kaikkivoipaisuudesta. 

Kasvi jatkaa edelleen:”Mutta ovatko eduskunnan kuulemat asiantuntijat neutraaleja ja 
objektiivisia? Eivät tietenkään ole. Useimmat heistä ovat avoimesti etujärjestöjen ja alan yri-
tysten asialla.” Lähtökohtaisesti tässä oletetaan, että ”jokaisella on oman värisensä lasit 
päässä”.

Neutraalius ja objektiivisuus ovat hyveitä, joihin luotettava tieto ja sitä kautta 
asiantuntemus tässä sitaatissa perustuvat. Mutta silloin herää kysymys juuri 
siitä, mitä tietoa, miten ja miksi sitä on kerätty. Biologin tutkimuksiaan varten 
tekemät havainnot puolukkatyypin metsästä kääntyvät eksplisiittiseksi, luotet-
tavaksi kvantitatiiviseksi tiedoksi. Tämä tieto on imagoltaan luotettavaa, sillä 
miksi muutoin vuorovaikutuksessa – esimerkiksi eläytymiskävelyllä - tuotettu 
paikallistieto ei löydä sijaansa asiantuntijuuden joukosta.  

Eksplisiittinen asiantuntijatieto ei ole yhtä ketterää tietoa kuin implisiittinen 
kokemusperäinen tieto, joka kiinnittyy vahvasti kontekstiin. Toisaalta koke-
musperäinen tieto sotkeutuu helposti ketteryyteensä, ellei se saa voimaa kon-
tingentista luonteestaan mm. innovaatiovoimana, jolla on esimerkiksi jul-
kisuusarvoa mediassa.

”Mutta heikoimmalla osapuolella – kansalaisella, kuluttajalla, luonnolla – ei välttämättä ole 
omaa etujärjestöä, jota kuulla valiokunnassa.”, Kasvi jatkaa. 

Siispä luonto ja kansalaiset ovat heikommalla puolella. Tällaista keskustelua 
oli näkyvissä luontoa ja ympäristöä punninneissa asiantuntijakäsityksissä (luku 
3). Luonnosta tehdään kansalaiseen verrattavissa oleva olio, joka on heikko ja 
jolla ei ole edustajaa (representatiivisuus) politiikan pöydissä. Luonto ei siis 
ole kaikkialla läsnä, eikä se ole kuollut, vaan se on heikko vastapuoli, suojelun 
kohde (objekti). Luonto tarvitsee tämän mukaan ihmistä. Mutta kuten kävi ilmi 
luvun 3. haastatteluista: tämä näkemys oli vain yksi. Yhtä kaikki luonnontietei-
lijöiden näkemyksissä luonto ei tarvitse ihmistä tai yhteiskuntatieteilijöille 
luonto on kuollut. Ilmeinen ohipuhumisen vaara seuraa, jos valiokuntakuulemi-
sessa paikalla on jonkin etujärjestön edustaja, jolle luontoa ei sellaisenaan 
enää ole olemassa ja toiselle se on ”kaikki”. Liekö Vihreällä puolueella yhtä 
luontoa yhtä vähän kuin yhtä vihreyttäkään? Ydin onkin tuossa kuulemisessa ja 
laajennetusti kuuntelemisessa: mistä puhutaan. Saivartelu konstruktiolla ei 
edesauta ymmärrystä, mutta pysähdys oman asiantuntemuksen sekä implisiit-
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tisestä että eksplisiittisestä otteesta on perin merkityksellistä järkeilyä, joka 
voi muuntua toiminnaksikin (tiedon internalisaatio).  

”Meidän kansanedustajien tulee pystyä muodostamaan asiantuntijalausuntojen pohjalta ob-
jektiivinen kokonaisvaltainen näkemys, nähdä kuulemiemme asiantuntijoiden motiivien taak-
se ja muistaa, että kaikilla osapuolilla ei ole palkattuja edunvalvojia, ” Kasvi toteaa vielä 
kolumnissaan.

Tämä sitaatti kiteyttää luontoasiantuntijuuden ”mahdottomuuden”. Osa ei 
näe kokonaisuutta ja lopulta säilyttämisen tai suojelun tai ylläpitämisen tarve 
on yhtä kaikki ihmisen oman(kin) edun mukaista poliittista toimintaa, jota ne-
loskierteen (tutkijat-viranomaiset-yritykset-NGO) asiantuntijat ajavat eri kä-
sittein ja eri vivahtein. Eri silmälasien läpi katsotaan, mutta vuorovaikutuksen 
myötä yhteinen tavoitetila saa asiantuntijat ymmärtämään asiantuntijuuden 
monikasvoisuutta. Onko kyse luonnonsuojelusta tai ylläpitämistä tai säilyttämi-
sestä ovat vaihtuvia käsitteitä eri sijainneissaan ja ydin on ja pysyy. Luonto on 
meille tuntematon. Voimme yrittää ymmärtää ympäröivää maailmaa, mutta 
ihminen on ja pysyy kokemuksineen, näkemyksineen ja tietoineen yhtenä evo-
luution välivaiheena.

Ovatko sitten kaikki ponnistelut luonnonsuojelemiseksi turhaa? Ei niinkään. 
Ihminen on eliö, joka voi vaikuttaa ajallisesti ja paikallisesti elinympäristöön-
sä. Koska asiantuntijuus ei ole yksi, eikä ihmisten tiedot ja kokemukset luon-
nosta ole arvotettavissa jonkin yhden normin tai kriteerin mukaan, tarvitaan 
agorakävelyä eri asiantuntijuuksien portaille, harjanteille ja syvänteisiin. Ago-
ra on se tila, jossa erilaiset asiantuntijuudet voivat kohdata tai törmätä. 

Metsän biodiversiteetti ja kokemuksellinen tieto 

Koska metsä on niin fyysisesti kuin psyykkisestikin ollut aina lähellä suomalai-
sia, on suhtautuminen metsiin ollut erityisen tunnepitoista ja tämän vuoksi 
myös altista ristiriidoille. Tästä hyvänä esimerkkinä Natura-keskustelut metsi-
en monimuotoisuudesta (Hiedanpää, 2004) ovat saaneet median, viranomais-
ten raportit sekä tutkijat ja kansalaisjärjestöt ja poliitikot kiivaaseen keskus-
teluun mm. arvoista, asiantuntijuudesta, oikeuksista ja oikeudenmukaisuudes-
ta (Lehtinen & Rannikko 2003; Karppinen ja kumpp. 2002). 

Biodiversiteetti on myös poliittinen käsite, joka samoin kuin kestävä kehitys on 
konstruktio, joka muuttuu ja saa uusia sisältöjä kontekstista riippuen. Sen 
luonnontieteellinen ydin on laajentunut kattamaan yhteiskunnallisen näkökul-
man ja täten se saa merkityksiä arkikielessä ja tulkinnoille on löydettävissä 
myös sosiokulttuurinen sisältö. Pelkkää eksplisiittistä biodiversiteettiä ei ole. 
Tiedon luotettavuuden suhteen on nähtävissä arkirealismia, jossa pyrkimykse-
nä ei aina ole jonkin ”väitteen toteennäyttäminen”. Kokemusperäiselle tiedol-
le on paikka. Se ei ole uhka eksplisiittiselle tiedolle, muttei se myöskään yksi-
nään ole riittävää biodiversiteettitutkimusta. Tarve poliittisten prosessien ja 
ihmisten toiminnan ymmärrykselle näkyy mm. luonnontieteilijöiden keskuu-
dessa. Käytännössä laajennusta omaan ymmärrykseen ei haeta toisesta tie-
teestä, vaan mieluummin laajentamalla oman tieteen sisällä ymmärrystä (ve-
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nyttämällä ymmärrystarpeen kautta toisen tieteen kentälle ja muokkaamalla 
käsitteet omalle kielelle). 

Biodiversiteettiasiantuntijuudesta on tämän tutkimuksen myötä tehtävissä 
hetken sulkeuma, jossa biodiversiteetti on ennen kaikkea luonnontieteellinen 
käsite, jolla on yhteiskunnallinen konteksti. Tämän käsityksen erilaiset variaa-
tiot tulivat esiin. Toisaalta se on temporaalisesti ja spatiaalisesti muuttuva kä-
site, joka muuttuu toiseksi ja emergoituu esimerkiksi vuorovaikutusprosessissa. 
Arjen biodiversiteettiasiantuntijuus voi olla kokemuksellista, se voi olla myös 
politiikka. Yhtä kaikki voi kuitenkin sanoa, että biodiversiteetti -käsitteen mo-
nimuotoisuus on myös sen vahvuus. Biodiversiteetti -käsite sinällään ei herätä 
samanlaista tunnekuohuntaa kuin mitä luonnonsuojelu esimerkiksi herättää. 
Kenties siksi, että biodiversiteetti ei ole minkään poliittisen puolueen tai jär-
jestön ”omima” käsite ja näin erilaiselle asiantuntijuudelle on tilaa. 

Ympäristöasiantuntijat ovat niitä, joilla on Um-welt (maailma ympärillä) asi-
antuntemusta. Käsittääkseni ympäristöasiantuntijuus on mahdollinen juuri eri-
laisten ihmisten spatiaalisina ja temporaalisina kokemuksina, mittauksina, nä-
kemyksinä, toimintoina. Ei ole mitään yhtä ympäristöasiantuntijuutta, eikä 
tämä asiantuntijuus rajaudu asiaa tuntevuuteen luonnosta. Ympäristöasiantun-
tijuus pukeutuu erilaisiin käsitteisiin, eikä välttämättä edes huomaa olevan ky-
se ympäristöstä. Laatuasiantuntija tai esteettömyysasiantuntija saattaa olla 
ympäristöasiantuntijoita tiedostamattaan. Hyvä elinympäristö on usein esi-
merkiksi esteetön ja laadukas, jolloin tällaisen alueen toteuttamisen takaa voi 
löytää ainakin sosiaalisen ja ekologisenkin linkittävää asiantuntijuutta – ympä-
ristöasiantuntijuutta.

Jokainen meistä on oman elinympäristönsä asiantuntija, kun konteksti määri-
tellään. Kuka asiantuntijuuden määrittää, riippuu ongelmasta, ilmiöstä, tar-
peesta ja tavoitteista. Tieto, valta ja vuorovaikutus kietoutuvat yhteen ja nou-
see ympäristötorin tarve, kun esimerkiksi elinympäristöjä suunnitellaan (esi-
merkiksi liito-orava politisoidaan ja sillä politikoidaan).

Tulevaisuuden asiantuntijuus rakentuu tilassa, joka ei ole vain organisaatio tai 
vain tiedeyhteisö tai vain elämyksiä. Se on näitä kaikkia, jolloin kompleksisuus 
kasvaa, dynaamisuus on pelivaraa, rajapinnoista tulee uusia ympäristötiloja 
uudenlaisten apuvälineiden kautta (eläytymiskävelyjen sosiokulttuurinen asi-
antuntemus ja kartat). Ympäristöasiantuntijuus menee läpi, muttei jää hi-
paisuksi. Käsitteet muuttuvat yhä uudelleen, mutta luonto ei edelleenkään 
tarvitse ihmistä, ympäristö on se joka ympäröi ja luonto on kaikkialla läsnä.  

Interaktion haaste 

Ympäristöasiantuntijuus on jatkuvassa muutoksen tilassa. Ympäristöalan kou-
lutus ja ympäristöasiantuntijoiden tarve eivät kohtaa (Kohl ja kumpp. 2007). 
Ympäristöasiantuntija ei ole yksi. Tarvitaan edelleenkin spesialisteja, genera-
listeja, holisteja ja atomistejakin eri ympäristöasioiden ratkomiseen, tulkit-
semiseen ja haastamiseen. Ympäristöasiantuntijan puhetaidot, kuuntelukyky, 
tulkitsijan rooli sekä yksinkertaisesti seurustelutavat saattavat nousta rooliin 
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arvaamattomaan (vrt. Metso- toimikunta, jossa juuri vuorovaikutusprosessi on 
ollut avainasemassa) (Kohl ja kumpp. 2007).

Kerään yhteen seuraavaksi asiantuntijuuden muotoja ja pohdin vuorovaikutuk-
sen haasteita.  

E-tori (elektroninen ekologinen tori) mahdollistaa globaalin, maailmanlaajui-
sen liikkumisen informaatiotekniikan kehittymisen myötä (esimerkiksi paikka-
tietojärjestelmät vammaisten, nuorten, iäkkäiden luontokokemusten kirjaa-
misvälineenä jollakin rajatulla alueella). Biodiversiteetin suojelemisessa, yllä-
pitämisessä tai säilyttämisessä on kokemusperäisen tiedon kerääminen, analy-
sointi ja käytännön hyödyntäminen esimerkiksi päätöksenteossa merkittävä as-
kel. Jokainen ihminen on määriteltävissä asiantuntijaksi kontekstista riippuen 
– elinympäristön aistimisessa esimerkiksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
luonnosta kiinnostunut maanviljelijänä voi tuntea oman elinalueensa eliöt 
huomattavan tarkasti tai lintubongari tuntea jonkin alueen lintujen liikkeet, 
jotka hän kirjaa vuosittain keväisestä muutosta. Paikallinen ekologinen tieto 
(local ecological knowledge) perustuu juuri paikallisten ihmisten tietämykseen 
ja uskomuksiin luonnosta (Olsson & Folke 2001; Yli-Pelkonen & Kohl 2005).

Tällöin on huomattava kontekstisidonnaisuus juuri tuon elinalueen eliöihin ja 
mm. havainnointitapaan, joka on lähinnä sarja paikallisia havainnointeja (ks. 
myös Berkes & Folke 2000). Silmämääräinen havainnointi vuosikymmenten 
ajan voi tuoda sellaista siirrettävää tietoa tuosta alueesta ja sen eliöistä, jolla 
on käyttöä myös alueellisesti tai jopa kansallisestikin (miksei kansainvälisesti-
kin). Tällaista paikallista, havainnoitua tietoa ei pitäisi kokea uhkana. Uusi tie-
to tai kokemukset eivät saisi näyttäytyä eksplisiittisen tiedon validiteetin, re-
liabiliteetin tai relevanssin uhkina. Tiedon käyttäjällä on lopulta vastuu siitä, 
miten tietoa hyödynnetään.  

Järjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään jo nyt erityisesti eksplisiittisen 
etic- tiedon keräämisessä. Mutta mahdollisuuksia olisi laajentaa tätä järjestö-
jen toria linkittämällä voimakkaammin juuri sosiaalista ja ekologista toisiinsa, 
mitä tulee biodiversiteettiin. Tarvitaan kipeästi esimerkiksi köyhien maiden 
metsäalan ammattilaisten, sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja teollisuuden vuo-
rovaikutustoria, jossa pohditaan uusia mahdollisuuksia turvata elinympäristö-
jen säilyminen. Julkisuus ja edustuksellisuus tuovat omat haasteensa järjestö-
asiantuntemuksen käyttöön. Toisaalta lobbaus ei ole mitään uutta, mutta sen 
voima on median vallan myötä ja vuoropuhelun keskiössä kasvanut, jos esi-
merkiksi aiemmin siteeraamaani Jyrki Kasvia on uskominen. Representatiivi-
suus on haaste mm. elinympäristön asiantuntijoiden tietojen hyödyntämisessä: 
jonkin yhdistyksen julkisuuden äänitorvi ei suinkaan välttämättä edusta 
enemmistön näkökulmaa. Uudenlaiset avoimet kohtaamispaikat saattavat ai-
nakin hetkeksi saada hiljaisten äänen kuuluville. 

Tästä päästäänkin CO-torille (company, kumppanuus), jossa sosiaalisen ja eko-
logisen linkittämiseen löydetään uudenlaisia kvalitatiivisia koodeja ja mahdol-
lisia uudenlaisia linkkejä fasilitaattoreina. Ajatuksena on saada jo olemassa 
olevissa tiloissa siellä ennestään tuntemattomia ongelmia ja ilmiöitä toiminnan 
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kohteeksi. Tällaisella torilla voidaan hyödyntää esimerkiksi paikallisia olemas-
sa olevia struktuureja ja verkostoja ja saada kumppanuuden kautta uudenlai-
sia rajapintoja, jossa implisiittinen tieto voidaan hyödyntää paikallisesti esi-
merkiksi biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi. Voisiko tällainen koodi 
olla esimerkiksi pyöräily tai jalkapallo? Niissä voi piillä yhdistäviä voimia, jossa 
uudenlaisella kumppanuudella voidaan saada toimijat kiinnostumaan yhteisen 
tavoitteen jakamisesta ja tätä kautta heidät voidaan saada toimimaan mm. 
biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi. Tämä on uudenlainen vuorovai-
kutuksen avaus, jossa voidaan siis saada paikallisten ihmisten kiinnostus he-
räämään biodiversiteetin vähenemiseen ottamalla asia alhaalta-ylös tulevana 
arjen asiana mukaan toimintaan. Biodiversiteetissä on näin myös sosiaalinen 
linkki ja se voi käsitteellistyä köyhyyden ehkäisemiseen ja torjumiseen, vaikka 
puheena olisikin paikallisen ympäristön tila. Kiinnitys paikallisiin asukkaisiin, 
heidän kokemusmaailmaansa tapahtuu uuden kumppanuuden kautta. Tarvitaan 
fasilitaattori, jonka ketterä asiantuntijuus tavoittaa tulkin ja linkin tavoin pai-
kallisen asiantuntemuksen ja osaa kääntää sitä myös eksplisiittisiksi käsitteik-
si, kartoiksi ja toimenpiteiksikin. 

ECO.2-tori (edellisten assemblaasi) on sitten näiden yhdistäminen, jossa asian-
tuntijuus liikkuu neloskierrettä (vai olisiko kuutoskierre nykyisyyttä: hallinto-
tiede-markkinat-politiikka-tiedotusvälineet-kirkkokunnat) ketterästi ja jousta-
vasti alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Tarvitaan hallintoa, eksplisiittistä etic- tie-
toutta, mutta se ei ole yksi. ECO.2-tori on jatkuvassa julkisessa muutoksenti-
lassa, jossa tiede ja yhteiskunta liudentuvat, niin että kokemukselliselle, vah-
vasti kontekstisidonnaiselle emic- asiantuntemukselle on agoralla tilaa. Poli-
tiikka tapahtuu myös politiikan ulkopuolella ja ympäristöasiantuntijuudet 
emergoituvat, eivätkä luonto tai biodiversiteetti ole yksi. Aistit avoinna eläy-
tyminen on avain kokemukselliseen asiantuntijuuteen, jonka asiantuntijuutta 
ei voi rajata pelkästään eksplisiittisiksi normeiksi.  

Polity (politiikan rakenteet), politics (politikointi) ja policy (politiikan strate-
giat, ohjelmat) ilmastonmuutoksen osalta on menossa tällaiseen tilaan. Vuon-
na 2008 ilmastonmuutos on julkisuuden myötä tullut esimerkiksi osaksi arjen 
puhetta – muuttuko se toiminnaksi ja miksi juuri nyt ilmastonmuutos on kes-
keinen keskustelunaihe, on oma tutkimusaiheensa. Kiistaton vaikutus on julki-
suudella jäätiköiden sulamiskuvien myötä sekä poliitikko, ilmastoaktiivi Al Go-
ren (2006) ”Epämiellyttävä totuus” – herättimellä (vrt. Carson 1963: Äänetön 
kevät). Aivan oma asia on sitten median rooli – kuinka pitkälle se liukuu ympä-
ristöasiantuntijuuteen: yksi muiden joukossa vai muut median joukossa.

Normatiivisuus ja ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosessit 

Mitä enemmän tietoa saadaan virtaamaan edestakaisin ihmisten välillä siten, 
että kumpikin osapuoli vaikuttaa yhtä paljon yhteisen tulkinnan muodostumi-
seen, sitä enemmän systeemillä on uudistumiskykyä (Ståhle ja Grönroos 1999: 
93). Tasapuolisuuden mittaaminen määränä (yhtä paljon) ei välttämättä ole 
käsittääkseni tae tiedon rikastumiselle, mutta tiedon virtaus edestakaisin kyl-
läkin kasvattaa sosiaalista pääomaa. Uudet toimintatavat, innovaatiot ja nk. 



141

uudistava voima on kytköksissä kokemukseen. Yhdessä luodut merkitykset ovat 
yhdistävä ja kiinteyttävä voima. (Ståhle ja Grönroos 1999: 128) Kun ajattelee 
jonkin tällaisen toimikunnan toimintaa kuin Metso- toimikunta, listaan tähän 
johtopäätöksiäni havaintojeni pohjalta (ks. myös Ståhle ja Grönroos 1999: 129–
133).

Tieto on opittava näkemään performanssina, eikä vain sisältönä. Avoin keskus-
telu ja avoin teema antavat tilaa innovatiivisuudelle, luovuudelle, erilaisille 
kokemuksille. Jos ryhmä ei hallitse keskustelukulttuuria, tarvitaan fasilitaatto-
ri, joka tukee tilanteen rakentumista (tulkkina, välittäjänä, linkkinä, mene-
telmällisenä osaajana, kokoajana, aktivoija, sovittelijana, tarkkailijana). 

Asiantuntijuudet ovat tasa-arvoisia lähtökohtaisesti ja valta on jakaantunut 
tasapuolisesti, niin, että kaikki osallistuvat omista lähtökohdistaan (knowledge
management). Heikot signaalit jäävät huomiotta, jos jokin asiantuntijuus saa 
ylivallan. Fasilitaattori huolehtii, että epätasainen valta ei tyrehdytä toimin-
taa mm. osoittamalla mielenkiintoa ajatuksille, jotka ovat muutoin jäämässä 
paitsioon. Mitä on tasapuolisuus, onkin sitten kovin tilannesidonnainen ja he-
rättää usein vahvoja ristiriitoja. 

Kuunnellaan ja kuullaan, mitä muut asiantuntijat sanovat sekä reagoidaan 
toisten sanomaan (round table). Spontaani inspiroituminen toisten ajatuksista 
– myös ristiriitaisista asioista – vievät eteenpäin ja tuottavat yhdessä luotua so-
siaalista pääomaa. Fasilitaattorin tehtävänä on ohjata ihmiset vuoropuheluun 
pois monologeista ja saada osallistujat pohtimaan oman asiantuntijuutensa 
suhdetta muiden asiantuntijuuksiin: oma näkökulma vs. jonkin toisen, mistä 
olen samaa/ eri mieltä – miksi? Järkeilyä, kokemuksia ja strategista silmää tar-
vitaan.

On syytä pistää oma itsensä peliin (participation) eli pois nk. stereotyypeistä 
tai yleisinä totuuksina pidetyistä oletuksista. Kullakin asiantuntijalla ovat omat 
roolit ja positiot, joiden hyödyntäminen tulee nähdä rikkautena. Asioiden kä-
sittely koskee läsnä olevia ihmisiä ihmisinä, eikä instituutioita, olosuhteita tai 
disipliinejä. Fasilitaattorin tehtävänä on palauttaa keskustelu tarvittaessa 
henkilötasolle ja osoittaa omalla toiminnallaan, että jokaisella on vapaus toi-
mia ja ajatella omana itsenään ilman, että täytyy kätkeytyä jonkin kulissin 
taakse.

On syytä tehdä yhteenvetoja (assemblaasi) pitkin matkaa niin, että edellä ker-
rotut seikat eivät unohdu jossakin tilassa tapahtuvassa interaktiossa eri asian-
tuntijoiden välillä. Esimerkkeinä tästä voivat olla sanalliset erimielisyydet 
luonnonsuojelusta, säilyttämisestä tai ylläpitämisestä (luvut 4 ja 5). Kun teh-
dään yhteenvetoja, ei tarvitse palata sanasotaan, vaan substanssista voidaan 
keskustella ilman yhteisymmärrystä hyväksyttävästä verbistä. Kellekään ei tule 
epäsuhteellisen suurta valtaa toisiin asiantuntijuuksiin nähden. On kuitenkin 
syytä pyrkiä yhteenvetoon ja päätökseen siitä, miten jatkossa tullaan menet-
telemään erimielisyyksien suhteen. Fasilitaattori ohjaa keskustelua esimerkiksi 
piirtämällä keskeisiä asiakokonaisuuksia, jossa eri asiantuntijuudet ovat muka-
na. On mahdollista käyttää erilaisia tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. 
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Tulevaisuusverstaassa usein äänestetään tai annetaan pisteitä henkilökohtai-
sesti olennaisimmiksi koetuille asioille – vahvimman kannatuksen saanut voit-
taa, mutta konteksti on syytä tarkistaa eli mistä äänestettiin, miksi ja mitä tu-
loksella tehdään. Eli onko esimerkiksi äänestys väitteestä ”luonto on kuollut” 
relevantti jonkin poliittisen ympäristöohjelman laatimisen kannalta. 

Palaute (reflection) eri asiantuntijoiden kokemuksista on avoimuuden ja luot-
tamuksen syntymisen avaimia. Palautteessa tulisi miettiä, mitkä asiat nousivat 
esille: itse prosessi ja sen vetäminen, asioiden fokusointi, asioiden kiteyttämi-
nen, valtasuhteet vai mikä muu. Palautteelle tulisi olla riittävästi aikaa, jotta 
jokainen asiantuntija ottaa osaa ja saa sijansa. Saattaapa jopa olla, että vasta 
palautteen antamisen aikana hiljaisimmat saavat tuotua näkemyksensä esille. 
Fasilitaattorin tehtävänä on kerätä palaute tasapuolisesti ja tehdä konkreetti-
sia johtopäätöksiä tai yhteenvetoja – mitään asiantuntijuutta unohtamatta. 
Lopputuloksen ei tarvitse olla ristiriidaton, vaan päinvastoin ristiriidat kertovat 
prosessin onnistumisesta asiantuntijuusagorana, jossa kukin on voinut osallis-
tua omista lähtökohdistaan. Itse asiassa olisi tulevaisuudessa toivottavaa saada 
ristiriidatkin poliittisten päättäjien tietoisuuteen itse prosessin ajalta. 

Seuranta (follow up) auttaa mieltämään muutoksia temporaalisesti ja spatiaa-
lisesti sekä eri asiantuntijoiden näkemyksissä. Yhdessä luodut merkitykset 
saattavat poiketa huomattavasti, kun verrataan ajallisesti eri asiantuntijoiden 
näkemyksiä. Asiantuntijoille itselleen on mielenkiintoista seurata, miten eri-
laisiin merkityksenantoihin, konstruktioihin on päästy. Fasilitaattori voi pitää 
erityisesti eri asiantuntijoiden puhetavasta keskustelupöytäkirjaa niiltä osin 
kuin mahdollista. Näin muutokset puhetavassa voivat tarpeen tullen auttaa 
ymmärtämään eri osapuolten välisiä kiistoja jälkikäteen. Puhetapa muuttuu 
prosessin edetessä ja usein vaikuttimina ovat muut kuin valtaan tai tietoon pe-
rustuvat seikat, kuten vuorovaikutus prosessin ulkopuolella arkipäivän kysy-
myksistä, yhteinen matka ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta tulee 
asiantuntijuuskin uuteen valoon. Selvää on, että erilaisissa prosesseissa politi-
koidaan ja politisoidaan asioita: käydään peliä. Tutkimuksessani kuitenkin on 
osoitettavissa, että peliasetelmat perustuvat ennakkokäsityksiin ja peliin, jot-
ka kuitenkin murtuvat hetkittäin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jaetut 
aistikokemukset agoralla ovat uusi avaus implisiittisen tiedon hyödyntämiseen 
kerta toisensa jälkeen mielikuvina.

Tulevaisuuden mielenkiintoni on laadullisessa kompleksiteetissä: asiantuntijoi-
den kyvyissä, taidoissa ja osaamisessa – mitä tapahtuu mesotason värähtelyn 
seurauksena, kun erilaiset elementit kohtaavat? Voivatko asiantuntijoiden ais-
timukset esimerkiksi (jaetut kokemukset) olla ratkaisevia koodeja vuorovaiku-
tusprosesseissa jonkin ilmiön tai ongelman ymmärtämisessä?
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tieteilijöiden haastatteluista: 

Haastatellut:

Yhteiskuntatieteilijät: Saksa 

Peter Preisendörfer, Dipl.Soz. Wirt.Dr.; Professor; (42) 

Nina Degele, Soz.Dr.; Wiss. Assistent; (32) 
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Thomas Agerer; Biol. Dr.; Professor; (48) 
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Juliane Filser; Biol. Dr.; Wiss.helferin (36) 

Anreas Lang; Dipl.Biologe; Biologe, (33) 

Yhteiskuntatieteilijät: Suomi 

Ossi Rahkonen; VTT,yliassistentti; (44) 

Markku Wilenius; YTL; tutkija (35) 

Ilmo Massa; VTT, tutkija  

Eva Heiskanen; MMM, tutkija; (33) 

Tytti Viinikainen; VTM, tutkija; (26) 

Päivi Timonen; MMM, erikoistutkija; (37) 

Luonnontieteilijät: Suomi: 

Esa Ranta; FT, apulaisprofessori; (43) 

Suvi Raivio; FT, erikoistutkija; (37) 
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Liite 1: Haastattelukysymykset saksalaisille ja suomalaisille yhteiskuntatie-
telijöille ja luonnontieteilijöille 1995 ja 1996 

Mikä on otsoniongelman ydinkysymys? 

Mitä on luonto? Mitä on ympäristö? Mihin kuuluu ihminen? 

Miten ymmärrät käsitteen ”luonto” verrattuna ”ympäristö” -käsitteeseen? 

Onko kohonneilla otsonipitoisuuksilla mielestäsi vaikutusta  luontoon ja lajis-
ton monimuotoisuuteen? Miten? 

Onko otsoni luonnontieteellinen ongelma? 

Mikä tarkoittaa ekologinen kriisi? Onko meillä havaittavissa ekologisen kriisin 
piirteitä?

Onko mielestäsi olemassa taloudellisia, poliittisia tai sosiaalisia esteitä, jotka 
hidastavat tai suorastaan estävät konkreettisiin toimenpiteisiin ryhtymisen? 
Mitä pitäisi tehdä? 

Millainen on mielestäsi seuraavien instituutioiden rooli otsoniongelmaaratkot-
taessa:

poliitikot

tieteentekijät 

julkisuus?

Voivatko sosiologit ja ekologit ”oppia” jotakin toisiltaan? Mitä? 

Voidaanko puhua kahdesta eri kulttuurista: luonnontieteellisestä ja yhteiskun-
tatieteellisestä?
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Liite 2 metsän biodiversiteettiasiantuntijoiden haastatteluista 2001-2002: 

Haastatellut

1. Ilkka Heikkinen, FK (suunnittelumaantiede); luonnonsuojelujohtaja; ympä-
ristöministeriö; (11.1.2002; Helsinki; kesto1:28,38) 

2. Timo Nyrhinen, MMM (metsänarvioiminen); varajohtaja; MTK; (28.12.2001; 
Helsinki; kesto 1:38,53) 

3. Seppo Vehkamäki, MMT (metsäekonomia); professori; Helsingin yliopisto; 
(19.12.2001; Helsinki; kesto1:45,11) 

4. Harri Karjalainen, MMM (metsänhoitotiede); metsäpäällikkö; WWF; 
(17.12.2001; Helsinki; kesto1:57,28) 

5. Aarne Reunala, MMT, (kansantaloudellinen metsäekonomia); ylijohtaja; 
Maa- ja metsätalousministeriö; (14.12.2001; Helsinki; kesto1:34,06)  

6. Mari Walls, FT (eläintiede); ohjelmajohtaja; Turun yliopisto; (27.11.2001; 
Helsinki; kesto1:33,32) 

7. Yrjö Haila, FT (eläintiede); professori; Tampereen yliopisto; (15.11.2001; 
Tampere; kesto1:30,57) 

8. Eeva Hellström, MMT (ympäristöekonomia); Päättäjien Metsä-Akatemian 
johtaja; Suomen Metsäyhdistys; (14.11.2001; Helsinki; kesto 1:57,23)  

9. Ville Ovaskainen, MMT (kansantaloudellinen metsäekonomia); erikoistutki-
ja; Metla; (13.11.2001; Helsinki; kesto2:03,13) 

10. Suvi Raivio, FT (eläintiede); luontoasiantuntija; Metsäteollisuus ry; 
(1.11.2001, Helsinki; kesto 1:00,59)  

11. Auvo Kaivola, MH, MML (metsäteknologia); johtava tutkija; Työtehoseura; 
(31.10.2001; Helsinki; kesto 2:24,46) 

12. Kimmo Saaristo, VTT (sosiologia); yliopistonlehtori; Helsingin yliopisto; 
(26.10.2001; Helsinki; kesto1:51,15) 

13. Raimo Virkkala, FT (eläintiede); erikoistutkija; Suomen ympäristökeskus; 
(22.10.2001, Helsinki; kesto1:54.29) 

14. Ilkka Hanski, FT (eläintiede); professori; Helsingin yliopisto; (16.10.2001; 
Helsinki; kesto1:37,50) 

15. Paula Horne, M.Sc. (Environmental Economics); tutkija; Metla; 
(15.10.2001, Helsinki; kesto 1:25,24) 

16. Marina von Weissenberg, VTM (valtio-oppi); ylitarkastaja; ympäristöminis-
teriö (19.10.2001 Espoo; kesto 1:16,17) 
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Liite 2.Haastattelukysymykset metsän biodiversiteetistä 

Mitä on metsän biodiversiteetti? 

Mitä metsän biodiversiteetti ei ole?  

Mitä on se biodiversiteetti, jota tutkitaan? Mistä metsän biodiversiteetti muo-
dostuu?  

Jos biodiversiteetti ei ole vain byrokratian/tieteen paradoksi, niin mitä se on? 

Mitä on luonto suhteessa bd:iin?

Mitä on luonto?  

Mikä käsitys sinulla on huonosta metsästä? 

Entä hyvästä metsästä? 

Riski, uhka odotus ja hallinta  

Mikä on pahin uhka, joka voi aiheuttaa biodiversiteetin vähenemisen maail-
massa? Mitä riskejä näet? Mikä tiede voi parhaiten vastata kysymyksiin biodi-
versiteetin vähenemisen aiheuttamiin uhkiin ja niiden ratkaisuihin?  

Miten biodiversiteetin vähenemisen aiheuttamia uhkia voidaan hallita? Voi-
daanko hallita?  

Millaisia odotuksia biodiversiteettikysymys herättää? Mitä vaaroja siinä piilee?  

Eri tieteiden ja tutkimuksen rooli 

Miten metsän bd: tä ei tule tutkia? Miksi?  

Miksi biodiversiteettiä tutkitaan? Millaista tietoa saadaan?

Mitä hyötyä on numerotiedosta yritettäessä ymmärtää ekosysteemin toimi-
vuutta

Miten tutkimustuloksia voidaan ilmentää parhaiten?  

Mitä yhteiskuntatieteellä on annettavaa tähän keskusteluun? Onko mitään?  

Missä kulkee tieteellisen tiedon raja metsänhoitokysymyksissä? 

Voidaanko käytännössä ajaa sekä monimuotoisuuden että talouden etua vai 
onko se joko tai kysymys? Miksi?  

Arvot

Miksi metsäluonnon tulee olla monimuotoinen? Kannattaako kaikkia uhanalaisia 
eliöitä suojella? Millä perustein?

Mitä uhanalaisuus merkitsee sinulle? Valkoselkätikka häviää Suomesta, miten 
reagoit? Mitä arvoja monimuotoisuudella ei ole? 
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Missä menee raja arvo- ja faktakysymysten välillä? 

Voidaanko monimuotoisuutta edistää ja pitääkö niin tehdä? 

Milloin bd:tä ei kannata suojella? Miksi? 

Maallikoiden  ja asiantuntijoiden biodiversiteettikäsitykset  

Kuka on maallikko metsäkysymyksissä /biodiversiteettikysymyksissä?  

Kuka on asiantuntija metsäkysymyksissä/ biodiversiteettikysymyksissä? 

Eräs asiantuntija sanoo: biodiversiteetti on väline ihmisen hyvinvoinnin ylläpi-
tämiseksi. Kuinka reagoit?

Miten reagoit, jos tutkimuksissa käy ilmi, että biodiversiteetin suojeleminen 
on turhaa? Maallikot määrittelevät biodiversiteetin mm. vain lajimääräksi. Mi-
tä assosiaatioita tämä herättää? Miten maallikkotietoa tulee hyödyntää suunni-
telmia ja päätöksiä tehtäessä? Miten maallikkoja voisi motivoida biodiversitee-
tin suojeluun? 

Roolit ja yhteistyö  

Ketkä ovat keskeisiä toimijoita metsän monimuotoisuuteen vaikututettaessa,  

sen turvaamisessa? 

Kenen ei tule osallistua päätöksentekoon? 

Kenen tulee osallistua? 

Kenen tehtävä on toimia bd:n suojelemiseksi? 

Keitä tulisi kuunnella bd:n suojelemiseksi? 

Ketkä ovat vastuussa bd:n suojelemiseksi?   

Millaista on huono yhteistyö metsäkysymyksissä? Mitä elementtejä siihen kuu-
luu?

Millaista on hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä metsäkysymyksissä? Mitä 
elementtejä siihen kuuluu? 

Mitä yhteistyö sosiaalitieteilijöiden /luonnontieteilijöiden kanssa vaatii/vaatisi 
sinulta? Entä heiltä? Miten voit käytännössä itse vaikuttaa biodiversiteetin vaa-
limiseen?

Mihin tahoon ottaisit yhteyttä, jos haluaisit lisää tietoa biodiversiteetin sosiaa-
lisista vaikutuksista? Miksi?

Pitääkö voida välttää ristiriitoja eri tahojen välillä? Miten? 
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Sopimukset ja päätöksenteko 

Mitä tiedät tämän hetken biodiversiteettisopimuksista? 

Miten oma asiantuntijuus/työ on suhteessa bd-sopimusten keskeiseen sisäl-
töön? Vaikuttavatko sopimukset konkreettisesti työhösi? 

Biodiversiteettisopimukset ovat ylikansallisia. Onko valtio oikea instanssi ole-
maan sopijana? Miksi?  

Onko bd politiikkaa? Mitä biodiversiteettikysymys kertoo tämän päivän yhteis-
kunnasta? 

Jos sinun pitäisi valmistella Suomelle strategia biodiversiteettikysymyksistä, 
millainen se olisi ja keitä kutsuisit sitä valmistelemaan? Mitä välineitä käyttäi-
sit?

Kenen tarpeita biodiversiteetin suojelu tyydyttää? 

Millaista tietoa metsänhoidosta tarvitaan lisää? Miten sitä lisätään? 

Millaisen tiedon varassa päätöksiä ollaan valmiita tekemään? Kuinka luotetta-
vaa/varmaa sen pitäisi olla, kun toimitaan? 

Mikä on hyväksyttävä epävarmuus päätöksenteossa? 

Kannattaako subjektiivista tai ei-mitattavaa tietoa päätöksenteon pohjana? Mi-
tä seurauksia tällä voi olla? 

Keinot

Mitä ominaisuuksia on huonoilla metsänhoitokeinoilla? 

Mitä ominaisuuksia on hyvillä metsänhoitokeinoilla?  

Miten voidaan vaalia monimuotoisuutta? Millä ohjauskeinoilla voidaan edistää 
monimuotoisuutta? Poliittisia (tieto, luonnonvarainkauppa)? Suojelubiologisia 
(lahopuut)?

Sertifionti

Mitä yhtymäkohtia sertifioinnilla on bd:lle? 

Voiko sertifioinnilla vaikuttaa bd:hen? Miten se vaikuttaa? 

Onko sertifiointi relevantti keino edistää luonnonsuojelua? 

Kenen ehdoilla sertifiointi tehdään? 

Toimiiko sertifiointi tällä hetkellä? Miten ja miksi? 

Miten sertifiointi tällä hetkellä ottaa huomioon maanomistajan? 

Mahdollistaako sertifiointi todellisen osallistumisen tällä hetkellä? Entä FSC:n 
jälkeen?

Toteutuuko oikeudenmukaisuus? Kenen kannalta? 
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Keiden tulisi valvoa /kehittää sertifiointijärjestelmää? 

Onko sertifiointi läpinäkyvää? Nyt ja FSC:ssä? 

Onko sertifiointi luotettavaa? Nyt ja FSC:ssä? 

Mikä rooli luonnontieteilijöillä on sertifioinnissa? Mikä sen tulisi olla? 

Kuuluvatko yhteiskunnalliset aspektit sertifiointiin vai pitäisikö niitä tarkastel-
la erikseen? Miksi? 

Mitä seuraavat tarkoittavat : yhteiskunnallinen tavoite, vaikutus, vakaus ja 
seuranta? Kenen tulee tietää?

Mikä on suurin hyöty, mitä sertifioinnista saadaan? Kenelle? 

Mitä jos sertifiointia ei olisi? 
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Liite 3 Metso- toimikunnan kokoonpanosta 
(http://wwwb.mmm.fi/metso/ohjelman_esittely/)

Valtioneuvosto asetti 14.12.2000 toimikunnan laatimaan ehdotuksen Etelä-
Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien suojelun tavoite-, 
rahoitus- ja toimintaohjelmaksi. 

Valtioneuvosto hyväksyi syksyllä 2002 Metso-toimikunnan ehdotuksesta toimin-
taohjelman Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien 
monimuotoisuuden turvaamiseksi. Se sai nimen Etelä-Suomen metsien moni-
muotoisuusohjelma (METSO). Metso-ohjelma täydentää Kansallista metsäoh-
jelmaa 2010.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma on 17-kohtainen toimintasuun-
nitelma, jonka toimenpiteet tukevat toisiaan. Ohjelmaa johtavat ympäristö-
ministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö yhdessä. Ohjelman päätoteuttajia 
ovat Metsähallitus, metsäkeskukset ja ympäristökeskukset. Metsänomistajien 
ja kansalaisjärjestöjen aktiivisuudella on kuitenkin ohjelman onnistumisen 
kannalta ratkaiseva merkitys.  

Ohjelman tavoitteena on nykyistä paremmin turvata metsäisille luontotyypeil-
le ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä. 
Toimenpiteillä pyritään sekä luomaan erityyppisiä uusia metsien monimuotoi-
suutta ylläpitäviä alueita ja alueiden verkostoja että tehostamaan suojelua 
nykyisillä suojelualueilla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ohjelmalla 
halutaan myös tukea maaseudun säilymistä elinvoimaisena esimerkiksi kehit-
tämällä luontomatkailua. (http://wwwb.mmm.fi/metso/ohjelman_esittely.)

Toimikunnan kokoonpano 
Puheenjohtaja:

Kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, ympäristöministeriö  

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):  

Sihteeri Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto (osastopäällikkö Sakari Lepo-
la)
Pääsihteeri Ulrica Cronström, Natur och Miljö rf (toiminnanjohtaja Bernt 
Nordman)
Ympäristöpäällikkö Maija Hakanen, Suomen Kuntaliitto (ympäristöasiantuntija
Vesa Valpasvuo)  
Professori Ilkka Hanski, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (luonnonsuojelupääl-
likkö Ilpo Kuronen; 1.6.2002 alkaen projektivastaava Tapani Veistola)
Metsävastaava Sini Harkki, Luonto-Liitto ry (Metsäasiantuntija Olli Turunen; 
31.1.2002 alkaen metsäasiantuntija Keijo Savola)
Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö (ylimetsänhoitaja 
Pirkko Isoviita)
Maanviljelijä Henrika Husberg, Svenska lantbruksproducenternas centralför-
bund (maanviljelijä Runar Lilland)
Rahoituspäällikkö Inkeri Juurikkala-Sirviö, Suomen Metsätilanomistajien liitto 
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ry (metsänhoitaja Tapio Laiho)  
Projektipäällikkö Mikko Jäkälä, Koneyrittäjien liitto ry (toimialapäällikkö Simo 
Jaakkola)
Puheenjohtaja Reivo Järvenpää, Metsäkeskusten yhteistyöryhmä (johtaja Ka-
ren Wik-Portin)
Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, Suomen WWF (pääsihteeri Timo Tanninen)
Ympäristöpäällikkö Kirsi-Marja Korhonen, Metsähallitus (erikoisuunnittelija 
Lassi Karivalo)
Luonnonsuojeluasiantuntija Asta Lähdesmäki, BirdLife Suomi ry (maa- ja met-
sätalousvastaava Marcus Walsh)  
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