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1. Johdanto

Tilanteessa, jossa ilmastonmuutos muuttaa elinolosuhteita ja luonnonvarat niukkenevat, on 

ruokaturvan säilyttämisen ja kehittämisen vuoksi välttämätöntä rakentaa ruokajärjestelmään ja 

ruoantuotantoon resilienssiä eli  muutoskestävyyttä (Himanen, Rikkonen ja Kahiluoto 2016). 

Resilienssin rakentamisessa yksi mahdollisuus on parantaa maatalouden, sopeutumiskykyä 

ilmastonmuutokseen. Sopeutumiskyvyn on osoitettu olevan yksi toimiva indikaattori resilienssille (mt.). 

Sopeutumiskyky koostuu erilaisista käytössä olevista ja tarvittaessa käyttöön otettavista resursseista, 

esimerkiksi taloudellisista, materiaalisista, sosiaalisiin verkostoihin ja tiedon saatavuuteen liittyvistä 

resursseista (Himanen ym. 2012). Sopeutumiskyvyn yksi olennainen osa on tieto (Williams ym. 2015). 

Ilmastotiedonvälityksen voi siis ajatella olevan yksi keino kehittää maatalouden sopeutumiskykyä. 

Mutta millaista ilmastotiedonvälityksen tulisi olla, jotta se tässä tavoitteessa auttaisi? 

Viestintä on vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa ihmisten välillä. Viestintä voidaan ajatella myös 

yhteisölliseksi ja yhteiskunnalliseksi prosessiksi, jossa osallistujat muodostavat todellisuutta ja 

käsityksiä todellisuudesta. Viestintätiede tutkii ihmisten vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa, 

esimerkiksi ryhmissä, organisaatioissa ja erilaisissa tiedonsaantikanavissa. (Ballantyne 2016, 330, 

340.) Ilmastoviestintää on tutkittu 1990-luvun lopusta alkaen (Nerlich, Koteyko ja Brown 2010). 

Nerlich ym. (2010) näkevät, että ilmastoviestinnällä on monia yhtäläisyyksiä tiedeviestintään, 

terveysviestintään ja riskien viestintään. 

Ilmastoviestinnän painopiste on muuttunut ilmastonmuutoksen olemassaolon viestimisestä 

ratkaisukeinojen viestintään ja ihmisten osallistamiseen ja taivutteluun, ”tuuppaukseen”, 

ilmastotoimien toteuttamiseen (Nerlich ym. 2010). Toisin sanoen ilmastoviestinnän tausta-ajatus on 

muuttunut tietämättömien kouluttamisesta kohti ihmisten osallistamista ilmastotoimiin (Ballantyne 

2016, 330).  

Nerlich, Koteyko ja Brown (2010) selventävät, että ilmastoviestintä ei ole yksi teema, vaan sen sisällä 

on hyvin monia erilaisia teemoja, kuten uusiutuvan energian, vesikysymysten, kestävän 

ruokajärjestelmän, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, terveysvaikutusten ja uusien teknologioiden 

viestintää. Ilmastoviestintää tekevät hyvin monenlaiset toimijat, esimerkiksi hallitukset ja hallinnon 

organisaatiot, kansalaiset, kunnat, kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt, yritykset, julkisuuden 

henkilöt ja viestintäkonsultit. Toimijoilla on hyvin monenlaisia tavoitteita, ne voivat olla tietoisuuden 

lisäämistä, äänestäjien houkuttelua, hallinnon linjausten tukemista, ”maailman pelastamista”, yritysten 

viherpesua ja monenlaisia muita tavoitteita.  

Ilmastoviestinnän tutkimuksessa päänäkökulmia ja tutkimuskohteita voidaan erotella ainakin viisi 

erilaista (Ballantyne 2016, 334). Ilmastoviestintätiede voi tutkia ihmisten käsityksiä 

ilmastonmuutoksesta tai median viestintätapoja, kolmanneksi strategista viestintää, jossa tutkitaan 

kampanjatyyppisen viestinnän toimintamalleja, neljäs tutkimusteema koskee viestinnän vaikuttavuutta 
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ja viides tutkimusteema käsitteitä ja teorioita sekä niiden kehittämistä. Tämä tutkielma asemoituu 

strategisen viestinnän tutkimuksen alle. Strateginen ilmastoviestinnän tutkimus voi käsitellä muun 

muassa viestinnän suunnittelua, muutoksen fasilitointia ja viestinnän esteitä (Ballantyne 2016, 334).  

 

Strategisen ilmastoviestinnän tutkimuksen yleisiksi heikkouksiksi Ballantyne (2016, 335-338) 

mainitsee normatiivisuuden ja keskittymisen viestin tuottajien tarpeisiin ja ajatuksen siitä, että viestintä 

suoraan johtaisi tiedon vastaanottajien käyttäytymisen muutokseen. Normatiivisuuteen helposti 

päädytään, kun halutaan löytää keinoja viestinnän esteiden voittamiseen. Strategisen 

ilmastoviestinnän tutkimuksen Ballantyne (2016, 335-338) toivoo suuntautuvan enemmän viestien 

tulkintaan, viestin vastaanottajien näkemyksiin, viestintäprosessin osallistujien oppimiseen ja 

pyrkimyksiin ymmärtää viestinnän yhteisöllistä, yhteiskunnallista, ideologista ja kulttuurista kontekstia. 

Ballantyne (2016, 335-341) näkisi olennaiseksi tutkia, miten ilmastoviestintä voisi fasilitoida oppimista, 

ihmisten osallistumista ja tiedon yhteistuotantoa. Ballantyne (2016, 338) korostaa, että 

ilmastonmuutos ei ole vain luonnontieteellinen, materiaalisen maailman ilmiö. Ilmastonmuutos on 

paljon muutakin: ideologinen, kulttuurinen ja symbolinen ilmiö, jolla on erilaisia merkityksiä eri ihmisille 

ja eri paikoissa.      

 

Ballantyne (2016) korostaa viestinnän vuorovaikutteista roolia (communication, engagement) ja 

kritisoi tiedonvälityksen (dissemination) ajatusmallia. Tässä tutkielmassa käytän kuitenkin 

ilmastotiedonvälityksen käsitettä. Perustelen sitä sillä, että suomen kielessä ei puhuta 

ilmastokommunikaatiosta tai ilmastovuorovaikutuksesta, ainakaan laajasti, vaan käytetään käsitteitä 

ilmastoviestintä ja ilmastotiedonvälitys. Monissa tutkimushankkeissa on tiedonvälitysosio rahoittajien 

toivomana. Vaikka käytän tutkielmassa käsitettä ilmastotiedonvälitys, se ei tarkoita ajatusta tiedon 

siirrosta, vaan sisältää ajatuksen monenlaisen tiedon välittymisestä monien toimijoiden välillä moneen 

suuntaan ja sisältää ajatuksen oppimisesta. Siihen sisältyy myös ajatus siitä, että tiedon välittämiseen 

tarvitaan jokin areena, kanava tai väline, jotta tietoa voisi välittää. Sopeutumiskyvyn tukemiseenkin 

sisältyy ajatus tiedon saataville saattamisesta ja niistä ihmisistä välittämisestä, joiden 

sopeutumiskykyä haluaa tukea. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään maatiloille kohdistuvan ilmastotiedonvälityksen esteitä ja 

mahdollistajia. Tutkimuksen laajempana tavoitteena on saada eväitä laadukkaaseen 

ilmastotiedonvälitykseen. Tämän tutkielman lähestymistavan pohjana on, että sopeutumiskyvyn 

yhtenä olennaisena osatekijänä on tieto. Sopeutumiskyvyn kasvattamiseen tarvittavaa tietoa voi 

saada lisää oppimisen kautta. Tämän tutkielman osalta kiinnostavaa on, miten maatalousalan toimijat 

itse näkevät ja kokevat maatalouden roolin suhteessa ilmastokysymyksiin. Tutkielman osalta 

kiinnostava näkökulma on, miten viljelijöiden tärkeäksi kokemia ilmastonmuutokseen varautumisen 

keinoja voisi tiedon avulla tukea. Tutkielman teoriatausta nojaa viestintätieteisiin 

ilmastotiedonvälityksen osalta, johtamistieteisiin ja kasvatustieteisiin tiedolla ohjaamisen ja tiedolla 

johtamisen sekä oppimisen osalta, ja maatalouden resilienssitutkimukseen sopeutumiskyvyn 

vahvistamisen pohdintojen osalta. 
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Suomessa ilmastoaiheista tietoa on aiempien tutkimusten mukaan tarjolla runsaasti myös 

maatalouteen liittyen (esim. Kinnunen Mohr, Ala-Kurikka ja Hokkanen 2019; Mäkinen ym. 2016). 

Ilmastotiedon saatavuudessa, käytännönläheisyydessä ja käyttökelpoisuudessa nimenomaan 

maatilojen tarpeisiin koetaan kuitenkin olevan suuriakin puutteita. Tämän vuoksi haluan tutkielmassa 

ymmärtää paremmin sitä, millaisia ongelmia maatalouden ilmastotiedonvälityksessä on Suomessa 

erityisesti viljelijöiden näkökulmasta. Haluan työssä keskittyä viljelijöihin, sillä viljelijät ovat se 

toimijaryhmä, jolla on valta käytännössä päättää, miten ja milloin suomalainen maatalous 

ilmastonmuutokseen varautuu (Peltonen-Sainio, Sorvali ja Kaseva 2019). 

Maatalouden ja maanviljelijöiden ilmastotiedon tarpeisiin Suomessa liittyviä tieteellisiä artikkeleita on 

tehty muutamia. Mäkinen ym. (2017) tekivät verkkokyselyn maatalousalan sidosryhmille. 

Tutkimuksessa huomattiin, että ilmastotiedonvälityksen monimutkaisuus ja ilmastotoimien mahdolliset 

taloudelliset kustannukset estivät maatilojen hillintä- ja sopeutumistoimia. Tulosten mukaan viljelijöille 

suunnatun ilmastotiedonvälityksen tulee olla käytäntöön suuntautuvaa ja räätälöityä 

tuotantosuunnittain ja alueellisesti. Mäkisen ym. (2017) mukaan viljelijät toivovat tietoa erityisesti 

ilmastotoimien vaikuttavuudesta tilan kannattavuuteen. Tutkimus myös vahvisti käsitystä, että tieto voi 

tukea viljelijöiden proaktiivista toimintaa.  

Himanen, Rikkonen ja Kahiluoto (2016) ovat tutkineet ruokajärjestelmän resilienssiä 

ruokajärjestelmän eri toimijoiden näkökulmasta Delfoi-menetelmällä. He toteavat, että 

ruokajärjestelmien muuttuva toimintaympäristö vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. 

Ruokajärjestelmän resilienssille olennaiseksi tutkimuksessa osoittautuivat maatalouden energia- ja 

ravinneomavaraisuus, toiseksi ruokajärjestelmän läpinäkyvyys, dialogi ja oikeudenmukaisuus sekä 

kolmanneksi ”tietoresurssit”, eli innovatiivisuus ja oppiminen, teknologian hyödynnys, osaamisen 

kehittäminen ja tutkimuspohjainen tieto. Maatalouden sopeutumiskyvylle ja sen kehittämiselle 

tärkeiksi elementeiksi tutkimuksen mukaan nousivat neuvonnan ja maatalousteknologian 

mahdollisuuksien hyödyntäminen, asiantuntemus tilan tuotantosuunnasta, maaperän puhtauden 

vaaliminen, maataloustuotannon energiatehokkuus ja maatalouden taloudellinen kannattavuus.  

Tämän tutkielman aineisto on koottu osana Luonnonvarakeskuksen vetämää hanketta Ilmastoviisaita 

ratkaisuja maaseudulle (VILMA). Vuosina 2015-2018 toteutetun valtakunnallisen maaseudun 

kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä 

ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedotti 

käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan 

ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hankkeessa 

mm. järjestettiin 19 työpajaa eri puolilla Suomea etäseurantamahdollisuuksin, organisoitiin 10 

verkkoluentoa ja pidettiin 10 pellonpiennartapahtumassa infopistettä. Hankkeessa myös tehtiin 

peltokokeiluja ja kenttäkokeita tutkimuspelloilla Mikkelissä havainnollistamaan maatalouden 

ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja. Tiedonvälityshanketta rahoitti Manner-Suomen 



5 

 

maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 Hämeen ELY-keskus. Toimin hankkeen 

projektipäällikkönä ja vastuututkijana. 

 

Tutkielman aluksi luvussa kaksi esittelen tutkielman teoreettisen taustan maatalouden roolista 

ilmastonmuutoksessa, sopeutumiskyvyn elementeistä ja tiedolla ohjaamisesta. Luvussa kolme 

käsittelen tutkielman analyyttistä viitekehystä viestinnän mahdollistajista ja esteistä. Luvussa neljä 

määrittelen tutkimuskysymykset. Luvussa neljä esittelen myös aineiston ja sen keräämisen ja 

analysoinnin menetelmät. Luvussa viisi syvennyn tuloksiin. Pohdinta-luvussa liitän tulokset 

teoreettiseen taustaan, pohdin niiden välisiä yhteyksiä ja eroja ja tulosten 

hyödyntämismahdollisuuksia. Lopuksi tiivistän tutkimuksen annin johtopäätöksiin. 
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2. Taustaa

2.1 Maatalouden rooli ilmastokysymyksissä 

Maataloudella on ilmastonmuutoksen suhteen monta roolia. Suomen ilmastopaneeli on vuonna 2014 

julkaistussa raportissaan listannut niitä kolme: Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuovat viljelyyn 

sopeutumistarpeita. Toisaalta maataloudessa muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä. Kolmas rooli 

korostaa maatalouden tarjoamia ilmastoratkaisuja: maa- ja metsätalous tarjoavat ratkaisuja ja 

mahdollisuuksia ilmakehään päästetyn hiilen sitojana maahan, ja uusiutuvan energian tuottajana, jotta 

fossiilienergiariippuvuudesta voidaan irtautua. (Ollikainen ym. 2014, 3). Miettiessään arkisia 

viljelytoimia ja suunnitellessaan pidemmän aikavälin kehittämistoimia, maanviljelijät tekevät samalla 

päätöksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta (Himanen ym. 2016a). 

Ilmastonmuutos vaikeuttaa ruoantuotannon olosuhteita ympäri maailmaa (esim. IPCC 2014b). 

Maatalous on muiden luonnonvarasektoreiden tapaan hyvin haavoittuva ilmastonmuutoksen 

haitallisille vaikutuksille. Säävaihteluiden ja ääri-ilmiöiden yleistyminen on vakava uhka maataloudelle 

myös Suomessa. Toinen haaste on kasvitauti- ja tuholaisongelmien yleistyminen. Peltojen 

vesitalouden hallinnan haasteet kasvavat ilmastonmuutoksen myötä: uhkia tuovat kevään kuivuus ja 

syys- ja talviaikaan lisääntyvä sadanta. Yksi uhka liittyy viljelymaan kasvukunnon heikkenemiseen 

tiivistymisen ja hiilivarantojen vähenemisen vuoksi ja ilmastonmuutos voi vahvistaa tätä ilmiötä 

edelleen. Haavoittuvuutta lisäävät myös eroosion sekä ravinteiden ja torjunta-aineiden 

huuhtoumariskien kasvu. (Peltonen-Sainio ym. 2017, 11.) Ilmastonmuutos voi tuoda mukanaan myös 

Suomen maataloutta hyödyttäviä muutoksia, mikäli näitä osataan hyödyntää. Näihin kuuluu mm. 

uusien satoisampien viljelykasvilajien ja –lajikkeiden viljelyn mahdollistuminen kasvukauden 

pidentymisen ja talvien leudontumisen myötä. Perinteisten viljelykasvien, vehnän, öljykasvien ja 

palkoviljojen viljely voi laajentua nykyistä pohjoisemmille alueille. (mt., 7.) 

Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta ruoantuotanto on olennaista huomioida, vaikka ruokaan 

liittyvät päästöt ovat ”eloonjäämispäästöjä” ja esimerkiksi lentoliikenteeseen liittyvät päästöt 

”ylellisyyspäästöjä”. Maataloussektorin osuus Suomen kokonaispäästöistä oli 13 prosenttia vuonna 

2019 (Tilastokeskus 2020, 29). Kaikkineen maataloudesta lähtöisin olevat, eri sektoreille laskettavat, 

kasvihuonekaasupäästöt muodostavat 20 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä (Regina ym. 2014, 

12). Maatalouteen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat monesta lähteestä: maaperän 

mikrobien tuottamasta dityppioksidista, kotieläinten ruoansulatuksessa muodostuvasta metaanista, 

lannan käsittelyssä syntyvistä metaani- ja dityppioksidipäästöistä, peltomaan hiilivarastojen 

pienentymisestä viljelytoimien vuoksi, maaperän ja metsän hiilivaraston pienentymisestä 

pellonraivauksen yhteydessä sekä lisäksi maatalouden energiankäytöstä (maatalouskoneiden ja 

viljankuivatuksen päästöt ja maatilojen lämmitys) muodostuvista hiilidioksidipäästöistä.  Lisäksi 

maataloustuotantoon liittyvien lannoitteiden valmistuksen päästöt lasketaan teollisuuden päästöinä. 

Maataloussektorin päästövähennyksistä tekee haastavia hallita niiden syntyminen mikrobiologisissa 
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prosesseissa pienissä pistelähteissä. (mt., 12-17.) Maataloussektorin päästöt ovat laskeneet 

Suomessa 11 prosenttia vuosien 1990–2019 välillä (Tilastokeskus 2020, 31). 

 

Peltonen-Sainio, Sorvali ja Kaseva (2019) ovat laajoissa kyselytutkimuksissa havainneet, että 

Suomessa viljelijät tunnistavat luonnonoloissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työlleen. 

Talvien on huomattu leudontuneen ja rankkasateiden yleistyneen. Maan kasvukunnon hoito on 

viljelijöitä kiinnostava, ja monihyötyiseksi nähty ilmastotoimi. Maan kasvukunnon hoito voi toimia niin 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen, ilmastonmuutokseen hillinnän kuin tilan taloudellisen 

kannattavuuden kehittämisen keinona ja siinä on mahdollisuuksia myös monimuotoisuuden 

lisäämiseen. Viljelijät ovat monisopeutujia, ilmasto-olojen muutosten lisäksi he pyrkivät luomaan 

tilalleen kannattavia ja muutoinkin kestäviä ratkaisuja.. 

 

 

2.2 Maatalouden ilmastopolitiikkaa 
 

Vuonna 2015 hyväksytyn Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on vahvistaa maailmanlaajuisia 

toimia ilmastonmuutoksen uhan torjumiseksi. Sopimuksessa mainitaan, että tavoitteena on myös 

parantaa valtioiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen sekä edistää vähähiilistä kehitystä 

vaarantamatta ruokaturvaa (UN 2015; YM 2017). Suomessa on linjattu, että maatalouden 

päästövähennykset tulisi toteuttaa tavoilla, jotka eivät vaaranna kotimaista ruoan tuotantoa tai 

globaalia ruokaturvaa (TEM 2013; YM 2017).  

 

Maatalouden ilmasto-ohjelma – Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa (MMM 2014a) esittelee 76  

ruoantuotannon ja kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävää ja/tai ilmastonmuutosta 

hillitsevää toimenpidettä. Kahdeksaksi tärkeimmäksi toimenpiteeksi ohjelmassa linjataan seuraavat 

toimet: hiilen sitominen maaperään, turvemaiden käyttöön liittyvät toimet, kasvinjalostus, kasvin- ja 

eläinterveys sekä haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen, lannankäsittely ja typpilannoituksen 

tarkentaminen, energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus, ruokahävikin 

vähentäminen koko ruokajärjestelmässä ja ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan. 

 

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 kannustaa tutkimustiedon parempaan 

ja avoimempaan hyödyntämiseen, tiedon yhteistuotantoon kansalaisten kanssa sekä 

käytännönkokeilujen tekemiseen ja esimerkkien luomiseen (MMM 2014b, 25, 28). Kansallisen 

ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 yksi tavoite on ”Tutkimus- ja kehitystyöllä, 

viestinnällä ja koulutuksella on lisätty yhteiskunnan sopeutumiskykyä, kehitetty innovatiivisia 

ratkaisuja ja kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta”. 

 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa ja kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 

maatalouden osalta esille nousevat erityisesti eloperäisten maiden päästöjen vähentäminen, peltojen 

maaperän hiilivarastojen lisääminen sekä maataloudessa käytettävien fossiilisten polttoaineiden 

korvaaminen biokaasulla (TEM 2017; YM 2017). 
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Vuonna 2020 Suomessa on valmisteltu vähähiilitiekarttoja eri toimialoille. Maatalouden 

vähähiilitiekartta julkaistiin kesällä 2020. Vähähiilitiekartoissa on bottom-up –lähestymistapa ja niissä 

kuvataan,  miten sektori itse arvioi päästökehityksensä,  millaisin keinoin päästöjä voidaan vähentää, 

millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on toimialalle ja mikä on toimenpiteiden hintalappu. Maatalouden 

vähähiilitiekartta (Lehtonen ym. 2020) esittelee kolme erilaista ilmastotoimien skenaariota. 

Maatalouden ilmastotiekartta –raportissa arvioidaan, että mikäli turvemaiden päästöjä vähennetään, 

kivennäismaiden hiilensidontaa tehostetaan ja biokaasuntuotantoa sekä maatilojen aurinkoenergian 

käyttöä lisätään, on maatalouden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä mahdollista leikata 

nykyisestä 29 % vuoteen 2035 ja 38 % vuoteen 2050 mennessä nykylaskennalla ja ilman tuotannon 

supistamista. Tutkimustiedon karttuessa voitaisiin päästöjä vähentää kivennäismaiden hiilensidontaa 

kehittämällä ja turvemaiden toimia tehostamalla mahdollisesti jopa 42 prosenttia vuoteen 2035 ja 77 

prosenttia vuoteen 2050 satoisuuden ja viljelyteknologian kehittyessä. Yhteiskunnalta tarvitaan 

kuitenkin merkittäviä toimia ja lisää tieteellistä tutkimusta ilmastoviisaan maatalouden tueksi. 

Ilmastotoimien tulisi myös kohdistua viljelyyn ja viljelijöihin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Mikäli maataloustuotantoa jatketaan jotakuinkin nykyisin käytännöin, vähenisivät maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöt noin 5 % vuoteen 2035 ja 6 % vuoteen 2050 nykytasosta. 

 

Maatalouden osalta on vuonna 2020 aloitettu useampien hallinnon ilmastolinjausten valmistelu. Maa- 

ja metsätalousministeriössä on käynnistynyt Ilmastoruokaohjelman laadinta (MMM 2020a) ja 

Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman laadinta (MMM 2020b).  

 

2.3 Maatalouden sopeutumiskyky ilmastonmuutokseen ja tieto osana 
sopeutumiskykyä 
 

Maatalousjärjestelmien selviytyminen ilmastonmuutoksen, ympäristöllisten, taloudellisten ja 

yhteiskunnallisten haasteiden kanssa on kasvava huoli (esim. Meuwissen ym. 2019, Reidsma ym. 

2007). Maatalouden haavoittuvuus ilmastonmuutoksen erilaisille vaikutuksille riippuu altistuksen 

määrästä, järjestelmän herkkyydestä ja sopeutumiskyvystä (adaptive capacity) (IPCC 2014a, 497). 

Sopeutumiskyky tarkoittaa kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta ja sen tuomista muutoksista. 

Sopeutumiskyky sisältää kolme osa-aluetta, haittojen lieventämisen, mahdollisten hyötyjen 

hyödyntämisen ja selviytymisen erilaisista seurauksista. (Reidsma ym. 2007, 404.) Seuraukset voivat 

olla niin muutoksia luonnonoloissa kuin yhteiskunnassa. Maataloudessa sopeutumiskykyä tarvitaan 

niin sopeutumistoimien toteuttamisessa kuin sopeutumisessa päästövähennystoimiin. (IPCC 2014a, 

513-514.) 

 

Sopeutumiskykyyn liittyy mahdollisuus suunnitelmien tekemiseen ja proaktiiviseen varautumiseen 

tuleviin sopeutumistarpeisiin. Sopeutumiskyvyn voidaan ajatella rakentuvan erilaisista käytössä 

olevista tai tarvittaessa käyttöön otettavista resursseista (Himanen ym. 2012, 44), eli resursseista ja 

reserveistä. Sopeutumiskykyyn vaikuttavat esimerkiksi taloudelliset resurssit, käytettävissä olevat 
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teknologiset ratkaisut, tiedon saatavuus, instituutioiden toiminta, yhteiskunnan tasa-arvoisuus, 

sosiaalinen pääoma (kuten tietotaso, koulutus, verkostot) ja riskienvälttämismahdollisuudet. 

(Darnhofer ym. 2010; Himanen ym. 2016b; Smit ja Wandel, 2006; Williams ym. 2015.) Resurssit 

voidaan jaotella myös fyysisiin (esimerkiksi viljelysmaa, teknologia), taloudelliseen (pääoma, 

kannattavuus, sijoituskyky) ja sosiaalisiin (yhteistyökumppanit, tietotaito, neuvonta) (Himanen ym. 

2012, 44). Darnhofer ym. (2010) esittelevät maatalouden sopeutumiskyvyn kasvattamiseen kolme 

keinoa: viljelijöiden tekemät kokeilut ja niiden tulosten havainnoinnin ja niistä oppimisen, 

viljelijäperheen osaamisen hankkimisen erilaisten elinkeinojen harjoittamiseen ja kolmantena keinona 

viljelyn monipuolistamisen riskien hajauttamiseksi ja puskureiden rakentamiseksi. Viljelijöiden 

sopeutumiskyvyn tukeminen käytännössä käyttökelpoisilla tavoilla, ja ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesta kestävillä tavoilla on aivan olennaista, jotta maatalous selviytyy niin 

ilmastonmuutoksen tuomien vaikutusten kuin taloudellisten ja poliittisten haasteiden kanssa (Howden 

ym. 2007).   

Sopeutumiskyky voidaan määritellä osaksi resilienssiä, eli muutoskestävyyttä (Meuwissen ym. 2019). 

Resilienssi, muutoskestävyys, tarkoittaa maatalous- ja ruokaketjun kykyä reagoida kompleksisiin ja 

kumuloituviin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin, institutionaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin, ja löytää 

ratkaisuja uusiin ongelmiin, toimintakykynsä säilyttäen. Resilienssi korostaa muutosta, epävarmuutta 

ja järjestelmien kykyä sopeutua. Resilienssiin tarvittavia kapasiteetteja ovat kyky vakauteen 

(robustness), kyky sopeutuvuuteen (adaptability) ja kyky muuntuvuuteen (transformability). (mt., 4.) 

Kyky vakauteen tarkoittaa maatalousjärjestelmän kykyä sietää stressiä tai paineita sekä 

odottamattomia ja tiedossa olleita äkillisiä muutoksia (shokkeja). Kyky sopeutua sisältää 

mahdollisuuksia muuttaa panoksia, tuotteita, tuotantotapoja, markkinointitapoja ja riskinhallintaa 

vastauksena äkillisiin muutoksiin ja pitkäaikaisiin paineisiin, mutta ilman, että rakenne ja 

palautekytkennät maatalousjärjestelmässä muuttuvat.  Kyky muuntuvuuteen puolestaan tarkoittaa 

mahdollisuutta merkittävästi muuttaa maatalousjärjestelmien sisäisiä rakenteita, toimintoja ja 

palautekytkentöjä muutosten ja paineiden myötä, jos ne tekevät nykytoimintatavasta mahdotonta. 

Muuntuvuus voi ilmetä romahduksen jälkeen, mutta se voi olla tulosta myös pienistä ja jatkuvista 

muutoksista. (mt. 5.)   

 

Meuwissen ym. (2019) kuvaavat maatalousjärjestelmien resielienssiä ja sen analysointia seuraavalla 

kuviolla. 
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Kuva 1. Maatalousjärjestelmien resilienssin ulottuvuudet ja resilienssin arviointi Meuwissen ym. 

(2019,3) mukaillen 

 

Kuvassa 1 yksityiset hyödykkeet tarkoittavat ruoan ja muiden tuotteiden tuottamista, elinkeinosta 

saatavia tuloja ja työpaikkoja. Julkiset hyödykkeet tarkoittavat monenlaisten ekosysteemipalveluiden 

tuottamista maaperän ja vesien laadusta luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan sekä eläinten 

hyvää hoitoa. (Meuwissen ym. 2019, 9.) 

 

Resilienssin piirteet (resilience attributes) ovat yhdistelmä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kompetensseja ja 

toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoitteita, jotka vahvistavat tai heikentävät 

kapasiteettia resilienssiin (Meuwissen ym. 2019, 5). Resilienssin piirteisiin kuuluvat Meuwissen ym. 

mukaan (2019, 5) i) monimuotoisuus, sisältäen myös toiminnallisen monimuotoisuuden ja 

vastemonimuotoisuuden (eli monimuotoisuuteen reaktioissa vaihteluun, Hakala ym. 2012), ii) 
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avoimuus, mikä tarkoittaa tiedonvaihtoa ja riippuvuutta erilaisten systeemien välillä, iii) 

palautekytkennät ja niiden toimivuus, eli muutos tieto- ja materiaalivirroissa yhdessä osassa 

systeemiä vaikuttaa muihin osiin, iv) modulaarisuus, eli koostuminen itsenäisistä, mutta toisiinsa 

kytkeytyvistä osista ja kokonaisuuksista, v) reservit ja resurssit, esimerkiksi pääsy taloudellisiin, 

luonnonvaroihin liittyviin ja sosiaalisiin pääomiin, jolloin laajemmat ja monipuolisemmat pääomat 

yleensä mahdollistavat suuremman resilienssin.  (Meuwissen ym. 2019, 5.)  

 

Yksi tapa arvioida maatalousjärjestelmän resilienssiä on analysoida resilienssin piirteitä 

(monimuotoisuus, avoimuus, palautekytkennät, modulaarisuus, reservit ja resurssit) suhteessa 

maatalouden käytäntöihin, ikärakenteeseen, hallintoon ja riskienhallintatapaan ja näiden kaikkien 

sopeutumiskykyyn. Maatalouden käytäntöihin vaikuttaa esimerkiksi oppiminen muilta (avoimuus) ja 

käytettävissä olevat taloudelliset, luonnonvaralliset ja sosiaaliset pääomat, eli millaiset reservit 

resursseille olisi käytettävissä (reservit ja resurssit). Ikärakenne liittyy esimerkiksi siihen, minkä verran 

nuoria viljelijöitä on (viljelijöiden monimuotoisuus) ja minkä verran ala houkuttelee taitavaa työvoimaa 

(modulaarisuus, eli esimerkiksi kausityövoiman saatavuus maatalouteen on yksi palanen, moduuli, 

maatalousjärjestelmän resilienssissä). Hallinto vaikuttaa resilienssiin esimerkiksi siinä, miten politiikka 

vahvistaa tai heikentää resilienssin kolmea kykyä (kyky vakauteen, sopeutuvuuteen, muuntuvuuteen) 

(monimuotoisuus), ja miten politiikka rohkaisee aloitteellisuuteen ja alueelliseen hajauttamiseen 

(modulaarisuus). Riskienhallinta vaikuttaa esimerkiksi sitä kautta, miten maatalouden roolia 

yhteiskunnassa arvostetaan (palautekytkennät), ja miten rohkaistaan oppimiseen, joustavuuteen ja 

avoimuuteen uusiin ideoihin (modulaarisuus, eli esimerkiksi koulutus, neuvonta ja yritysideoihin 

saatava opastus ovat moduuleita).  (Meuwissen ym. 2019, 6.) 

 

Meuwissen ym. (2019, 7) huomasivat, että maatalousjärjestelmien resilienssiä analysoitaessa on 

huomioitava monia haasteita yhtä aikaa, ei vain yhtä haastetta. Esimerkiksi ainoastaan 

ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden analysointi tuottaa hyvin kapean kuvan tilanteesta. Heidän 

tutkimuksessaan viljelijät kokivat negatiivisen mediahuomion, tiukentuvat säännökset esimerkiksi 

torjunta-aineille ja maatalousvastaisen politiikan tuomat haasteet hyvin tärkeinä haasteina, ja 

resilienssiään, muutoskestävyyttään, vähentävinä tekijöinä. Maatalousjärjestelmien kohtaamia 

haasteita on listattu taulukkoon 1.  

 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä maatalousjärjestelmien kohtaamista haasteista, jaoteltuna 

ympäristöhaasteisiin, taloushaasteisiin, yhteiskunnallisiin ja institutionaalisiin haasteisiin, sekä äkillisiin 

muutoksiin ja pitkän aikavälin paineisiin (Meuwissen ym. 2019, 8). 

 
 

 Ympäristöhaasteet Taloushaasteet  Yhteiskunnalliset 
haasteet 

Institutionaaliset 
haasteet 

Palautuvat ja 
palautumat-
tomat äkilliset 
muutokset 

-sään ääri-ilmiöt 
(kuivuusjaksot, 
rankkasateet, tulvat, 
hallat) 

-tuotteiden hinnan 
alentuminen 
-panosten hintapiikit 
-ruoan 

-mediahuomiopiikit 
(erityisesti 
sosiaalisessa 
mediassa) ruoan 

-äkilliset muutokset 
markkinoille pääsyssä 
(esim. Brexit, Venäjä-
pakotteet) 
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(Reversible 
and 
irreversible 
shocks) 

-tuholais-, 
rikkakasvi- ja 
tautiepidemiat 

turvallisuuteen 
liittyvät kriisit 
-rehujen 
turvallisuuteen 
liittyvät kriisit 
-korkotasojen 
muutokset 

turvallisuuteen, 
tauteihin tai 
tuhohyönteisiin 
liittyvissä 
ruokakriiseissä 
-äkilliset muutokset 
tilan sosiaalisessa 
pääomassa (sairaus, 
kuolema, avioero) 
-kausityövoiman 
vaikea saatavuus 
 

-kiellot (esim. torjunta-
aineiden käytössä) 

Pitkän 
aikavälin 
paineet 
(Long-term 
stresses) 

-peltomaan eroosio 
-ilmastonmuutos 
-maaperän 
saastuminen 
raskasmetalleilla 
-veden kierron 
häiriöt 
-geologisen kierron 
häiriöt 
-pölyttäjien 
väheneminen 
-antibiootti-
resistenssi 
-elinympäristöjen 
katoaminen 
-vieraslajit 
 
 
 

-uudet kilpailijat 
kansainvälisillä ja 
vapautuneilla 
markkinoilla 
-kilpailu resursseista 
-korkeat 
(aloitus)kustannukset 
-resurssien 
kiinnittyminen 
aiempiin tilanteisiin, 
polkuriippuvuus 
-kasvavat 
palkkakustannukset 
-lainojen saamisen 
hankaluus 
-virheuutiset  
-muutokset 
viljelijöiden ja muiden 
toimijoiden välisissä 
suhteissa 
-muutokset 
arvoketjun 
tulonjaossa 
 
 

-stressi tilan 
pärjäämisestä ja 
omistajuudesta 
-etäisyys, heikompi 
pääsy palveluihin 
(koulutus, terveys) 
-maaseudun 
heikentyvä 
infrastruktuuri 
-heikentyvä pääsy 
neuvonnan ja 
koulutuksen piiriin 
-yhteiskunnan 
epäluottamus 
maataloutta kohtaan 
(ruoan turvallisuus, 
eläinten hyvinvointi, 
tehotuotannon 
vastustus) 
-maaseudun väestön 
ikääntyminen (tilojen 
sukupolvenvaihdosten 
puuttuminen, 
muuttoliikkeen 
suunta) 
-muutokset 
sitoutumisessa 
viljelijöiden 
osuuskuntiin 
-muutokset kuluttajien 
toiveissa ja 
valinnoissa  
 

-sodat, konfliktit, 
kansainväliset 
epävakaudet 
-immateriaalioikeudet 
(biopatentit) 
-muutokset hallituksen 
päättämässä tuessa 
maataloudelle 
(kansallisesti, EU-
tasolla) 
-muutokset 
säädöksissä 
(maanomistusoikeudet, 
ympäristösäädökset) 
-muutokset 
rajoittavissa 
standardeissa (esim. 
GMO-vapaa) 
-muutokset 
tuotantomääriä 
rajoittavissa 
poliittisissa 
päätöksissä 
-muutokset 
kansainvälisten 
markkinoiden 
säännöissä 
-muutokset 
maatalouspolitiikassa 
muualla (USAssa, 
ASEAN-maissa, 
BRICS-maissa) 

 

 

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC (2014a, 518) on listannut maatalouden ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen esteitä.  Tärkeimmäksi listalla nousee riittämätön tieto ilmastonmuutoksesta ja sen 

vaikutuksesta sekä sopeutumisvaihtoehdoista ja niiden riskeistä ja hyödyistä. Sopeutumisen esteitä 

ovat myös sopeutumiskyvyn puute, riittämätön tiedonvälitys, instituutioiden muutoksen hitaus (inertia), 

kulttuurisen hyväksynnän puute sopeutumistoimille, taloudelliset rajoitteet mukaan lukien 

lainansaantimahdollisuudet, hedelmällisen viljelymaan puute, puutteellinen infrastruktuuri ja puute 

toimivista markkinoista ja vakuutusjärjestelmistä. 

 

Miten voisi kehittää sopeutumiskykyä muutoksiin? Tieto voidaan ajatella sopeutumiskyvyn tärkeäksi 

osaksi ja myös indikaattoriksi (Williams ym. 2015).  Sopeutumistieto mahdollistaa toimijalle 

osallistumisen aiheesta käytävään keskusteluun sekä myös pitkän aikavälin toiminnan ja ratkaisujen 
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miettimisen pelkkien lyhytnäköisten ratkaisujen sijaan. Ympäristömuutosten passiivisen seuraamisen 

sijaan toimija voi edistää ratkaisuja ongelmiin ja muuttua reaktiivisesta sopeutujasta proaktiiviseksi 

sopeutujaksi. (mt., 83.)  

  

Maatalousalan ilmastotiedon puutteisiin on IPCCn lisäksi kiinnittänyt huomiota myös OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestö). OECD:n vuonna 2017 tekemän raportin mukaan maatalouden ilmastonmuutokseen 

varautumista hidastavat oleellisesti tiedon kulkuun ja sen soveltamiseen liittyvät haasteet (Wreford 

ym. 2017). Samantapaiseen tulokseen on päädytty myös Suomessa. Suomessa on maa- ja 

metsätalousministeriön (MMM) rahoittamassa hankkeessa vuosina 2018-2019 selvitetty, miten 

viljelijät kokevat ympäristö- ja ilmastoviestinnän ja mitkä ovat heille tärkeimpiä tietolähteitä. Viljelijät 

kertoivat saavansa eniten ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvää tietoa median kautta, erityisesti 

Maaseudun Tulevaisuus -lehti on tärkeä tietolähde. Toisaalta media on ongelmallinen tietolähde, 

koska siinä välittyvä uutisointitapa tuntuu poliittiselta ja kiistelevältä. Viljelijät kokevat julkisen 

keskustelun erittäin syyllistäväksi. Erilaiset organisaatiot ja hankkeet tuottavat valtavasti erilaista 

ilmasto- ja ympäristöviestintää viljelijöille. Tietotulvasta on vaikea löytää olennaisimmat ja omalle 

tilalle sopivat ratkaisut. Selvityksen perusteella viljelijät toivoivat kohdennettua, lähdetiedot sisältävää 

ja hyvin perusteltua tutkittua tietoa, jota voi soveltaa omalla tilalla. Neuvonta ja koulutus koetaan myös 

viljelijöiden tarpeita palveleviksi tiedon lähteiksi. Selvityksen tekijät painottavat, että maatalouden 

harjoittajat on otettava mukaan hankkeisiin kehittämään omaa elinkeinoaan. (Kinnunen Mohr, Ala-

Kurikka ja Hokkanen 2019, 3.) 

 

 

2.4 Tiedolla ohjaaminen osana ohjauskeinoja 
 

Ohjauskeinoja (policy instruments) voidaan luokitella monella tavalla (Similä 2007). Yksi mahdollisuus 

on luokitella ohjauskeinot oikeudelliseen ohjaukseen, taloudelliseen ohjaukseen ja informaatio-

ohjaukseen. Marttinen ym. (2017, 23) näkevät tämän jaottelun maatalouden toimintaympäristössä 

toimivaksi. Oikeudelliset ohjauskeinot tarkoittavat lainsäädäntöä. Taloudelliset ohjauskeinot 

maatalouden toimintaympäristössä sisältävät mm. ympäristökorvausjärjestelmän, investointituet, 

maaseudun kehittämisohjelman hanketuet, tutkimusrahoituksen, yritystuet, innovaatiorahoituksen, 

verohelpotukset ja taloudelliset sanktiot. Informaatio-ohjaukseen sisältyy neuvonta, tutkimukset, 

suositukset, suunnitelmat, strategiat, kannanotot, koulutus, vertaisoppiminen, laatujärjestelmät, 

standardit, sertifikaatit ja sitoumukset. (mt., 23-27,41-46.)  

 

Marttinen ym. (2017, 23) nostavat esiin, että ”Ohjauskeinot eivät toimi toisistaan irrallaan. Vaikutusten 

kannalta oleellista on se, millainen ”policymix” eri toimista rakentuu. Liian monen irrallisen 

ohjauskeinon seurauksena syntyy helposti ”policy mess”, jonka läpinäkyvyys on heikko ja joka voi 

sisältää päällekkäisiä ja jopa ristiriitaisia määräyksiä tai kannustimia.”  
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Ohjauskeinoilla pyritään tiettyihin tavoitteisiin, mutta niillä on myös myönteisiä ja kielteisiä 

sivuvaikutuksia. Ohjauskeinojen arviointikriteerejä ovat esimerkiksi ohjauksen johdonmukaisuus, 

selkeys, ennakoitavuus ja läpinäkyvyys; vaikuttavuus suhteessa eri politiikkatavoitteisiin; vaikutusten 

kohdentuminen eri ryhmiin ja toimijoihin; dynaaminen tehokkuus eli kannustavuus innovaatioihin ja 

elinkeinotoiminnan uusiutumiseen; vaikutukset valtiontalouteen sekä toiminnanharjoittajille ja 

hallinnolle ohjauksesta koituva sääntelytaakka. (Marttinen ym. 2017, 23.)   

 

Toisaalta informaatio-ohjaus on myös vallan käyttöä. Se linkittyy siihen, mihin toiminnan suuntaan 

ihmisiä halutaan ohjata ja kannustaa, mitä heidän halutaan toiminnassaan muuttavan ja mitä oppivan. 

Virtanen, Stenvall ja Rannisto (2015, 15-16) korostavat johtamisessa käytettävän tiedon laatua. He 

nostavat esiin, että ”tiedolla johtaminen edellyttää poliittis-hallinnollisessa systeemissä 

systemaattisesti ja luotettavasti tuotettua tietoa, joka on kaiken lisäksi objektiivista. Lisäksi oleellisia 

asioita ovat tiedon oikea-aikaisuus ja sisällöllinen tarkoituksenmukaisuus. Näin ollen tiedon tuottajien 

rooli ei ole missään nimessä itsestään selvä. Rooli edellyttää poliittis-hallinnollisen 

päätöksentekojärjestelmän reunaehtojen ymmärtämistä, mutta myös tutkimustiedon ”asemointia” sen 

perusteella, mikä kulloinkin on merkittävä yhteiskuntapoliittinen ongelma.” Hukkinen (1999, 19) nostaa 

esiin, että muodollisten ohjauskeinojen lisäksi myös monet epämuodolliset ohjauskeinot vaikuttavat 

ihmisten toimintaan, esimerkiksi kirjoittamattomat säännöt, tavat ja käytännöt. Meuwissen ym. (2019, 

4) huomioivat, että maatalousjärjestelmien rakenteet ja paradigmat ovat historiallisesti rakentuneita ja 

muuttuvat hitaasti. He myös nostavat esiin, että maanviljelijöiden identiteetin olennainen 

rakennuspalikka on paikkaan kuuluminen (belonging). Paikkaan kuulumisen ajatus voidaan ajatella 

yhdeksi maatalouteen liittyväksi epämuodolliseksi ohjauskeinoksi. Paikkaan samaistumisella, paikan 

psykologisella omistajuudella, voi olla sekä myönteisiä, että kielteisiä vaikutuksia. Toisaalta se edistää 

halukkuutta toimia kestävillä tavoilla, jotka auttavat paikan ylläpitämistä tulevaisuudessa. Toisaalta se 

voi aiheuttaa vastuun liiallista, kuormittavaa kasautumista yksilön harteille. (Vainio 2017, 29.) 

 

Millaiset ohjauskeinot ja niiden ohjaamat ilmastotoimet olisivat viljelijöille hyväksyttäviä? Suomessa 

maatalouden ympäristötoimien ohjauskeinot ovat perinteisesti nojanneet informaatio-ohjaukseen, 

neuvontaan ja vapaaehtoiseen sitoutumiseen hyviin viljelymenetelmiin. Suomen liityttyä Euroopan 

unioniin vuonna 1995 maatalouden ympäristötuki/ympäristökorvausjärjestelmästä tuli olennainen 

taloudellisen ohjauksen keino, koska Suomessa järjestelmä on rakennettu niin, että siinä on mukana 

laaja viljelijäjoukko. (Jokinen 2008.) Ilmastotoimissa maataloudessa päästövähennys- ja/tai 

sopeutumisvaikutusten lisäksi taloudellisen kestävyyden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden olisi viljelijän 

kannalta toteuduttava mahdollisimman hyvin. Viljelijät toivovat ilmastotoimilta kannustavuutta ja 

joustavuutta niin, että viljelijöille jää liikkumavaraa tehdä omia päätöksiä ilmastollisesti kestävästä 

viljelystä. (Ollikainen 2014, 15-19.) 
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2.5 Tiedolla ohjaaminen oppimisena 
 

Johtamistieteen teorioissa informaatio-ohjaus voidaan määritellä myös tiedolla ohjaamiseksi tai 

tiedolla johtamiseksi. Clegg, Kornberger ja Pitsis (2012, 335) yhdistävät tiedolla johtamisen ja 

oppimisen (managing knowledge and learning): ne kietoutuvat yhteen, ovat ikään kuin kolikon kaksi 

puolta. He määrittelevät, että tiedolla johtaminen on olemassa olevan tiedon käyttöä organisaatiossa 

ja oppiminen on tietoresurssien hankkimista ja kehittämistä. Organisaatio voidaan määritellä laajasti, 

ja se voi olla myös satunnainen verkosto. 

 

Clegg ja kumppanit (2012, 335-336) nostavat esiin, että oppivassa organisaatiossa tärkeimpiä 

tietolähteitä eivät ole tieteelliset tutkimustulokset tai oppikirjat, vaan tekemällä oppiminen, tarinat ja 

altistuminen onnistuneille esimerkeille. He myös huomauttavat, että tiedolla johtaminen ei ole uusi 

asia, vaan ikivanha oppimisen tapa; oppipoika-kisälli-mestari-mallilla on opittu eri ammateissa kauan. 

(mt., 358.) 

 

Oppiminen voidaan nähdä sopeutumisena toimintaympäristöön ja sen muutoksiin (Clegg ym. 2012, 

342, ref. Levitt & March 1988). Oppiminen voidaan nähdä hiomisena ja tehostamisena (exploitation) 

tai kokeilemisena ja tutkimisena (exploration) (mt., 345). Tehostamisessa saadaan aikaan rutiineja ja 

toimintamalleja ja pyritään nopeuteen, halpuuteen ja tehokkuuteen. Kokeiluissa on mukana 

sattumanvaraisuutta, vahingossa löytämistä, riskinottoa ja muutosta –ennalta ei tiedetä onnistuuko ja 

mitä löytyy. (mt., 345.) Oppiminen voi tapahtua samasta teemasta kiinnostuneiden verkoston, 

”community of practice” kautta. Silloin samasta aihepiiristä tai ongelmasta kiinnostuneet ihmiset 

tekevät yhteistyötä, jakavat ideoita ja etsivät ratkaisuja yhdessä. Tällaisessa sosiaalisessa 

oppimisprosessissa oppiminen tapahtuu verkostoissa ja kiinnittyy niihin. (mt., 348.) Oppiminen voi 

tapahtua muodollisemmassa, sovitussa yhteistyösuhteessa. Tällaisessa yhteistyössä jaetaan 

resursseja, ideoita ja tietotaitoa. Jotta tällainen yhteistyö onnistuu, niin tarvitaan halua oppia 

yhteistyön kautta (ei varastaa toiselta), läpinäkyvyyttä ja vastaanottokykyä (capacity to learn). (mt., 

354.)  

 

Organisaation oppimisessa olennaisia käsitteitä ovat single-loop learning ja double-loop learning, 

yksikehäinen ja kaksikehäinen oppiminen (Clegg ym., 2012, 343; Mintzberg, Ahlstrand ja Lampel 

2005, 209). Yksinkertaisemman tason oppimisessa tavoitteena on oppia tekemään nykyistä toimintaa 

entistä paremmin, virheettömämmin ja tehokkaammin. Kaksikehäisessä oppimisessa, metatason 

oppimisessa, tavoitteena on oppia oppimisesta, saada uusia toimintatapoja ja näkökulmia, löytää 

entistä parempia tapoja toimia. Kaksikehäinen oppiminen sisältää reflektointia yksikehäisen 

oppimisen prosesseista ja toiminnan muuttamista sen pohjalta (Clegg ym. 2012, 343). 
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3. Analyyttinen viitekehys 
 

Tutkimuskysymyksen  viitekehys linkittyy ilmastoviestintätieteen teoriataustaan. Harold Lasswell 

kehitti vuonna 1948 yhden perusmallin viestinnän tutkimukseen. Sen peruskysymys on ‘who 

communicates what in which channel to whom with what effects’ (Fiske 2011, 28), eli viestinnän 

tutkimuksen perusrunko muodostuu Lasswellin mallin mukaan siitä, kuka kommunikoi mitä sisältöä 

missä kanavassa kenelle ja millä vaikuttavuudella. Viestinnän peruselementit ovat tiedon tuottaja, 

viesti, väline, vastaanottaja ja vaikutus (Ballantyne 2016, 340). Tätä perusmallia ovat 

ilmastoviestintätieteessä soveltaneet esimerkiksi Nerlich, Koteyko ja Brown (2010) sekä Ballantyne 

(2016), lisäten malliin muutamia omia huomioitaan. Viestinnän räätälöintiä kohderyhmän tarpeisiin 

kohdistuvaksi ja ihmisten tapoja tulkita viestejä on tutkinut mm. Barbara Wilson (2007). Hän on 

analysoinut terveysviestintää. Hän jaottelee viestinnän analysointia viestin laatuun (message 

characteristics), tiedon tuottajaan ja tiedonvälityksen tapoihin (source characteristics) sekä tiedon 

vastaanottajaan (audience characteristics) liittyviin seikkoihin. Hän kuvaa analysointikehikkoaan 

melko tarkasti, joten sitä on mahdollista soveltaa tämän tutkielman apuna. Tämän tutkielman 

analyyttinen viitekehys koostuu viestinnän elementeistä, joita Wilson (2007), Nerlich, Koteyko ja 

Brown (2010) sekä Ballantyne (2016) nostavat omissa tutkimuksissaan esiin. Analyyttinen viitekehys 

on visualisoitu kuvassa 2.  

 
  
 

 
Kuva 2. Analyyttinen viitekehys visualisoituna. Wilsonin (2007) käyttämä teoreettinen viitekehys 

sinisellä kolmiolla vasemmalla, Ballantynen (2016) käyttämä teoreettinen viitekehys punaisella 

kolmiolla keskellä ja violetilla venn-diagrammilla näistä yhdistämällä saatu tämän tutkielman 

analyyttinen viitekehys. Kolmioissa kaikki kulmat ovat yhteydessä toisiinsa, venn-diagrammilla yritän 

havainnollistaa saman. 

 

 

Tiedon vastaanottajaan liittyvissä seikoissa Wilson (2007) nostaa esiin, että viestijän on olennaista 

tietää kohderyhmänsä. Nerlich ym. (2010) näkevät ilmastoviestinnän osalta, että viestinnässä on 

huomioitava kohderyhmän arvot, pelot ja toiveet. Wilson (2007) mukaan erilaisilla kohderyhmillä on 

erilaisia tietotarpeita, tiedon tasoja ja median käyttötapoja. Ihmisillä on erilaisia tiedon käsittelytapoja 

ja erilainen kiinnostus erilaisten esitettyjen argumenttien pohtimiseen. Osa ihmisistä pohtii 
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argumenttien asiasisältöä. Osalle ihmisistä samoissa asioissa tiedon luotettavuuden arviointi menee 

toisenlaisia reittejä, esimerkiksi tiedon luotettavuutta arvioidaan tietolähteen uskottavuuden pohjalta. 

Jotta tietoa pohditaan argumenttien pohjalta, tiedon saajalla pitää olla sekä motivaatiota että kykyä 

pohdintaan (mt.). Ballantyne (2016) korostaa vahvasti, että tiedon vastaanottaja on aktiivinen toimija 

ja tiedon merkityksen luoja, ei passiivinen vastaanottaja. Ballantyne (2016) huomauttaa, että viestillä 

on sisältöä vasta, kun vastaanottaja on tulkinnut sen. Hän korostaa, että tiedon vastaanottaja ja 

tiedon tuottaja ovat yhtä olennaisia toimijoita todellisuuden tulkinnassa. Ballantyne (2016, 339) näkee 

ilmastotiedonvälityksen suurena puutteena, ja piittaamattomuutena viestintätieteen annista sen, että 

yhä suuri osa ilmastoviestinnästä lähtee valistamisen pohjalta, siitä oletuksesta, että viestintää 

tarvitaan vain vastaanottajien tietopuutteiden korjaamisen.  

 

Tiedon tuottajaan liittyvissä seikoissa yksi olennainen näkökulma on uskottavuus (Wilson 2007). 

Uskottavuutta voi saavuttaa asiantuntemuksen avulla tai olemalla luottamuksen arvoinen. Tiedon 

tuottajan uskottavuudella on tiedon saajalle enemmän merkitystä, jos asia on tiedon saajalle 

vähemmän omaan elämään liittyvä. Tiedon tuottajaan liittyvän informaation merkitys riippuu myös sen 

informaation ajoituksesta: kerrotaanko tiedon tuottaja aluksi vai ihan lopuksi vai ihan pienellä tekstillä. 

Jos tiedon tuottaja kerrotaan vasta lopuksi, tiedon saaja todennäköisesti keskittyy viestin sisältöön 

enemmän kuin tiedon tuottajaan. Tiedon tuottajan miellyttävyys vaikuttaa myös, erityisesti jos viestin 

sisältö ei ole saajalle olennainen. Tiedon tuottajan ja tiedon saajan samanlaisuudesta esimerkiksi iän, 

sukupuolen tai ammatin suhteen on ristiriitaisia tuloksia viestin vaikuttavuuden osalta (mt.). Se 

tiedetään, että tiedon saajan ja tiedon tuottajan asenteiden samankaltaisuus lisää tiedontuottajasta 

koettua miellyttävyyttä ja se puolestaan lisää viestin vaikuttavuutta, jos viestin sisältö ei ole saajalle 

erityisen olennainen (mt.). Tiedon tuottajan ulkonäön miellyttävyys ja puoleensavetävyys vaikuttaa 

tiedon saajassa viestin kiinnostavuuteen ja vaikuttavuuteen, erityisesti jos asia ei ole tiedon saajalle 

sisällöllisesti olennainen (mt.).  

 

Viestin laatuun ja sisältöön liittyvistä asioista yksi olennainen on vakuuttavan johtopäätöksen 

esittäminen (Wilson 2007). Selkeä ja yksityiskohtainen toimintaohje vaikuttaa enemmän kuin se, että 

annetaan taustatietoa ja oletetaan kohdeyleisön tekevän johtopäätöksiä niistä itse (mt.). Jos 

viestinnässä pystyy kumoamaan vasta-argumentteja omalle väitteelleen, se on vaikuttavinta 

argumentointia. Jos esittää viestissään omaa argumenttiaan puolustavia ja vastustavia väitteitä 

samanarvoisina, se on vähemmän vaikuttavaa kuin se, että esittää pelkästään omaa argumenttiaan 

tukevia perusteluita (mt.). Ruotsalaisten viljelijöiden ilmastoviestintänäkemyksiä tutkiessaan Asplund 

(2018) havaitsi, että osa viljelijöistä toivoo asiantuntijoilta selkeitä, yksimielisiä johtopäätöksiä. Osa 

viljelijöistä puolestaan kokee vakuuttavammaksi sellaisen tiedon, josta on saatavilla useita erilaisia 

näkemyksiä, joita voi punnita itse. Tilastotiedot ja esimerkit voivat molemmat olla vaikuttavia 

viestintätapoja (Wilson 2007). Wilsonin (2007) mukaan pelkoa herättävä viestintä voi toimia, jos se 

rakennetaan niin, että yksilö kokee uhan vakavaksi, kokee sen uhkaavan häntä itseään ja kokee, että 

hänellä itsellään on mahdollisuuksia riskien välttämiseen omalla toiminnallaan. Suomalaisen 

ilmastokeskustelun osalta on nostettu esiin, että pelkoa synnyttävät viestit saattavat pikemminkin 
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lamaannuttaa, jos ihmiset eivät usko omiin toimintamahdollisuuksiinsa asian ratkaisemiseksi (Pulkka 

ja Vainio 2019). Pulkan ja Vainion mukaan (2019) Ilmastoviestinnän sisällössä ihmisten uskon 

vahvistaminen omiin ilmastotoimintaan liittyviin kykyihinsä olisi tärkeä tekijä pyrittäessä muuttamaan 

ilmastohuolta toiminnaksi. 

 

Tiedonvälityksen kanavat ovat yksi viestinnän elementti. Wilson (2007) analysoi tiedonvälityksen 

tapoja osana tiedon tuottajaa (source characteristics). Ballantyne (2016) sekä Nerlich, Koteyko ja 

Brown (2010) erottavat omissa tutkimuksissaan tiedonvälityksen kanavat omaksi viestinnän 

elementikseen. Myös tässä tutkielmassa tämä elementti on erotettu omaksi osakseen. Perinteisten 

viestintäkanavien, kuten tapahtumien, lehtien, radion ja television, lisäksi nykyisin olennaisia 

tiedonvälityksen kanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, verkkoluennot, kännykät ja sosiaalinen media, 

kuten vaikkapa facebook, twitter ja YouTube. Teknologia muovaa ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita 

ja ne puolestaan vaikuttavat teknologian kehitykseen (Nerlich ym. 2010).  Nerlich ja kumppanit (2010) 

esittävät, että erilaiset teknologiat mahdollistavat uudenlaiset yhteydenpitotavat ja yhteydet. 

Ballantyne (2016, 339) korostaa, että ylhäältä-alas –suuntautuvan viestinnän sijaan uudet 

viestintäteknologiat voi nähdä myös mahdollisuuksina, jotka laajentavat ihmisten mahdollisuuksia 

oppia ja vaihtaa ideoita ja kokemuksia.  Ihmiset tulkitsevat medioiden välittämiä viestejä eri tavoin, 

riippuen muun muassa television katselutavoistaan, lehtien lukutavoistaan ja aktiivisuudestaan 

sosiaalisessa mediassa (Nerlich ym.  2010).  Tiedonvälityskanavat eivät ole kaikille samanarvoisia. 

Nerlich ym. (2010) tuovat esiin, että sosiaalisen median kanavat hyödyttävät erityisesti 

ympäristöaktivistien ja kansalaisjärjestöjen viestintää. He osaavat niitä kanavia taitavasti käyttää ja 

saavat kannattajansa mobilisoitua viestejään levittämään. 

 

Yhteiskunnallisen kontekstin, toimintaympäristön, huomiointi auttaa hahmottamaan, että 

ilmastotoimien esteet ja mahdollistajat eivät suinkaan aina ole viestinnästä johtuvia, vaan niihin 

vaikuttavat monet muut tekijät, eivätkä kaikki ongelmat ole viestinnän keinoin ratkottavissa, vaan 

tarvittaisiin muita keinoja (Ballantyne 2016, 339-340). Ballantyne (2016, 330, 339) esittää, että 

kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kontekstit, toimintaympäristöt, ovat olennaisesti ilmastoviestintään 

vaikuttavia tekijöitä ja niitä tulisi miettiä erityisesti kohderyhmien näkökulmista.  Myös Nerlich, Koteyko 

ja Brown (2010) nostavat esiin, että ilmastotiedonvälityksessä tulisi huomioida aiempaa paremmin 

yhteiskunnallisia valtasuhteita, yhteisöllisiä merkityksiä ja kulttuurisia diskursseja. Ilmastotoimien 

toteuttaminen on mahdollista vain, jos yhteiskunnan infrastruktuuri, instituutiot ja käytännöt tukevat 

niitä (mt. 2010, 101). Nerlich ja kumppanit (2010, 101) käyttävät yksinkertaisena esimerkkinä 

energiansäästölamppuja: viestintä energiansäästölampuista ei auta asiaa, jos 

energiansäästölamppuja ei saa ostettua kaupasta ja jos loppuun palaneille lampuille ei ole järjestettyä 

jätehuoltoa. Ilmastotoimien toteuttamiseksi pitää yhteiskunnan poistaa instituutioista johtuvia esteitä 

toiminnalle (mt. 2010). Tässä tutkielmassa käytetään käsitettä yhteiskunnallinen konteksti, koska sen 

voi ajatella kattavan monia Ballantynen (2016) ja Nerlichin ja kumppanaiden esiin nostamia seikkoja.   
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4. Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkielman tutkimuskysymys on: Mitkä ovat maatiloille kohdistuvan ilmastotiedonvälityksen esteitä ja 

mahdollistajia? 

 

Tutkielmassa pyritään tunnistamaan maatiloille kohdistuvan ilmastonmuutosviestinnän esteitä ja 

mahdollistajia aineistosta analyyttisen viitekehyksen avulla.  

 

Tutkimuskysymys jakautuu näin viiteen alakysymykseen: 

a. millaisia ovat viestin laatuun liittyvät esteet ja mahdollistajat.  

b. millaisia ovat tiedontuottajaan liittyvät esteet ja mahdollistajat. 

c. Millaisia ovat tiedonvälityksen kanaviin liittyvät esteet ja mahdollistajat 

d. millaisia ovat tiedon vastaanottajaan liittyvät esteet ja mahdollistajat. 

e. millaisia ovat yhteiskunnallisen kontekstiin liittyvät esteet ja mahdollistajat 

 

Tutkielman aineisto on kerätty Ilmastonmuutokseen varautumisen esteet, edistäjät ja ratkaisukeinot -

ideatyöpajassa. Työpaja järjestettiin 12.4.2018 Hyvinkäällä, Knehtilän tilan navettakahvilassa. 

Työpaja oli osa Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle hanketta. Työpajan järjestämiseen osallistuivat 

Riitta Savikko, Sakari Raiskio ja Riikka Armanto. Työpajan ohjelmassa oli alustuksia 

ilmastonmuutokseen sopeutumisesta maa- ja metsätalousministeriön ja neuvonnan näkökulmasta 

sekä esimerkkejä maatilojen konkreettisista ilmastotoimista. Päivään sisältyi myös vierailu Palopuron 

biokaasulaitoksen rakennustyömaalla. Päivän lopussa oli yhteinen keskusteluosio, jossa aiheena oli, 

miten maatilojen ilmastonmuutokseen varautumista voi ohjata tiedolla. Työpajan ohjelma on liitteessä 

1. Työpajaan  osallistui 33 ihmistä. Osallistujat olivat viljelijöitä, maatalousalan neuvojia, maatalous- ja 

ympäristöhallinnon työntekijöitä ja tutkijoita. Osallistujista viljelijöitä oli 18 henkilöä. 

 

Tutkielman aineisto on kerätty työpajan keskusteluosiossa. Keskusteluosio järjestettiin learning cafe –

menetelmää mukaillen (menetelmän kuvaus esim. Sandell ym. 2016). Keskusteluosiossa oli neljä 

pistettä, joissa kussakin oli oma keskusteluteemansa. Paikanpäällä olevat osallistujat jaettiin neljään 

ryhmään, sanomalla istumisjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä 1-2-3-4, ja numeroiden 

mukaisesti kerätyt ryhmät (ykköset, kakkoset, kolmoset, neloset) kiersivät kaikki pisteet, keskustellen 

kustakin teemasta noin 10 minuuttia. Keskusteluosion aluksi oli lyhyt alustus keskustelutehtävän 

tavoitteesta ja erilaisista ohjauskeinoista. Keskusteluosion ajan valkokankaalle heijastettiin 

muistilistaksi yksi alustuksen kalvo erilaisista tiedolla ohjaamisen keinoista. Kullakin pisteellä oli 

pysyvä kirjuri-fasilitaattori hankkeen puolesta. Kirjuri-fasilitaattoreina toimivat Riikka Armanto, Elina 

Nurmi, Annukka Vainio ja Riitta Savikko. Paikanpäällä olevien osallistujien lisäksi tapahtumassa oli 

etäosallistujien ryhmä, joka keskusteli kaikki teemat. Etäosallistujien ryhmää fasilitoi Sakari Raiskio. 

Keskusteluista tehtiin paikanpäällä yhteenvedot isolle pahville ja nämä esiteltiin koko 

osallistujajoukolle keskusteluosion päätteeksi. Lisäksi kukin kirjuri-fasilitaattori kirjoitti oman pisteensä 
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annista yhteenvedon tapahtuman jälkeen. Keskustelujen yhteenveto on liitteessä 2. 

Keskustelupisteillä keskustelut nauhoitettiin, ja nauhoitukselle kysyttiin osallistujien lupa. Nauhat on 

keväällä 2020 litteroinut Tutkimustie Oy. 

Keskustelupisteiden teemat olivat 

1. Mitä ongelmia nykyisessä tiedolla ohjaamisessa on?

2. Miten tiedon saisi kulkemaan viljelijöiltä politiikan tekijöiden suuntaan?

3. Mitä tiedolla ohjaamisessa pitäisi tutkia ja miten?

4. Minkälaisin keinoin viljelijöiden hyvinvointia ja jaksamista voisi tukea?

Learning cafe –menetelmässä täydennetään edellisen ryhmän paperille tuottamia ajatuksia, eli 

keskustelu ei ala tyhjästä, vaan aiempien keskustelijoiden ajatukset ovat jo mukana ja kirjuri-

fasilitaattori esittelee ne kunkin ryhmän aloittaessa nopeasti. Tästä syystä aineistosta voi havainnoida 

vain esiin tulevia teemoja ja ajatuksia laadullisesti. Aineistosta ei ole mahdollista tehdä määrällistä 

analyysiä esimerkiksi siitä, kuinka suuri osuus osallistujista ajatuksia kannattaa.  

Aineisto on analysoitu temaattisella analyysillä eli teemoittelulla. Aineiston analyysissä huomioitavaa 

on, että työpajan ryhmäkeskusteluiden kysymykset ovat eri kysymykset, kuin ne kysymykset, joihin 

aineiston analyysissä etsitään vastauksia. Työpajojen litteroidut keskusteluaineistot on aineistoa 

analysoidessa teemoiteltu, eli luokiteltu teemoihin analyyttisen viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen 

mukaan. (Eskola ja Suoranta 2000.) Aineiston teemoittelu on soveltuva menetelmä, kun etsitään 

ratkaisuja käytännön ongelmiin (mt.,178). Teemoittelun tukena käytettiin viestinnän tutkimuksessa 

yleisesti käytettyä teemoittelua viestiin liittyviin, tiedontuottajaan liittyviin ja tiedon vastaanottajaan 

liittyviin tekijöihin (mm. Wilson 2007) lisäten siihen tiedonvälityksen kanaviin ja yhteiskunnalliseen 

kontekstiin liittyvät tekijät Ballantyne (2016) ja Nerlich ym. (2010) tutkimusten analyysikehysten 

mukaisesti. Kussakin teemassa etsittiin näihin kuuluvia alateemoja, ja luokiteltiin ne sen mukaan, 

näyttäytyivätkö ne ilmastotiedonvälityksen esteinä vai mahdollistajina. 
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5. Tulokset  
 

Aineistosta löytyi 28 estettä ja 20 mahdollistajaa. Näistä 13 on sellaista tekijää, jotka olivat sekä 

esteitä että mahdollistajia ilmastotiedonvälityksessä. Esitän tulokset ryhmiteltynä tiedon 

vastaanottajaan liittyviin, tiedon tuottajaan liittyviin, viestin laatuun liittyviin, tiedonvälityksen kanaviin 

sekä tiedonvälityksen yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyviin mahdollistajiin ja esteisiin.  Tämän luvun 

alussa on analyysi koottuna taulukkoon. Alaluvuissa esteitä ja mahdollisuuksia käsitellään tarkemmin. 

 

 

Tiedon vastaanottajaan liittyvät esteet ja mahdollistajat 

mahdollistaja este 

viljelijät kohderyhmänä 
 
viljelijäjoukon monimuotoisuus  
(tuotantosuunta, peltojen maalaji, 
luonnonmaantiede eri puolilla Suomea, tilakoko, 
viljelijän uran vaihe, tilan koneistus) 
 
viljelijöillä on hyvin monipuolista osaamista, 
johon ilmastotietoa voi liittää 
 
pitkien aikajänteiden ymmärrys 
 
 

viljelijät kohderyhmänä 
 
viljelijäjoukon monimuotoisuus  
(tuotantosuunta, peltojen maalaji, 
luonnonmaantiede eri puolilla Suomea, tilakoko, 
viljelijän uran vaihe, tilan koneistus) 
 
ilmastoviestijät eivät tunne riittävästi 
kohderyhmäänsä, viljelijöitä ja heidän 
ammattiaan 

viljelijä-viljelijä-vuorovaikutus  
oleellinen toimivien ilmastoratkaisujen 
välityskanava 

viljelijä-viljelijä-vuorovaikutus ¨ 
oleellinen huonojen kokemusten välityskanava 

viljelijän aiemmin opitut toimintatavat ja 
tiedot 
 
niiden pohjalle voi rakentaa uutta 
 
ilmastotiedonvälityksen voi kytkeä vanhoihin tai 
uusvanhoihin viljelyn perusajatuksia tukevaan 
toimintaan 

viljelijän aiemmin opitut toimintatavat ja 
tiedot 
 
tiedollisen ristiriidan tilanteessa valitaan 
helpommin tuttu toimintamalli 

kiinnostus koneisiin 
 
pellonpiennarpäivissä koneet voivat olla paikalle 
tulemisen houkuttelukeino 

kiinnostus koneisiin 
 
totuttu siihen, että tilan kehittäminen tarkoittaisi 
kalliita investointeja ja kun niihin ei ole 
mahdollisuuksia, niin ei ole välttämättä korvat 
avoinna ilmastotiedonvälitykselle 
 
maatilojen ilmastotyö ei ratkea millään tietyllä 
helpolla teknisellä ratkaisulla 

kiinnostus kokeiluiden toteuttamiseen 
kokeillaan uusia asioita, syntyy uusia ratkaisuja 

 

  
Tiedontuottajaan liittyvät esteet ja mahdollistajat 

mahdollistaja este 

 luotettavan ilmastotiedon puute 
luotettavaa ilmastotietoa ei saatavilla miltään 
taholta 

tutkimusmaailma 
 
tutkimustiedon olemassaolo 
 

tutkimusmaailma 
 
tutkijoiden tutkimustiedon välittämistaitojen 
heikkous 
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maataloustutkimuksen peltokokeet luotettavana 
pidetyn tiedon lähde tutkimustiedon saatavuuden pulmat 

tutkijoiden erikoistuminen yksityiskohtiin ja 
arkuus kommentoida asiantuntemusalaansa 
hiukankaan omaa tutkimusalaa laajemmin 

tutkimustiedon käyttökelvoton laatu 

Luonnonvarakeskuksen ryvettynyt luotettavuus 

tutkimuksen tuottama tieto tulee myöhässä 
tietotarpeisiin nähden 

koulutus ja neuvonta 
maatalouden ammattikorkeakouluopetuksen 
olemassaolo 

neuvonta auttaa viljelijöitä 

koulutus ja neuvonta 
talousosaamisen opettaminen ei riittävää 

neuvonnan asiakaspalvelulähtöisyys, jolloin 
neuvoja ei välttämättä neuvo ilmasto-
osaamisensa pohjalta, vaan vain viljelijän 
toivomista teemoista 

viljelijöiden keskinäinen tiedonvaihto ja 
tiedonvälitys 

tieto ilmastoratkaisuista kulkee 

monissa verkostoissa toimivat viljelijät 
asiantuntijoiden ylimielisyys 
asiantuntijatiedontuottajien ylimieliseksi koettu 
käytös 
ideologioiden, eikä asiatiedon pohjalta 
toimivat tahot 

ympäristöalan lobbareiden aikaansaama ärtymys 

poliitikkojen nähdään puhuvan ideologiansa eikä 
parhaan tiedon pohjalta 

ilmastokeskustelun jääminen tiettyjen poliittisten 
puolueiden teemaksi estää muita 
keskustelemasta teemasta 

MTK 

ilmastonmuutosta otetaan haltuun viljelijöille 
läheisillä käsitteillä ja ajatusmaailmalla ja 
nostetaan niitä näkemyksiä yhteiskunnalliseen 
keskusteluun 

MTK 

MTKn suhtautuminen erilaisiin 
ilmastokysymyksiin määrittyy 
järjestöpäätöksenteon erilaisissa prosesseissa 

järjestön kannoissa voi olla sellaisia, jotka osa 
viljelijöistä kokee ilmastotiedonvälityksen 
mahdollistajana ja osa esteenä 

viljelijä-neuvoja-tutkija-yhteistyö 

tiedon yhteistuotanto  
ja avoin vuoropuhelu 

Onnistuneet esimerkit (OSMO-hanke) 

viljelijä-neuvoja-tutkija-yhteistyö  

extension service-toimintamallin puuttuminen 

Tiedonvälityksen kanaviin liittyvät esteet ja mahdollistajat 

mahdollistaja este 

viljelijöiden valmius etsiä ilmastotietoa eri 
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kanavista 

Tiedonsaantikanavat 

webinaarien koettiin lisäävän 

tiedonsaantimahdollisuuksien tasa-arvoa 

erilaiset tapahtumat 
mahdollisuus oppia muiden näkemyksistä 
 
ammattilehdet 
 
visuaaliset viestinnän keinot, esimerkiksi videot 
ja sarjakuvat 
 
internet ja sosiaalinen media tavoittavat monia 
 
tutkimuslaitosten tiedonvälityskanavat 
tietoa tutkijoilta toivotaan 
 

Tiedonsaantikanavat 
 
 
 
 
erilaiset tapahtumat 
jos sisällön laatu markkinoitua heikompi, silloin 
ajanhukkaa 
 
 
pitkät tekstit 
 
 
sosiaalisen median sisältämän tiedon 
laaduttomuus ja medialukutaitojen heikkoudet 
 
tutkimuslaitosten tiedonvälityskanavat  
eivät tavoita viljelijöitä 

viljelijöiden näkemysten esiintuonnin kanavat 
 
tv-ohjelmat 
 
tilojen omat verkkosivut 
 
vierailumahdollisuudet, avoimet ovet ja 
koululaisvierailut 
 
ministeriöiden virkamiesten ja ministerien 
jalkautuminen tapahtumiin viljelijöitä tapaamaan 
 
mielenosoitukset 

 

  
Viestin laatuun liittyvät esteet ja mahdollistajat 

mahdollistaja este 

 ilmastotiedon suuri määrä 

 ilmastotiedon sirpaleisuus 

 käytännönläheisyyden puute 
 
ilmastotiedon käytännönläheisyyden puute 
 
käytännönläheisesti ja viljelylähtöisesti ja 
paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi kehystetyn 
tiedon puute 
 
globaalitason maatalousteeman 
ilmastokysymysten viestintä loitontaa 
 
ei ole tarjolla tietoa konkreettisista pienistä 
työhön liittyvistä ilmastoratkaisuista 

 ilmastonmuutoksen kompleksisuus 

viestin esittämisen laatu 
tietyt viljelijälähtöiset käsitteet auttavat ottamaan 
asiaa haltuun 

viestin esittämisen laatu 
vaikeaselkoinen kieli 
tietyt käsitteet herättävät vastarintaa 
liian myöhään tuleva tieto 
lähdetietojen puuttuminen 
julistava sävy 

maatalousalan ilmastoratkaisujen tiedon 
syntyminen myöhemmin 

maatalousalan ilmastoratkaisujen tiedon 
puute 
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 kokemukset perustelemattomista 
ympäristösäännöksistä 

 ilmastokeskustelun syyllistävyys 
kokemus arvostuksen puutteesta viljelijöiden 
työtä kohtaan 
 
Ilmastokeskustelun viljelijöitä syyllistäväksi 
koettu sävy 
 
viljelijöiden omat näkökulmat maataloudesta 
ilmastonmuutoksen uhrina ja ratkaisujen tarjoana 
jäävät varjoon 
 
ruoantuotannon nostaminen tikunnokkaan 
ilmastokeskustelussa ja 
suhteellisuudentajuttomuus eri sektoreiden 
tuottamista päästöistä 

syvälliset pohdiskelevat keskustelut  
positiiviset ja toivoa luovat viestintäsisällöt  

  
Yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyvät esteet ja mahdollistajat 

mahdollistaja este 

 maatilojen talousongelmat 

sääntely 
 
ympäristökorvausjärjestelmän myötä 
ilmastoratkaisuista osa tuttuja 

sääntely 
 
rajoittaa toimintamahdollisuuksia ja 
kokeilumahdollisuuksia 
 
tuo paljon byrokratiaa ja paperityötä  
ristiriitaiset ohjauskeinot 

 maatalouden töiden yksinäisyys ja sitovuus 

 eläinsuojeluasioista käytävä keskustelu 

maatilan sukupolvenvaihdos 
mahdollisuus muutoksiin 
 
aiempien viljelijöiden työn arvostus 
 
vaikuttaa kehittämishalukkuuteen  

maatilan sukupolvenvaihdos 
paljon uutta opeteltavaa 
 
aiempien viljelijöiden työn arvostus 
 
talousnäkökulmat ohjaavat 

haastavat kasvukausien sääolot 
motivoivat kehittämään ratkaisuja 

haastavat kasvukausien sääolot  
voivat tuoda talousongelmia satojen 
epäonnistuessa 

 valtasuhteet keskusteluissa ja käytännöissä 
viljelijöiden oman äänen ja määritelmien 
kuulumattomuus ilmastokeskustelussa 
poliitikkojen heikko maatalouden ymmärrys 
talouseliitin valta 

 ruoan tajun ja ruoantuotannon 
taustaymmärryksen heikentyminen 
yhteiskunnassa 

 

 

5.1 Tiedon vastaanottajaan liittyvät esteet ja mahdollistajat 
 

Viljelijäjoukon monimuotoisuus näyttäytyi sekä ilmastotiedonvälityksen esteenä että mahdollistajana. 

Työpajan keskusteluissa tuli esiin, että viljelijät ovat hyvin monipuolinen joukko viestinnän 

kohderyhmänä. Kukin maatila on uniikki kokonaisuus. Maatilojen tuotantosuunnat ovat erilaisia, eri 
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maalajien pellot ovat erilaisia ja luonnonmaantieteelliset olosuhteet eri puolilla Suomea ovat hyvin 

erilaisia. Erilaisilla tiloilla, esimerkiksi kasvinviljelytiloilla ja kotieläintiloilla, on erilaisia tiedon tarpeita ja 

erilaisia mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Tilakoko vaikuttaa tilan tuotantoon. Käytettävissä 

olevat koneet vaikuttavat tilan mahdollisuuksiin, sillä erilaiset viljelykasvit tarvitsevat erilaisia koneita 

kylvöön ja sadonkorjuuseen. Eri-ikäisillä viljelijöillä on myös erilaisia elämäntilanteita ja 

tilankehittämistilanteita. Ilmastotiedonvälityksen kannalta viljelijöiden ja tilojen monipuolisuus liittyy 

kohderyhmän tuntemiseen.  

Niin ja jokainen tila on erilainen että toisella on paremmat pellot kuin toisella ja toisella 

on toisenlaiset koneet kuin toisella että, ei etujärjestönkään ääni oo pelkästään 

kaikkien näkökulma. Toiset viljelee vaan viljaa, toisilla on eläimiä ja toisilla on 

pikkutiloja 

vaimo on tuolta Pohjanmaalta, ja hänellä on siellä viljelijöitä suvussa ja, ne viljelee 

siellä turvemaita, siis se on aivan eri maailmasta kuin me täällä savikolla viljellään näitä 

savia. Se on aivan erilaista hommaa, maailmaa. Siellä isäntä sanoo että saa kylvöt 

tehtyä, toivottavasti ei tänä kesänä nyt sitten sada että tulis hyvä sato. Jos ei sada niin 

tulee hyvä sato ja sit jos sataa niin sitten ei tule. Että se on se [ero, savimailla 

päinvastoin toivotaan sadetta kesällä hyvän sadon saamiseksi] 

nelikymppisenä alat miettimään jotakin investointia niin sä todellakin mietit etkä tee 

sitä, mutta kakskymppinen tai alle kolmekymppinen tekee sen, koska sillä on vielä sitä 

rohkeutta, elämä ei oo potkinu päähän riittävästi 

Toinen ryhmäkeskusteluissa noussut este oli se, että ilmastoviestijät eivät aina tunteneet riittävästi 

viljelijöitä ja heidän ammattiaan. Viljelijöiden ammatti vaatii hyvin monenlaista osaamista ja 

ammattitaitoa. Maanviljely on paljon muutakin kuin peltoviljelyä ja eläinten hoitoa. Työn monipuolisuus 

ei välttämättä välity maatalouden ulkopuolelle. Viljelijöillä on hyvin monipuolista osaamista, 

talouskysymyksistä koneisiin ja agroekologiaan, eli mielestäni sen voi tulkita niin, että heillä on 

monipuolinen taustaymmärrys osa-alueista, joihin ilmastotietoa voivat työssään liittää. Työpajan 

aineistossa on pohdintaa siitä, että kohderyhmän tuntemus on olennaista. Viljelijöiden ilmastotyö 

ponnistaa oman ammatin kautta sekä oman ammatin ja tilan kehittämisen kautta.  

jos meinataan viljelijäkoulutusta mitä mä oon katellu vierestä niin, siellä katotaan vaan 

sitä viljelyhommaa, mutta jos meinaat maataloutta niin, pitäis leikkiä sähkömiestä, 

putkimiestä, lakimiestä, osata kirjanpito, sitten, vauvasta vaariin kaikkien hoitaminen, ja 

sit pitäis vielä viljelläkin. 

Ryhmäkeskusteluissa pitkien aikajänteiden ymmärrys viljelijöiden työssä kuvattiin 

ilmastotiedonvälitykselle mahdollistajaksi. Maanviljelyssä aikajänne, jolla toimintaa kehitetään, on 

pidempi, kuin monessa muussa työssä. Viljelykasveja voi kylvää kaksi kertaa vuoden aikana, 

investointeja voidaan tehdä kymmenien vuosien tarpeeseen Tilan pitkäjänteinen kehittäminen ja 

seuraavan sukupolven huomiointi on myös viljelijän työssä tuttu ajatusmalli. Luonnonoloissa tiedetään 
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tapahtuvan muutoksia pitkillä ja lyhyillä aikajänteillä ja niihin pyritään varautumaan. Pitkien 

aikajänteiden ymmärrys on ilmastotiedonvälitykselle mahdollistajja. 

Siellä joku Trump on vielä eri mieltä siitäkin mutta [naurahtaa].. ja sit se aina, sehän on 

selvä juu että ilmasto muuttuu ja ainahan se on muuttunu, meilläkin sieltä, 

Pirkanmaalta löytyy sieltä järvenpohjasta isoja pyökkejä että on se joskus ollu lämmintä 

sekin alue.  

Viljelijät kokivat työpajakeskusteluissa viljelijä-viljelijä-vuorovaikutuksen hyvin tärkeäksi työlleen ja 

myös uuden tiedon saamiselle. Viljelijöiden keskinäisen yhteistyön olennaisuus on 

ilmastotiedonvälitykselle sekä mahdollistaja että este Toisten viljelijöiden kanssa keskustelemalla 

voidaan peilata omia ajatuksia. Oman viiteryhmän näkemykset koetaan olennaisiksi. Ilmastotieto ja 

ilmastotoimet voivat levitä viljelijöiltä toiselle heidän jutellessaan. Yhteisöllisyys koetaan olennaiseksi 

hyvinvoinnille, toisista välittäminen, tapaaminen eikä pelkkä sähköinen viestintä, yhteyden luominen 

vaikka pienilläkin eleillä, kuten tervehtimällä toista traktorikuskia. Viljelijä-viljelijävertaistuessa 

tunnistetaan työpajassa myös sudenkuoppia. Viljelyn ongelmat voivat muodostua pääaiheeksi ja 

korostua liikaakin. Tiedonsaannin rajoittuminen pieneen viljelijäverkostoon voi olla 

ilmastotiedonvälitykselle este. Keskusteluissa myös huonot kokemukset kerrotaan ja ”ei toimi minun 

pellollani, ei toimi missään” –ajatukset leviävät myös nopeasti.  

on ihan kiva jututtaa vanhempaa ja nuorempaa viljelijää kun samasta asiasta voi olla 

ihan erilaisia näkemyksiä vaikka olis vanhempiakin viljelijöitä ja samaa viljelee niin, 

niinku nehän vaihtaa näkökulmia  

Vertaistuessa on yks huono puoli, samalla tavalla ajattelet ihmiset tuppaa niin kuin siis 

kasvattamaan niitä mörköjä mitä on ympärillä. Ja sillon se kääntyy itteään vastaan 

Viljelijän aiemmin opitut toimintatavat ja tiedot kuvattiin työpajassa sekä viestinnän esteenä että 

mahdollistajana. Työpajassa pohdittiin myös oppimisen psykologiaa. Opittava asia rakennetaan 

aiemmin opitun pohjalle. Jos aiempi toimintatapa ja uusi tieto ovat suuresti ristiriidassa, aiheutuu siitä 

kognitiivista dissonanssia, eli ristiriitaa omien toimintatapojen ja tiedon, sekä uuden tiedon välillä 

(Festinger, 1957). Työpajan keskustelussa nähtiin, että ristiriitatilanteissa viljelijät valitsevat aiemman 

toimintatavan jatkamisen, omien arkikokemusten pohjalta toimimisen ja omalla tilalla aiemmin 

toimiviksi todetut toimintatavat. Pahimmillaan tiedollinen ristiriitatilanne aiheuttaa sen, että ei usko 

enää tutkimustietoon, ammattilehtiartikkeleihin eikä omiin viljelytoimiin, turhautuu informaation 

sekamelskaan ja kaaoksellisuuteen. Ilmastotiedonvälityksen kannalta tämänkin tilanteen voi tulkita 

mielestäni sekä mahdollisuudeksi että esteeksi. Uusien asioiden omaksuminen tarvitsee 

mutusteluaikaa ja pohdinta-aikaa, niin viljelijöillä kuin muillakin ammattiryhmillä. Liiaksi ”eri 

maailmassa” liikkuvaa ilmastotietoa ei pystytä helposti vastaanottamaan – mutta jos 

ilmastotiedonvälityksen voi kytkeä vanhoihin tai uusvanhoihin viljelyn perusajatuksia tukevaan 

toimintaan, on se ilmastotiedonvälityksen kannalta mahdollisuus. 
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Mun mielestä toi, ehkä kiteytyy siihen kun, siis, monessa koulutuksessa niin kuin 

löytänyt semmosen, että sitten siihen mikä on, siis kun opetettu on liikaa ristiriidassa 

sen kanssa mikä on ns. perimätieto tilalla, tai muu, niin sillonhan se, sillon herkästi 

ruvetaan torjumaan sitä tietoa sillä että hei meidän tilalla homma toimii näin, sitä ei 

niinku pidä, et tää ei oo niinku.. -- Näin on aina tehty. - - Niin, ja siis tää ei oo niinku 

koko Suomessa toimiva ratkaisu vaan meidän tila, niinku, on asiat, meillä on erilaiset 

maat, ei ne sovellu tänne nää käytännöt, ja sitten sitä kautta ruvetaan torjumaan sitä.-- 

Vastarinta syntyy - - Niin, niin sillon on niinku peli menetetty  

Meillä on sisäänrakennettu tämmönen peruspsykologinen mekanismi, että ihmiset 

kaikki aina pyrkivät niin kuin menemään vanhalla opitulla ja ennakko-olettamalla, me 

reagoimme aina kaikkeen sillä että mikä se meidän aikaisempi kokemusmaailma on, 

kun siihen tulee joku mutteri joka ei siihen sovi niin ensimmäinen on torjuntareaktio, se 

on täysin normaali, se tulee automaattisesti, sille ei voi mitään, se on vaan sitten 

olosuhteista tai omasta yleissivistyksestä tai jostakin tämmösestä kiinni että kuinka 

paljon pystyy hyppäämään kattomaan sitä mutteria ulkopuolelta. 

Viljelijöiden kiinnostus koneisiin nostettiin työpajassa yhdeksi tiedonvälitykseen vaikuttavaksi tekijäksi. 

Työpajassa pohdittiin sitä, mitkä seikat viljelijöitä tapahtumien tiedonvälityksessä kiinnostavat. Monia 

kiinnostavat koneet ja niiden työnäytökset. Maria Höyssä on viljelijähaastatteluissaan huomannut 

viitteitä siitä, että konekauppiaat saattavat olla viljelijöille yllättävän tärkeä tietolähde (Höyssä 2019; 

Höyssä 2020). Työpajassa pohdittiin koneisiin liittyvän tiedon olevan osalle viljelijöistä helpommin 

lähestyttävää kuin vaikkapa tutkijoiden kertoman maan kasvukunnon tiedon. Tämä liittyy myös siihen, 

että mihin maataloudessa on opittu kiinnittämään huomiota ja millä mittarilla tilan menestyksekkyyttä 

on opeteltu arvioimaan.  

tavoittaako tää niinku tää, tieto ihan kaikkia. Jotenkin ite huomannu kun on jotain 

pellonpiennarpäiviä tai jotain tän tyyppisiä tilaisuuksia, niin niissä kyllä kiinnostaa ne 

liikkuvat koneet, mut sit jos jollain tutkijalla ois jotain sanottavaa niin kovin harva siellä 

on jonkun kuopan äärellä kattelemassa, että mitä siellä puhutaan. Jotenkin niinku, onks 

sitä vastaanottokykyä -- Tai halua. 

Ilmastotiedonvälitykselle koneiden kiinnostavuus on sekä mahdollistaja että este. 

Pellonpiennarpäivissä koneet voivat olla paikalle tulemisen houkuttelukeino ja samalla voi altistua 

kuopan ääressä maan kasvukuntoa koskevalle uudelle tiedolle tai muulle ilmastotiedonvälitykselle. 

Viljelijät voivat myös saada pellonpiennarpäivien uusien koneiden esittelyistä ideoita, joilla kehittävät 

ja rakentavat omista vanhemmista koneistaankin pellon kasvukunnon säilymisen kannalta 

kehittyneempiä versioita. Toisaalta kiinnostus koneisiin on este. Jos maatilojen ongelmia yritetään 

ratkoa uusien koneiden kautta, niin ilmastotiedonvälityksessä se ei toimi. Ilmastonmuutokseen 

varautuminen ei ratkea tekniikan keinoin, ei ole laitetta tai kemikaalia, joka tekisi tilasta 

ilmastokestävän. Koneet voivat olla myös siinä mielessä ilmastotiedonvälitykselle este, että rahat 

investoidaan niihin, huomaamatta, että jokin maan kasvukuntoa parantava halvempi investointi voisi 
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tuoda tilalle lisää tuloja ja samalla toimia ilmastonmuutokseen varautumisen keinona. On myös totuttu 

siihen, että tilan kehittäminen tarkoittaisi kalliita investointeja ja kun niihin ei ole mahdollisuuksia, niin 

ei ole välttämättä korvat avoinna ilmastotiedonvälitykselle.  Maatalouden ilmastotoimet eivät suinkaan 

aina tarkoita kalliita investointeja, vaan kyse voi olla vaikkapa uudesta viljelymenetelmästä (kuten 

sekaviljelystä) (Himanen ym. 2016a), töiden ajoittamisesta tai tilojen yhteistyöstä (Darnhofer ym. 

2019), tai vaikkapa nurmen niittokorkeudesta tai muutamasta kilosta kerääjäkasvien siemeniä.   

Viljelijät ovat kiinnostuneita kokeiluiden tekemisestä. Kokeilujen tekeminen näyttäytyy 

ilmastotiedonvälityksessä mahdollistajana. Kokeilujen kautta voidaan kehittää uusia, viljelijälähtöisiä 

ratkaisuja moniin haasteisiin, myös maatalouden ilmastotoimiin. Kokeilla voi vaikkapa uusien 

viljelykasvien viljelyä omalla pellolla tai omien koneiden muokkaamista maan kasvukunnon hoidon 

kannalta paremmiksi. Jos kokeiluja ei tehdä, ei synny uusia ratkaisujakaan.  

Niin se on vähän niinku viljelijöistä itestään kiinni että eihän sitä ylhäältä päin kukaan 

tuu kaatamaan [valmiina ratkaisuna] sitä hommaa tai anna niinku valmista reseptiä, et 

kyl jotenkin pitäis ite, pitäis jotakin tehdä asioille 

Pointti on että ei kukaan yritäkään niin sitten ei synny mitään uuttakaa, se on kanssa 

[ongelma] 

 

5.2 Tiedontuottajaan liittyvät esteet ja mahdollistajat 
 

Tiedontuottajiin liittyvä ilmastotiedonvälityksen este oli kokemus siitä, että luotettavaa tietoa ei ole 

saatavilla miltään taholta. Työpajan aineistossa tiedon tuottajiin liitetty suuri puute on, että koettiin, 

että luotettavaa, puolueetonta ja taustaintresseistä vapaata ilmastotiedonvälitystä ei ole saatavilla 

lainkaan, ei miltään taholta. Tämä puute tulee esille työpajanauhoituksissa monta kertaa. Tässä 

kohdassa on useita sitaatteja osoittamassa, että teemasta keskusteltiin työpajassa paljon. 

Niin puolueeton tieto, joo. - - Niin se puuttuu niinku vallan. 

Mistä sä tiedät että se tieto on puolueetonta ja uskottavaa 

Niin ensinnä pitää se tieto selvittää onks se valetietoa vai mutua vai mitä tietoa se on 

kun, välillä tuntuu että, tiedon laatu on semmosta että se on jostain tuolta jotain mutua. 

Niin pelkästään ja tunnistaa se lähde että mikä on kohulehdistöä, ja mikä on niinku 

johonkin perustuvaa, ja mikä kenenkin intressi on. 

Heti värittyny jotenkin kaupallisesti 

Ilmastotiedonvälityksessä tutkimusmaailma näyttäytyi tiedontuottajana sekä mahdollistaja että 

esteenä. Tiedon tuottajana tutkimusmaailma sai sekä arvostusta että arvostelua. Tämä 
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tutkimusmaailma-teema puhutti työpajassa osallistujia myös paljon, siksi tästä on tutkielmassa monia 

sitaatteja ja asiaan pureudutaan seuraavissa alakohdissa tarkemmin. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta tutkimustiedon olemassaolo on mahdollistaja. Tutkimustietoon liittyy 

kuitenkin myös monia ilmastotiedonvälityksen esteitä. Tutkijoiden tutkimustiedon välittämistaitojen 

heikkous on este. Tutkijoiden tiedonvälitystavoissa koetaan olevan paljon kehittämisen varaa. 

Tutkijoiden tiedonvälityksessä hienojen termien sijaan toivottaisiin käytännön toimijoille 

käyttökelpoista tietoa ja käytännön toimijoiden tarpeisiin vastaavaa tiedon paketointia.  

Mut on se totta että kyllä tutkijat vähän vois miettiä kans et miten he ilmasee, silleen 

käytännönläheisesti asioita 

kyllä itse kun joskus istuu erinäköisissä tilaisuuksissa ja sit siellä on joku huippututkija 

puhumassa, niin sit välillä on, että en mä edes ymmärrä, mistä se puhuu, et se niinku, 

et sit joutuu kysymään, että mistä me nyt oikeastaan puhutaan, et saattaa tulla 

peräjälkeen hienoja sanoja mut et, mikä tää asia nyt on. -- Mä oon joskus noin leikilläni 

sanonut, että huippututkija voi olla tiedonvälittämisessä heikko, mutta keskikertainen 

tutkija voi siirtää tiedon toiselle paljon paremmin.  

Tutkimustiedon saatavuudessa koetaan olevan esteitä. Tiedon koetaan piiloutuvan tutkimuslaitosten 

sisään.  

Mä oon sanonu aina että se [Luonnonvarakeskus] on organisaatio joka on osannu 

hyvin piilottaa sen tiedon mitä ne tietää. - - Niinku mikä organisaatio? - - Luke taikka 

vanha MTT, siellä on pirusti tietoo mutta ne ei oo osannu kertoo sitä ulospäin mitä 

kaikkea ne tietää, se on melkein mentävä joltain tutkijalta erikseen kaivamaan 

Tutkijoiden erikoistuminen yksityiskohtiin ja arkuus kommentoida asiantuntemusalaansa hiukankaan 

omaa tutkimusalaa laajemmin on este. Vastauksissa kummastellaan tutkijoiden haluttomuutta kertoa 

osaamisalaansa kuuluvista, mutta hieman oman tutkimusalan ohi menevistä tiedoistaan. Tutkijoilta 

toivottaisiin laajempialaista osaamista. 

Ja sit se tutkimus on monesti semmosta hirveen niinku kapeeta, että se tutkii sitä yhtä 

omaa sektoriansa, ja sit kun sä kysyt joltain fosforitutkijalta jostain muusta ravinteesta 

niin, en mä tiedä kun mä tutkin vaan tätä fosforia. 

mä tarkotan, että [tutkijat] erikoistuu tietämään yhä vähemmästä yhä enemmän. Ja 

loppuosa maailmankaikkeudesta käsitellään sitten niin diedeellisellä ja daideellisella ja 

dundeellisella lapsenuskolla, eli kirjotetaan pehmeellä D:llä niinku hyödyllinen idiootti 

tai täydellinen diletantti. 

Osan tutkimustiedon koettu käyttökelvoton laatu on este ilmastotiedonvälitykselle. Osan tutkimuksista 

koetaan olevan laaduttomia toteutukseltaan ja osassa koetaan olevan liiaksi epävarmuuksia.   
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kyl meillä tässä maatalouspuolella on huomattava määrä keskinkertaisuuksia tutkijoina 

ja tutkimushankkeiden kirjoittajina ja rahoituspuolella, että sieltä ihan oikeesti niin siellä 

on akanoita, jolloin tutkimuksessa se logiikka ja niiden tulosten tulkinta menee mettään 

koska ne ei ole edes ymmärtäneet sitä hypoteesiansa loppuun asti, ja olosuhteita, niin 

näistä tulee sitten että tehdään paljon semmosta tutkimusta joka ei oikein tuota yhtään 

mitään. Siihen tulkinta perään asenteiden mukaan, niin päädytään just tähän että sitten 

ei niitä pysty soveltamaan koska ne on arvottomia ne tutkimukset.  

Siis, kyllähän tutkijoille on tyypillistä että ollaan varovaisia että sanotaan näin että 

ylhäältä on näin mutta toisaalta näin, et se ei sitten käytännön ihmiselle välttämättä 

niin, siitä ei oo paljonkaan hyötyä että sanotaan että asia, se voipi olla niin tai sitten se 

on just päinvastoin.-- No kun se on just kato niin, et se voi olla noin tai sit se ei ole noin, 

riippuen olosuhteista [naurahtaa].--  Joo ja sit siihen lisäkaneetti että, tätä pitäisi tutkia 

lisää, tähän pitäis rahoitusta. 

Luonnonvarakeskuksen ryvettynyt luotettavuus on este. Metsien hiilivarastoista käyty julkinen 

keskustelu monine käänteineen näkyy siinä, että luottamus Luonnonvarakeskukseen luotettavan 

ilmastotiedon tuottajana oli työpajan ajankohtana osalla osallistujista heikkoa. Suomessa suuri osa 

maataloustutkimuksesta tehdään Luonnonvarakeskuksessa ja Helsingin yliopistossa, eli kun alan 

toimijoita on vain muutamia, niin ei ole olemassa toista julkista tutkimuslaitosta, jonka tuloksia voisi 

uskoa.  

kun tuli näistä hiilivarastometsistä, sehän on semmosta hirveetä hinkuhuijausta, 

ilmastouskontoa  

Mä puhun akateemisista kansan vihollisista 

Maataloustutkimuksen peltokokeet ovat ilmastotiedonvälitykselle mahdollistaja. Tutkimusmaailman 

osalta työpajaosallistujilla oli arvostusta maataloustutkimuksessa erityisesti pelto-oloissa tehtäviin 

kenttäkokeisiin, koska niissä olosuhteet ja muuttujien määrä ovat lähempänä sitä, mitä viljely 

käytännössä on, ja kenttäkokeet koetaan luotettavamman tiedon tuottamistavaksi. Maatalouden ja 

maataloustutkimuksen erityispiirteen, sääolojen vaikutuksen olosuhteisiin, saa esille peltokokeissa.   

mitä se on kun tehdään koejärjestely, ja sitten se skaala, se skaalaaminenkin on 

semmonen asia että sä saat, pienessä purkissa pienillä koemäärillä sä saat 

jonkinnäköiset tulokset, mut sit kun sä otat hehtaarin niin se onkin vähän toinen juttu, ja 

siellä on niitä muuttajia tulee enemmän, mut kun sä et pysty tutkimaan mitään jollet sä 

yksinkertaista niinku muuttujia mahdollisimman pieniksi että sä saat sen yhden asian 

tutkittua. -- omasta kokemuksesta tiedän että mä en voi tehdä tutkimusta jos mä 

muutan kymmentä asiaa kerralla, sekään ei toimi. Siis on pakko periaatteessa lähtee 

jostain ja muuttaa yhtä asiaa, mutta se ei tutkimuksena sitten taas tämmösessä 

tutkimusympäristössä missä on muuttujia hyvin paljon, niin se on tosi vaikee toteuttaa. 
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-- [Pellolla viljelijän arkityössä] muuttujia on aika paljon.--Ja monta muuttujaa yhtä 

aikaa. 

 Ja sit on vielä yks iso muuttuja se sää, kun vuodet on aina erilaisia niin sitten sä et 

tiedä mikä, vaikuttiko tähän asiaan nyt säätila vai, mun oma tekeminen.  

se niiden yhdistelmä, ja sitten siinä lopussa sulla on biologia, sulla on kaikki sulla on 

sienet, bakteerit, kasvit, eläimet siellä, maan fysikaalinen rakenne, maan kemiallinen 

koostumus, nämä kaikki kun pannaan samaan purkkiin niin sit alkaa tulla oikeita 

[tuloksia]  

Peltokokeistakin halutaan tarkat tiedot lähteistä, olosuhteista ja tutkimusmenetelmistä, koska se 

auttaa tiedon soveltamisessa tai soveltumattomuudessa omille pelloille. Siitä, että tutkimustuloksista 

hallinnossa vedetään liian yksioikoisia johtopäätöksiä koko Suomeen ja ohjauskeinoihin, ei pidetä. 

Maatalous on paikkaperusteista toimintaa (Meuwissen ym.2019) ja sille tiedon paikkariippuvuudelle 

toivotaan ymmärrystä.  

Joo katos, tässä on nyt semmonen että tutkimushan on ihan eri asia kuin sitten se 

käytännön byrokraatti, joka ei osaa siitä mitään, ja tutkimusta yleensä, yleensä 

tutkimus on, on hirvee sosiaalinen paine että tutkimuksesta pitäis olla joku tulos ja joku 

johtopäätelmä, joku konkretia että mitä se tarkottaa, mitä pitäis tehdä, mutta kun 

jokainen tutkija, siis oikea tutkija joka on saanut oikean tutkijakoulutuksen ei koskaan 

mene sanomaan että asia on näin, vaan se on aina se rupee pyörimään ku mato 

koukussa, oikein tämmönen kunnon professori tuolta yliopistolla jolla on niinku aivotkin 

päässä, niin kun siellä on niitäkin joilla ei oo, niin se rupee pyörimään ku mato 

koukussa jos siltä ruvetaan tivaamaan definitiivistä vastausta, koska se tietää 

sisäsyntyisesti ja vaistonvaraisesti että tällasta tilannetta ei ole olemassa. Sit kun sulla 

on joku niin sanottu tutkimus, sit siellä on joku abstrakti johon on tehty se tulkinta niistä 

tuloksista, ulkopuoliset lukee sen ja sen jälkeen ne soveltaa sitä, jolloin ne on aika 

pahasti mettässä. Eli siellä ei yleensä lue niitä tutkimuksen speksejä että missä oloissa 

ne saadut tulokset pätee. Ja tässä on nimenomaan nyt kysymys siitä että täällä 

sovelletaan hyvin paljon näissä neuvonnoissa ja muissa sovelletaan, luetaan jotakin, 

mutta sitten kun joku joka osaa lukee sen sieltä niinku sen materiaalin ja menetelmät ja 

tulokset, ja kattoo että niin että tässä on vedetty johtopäätökset näin mut se pätee 

näissä oloissa kun koejärjestely on tehty näin, jonka jälkeen siitä tulee just tää että 

sitten tullaan kertomaan että pitäis tehdä näin, ja kun sä tiedät omalla perstuntumalla 

sieltä traktorista että kun ei se vaan nyt mun pellolla ole näin.  

Viljelijöiden näkökulmasta tutkimuksen tuottama tieto tulee myöhässä tietotarpeisiin nähden. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta tiedon liian myöhäinen saatavuus on este. Tutkimustiedon 

tuottamisprosessit vievät kuitenkin aikaa ja ne liittyvät tiedon luotettavuuden parantamiseen.  
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Ja nykymaailmassa kun maailma menee niin nopeeta niin meinaan se, tutkijan tieto 

täytyy saada, tavallaan siinä pitäis olla jo viljelijä koko ajan läsnä että saa sen 

ensimmäisen vuoden tiedot. Jos se tulee sieltä vasta kolmen vuoden päästä niin on 

auttamattomasti myöhässä 

Tutkimussektorin lisäksi työpajoissa keskusteltiin koulutus- ja neuvontasektoreista tiedontuottajina. 

Ammattikorkeakoulujen maatalousopetuksen olemassaolo on ilmastotiedonvälitykselle mahdollistaja, 

mutta talousosaamisen opetuksen koettu heikkous ilmastotiedonvälitykselle este. Talousosaamista 

toivottaisiin opetettavan opiskelijoille enemmän. Talousosaamisen heikkous on este, koska silloin 

viljelijä ei välttämättä ole vahvoilla tilan kehittämismahdollisuuksissa ja mahdollisuuksissa käyttää 

aikaa ilmastokysymyksiin perehtymiseen. Neuvonnan olemassaolo on ilmastotiedonvälitykselle 

mahdollistaja. Neuvojien koetaan auttavan viljelijöitä. ProAgrioiden antama neuvonta on 

mahdollistaja, mutta se, että neuvoja ei tuo esiin kaikkea asiantuntemustaan ilmastokysymyksissä, 

vaan auttaa hyvin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan voi olla myös este tiedonsaannin 

kannalta. Viljelijöiden täydennyskoulutuksessakin koetaan olevan parantamisen varaa – eri 

organisaatioiden järjestämät tapahtumat saattavat olla toisaalla laadukkaampia kuin toisaalla.  

Että välttämättä se maatalouden koulutus mitä AMK:t sun muut käyttää niin se ei 

välttämättä oo kaikista paras, että jos ei osaa laskee niin kyllä sä investoinnin saat ihan 

pieleen  

vaikka ProAgria auttaa niin se tekee mitä sä haluat 

viljelijällä ei oo semmosta täydennyskoulutusta, et se ois koko maassa samanlaista 

Toisten viljelijöiden tuottama ja väittämä ilmastotieto kuvattiin työpajassa ilmastotiedonvälitykselle 

mahdollistajaksi. Viljelijöiden keskinäinen tiedonvaihto ja tiedonvälitys nähtiin olennaiseksi 

tiedontuotannon tavaksi. Viljelijöiden ringit ja pienryhmät kokoontuvat kehittämään tilan toimintaa 

tietyssä teemassa ja vaihtamaan kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumisista. Viljelijät voivat 

myös soittaa toisilleen ja kysyä näkemyksiä. Osa viljelijöistä näkee omana roolinaan viljelijäyhteisössä 

välittää saamaansa tietoa muillekin. Tässä tiedontuottajan ja tiedonvälittäjän roolissa viljelijäyhteistyö 

näyttäytyy työpaja-aineistossa ilmastotiedonvälityksen mahdollistajana.    

No meillä on sellanen viljelijärinki siinä mikä tekee aika tiivistä yhteistyötä niin, se on 

kanssa tärkeetä. Joka ainoa on siinä oma osaajansa kanssa. Sehän on ennen 

vanhaan ollu, sitä yhteistyötä on jouduttu pakon edessä tekee.  

mä oon tehny niin että mä oon soittanu siis jollekin semmoselle viljelijälle jonka mä 

tiedän että on kokemusta jostain aiheesta niin, ottanu ihan vaan puhelimen käteen ja 

kysyny et miten, tällanen juttu ois mielessä et mitä meinaat et onnistuuko ja.. 

mä oon sen kokenu että mun homma on se viedä nopeemmin se tieto eteenpäin. Mua 

tietysti kukaan siinä omalla kylällä usko mutta naapurikylällä jo paljon paremmin.  
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Monissa verkostoissa toimivat viljelijät näyttäytyivät työpajan keskusteluissa ilmastotiedonvälitykselle 

mahdollistajana, koska he saavat verkostoistaan monesta seikasta taustatietoa, vievät viljelijyyden 

ymmärrystä omien verkostojensa ihmisille ja saavat myös jaksamista omiin töihinsä. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta mahdollisuuksia tarjoava tilanne on, jos viljelijällä on laajat verkostot, 

joihin kuuluu muidenkin alojen ihmisiä. Viljelijöiden hyvinvoinnin kannalta nähdään olennaisiksi olla 

tekemisissä myös muiden alojen ihmisten kanssa ja laajentaa omia verkostoja hyvin monenlaisten 

ihmisten verkostoiksi. Uudelle altistumalla voi saada uusia ajatuksia ja päästä irti oman arjen huolista. 

Viljelijöiden on todettu kykenevän varautumaan erilaisiin riskeihin paremmin, jos heillä on laajat 

verkostot (Barnes, Islam ja Toma 2013).   

nyt puhutaan sit erilaisista verkostoista, että jos sulla on vaan sitä maatalousporukkaa 

se verkosto niin, siinä käy just noin, mutta sit (-), kun sä et voi niiden kanssa puhuu 

niiden muiden kanssa kun ei ne ymmärrä mistä sä puhut, niin siihen se tarttee sitten 

vähän erilaista porukkaa erilaisista paikoista. -- Se on hyvä että on vähän kaikenlaista, 

et on sekä sitä, saa vähän kaverille kertoa ketä ymmärtää, mutta myös erilaisia.. 

semmonen ittensä altistaminen monenlaiselle, niin sitten ainakin, kun tulee jotenkin 

semmoseen kontekstiin ne hirveet kaaokset että apua navetan katto romahtaa, nyt 

siellä on lunta niin [naurahtaa], kuule, kun menee oopperaan niin kolme tuntia menee 

ettei kuule huomaakaan.  

Työpajassa asiantuntijatiedontuottajien ylimieliseksi koettu käytös nousi työpajakeskusteluissa 

ilmastotiedonvälityksessä esteeksi. Ylimielisyydestä viljelijöiden ammatissa tarvittavia taitoja kohtaan 

on työpaja-aineistossa esimerkkejä. Tutkielman sitaatti kuvaa asiaa hallinnon osalta, mutta 

aineistossa se liitettiin myös muihin asiantuntijoihin ja tutkimukseen.  

minkälainen asiantuntija on tässä, ympäristökeskuksen yks osastopäälikkö oli yhdessä 

palaverissa, oli ollu yhden luomuviljelijän kanssa siellä napit vastakkain ja, hän oli 

todennu että kyllä hän maatalousasiat tietää, hänellä on kesämökillä traktori. Ja 

luomuviljelijä mutisi siinä että, joo ja mä olen kalastuksen erikoisasiantuntija, mulla on 

mato-onki. Ja mä luulen että luomuviljelijä oli oikeessa.  

Ilmastotiedonvälityksen kannalta ympäristöalan lobbareiden aikaansaama ärtymys oli 

työpajakeskusteluissa kuvattu este.  Ilmastotiedonvälityksessä yksi este on, että maatalouden 

tukijärjestelmässä osan ympäristötoimista koetaan olevan biologian vastaisia ja ympäristön tilan 

parantamistavoitteisiin nähden merkityksettömiä tai järjettömiä. Maatalouden kannalta järjettömien 

vaatimusten taustalla koetaan olevan ympäristöalan lobbareita tai ympäristöherroja tai oman 

ympäristöideologiansa edistäjiä. Näillä tahoilla koetaan olevan liikaa valtaa ja viljelijöiden ymmärtämä 

maatalouden kokonaisuus jää näiden tahojen intressien alle.  

Sitten näissä tämmösissä kaiken maailman suunnitteluissa sun muissa on se ongelma 

että sinne tulee näitä ympäristöherroja, eli ideologista porukkaa millä ei oo 

pienintäkään käsitystä että käydäänkö sitä, niillä on kauheasti ideoita ja mielipiteitä, ja 
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sit ne lobbaa ne -- Ja sitten kun on vahvasti se oma näkökulma niin siinä unohtuu sit se 

kokonaisuus, että..-- Sitten kun tämmösen porukan tietoa tai säännöksiä tulee niin, 

jokainen käytännön maanviljelijä on sitä mieltä että haistakaa paska. 

Poliitikkojen ja päättäjien roolia tiedontuottajina ja tiedontuotannon kohteina työpajassa pohdittiin 

myös. Poliitikkojen nähtiin puhuvan ideologiansa eikä parhaan tiedon pohjalta. 

Ilmastotiedonvälitykselle ilmastokeskustelun jääminen tiettyjen poliittisten puolueiden teemaksi on 

este. Erilaisten edunvalvojien koetaan vaikuttavan poliitikkoihin paljon, sen sijaan toivottaisiin 

poliitikkojen saavan tietoa asiantuntijoilta ja käytännön toimijoilta. Poliitikkojen ymmärryksen 

maatalouden tukijärjestelmän arjesta koetaan olevan ohut. Äänestäjiltä, kuluttajilta, toivottiin tukea 

siinä, että hekin puhuisivat ruoantuotannon olennaisuudesta poliitikkojen kanssa. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta se, jos ilmastokeskustelu jää jonkin ideologisen ryhmän reviiriksi on 

este ja estää muita jo keskustelemasta teemasta, jos koko teema nähdään tietyn ideologian väen 

esiinnostamaksi agendaksi. Ilmasto on kaikkien yhteinen, ilmastonmuutos on kaikkien asia, siihen 

keskusteluun pitää voida osallistua kaikkien ideologioista riippumatta.  

Mut sit tähän poliitikkoihin liittyy myöskin se että siellä on semmosta porukkaa joilla on 

oma ideologiansa, ja ne niille omille, ne kuvittelee, niillä on oletus siitä että nyt heidän 

pitää puhua tämmöstä, sit he puhuvat suut ja silmät täyteen kun heidän pitää, 

opposition pitää mukamas olla oppositiossa, tai vihreiden pitää ajaa tiettyjä asioita, ne 

ajaa niitä ihan täysin faktoista riippumatta, se on aivan absurdia kuinka pihalla ne voi 

olla käytännöstä ja reaalitodellisuudesta. Mut tämmöset jos ne pääsee sitten tähän 

politiikkaan ja tähän maatalouden puolelle vaikuttamaan, niin lopputuloshan on 

tietenkin se että maanviljelijä vaan ummistaa korvansa ja kävelee muualle eikä 

varmasti, vastarinta on erittäin ankaraa. 

Työpajassa pohdittiin myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n roolia 

tiedontuottajana, edunvalvojana ja viljelijöiden äänen esiin nostajana. Työpajakeskusteluiden mukaan 

ilmastotiedonvälityksessä MTK voi olla mahdollistaja tai este. Se voi olla mahdollistaja siinä, että 

ilmastonmuutosta otetaan haltuun viljelijöille läheisillä käsitteillä ja ajatusmaailmalla ja nostetaan niitä 

näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. MTKn suhtautuminen erilaisiin ilmastokysymyksiin 

määrittyy järjestöpäätöksenteon erilaisissa prosesseissa, kannoissa voi olla sellaisia, jotka osa 

viljelijöistä kokee ilmastotiedonvälityksen mahdollistajana ja osa esteenä. MTK on julkaissut ilmasto-

ohjelman joulukuussa 2018 (MTK 2018), eli työpajan ajankohdan jälkeen, mutta hyvissä ajoin 

maatalouden uuden tukikauden suunnittelun ja vuonna 2020 meneillään olevien maa- ja 

metsätalousministeriön kahden ilmasto-ohjelman laatimisen kannalta. Työpajaosallistujilla oli 

taustaymmärrystä järjestötoiminnasta ja järjestöpäätöksenteosta. MTKn koettiin kyllä nostavan esiin 

viljelijänäkökulmaa, mutta viljelijöiden monimuotoisuudesta johtuen järjestö ei kuitenkaan kata 

kaikkien näkemystä eivätkä kaikki viljelijät ole MTKn jäseniä. 

Tässähän MTK on jo sellainen, mutta onks se semmonen-- Niin onko se niin, se on 

hyvä kysymys, kenen etua se sit lopulta ajaa, että minkä tyyppisten viljelijöiden että, 
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moni kokee sen vähän sillai että ei se välttämättä nyt ainakaan kasvinviljelijän asialla 

ihan ensisijaisesti oo, en tiedä sitten mikä on totuus, toki asiat olis varmaan aika toisin 

jos sitä ei ois ollenkaan. 

Mutta se on kokonaan eri asia siis, että sen pitää olla, poliitikkojen pitäis olla paremmin 

tietoisia siitä mitä kentällä ajatellaan ja se ei välttämättä välity --No se siinä on just se 

ongelma.-- välittämättä keskusjärjestön ja, sen kantojen kautta --Nimenomaan, ei 

pelkästään, se on vaan yks kanava. 

Tiedon yhteistuotanto eri tahojen kesken nähtiin työpajassa olennaisena tiedontuotantotapana. 

Ilmastotiedonvälitykselle tiedon yhteistuotanto ja viljelijä-neuvoja-tutkija-yhteistyö ja avoin 

vuoropuhelu näiden toimijaryhmien välillä on mahdollistaja. Työpajassa keskusteltiin runsaasti eri 

toimijoiden yhteistyöstä ja tiedon yhteiskehittelystä viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden kesken ja 

yhteistyö näiden toimijaryhmien kesken nähtiin olennaiseksi. Tutkijoiden ja viljelijöiden yhteistyötä 

toivottiin lisää ja avointa vuoropuhelua käyttökelpoisen tiedon luomiseksi. Tutkijoiden toivottiin olevan 

myös käytännön tasolla viljelyä ymmärtäviä. Tutkijoiden toivottiin välillä ottavan neuvonnallista roolia 

työssään. Toisissa keskusteluissa pohdittiin, että tutkijoiden toivottiin olevansa oman alansa tuntijoita, 

kertovan siitä syvällisesti.  

ja sieltä tulee niitä semmosia, paljon ollu noissa tutkimushankkeissa mukana niin, sieltä 

tulee semmosia, kummallekin itsestäänselviä asioita joita toinen kertoo sitten toiselle 

että täähän homma on näin että, ei tuu ajatelleeksikaan että, tutkija osaa niinku jonkun 

asia ja viljelijä taas sen, soveltaa sen sitten käytäntöön.  

sitä täsmätietoa mä nimenomaan haluan suoraan siltä tutkijalta. Tutkija, se on hyvä 

siinä omalla alueellansa, pitää vaan kertoo se missä hän on hyvä, niin neuvoja on sit 

taas eri asia, neuvoja yleistää sen mutta siitä ei välttämättä ookaan sitten mun tilalle 

sitä täyttä hyötyä enää, se on voinu jättää sieltä sen pikkutärkeen asian mikä mulle on 

tärkee niin, taas pois että, ei niitä voi tota.. 

kuinka paljon siis ihan viljelijät on suoraan yhteydessä tutkijoihin? -- Aika paljon, tai siis 

se riippuu hirveesti tutkimusalasta. --Joo, koska kuitenkin tutkijat ja tiedot ja mitä kukin 

tekee, et sitä vuoropuhelua on. -- kun on akuutti ongelma niin sitten tutkijalle soitetaan 

ja kysytään siis että, no, mitä täällä nyt tapahtuu  

Viime viikolla tän PeltoOptimi-hankkeen semmonen työpaja, toi Mattilan Tuomas heitti 

siellä semmosen ajatuksen että pitäis olla semmosia tutkijoita mitkä olis 70-

prosenttisesti neuvojia, ne pysyis tavallaan siinä—Kokonaisuudessa -- Niin pysyis se 

kädet savessa -tyyppinen---Se nimenomaan, kato samaa mä tarkotin täällä, että niinku 

se konkretia pitäis olla niin sillä neuvojalla että se sitten oikeesti tajuis sen että, on 

vähän sitä liikkumavaraa. 
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Suomesta koettiin puuttuvan extension service-toimintamalli, joka monessa muussa maassa toimii. 

Siinä tutkijat käyttävät osan työajastaan viljelijöiden ja neuvojien neuvontaan ja koulutukseen ja 

toisaalta oppivat viljelijöiltä ja neuvojilta omaan työhönsä lisää. Ilmastotiedonvälitykselle extension 

service-toimintamallin puuttuminen voidaan nähdä esteeksi. Ilmastotiedonvälitys tutkijoiden, 

viljelijöiden ja neuvojien välillä tapahtuu Suomessa pitkälti hankkeissa ja hankkeiden päätyttyä 

tiedonvälitys voi olla vaikeampaa ja tutkijan oman aktiivisuuden varassa. Vakiintunut ”alusta” 

hankkeiden lisäksi voisi luoda vakautta tiedonvälitykseen. 

Mutta meiltä puuttuu siis sen tyyppinen mikä Jenkeissä on tää extension service, joka 

on siis yliopistojen yhteydessä toimiva tämmönen palvelu, ja siellä siis ne on ihan 

systemaattisesti tutkineet sitä että miten se tieto menee perille, ja siis ne jotka on siinä 

extension servicessä jotka siis välittää sitä tutkimustietoa viljelijöille niin se siis 

välitetään ihan siis tutkituilla menetelmillä.  

OSMO-hanke (Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä 

– hanke 2015-2019) nähtiin työpajassa erittäin onnistuneena esimerkkinä onnistuneesta

tiedonvälityksestä ja viljelijä-neuvoja-tutkija-vuorovaikutuksesta. Onnistuneet esimerkit ovat 

ilmastotiedonvälitykselle mahdollistaja, koska niistä voidaan ottaa oppia muihinkin hankkeisiin ja 

viestintään. Toki onnistumiseen vaikuttavat monet seikat, mm. hanketoimijoiden alan 

erityisosaaminen, niitä ei voi benchmarkata.  

mä tiedän että on ihmisiä jotka on semmosessa OSMO-hankkeessa mukana ja 

aktiivisia ja, niinku semmosesta maaperän kunnostuksesta, ja se on malliesimerkki 

mun mielestä yhdestä todella todella onnistuneesta neuvonnasta, tavallaan, 

tutkimuksen ja noitten yhdistämisestä 

5.3 Tiedonvälityksen kanaviin liittyvät esteet ja mahdollistajat 

Työpajassa tiedonvälityksen kanavia mietittiin kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta keskusteltiin siitä, 

mitä kanavia pitkin viljelijät saavat tietoa, myös ilmastonmuutokseen varautumisesta. Toinen 

lähtökohta keskusteluissa oli, että miten viljelijät voisivat saada omia näkökulmiaan esille, niin 

poliitikkojen ja päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden suuntaan kuin kansalaisten ja kuluttajien 

suuntaan. Alla analysoidaan ensiksi viljelijöiden tiedonsaannin kanavia työpajakeskusteluissa. Sen 

jälkeen käsitellään viljelijöiden näkemysten esiintuonnin kanavia. 

Viljelijät kokivat tiedon työlleen ja sen kehittämiselle tärkeäksi. Tietoa oman työn kehittämiseen ollaan 

valmiita hakemaan eri kanavista. Viljelijöiden valmius etsiä ilmastotietoa eri kanavista on 

ilmastotiedonvälitykselle mahdollistaja.  

mä en tiedä mitenkä sen tohon laittais mutta siis, tieto on tärkeetä maanviljelyssä ja 

joka paikassa 
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Mä pistäisin ton että tiedon saatavuus, webinaarit helpottaneet 

Työpajakeskusteluiden pohjalta webinaarit ovat ilmastotiedonvälityksessä mahdollistaja. Webinaarit 

eli etäyhteyksin lähetettävät luennot ja tapahtumat koettiin hyväksi tiedonvälityksen kanavaksi. Niihin 

on mahdollista osallistua mistäpäin Suomea vain ja kenen vain. Webinaarien myös koettiin lisäävän 

tiedonsaantimahdollisuuksien tasa-arvoa.  

Mutta siis mun mielestä siis niinku tieto on hirvittävän tärkeetä, ja sitä pitää olla, ja sitä 

pitää olla saatavilla ja sitä on nyt saatavilla, koska kato nää webinaarit ja tämmöset niin 

nehän niinku, romuttaa tän kaiken normaalin koulutusjärjestelmän koska minäkin voin 

ottaa tietoa sieltä siitä asiasta mistä mä haluan, menemällä semmosiin ryhmiin ja 

saamalla sitä tietoa.  

Erilaiset tapahtumat näyttäytyvät työpajassa ilmastotiedonvälityksessä pääosin mahdollistajina. 

Erilaiset seminaarit, tapahtumat ja koulutukset koettiin aineistossa tärkeiksi tiedonvälityksen 

kanaviksi. Tapahtumissa voi myös tavata muita maatalousalan ihmisiä ja oppia muiden kokemuksista 

ja ajatuksista, sitä pidettiin tärkeänä. Nenäkkäin näkeminen koettiin vielä paremmaksi kuin 

etäyhteyksien kautta tapahtuva tiedonsaanti. Esimerkiksi viljelijäpienryhmissä toivottiin ainakin aluksi 

olevan tapaamisia, sen jälkeen kun ihmisiä on oppinut tuntemaan, on etäyhteydelläkin kommunikointi 

helpompaa. Tapahtumia todettiin olevan runsaasti tarjolla. Välillä viljelijät kokivat, että tapahtumia on 

tarjolla niin runsaasti, että niitä voisi yhdistääkin ja jokaisen hankkeen ei tarvitsisi järjestää omaa 

loppuseminaaria. On myös tiettyjä asiantuntijapuhujia, joiden pitämiä alustuksia viljelijät ovat erittäin 

kiinnostuneita kuulemaan, vaikka tapahtuman muu ohjelma ei niin mielenkiintoinen olisikaan.  

Sanotaan nyt että tän tapaisia tilaisuuksia, aika heterogeeninen ryhmä on nytkin koolla  

että on niinku erilaisia ja eri-ikäisiä ja niinku monenlaisia ihmisiä, niinku yhdessä ja 

sitten, kuitenkin sillä lailla -- toi sama toimiala  

Mut on se vaan, toi puhuu niin hyvin, vaikka siellä olis kuinka kuiva aihe mutta, 

mielellään menee sitä kuuntelemaan [naurahtaa], vaikka se ois kuinka kuiva aihe. 

Erilaiset tapahtumat voivat olla ilmastotiedonvälityksessä myös este, silloin jos on aiempia huonoja 

kokemuksia heikkolaatuisista tapahtumista. Työpajan osallistujat näkevät, että viljelijöille suunnattujen 

koulutuksien ja tapahtumien olisi oltava laadukkaita ja mainoslupaustensa mukaisia. 

Heikkolaatuisemmat tapahtumat ovat hukkaan heitettyä aikaa, tilanteessa, jossa ajankäyttöä 

joudutaan miettimään tarkkaankin. Niille tahoille, jotka voivat osallistua tapahtumiin palkkatyönä 

ajankäyttö on erilaista kuin yrittäjille.  

Niin, et sieltä valitset semmosen, että tiedät saavasi sitä mitä meet kuuntelemaan.--

Niin, oletat, tietää ei voi koskaan et mitä tää on kun kotoa lähtee mutta..--Oon ollu 

itekin semmosissa missä niinku luvataan että kerrotaan tämä, ja sit kun sinne menee 

niin sit siellä kerrotaankin jotain semmosta, millä ei oo mitään tekemistä sen, mut 

saatiin vaan ihmiset paikalle.  



38 

 

Sitten kun se suuntautuu viljelijää kohtaan niin siinä on vielä se pointti että, sille ei 

maksa palkkaa siltä päivältä kukaan, eli se on saatava sen edestä sitä tietoo että kun 

se lähtee ehtoolla sieltä kotia niin se toteaa että, kannatti tulla, että mä sain sen edestä 

tietoa että päivä tuli maksuun. Mutta jos se kokee sen että taas tuli istuttua täällä 

turhanpäiten niin he ei välttämättä lähde seuraavalla kerralla.--Niinpä, ja sit se 

seuraava kerta ois voinu olla se kerta kun sieltä oikeesti tulis jotain.-- Ja koko ajan sitä 

joutuu meinaan niitä on, jonain päivänä pitäis koittaa tehdä töitäkin itse kunkin on millä 

alalla hyvänsä ja, seminaareja olis kyllä 

Ilmastotiedonvälitykselle maatalouden ammattilehdet koetaan työpajakeskusteluissa mahdollistaja. 

Lehdistä työpajakeskusteluissa mainitaan oleellisina maatalouden ilmastonmuutokseen 

varautumiseen liittyvän tiedon saannin kanavina Maaseudun Tulevaisuus ja Käytännön Maamies ja 

muita ammattilehtiä sivutaan. Nämä lehdet ovat ilmastotiedonvälityksessä luettuuden suhteen 

mahdollistajia. Maaseudun Tulevaisuuden osalta pohditaan ohimennen juttujen sisältöä ja 

näkökulmia, esimerkiksi minkä verran maatalouden ilmastotyötä tukevaa sisältöä, vaikka eri 

tapahtumista kertovia juttuja, lehti tarjoaa.  

Osa [viljelijöistä]  lukee Maaseudun Tulevaisuutta ja tutkii, ja Käytännön Maamiestä ja 

muuta  

Maaseudun Tulevaisuuden tehdä näitä juttuja vielä niinku sinne sivuilleen eikä 

keskittyä niinku 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta visuaalisen viestinnän keinot, esimerkiksi videot ja sarjakuvat olisivat 

mahdollistajia ja niitä työpajassa toivottiin. Tiedonvälityksen kanavina toivotaan tekstien lisäksi myös 

muita viestinnän keinoja. Videoiden ja sarjakuvien kautta viesti voisi tavoittaa laajempaa 

kohderyhmää, ja siihen tiedonvälittämismuotoon voisi uskaltaa tarttua sellainenkin ihminen, joka ei 

jaksa tai ehdi pitkiä lehtijuttuja teemasta lukea.  

onks ihmiset kyllästyny lukemaan, se pitäis tulla niinku sarjakuvana ja, ehkä filminä. --

Lyhyesti kun, nykyisin ei jaksa mitään pitkää -- Et se niinku se tiedonvälittämismuoto ei 

välttämättä vastaa niinku..  

Internet ja sosiaalinen media oli esillä tiedonvälityskanavana työpajan keskusteluissa. Toisaalta se 

nähtiin monia tavoittavana tiedonvälityksen kanavana, eli mahdollistajana ilmastotiedonvälityksen 

näkökulmasta. Toisaalta oltiin huolissaan sosiaalisen median sisältämän tiedon laadusta tai 

laaduttomuudesta ja medialukutaitojen heikkoudesta. Silloin sosiaalinen media on 

ilmastotiedonvälityksen näkökulmasta este. Sosiaalisessa mediassa leviävät nopeasti erilaiset 

”pöyristelypostaukset”, eivät niinkään esimerkiksi tutkimusuutiset. Toisaalta sosiaalisen median 

nykytilannetta asetetaan työpajassa kontekstiin, tarinoita on kerrottu ihmisyhteisöissä aina, nyt niiden 

julkaisupaikka vain on some. 
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Ja varsinkin siis sitten tämä internet ja erityisesti sosiaalinen media jossa voidaan 

julkasta ihan mitä tahansa, ei oo minkäänlaista laadunvarmistusta.--Joo ja kuitenkin 

tavallaan se, jopa nuorison mielipide aika lailla monessa niin ne niinku, mieltää että se 

on yhtä uskottavaa tiedottamista kuin joku lehdistö millä on ollu tavallaan niinku 

jonkinnäköinen vastuu. Kyllähän se muuttuu varmaan mutta tää on tullu niin nopeeta 

tää.. 

Tutkimuslaitosten tiedonvälityskanavat näyttäytyivät työapajakeskustelussa ilmastotiedonvälitykselle 

sekä mahdollistajana että esteenä: tietoa tutkijoilta toivotaan, mutta tiedonvälityskanavat eivät tavoita 

viljelijöitä. Tutkijoiden toivottaisiin markkinoivan osaamistaan viljelijöiden suuntaan nykyistä 

paremmin. Tutkimuslaitosten tuottamat materiaalit eivät tavoita viljelijöitä tarpeeksi hyvin. 

Tutkimustiedon tiedonvälitykseen ja markkinointiin toivottaisiin kehittämistä.  

sen tarjonnan ja kysynnän tavallaan kohtaaminen, että osaa tarjota sen tiedon sillä 

tavalla että ne, että ne haluaa kuunnella. 

Miten viljelijät saisivat omia näkökulmiaan eteenpäin, niin päätöksentekijöiden kuin suuren yleisön 

tietoisuuteen? Seuraavaksi käsitellään työpajassa keskusteluissa esitettyjä tiedonvälityskanavia 

viljelijöiden näkemysten esiintuontiin.  

Televisiossa esitettävät maatilojen arjesta kertovat ohjelmat koettiin keinoksi lisätä maatalouden 

ymmärrystä ja arvostusta. Ilmastotiedonvälityksen kannalta tv-ohjelmat voivat olla mahdollistaja 

lisätessään ruoantuotannon ymmärrystä. 

Tilalle töihin niin, Armania [Arman Alizadin tv-sarja] eilen illalla kattelin kun se oli 

karjakkona Iisalmessa neljä päivää niin, jo alko selvii mistä se maitolitra tulee. - - Niin 

sehän sano että nyt kun hän kaupasta ottaa maitopurkin niin kyllä hän ihan eri lailla 

kattoo sitä purkkia, kun hän tietää että mitä sen eteen on tehty, sen maitopurkin.  

Työpajakeskusteluissa yhdeksi keinoksi nähtiin tilojen omat verkkosivut ja tilojen arjesta kertominen. 

Ruoantuotannon tuntemuksen lisääminen on olennaista myös ilmastotiedonvälityksessä 

yhteiskunnassa, siinä maatilojen toiminnasta kertovat verkkosivut ovat mahdollistaja. 

Mun mielestä tähän yks mikä vois auttaa tähän tilanteeseen, niin ois se että iso osa 

tiloista esimerkiks tekis, siis, no, tai tekis ne omat nettisivut, kertois siellä miten tilalla 

toimitaan, miten me halutaan, siis se et se meidän elämä siirtyi sinne on nyt mitä toi 

Arman [Arman Alizad tv-ohjelmassa maatilalta] toi vähän esille, mut siis niinku et tois 

sitä esille 

Tilojen järjestämät vierailumahdollisuudet, avoimet ovet ja koululaisvierailut kuvattiin työpajan 

keskustelussa myös keinoja lisätä maatalouden tuntemusta kansalaisille. Ilmastotiedonvälityksen 

näkökulmasta ne voi nähdä vahvuudeksi, ruoantuotannon ymmärryksen lisäämisen mahdollisuudeksi.  

tilojen avoimia ovia ja tällasta, että varmaan ne on niinku sellasia 
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Koululaisvierailut ja sen tapaiset on, ohjelmassa.  

Työpajakeskusteluissa toivottiin, että ministeriöiden virkamiehet ja ministerit jalkautuisivat tapahtumiin 

ja tulisivat tapaamaan niissä viljelijöitä ja keskustelemaan. Poliitikkoja oltaisiin valmiita kutsumaan 

koteihin kyläänkin. Ilmastotiedonvälityksen kannalta virkamiesten, poliitikkojen ja viljelijöiden 

vuorovaikutus olisi mahdollistaja ja mahdollistaja myös vuorovaikutukselle ja tiedonvälitykseen 

moneen suuntaan ja laadultaan hyvien päätösten syntymiselle. 

mutta ministeriön johtavat virkamiehet kun saadaan välillä jalkautumaan  

Joo ja mun mielestä meidän kyllä johto ministeriä myöten niin 

Viljelijöiden näkemysten esiintuomisen kanavana nähtiin myös mielenosoitukset. Esimerkkinä siitä 

käytettiin traktorimarssia. Maaliskuussa 2016 traktorimarssi keräsi Helsinkiin 600 traktoria ja 3000 

viljelijää nostamaan esiin viljelijöiden talousahdinkoa ja suomalaisen ruoan arvoa. 

Työpajakeskustelussa mietittiin, auttavatko mielenosoitukset.  Tai olisiko tarvetta kehittää joitakin ihan 

uusia näkemysten esiintuonnin tapoja. Ilmastotiedonvälitykselle mielenosoitukset ovat mahdollistaja, 

koska ne ovat keino saada näkyvyyttä tärkeäksi koetulle asialle. 

 

5.4 Viestin laatuun liittyvät esteet ja mahdollistajat 
 

Ilmastotiedon suuri määrä ja samaan aikaan tiedon sirpaleisuus olivat työpajassa olennaiseksi 

koettuja ilmastotiedonvälityksen esteitä. Työpajakeskusteluissa tuotiin monesti esiin, että tietoa on 

tarjolla paljon. Tietotulvasta oli vaikea löytää itselleen olennaiset asiat. Tieto koettiin hajanaiseksi, 

sirpaleiseksi ja kapea-alaiseksi. Ilmastotiedonvälityksen kannalta tämä tiedon sirpaleisuus, 

hajanaisuus ja siiloutuneisuus on este. Silloin tarvitessaan tietoa sitä on vaikea tarpeisiinsa löytää.  

se nyt on lähtökohtaisesti ongelma että tieto on sirpaloitunutta ja sitten se on vielä 

siiloutunuttakin 

Valtava tiedon tulva ja määrä.--Tietotulva joo.--Tietoa tarjotaan mutta on myöskin 

saatavilla lukuisista eri lähteistä ja, se on jo aika haasteellista löytää se tarpeellinen, 

oleellinen ja uskottava.--Eli onks siinä sekin että, useista lähteistä ja vähän niinku 

vastakkaista että ei oikein tiedä minkä totuuden sieltä nappaa. 

Maatiloille suunnatun ilmastotiedon käytännönläheisyyden puute kuvattiin työpajassa toisena 

olennaisena ilmastotiedonvälityksen esteenä. Ilmastotietoa sinänsä on tarjolla paljonkin, mutta se ei 

ole aina maatilayrityksen näkökulmasta käyttökelpoisessa muodossa, kukaan ei osaa tarjota 

vastauksia heidän kysymyksiinsä. Viljelijät toivoisivat käytännönläheistä tietoa ja neuvoja. Ilmastotieto 

on liian abstraktilla ja yleisellä tasolla. Ongelmana tutkimustiedossa on myös keskittyminen 

yksityiskohtiin, kun viljelijöiden työssä olennaista on kokonaisuuden hallinta ja kokonaisuuden 

toimivuus. Käytännönläheisyyden puute ilmastotiedonvälityksessä koetaan maalaisjärjen puutteena. 
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Viljelijöiden kokemusten mukaan asiantuntijoilta saatavan tiedon käyttökelpoisuus viljelyssä ei ole 

kaikilta osin kovin vahvaa. Kirjoista saatu tieto tai hyvistä työpaikoista saatava yhteiskunnallinen 

asema ei takaa asiaosaamista, vaikka asiantuntija itse niin kuvittelisi, vaan asiantuntemus 

todennetaan kyvykkyydellä tarjota käytäntöön sopivaa tietoa. Asiantuntijoiden esittämän tiedon heikko 

käytettävyys liittyy työpajassa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, maatalouden ilmastotoimiin ja 

ratkaisuehdotuksiin, ei ilmastonmuutoksen ilmiön olemassaoloon. Ruotsalaisten viljelijöiden 

näkemyksiä uskottavasta ilmastoviestinnästä tutkinut Asplund (2018) on huomannut, että viljelijöiden 

näkökulmasta uskottava tieto on  käytännön tietoa tai yhdistelmä käytännöllistä ja analyyttistä 

järkeilyä.  

 

Käytännön ja..-- Teorian..-- Niinku parempi kohtaaminen. 

Riittävän käytännönläheistä, koska näitä tutkijoita ja tutkimuksia on vaikka kuinka 

paljon mutta niistä ei saa tällanen tavallinen apina niinku mitään irti, se menee liian 

hienoksi.  

Jos aattelee vaikka vaan viljelyä niin siinä on aika monta liikkuvaa osaa ja aika iso 

kokonaisuus hallittavaksi, ja sitten jos sä oot oikein innostunu vaan siitä yhdestä osa-

alueesta niin kyllä mettään mennään kovasti. 

asiantuntija voi kuvitella tietävänsä ja osaavansa eikä sitten osaakaan lopulta. Et tässä 

on nyt aika paha ongelma  

Tiedontuottajien kyvyttömyys kehystää asia käytännönläheisesti ja viljelylähtöisesti ja paikallisiin 

olosuhteisiin sopivaksi on ilmastotiedonvälitykselle este. Kansainvälisen politiikan kautta valuvat 

ilmastotavoitteet eivät ole maatalouden ilmastotoiminnan moottori, vaikka ne voivat olla toisessa 

ammatissa se tavoite, jota kohti ilmastotoimia pyritään ohjaamaan ja töihin ulkoisen motivaation 

antava seikka. Viljelijöiden töiden sisäinen motivaatio lähtee maanviljelystä ja ruoan tuottamisesta ja 

ratkaisujen etsimisestä siihen. Globaalitason maatalousteeman ilmastokysymysten viestintä ei tavoita 

viljelijäkohderyhmää, vaan se koetaan maailman ongelmien kaatamisena yksittäisen viljelijän niskaan 

ja näyttäytyy ilmastotiedonvälityksen esteenä. Ei edes koko Suomen viljelijöille voi viestiä ammatin 

kehittämisen kannalta hyödyllisellä tavalla samalla viestillä, vaan kohdejoukko pitää miettiä paljon 

tarkempaan tuotantosuunnittain ja alueittain, jotta viestin sisältö olisi ammatin kannalta käyttökelpoista 

ja osaamista lisäävää. Tuotantosuunnittain ja alueittain räätälöidyn maatalouden ilmastotiedon 

tarvetta korostavat myös Mäkinen ym. (2017) ja Asplund (2018).  

kun mä siellä hallinnossa oon ja meillä on hienoja tavoitteita, on kansainvälisiä 

tavoitteita et, miten se sit on just viljelijä, miten sä kerrot et tämä ja miten se niinku 

koskee et se on niinku et, mäkin voin tehdä jotakin. Mä mun veljelle kerron näitä KV-

tavoitteita [kansainvälisiä ilmastopolitiikan tavoitteita] niin ei hän varmaan oikein koe 

sitä omakseen että sitten täytyis sieltä käytännön kautta ehkä et sillä on 
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Ilmastotiedonvälityksessä esteeksi nähdään myös se, että viljelijöille ei ole tarjolla tietoa 

konkreettisista pienistä työhön liittyvistä ilmastoratkaisuista. Globaalit kehityskulut koetaan 

kaadettavan yksittäisten ihmisten harteille. Samoin koetaan, että viljelijöiltä vaaditaan pelastamaan 

koko maailma. Ne eivät ole käytännön toimintaan eväitä antavia tulokulmia, vaan ennemmin 

ahdistusta ja lamaannusta lisääviä viestintätapoja.  

No se on se mikä mun pääaihe että ei sitä koko taakkaa sinne yhden viljelijän harteille 

laiteta kannettavaksi sitä että, sun täytyy pelastaa maailma 

ainakin mä mietin nyt just tätä meidän ilmastoteemaa -- ja väkimäärä kasvaa näin 

paljon niin nyt pitäis tuottaa näin paljon lisää ruokaa ja sit pitäis päästöjä hillitä ja muuta 

että tavallaan sellanen niinku että, se voi yksittäistä toimijaa ruveta ahdistaa, on se 

sitten itse asiassa viljelijä tai ei viljelijä. Että pitäiskö nyt mummu sammuttaa valot, ettei 

sähköä ja energiaa kulu ja nyt, muovipussit sinne ja tänne. Että semmonen niinku et, 

tavallaan miten sanois, et yks ihminen ei voi pelastaa maailmaa, että se ahdistus tulee 

siitä, että tuntuu että joka puolelta vaaditaan jotakin, ja sitten ei pysty enää. Joku 

realismi mitä niinku sinne. Ja sitten jotakin ilmastotoimiakin, että lähdettäis siitä, että ne 

on sen tilan kannalta positiivisia asioita ja sit siinä vois olla ohessa se, että he myös 

vaikuttaa 

Joo että täytyis sillai olla riittävän konkreettisia ja pieniä [toimia]  ettei tarvii niinku 

[pelastaa koko maailmaa] 

Työpajan keskusteluissa ilmastonmuutoksen kompleksisuus näyttäytyy ilmastotiedonvälityksen 

esteenä. Ilmastotieto koetaan monimutkaiseksi ja ristiriitaiseksi ja epävarmaksi – siis kompleksiseksi. 

On vaikea tietää, mitä ilmastossa esimerkiksi Suomen tasolla saati aluetasolla tapahtuu 

tulevaisuudessa, onko luvassa kuivuutta vai tulvia, koska viljelijän työssä niihin varaudutaan eri 

tavoin. Haastehan siinä on, että ei kukaan tiedä, onko vaikkapa vuonna 2030 Länsi-Suomessa tai Itä-

Suomessa kuivuutta tai tulvia. Kompleksisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen ei tarkoita, että 

ilmastonmuutoksesta ilmiönä oltaisiin eri mieltä, vaan se on ilmastonmuutoksen ominaisuus (Nerlich 

ym. 2010). Ilmastotiedonvälitykselle tiedon kompleksisuus on este, joka pitää huomioida 

viestintätavoissa, kenties erityisen huomionarvoinen se on luonnonvaroista riippuvaisten elinkeinojen 

osalta. Maataloudessa tarvittaisiin varautumiskeinoja, jotka toimivat monenlaisissa riskitilanteissa 

(esim. Himanen ym. 2012, Himanen ym. 2016b). Ilmastotiedonvälitykselle se, että ilmastonmuutosta 

ei voi suoraan aisteilla havaita, on este. Tämän toteaa omassa ilmastoviestinnän tutkimuksessaan 

myös Asplund (2018). Muutoksia voi havaita esimerkiksi erikoisten kasvukausien ja uusien 

tuhohyönteisten yleistymisenä.  

ilmastonmuutoshan on siitä siis niinku hirveen hankala että, siitä tulee siis yhdenlaista 

tietoa ja toisenlaista tietoa ja kolmannenlaista tietoa ja, yritäppä muodostaa niistä 

yleiskuva, siitä että mitä tässä ilmastossa tapahtuu  
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Vaikeaselkoinen kieli koetaan ilmastotiedonvälityksen esteeksi. Liian hienot ja aukiselittämättömät 

termit, vaikeaselkoinen kieli ja eri alojen käyttämä erilainen kieli tulevat työpajassa esille viestin 

laatuun vaikuttavina seikkoina. 

Niihin ohjeisiin pitäis olla sanakirja että pystyis kääntämään suomen kielelle  

Ilmastotiedonvälityksessä käytetyt tietyt käsitteet voivat olla mahdollistajia ja esteitä. 

Ympäristökeskustelussa käytetään joitakin käsitteitä, jotka herättivät osassa työpajaosallistujia 

vastarintaa. Niiden termien määrittelyn koettiin tulevan viljelyyn ylimielisesti suhtautuvien taholta. 

Keskustelua ei kuitenkaan käydä työpajassa siitä, millä termeillä viljelijät toivoisivat niistä asioista 

keskusteltavan. Se on huomattu, että ilmastokysymyksiin yksi viljelijälähtöinen ja asian haltuunottoa 

viljelijälähtöisesti edistävä termi on maan kasvukunto ja maan kasvukunnon hoito ja maaperän 

kunnostus (esim. Peltonen-Sainio ym. 2019). Ilmastotiedonvälitykselle termeihin liitetty ylimielisyys on 

este. Toisaalta ilmastotiedonvälitykselle viljelijälähtöisesti asioita lähestyvät ja haltuunottavat termit 

ovat mahdollistaja.  

Mä olen allerginen suojelulle, eli lainausmerkeissä suojelulle.--Aha, eli et tykkää kun 

sitä sanaa käytetään? --Joo se on, tuottaa suojeluruton.  

Mä olen allerginen termille maatalouden ravinnepäästöt.  

mä tiedän että on ihmisiä jotka on semmosessa OSMO-hankkeessa mukana ja 

aktiivisia ja, niinku semmosesta maaperän kunnostuksesta, ja se on malliesimerkki 

mun mielestä yhdestä todella todella onnistuneesta neuvonnasta, tavallaan, 

tutkimuksen ja noitten yhdistämisestä 

Liian myöhään tuleva tieto oli viljelijöiden näkökulmasta ilmastotiedonvälityksessä este. 

Tiedonsaannin ajoituksessa koetaan olevan pulmia. Sen koetaan koskevan niin tutkimusta kuin 

viranomaispäätöksiä.  

Välillä se tieto voi olla, niinku liian myöhään saatavissa tai et se niinku, se valmistuukin, 

että se ois pitänytkin saada se tieto jo vähän aikaisemmin  

Lähdetietojen puuttuminen on ilmastotiedonvälityksessä este, josta työpajassa keskusteltiin. Tiedolla 

ohjaamisessa tiedon laadussa nähdään olevan ongelmia. Tietoon halutaan faktojen lähteet esille. 

Ilmastotiedonvälityksen näkökulmasta lähdetietojen puuttuminen on este ja vähentää vakuuttavuutta. 

Millä tiedolla, kun se on vähän semmosta mututuntumaa välillä, musta tuntuu että..  

ei oo ohjattu tiedolla, on ohjattu jollain muulla, mikä se muu sitten on. 

Tutkimuspohjaista ilmastotiedonvälitystä työpajan keskusteluissa toivotaan, mikä tulee esille 

edellisistä sitaatistakin. Liian julistava sävy koettiin työpajan keskusteluissa ilmastotiedonvälityksen 

esteeksi. Työpajaosallistujilla liian hurmoshenkinen ilmastoviestintä nosti karvat pystyyn, 
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ilmastotietoon haluttiin lähteet, eikä lähtökohdaksi sitä, että kaikkien henkilöiden kaikki 

ilmastokeskustelu olisi uskottavaa. Ilmastokeskustelu koetaan välillä uskontojulistukseksi.  

Ilmastouskonto 

Mielikuvaterrori 

Maatalousalan ilmastoratkaisujen tiedon puute oli työpajassa tunnistettu ilmastotiedonvälityksen este. 

Maataloudessa on myös paljon ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, joista ei ole tutkimustietoa 

Suomen oloissa olemassa. Työpajassa esimerkkinä käytettiin maan mikrobiologiaa. 

Ilmastotiedonvälitykselle Suomen oloihin pätevän tutkimustiedon puuttuminen on este. Toisaalta sen 

tutkimustiedon syntyminen myöhemmin on mahdollistaja.  

Sitten pitäis hyväksyä sekin että semmosiakin asioita on olemassa mitä ei oo vielä 

tieteellisesti tutkittu. -- Mutta on oikeesti semmosia asioita jotka vaikuttaa, jossain 

maanviljelyssä.-- Ja tuolla maaperässä sitä on niin paljon et, kaikki mikrobiologiat mitä 

sieltä löytyy niin se on se mitä ei oo tutkittu, ainakaan riittävästi ja riittävän pitkällä 

aikavälillä. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta huonot kokemukset perustelemattomista ympäristösäännöksistä 

ovat este. Perusteettomat ja tutkimustietoihin perustumattomat vaatimukset herättävät ärtymystä 

kaikkia ympäristölinkitteisiä toimia kohtaan. Säännöksiin halutaan tutkimuspohja taustalle, eli että 

viljelijöiltä esimerkiksi tukiehdoissa edelletyt toimet tutkitusti edistävät tavoitettaan. 

No mutta ajatelkaa, ensimmäisessä ympäristötuen tukiehdoissa, siellä oli sellasia 

säädöksiä, joilla ei ollu mitään tekemistä varsinaisen ekologian, niinku biologina kun 

sitä katto niin ne oli hölmöjä ne säännökset, aikarajoja ja miten piti tehdä, niinku ihan, 

nyt tällä kaudella on kans niinku puolitusinaa tällasia touhuja, joilla ei oo mitään 

helvetin biologista järkee. Jos sitä biologina kattoo ihan oikeesti että mitä ne tarkottaa 

ja miten ne tehdään, niin ei ne edistä millään tavalla niitä tavoitteita. 

Ilmastotiedonvälityksen näkökulmasta työpajan keskusteluissa kuvastunut kokemus arvostuksen 

puutteesta viljelijöiden työtä kohtaan on este. Työpajassa nousi useassa puheenvuorossa esille 

kokemus siitä, että viljelijöiden työtä ja ruuan tuottamista ei arvosteta. Työtä olisi mukavampi tehdä, 

viljelijöiden jaksamistilanne olisi parempi ja maatalouden ilmastotoimiakin olisi helpompi nostaa esiin, 

jos viljelijät kokisivat, että heidän työtään yhteiskunnassa arvostetaan. Kokemusta olisi 

ilmastotiedonvälityksen onnistumiseksi tarvetta muuttaa niin, että viljelijöitä ja heidän työtään 

arvostetaan ja halutaan, että viljelijöillä menisi tulevaisuudessa hyvin, kotimaista ruokaa ja 

omavaraisuutta arvostetaan ja maataloutta halutaan yhteiskunnan varoin kehittää, eikä lopettaa. 

Viljelijät kokivat, että ruoan saatavuus otetaan suomalaisessa yhteiskunnassa itsestäänselvyytenä, 

ymmärtämättä, että sen tuottamiseksi ruokaketjussa tehdään paljon työtä. Ilmastotiedonvälityksen 

kannalta viljelijöiden ammattitaitoja arvostava lähestymistapa olisi vahvuus.   
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Joo ja tässä on siis vissiin ihan omat suomalaiset juuret historiassa että, Suomessa 

hirveen helposti siis nähdään aina se maanviljelijä syyllisenä kaikkeen, se on kuitenkin 

hirveen pieni väestönosa, mutta jos mennään jonnekin Ranskaan tai Italiaan, niin ne 

on ylpeitä niistä omista tuotteista.  

onks se viljelijöiden hyvinvointi ja jaksaminen, kai se on sellanen, just tää ruoan ja 

ruoantuottajan arvostus nähdään et se on tärkeetä se että, ruokaa tuotetaan, kyllähän 

se auttaa jaksamaan jos sulla on semmonen tunne että työtä arvostetaan.  

otetaan nyt vaikka sitten kansainvälinen Pariisin ilmastosopimus, no siellähän on 

selvästi mainittu että ilmastotoimia hillitään mutta ruokaturvaa ei saa vaarantaa, eli 

tavallaan tää ruoka on sellanen että, mä en tiedä miten sen nyt sanois, tuntuu että 

näitä keskusteluita käydään jossakin yritystukiryhmässä missä nyt on uutisoitu niistä 

niin siellä on tietääkseni käyty keskustelua myös siitä että pitäis meidän ruoan 

omavaraisuutta vetää alas, tietyt puolueet heittäny tällasia, vähennetään niinku 

maataloustukia, niin semmonen, et pitäis olla niinku ylpee siitä että meillä on tätä 

ruokaa ja, onks se sit, kun se oli tuottajajärjestö ja maa- ja metsätalousministeriökin 

yrittää sitä ruoan ja ruoantuottajan arvostuksen lisäämistä että.. 

Ilmastokeskustelun viljelijöitä syyllistäväksi koettu sävy nousee työpajakeskusteluissa 

ilmastotiedonvälityksen esteeksi. Viljelijät kokivat yhteiskunnassa maataloudesta käytävän 

ilmastokeskustelun sävyltään syyllistäväksi. He kokivat sen loukkaavaksi. Viljelijöiden omasta 

näkökulmasta ilmastokeskustelussa ei ymmärretä maataloutta, eikä ymmärretä, että ilmastonmuutos 

tuo suuria muutoksia luonnonoloihin ja heidän elinkeinoonsa ja sopeutumistarpeet ja –haasteet ovat 

mittavia. Viljelijät kokivat olevansa ilmastonmuutoksen vaikutusten uhreja. Toisaalta viljelijät näkivät 

myös, että alkutuotanto on ilmakehästä hiiltä takaisin maaperään sitova elinkeino, eli maataloudella 

on keinoja auttaa ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Näitä viljelijöiden omasta näkökulmasta 

ponnistavia ilmastokysymysten määrittelyjä ei koettu yhteiskunnassa vielä ymmärrettävän. 

Ilmastotiedonvälityksen näkökulmasta ilmastokeskustelun syyllistävyys on este. Samoin este on se, 

että viljelijöiden omat näkökulmat maataloudesta ilmastonmuutoksen uhrina ja ratkaisujen tarjoana 

jäävät varjoon.  

ja sitten se että kun meitäkin nyt ruvetaan syyllistämään tässä ilmastonmuutoksessa, 

tää keskustelu on ollu pelkästään maanviljelijöitä syyllistävää. -- että, ei tää voi näin 

olla että kyllä meidän pitää ruveta rohkeasti sanomaan että me olemme uhreja tässä 

hommassa 

maatalous on niitä harvoja aloja jotka on korjaamassa tätä ilmastonmuutosta, niin sitä 

vois kannustaa sitä puolta että, me ollaan aika paljon vartijoita kuitenkin 

terottaa sitä että se maatalous on mahdollisuus tässä hommassa. --Ratkaisu tähän.--

Niin jonkinlainen ratkaisu. 
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sä et nokittele semmosta ihmistä kohtaa etkä sä osoita sellasta ihmistä enää niinku 

etkä, niinku lyö sitä liian alas kenet sä tunnet, sä kunnioitat sitä sillon, se kunnioitus on 

niin kuin vuoropuhelussa se mikä ylläpitää sitä keskustelun tasoa, ja sit sillon se 

myöskin avaa reittejä kuunnella sitä toista oikeasti kun sä kunnioitat sitä ihmistä. Se on 

eri asia kun kävelet tuolla kadulla vastaan ja toinen tönäsee sua niin sä voit huutaa sille 

että haista paska, mutta jos se on sun naapuri niin etsä sille huuda.  

Mutta entäs jos kuluttajalla on helppo syyllistää sitä maanviljelijää, siis tavallaan se on 

syntipukki et se on siellä, niinku tavallaan että mä lennän sen Thaimaan-matkan kun se 

on se maanviljelijä joka on niinku se..--Niin maanviljelijä on helppo kohde niinku mille 

tahansa syyllistämiselle koska se on niin hajanainen porukka.-- Niin ja se on siellä 

kaukana ja… 

Työpajassa kuvattiin ilmastotiedonvälityksen esteeksi ruoantuotannon nostaminen tikunnokkaan 

ilmastokeskustelussa ja suhteellisuudentajuttomuus eri sektoreiden tuottamista päästöistä. Viljelijät 

kokivat ilmastokeskustelussa, että ruoantuotannon rooli suhteessa päästömääriin on ylikorostunut. 

Energiantuotantosektorin toimista ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä suurelta osin aiheutuvat 

ilmastopäästöt jäävät ilmastokeskustelussa pienempään rooliin kuin ruuantuotanto, vaikka 

päästömäärien suhteessa niistä pitäisi keskustella paljon enemmän. Ilmastovaatimusten koettiin 

yhteiskunnallisessa keskustelussa kohdistuvan suurelta osin vain viljelijöihin. Ilmastotiedonvälityksen 

kannalta este on kokemus siitä, että yhteiskunnallisessa keskustelussa tikunnokkaan nostetaan vain 

maaseutuelinkeinot. Este on myös yhteiskunnallisen keskustelun suhteellisuudentajuttomuus eri 

sektoreiden tuottamien päästöjen määristä, eli energiasektorin muutostarpeen puuttuminen 

keskustelusta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa unohtuu, että maatalous tuottaa ihmisille ruokaa ja 

ruoka on välttämättömyys.       

Ja sitten se on huvittavaa että kun se ilmastonmuutos johtuu siitä että kun on poltettu 

fossiilisia polttoaineita muun muassa, hiiltä ja ruskohiiltä ja sitten käytetty öljyä, mutta 

eihän niitten käyttö mihinkään oo loppunu, että nehän poltetaan sitten vaan muualla, ja 

jos meidät meinataan vielä maksumieheksi, niin ei käy. 

Syvälliset pohdiskelevat keskustelut ovat ilmastotiedonvälitykselle mahdollistajia. Työpajassa 

pohdittiin myös tiedon, arvojen ja politiikan suhdetta, filosofisellakin tasolla. Keskusteluissa pohdittiin 

tiedon luonnetta ja varmuutta, mistä voisi viljelijän työssä tietää, mikä seikka johtuu mistäkin, koska 

muuttujia ja syitä voi olla monia, ja mistä silloin tietää, mikä on totta. Työpajassa pohdittiin, että 

saatavia tietoja ja kokemuksia tulkitaan aiempien tietojen ja kokemusten pohjalta. Lisäksi pohdittiin 

sitä, että jos tiedonkin tarkoitus on tuotannon kehittäminen, niin missä vaiheessa tulevat kasvun rajat 

ja ekosysteemien kantokyvyt vastaan, miten päästäisiin rahajärjestelmän kasvuvaatimuksista 

toisenlaiseen järjestelmään. Ilmastotiedonvälitykselle tieteenfilosofian syväpohdiskelun tasot ovat 

mahdollistaja, koska ne ovat osoitus halusta pohtia asioita syvällisesti ja pohtia tiedon olemusta. 

Nykytoimintamallin vaihtoehtoja koskevat pohdiskelut kertovat kyvystä kaksikehäiseen oppimiseen 

(double-loop learning). 



47 

 

Ja sitten, tässä että jos me siirrytään nyt tiedolla johtamiseen niin sillon politiikka tippuu 

pois, kuka siinä tilanteessa sitten määrittelee että mikä on kenenkäkin etu sitä päätöstä 

tehdessä. --Niin, tiedoilla ei voi korvata arvoja.  

kun puhutaan tästä tiedosta niin taas kun, me otamme käyttöön sellasia asioita siitä 

tiedosta, joilla taas saadaan tuotantoa suuremmaksi, niin tää tulee vastaan, kaikki 

tavallaan temput on käytetty niin mitäs sitten, kun meillä rahajärjestelmä perustuu 

tähän kasvuun.  

Niin ja sitä paitsi meillä tulee maapallon ekologinen kantokyky vastaan, nää hurjimmat 

skenaariot on sitä, että 15 vuotta on aikaa tehdä hyvinkin radikaali muutos, ja se että 

nyt on nähty siis niinku rajuja hyönteiskannan laskuja Euroopassa ja sitten tulee 

perässä rajuja lintukantojen laskuja, ja siis jos ekosysteemi romahtaa niin sen mukaan 

romahtaa aika paljon muutakin 

Maataloutta koskevat positiiviset ja toivoa luovat viestintäsisällöt ovat ilmastotiedonvälitykselle 

mahdollistaja. Maataloutta koskevaan viestintään toivottiin työpajassa positiivisia tulokulmia. 

Keskusteluissa tuotiin esiin, että mediassa ”good news is no news”, arjen positiiviset asiat eivät nouse 

esiin, vaan vain tavallisuudesta poikkeavat ja negatiiviset asiat ovat uutisia. Taloushuolien uutisoinnin 

sijaan toivottaisiin esiin myös kannattavia ja menestyviä tiloja, koska se tekisi maataloudesta 

kiinnostavan alan myös tuleville viljelijöille. Lisäksi toivottiin, että maatalouden arvoa mitattaisiin 

muillakin mittareilla kuin vain rahalla. Viljelijyys voi olla kannattava valinta ammatiksi siksikin, että siinä 

tulee hyvä mieli mielekkäästä tekemisestä ja luonnon tarkkailusta. Ilmastotiedonvälitykselle 

positiivinen tulokulma on mahdollistaja viestin tulokulman suhteen. Median toimintalogiikka 

klikkiotsikoiden saamiseksi on ilmastotiedonvälitykselle este, maatalouden ilmastotyöstä on vaikea 

saada positiivista kohujuttua.  

Kyllä iltapäivälehdet on osannu sen hyvin, ne osaa kyllä tehdä sellasen otsikon että 

kuvittelee että siellä tekstissä on jotain.-- Moni muukin lehti, se on vaan se 

kohuarvojen, mikä on tärkeetä.--  Eihän hyvä uutinen mihinkään myy, huonot vaan 

myy. Sitten ihmetellään että ollaan negatiivisia.  

Onks sulla siinä jo semmonen että kun puhutaan aina että mikään ei kannata niin, onks 

semmonen, että semmosia esimerkkejä joskus tuotais niinku nyt sellasistakin tiloista, 

jotka kannattaa, että saatais nostettua sitä, että hei tässä on ihan mahdollista elää 

tällä, kun teet tota, tota ja tota. Positiivisten kokemusten jakaminen.  

Niin ja mikä on se kannattavuuden mitta, että onks se se euro vai että on hyvä olla. 

Niin et siitäkin vois puhua joskus et joo ei mulle tuu rahaa niin paljon mutta ihana 

kattella keväällä noita lintuja kun ne tulee. 

 Että, parasta työtä mitä on 
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5.5. Yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyvät esteet ja mahdollistajat 
 

 

Ilmastotiedonvälityksessäkin olisi työpaja-aineiston pohjalta tarpeellista ymmärtää viljelijän ammattiin 

vaikuttavat monet muut tekijät ja toimintaympäristön yhteiskunnalliset reunaehdot. 

Maatilojen talousongelmat kuvattiin työpajassa ilmastotiedonvälitykselle tärkeimmäksi 

yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyväksi esteeksi. Työpajan keskusteluissa korostetaan, että viljelijän 

arkeen vaikuttavat vahvasti taloudelliset reunaehdot. Viljelyn taloudellinen kannattavuus on pitkään 

ollut Suomessa heikkoa, mikä on tuonut taloudellisia ongelmia (Luke 2019). Taloudelliset huolet 

rajoittavat muuta toimintaa ja mahdollisuuksia. Taloushuolien viedessä aika- ja kehittämisvoimavarat 

ei niitä riitä muuhun. Hyvin kannattaviakin maatiloja toki on, vaikka keskiarvoluvut kertovat 

kannattavuushaasteista. Taloudelliset reunaehdot ja myös taloudelliset ohjauskeinot vaikuttavat 

vahvasti tilojen toimintaan, suorastaan määrittelevät monen tilan toimintamahdollisuudet. Toisaalta 

heikko taloustilanne motivoi etsimään uusia ratkaisuja ja taloudellisesti kestävämpiä toimintamalleja.   

Suurin ongelma on se talousahdinko, joka niinku amplifioi kaiken muun. 

Työpajassa toivottiin, että ilmastotiedonvälityksessäkin huomioitaisiin, että maatalous on hyvin tarkasti 

säädelty elinkeino, niin lainsäädännöllä kuin maataloustukien ehtojen kautta. Sääntely voi olla 

ilmastotiedonvälitykselle sekä mahdollistaja että este. Säädökset ohjaavat toimintaa. Maatalouden 

ympäristökorvausjärjestelmä on ilmastotiedonvälitykselle mahdollistaja, koska monet vesiensuojelun 

ja ravinnekierrätyksen parantamistoimista ovat viljelijöille tuttuja ja arkipäiväisiä, ja vaikka niitä ei 

sanota tukijärjestelmässä ilmastotoimiksikin, niin ne toimivat siinäkin. Tiedollinen ohjaus on niiden 

ilmastotoimien osalta sovitettavissa solahtavaksi osaksi arkityötä. Maatalouden muiden 

ympäristötoimien myönteisten ilmastovaikutusten esiintuonti on todettu toimivaksi 

ilmastotiedonvälityksen keinoksi myös tutkimuksella (Barnes, Islam ja Toma 2013). Toisaalta 

säädösten noudattaminen rajoittaa toimintamahdollisuuksia ja kokeilumahdollisuuksia ja esimerkiksi 

maataloustutkimusten tuloksia ei voida ottaa käyttöön, jos ne ovat sen hetkisten tukiehtojen kannalta 

hankalia. Maataloustukiin liittyy paljon täytettäviä lomakkeita, verkossa tai paperilla, se tuntuu osasta 

viljelijöistä ahdistavalta, koska he haluaisivat käyttää aikaansa mieluummin muiden maataloustöiden 

parissa. Maatalouden ilmastotoimien toivotaan olevan sellaisia, että ne eivät lisäisi byrokratiaa, 

paperityön määrää ja hallinnon tuomia rajoitteita.  

Eiks siellä ollu ollenkaan tätä byrokratia-ahdistusta? -- Sehän oli tää kuuluisa 30 metrin 

pyykkinaru joka oli Brysselissäkin esillä siis niinku että, ehkä muutaman kaavakkeen 

vois vähentää. [maatalouden tukilomakkeista A4-kokoon tulostettuna muodostuu 30 

metriä pitkä rivi] 

pitäis pystyy tekemään Maaseudun tulevaisuus, MTK ja tukipolitiikka kääntämään tän 

koko systeemin niinku ympäri, niin et meillä oikeesti on siis tuki-, niin kuin tuet ja 

valtionhallinto mikä tukee maataloutta, eikä, mut siis lähtee se sieltä viljelijän 
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asenteestakin, että meillä on tukijärjestelmä eikä meillä oo tuhojärjestelmää, ja sit se 

pitäis  

Ristiriitaiset ohjauskeinot näyttäytyivät työpajan keskusteluissa ilmastotiedonvälitykselle esteenä. Eri 

ohjauskeinojen koetaan olevan ristiriidassa keskenään. Maatilojen kokojen kasvattamiseen 

kannustava maatalouspolitiikka ja alhaiset tuotteiden hinnat sekä elinkelpoisen tilan ehdot 

sukupolvenvaihdoksessa ohjaavat tilakokojen kasvattamiseen. Isot investoinnit tuovat isoja velkoja ja 

taloushaasteita. Taloushaasteet ja ison tilan työmäärä tuovat jaksamishaasteita. Ison tilan peltotöiden 

ajoittaminen maaperän kasvukunnon hoidon kannalta optimaalisesti on myös vaikeaa. Silloin 

talousreunaehdot ja aikareunaehdot ja maaperän kasvukuntoon liittyvä tiedolla ohjaaminen ajautuvat 

ristiriitaan keskenään kylvö- ja sadonkorjuuaikoina. Talousohjauksen ja tieto-ohjauksen ollessa 

ristiriidassa suurin osa viljelijöistä toimii talousohjauksen mukaisesti. Mahdollisuudeksi tilanne voi 

muuttua, jos talousohjauksen toimia kehitetään ilmastonäkökulmaa huomioivimmiksi. 

sitten toi mikä on kauheen kovempaa mun mielestä että nuorille viljelijöille syötetään 

nykyisin että täytyy olla vähintään 300 hehtaaria ja navetta täynnä ja, eihän se sitä voi, 

et sä pysty siihen. -- Niin juu ja sit se on kauheessa välikädessä [taloudellisesti] sitten 

kun se tekee näin.--Sä et pysty sitä yksin hoitaa ja se ei tuota kuitenkaan niin paljon 

että [voisi palkata työntekijän] 

vaaditaan sitä että ois kauheet hehtaarimäärät, niin sithän täytyy tehdä osa töistä 

semmoseen aikaan jolla aiheuttaa sen pellon tiivistymisen, ja sitten sä menetät sieltä 

sitä tuloa samalla. -- . Jos lähdetään tonne 30 kilometrin päähän, 10 kilometrin päähän, 

joudutaan peltoo hoitaa niin, kyl se koko lohko tehdään kerralla ja se tehdään siltikin 

vaikka se ei olisikaan kylvökunnossa.  

Työpajassa kuvattiin myös maatalouden töiden yksinäisyys ja sitovuus ilmastotiedonvälityksen 

esteeksi. Viljelijän työ voi olla hyvin yksinäistä, ilman työkavereita. Kotieläintiloilla työ on hyvin sitovaa, 

eläimet on hoidettava moneen kertaan joka päivä. Kotieläintilojen lomitusjärjestelmän ongelmat, eli 

lomapäivien saamattomuus tai lyhyellä aikavälillä tulevat vapaapäivien peruutukset, rasittavat 

jaksamista. Lomituksen toimimattomuus on ilmastotiedonvälitykselle este, kotieläintilat pääsevät 

harvemmin esimerkiksi vapaaehtoisiin koulutustapahtumiin. Jos työ vie jo nyt kaiken liikenevän ajan, 

ei ole mahdollisuus perehtyä uusiin mahdollisuuksiin. Uusien toimintamallien löytäminen usein on 

helpointa niin, että pystyy keskustelemaan ja pallottelemaan ajatuksia muiden kanssa, eli siihen 

tarvittaisiin muita ihmisiä ja yhteiskehittelyä. 

Sosiaalisten verkostojen puutehan on se suurin, jos sulla alkaa olla yli sata hehtaaria 

niin mihin sä kerkeet, et mihinkään 

Mutta sitä mä ajattelin että maatilalla on se siis, et kun se työ on, varsinkin sillon jos on 

eläimiä että kun se työ on kauheen sitova, ja se siis että, toi lomitussysteemi ja 

ylipäätään se että pääsee pois siitä työstä, ja pääsee jonnekin, siis pystyy lähtee välillä 
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jonnekin. -- Ja kun asuu sillä työpaikalla.-- Niin siinä ympäristössä missä kaikki koneet 

hajoo yksitellen ja oot koko ajan korjaamassa yötä päivää 

Työpajan keskusteluissa nostettin eläinsuojeluasioista käytävä keskustelu myös 

ilmastotiedonvälitykseen vaikuttavaksi seikaksi. Eläinsuojelukeskustelun kokeminen uhaksi ja 

stressiksi on ilmastotiedonvälitykselle este. Erilaiset ympäristölinkitteiset keskustelut voidaan helposti 

niputtaa saman sateenvarjon alle. Jos jokin niistä keskusteluista koetaan minuutta uhkaavaksi, se ei 

houkuttele oppimaan uutta, vaan synnyttää kuiluja ja saa karttamaan ympäristöteemaisia 

keskusteluja. Eläinsuojelukeskustelu koetaan jaksamista koettelevaksi, ei suinkaan eläinten hoitoa 

parantavaksi, vaan lisästressiksi siitä, että joutuisi perättömien ilmoitusten tuomaan myllytykseen.  

  

Samaten eläintenhoito että, niitä tehdään niitä perättömiä ilmiantoja että hoidat 

elukoitas huonosti että, siinä on joka hetki semmosta, pelottaa että- 

Yksi ryhmäkeskusteluissa noussut tekijä oli maatilan sukupolvenvaihdos, joka työpajassa tunnistettiin 

maatilan käytäntöjen muuttamisen kannalta yhdeksi mahdolliseksi muutos- ja murroskohdaksi. 

Sukupolvenvaihdoksessa tilan omistajuus siirtyy seuraavalle omistajalle, usein saman suvun lapselle. 

Sukupolvenvaihdoksessa on mahdollisuuksia tehdä muutoksia tilan toimintaan ja alaa toteuttaa 

uuden omistajan unelmia. Taloudelliset reunaehdot vaikuttavat toimintaan kuitenkin hyvin 

voimakkaasti. Vanhat käytännöt voivat myös jatkua sukupolvenvaihdoksesta huolimatta. Joskus 

vanhat käytännöt ja tiedot voivat olla myös hyvin toimivia, mutta kehittämisen mahdollisuuksiakin 

tiloilla koetaan olevan.    

sukupolvenvaihdos on aika monella tilalla semmonen mitä pitäis tutkia, koska mun 

silmissäni kierto menee näin et, tilalle tulee sukupolvenvaihdos, niin siinä tulee 

semmonen kohta kuin tilalla niinku alkaa se taistelu siitä että tuodaanko tähän 

toimintaan jotain uutta vai ei, sit mennään jonkun aikaa suunnilleen samoilla- 

Ja maatiloilla on aika paljon näitä kaikkia vanhoja käytäntöjä jotka on ollu 

vuosikymmeniä, että vaikka sukupolvet vaihtuu niin silti asiat tehdään samalla lailla 

kuin aina ennenkin, vaikka olis muitakin vaihtoehtoja. -- Joskus ne voi olla [hyviä 

toimintatapoja] ne vanhatkin, mä olen huomannut nyt tässä että jotkut tietyt asiat 

nousee, niinku mä luin just viikonloppuna Maamiehen käsikirjaa vuodelta 1947, kovin 

oli tuttuja juttuja. --Siis, nimenomaan en tarkota että siellä vanhoissa on huonoja juttuja, 

ei, vaan siis ylipäätänsä niinku..-- Joo mutta että aina sitten kuitenkin voi kehittää. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta sukupolvenvaihdos on tulkintani mukaan sekä mahdollistaja että 

este. Aloittava viljelijä voi olla innokas kokeilemaan uutta ja uudistamaan tilan toimintaa ja 

muutostilanne on siihen yksi mahdollinen ajankohta. Toisaalta talousnäkökulmat ohjaavat uusien 

viljelijöiden toimintaa ja tilanteessa on paljon uutta opeteltavaa, voimavarat eivät riitä kaikkeen yhtä 

aikaa. Sukupolvenvaihdos voi olla myös tilan sosiaalisen kestävyyden kannalta hankauksia 

aiheuttava tilanne, kun haetaan uusia rooleja. Jatkajan olemassaolon on huomattu vaikuttavan siihen, 
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miten kiinnostuneita tiloilla ollaan kehittämismahdollisuuksista ja miten suhtaudutaan erilaisten riskien 

ottamiseen. Erilaisten riskien huomiointi ja niihin varautuminen koetaan tärkeämmäksi, jos tilalle on 

tiedossa jatkaja (Barnes, Islam ja Toma 2013). Toisaalta sukupolvenvaihdokseen liittyy vahvasti myös 

viljelijöiden arvostus toisten viljelijöiden tietoja kohtaan, se näyttäytyy myös aiempien sukupolvien 

työn arvostamisena (Asplund 2018). Jos jatkaja haluaa muutoksia tilan aiempiin toimintamalleihin, voi 

niihin joutua osalla tiloista hankkimaan runsaasti perusteluita. 

Haastavat kasvukausien sääolot nousevat työpajan keskusteluissa myös ilmastotiedonvälitykseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi. Haastavat sääolot, esimerkiksi kasvukauden 2017 sateisuus ja kylmyys ja 

monen talven roudattomuus savimailla, ovat tuoneet viljelijöille uusia ongelmia viljelytöihin. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta haastavat sääolot ovat mahdollistaja, koska ne johtavat viljelijät 

etsimään ratkaisuja niiden kanssa selviämiseksi. Ilmastonmuutokseen varautumista voi opetella vain 

kehittämällä keinoja, joilla selvitä nykyisissä äärioloissa. Viljelijät ovat aina joutuneet etsimään keinoja, 

joilla selvitä kunkin kasvukauden luonnonoloissa, eli luonnonolojen tarkkailu ja ratkaisujen etsiminen 

niiden kanssa selviämiseen on viljelijän työn ajattelutavoissa ”sisäänrakennettuna” (Ollikainen ym. 

2014). Toisaalta haastavat sääolot kasvukausien aikana voivat tuoda talousongelmia, jos/kun 

viljasadot tai nurmirehusadot epäonnistuvat, ja talousongelmien paheneminen on 

ilmastotiedonvälitykselle este. Omat kokemukset luonnonolojen tuomista rajoitteista viljelylle, 

esimerkiksi sademäärän tai lämpötilan osalta, ovat tutkimusten mukaan saaneet viljelijät 

kiinnostumaan ratkaisujen kehittämisestä ääreytyviin sääoloihin (Niles, Lubell ja Brown 2015). 

Ilmastonmuutoksen näkyminen viljelijöiden arkityössä herätti työpajassa keskustelua, voiko 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia jo havaita, vaikkapa erikoisina kasvukausina. Asplund (2018) on 

omassa tutkimuksessaan havainnut, että viljelijät ymmärtävät ilmastonmuutoksen omien 

kokemustensa kautta ja liittävät sen niihin. 

No eihän ilmastonmuutosta välttämättä vielä missään näe esimerkiks. 

Näkeepäs. Ja hyvin näkeekin. 

Työpajan keskusteluissa ilmastotiedonvälityksen kannalta esteeksi nousi viljelijöiden oman äänen ja 

määritelmien kuulumattomuus ilmastokeskustelussa. Viljelijöiden monimuotoisuus tarkoittaa myös 

sitä, että on hyvin laaja ja hajanainen joukko toimijoita, monenlaisia tarpeita ja toiveita, ja tämän 

hajanaisen joukon tarpeet jäävät hiukan muiden toimijaryhmien vaatimusten alle. Toiveena on, että 

myös viljelijät pääsisivät määrittelemään keskustelun aiheena olevia asioita ja niihin esille omia 

määrittelyjä ja näkökulmia. Yhteiskunnallisessa keskustelussa olennaista on, kenen agenda ja 

näkökulmat ovat esillä, eli mistä ja miten puhutaan. Työpajassa koettiin, että viljelijät eivät pääse 

agendaa määrittelemään, vaan puhe on reaktiivista toisten nostamien teemojen kommentointia, sen 

sijaan, että keskusteluun osallistuminen olisi proaktiivista ja viljelijöistä lähtevää. 

Ilmastotiedonvälityksen kannalta viljelijöiden äänen ja määritelmien kuulumattomuus julkisessa 

keskustelussa on este. 
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just tää että pitää lopettaa tämmönen muiden asettamien ja sytyttämien tulipalojen 

perässä juokseminen elikkä, tiedottaa ja tuoda esiin omaa tarinaa. Eli ihan sama mitä 

sä sanot, eli meillä on tiedotuksessa vika, me keskustelemme niistä aiheista jotka nää 

ideologiset politiääliöt antaa meille, sen sijaan että me toisimme itse esille että mitä me 

[itse näemme tärkeäksi] 

jotenkin se viljelijöiden viesti pitäis olla enemmän vielä ehkä yhtenäinen kuin mitä se 

nyt on, että viljelijät on monella tavalla semmonen aika hajanainen joukko mitä voidaan 

niinku, helposti pallotella vähän niin kuin..-- Ja hinnat pitää alhaalla ja, eivät pysty 

vaatimaan mitään ja.. 

Ittestä se lähtee, mistä me puhutaan ja miten me puhutaan. 

Poliitikoiden heikko maatalouden ymmärrys kuvailtiin työpajassa ilmastotiedonvälityksen kannalta 

esteeksi. Keskusteluissa kuvastui, että yhteiskunnassa vellova ilmastokeskustelu voi johtaa 

maatalouden kannalta haitallisiin päätöksiin ja tuloksiin, jos päätöksentekijöillä ei ole 

taustaymmärrystä suomalaisen maatalouden toiminnasta. Työpajan keskusteluissa nousi pohdintaa 

siitä, miten ilmastotiedonvälityksessä tiedon saisi kulkemaan viljelijöiltä päättäjien suuntaan. Osalla 

päättäjiä koettiin olevan heikko ymmärrys maatalouden arjesta. Poliitikoista, samoin kuin monista 

muista ihmisistä, koettiin, että he toimivat omien ennakko-odotustensa pohjalta eivätkä pysty 

päivittämään ajatusmaailmaansa. Näiden seikkojen vuoksi päätöksentekoprosessista ulos tulevat 

tulokset voivat olla viljelijöiden näkökulmasta heikkolaatuisia.   

miten me saadaan ne poliitikot kuuntelemaan kun se, joskus tuntuu siltä että vaikka 

niihin ottaa yhteyttä niin ne ei niinku kuuntele.  

Ryhmäkeskustelussa nähtiin yhteiskunnassa paljon valtaa olevan taloudellisella eliitillä. Asia-

argumenttien nähtiin painavan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vähemmän kuin taloudellisen 

eliitin näkemysten. Ilmastotiedonvälitykselle talouseliitin valta on este, koska ilmastotiedonvälitys 

pohjaa asia-argumentteihin ja koska toimintatapojen muutoksiin pyrkivä tiedonvälitys samalla voi 

hieman haastaa nykyisillä toimintatavoilla vaurautensa keränneiden asemaa, esimerkiksi energia-

alalla.  

meillä on ekologit toitottaneet niinku tätä asiaa siis montako kymmentä vuotta, ja se siis 

että se ei mene eteenpäin, niin johtuu siitä siis, vasta tää lobbari teki väitöskirjan siitä 

että meillä on taloudellinen eliitti joka päättää siitä miten tässä maassa asiat makaa. Ja 

ei siinä siis tavallaan meikäläisen on vähän turha vikistä. 

Ruoan tajun ja ruoantuotannon taustaymmärryksen heikentyminen yhteiskunnassa nähtiin työpajassa 

ilmastotiedonvälitykselle esteeksi. Työpajaosallistujat olivat hieman huolissaan ruoan tajun 

katoamisesta ja ruoantuotannon taustaymmärryksen ohentumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Tähän on kiinnittänyt huomiota myös agroekologian professori Juha Helenius (Helenius 2010; 
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Helenius 2018). Maatalouden ilmastotoimia on helpompi ymmärtää, jos tietää perusasioita 

maataloudesta ja sen toimintaympäristöstä. Toisaalta ihmisten kiinnostus syömänsä ruuan laatuun ja 

puhtauteen nähtiin myönteisenä kehityskulkuna kotimaiselle ruoantuotannolle. Lähiruoan 

kiinnostavuus ja viljelijöiden ja kuluttajien suorempi yhteistyö nähtiin toivottavana kehityssuuntana ja 

mahdollistajana myös ilmastotiedonvälitykselle. Ilmastotiedonvälitykselle tuottajien ja kuluttajien 

yhteistyön edistäminen olisi mahdollistaja, koska silloin syntyisi vuorovaikutusta, ihmisten välille 

toistensa tuntemista ja kunnioitusta, tiloille parempi kate tuotteilleen ja myös lisää ymmärrystä 

molempien osapuolten välttämättömyydestä toisilleen. Ruoan halpuus ja ruuan hinnan halpuutus 

nähtiin arvostuksen puutteena, koska ruoan tuotantoketjussa on paljon työtä, ennen kuin ruoka on 

kuluttajan ostettavissa. 

Siellähän se on niinku se sellanen uus sukupolvi että mistä se ruoka tulee ja mitä siellä 

tapahtuu niin se on mun mielestä aika tärkeetä työtä et se maito tulee sieltä  

myös rekot ja suoramyyntitilat on sillai, ne elää, on elossa ja niitä tulee lisää että se 

että niin kuin asiakas ja viljelijä kohtaa niin sillon 

tutkimusten mukaan Euroopan puhtainta [ruokaa], mutta silti siitä raaka-aineesta ei 

saada kunnollista hintaa, et siis tää liittyy nyt siihen arvostamisasiaan. 



54 

6. Pohdinta

6.1 Maatiloille kohdistuvan ilmastotiedonvälityksen esteitä ja 
mahdollistajia 

Aineistosta löytyi maatalouden ilmastotiedionvälitykselle 28 estettä ja 20 mahdollistajaa, näistä 13 on 

sellaista tekijää, jotka olivat sekä esteitä että mahdollistajia. Aineiston analyysissä siis monet seikat 

ovat sekä esteitä, että mahdollistajia. Burch (2010) nostaa esiin, että ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen esteet voidaan ainakin joissain tapauksissa muuttaa ajureiksi ja mahdollistajiksi. Eli 

samat seikat voidaan analyysissä nähdä sekä mahdollistajana että esteenä. 

Tiedon vastaanottajaan liittyvät mahdollistajat ja esteet 

Tiedon vastaanottajaan liittyvissä mahdollistajissa ja esteissä Wilson (2007) korostaa kohderyhmän 

tuntemusta ja kohderyhmän tiedonsaantitapoja. Tutkielman perusteella tämä on erittäin oleellinen 

seikka myös Suomessa. Suomessa viljelijät ovat monimuotoinen joukko: tuotantosuuntia, peltojen 

maalajeja, luonnonmaantieteellisiä olosuhteita, tilakokoja, tilan koneistuksia ja viljelijöitä on 

monenlaisia. Tavoittavien viestien tulisi olla alueellisesti ja teemallisesti kohdennettuja ja viestien 

sisällön ammatin kannalta käyttökelpoista ja osaamista lisäävää. Kinnunen Mohr, Ala-Kurikka & 

Hokkanen (2019, 27) toteavat selvityksessään, että viljelijöitä harmittaa, että julkisessa keskustelussa 

ympäristö- ja ilmastoviestien osalta maataloutta käsitellään abstraktina kokonaisuutena siitä 

huolimatta, että Suomessa on paljon erilaisia tuotantosuuntia tai alueellisia eroja. Ruotsalaisten 

viljelijöiden näkemyksiä ilmastoviestinnästä tutkinut Asplund (2018) korostaa myös, että 

ilmastotiedonvälityksen tulisi olla  paikallisiin oloihin sopivaa.  

Viljelijöiden tekemät kokeilut ovat olennainen keino kehitettäessä ilmastoratkaisuja ja kerrytettäessä 

kokemuksia onnistuneista ja epäonnistuneista ratkaisuyrityksistä. Kokeilujen tekemistä ja niistä 

oppimista sopeutumiskyvyn saamiseksi ilmastonmuutokseen korostavat mm. Berg (2013), Darnhofer 

ym. (2010), Himanen ym. (2012), Himanen ym. (2016b), ja Moerkerken ym. (2020). Hollantilaisten 

viljelijöiden ilmastonäkemyksiä tutkinut Moerkerken ja kumppanit nostavat esiin, että viljelijöiden 

kiinnostus innovointiin oli voimakkain ennustaja ilmastotoimien toteutushalukkuuteen ja todelliseen 

toteuttamiseen, ei suinkaan esimerkiksi tietotaso ilmastokysymyksistä. Moerkerken ym. (2020) 

esittävät, että ilmastoviestinnän sijaan tehokkaampaa saattaisi olla ja yleisen innovoinnin 

edistäminen.  

Tiedon tuottajaan liittyvät mahdollistajat ja esteet 

Tiedon tuottajaan liittyvissä mahdollistajissa ja esteissä Wilson (2007) nostaa esiin erityisesti 

uskottavuuden. Uskottavuutta voi saavuttaa asiantuntemuksen avulla tai olemalla luottamuksen 

arvoinen. Hänen tutkimuksissaan olennaisessa roolissa on ollut myös tiedontuottajan miellyttävyys 

tiedon vastaanottajalle. Tutkielman aineistosta ei löydy pohdintaa tiedontuottajan miellyttävyydestä tai 
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samankaltaisuudesta vastaanottajan kanssa. Ehkä se kertoo siitä, että suomalaisessa 

yhteiskunnassa tiedontuottajan iällä ja sukupuolella on vastaanottajan kannalta vähemmän merkitystä 

kuin joissakin muissa yhteiskunnissa. Asiantuntemusta ja miellyttävyyttä voidaan kokea olevan kaikilla 

iästä ja sukupuolesta riippumatta. Sen sijaan uskottavuutta aineistossa pohditaan paljon. Luottamusta 

voi aineiston pohjalta saada viljelijä, tutkija ja neuvoja asiantuntemuksensa perusteella. Gifford, 

Kormos ja McIntyre (2011) korostavat luottamusta: sitä tarvitaan, jotta vuorovaikutus onnistuu ja 

toisen ajatuksia ja sanomaa kuunnellaan. Epäluotettavina pidettyjen tahojen neuvoja ja viestejä ei ole 

halua kuunnella (Asplund 2018; Gifford ym. 2011). Epäluottamus voi johtaa koko asian kieltämiseen. 

Luottamuksen puute tulee esille aineistossa useaa tahoa kohtaan. Työpaja-aikaan luottamus 

Luonnonvarakeskukseen organisaationa oli kokenut kolauksen metsien hiilinielukeskustelun myötä, 

eli sen organisaationa ei koettu olevan luottamuksen arvoinen. Maatalousalan tutkijoihin kyllä ihmisinä 

ja tutkija-ammatissaan asiantuntemuksensa pohjalta luotettiin, toisia arvostettiin enemmän ja toisten 

koettiin olevan lähinnä hyödyttömiä. Neuvojiin aineistossa luotettiin, samoin konemyyjien tiedoista 

oltiin kiinnostuneita. Sen sijaan ympäristölobbareihin ja eläinsuojelukeskustelun ”moottoreihin” ei 

keskusteluissa luotettu laisinkaan.  

Tiedon laadussa koettiin olevan ongelmia: luotettavaa ja puolueetonta tietoa koettiin olevan vaikea 

saada. Maatalousalan tutkijoiden toivottiin välittävän viljelijöille tietoja, tiedonvälityksen toivottiin 

tavoittavan viljelijöitä nykyistä paremmin ja viljelijät soittivat tutkijoille myös suoraan, mutta 

tutkimusorganisaatiot saivat pyyhkeitä tiedon piilottamisesta. Tutkija-viljelijä-neuvoja-yhteistyö, tiedon 

yhteiskehittely ja avoin vuoropuhelu tutkijoiden, viljelijöiden ja neuvojien välillä koettiin 

tiedontuotannossa hyvin olennaiseksi. Toimivien ilmastoratkaisujen löytämiseksi, esimerkiksi maan 

kasvukunnon hoidon osalta tau uusien viljelymenetelmien osalta, on myös aiemmissa tutkimuksissa 

nostettu esiin tutkijoiden ja viljelijöiden yhteistyön merkitystä, jotta löydettäisiin kontekstisidonnaisiin 

tilanteisiin sopivia keinoja (Himanen ym. 2016a; Ingram ym. 2016). Yhdessä kokeillen -selvityksen 

tekijät Kinnunen ja kumppanit (2019) painottavat, että maatalouden harjoittajat on otettava mukaan 

hankkeisiin kehittämään omaa elinkeinoaan. Tutkielman perusteella niin kyllä tilanne on nykyisinkin, 

koska viljelijät ovat mukana monessa tutkimushankkeessa. Viljelijä-tutkija-neuvoja –yhteistyö ja 

vuorovaikutus koetaan aineistossa olennaiseksi alan kehittämiselle. 

Kinnunen ja kumppanit (2019) huomasivat selvityksessään, että neuvonta ja koulutus koetaan 

viljelijöiden tarpeita palveleviksi tiedon lähteiksi. Myös työpajan aineistossa ne koettiin 

tiedontuottajatahoina tärkeiksi. Kuitenkin maatalousalan koulutuksen tarjoaman talousosaamisen 

vähyydestä oltiin huolissaan, ilmastotoimien kannalta on merkitystä myös sillä, minkä verran 

taloushuolet vievät viljelijän voimavaroja ja aikaa. Neuvonta koettiin yhteistyökumppaniksi. Tuli 

kuitenkin esiin, että neuvonta saattaa olla niin asiakaspalveluhenkistä, että neuvojat toimivat, kuten 

asiakas toivoo. Silloin voi käydä niinkin, että neuvoja ei kerro kaikkea ilmasto-osaamistaan, vaan vain 

sen teeman asioita, joita asiakas toivoo. 

Tutkielman mukaan viljelijöille olennainen toimintatapa ja tiedonsaantitapa on yhteistyö muiden 

viljelijöiden kanssa, viljelijöiden keskinäinen vuorovaikutus ja tiedonvaihto.  Samanlaiseen tulokseen 

vertaistiedonvälityksen aivan olennaisesta roolista ja sosiaalisten suhteiden tärkeydestä 
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tiedonlähteenä viljelijöille on päädytty myös Ruotsissa (Asplund 2018), Alankomaissa (Moerkerken 

ym. 2020), Kanadassa (Druschke ja Secchi 2015) ja USAssa (Tarnoczi & Berkez 2009) tehdyissä 

tutkimuksissa. 

Virtanen, Stenvall ja Rannisto (2015, 15-16) korostavat johtamisessa käytettävän tiedon laatua, 

sisällöllistä tarkoituksenmukaisuutta ja ajoittamista. Tutkielman perusteella näissä seikoissa on 

maatalouden ilmastotiedonvälityksessä parantamisen varaa. Tiedon koetaan tulevan myöhässä. 

Tiedon koetaan olevan liian irrallaan käytännöstä, pellolla tehtäviä kenttäkokeita lukuun ottamatta. 

Maatalouteen liittyvä tieto on paikkaperusteista, tiettyihin olosuhteisiin pätevää (Meuwissen ym. 

2019). Työpajassa koettiin, että tietoa yleistetään liikaa yleispäteväksi, vaikka Suomessa on hyvin 

monenlaisia luonnonolosuhteita, peltojen maalajeja, viljelykiertoja ja tuotantosuuntia.  

Tiedonvälityksen kanaviin liittyvät mahdollistajat ja esteet 

Tiedonvälityksen kanavina saavuttavina pidettiin aineiston mukaan ammattilehtiä (Maaseudun 

Tulevaisuus, Käytännön Maamies ja muut ammattilehdet). Yhdessä kokeillen –selvityksen mukaan 

erityisesti Maaseudun Tulevaisuus on olennainen tiedonvälityskanava viljelijöille (Kinnunen ym. 

2019). Tutkielmassa webinaareja pidettiin tiedon saatavuuden tasa-arvoa parantavana 

tiedonvälityskanavana.  

Tiedonvälityksen kanavissa aineistossa parhaiten toimivina pidettiin tapahtumia, seminaareja ja 

koulutuksia, joihin monipuolinen maatalousalan toimijoiden joukko kokoontuisi keskustelemaan. 

Viljelijöiden, tutkijoiden, neuvojien vuorovaikutus ja  tiedon yhteiskehittely koettiin olennaiseksi alan 

kehitykselle. Tämä toive kerätä monipuolinen maatalousalan joukko yhdessä tapahtumiin kehittämään 

yhdessä esimerkiksi viljelymenetelmiä ja pohtimaan niin sovellettavuutta, hyötyjä ja haittoja on 

havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Himanen ym. 2016a). Tämän voi tulkita 

kiinnostuneiden verkoston, ”community of practice”-verkoston kautta tapahtuvaksi ja toivotuksi 

oppimiseksi. (Clegg, Kornberger ja Pitsis 2012, 348.) Oppiminen voi tapahtua myös 

muodollisemmassa, sovitussa yhteistyösuhteessa (mt., 354.). Tällaisia yhteistyösuhteita aineiston 

mukaan on viljelijöiden kesken, sekä myös viljelijöiden ja neuvojien, ja viljelijöiden ja tutkijoiden välillä.  

Clegg ym. (2012, 335-336) nostavat esiin, että oppivassa organisaatiossa tärkeimpiä tietolähteitä 

eivät suinkaan ole tieteelliset tutkimustulokset tai oppikirjat, vaan tekemällä oppiminen, tarinat ja 

altistuminen onnistuneille esimerkeille. Tutkielman aineistossa koetaan tärkeiksi tietolähteiksi niin 

tutkimustulokset, tekemällä oppiminen kuin onnistuneet esimerkit. Onnistuneena esimerkkinä 

aineistossa mainitaan useampaan kertaan OSMO-hanke (Osaamista ja työkaluja 

resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hanke 2015-2019), jota Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutti koordinoi. Aineistossa, sitaateissa, on löydettävissä monta tarinaa tai 

kokemusten kertomusta ja kertomista, eli se on tapa, jolla tietoa maatalouden toimialan toimijoiden 

kohdatessa jaetaan. 
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Viestin laatuun liittyvät mahdollistajat ja esteet 

Viestin laatuun liittyvissä mahdollistajissa ja esteissä Wilson (2007) huomioi erityisesti selkeiden 

johtopäätösten ja toimintaohjeiden esittämisen olevan vaikuttavaa. Suomessa viestin laatuun liittyviä 

suurempia esteitä vaikuttaisivat tutkielman perusteella olevan tiedon suuri määrä, tietotulva ja tiedon 

hajanaisuus, sirpaleisuus ja siiloutuneisuus. Silloin tarvitessaan tietoa sitä on vaikea tarpeisiinsa 

löytää. Samalla käytännönläheisten toimintaohjeiden koetaan puuttuvan. Käytäntöön suuntautuvan ja 

alueellisesti ja tuotantosuunnittain räätälöidyn ilmastotiedon toiveet ovat tulleet aiemmin esille 

Mäkinen ym. (2017) ja Asplund (2018) tutkimuksessa. Myös Kinnunen ja kumppanit (2019) kertovat 

maatalouden ympäristö- ja ilmastotiedonvälityksen ongelmaksi sen, että tietotulvasta on vaikea löytää 

olennaisimmat ja omalle tilalle sopivat ratkaisut. Heidän selvityksensä perusteella viljelijät toivoivat 

kohdennettua, lähdeviitteet sisältävää ja hyvin perusteltua tutkittua tietoa, jota voi soveltaa omalla 

tilalla. Nämä samat seikat korostuvat myös tässä tutkielmassa. Tiedon suuri määrä tuottaa viidakon, 

josta tarvittavan tiedon löytäminen on vaikeaa. Kohdennettu, kohderyhmän tarpeisiin vastaavan 

käytännönläheisen tiedon saatavuus on tutkielman perusteella ongelma. Maatalouden ilmastotietoon 

halutaan tutkielman aineistossa lähteet näkyviin. Pelto-oloissa kenttäkokeissa tuotettua tietoa 

arvostetaan eniten.  Työpajan ajankohdan (18.4.2018) jälkeen on marraskuussa 2019 julkaistu kirja 

Ilmastoviisas maatilayritys (Peltonen 2019). Tuo ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen 

yhteistyönä tuotettu opas kokosi ilmastotietoa yhteen pakettiin viljelijöille, neuvojille ja opiskelijoille 

suunnatussa muodossa. Aiemmasta maatilojen ilmastoaiheisesta oppaasta oli kulunut ainakin 15 

vuotta.  

Viljelijät toivovat käytännönläheisempää, viljelyyn sopivaksi kehystettyä tietoa. Ruotsalaisten 

viljelijöiden näkemysten mukaan uskottavaa ilmastotietoa, on käytännönläheinen tieto. Sellaista 

käytännönläheistä tietoa saa helpoiten toisilta viljelijöiltä. (Asplund 2018.) Työpajan pohjalta 

koostettuna Suomessa viestin laadussa asiapainotteinen, käytännönläheinen, tutkimuspohjainen ja 

ratkaisuhakuinen viestintä koettaisiin mahdollistajaksi, jos sellaista olisi tarjolla. Tutkielman 

perusteella ilmastotiedonvälityksen toivottaisiin Suomessa olevan paikallisiin tai alueellisiin 

olosuhteisiin sopivaa. Ruotsalaisten viljelijöillä on samankaltainen toive (Asplund 2018). 

Paikkaperusteinen tiedonvälitys on myös suuri mahdollisuus. Kestävät ratkaisut luodaan paikallisten 

olosuhteiden ja resurssien pohjalta, se antaa mahdollisuuden monenlaisilla erilaisille ratkaisuille. 

Alueellinen ja teemallinen kohdentaminen on myös monien maaseudun kehittämistoimijoiden ja 

kehittämishankkeiden vahvuus.  

Suomen ilmastopaneelin (Ollikainen ym. 2014, 3) esiin nostamista maatalouden rooleista 

ilmastokysymysten suhteen työpaja-aineistosta löytyvät kaikki kolme näkökulmaa: maatalous 

sopeutumishaasteita kohtaavana uhrina, maatalous päästöjen aiheuttajana ja maatalous ratkaisujen 

tarjoajana hiilensidonnan kautta. Tutkielman aineistossa koetaan, että julkisessa keskustelussa esillä 

on vain maatalouden rooli päästöjen aiheuttajana ja sekin hyvin syyllistävässä ja asioita 

ymmärtämättömässä sävyssä. Tämä ilmastokeskustelun kapeus on ongelma, koska siinä 

maataloudelle asetetaan ulkopäin rooli vain päästöjen aiheuttajana ja se on eri, kuin viljelijöiden oma 
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jäsennys ja oma näkemys rooleista ilmastotoimissa. Ulkoapäin annettu identiteetti ja rooli on 

keskustelun lähtökohtana ongelmallinen, koska se luo erottamista ja syrjintää (Dervin 2016, 16). 

Kinnunen ja kumppanit (2019) selvityksessään nostavat esiin, että viljelijät kokevat monet ilmasto- ja 

ympäristökeskustelut erittäin syyllistäväksi. Sama tulee esille myös tässä tutkielmassa. Oman äänen 

kuulumattomuus ja keskustelun syyllistävyys on maatalouden ilmastotiedonvälityksessä este. 

Ilmastokeskustelun ajautuminen julkisessa keskustelussa tiettyjen ideologisten tahojen areenaksi tai 

osaksi ympäristö- ja eläinoikeuskeskustelua, joista on aiempia huonoja kokemuksia, on maatalouden 

ilmastotiedonvälitykselle mielestäni aineiston perusteella suuri uhka. Erilaiset ympäristölinkitteiset 

keskustelut voidaan helposti niputtaa saman sateenvarjon alle. Jos jokin niistä keskusteluista koetaan 

minuutta uhkaavaksi, se ei houkuttele oppimaan uutta, vaan synnyttää kuiluja ja saa karttamaan 

ympäristöteemaisia keskusteluja. Jarvis (2010, 134) nostaa esiin sen, että aikuiset oppivat parhaiten, 

kun kokevat, että eivät ole minuudeltaan uhattuina.  

Aineistoissa esiin tullut arvostuksen osoittaminen ruoantuotantoa kohtaan olisi monesta syystä 

oikeutettua ja tärkeää. Erityisesti ilmastotiedonvälityksen osalta tässä olisi olennaisena seikkana 

sekin, että kun ihmiset kokevat tulleensa kuulluiksi ja arvostetuiksi, heidän motivaatiollaan toimintaa 

kohtaan on tapana parantua (Lonka 2014, 188-189). Ilmastonmuutoksen aiheuttamat olosuhteiden 

muutokset ovat haastavia: kukaan ei tiedä, miten vehnää voidaan viljellä, jos keskilämpötila nousee 

neljä astetta (Asseng ym. 2015).  Jo nykyiset vaihtelevat sääolot ovat Suomessakin viljelylle 

haastavia. Jos tulevaisuudessa aiotaan syödä ja pysyä hengissä, niin mielestäni on tästäkin syystä 

arvostettava maatalouden kehittämistä ja kehittämistä käytännössä tekeviä viljelijöitä ja tarjottava 

heille mahdollisuuksia ja tukea ilmastonmuutokseen varautumiseen. 

Tiedonvälityksessä yhtenä esteenä tutkielman aineiston pohjalta on tiedossa yksityiskohtien 

korostuminen ja kokonaisuuden unohtuminen. Viljelijöiden käytännön tarpeita ymmärtämätön, 

laajempaan kontekstiin asettamaton ja taustaymmärryksen luomisen ohittava tieteellinen 

pikkuyksityiskohtaa esittelevä heikosti popularisoitu tieto voi pahimmillaan johdatella käytännöllisiä 

ihmisiä ”korkeariskisiin” käytännön toimiin ja ”harhaan” (Lacey ym. 2015, 203-204). Viljelijöille 

olennaista on tilan kokonaisuuden hallinta. Kinnunen ja kumppanit (2019, 42) huomasivat, että 

viljelijät toivoisivat erityisesti erilaisia ratkaisuja vertailevaa tietoa, johon olisi yhdistetty tietoa 

taloudellisista vaikutuksista. Myös Mäkinen ym. (2017) nostaa esiin, että viljelijät toivovat 

ilmastotoimien yhteydessä tietoa niiden vaikutuksista tilan kannattavuuteen. 

Työpajassa toivottiin positiivista, toimivia ratkaisuja esiin nostavaa viestintää, ei pelottelua vaan toivon 

ja tulevaisuususkon luomista. Lehtonen ja Cantell (2015, 5) tuovat esiin, että ilmastokasvatuksessa 

(myös aikuisille suunnatussa ilmastokasvatuksessa) ”oppimismotivaation kannalta toiminnallisuus ja 

positiivinen ilmapiiri sekä toisaalta kriittisen ajattelun ja aktiivisen toimijuuden tukeminen ja 

tulevaisuuden toivon luominen ovat keskeisiä lähtökohtia”. Myös muiden tutkimusten mukaan 

ilmastotiedon tulisi olla käyttökelpoista ja taloudellisia hyötyjä tuovaa ja toimintaan motivoivaa, ei 

tuomiopäivän julistuksia, sillä sellaiset viestintätyylit tutkimusten mukaan aiheuttavat lisästressiä ja ne 
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voivat vähentää tulevaisuuden sopeutumiskyvyn rakentamishalua (Fleming ym. 2015; Mäkinen ym. 

2017; Pulkka ja Vainio 2019).     

Yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyvät mahdollistajat ja esteet 

Tutkielman mukaan yksi olennainen kohderyhmään liittyvä seikka on ymmärtää maataloustuotannon 

heikko taloudellinen tilanne. Taloudellisia resursseja niihin kehittämistoimiin, joita haluttaisiin tehdä, ei 

välttämättä ole. Siinä tilanteessa ilmastotoimien ”vaatimukset” voivat tuntua siltä, että viljelijöitä 

ajetaan puun ja kuoren väliin. Myös Kinnunen ja kumppanit (2019, 41) korostavat, että taloudelliset 

realiteetit olisi hyvä ymmärtää viestinnässäkin, vaikka niitä seikkoja ei voi viestinnällä korjata.  

Moerkerken ym. (2020) ovat omassa tutkimuksessaan huomanneet, että ulkoiset tekijät, kuten 

taloudelliset haasteet, vaikuttavat vahvasti viljelijöiden ympäristötietoisuuteen. Moerkerken ym. (2020) 

tuovat tutkimuksessaan esiin, että Alankomaissa vuosina 2012-2015 toteutettiin suuri hallinnon 

organisoima ilmastotiedonvälityskampanja viljelijöille. Tuona aikana viljelijöiden halukkuus 

ilmastotoimiin laski merkittävästi, riippumatta siitä, tiesivätkö edustavan otokset viljelijät 

tiedonvälityskampanjan olemassaolosta. Viljelijöiden lopahtaneeseen halukkuuteen ilmastotoimintaan 

vaikuttivat paljon ilmastoviestintää enemmän maatalouden taloustilanne ja yhteiskunnan poliittinen 

tilanne. Viljelijän elämässä kestävyyden osa-alueet kietoutuvat vahvasti yhteen (Mahmoudi ja Knierim 

2015). Maatiloilla päätöksenteko on monimutkainen prosessi, jossa pyritään huomiomaan 

monenlaisia riskejä, luonnonoloista, taloudesta ja yhteiskunnasta aiheutuvia (mt. 2015). 

Maatalouden heikko taloudellinen kannattavuus vaikuttaa myös alan sopeutumiskykyyn 

ilmastonmuutokselle. Ruokajärjestelmän sopeutumiskykyä tutkineet Himanen ym. (2012) ja Himanen 

ym. (2016b) tuovat esiin, että sopeutumiskyvyn taloudelliset rajat ovat lähimpänä alkutuotannossa. 

Meuwissen ym. (2019) nostavat esiin, että maatalouden resilienssiä ei voi tutkia vain yhden 

ulottuvuuden, kuten ilmastonmuutoksen, suhteen, vaan on huomioitava myös muut resilienssin 

ulottuvuudet, kuten talous ja mediajuttujen koettu sävy.  

Työpajakeskusteluissa koetaan, että viljelijöiden oma näkökulma ilmastokysymyksiin ei pääse 

yhteiskunnassa esiin. Viljelijöiden käyttämät käsitteet ja asioiden haltuunoton tavat jäävät jalkoihin ja 

muut tahot määrittelevät, mistä asioista ja miten keskustellaan. Työpajaosallistujilla oli paloa saada 

tilannetta muutettua. He halusivat, että viljelijöiden rooli saisi enemmän arvostusta. He halusivat olla 

proaktiivisia ratkaisujen tarjoajia ja keskustelun teemojen määrittelijöitä (Williams ym. 2015, 83), 

reaktiivisen puolustautumisroolin sijaan. Myös Kinnunen ja kumppanit (2019, 27) tuovat esiin, että 

maatalouden ympäristövaikutuksista käytävässä keskustelussa pääsevät ääneen tutkijat, 

viranomaiset ja muut asiantuntijat, mutta eivät viljelijät. 

Ilmastotiedonvälityksessä viljelijöiden oman äänen kuulumattomuus ilmastokeskustelussa on vakava 

este. Se, miten yhteiskunnassa asioista keskustellaan, mistä keskustellaan ja kenen käsitteiden ja 

ajatusmallien kautta, on osa määrittelykamppailua (Laine ja Jokinen 2008, 59-60). 

Määrittelykamppailuissa on kyse sekä yksittäisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuista, mutta 
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myös laajemmin todellisuuden ideologisesta määrittelystä. Todellisuuden määrittely tuo ideologista 

valtaa sille taholle, jonka määritelmiä käytetään. Määrittelyvallan saaminen liittyy myös siihen, 

ollaanko halukkaita suostumaan tahon esittämiin ratkaisuihin, kenen valtaa yhteiskunnassa niiden 

ratkaisujen koetaan lisäävän. Määrittelykamppailut eivät ole vain sanallisia, ideoiden maailman 

kampppailuja, vaan niillä on usein vaikutuksia myös konkreettisiin ratkaisuihin, materiaalisen 

maailman todellisuuteen. Erimielisyydet rakentuvat yhteismitattomille tietojen, intressien ja 

päämäärien kimpuille, jotka ovat toisaalta tilannekohtaisia ja toisaalta historiallisesti rakentuneita. 

Maatalouden ympäristötoimien keskustelulla 1970-luvulta alkaen on määrittelykiistainen tausta 

(Jokinen 2008, 98-99). Vesiensuojelutoimista alkaneessa keskustelussa pilaantumisen määritelmät ja 

ratkaisuehdotukset ovat olleet sidoksissa toimijoiden intresseihin ja toimijoiden välisiin valtasuhteisiin. 

Ratkaisuehdotusten taustalla ei ole vain eroja maataloussubstanssin tai taloudellisten seikkojen 

tietämisessä, vaan eroja on myös ehdottajien tavoitteissa. Se, kenen ratkaisuehdotuksille annetaan 

arvoa yhteiskunnassa, vaikuttaa eri toimijaryhmien intressiristiriitojen voimistumiseen tai 

vaimentumiseen. Maatalouden kestävyyden eri ulottuvuuksia ja systeemistä muutosta 

poikkitieteellisesti yhdessä sidosryhmien kanssa tutkiva agroekologia syntyi tieteenalana vasta 1980-

luvun lopulla (Helenius, Francis ja  Wezel 2019), eli maatalouden kokonaiskestävyyden 

huomioimiseen pyrkivää tieteellistä tietoa on ollut ylipäätään saatavilla vasta lyhyen aikaa.     

Jos ilmastokysymyksiä lähestyttäisiin viljelijöiden itse käyttämillä käsitteillä ja viljelyn 

perusmotivaatiolähteiden kautta, antaisi se viljelijöille tavan ottaa asiaa itse haltuun ja saada valtaa 

ilmastokeskustelun näkökulmien määrittelykamppailuissa. Maatalouden ilmastotiedonvälitykselle 

viljelijöiden oma lähestymistapa olisi vahvuus. Siihen kuuluu esimerkiksi maan kasvukunnon 

hoitamisen ajatus, tilan kehittämistoiveet, tilan vaaliminen seuraavalle sukupolvelle – eli pitkän 

aikavälin toiminnan ymmärrys, ymmärrys luonnonolojen valtavasta vaikutuksesta työhön ja satoihin ja 

monilla myös halu kokeilla uusiakin asioita yrittäjähenkisesti. Monet viljelijät haluaisivat pyrkiä kohti 

suurempaa tilan ravinne-, valkuais- ja energiaomavaraisuutta. Monille riskeihin varautuminen on myös 

tuttu ajatusmalli. Viljelijät ovat kiinnostuneita kehittämään ilmastoviisasta karjataloutta, kehittämään 

nurmentuotantoa uusissa talvehtimisoloissa ja sadonkorjuustragioissa ja kehittämään myös uusien tai 

uusvanhojen viljelykasvien viljelyä. (Savikko ja Himanen 2014.)  

Keskustelujen hengen tulisi rohkaista yhteistyöhön, ei kilpailuun, jos halutaan oppimista eikä toisten 

ihmisryhmien alistamista (Jarvis 2010, 134). Siksi olisi kriittistä pitää huoli siitä, että 

ilmastokeskustelussa pääsee kaikkien erilaisten tahojen oma ääni esiin, jotta ”julkisuuspelin” hyvin 

hallitsevat tahot eivät määrittele näkökulmia, joilla ilmastokeskustelua julkisuudessa käydään ja 

ilmastoratkaisuja määritellään. Eri alojen ilmastoratkaisut tietävät ja kehittävät sen alan toimijat, eivät 

kansalaisaktivistit tai poliitikot. Ilmastokeskustelulle ja ilmastoratkaisujen edistymiselle yhteiskunnassa 

ja resilienssin kehittymiselle olennaista olisi keskustelun moniäänisyys (Dervin 2016, 53). 

Eri ryhmien oman äänen, omien sanojen ja omien tiedon haltuunottotapojen kuuluminen 

keskustelussa on osa myös deliberatiivisen, neuvottelevan, demokratian ajatusta (Nerlich ym. 2010). 

Eloisa keskustelu ei suinkaan ole merkki konsensuksen puutteesta tai tiedon puutteesta vaan 
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ennemminkin keino pitää ihmisten yhteys asiaan elävänä eikä sellaisten toimijoiden kontrollissa, 

joiden omat oletukset ja käytännöt voivat olla osa ongelmaa (mt.).  

6.2 Virallisten ja epämuodollisten ohjauskeinojen ristiriitaisuudet 
sopeutumiskyvyn heikentäjinä 

Marttinen ym. (2017, 23) nostavat esiin, että ohjauskeinot voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Tutkielman perusteella maatilojen taloudellinen ohjaus ja tiedollinen ohjaus ilmastotoimista voivat 

Suomessa olla välillä osittain ristiriidassa keskenään. Aineistossa nousee esiin, että maatiloihin 

kohdistuva taloudellinen ohjaus kannustaa tilakokojen kasvattamiseen kannattavuuden parantamisen 

keinona. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja informaatio-ohjauksen kanssa. Maan kasvukunnon kannalta 

peltotöiden ajoittaminen maaperän kosteuden kannalta oikeisiin ajankohtiin on olennaista, mutta se ei 

ole mahdollista, kun peltoalaa on paljon ja sääolot keväisin ja syksyisin vaihtelevia. Tilakoon 

suurentaminen voi myös vaatia suuria investointeja, eli suuria lainoja, ja tämä aiheuttaa taloushuolia. 

Taloushuolet ja työmäärä yhdessä voivat johtaa jaksamisongelmiin. Kinnunen ja kumppanit (2019, 

42) kirjoittavat, että viljelijöillä ”motivaatio ja halu oman ammatin kehittämiseen on kova, mutta

taloudellinen tilanne ja tiedon tai osaamisen epävarmuus ovat kehittämisen tiellä. Taloudelliset seikat 

vaikuttavat merkittävästi siihen, miten tilalla voidaan kehittää toimintaa ja työtapoja 

ympäristöystävällisempään suuntaan. Nämä realiteetit on ymmärrettävä, jos maatalouden kehitystä 

halutaan ohjata elinkeinon ulkopuolelta. Isoa osaa ongelmista ei ratkaista viilaamalla viestinnän sävyä 

tai kanavia.” 

Ilmastotoimien etenemättömyydessä kyse ei ole pelkästään tai suinkaan aina vain tiedonpuutteesta, 

vaan esimerkiksi yhteiskunnan ristiriitaisesta politiikkaohjauksesta (Uusivuori ym. 2015) ja akuuttien 

kriisien, konkreettisempien tavoitteiden ja nykyhetken stressitekijöiden hoitamisesta ensin (Ballantyne 

2016, 330; Fleming ym. 2015; Kerkkänen 2010; Uusivuori ym. 2015). Tiedon lisäksi ihmisten 

käyttäytymiseen vaikuttavat monet taustaseikat, kuten omat ja yhteisön arvot, kokemukset, 

osaaminen, toiminnan taidot, tekniset ratkaisut, taloudelliset kannustimet, lainsäädäntö ja erilaiset 

muut normit (Lehtonen ja Cantell 2015, 17). Toimijoiden muuttuminen ilmastovastuullisiksi voi törmätä 

ilmastovastaamattomien, kankeiden, instituutioiden luomiin esteisiin ratkaisujen käytäntöön saannille 

(Berg 2013; Collins ja Ison 2009, 364; Nerlich ym. 2010). Jos maa- ja metsätalouden ja maaseudun 

ilmastotoimet eivät etene, vika ei välttämättä ole tiedonvälityksessä tai aihepiirien toimijoissa, vaan 

asiaa voisi tarkastella laajemmin yhteiskunnan luomien toimintaedellytysten näkökulmasta.  

Hukkinen (1999, 19) korostaa, että monet epämuodolliset ohjauskeinot vaikuttavat ihmisten 

toimintaan, esimerkiksi kirjoittamattomat säännöt, tavat ja käytännöt. Meuwissen ym. (2019, 4) 

huomioivat, että maatalousjärjestelmien rakenteet ja paradigmat ovat historiallisesti rakentuneita ja 

muuttuvat hitaasti. He myös nostavat esiin, että maanviljelijöiden identiteetin olennainen 

rakennuspalikka on paikkaan kuuluminen. Tutkielman aineistossa nämä seikat tulevat esille 
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sukupolvenvaihdoksesta käydyssä keskustelussa, tilanteeseen vaikuttaa hyvin monta muuttujaa. 

Aineistossa myös pohditaan, että tiedollisen ohjauksen ristiriitaisissa tilanteissa viljelijät kokevat 

turvallisemmaksi jatkaa omalla tilalla tutuilla toimintatavoilla. Työpaja-aineistossa pohditaan myös, 

että millä seikoilla kannattavuutta mitataan. Kirjoitetuissa ”säännöissä” kannattavuutta mitataan 

talousluvuilla. Kirjoittamattomissa käytännöissä elämänratkaisujen kannattavuutta mitataan 

mielekkään työn ja luonnonläheisyyden kokemuksilla. Paikkaan kuuluminen tulee esille myös siinä, 

että viljelijät etsivät juurikin omalle tilalle sopivia ratkaisuja, ja he haluavat kehittää sille paikalle 

sopivia kestäviä ratkaisuja ja vaalia tiettyä paikkaa. Abstraktilla tasolla oleva yleisohje, saati 

abstraktilla globaalilla tasolla kerrottu ilmastotieto, ei palvele tiedontarpeita.    

6.3 Resilienssin haasteet 

Maatalousjärjestelmien resielienssin haasteista  (Meuwissen ym. 2019,3) aineistosta löytyvät kaikki 

neljä haasteryhmää. Maataloudella koetaan olevan taloushaasteita ja sen koetaan moninkertaistavan 

muut murheet. Ruuan halpuus ja halpuuttaminen koetaan huolestuttavina. Yhteiskunnalliset haasteet 

tulevat esiin koettuna arvostuksen puutteena ja siinä, että maataloudelle asetetaan suomalaisessa 

yhteiskunnassa syyllisen roolia moneen asiaan, vaikka maatalous voitaisiin nähdä myös elintärkeänä 

ruoan tuottajana ja monien ekosysteemipalveluiden tuottajana ja suomalaisesta maatalousalan 

osaamisen tasosta voitaisiin olla ylpeitä. Institutionaaliset haasteet liittyvät maatalouden 

tukijärjestelmän toimivuuteen ja myös alan kiinnostavuuteen uusille viljelijöille, sekä tutkimustiedon 

saatavuuteen. Ympäristöhaasteista työpajassa keskusteltiin erityisesti ilmastonmuutoksen tuomien 

haasteiden näkökulmasta.  

Maatalouden tukijärjestelmän luomassa ajattelumallissa on päädytty ongelmalliseen tilanteeseen siinä 

suhteessa, että aineistossa kerrotaan tukijärjestelmä osittain miellettävän tuhojärjestelmäksi. 

Tulkitsen aineistosta, että taloudellisesti järjestelmä on tärkeä tukijärjestelmä, mutta liialliseksi koettu 

kontrollointi, sääntely, valvonta ja paperibyrokratia koetaan vapaudelle henkisenä tuhojärjestelmänä. 

Jarvis (2010, 135) kirjoittaa ihmisten johtamisesta ja kohtelusta ja sen pohjautumisesta erilaisiin 

ihmis- ja oppimiskäsityksiin. Ajattelutapojen perusero pohjaa siihen, ajatellaanko ihmisiä joukkona, 

joka yrittää vältellä työtä ja tarvitsee kontrollointia ja määräilyä, vai ajatellaanko ihmisiä joukkona, joka 

on motivoitunut kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Se, millaista ilmapiiriä ja ihmiskäsitystä instituutio 

edistää, vaikuttaa myös kohderyhmän toimintatapaan. Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen 

motivaatioon ja ulkoiseen motivaatioon (Lonka 2014, 168). Sisäisessä motivaatiossa toiminta tai 

toiminnan tapa on itsessään motivoivaa ja vie mennessään. Ulkoisessa motivaatiossa ihmistä pitää 

houkutella toimimaan palkkioiden ja rangaistusten avulla. Liiallinen ulkoisten palkkioiden ja 

rangaistusten korostaminen saattaa tappaa sisäisen motivaation. Sisäisen motivaation syntymiseen 

tarvitaan sopivan haastava tehtävä, riittävä pystyvyyden tunne, uteliaisuutta ja mielekäs asiayhteys. 

Ihmisen on vaikea olla kiinnostunut asioista, joista hän ei tiedä mitään, tai joissa ei usko olevansa 

hyvä. (Lonka 2014, 169.) Tilanteeseen voisi auttaa, jos löydettäisiin viljelijä-neuvoja-tutkimus-hallinto 
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–yhteistyöllä toimintamalleja, jotka tukisivat viljelijöiden kokeilunhalua ja yleistä innovaatio-osaamista. 

Se voisi luoda sisäistä motivaatiota ja edistää oppimista kokeiluiden kautta. 

 

Maatalousjärjestelmän resilienssiä voidaan arvioida analysoimalla resilienssin piirteitä 

(monimuotoisuus, avoimuus, palautekytkennät, moduuleista koostuminen, reservit ja resurssit) 

suhteessa maatalouden käytäntöihin, ikärakenteeseen, hallintoon ja riskienhallintatapaan ja näiden 

kaikkien sopeutumiskykyyn (Meuwissen ym. 2019, 6-7). Tutkielman perusteella Suomessa 

maatalousjärjestelmien resilienssiä auttavat maatalouden käytännöissä oppiminen muilta (avoimuus) 

ja viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyö (avoimuus). Käytettävissä olevat reservit ja resurssit 

ovat taloudellisen pääomien suhteen heikot, mikä heikentää resilienssiä. Nuorien viljelijöiden 

saamisesta alalle työpajassa oltiin hieman huolissaan, eli ikärakenteen monimuotoisuudessa olisi 

kehitettävää, myös resilienssin vahvistamisen näkökulmasta. Politiikan ei koettu olevan maataloutta 

ymmärtävää, eli se ei ainakaan vahvistanut maatalousjärjestelmien resilienssiä. Tukijärjestelmä on 

tutkielman mukaan taloudellisesti tärkeä (parantaa resursseja ja reservejä), mutta se ei rohkaise 

aloitteellisuuteen, eli se ei tue modulaarisuutta. Riskienhallinnan osalta yhteiskunnassa oli 

maatalouden resilienssiä vähentäviä piirteitä. Esimerkiksi viljelijät kokivat, että maataloutta ei 

yhteiskunnassa arvosteta, eli viljelyyn liittyviä palautekytkentöjä ei yhteiskunnassa ymmärretä. 

Negatiivinen mediahuomio ja sävyltään syyllistävä ilmastokeskustelu koettiin myös resilienssiä 

vähentävänä. Mahdollisuuksia oppimiseen (modulaarisuus) suomalaisessa yhteiskunnassa 

tutkielman aineiston perusteella on tarjolla.   

 

6.4 Sopeutumiskyvyn rakentaminen oppimisena 
 
 

Työpajassa pohdittiin myös tiedon, arvojen ja politiikan suhdetta, filosofisellakin tasolla. 

Keskusteluissa pohdittiin tiedon luonnetta ja varmuutta, mistä voisi viljelijän työssä tietää, mikä seikka 

johtuu mistäkin, koska muuttujia ja syitä voi olla monia, ja mistä silloin tietää, mikä on totta. 

Työpajassa pohdittiin, että saatavia tietoja ja kokemuksia tulkitaan aiempien tietojen ja kokemusten 

pohjalta. Työpajassa toivottiin käytännönläheistä tietoa, eri paikkoihin ja konteksteihin soveltuvaa 

tietoa ja myös mahdollisuuksia keskustella yhdessä maatalousalan toimijoiden kanssa ja kehittää 

tietoa näin yhdessä. Pohdinnat voi liittää siihen, mistä tieto tulee ja kuka määrittelee mikä on oikeaa, 

hyödyllistä tai jollain muulla tavoin merkityksellistä tietoa? Lindblom-Ylänne, Nevgi ja Kaivola (2004, 

73-74) kirjoittavat erilaisten tietokäsitysten osatekijöistä. Nämä ovat tiedon varmuus (käsitykset ja 

uskomukset tiedon varmuudesta, jatkumo varmasta totuudesta ihmisen tuottamaan epävarmaan 

tietoon), tiedon yksinkertaisuus (jatkumo yksinkertaisesta ja konkreettisesta tiedosta kompleksiseen, 

suhteelliseen ja kontekstisidonnaiseen tietoon), tiedon lähde (jatkumo ulkopuoliselta auktoriteetilta 

saadusta tiedosta henkilökohtaisesti muodostettuun tietoon) ja tietämisen perustelut (perustelu voi 

olla tieto, näyttö tai päättely). Lindblom-Ylänne ja kumppanit (2004, 72) kirjoittavat Säljötä (2001) 

mukaillen: tieto rakentuu luomalla merkityksiä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Aineistosta on 



64 

 

löydettävissä erilaisia tietokäsityksiä. Aineistosta löytyvät eri käsitykset voi suppiloida tuohon 

tiivistykseen, että tieto rakentuu luomalla merkityksiä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Jack Mezirowin mukaan oppiminen on merkitysten antamista kokemuksille aiemman tiedon pohjalta, 

kokemusten reflektoinnin tulos ja näkökulman huomaamista/vaihtamista, oppiminen on myös 

tietoiseksi tulemista psyko-kulttuuristen oletusten rajoituksista sille, miten näemme itsemme ja 

ihmissuhteemme (Jarvis 2010). Tutkielman aineistossa oppiminen näyttäytyy sekä yksikehäisenä että 

kaksikehäisenä oppimisena (single-loop learning ja double-loop learning), (Clegg ym. 2012, 343; 

Mintzber ym. 2005, 209). Toisaalta halutaan saada tietoja, joilla viljelijät voivat hioa nykyisiä 

toimintatapoja paremmiksi, ja myös halutaan tietolähteitä, joilla esimerkiksi nykyisenkaltaista 

maatalouden tukijärjestelmää voidaan viilata tehokkaammin ympäristövaikutuksia tuottavaksi 

pienemmällä paperibyrokratialla. Toisaalta keskusteluissa pohditaan uusia näkökulmia uhaksi 

koettuihin asioihin, uusia näkökulmia kannattavuuteen, keinoja viljelijöiden ja kuluttajien uudenlaiseen 

kumppanuuteen ja näkökulmia siihen, millaista yhteiskuntaa kohti kannattaisi pyrkiä.  
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7. Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa selvitettiin maatiloille kohdistuvan ilmastotiedonvälityksen esteitä ja 

mahdollistajia. Tutkimuksen laajempana tavoitteena on saada eväitä laadukkaaseen 

ilmastotiedonvälitykseen. Tämän tutkielman lähestymistavan pohjana on, että sopeutumiskyvyn 

yhtenä olennaisena osatekijänä on tieto. Sopeutumiskyvyn kasvattamiseen tarvittavaa tietoa voi 

saada lisää oppimisen kautta. Tutkielman aineistona on työpajan keskusteluaineisto, joka on kerätty 

learning cafe –menetelmällä huhtikuussa 2018.  

Tämän tutkielman mukaan olennaisimpia ilmastotiedonvälityksen esteitä ovat käytännönläheisen 

tiedon puute, luotettavan tiedon puute, sekä kokemus ilmastokeskustelun syyllistävyydestä ja 

kokemus arvostuksen puutteesta viljelijöiden työlle. Maatilojen talousongelmat sekä viljelijöiden oman 

äänen kuulumattomuus julkisessa keskustelussa ovat yhteiskunnallisessa kontekstissa 

ilmastotiedonvälitykseen vaikuttavia estäviä tekijöitä. Olennaisimpia ilmastotiedonvälityksen 

mahdollistajia ovat viljelijöiden monimuotoisuus, viljelijöiden keskinäinen yhteistyö sekä tiedon 

yhteiskehittely viljelijä-neuvoja-tutkija –yhteistyöllä. Suomessa ilmastotiedonvälityksessä viestin 

laadussa asiapainotteinen, käytännönläheinen, tutkimuspohjainen ja ratkaisuhakuinen viestintä 

koetaan mahdollistajaksi. Maatilojen sopeutumiskykyä voisi ilmastotiedonvälityksessä vahvistaa 

esimerkiksi pelloilla tehtävien maatalouden kenttäkokeiden ja havaintoruutujen esittelyillä 

pellonpiennarpäivissä, sillä pellolla todentuva käytäntöön suuntaava tieto on viljelijöiden 

näkökulmasta luotettavinta. Top-down –suuntaisen ilmastotiedonvälityksen sijasta maatalouden 

sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen voisi paremmin vahvistaa viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden 

yhdessä toteuttamien käytännön kokeiluiden kautta saatavan tiedon avulla.   

Viljelijöille ilmastoviestinnässä tärkeää on se, että viestintä on viljelyn arkeen sopivaa. Tiedonvälittäjän 

tulee siis tuntea maanviljelyä, kohderyhmän monimuotoisuutta ja eri tuotantosuuntien käytäntöjä niin, 

että tieto on käytännönläheistä ja käytettävissä olevaa, eikä  abstraktia ja irrallaan maanviljelyn 

käytännöistä. Tiedon tulisi päästä hyödyllisen (useful)-tasolta käyttökelpoisen (usable)-tasolle. 

Viljelijöille tärkeää on myös kokemus siitä, että viestinnässä välittyy maanviljelyn arvostus.  

Aineiston tulkintani perusteella olisi kriittistä pitää huoli siitä, että ilmastokeskustelussa pääsee 

kaikkien erilaisten tahojen oma ääni esiin, ei niin, että jotkut ”julkisuuspelin” hyvin hallitsevat tahot 

määrittelevät ne näkökulmat, joilla ilmastokeskustelua julkisuudessa käydään ja ilmastoratkaisuja 

määritellään. Eri alojen ilmastoratkaisut kehittävät sen alan toimijat. Viljelijöiden oma ääni, heidän 

tapansa ottaa asioita haltuun ja heidän määritelmänsä maatalouden ilmastotoimista ei julkisuudessa 

näy, tai ei ainakaan aineiston keräämisen aikaan näkynyt, mikä tuli hyvin esiin aineistossa.  

Hyviä esimerkkejä onnistuneesta ilmastoviestinnästä aineistosta löytyy myös. OSMO-hanke saa 

useampia mainintoja erityisen onnistuneena hankkeena tutkija-neuvoja-viljelijä-vuorovaikutuksen 
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toimivuudesta ja käytännönläheisyydestä. OSMO-hankkeessa ytimessä on ollut maan kasvukunnon 

hoito. Se on viljelijänäkökulmasta lähtevä tapa lähestyä myös ilmastonmuutokseen varautumista. Se 

on myös viljelyn ajatusmaailmaan, maan viljelyyn, maan arvostamiseen ja peltojen hoitamiseen 

sopiva lähestymistapa. Maan kasvukunnon hoito on myös keino, joka voi tuottaa parempia satoja, 

mahdollistaa uusia viljelykasveja ja tuottaa tulevaisuudessa viljelijälle taloudellistakin hyötyä. 

 

Maatalouden ilmastoviestinnän käytännönläheisyyden, oikea-aikaisuuden ja tavoittavuuden 

kehittämisen kannalta oleellisena asiana esiin nousi, että Suomesta puuttuu ”extension service” –

tyyppinen toiminta. Muutamassa muussa maassa maatalousalan tutkijat käyttävät osan työajastaan 

tiedonvälitykseen viljelijöille ja kuluttajille, neuvontaan ja kouluttamiseen. Reijo Karhisen (2019) 

raportissa ”Uusi alku” Suomeen ehdotettiin perustettavaksi maatalousalan osaamis- ja palvelukeskus. 

Monissa tutkimuslaitosten hankkeissa seminaareilla, työpajoilla ja verkkoviestinnällä tiedonvälitystä 

tehdään. Viljelijät kysyvät puhelimitse ja sähköpostilla tutkijoilta myös suoraan neuvoja ja tutkijat 

kyselevät tutkimustarpeita ja hankeideoita/tarpeita suoraan viljelijöiltä. Viljelijä-tutkija-neuvoja –

vuorovaikutus ja tiedon yhteiskehittely koetaan alan kehittämiselle ja myös resilienssiä lisäävien 

ratkaisujen luomiselle olennaiseksi. Eli tutkija-neuvoja-viljelijä –yhteistyötä Suomessa paljonkin 

tehdään, ja se koetaan olennaiseksi, mutta haaste on, että toiminta tapahtuu suurelta osin 

hankkeiden varassa. Kenties olisi apua, jos siihen voisi kehitellä vakiintuneen ”alustan”, jossa 

tiedonvälitys ja yhteistyö olisi jatkuvaa. Sellaista alustaa, nimellä ”AgriHubi”, maatalousyritysten 

osaamisverkosto, ollaan parhaillaan kehittämässä Luonnonvarakeskuksen, ProAgrian ja maa- ja 

metsätalousministeriön yhteistyönä (Forsman-Hugg 2020). Alustan alkuvaiheessa pääpaino on 

talousosaamisessa, ei yleisessä innovaatio-osaamisessa saati ilmastotiedonvälityksessä, mutta 

koska tutkielman pohjalta nämä kaikki seikat kytkeytyvät yhteen, niin toimintamallin syntyminen 

saattaisi edesauttaa alaa laajemminkin. 

 

Maatiloille suunnatussa ilmastotiedonvälityksessä olisi vielä runsaasti tutkittavaa esimerkiksi siinä, 

millaiset ratkaisut olisivat toimivia, miten tutkimustietoa tulisi viestiä, jotta se olisi käytännönläheistä ja 

tavoittavaa ja miten kohderyhmäkohdennusta on mahdollista tehdä. Viestinnän osalta kiinnostaa olisi 

tutkia tarkemmin, miten ilmastotiedonvälitys näyttäytyy osana laajempaa viljelijöille suunnattua 

viestintää tai osana ympäristöviestintää. Yhteiskunnallisesti mielenkiintoisia tutkimus- ja 

kehittämiskohteita löytyisi esimerkiksi siitä, miten ilmastokeskustelussa voisi avata väyliä 

viljelijälähtöiselle ilmastokeskustelun käymiselle ja miten ruoantuotannolle saisi yhteiskunnassa lisää 

arvostusta. Olennainen tutkimuskohde olisi, miten maatalouden innovaatio-osaamista ja kokeiluja 

voisi kehittää ja rohkaista.  
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Yhteinen keskustelu:  
miten maatilojen ilmastonmuutokseen 
varautumista voi ohjata tiedolla 
12.4.2018 

Ryhmäkeskustelujen aiheet: 

1. Mitä ongelmia nykyisessä tiedolla ohjaamisessa on?

2. Miten tiedon saisi kulkemaan viljelijöiltä politiikan tekijöiden suuntaan?

3. Mitä tiedolla ohjaamisessa pitäisi tutkia ja miten?

4. Minkälaisin keinoin viljelijöiden hyvinvointia ja jaksamista voisi tukea?

Etäosallistujien näkemykset liitetty osaksi kutakin kysymystä. 

Liite 2. Työpajan keskusteluosion yhteenveto
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1. Mitä ongelmia nykyisessä tiedolla ohjaamisessa on?
Moderaattorina Elina Nurmi

Ryhmäkeskustelut painottuivat eniten uskottavan ja puolueettoman tiedon saantiin sekä tietotulvan 

määrään ja siihen kuinka hajallaan tieto on. Esimerkiksi erilaisten toimijoiden omat intressit sekä 

internetin vapaus värittävät tiedonvälitystä. Tieto on hyvin sirpaloitunut ja siiloutunut. Virallisen 

ajankohtaisen tiedon haku suuresta massasta hakusanoilla joskus hankalaa. Tietoa tulee paljon eri 

lähteistä, joten lähdekritiikki on entistä tärkeämpää. Mainittiin myös, että ongelmana on se, että yhä 

useampi erikoistuu tietämään yhä vähemmästä yhä enemmän. Toisaalta esim. Luken 

toimintamuotoa pidettiin hyvänä, sillä toisiinsa kytkeytyviä maa- ja metsäsektoreita on näin 

yhdistetty.   

Tiedon välittämistapa on myös tärkeä. Liian pitkät tekstit voivat olla puuduttavia ja välillä esim. 

seminaarin kuvaus ei vastaa sen todellista antia. Toisaalta kiinnostavat ja hyvät puhujat 

houkuttelevat kuuntelemaan myös vähemmän mielenkiintoisesta aiheesta. Todettiin, että toimijat 

voisivat useammin yhdistää voimavarojaan esim. seminaarien järjestämisessä.  

Ohjauksen yleisesti tulisi keskittyä viljelijöiden haasteiden ratkaisemiseen ja todellisten ongelmien 

korjaamiseen. Tiedon pitäisi kulkea useammin ja vaivattomammin. Pitäisi olla viljelijälle turvallista 

kertoa ongelmistaan ja virheistään ilman sanktion pelkoa. Sitoumukset ja tuet eivät tue viljelijöiden 

omia kokeiluja ja yleisistä toimintatavoista poikkeavaa toimintaa.  

Monimuotoinen tietotaito on välttämätöntä maanviljelijän työssä. Toisaalta alueelliset erot vaikkapa 

täydennyskoulutuksessa asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. Lisäksi maalaisjärjen katoamista 

pidettiin ongelmana. Vaikeaselkoinen kieli on selkeä negatiivinen tekijä, sillä esim. tutkijoiden olisi 

puhuttava viljelijöille ymmärrettävällä tavalla. Käytännön kokemuksen puute usein erottaa, mutta 

toisaalta juuri kohtaaminen lisää molemminpuolista ymmärrystä. Joskus on silti havaittavissa 

muutosvastarintaa, sillä vanhat perinteet ohjaavat toimintaa eikä uutta tuoreempaa tietoa 

välttämättä edes haluta omaksua. Erittäin tärkeää olisi myös viljelijöiden uskon vahvistaminen sen 

suhteen, että heidän teoillaan on merkitystä ja että he todella pystyvät vaikuttamaan.  
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2. Miten tiedonkulkua viljelijöiltä politiikantekijöille voisi edistää? 
Moderaattorina Annukka Vainio 

 

HUOMIOITA TIEDONKULUSTA 

 

TIEDONKULUN ESTEET 

- Politiikantekijöillä on jo nyt suora yhteys viljelijöihin (esim. puhelimet) mutta he eivät käytä niitä 

- Tiedonkulun haasteena ovat lobbarit, jotka ovat viljelijöiden ja politiikantekijöiden välissä 

- poliitikot eivät kuuntele viljelijöitä 

- MTK ei ole kaikkien viljelijöiden ääni, MTK tasapainoilee eri äänien välillä 

- viestinnän esteenä on taloudellinen eliitti 

- poliitikko ei kuuntele aidosti, koska hänellä on vahvat ennakko-oletukset ja ideologiat 

viljelijöistä, faktoista riippumatta 

- demokratian ongelma on, että ihmiset eivät keskustele keskenään, minkä vuoksi ei tunneta eikä 

kunnioiteta toisia ihmisiä 

- poliitikot eivät puhu samaa kieltä, terminologiat eriytyvät 

- MTK:n rakenne on liian raskas, viesti muuttuu matkan varrella 

- organisaatiot ovat toiminnassaan hitaita muuttumaan, viljelijät (ts. yksilöt) pystyvät olemaan 

nopeita, minkä vuoksi suora tiedonvälitys voi olla nopeaa mutta organisaatioiden kautta kulkeva 

hidasta    

 

RATKAISUT 

- tiedonkulun tulisi mennä verkostoja hyväksikäyttämällä, esim. tuottajajärjestöjen kautta 

- traktorimarsseja lisää?  

- heterogeenisiä keskustelutilaisuuksia joissa virkamiehiä ja poliitikoita on mukana 

- ensin jaetaan tietoa viljelijöille, jotka voivat jalostaa tietoa puolestaan eteenpäin 

- poliitikko tilalle töihin 

- poliitikot kuuntelemaan maanviljelijöiden tukikoulutuksia 

- tilat tekisivät omat nettisivut jossa kertoo omasta toiminnasta 

- esim. neuvojat 

- VILMA-hankkeen erinomaisessa videotallenteessa on vain 58 näyttökertaa: kurssin (ja vastaavien 

muiden kurssien): markkinointia voisi parantaa 

- tiedottaa ja tuoda esille viljelijöiden omaa tarinaa, maanviljelijöiden oma ääni kuuluville. Nyt 

kuuluu muiden toimijoiden ääni ja keskustelua käydään heidän ehdoillaan, ei maanviljelijöiden 

ehdoilla. 

- maanviljelijäblogeja ts. maanviljelijätarinoita 

- poliitikkojen kutsuminen saunaan tms. 

- viljelijöiden viesti yhtenäisemmäksi, nyt viljelijöitä voi helposti pallotella 

- pitäisi kehittää ”markkinointiviestejä” maanviljelyyn liittyen, jotta käsitys viljelijöistä 

yhteiskunnassa muuttuisi positiivisemmaksi. Viestejä on teroitettava ja lobata läpi. 

Esimerkkiviestejä: 

o maanviljely on ratkaisu ilmastonmuutokseen  

o konkreettisia esimerkkejä, esim. tauluja maatiloille tienvarteen joka kertoo kuinka 

monta Thaimaan-matkaa kyseinen pelto sitoo 
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o ruokaturva-viesti: maanviljely on Suomen ruokaturvalle välttämätön (myös globaali 

ruokaturva) 

- poliitikot välittävät äänestäjistään, minkä vuoksi viljelijöiden tulisi löytää itseään edustavia 

poliitikoita, jotka voi äänestää eduskuntaan 

 

3. Mitä tiedolla ohjaamisessa pitäisi tutkia ja miten? 
Moderaattorina Riitta Savikko 

 
TUTKIMUKSEN, NEUVONNAN JA KÄYTÄNNÖN SUHDE 
-käytännön ja teorian parempi kohtaaminen (miten toteutettaisiin) 
-käytännönläheisyys, se tärkeää myös tutkimukselle, jotta tutkimuksesta hyötyä 
-tällaista tutkimusta voi kutsua actionable knowledge, toiminnallinen tieto, design-tutkimus 
-neuvonta laaja-alaiseksi, tutkimus kapealle sektorille keskittyvää, tiedonvälityksessä erityisen 
arvokkaita tutkijat, jotka ovat myös neuvojia (70 % neuvojia olemukseltaan), heillä taju konkretiasta 
-toisaalta neuvojien ja tutkijoiden roolit erilaisetkin, tutkijalta voi odottaa tietoa yksityiskohdistakin, 
ja ne yksityiskohdatkin voivat olla viljelijälle juuri arvokkaita 
-neuvojien palkkaus ”tulospohjaiseksi”, viljelijä maksaisi neuvoista vasta, kun ne tuottavat tulosta  
-tehdään paljon tutkimusta, josta ei ole hyötyä (ei hyötyä viljelijöille tai neuvojille, vain palkkarahat 
tutkijalle) 
 
TIEDONVÄLITYKSEN VÄYLÄT 
-miten viljelijät saavat suoraa täsmätietoa tutkijalta tutkijan omasta tutkimusaiheesta 
-viljelijöiden ja tutkijoiden suora yhteys (maailma muuttuu nopeasti, viljelijät tarvitsevat 
tutkimustiedon käyttöönsä nopeasti) 
-viljelijöiden ja tutkijoiden vuoropuhelu (viljelijät kyllä soittavat suoraan tutkijoille, esim. 
kasvinsuojeluasioissa) 
-viljelijä-viljelijä –tiedonvälitys, vaihdetaan tietoa kokemuksista ja kokeiluista, on olemassa 
viljelijärinkejä (omatoimisesti syntyneitä) ja ProAgrian pienryhmiä 
-miten viedä tietoa viljelijöiltä päättäjille 
-tiedon saatavuus – webinaarit helpottaneet (voi kuunnella mistä päin Suomea vain) 
 
TIEDONVÄLITYKSEN TOIMIVUUS 
-mistä viljelijät saavat ja hankkivat tietoa 
-millainen tieto viljelijöille sellaista, että se otetaan vastaan (sellainen tieto, joka kasvattaa satoa ja 
tuloja) 
-miten tietoa saadaan niille, jotka todella sitä tarvitsevat. Eivät osallistu koulutuksiin ja 
neuvontatilaisuuksiin. 
-meneekö tieto perille informaatio-ohjauksella 
-miten tutkimustieto menee perille 
-onko tiedosta hyötyä, antaako tieto lisäarvoa tiedollaohjatuille verrattuna ei-ohjatuille 
-miten ryhmä sitoutetaan 
-miten tutkimustietoa saisi välitettyä eteenpäin parhaiten, miten tutkimuslaitos voisi olla extension 
service 
-tutkijoiden tiedonvälitystaidot ja ymmärrys tiedonvälityksen tärkeydestä ja ymmärrys siitä, miten 
ihmiset ymmärtävät tiedot (keskinkertainen tutkija voi olla tiedonvälityksessä parempi kuin 
huippuprofessori, koska pystyy muotoilemaan sanomansa muillekin ymmärrettävällä tavalla) 
-avoimuuden ilmapiiri helpottaisi keskustelua.  
-tutkimusta tarvittaisiin ohjauksen, tukien ja sitoumuksien tavoitteiden todelliseen toteutumisen 
seuraamiseen. 
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MILLAISTA TIETOA ARVOSTETAAN 
-kuka tietää, (kenen tietoa arvostetaan) 
-myös hiljaista tietoa kannattaa arvostaa (esim. viljelijöiden kokemustietoa) 
-viljelijät tuntevat tilansa ja peltonsa parhaiten, jokainen tila on ainutlaatuinen 
-mikä on tutkimustiedon laatu (on myös huonolaatuista tutkimusta) 
-mikä on virkamiesten ja asiantuntijoiden tiedon laatu 
-mikä on tiedon laatu (onko tieto oikeaa vai valetta) 
-kun viljelijä ei löydä asioille selityksiä, menee usko tutkimuspuoleen ja kun oma arkikokemus eri 
kuin tutkimustulosten mukaan pitäisi olla, menee myös usko omaan tekemiseen 
 
TIEDON VAIKUTTAVUUS 
-nyt ilmastonmuutos laajasti hyväksytty, aiemmin ei, mitä taustalla (mikä johtanut 
yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, millaiset prosessit ja toimet muutoksen taustalla) 
-tukiehdoista vapaata tutkimista esim. apila-viherlannoitusnurmen yleinen siemenseos on 
käytännössä laimentunut kesantosääntöjen tasoon 
-nykyisin paljon informaatio-ohjausta ja tiedolla johtamista, pelkällä tiedolla ei kuitenkaan voi toimia, 
tarvitaan myös poliittista johtamista (toiminnan pohjana siis arvot, ei pelkkä tieto, tiedolla ei voi 
korvata arvoja) 
-yhteiskunnan hallintatapana toiveissa demokratia, ei teknokratia tai timokratia  
 
YMMÄRRYS SIITÄ, ETTÄ KAIKKEA (ILMASTONMUUTOSVARAUTUMIS)TIETOA EI VIELÄ OLE OLEMASSA  
-on olemassa paljon tutkimattomia asioita, esim. maaperämikrobiologiassa 
-eläinten ruokinnalla voi vaikuttaa märehtijöiden metaanipäästöihin 
-tutkimusta tehdessä tehdään paljon rajauksia, tutkitaan yhtä tai kaksi asiaa kerrallaan, käytännössä 
asioihin vaikuttaa monenmonia muuttujia yhtä aikaa, eli huomioitava mihin olosuhteisiin/ 
ympäristöön tutkimustulos sovellettavissa, mihin pätee, mihin ei.  
-arkikokemus ja tutkimustieto voi olla erilaiset. Arkikokemus voi valehdella peltotöissäkin viljelijälle.  
-esimerkki: 2017 Lounais-Suomessa saatiin hyviä viljasatoja. Mikä sen selittää? Kun puhutaan, että 
oli katovuosi. Onko hyvien satojen taustalla se, että vesitilanne oli hyvä (ei kevätkuivuutta), vai se, 
että edellisenä talvena oli routaa (maa muhevampaa). Vai nämä yhdessä? Vai sateiden 
ajoittuminen? Vai omien toimien ajoittuminen?  
 
KÄSITTEIDEN KÄYTTÖ 
-yhdellä viljelijällä allergia suojelu-sanalle ja ravinnepäästö-sanalle 
-termien oikea käyttö: esim. ekosysteemi on biologian sana, yritysmaailma käyttää ekosysteemi-
sanaa omiin tarpeisiinsa toisilla merkityksillä (ja biologian alan ihmisten päässä meinaa kiehahtaa 
silloin) 
 
VILJELYKÄYTÄNTÖIHIN VAIKUTTAVAT SEIKAT, MILLOIN MUUTOSMAHDOLLISUUKSIA JA MITEN NE 
SAA HYÖDYNNETTYÄ 
-miten maatiloilla käytännöt pysyy tai muuttuu 
-käytäntöihin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin pelkkä tieto 
-vanhat käytännöt voi olla hyviäkin 
-sukupolvien vaihtuessa muutosmahdollisuus 
-sukupolvenvaihdos –tuodaanko tilalle jotakin uutta vai ei (joutuuko uusi viljelijä miten paljon 
taistelemaan muutoksia saadakseen, vastustaako vanha polvi ja jos, niin kuinka paljon). Uuden 
tekijän into parannuksiin etenee portaittain tai mikrobien exponentiaalisen kasvukäyrän mukaan. 
(kuvat alla) 
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Tehtiin keskustelussa samankaltainen piirros 

 

 

 

 

Tässä ryhmäkeskustelussa tehty piirros mikrobien kasvusta, tämän kuvan lähde 

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/mikrobipopulation_kasvuvaiheet/3/  

 

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/mikrobipopulation_kasvuvaiheet/3/
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4. Minkälaisin keinoin viljelijöiden hyvinvointia ja jaksamista voisi

tukea?
Moderaattorina Riikka Armanto

Ryhmissä keskusteltiin laajasti erilaisista henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavista asioista. 
Oleellisimpina seikkoina esiin nousivat sosiaalisten verkostojen tärkeys ja viljelijöiden työn ja 
suomalaisen ruuan arvostus. Lomitusjärjestelmän koettiin olevan puutteellinen. Toisaalta todettiin 
myös, että on jokaisen vastuulla pitää huolta itsestään ja muista. 

Alla keskusteluissa esiintyneitä ryhmiteltynä neljään kokonaisuuteen (otsikot omia, sisältö ryhmien 
tuottamaa keskustelua muistiinpanojen perusteella auki kirjoitettuna) 

SOSIAALISET VERKOSTOT ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ 
-Ennaltaehkäisyn kannalta yhteisöllisyys ja verstaistuki avainasemassa 
-Esimerkiksi kuntoutuskurssi on erittäin tärkeä ja hyödyllinen kunnon ylläpitämisen ja kokemusten 
jakamisen kannalta, mutta miksi hyvinvointiin keskitytään vasta, kun sen kanssa on ongelmia? 
-Verkostot ja tapahtumat todella hyödyllisiä, mutta moniin virkistystapahtumiin saatetaan mennä 
”kulissit” yllä 
-Toisaalta samassa tilanteessa olevien ja samalla tavoin ajattelevien kesken ajatusmöröt (”kaikki on 
huonosti”) voivat kasvaa sen sijaan, että kohtaamisesta saisi tukea ja toivoa 
-Joka tapauksessa kokemusten jakaminen ja yhteenkuuluvuuden tunne tärkeää, samoin perhe 
-Verkostot nykyään löyhiä, asutus harvaa, tarvittaisiin paluumuuttajia 
-Tarvitaan oikeita tapaamisia ihmisten kesken (ei pelkästään olemista netissä) 
-Tuutoroinnilla vanhemmat ja kokeneemmat voivat jakaa tietoaan nuorempien kanssa ja olla avuksi 
-Tuntuu hyvältä, jos maalla tuntemattomat morjestavat (ikkunoista vahtaamisen sijaan) 
-Nykyään voi joutua pelkäämään myös perättömiä ilmiantoja (lastensuojelu, eläinsuojelu) 
-Tukea tarvitsevat niin onnistuneet kuin epäonnistuneetkin viljelijät, mutta tuen pitäisi suuntautua 
sinne missä siitä on eniten apua. 

OMA VASTUU ELÄMÄNHALLINNASTA 
-Hyvinvoinnissa on kyse elämänhallinnasta 
-Itseä kannattaa altistaa hyvin monenlaiselle toiminnalle (harrastukset, erilaiset ihmiset) 
-Jokaisen vastuulla on pitää huolta itsestä ja toisesta 
-Luottamus muihin ja itseensä on tärkeää, itseään voi myös ohjata (mielenhallinta, suggerointi) 
-Treenaamisella voi saada apua myös henkiseen hyvinvointiin 

TYÖN ARVOSTUS JA POSITIIVISTEN MIELIKUVIEN JAKAMINEN 
-Kun ahdistaa, kannattaa muistaa, ettei yksi ihminen voi pelastaa maailmaa  realismi 
-Toisaalta maatalous korjaa ilmastonmuutosta! Tästä voimaa omaan työhön ja viestiä maailmalle 
-Suomalainen ruoka on maailman puhtainta, mutta se ei näy arvostuksessa 
-Ruuantuottajien arvostuksen ja ruuantuotannon arvon lisääminen ja yleinen asenne viljelijöitä 
kohtaan linkittyy talousvaikeuksiin 
-Esimerkit kannattavista tiloista ja positiivisista kokemuksista kannustavat, niitä enemmän esille ja 
tiedoksi myös muille kuin toisille viljelijöille! 
-Tilojen avoimet ovet, vierailupäivät, REKO ja suoramyynti 
-Muun muassa Saksassa voi sikalan yhteydessä olla ravintola, mallia voisi ottaa toimintojen 
synkroniasta ja paikallisuudesta (tosin Suomessa asutus on niin harvaa, ettei tällainen toimi suoraan) 
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-Nuorella tuottajalla on paineita tehdä isolla mittakaavalla, vaikka suuruus voi heikentää valmiuksia 
hoitaa kaikkia peltoja parhaalla tavalla ja satotaso saattaa kärsiä 
-Byrokratia aina oma taakkansa 
-Määräysten ja sääntöjen vähentäminen. Pitäisi saada aikaan hyvän mielen tunne arkisissa 
askareissa tulevaisuutta ajatellen 
-Sääntelyn taso ja jatkuva muuttuminen aikaansaa tuntemuksen, että kaikki mitä viljelijä tekee voi 
vähintään epäonnistuessaan olla laitonta tai paheksuttavaa nyt tai tulevaisuudessa. Tämä tuntemus 
itsessään vähentää hyvinvointia ja jaksamista, vaikkei perustuisikaan tosiasioihin. Se myös vähentää 
huomattavasti intoa viestiä tekemisistään ulkopuolelle, jolloin tarvitun tuen ja kannustuksen 
saaminen käy mahdottomaksi.  

LOMITUS JA YLIMÄÄRÄINEN APU KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMISEKSI 
-Työ on sitovaa ja jatkuvasti ympärillä, reissuihin ei pääse 
-Lomitusjärjestelmä on laitettava kuntoon: väki ja rahoitus vähenee jatkuvasti, lomittajien 
ammattitaitoon ei aina voi luottaa 
-Nykyään ei käytetä eikä ole kodinhoitajia (auttamaan arjessa lasten tai vanhusten kanssa) 

5. Etäosallistujien chat-ryhmä
Moderaattorina Sakari Raiskio

Etäosallistujien näkemykset liitetty osaksi kutakin kysymystä. 
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