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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

 

Ihminen on aina ollut riippuvainen luonnosta ja sen tuotteista, erilaisista ekosystee-

mipalveluista. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisille ja yhteiskunnille tärkeitä 

tai välttämättömiä, aineellisia ja aineettomia luonnosta saatavia tuotteita ja palveluita, 

joita emme itse pysty tuottamaan tyhjästä – lyhyesti siis hyötyjä, joita ihmiset saavat 

ekosysteemeistä (Saastamoinen 2015). Ekosysteemipalveluina luonto esimerkiksi 

muodostaa elinympäristömme ja tarjoaa meille elämisen edellytykset: puhdasta vettä, 

mahdollisuuden hankkia ja kasvattaa ravintoa, löytää rakennusmateriaaleja asumuk-

siimme ja tuotteisiimme sekä paikan ylläpitää omaa henkistä ja fyysistä terveyttämme 

(Saastamoinen 2015). Nykyisin usein kuitenkin ajatellaan ihmisen olevan erikoinen 

välimuoto suhteessa luontoon ollessaan samaan aikaan tavallaan sekä osa luontoa että 

erillään siitä (Willamo ym. 2004; Kiviranta 2015). Millainen suhteemme luontoon on 

ja miten luonto näkyy arjessamme? 

 

Kaupungistumisen seurauksena ja useiden sukupolvien ajan kaupungeissa kasvanei-

den ihmisten määrän lisääntyessä esimerkiksi luonnonläheisemmästä maaseudusta on 

tullut yhä useammalle vieras ja jopa pelottava paikka (Mehtola 2016). Esimerkiksi 

vielä 1960-luvulle tultaessa maaseutu oli Suomessakin valtaväestölle tyypillistä 

asuinaluetta (Kaivo-oja 2018). Nykyisin yli 70 % suomalaisista asuu kaupungeissa tai 

kaupunkiseuduilla, maailmanlaajuisestikin yli puolet väestöstä (Terämä 2021). Kau-

pungistuminen on saanut aikaan asukkaiden elintapojen ja maankäytön muutoksen 

kaupunkimaisemmaksi sekä elinkeinorakenteen muuttumisen maanläheisestä ja maa-

talousvaltaisesta palvelualavaltaiseen yhteiskuntaan (Anttila-Muilu ym. 2011). 

Luonto ei ole kaupunkiammateissa tai kaupunkilaisten arjessa yleensä samalla tavoin 

läsnä, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että yhä useamman luontosuhde on heikentynyt 

(Anttila-Muilu ym. 2011; Malminniemi 2017; Dornhoff ym. 2019). Luontosuhteella 

tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sanan mukaisesti yksilön tai yhteisön ja luonnon 

välistä suhdetta tai luonnon kanssa koettua henkistä yhteyttä, mutta käytännössä termi 

on huomattavasti monimutkaisempi (Finto 2015). Suopajärvi (2003) määrittelee luon-

tosuhteen ”elämänhistoriaan perustuvaksi ja yhteiskunnallisesti tilannesidonnaiseksi 

tavaksi, jolla ihminen elää luontoaan”.  Mikäli kaupungistumisen myötä ihmisen 
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luontosuhde heikkenee tai katkeaa, saattaa tällä olla vaikutuksia myös yksilön ympä-

ristöä vahingoittavan toiminnan lisääntymiseen (Nisbet ja Zelenski 2013). Tällaista 

kehitystä on ollut havaittavissa varsinkin nuorten keskuudessa (Dornhoff ym. 2019) 

Kaupungistumisesta huolimatta suomalaisilla tuntuu olevan suhteellisen vahva luon-

tosuhde verrattuna moniin muihin kansoihin (Museovirasto 2021). Tästä kertovat esi-

merkiksi jokamiehenoikeudet, jotka perustuvat yhteiseen sopimukseen ja jotka ovat 

muualla maailmassa harvinaisuus (Malminniemi 2017; Museovirasto 2021). Lähes 

jokaisella on jonkinlaisia kokemuksia luonnossa liikkumisesta sekä jonkinlainen met-

säsuhde (Paaskoski ym. 2018; Museovirasto 2021). Tähän vaikuttaa Suomen metsäi-

syys, sillä kaupungissakaan luonto ei ole kaukana: keskimääräinen matka lähimetsään 

on suomalaisilla vain joitain satoja metrejä (Luonnonvarakeskus 2014). Luontoyhtey-

den tarve korostui erityisesti keväällä 2020, kun koronapandemia pakotti siirtymään 

etätöihin ja sulki valtaosan kaupunkien palveluista (Vähämäki 2020). Vaikka monille 

kaupungeissa asuville luonto ja sen virkistysmahdollisuudet olivat jo ennestään tär-

keitä, korostui niiden merkitys positiivisten terveysvaikutusten lähteenä tilanteessa, 

jossa moni muu tuttu, arkinen asia muuttui turvattomaksi tai välteltäväksi (Tourula ja 

Rautio 2014; Ympäristöministeriö 2020; Valtion liikuntaneuvosto 2020). 

Koronapandemia sai siis suomalaiset luontoon (Valtion liikuntaneuvosto 2020). 

Myös valtion retkeilyalueet ja kansallispuistot ruuhkautuivat tuon kevään aikana eri-

tyisesti viikonloppuisin niin, että ihmisten altistumista koronavirukselle heidän ul-

koillessaan pelättiin ja joitain valtion metsäalueita jouduttiin jopa sulkemaan varotoi-

menpiteenä (Brenner 2020; Niskanen 2020). Lisääntyneet kävijämäärät luontorei-

teillä ja nuotiopaikoilla nostivat paikoin esiin myös huolen luonnon roskaantumisesta 

ja liiallisesta kulumisesta (Grönholm 2020). Koronapandemia näkyi myös selvästi 

kansallispuistojen kävijämäärissä, sillä vuonna 2020 aikavälillä 1.1.–31.7. kävijämää-

rät kasvoivat 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (Met-

sähallitus 2020a). Koko vuonna kansallispuistojen kävijämäärät kasvoivat 23 % ja 

kaikkien maastokohteiden 17 % edelliseen vuoteen verrattuna (Metsähallitus 2021).  

Neljännes suomalaisista kokeekin luontosuhteensa parantuneen juuri koronakevään 

aikana; lähes 60 % on lisännyt ulkoiluaan luonnossa ja lähes kolmannes arvioi arvos-

tuksensa luontoa kohtaan kasvaneen (Ympäristöministeriö 2020).  
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Tällä hetkellä elämme todellisuudessa, jossa maapallon väestönkasvun ja jatkuvan 

talouskasvun tavoittelun seurauksena olemme päätyneet kuluttamaan liikaa luonnon-

varoja. Tämä on johtanut lukuisiin erilaisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuu-

tokseen, elinympäristöjen pirstoutumiseen ja saastumiseen sekä alati kiihtyvään luon-

non monimuotoisuuden vähenemiseen (Nisbet ym. 2009; Dornhoff ym. 2019). Ihmi-

sen toiminnan muodostama uhka maapallon kantokyvylle uhkaa ekosysteemien toi-

minnan ja niiden lajien lisäksi myös omaa nykyistä elämäntapaamme ja tulevaisuut-

tamme (Nisbet ym. 2009; Dornhoff ym. 2019). Esimerkiksi luonnon monimuotoisuu-

den katoamisen seurauksena saatamme menettää vielä tuntemattomia ja tutkimatto-

mia mahdollisuuksia kehittää muun muassa tarpeellisia lääkkeitä vaarallisiin sairauk-

siin tulevaisuudessa (Loikkanen 2015). Myös luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut 

saattavat vaarantua luonnon monimuotoisuuden vähentyessä, jos esimerkiksi pölyttä-

jälajit vähenevät (Millenium Ecosystem Assessment 2005). 

Alati lisääntyvät ympäristöongelmat ja kaupungistumisen aiheuttamat muutokset 

käyttäytymisessämme ovat muodostaneet selkeitä uhkia ja haasteita ihmiskunnalle 

(Nisbet ym. 2009). Luonnosta ja omasta tulevaisuudesta huolehtiaksemme meidän 

olisikin tärkeää ymmärtää paremmin omaa käyttäytymistämme luontoa kohtaan ja 

sitä, miksi kohtelemme luontoa edelleen rajattomana resurssien lähteenä, vaikka se ei 

sitä ole ja tiedostamme sen (Nisbet ym. 2009). Yksi ihmiskunnan tärkeimmistä kysy-

myksistä on, miten voisimme löytää kestävämpiä tapoja hyödyntää luonnosta saatavia 

tuotteita ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluita (Nisbet ym. 2009).  Mikäli luonto-

suhteella olisi vaikutusta vastuullisuuteen, voisiko luontosuhteen ylläpitäminen olla 

yksi ympäristöongelmia ratkaisevista tai siinä työssä hyödynnettävistä tekijöistä?  

 

1.2 Tavoitteet 

 

Luontosuhteen vaikutusta henkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä ympäristöä kohtaan 

tunnettuun huolestuneisuuteen on selvitetty useissa tutkimuksissa (esim. Nisbet and 

Zelenski 2013; Tourula ja Rautio 2014; Dean ym. 2018; Dornhoff ym. 2019). Luon-

tosuhteen ja vastuullisuuden tutkimista ja mittaamista on eri syistä pidetty haastavana 

(Suopajärvi 2003, Nisbet ym. 2009). Yksilön ympäristövastuu on mielletty myös mo-

nesti osaksi luontosuhdetta, mikä lienee syynä siihen, miksi moni tutkimus käsittelee 
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vastuullisuutta samassa yhteydessä luontosuhteen kanssa (Suopajärvi 2003, Nisbet 

ym. 2009; Otto & Pensini 2017). Vastuullinen käyttäytyminen ja luontoa kohtaan tun-

nettu huolestuneisuus tai vastuun tunne eivät välttämättä korreloi keskenään (Kaplan 

2000). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla, mi-

ten luontosuhde toimii vastuullisuuden tunteen ilmentäjänä kauppatieteen ja liiketa-

louden opiskelijoiden keskuudessa Suomessa. Lisäksi selvitän sitä, millaisilla tausta-

muuttujilla on vaikutusta luontosuhteeseen.  

 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1. Millainen opiskelijoiden luontosuhde on?  

2. Vaikuttaako luontosuhde opiskelijoiden vastuullisuuden tunteeseen luontoa koh-

taan? 

3. Onko eri taustamuuttujilla, kuten iällä, sukupuolella, asuinpaikalla tai luonnossa 

vietetyllä ajalla, vaikutusta luontosuhteeseen? 
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2 TEORIA – LUONTOSUHDE JA VASTUULLISUUS 

2.1 Ihmisen ja luonnon suhde 

 
Nykyään yli puolet maapallon ihmisistä asuu kaupungeissa (Terämä 2021). Ihmisten 

siirtyminen suuressa mittakaavassa maaseudulta kaupunkeihin on tapahtunut myö-

hään ihmislajin kehityskaarta ajatellen, millä on arveltu olevan omat vaikutuksensa 

sekä ihmisille itselleen että luonnolle (Schultz 2002). Varsinkaan monissa suur-

kaupungeissa luonto ei ole enää samalla tavoin osa ihmisten elinympäristöä ja joka-

päiväistä elämää, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että yhteytemme luontoon on mo-

nin paikoin heikentynyt (Schultz 2002).  

Kaupungistumista pidetään yhtenä mahdollisena syynä lisääntyneille ympäristöon-

gelmille, sillä on havaittu, että mitä kaukaisemmaksi ihminen luonnon kokee, sitä vä-

hemmän hän sitä arvostaa ja sitä vähemmän hän siitä haluaa huolehtia (Nisbet ym. 

2009; Nisbet ja Zelenski 2013; Dornhoff ym. 2019). Monesti ihmiset, joiden suhde 

luontoon on heikentynyt, näkevät luonnolla olevan enimmäkseen vain välinearvon ja 

heräävät haluun huolehtia luonnosta vain, jos tietty asia luonnossa hyödyttäisi heitä 

yksilönä tai jos tällainen asia on uhattuna (Haila 1991; Schultz 2002).  

Ihminen on elänyt vuosituhansia luonnon armoilla. Vaikka olemmekin monin paikoin 

valjastaneet teknologian eristämään meidät mahdollisimman pitkälle luonnosta, 

emme silti ole päässeet siitä erilleen, vaan olemme monessa kohtaa riippuvaisia luon-

nosta (Haila 1991; Schultz 2002). Kaupungeissa asuvat ovat edelleen maaseudun 

tuottamien ravinnon ja materiaalien saatavuuden varassa, sillä kaupungeissa ei ole 

tilaa ja mahdollisuuksia esimerkiksi ruoan tai muiden luonnonvarojen tuottamiseen. 

Riippuvaisuutemme luonnosta näkyy myös muiden ekosysteemipalveluiden tar-

peena: ne auttavat hillitsemään ja tasaamaan esimerkiksi kausittain ilmeneviä tulva-

huippuja sekä säätelevät ravinteiden kiertoa ja puhtaan veden muodostumista (Saas-

tamoinen 2015). 

On havaittu myös, että ihmisillä on luontainen ja sisäsyntyinen tarve olla yhteydessä 

luontoon (Nisbet ym. 2009). Tätä ”rakkautta elämää ja eläviä olentoja kohtaan” kut-

sutaan biofilia-hypoteesiksi (Nisbet ym. 2009). Luontoyhteyden tarpeen katsotaan 

näyttäytyvän muun muassa kaupungeissa eläintarhoina, puutarhoina ja tarpeena liik-
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kua luonnossa (Nisbet ym. 2009). Myös esimerkiksi huonekasvien pitoa ja luonnon-

tuotteiden keräilyä kodinsisustukseksi voidaan pitää keinona pyrkiä ylläpitämään 

luontoyhteyttä (Mielenterveystalo.fi 2022).  

Mikä vaikutus ihmisen ja luonnon asetelmalla on ajatuksiimme ja miten ajatusmallit 

vaikuttavat toimintaamme? Schultzin (2002) mukaan teknologia on ainoa asia, joka 

erottaa meidät luonnosta. Hänen mukaansa olemme historian kuluessa kehittäneet 

teknologioitamme esimerkiksi tulen käyttöön sekä vaatteiden ja talojen kehitykseen, 

jotta voisimme paremmin suojata itseämme luonnolta. Koska koettu yhteys luontoon 

vaikuttaa siihen, miten arvostamme ja kohtelemme ympäristöämme, on yhdeksi 

oleellisimmista kysymyksistä luontosuhteen piirissä muodostunut se, kokevatko ih-

miset olevansa osa luontoa vai erillään siitä ja missä määrin (Willamo ym. 2004; 

Nisbet ym. 2009).  

 

Vastaus tähän kysymyksen vaihtelee kaikkien etiikkojen kesken (Schultz 2002). Mi-

käli ihminen on osa luontoa, meillä olisi myös vastuu suojella luontoa; luontoyhteys 

johtaisi kumppanuuden kokemiseen luonnon kanssa ja huolehtimiseen siitä (Schultz 

2002). Esimerkiksi Haila (1991) ja Suopajärvi (2003) tulevat siihen tulokseen, että 

ihmisyhteisön ja luonnon määrittely erillisiksi ilmiöiksi on tarpeetonta, koska luonto 

ei ole erillään inhimillisestä elämästä vaan ihminen elää omaa kehoaan ja kuluttaa 

luonnon antimia yhtenä lajina, osana luonnon kokonaisuutta. Jos taas ajatellaan, että 

ihminen on erillään luonnosta tai sen yläpuolella, ajatellaan helposti myös, ettei 

meillä ole moraalista vastuuta siitä, miten luontoa käytämme ja että luonto on aino-

astaan olemassa omaa hyödyntavoitteluamme varten (Schultz 2002). Tällöin on hel-

pompi myös olla välittämättä ihmisen toiminnasta ympäristölle aiheutuneista ongel-

mista (Willamo ym. 2004).  

Oskampin (2000) mukaan liikakansoitus, ylikulutus sekä ihmisten asenteet ovat ih-

miskunnan suurimmat haasteet ilmastonmuutoksen tai minkä tahansa muun ympäris-

töongelman torjunnassa. Allardtin (1991) ja Oskampin (2000) mukaan ympäristöon-

gelmat eivät ole ratkaistavissa ainoastaan teknologian kehityksen avulla, sillä ihmis-

toiminta on isoin ongelma: se on saanut ongelmat aikaan teknologian ja taloutensa 

avustuksella ja kestävän kulutuksen ongelmat ovat itse asiassa ihmisen psykologiasta 

johtuvia. Ihmistoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia ihmisen toiminnan 

tasoja aina yksilön tasolta ryhmien, järjestöjen ja kansojen käyttäytymiseen (Oskamp 
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2000). Koska ihmiset ovat aiheuttaneet lukuiset ympäristöongelmat maapallolle, he 

päättävät täten myös jatkossa, yrittävätkö aidosti korjata aiheuttamansa ongelmat ja 

mihin hyödyntävät teknologiaansa (Oskamp 2000). Globaaleja ympäristökysymyksiä 

käsiteltäessä sosiaalitieteillä on siis ratkaiseva rooli ongelmien ymmärtämisessä ja 

mahdollisesti myös ratkaisujen löytämisessä (Oskamp 2000). Oskampin (2000) mu-

kaan todellisuus kuitenkin on, että paljon vastaliikkeitä pitää tehdä, jotta nykyinen 

ympäristökehityksen suunta saadaan käännettyä. Siihen tarvittaisiin hänen mukaansa 

perustason muutosta miljoonien yksittäisten ihmisten arvomaailmojen muuttamiseksi 

kestävämpään suuntaan.  

 

2.2 Suomalainen luonto- ja metsäsuhde 

 

Ihmisten ja yhteisöjen luontokäsitykset muotoutuvat päivittäisessä elämässä luonnon 

kanssa ja ovat osa kulttuuria (Tuuva-Hongisto 2018). Luontokäsitykset sisältävät 

myös eräänlaisen kollektiivisesti yhteisön sisällä jaetun normikäsityksen siitä, miten 

luonnon kanssa on toimittava ja miten sitä on kohdeltava (Tuuva-Hongisto 2018; Suo-

pajärvi 2003). Luontosuhdetta voidaan tarkastella muun muassa tietojen, toiminnan, 

arvojen, kehon toimintojen, ekologian tai ympäristöherkkyyden avulla (Willamo ym. 

2004; Finto 2015). Luontosuhteen kehittyminen alkaa yleensä lapsuudessa ja se muut-

tuu ihmisen elämänvaiheiden mukana, ilmeten eri tavoin eri ympäristöissä tai tilan-

teissa (Halla ym. 2018). Vaikka luontosuhde muotoutuu osin yhteisön luontokäsitys-

ten pohjalle, on suhde luontoon aina subjektiivinen kokemus, mikä tarkoittaa, että 

yksilö kokee luontosuhteensa eri tavalla riippuen siitä, millaisia kokemuksia, tunte-

muksia ja suhtautuminen hänellä on luonnossa oleskelusta ja luontoa kohtaan (Ca-

paldi ym. 2014).  

Miten metsäsuhde eroaa luontosuhteesta? Metsäsuhde on luontosuhteen osa-alue, eri-

tyisesti metsiin suuntautunut osa luontosuhdetta, ei oma erillinen suhteensa (Paas-

koski ja Karhunkorva 2018). Metsä omana ainutlaatuisena luonnon- ja kulttuuriperin-

nön ympäristönään erottaa metsäsuhteen ja luontosuhteen toisistaan (Paaskoski ja 

Karhunkorva 2018).  Metsäsuhdetta voidaankin pitää luontosuhteen ohella osana yk-

silön laajempaa ympäristösuhdetta, koska ympäristösuhteeseen kuuluu kaikki, mitä 

ihminen tekee ympäristössään (Rossi 2015).  
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Paaskosken ja Karhunkorvan (2018) mukaan metsäsuhde on yksilön tai yhteisön vä-

linen, elävä ja vuorovaikutteinen suhde metsään. Termi sisältää ajatuksen siitä, ettei 

metsä ole kokijoilleen vain fyysinen ympäristö, vaan sisältää muun muassa siihen liit-

tyvät tunteet, mielikuvat ja sieltä saatavat raaka-aineet (Halla ym. 2018). Yksilöiden 

ja yhteisöjen metsäsuhteet puolestaan ovat osa metsäkulttuuria, joka kattaa myös met-

sien käyttötavat historian aikakausista tulevaisuuteen asti (Paaskoski ja Karhunkorva 

2018). Erilaiset metsään liittyvät, sosiaalisissa yhteyksissä jaetut käsitykset, käytän-

nöt, erilaiset arvot ja toimintatavat kuuluvat metsäkulttuuriin (Paaskoski ja Karhun-

korva 2018). Aiemmat metsänkäyttötavat vaikuttavat siis nykyiseen suhtautumi-

seemme metsiä ja luontoa kohtaan ja luovat siihen kerrostumista (Halla ym, 2018).  

Suomalaisessa tutkimuskentässä luontosuhteen ja metsäsuhteen termien välinen ero 

ei aina ole selkeä, sillä niitä käytetään usein hieman ristikkäin siten, että luontosuh-

teella tarkoitetaankin oikeastaan metsäsuhdetta (Tuuva-Hongisto 2018). Tämä johtu-

nee siitä, että suomalaiset ovat eläneet pääasiassa ”metsäkansana” vielä alle sata 

vuotta sitten. Luonto, erityisesti metsä ja vesistöt olivat esivanhemmillemme elintär-

keitä. Lähes kaikki asuivat niiden ympäröimänä ja olivat päivittäen yhteydessä luon-

toon. Metsä on yhä edelleen yleisimmin se luontoelementti, johon ensimmäisenä lap-

suudessa luodaan suhde ja jonka pohjalle suhde luonnon ja muun ympäristö kanssa 

rakentuu (Museovirasto 2021; Halla ym. 2018). 

Suomessa metsäsuhteen rakentumista edistävät ja vahvistavat jokamiehenoikeudet 

sekä metsissä liikkumisen vapaus, jotka takaavat metsää omistamattomille kansalai-

sillekin huomattavan laajat metsien virkistyskäyttömahdollisuudet verrattuna moniin 

muihin Euroopan maihin (Malminniemi 2017; Halla ym. 2018). Metsät ovat olennai-

nen osa suomalaista kulttuuria, sillä ne toimivat yhteiskunnan tukipilarina ja yhdistä-

vät suomalaisia paremmin, kuin moni muu asia: 83 % pitää metsiä melko tärkeinä tai 

erittäin tärkeinä (Maa- ja metsätalousministeriö 2018). Vain hyvin pieni osa, noin 4 

% suomalaisista, ei tunne minkäänlaista mielenkiintoa metsiä kohtaan (Maa- ja met-

sätalousministeriö 2018). Suomalainen metsäsuhde valittiin vuonna 2017 Unescon 

elävän perinnön kansalliseen luetteloon (Ammattilehti.fi 2017; Museovirasto 2021). 

Tämä kertonee siitä, että metsillä on vahva merkitys edelleen osana suomalaisten 

luontokäsitystä.  
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Luontoympäristön läsnäololla on lukuisia, hyvin tunnettuja terveyshyötyjä (Tourula 

ja Rautio 2014; Dean ym. 2018). Luonnosta saatavat terveyshyödyt ovat useimmiten 

sekä fyysisiä että psyykkisiä (Tourula ja Rautio 2014). Luonnossa, esimerkiksi met-

sässä, oleskelu laskee muun muassa verenpainetta, rauhoittaa ja auttaa palautumisessa 

esimerkiksi työpäivän jälkeen (Tourula ja Rautio 2014; Tyrväinen ym. 2018). Vaiku-

tus on päinvastainen kuin hälyisessä tai meluisassa kaupungissa. Metsien terveyshyö-

tyjen arvellaankin liittyvän ainakin osittain siihen, että metsässä oleileva latistuu oles-

kelunsa ajan vähemmän ilmansaasteille ja melulle (Tyrväinen ym. 2018).  

 

2.3 Luontosuhteen tutkimus 

2.3.1 Haasteet 

 

Luontosuhteita tai on pyritty tutkimaan erityisesti viimeisten kolmenkymmenen vuo-

den aikana. Yksilön luontosuhdetta on pidetty haastavana mitattavana, koska tasoja, 

joilla suhde luontoon voi ilmetä, on hyvin paljon ja esimerkiksi yhteisöjen luontokä-

sitykset vaihtelevat eri yhteiskunnissa. Haila (1991) kysyykin, onko olemassa sellai-

sia universaaleja ympäristöasenteiden mittareita, joilla saataisiin luotettavia ja vertai-

lukelpoisia tuloksia kaikissa eri ympäristöissä. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi 

monia luontosuhdemittauksen haasteita. 

Suopajärven (2003) mukaan yhteiskunnalliset olosuhteet sanelevat paljolti sen, missä 

rajoissa yksilöt voivat luontosuhdettaan toteuttaa. Esimerkiksi kovin syrjäisellä maa-

seudulla asuvalla ei välttämättä ole samoja mahdollisuuksia ostaa ympäristöystäväl-

lisintä tuotevaihtoehtoa kaupasta tai kulkea työmatkoja auton sijasta joukkoliikenne-

välineillä siitä syystä, ettei julkinen liikenne toimi paikkakunnalla kunnolla tai lain-

kaan (Suopajärvi 2003). Myös tulotaso voi vaikuttaa siihen, millaisia valintoja ihmi-

nen pystyy tekemään vaikkapa vaatehankinnoissaan; keinokuidut ovat usein luonnon-

kuituja halvempia, mutta vähemmän ympäristöystävällisiä. Kuten Suopajärvi (2003) 

toteaa, ihmiset elävät omia ympäristöjään.  

Koska luontosuhde on aina subjektiivinen kokemus, tulee luontosuhteita käsiteltäessä 

huomata, että jokaisen ihmisen kokemus luonnosta rakentuu paljolti sen ympäristön 

pohjalle, missä ympäristössä ja kulttuurissa kyseinen henkilö on kasvanut (Schultz 

2002; Mikkonen 2018). Se, mitä kullekin tulee ensimmäisenä mieleen sanasta 
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”luonto”, voi tarkoittaa toiselle merenrantaa ja toiselle metsää ja kolmannelle kaupun-

gin puistoa. Lisäksi näkymä ja kuvaus luonnosta on joka päivä erilainen ja riippuvai-

nen kertojasta ja hänen näkökulmastaan (Mikkonen 2018).  

Sanavalinnat aiheuttavat haasteita myös luontosuhteen tutkimukselle. Ihmisten erilai-

set estetiikat vaikuttavat siihen, millaiseksi kukin saman asian ajattelee ja millaisesta 

luonnosta puhutaan ylistävin tai negatiivisemmin sanoin (Mikkonen 2018). Esimer-

kiksi tutkimuksessa käytettäessä sanaa ”metsä” ei voida tietää, millaista metsää yksilö 

ajattelee; aarnimetsää vai tehohoidettua yhden puulajin talousmetsää. Kyselytutki-

muksissa luontosuhdetta käsitellään usein filosofisesti suhteena johonkin yleiseen 

luontoon lähiluonnon sijaan, mikä voi vaikuttaa vastauksiin, sillä monelle on eri asia 

kannattaa esimerkiksi tuulivoiman lisäämistä yleensä kuin haluta tuulivoimalapuistoa 

omalle kotipaikkakunnalle tai naapuriin (Suopajärvi 2003). Ilmiötä kutsutaan nimellä 

”Not in my backyard” (NIMBY) (Kaplan 2000). 

Asennetutkimusten hankaluutena on myös se, että siinä mitataan suhteellisen nopeasti 

vaihtuvia myönteisiä tai kielteisiä ajattelutapoja (Suopajärvi 2003). Lisäksi ihmisen 

asenne on eri asia kuin hänen konkreettinen tapansa toimia, mikä tarkoittaa, että ih-

miset saattavat vastata kysymyksiin niin, että heistä syntyy todellisuutta hieman ym-

päristöystävällisempi kuva (Suopajärvi 2003). Vaikuttaakin siltä, että ainakin kattava 

ympäristöasenteiden tai luontosuhteen kyselytutkimus vaatisi tutkittavien lähes koko 

elämän läpikäyntiä – mikä tarkoittaisi myös valtavan laajaa kysymyspatteristoa (Suo-

pajärvi 2003). Suopajärven (2003) mukaan ympäristöasenteiden piiriin kuuluu kaikki 

kulutusvalinnoista liikkumistapoihin ja siihen, millaisia energiantuotantomuotoja yk-

silö kannattaa. Tällaisia asioita on haastavaa tiivistää kattavasti vain pariin kysymyk-

seen (Suopajärvi 2003). 

 

2.3.2 Luontosuhdetutkimus ilmiönä ja tuloksia 

 

Luontosuhdetutkimuksen oleellisia kysymyksiä ovat olleet yksilölliset luontosuhteen 

kokemukset ja niiden rakentumistavat sekä se, mikä saa ihmiset sitoutumaan tai ole-

maan sitoutumatta ympäristövastuulliseen käytökseen (Mayer & Frantz, 2004; Nisbet 

ym. 2009). Edellä esitetyt luontosuhteen tutkimuksen ja mittauksen haasteet ovat 
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osaltaan aiheuttaneet sen, että tutkimuksia on tehty paljon, joskin usein hieman toi-

sistaan vaihtelevin menetelmin. Seuraavassa esittelen joitain luontosuhdetutkimuksen 

tuloksia ja tutkimuksen päälinjoja. Luontosuhdemittaristojen kehittämisessä ja ihmis-

ten luonnonsuojelukäyttäytymisen tutkimuksessa on kuitenkin vielä kehitettävää 

(Saunders 2003; Nisbet ym. 2009). Myös kielellistä sanastoa tarvittaisiin sanoitta-

maan kuvailevammin luontosuhteita ja sitä, miten ihmiset huolehtivat luonnosta 

(Saunders 2003).  

Ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita, kuten motivaatiota, asenteita, ar-

voja ja uskomuksia pyritään tutkimaan enemmän ympäristövastuullisen käyttäytymi-

sen näkökulmasta sen ristiriidan ymmärtämiseksi, miksi osa ihmisistä sitoutuu ympä-

ristövastuulliseen käytökseen ja osa ei (Allen & Ferrand 1999; Clayton 2003; Nisbet 

ym. 2009). Hinesin ym. (1987) 128 empiirisestä tutkimuksesta koostaman meta-ana-

lyysin mukaan tärkeimpinä ympäristöystävällistä käyttäytymistä määrittäviä tekijöitä 

olisivat persoona ja asenteet luontoa kohtaan. Näiden lisäksi myös tietotasolla ja tai-

doilla näyttäisi olevan jonkin verran vaikutusta ympäristöystävälliseen käytökseen 

(Hines ym. 1987; Otto & Pensini 2017). Kiinnostavaa on, että vaikka ihmiset eivät 

aina käyttäytyisikään ympäristöystävällisesti tai ympäristöään ajatellen, se ei silti tar-

koita, etteivätkö he olisi huolissaan siitä (Kaplan, 2000). Ihmisten huoli ympäristöstä 

ei siis aina heijastu käytökseen (Suopajärvi 2003).  

Toinen ympäristövastuullisen käyttäytymisen tutkimuksen tärkeistä kysymyksistä 

onkin, miten luonto vaikuttaa tunteisiimme ja miksi osa ihmisistä tuntee vahvoja po-

sitiivisia tunteita luontoa kohtaan samaan aikaan, kun osaa luonto ei vaikuta kiinnos-

tavan (Nisbet ym. 2009). Tutkimuksissa on havaittu, että tunteet ovat usein vahvasti 

yhteydessä luontosuhteen rakentumisen kanssa (Kals ym. 1999; Nisbet ym. 2009). 

Niillä, jotka kokevat syvää yhteyttä luontoon, on todennäköisempi taipumus kokea 

positiivisuutta, tyytyväisyyttä ja elinvoimaisuutta elämäänsä kuin niillä, joilla ei ole 

yhteyttä luontoon (Nisbet ym. 2009; Tourula ja Rautio 2014). Nisbet ym. (2009) ja 

Capaldi ym. (2014) osoittavatkin, että onnellisuuden tunne ja luontoyhteyden koke-

minen voivat olla yhteydessä toisiinsa. Hyvänä luontosuhteena pidetään sellaista suh-

detta, joka antaa voimavaroja ja rentouttaa (Salumäki 2019). 

Kals ym. (1999) ovat tarkastelleet ympäristökäyttäytymisen tunnesidonnaisuutta tut-

kimuksessaan, jossa selvitettiin rakkautta ja kiinnostusta luontoa kohtaan. Luontoa 
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suojelevaa käyttäytymistä ennustivat muun muassa kiinnostus, yhteenkuuluvaisuuden 

tunne ja mahdolliset positiiviset ja negatiiviset menneet ja nykyiset luontokokemukset 

ja tunteet (Kals ym. 1999). Sellaisilla henkilöillä, jotka ajattelevat itsensä osaksi luon-

toa, kokevat enemmän huolestuneisuutta ympäristönsä tilasta (Schultz 2002). Schultz 

(2002) väittääkin, että luontoa kohtaan koettu huoli, arvostus ja moraalinen vastuun 

tunne vaikuttaisivat luonnonsuojeluhalukkuuteen.  On ajateltu jopa, että sympatia toi-

misi ympäristöstä huolehtimisen mittarina ja siten tärkeänä ympäristöystävällisen 

käyttäytymisen ennustajana (Allen & Ferrand 1999). Tätä sovelletaan esimerkiksi 

ympäristökasvatuksessa; tunteen sisällyttäminen mukaan saa menestyksekkäämmin 

aikaan kehitystä ihmisten käyttäytymisessä (Nisbet ym. 2009).  

Osassa tutkimuksista on havaittu olevan eroja luontosuhteen kokemuksissa eri ikäis-

ten ja sukupuolisten henkilöiden välillä. Schultzin (2001) tulosten mukaan naisten 

kokema ympäristöhuoli oli suurempaa kuin miesten. Dean ym. (2018) totesivat nai-

silla olevan korkeampi luontosuhteen taso lähes kaikilla tutkimuksessa käytetyn mit-

tariston osa-alueilla. Miehillä vain kokemuksellinen luontosuhde oli korkeampi kuin 

naisilla. Yleisesti Dean ym. (2018) havaitsivat luontosuhteen tason olevan korkeampi 

vanhemmilla ihmisillä (yli 45-vuotiaat), naisilla, lapsettomilla, työttömillä ja äidin-

kielenään englantia puhuvilla. Kulttuuritaustalla (esim. kieli), sosioekonomisella ase-

malla ja iällä voi siis olla vaikutusta siihen, millaiseksi luontosuhde kehittyy. Toi-

saalta on kuitenkin huomattava, ettei erilaisilla taustatekijöillä, kuten iällä tai suku-

puolella ole havaittu olevan suurta merkitsevyyttä sellaisissa tutkimuksissa, joissa on 

tarkasteltu useita luontosuhteeseen ja hyvinvointiin vaikututtavia indikaattoreita 

(Zhang ym. 2014; Dean ym. 2018). Taustatekijöitä ei siis voida pitää aivan luotetta-

vina indikaattoreina tai ennustajina luontosuhteelle. 

 

2.3.3 Luontosuhteen mittaristot 

 

Luontosuhteen tai luontoyhteyden tutkimista varten on kehitetty useita mittaristoja, 

joiden avulla tutkittavien luontosuhteesta pyritään saamaan realistinen kuvaus (Nisbet 

ym. 2009). Esimerkkeinä näistä mittaristoista mainittakoon Connection to Nature 

Scale (CNS), Environmental Identity Scale (EIS tai EID) ja The New Ecological Pa-

radigm Scale (NEP) (Clayton 2003; Mayer & Franz 2004; Nisbet ym. 2009). Mayerin 
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& Franzin (2004) CNS mittaristo pyrkii mittaamaan luonnon läheisyyttä emotionaa-

lisella ja kognitiivisella tasolla, muttei huomioi fyysistä tasoa luontoyhteydessä (Nis-

bet ym. 2009). Perrin & Benassin (2009) kyseenalaistavat myös CNS-mittaristoa siitä, 

saadaanko siinä esitettyjen väittämien avulla todellisuudessa tietoa tutkittavien luon-

tosuhteen emotionaalisesta puolesta vai jääkö koko mittaristo vain kognitiiviselle eli 

ihmisen tietoisten ajatusten tasolle. EIS mittaristoa voidaan käyttää itseidentifiointiin, 

mutta se ei pysty tarkentamaan tai ”vangitsemaan” luontoon liittyviä kokemuksia ja 

tunteita (Clayton 2003; Nisbet ym. 2009). NEP-mittaristolla voidaan tarkastella ih-

misten ja luonnon vuorovaikutusta, mutta se ei pysty tarkastelemaan riittävästi sitä, 

millaisia henkilökohtaisia tunteita ihmiset kokevat luonnossa ollessaan (Dunlap ym. 

2000; Nisbet ym. 2009).  

Tässä tutkimuksessa käytetään luontosuhteen tarkasteluun Nisbetin ym (2009) Nature 

Relatedness Scale (NR) -mittaristoa, jonka he ovat kehittäneet useiden aiemmin vas-

taavissa luontosuhdetutkimuksissa käytettyjen mittaristojen pohjalta. NR-luontosuh-

demittariston tarkoituksena on muiden mittaristojen puutteiden paikkaus ja selkeäm-

män ”ekologiseen minän” kuvan rakentaminen tutkittavista. Mittariston tarkoituksena 

on mitata tutkittavan arvostusta ja ymmärrystä kaiken elollisen yhteyksistä toisiinsa 

(Nisbet ym. 2009). Sen pyrkimyksenä on myös saada luontorakkautta tai pinnallisesti 

miellyttäviä luonnon puolia (esim. lumihiutaleita tai auringonlaskuja) syvempi kuva 

ihmisen luontosuhteesta (Nisbet ym. 2009). Tästä syystä mittaristossa on otettu huo-

mioon myös luonnossa mahdollisesti negatiivisena pidettyjä puolia (Nisbet ym. 

2009).  

NR-mittaristo kuvaa itsearvioinnillisesti fyysistä, tunteellista ja kognitiivista yhteyttä 

luonnon kanssa (Nisbet ym. 2009). Mittariston vastauksia voidaan tarkastella koko-

naisuudessaan yhtenä luontosuhdelukuna tai jakaa mittariston väittämät kolmeen osa-

alueeseen, jotka pyrkivät mittaamaan luontosuhdetta eri näkökulmista: NR-Self, NR-

Perspective ja NR-Experience. NR-Self-väittämät arvioivat henkilön sisäistä samais-

tumista luontoon tai ekologista identiteettiä.  NR-Perspective-väittämät tarkastelevat 

vastaajan näkökulmia ja asenteita luontoa kohtaan (Nisbet ym. 2009). NR-Expe-

rience-väittämät puolestaan mittaavat luonnon tuttuutta tai mukavuutta, tarkoitukse-

naan saada selville ne, joita luonto kiehtoo ja jotka hakeutuvat luontoon vapaaehtoi-

sesti (Nisbet ym. 2009). Mittariston alkuperäiset väittämät ovat nähtävissä liitteessä 

2, kysymyksen 2 alla. Koska NR-mittaristo on teoreettisen pohjansa kautta yhteydessä 
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useisiin aiemmin käytettyihin mittaristoihin, sen arvellaan olevan yhteydessä ympä-

ristövastuulliseen käyttäytymiseen eli siihen, että vahvempi luontosuhde ennustaisi 

ympäristön kannalta parempaa käyttäytymistä (Nisbet ym. 2009). 

 

 

2.4 Vastuullisuus 

 

Vastuullisuudella tarkoitetaan ihmisen vastuuta toimiensa vaikutuksista esimerkiksi 

ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ympäristövastuullisuuden mittaaminen näyttää olevan 

vielä luontosuhteen mittaamistakin haastavampaa. Aiheen kirjallisuutta tarkastellessa 

ympäristövastuullisuus termi esiintyy usein yritysvastuuseen liittyvänä terminä. Toi-

saalta yksittäisten ihmisten kohdalla ympäristövastuullisuutta tunnutaan käsittelevän 

vahvassa yhteydessä luontosuhteeseen tai jopa sen osana. Yksilöiden kohdalla mah-

dollisesti vastuulliset tai vastuuttomat toimintatavat ja valinnat ovat yleensä niinkin 

lähellä heidän arkeaan, ettei niitä välttämättä tiedosteta (Allerdt 1991). Tällöin käsi-

tellään tiedostamattomia ja rutiininomaisia tapoja, joilla yksilön luontosuhde ilmenee 

(Suopajärvi 2003). Suopajärvi (2003) jopa ehdottaa, että yksilöiden ympäristövas-

tuullisuudesta puhuttaessa tulisi sen sijaan puhua yksilön luontosuhteesta.  

Luontosuhteen ja vastuullisuuden väliseen yhteydenvetoon vaikuttanee paljon myös 

Hinesin ym. (1987) ympäristövastuullisen käyttäytymisen malli, jonka mukaan hen-

kilökohtaiset tekijät, tieto esimerkiksi luonnosta ja toimintatavat synnyttäisivät halun 

toimia ympäristön hyväksi ja sitä myötä myös johtaisivat ympäristövastuulliseen 

käyttäytymiseen. Kuten aiemminkin todettua, tässäkin yksilöiden kohdalla ympäris-

tötietoisuuteen tunnutaan liittävän helposti myös ympäristöystävällisen toiminnan 

ajatus, vaikka nämä voivat olla toisistaan hyvinkin erillään; yksilö voi olla tietoinen 

ympäristöystävällisistä toimintatavoista ja siten ympäristötietoinen, mutta se ei vält-

tämättä heijastu mitenkään hänen käytökseensä (Kaplan, 2000; Suopajärvi 2003).  

Vastuullisuutta tutkittaessa tulee huomioida, että vastuullinen toiminta lopulta mää-

rittyy yhteisön tai jonkin standardin mukaan, eikä tarkasteltavaa toimintaa harjoittava 

ihminen ole oman toimintansa objektiivinen tarkastelija (Suopajärvi 2003). Yhteis-

kunnallisen hyväksyttävyyden nimissä vastuullisesta toiminnasta kysyttäessä on hy-
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vin mahdollista, että vähintäänkin osa vastaajista liioittelee jollain tapaa ympäristöys-

tävälliseksi tiedostamaansa toimintaa (Suopajärvi 2003). Näistä haasteista johtuen 

tässä tutkimuksessa pyritäänkin saamaan kuva siitä, onko luontosuhteella ja vastuul-

lisuuden tunteella yhteys eli kysytään, miten ihminen itse kokee vastuullisuutensa. 

Kuten aiemmin on esitetty, hypoteesille siitä, että parempi luontosuhde indikoisi suu-

rempaa vastuullisuuden kokemusta, on olemassa useita käsitystä vahvistavia tutki-

mustuloksia (Schultz 2002; Nisbet ym. 2009). 

Tässä tutkimuksessa vastuullisuuden tunnetta mitattaan Hackmanin ja Oldhamin 

(1975) työelämävastuullisuusmittariston pohjalta kehitetyllä Responsibility scale 

(RS) -mittaristolla. Mittaristoa muokattiin tämän tutkimuksen luontokontekstiin 

muun muassa kysymällä yhteiskäyttöisistä valtion metsistä koettua vastuuta. Mitta-

riston kysymykset löytyvät liitteestä 2 (kysymys 1).  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1  Aineiston hankinta 

  

Kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 

kanssa sähköisesti Helsingin yliopiston E-lomakkeen avulla. Kysely oli strukturoitu 

kyselytutkimus, joka sisälsi pääasiassa itsearviointiasteikkokysymyksiä eli eri as-

teikoilla arvotettavia väittämiä siitä, miten vastaaja kokee luonnon ja siellä olemisen. 

Kyselyssä käytettiin väittämiä useasta valmiista mittaristosta mukaan lukien tässä tut-

kimuksessa käytettävistä Nature Relatedness (NR)- ja Responsibility Scale (RS)-mit-

taristoista. Mittaristojen väittämät suomennettiin ja sanamuotoja muokattiin tarvitta-

essa kyselylomakkeen aihepiiriin sopiviksi.  

Kyselylomaketta päätettiin jakaa suomenkielisenä korkeakouluissa opintojaan suorit-

taville kaupallisen alan opiskelijoille. Kyseiset opiskelijat valikoituivat tutkimuksen 

kohderyhmäksi, koska heidän katsottiin olevan luontoyhteyksiltään oletusarvoisesti 

neutraalimpia ja ryhmänä homogeenisempiä kuin esimerkiksi luonnontieteellisillä 

aloilla opiskelevat. Koska tässä tutkimuksessa käytettävän kyselyn tarkoituksena oli 

kerätä kansainvälisesti vertailukelpoista dataa myös Ruralia-instituutin tutkimusta 

varten, valikoitui kyselyn kohderyhmä osin myös heidän tutkimuksensa kriteerien 

mukaan. Universaalia tutkimusta tehdessä ja tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi ky-

selyyn vastaavien opiskelijoiden tuli opiskella sellaista alaa, jollainen olisi löydettä-

vissä helposti eri puolilta maailmaa.  

Ennen kyselyn toteuttamista kyselylomaketta testattiin paperisena versiona Jyväsky-

län yliopistossa 50 henkilöllä syksyllä 2019. Lomakkeen testausvaiheessa kokeiltiin 

kahta eri luontosuhdetta kartoittavaa menetelmää: NR- ja CNS-mittaristoa (Mayer & 

Frantz 2004; Niblet ym.2009). Testauksen jälkeen NR-mittaristo valittiin paremmin 

tämän tutkimuksen tarkoitukseen sopivaksi, koska väitteet kääntyivät paremmin suo-

meksi ja kyseinen mittaristo oli vakiintuneesti käytössä useissa viimeaikaisissa luon-

tosuhdetutkimuksissa (esim. Dean ym. 2018; Dornhoff ym. 2019). Myös CNS-mitta-

riston väittämien luontosuhteen mittaustapaa kohtaan esitetty kritiikki vaikutti NR-

menetelmän valintaan.  

Tutkimukseen osallistuviksi oppilaitoksiksi valikoituivat Tampereen, Turun, Lap-

peenrannan, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen kauppakorkeakoulut sekä Metropolian 
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ja Laurean ammattikorkeakoulut. Näiden oppilaitosten opiskelijat sopivat tutkimuk-

sen kohderyhmäksi, koska ne olivat suomenkielisiä ja sijoittuneet mahdollisimman 

laajasti ja tasaisesti ympäri Suomea. Lisäksi kyseiset oppilaitokset pystyivät jakamaan 

kyselyä opiskelijoilleen niin, että kyselyn kohderyhmäksi voitiin rajata koulun sisällä 

(oppilaitoksesta riippuen) kauppatieteiden tai liiketalouden opiskelijat. Liiketalouden 

opiskelijat valikoituivat mukaan, koska vastaajia haluttiin myös Uudeltamaalta Aalto-

yliopiston kieltäydyttyä osallistumisesta, ja tämän alan opiskelijat olivat ammattikor-

keakouluista lähimpänä kauppatieteiden opiskelijoita. Kyselyä päätettiin jakaa vain 

suomenkielisenä, koska aineisto haluttiin pitää yhdenmukaisena ja siten helpommin 

vertailukelpoisena.  

Kysely oli avoinna 9.9.- 8.10.2020 välisenä aikana. Sähköisesti lähetetyn kyselyn säh-

köpostisaatteessa ja kyselylomakkeessa opiskelijoille kerrottiin, että tarkoituksena on 

kartoittaa heidän luontosuhdettaan ja näkemyksiään valtion retkeilyalueiden ja kan-

sallispuistojen käytöstä. Lomakkeen tiedote ja kyselylomake ovat nähtävissä liitteissä 

1 ja 2 (liitteestä 2 on poistettu näkyvistä tälle tutkimukselle epäolennaiset mittaristot). 

Kyselyn sähköpostisaatteessa toivottiin vastauksia mahdollisimman laajasti erityyp-

pisiltä opiskelijoilta; sekä niiltä, joille retkeilyalueet ja kansallispuistot ovat tuttuja 

luontokohteita, että niiltä, joilla ei ole omakohtaisia kokemuksia retkeilyalueilla tai 

kansallispuistoissa vierailemisesta. Tällä pyrittiin pitämään kysely tasapuolisesti ma-

talalla kynnyksellä lähestyttävänä, jotta opiskelijoista saataisiin mahdollisimman rea-

listinen eritaustaisten ihmisten otos. Oletuksena oli, että ilman erityistä mainintaa lo-

makkeeseen saattaisi vastata vain erityisen läheistä luontosuhdetta kokevia henkilöitä, 

millä saattaisi olla vaikutusta myös saatavien vastausten määrään.  

Kyselyn kontekstina toimi valtion retkeilyalueiden ja kansallispuistojen käyttökoke-

mukset. Valtion retkeilyalueilla tarkoitetaan sellaisia virkistykseen ja retkeilyyn mää-

riteltyjä, valtion omistamia luontoalueita, joilla myös metsätalouden harjoittaminen 

on mahdollista virkistyskäyttöä kunnioittaen (Metsähallitus 2020c). Kansallispuistot 

puolestaan ovat luonnonsuojelualueita, joiden tarkoituksena on virkistyskäytön li-

säksi turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä (Metsähallitus 2020c). Suomessa 

on vuonna 2020 yhteensä 40 kansallispuistoa ja 5 valtion retkeilyaluetta. Vuonna 

2019 kansallispuistoissa vieraili 3 223 400 kävijää ja retkeilyalueilla arviolta 274 400 

kävijää (Metsähallitus 2020b).  
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Kyselylomakkeen väittämistä 21 perustui luontosuhdetta mittaavaan NR-mittaristoon 

(Liite 2, kysymys 2, väittämät 1–21). NR-mittariston väittämiin vastaajia pyydettiin 

vastaamaan asteikolla 5 (täysin samaa mieltä) – 1 (täysin eri mieltä) (Nisbet ym. 

2009). Mitä korkeampi NR-mittariston vastausten keskiarvo on, sitä parempaa luon-

tosuhdetta luku indikoi (Nisbet ym. 2009; Dean ym. 2018). NR-mittariston sisällä ole-

vat alakategoriat (NR-Self, NR-Perspective ja NR-Experience) toimivat samalla ta-

valla. Vastuullisuutta puolestaan mitattiin 6 väittämää sisältävällä Responsibility 

Scale (RS) -mittaristolla, jossa vastaavasti väittämiin pyydettiin vastauksia asteikolla 

7 (täysin samaa mieltä) – 1 (täysin eri mieltä) (Hackman ja Oldham 1975). Vastuulli-

suusmittariston väittämät löytyvät liitteestä 2, kysymyksestä 1.  

Mittaristojen väittämien lisäksi lomakkeella oli viisi lisäväittämää, jotka eivät kuulu-

neet mittaristoihin, ja niihin vastattiin samalla 1–5-arvotusasteikolla. Lisäväittämät 

käsittelivät luonnossa oleskeluun liittyviä tunteita, luontokäyntien toistuvuutta sekä 

huolestuneisuutta luonnon monimuotoisuudesta. Lisäväittämät löytyvät liitteestä 2, 

kysymyksen 2 alta (väittämät 22–26). Viimeiseksi lomakkeella kysyttiin vastaajien 

taustatietoja; oppilaitosta, syntymävuotta, asuinpaikkaa ja sitä, kuinka usein vastaajat 

vierailevat valtion kansallispuistoissa ja/tai retkeilyalueilla (en koskaan – käyn useita 

kertoja viikossa) sekä sitä, kuinka usein he viettävät aikaansa luontoympäristössä yli-

päätään (hyvin harvoin – päivittäin). Nämä taustatietokysymykset ovat liitteessä 2 

(kysymykset 3–7). Lopuksi vastaajat saivat halutessaan osallistua 35 euron arvoisten 

S-ryhmän lahjakorttien (10 kpl) arvontaan, joka suoritettiin kaikkien vastanneiden 

kesken.  

 

3.2 Aineiston analyysi  

 

Aineiston analyysissa tarkasteltiin 1) millaisia ovat vastaajien luontosuhteet, 2) vai-

kuttaako luontosuhde opiskelijoiden vastuullisuuden tunteeseen luontoa kohtaan ja 3) 

onko eri taustamuuttujilla, kuten iällä, sukupuolella tai luonnossa vietetyllä ajalla, 

vaikutusta luontosuhteeseen. 
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Analyyseissa luontosuhde toimi selittävänä muuttujana vastuullisuudelle ja tausta-

muuttujat molemmille mittaristoille selittävinä muuttujina. Luontosuhdetta selittä-

vistä taustamuuttujista analysoinneissa tarkasteltiin sukupuolta, luonnossa vietettyä 

aikaa, luonnon monimuotoisuuden säilymistä kohtaan tunnettua huolta ja ikää. Vali-

tettavasti erimerkiksi asuin- tai opiskelupaikkaa ei voitu nähdä tässä tutkimuksessa 

luontosuhdetta kovinkaan hyvin selittäviksi tekijäksi, sillä lapsuudenaikaista koti-

paikkakuntaa kysytty ja kyselyyn vastasivat opiskelijat, jotka saattavat olla hyvin eri 

puolilta Suomea opiskelupaikkakunnilleen muuttaneita. 

 Kyselylomakkeen väittämistä osa on käänteisiä, sillä niiden tarkoituksena oli tarkis-

taa jonkin edellisen väittämän paikkansapitävyyttä. Nämä väittämät käänteiskoodat-

tiin ennen analysointien alkua. Tämän jälkeen käytettiin Cronbachin alpha- menetel-

mää aineiston mittaristojen sisäisen yhteneväisyyden ja toimivuuden testaamiseen. 

Luontosuhdemittariston Cronbach alphan arvoksi saatiin 0,88 ja vastuullisuusmitta-

ristossa vastaava luku oli 0,69. Koska vastuullisuusmittaristo on pieni mittaristo, jol-

laiselta Cronbach alphan tason katsotaan olevan hyvä, mikäli se ylittää luvun 0,5; 

muutoin luotettavuuden vertailuarvo 0,6 tai 0,7 (Hinton ym. 2004). Molemmat mitta-

ristot toimivat näin ollen luotettavasti eikä yhdenkään kysymyksen poistaminen tar-

kastelusta olisi merkittävästi parantanut mittaristojen antamien tulosten luotetta-

vuutta.  

Vastuullisuus- ja luontosuhdemittaristoista tehtiin keskiarvolliset vastaajakohtaiset 

summamuuttujat mittaristojen tarkasteluohjeiden mukaan (Hackman ja Oldham 

1975; Nisbet ym. 2009). Saatujen summamuuttujien tuloksia vertailtiin korrelaatio- 

ja regressioanalyysien avulla. Koska korrelaatiokerroin ei kerro riippuvuussuhteen 

suuntaa, regressioanalyysia käytettiin riippuvuussuhteen suunnan määrittelyyn 

(Ranta ym. 2012). Mittaristojen välistä yhteyttä tarkasteltiin regressioanalyysista saa-

dulla kuvaajalla. Taustamuuttujien tarkasteluissa käytettiin Mann-Whitney U -testiä 

luontosuhde- ja vastuullisuusmittaristojen keskiarvojen merkitsevyyserojen havaitse-

miseen eri sukupuoliryhmissä (Ranta ym. 2012). Ristiintaulukoinnilla ja Pearsonin 

khiin neliön testillä selvitettiin myös havaittujen sukupuolijakaumien merkitsevyyttä 

(Ranta ym. 2012; Tilastokeskus 2022). Aineiston käsittelyssä käytettiin Microsoft Ex-

celiä ja tilastoanalyyseissa käytettiin IBM SPSS Statistics 27 -ohjelmistoa. 
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4 TULOKSET 

4.1 Vastaajat 

 

Sähköisellä kyselylomakkeella saatiin yhteensä 257 vastausta. Aineistosta poistettiin 

11 vastaajan vastaukset, koska he olivat jättäneet suuren osan kysymyksistä vastaa-

matta tai vastasivat yhtä vastausvaihtoehtoa järjestelmällisesti kaikkiin kysymyksiin. 

Lisäksi poistettujen joukossa oli kolme henkilöä, jotka kertoivat olevansa Viron, Viet-

namin ja Nepalin kansalaisia sekä kaksi opintojensa suuntautumisvaihtoehdon tai tut-

kinto-ohjelman ilmoittaneista kertoi opiskelevansa jotain muuta kuin kaupallista alaa 

(yhteisöpedagogiikka ja ruotsin kieli). Heidänkin vastauksensa poistettiin aineiston 

vertailukelpoisuuden ylläpitämiseksi. Näin saatiin lopullinen vastaajamäärä (n) 246 

vastausta. Vastaajista oli naisia 156 (63,4 %) ja miehiä 89 (36,2 %) ja muita 1 (0,4 

%).  

 

Vastaajien syntymävuodet vaihtelivat vuosien 1965 ja 2001 välillä, mikä tarkoittaa 

heidän olevan 20–56-vuotiaita. Vastaajien keski-ikä oli 26 vuotta. Eniten vastaajia, 

14 %, oli vuonna 1997 syntyneissä eli 24-vuotiaissa. 1990-luvulla syntyneitä oli vas-

taajista selkeästi suurin osa (Kuva 1). Vastaajat jaettiin ikäluokkiin syntymävuosiensa 

perusteella tarkastelun helpottamiseksi. Taulukoita tulkittaessa tulee huomata, että 

otoskoko vaihteli eri kysymyksissä, koska kaikki vastaajat eivät olleet vastanneet ai-

van kaikkiin kysymyksiin. 
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Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden ja syntymävuotensa ilmoittaneiden frekvenssijakauma 
(n=244) ikäluokkiin jaettuna. 1960 ja -70-luvuilla syntyneet päätettiin yhdistää samaan luok-
kaan ikäluokkien vähäisen vastaajamäärän vuoksi. 

 

Valtaosa kyselyyn vastanneista eli noin 75 % opiskeli yliopistossa ja 24 % opiskeli 

ammattikorkeakoulussa (Kuva 2). Yksi vastaaja jätti oppilaitoksensa kertomatta ja 

yksi opiskeli sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa (Helsingin yliopisto).  

 

 

Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden frekvenssijakauma korkeakouluittain (n=246). 

 

Korkeakoulunsa vastaajista ilmoitti 245 henkilöä. Eri korkeakoulujen välillä kyselyyn 

vastanneiden määrissä oli suurta vaihtelua. Selvästi eniten vastauksia saatiin Oulun 

yliopistosta (27 %) ja Lappeenrannan yliopistosta (25 %) sekä seuraavaksi eniten Tu-

run yliopistosta (18 %). Laurea-ammattikorkeakoulusta saatiin 10 % vastauksista ja 
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Metropolia ammattikorkeakoulusta 15 % vastauksista. Vähiten vastauksia kyselyyn 

tuli Tampereen yliopistosta (2 %) ja Itä-Suomen yliopistosta (3 %).  

Kyselyssä vastaajien luonnossa vierailemisen toistuvuutta kartoitettiin kolmen kysy-

myksen avulla. Opiskelijoilta kysyttiin, kuinka usein he vierailevat valtion retkeily-

alueilla ja/tai kansallispuistoissa sekä kahdessa kysymyksessä sitä, kuinka usein vas-

taajat ylipäätään viettävät aikaansa luontoympäristöissä. Suuri osa (41 %) opiskeli-

joista kertoo käyvänsä vuosittain valtion retkeilyalueilla/kansallispuistoissa (Kuva 3).  

 

Kuva 3: Valtion retkeilyalueilla ja/tai kansallispuistoissa tapahtuvien vierailujen toistuvuu-
den frekvenssijakauma (n=246). 

 

Vastaajista 66 % vastasi olevansa täysin tai lähes täysin samaa mieltä väittämään 

”Käyn usein metsässä tai muussa luontoympäristössä vapaa-ajallani”, mikä tarkoittaa, 

että valtaosa vastaajista mieltää liikkuvansa usein luonnossa. Täysin eri mieltä väittä-

män kanssa oli vain 3 % vastaajista (Kuva 4). Väittämään vastattiin asteikolla 1–5 

(täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). 
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Kuva 4: Vastaajien metsässä tai muussa luontoympäristössä oleskelun toistuvuus frekvens-
sijakaumana (n = 246). 

 

4.2  Luontosuhde ja vastuullisuus 
 

Luontosuhdemittariston vastausten keskiarvoja ja -hajontoja tarkasteltaessa havait-

tiin, että joidenkin yksittäisten mittariston väittämien kohdalla vastausten keskiarvot 

olivat matalampia tai korkeampia kuin muissa väittämissä. Luontosuhdetta kuvaa-

vassa NR-mittaristossa suurempi keskiarvo (5 = täysin samaa mieltä) kuvaa aina vah-

vempaa luontosuhdetta ja pienempi arvo (1 = täysin eri mieltä) vähemmän läheistä 

suhdetta.  

Kaikkien luontosuhdemittariston vastauksien keskiarvo oli 3,7. Huomattavasti tätä 

pienempi keskiarvo (3 tai pienempi) löytyi väittämien ”Tunnen yhteenkuuluvuutta 

kaikkien elollisten olentojen kanssa”, ” Nautin siitä, kun saan konkreettisesti kaivaa 

maata ja liata käteni esimerkiksi puutarhatöissä” ja alun perin käänteisen väittämän 

”Ihmisillä ei pitäisi olla enemmän oikeuksia kuin eläimillä ja/tai kasveilla” kohdalta 

(Kuva 5). Toisaalta myös hajonta näiden kysymysten vastausten kohdalla on suurta. 

Suuri hajonta löytyi myös väittämästä, jossa selvitettiin, kuinka monelle syrjäinen 

erämaa-alue olisi unelmalomakohde. Kaikista pienimmät hajonnat opiskelijoiden vas-

tauksissa puolestaan löytyivät sellaisista väittämissä, joissa selvitettiin sitä, miten ih-

misten tulisi kohdella luontoa. Vastausten keskiarvo ylsi 4,7 tasolle väittämässä 

”Luonnonsuojelu ei ole turhaa, sillä luonto ei ole tarpeeksi vahva toipuakseen ihmisen 

aiheuttamista vaikutuksista” (alun perin käänteinen väittämä). Korkea keskiarvo 

(4,22) oli myös väittämässä ”Ihmisillä ei ole oikeutta hyödyntää luonnonvaroja kuten 
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haluamme” (alun perin käänteinen väittämä). Koska hajonta oli näiden kohdalla 

pientä, opiskelijat olivat selkeästi yksimielisiä näistä asioista verrattuna muihin kyse-

lylomakkeen kohtiin. Nämäkin vastauskeskiarvot ja -hajonnat ovat nähtävissä ku-

vassa 5. 

 

Kuva 5: Luontosuhdemittariston väittämien vastausten keskiarvoja ja -hajontoja. 
 

Myös vastuullisuusmittariston vastauskeskiarvoja ja -hajontoja tarkasteltaessa havait-

tiin eroja eri väittämien vastausten välillä (Kuva 6). Mitä suurempi keskiarvo vastuul-

lisuusmittaristossa asteikolla 1–7 on, sitä suurempi vastuullisuuden tunne vastaajilla 

on sen väittämän kohdalla. Kaikkien vastuullisuusmittariston vastausten keskiarvo oli 

5,3. Kuvan 6 väittämän ”Tunnen vastuuta valtion retkeilyalueiden ja kansallispuisto-

jen käytöstä” ja ”Valtion retkeilyalueiden/kansallispuistojen vastuullisesta käytöstä 

huolehtiminen ei kuulu vain jollekulle muulle, vaan myös minulle” (alun perin kään-

teinen väittämä) keskiarvot ovat alle 5 ja keskihajonta oli muihin vastauksiin verraten 

suuri, yli 1,5 molemmissa. Tämä tarkoittaa, etteivät vastaajat ole kovin samanmieli-

siä. Kuitenkin väittämissä ”Minulle on väliä sillä, miten valtion retkeilyalueita tai 

kansallispuistoja hoidetaan” (alun perin käänteinen väittämä) ja ”Mielestäni valtion 

retkeilyalueilla tai kansallispuistoissa kävijöiden pitäisi ensisijaisesti välttää luonnon 

vahingoittamista” vastausten keskiarvot olivat yli 6 ja keskihajonnat pienempiä tai 

keskimääräisiä muihin mittariston väittämiin verrattuna. Näissä vastaajat vaikuttavat 

kokevan enemmän yhteistä vastuuta valtion retkeilyalueista ja kansallispuistoista ja 

olevan vastauksissaan yksimielisempiä. 



30 
 

 

Kuva 6: Vastuullisuusmittariston väittämien vastausten keskiarvoja ja -hajontoja. 

 

Luontosuhteen taso vaikuttaa olevan keskimääräisesti korkeampi naisilla (3,8) kuin 

miehillä (3,5). Tätä havainnollistaa Mann-Whitney U -testin tuloksista tehty dia-

grammi (Kuva 7). Myös ristiintaulukoinnissa näkyi selkeä ja merkitsevä ero luon-

tosuhteessa sukupuolten välillä. Saatua tulosta luontosuhteen jakautumisesta suku-

puolittain ei voi kuitenkaan yleistää tutkimuksen opiskelijaotannan pienen koon 

vuoksi. Vastuullisuuden tunteen ja sukupuolen välillä ei havaittu merkitsevää yh-

teyttä. 

 

Kuva 7: Luontosuhteen jakautuminen sukupuolittain frekvenssijakaumana. Mitä suurempi 
luontosuhdeluku on, sitä vahvempi luontosuhde on (p-arvo < 0,001). 
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Myös iällä havaittiin olevan merkitystä luontosuhteen tasoon. Kyselyyn vastanneet 

jaettiin ikäryhmiin, joiden luontosuhteen keskiarvoja vertailemalla havaittiin, että 

luontosuhteen taso heikkenee sitä mukaa, mitä nuoremmista henkilöistä on kyse. Van-

hemmilla ihmisillä onkin siis havaittavissa keskimäärin selkeästi parempi luonto-

suhde kuin nuoremmilla. Kuvasta 8 huomataan nämä ikäryhmien erot luontosuhdeta-

sojen välillä. Vaikka erot luontosuhteen ja iän välillä ovat tilastollistesti merkitseviä, 

on huomattava, että aineiston vastaajat jakautuivat hyvin epätasaisesti eri ikäluokkiin, 

sillä 1960- ja 70-luvuilla syntyneitä oli vain yksittäisiä vastaajia. Tämän ikäryhmän 

parempaa luontosuhdetulosta ei voida pitää luotettavana tuloksena. 

 

 

Kuva 8: Luontosuhteen jakautuminen ikäryhmittäin (p-arvo < 0,001).  

 

Luontosuhde- ja vastuullisuusmittariston tuloksia tarkasteltiin korrelaatioanalyysilla. 

Mittaristoilla oli positiivinen korrelaatio; mitä korkeampi luontosuhteen arvo sitä suu-

rempi on vastaajien vastuullisuuden tunne. Luontosuhde selitti regressioanalyysin pe-

rustella 29 % vastuullisuudesta. Analyysissa havaittua korrelaatiota kuvataan alla ku-

vassa 9. 
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Kuva 9: Luontosuhteen ja vastuullisuuden tunteen välinen korrelaatio (kulmakerroin 0,542; 
p-arvo < 0,001).  

 

Myös luontosuhdemittariston eri osa-alueilla (NR-Self, NR-Perspective ja NR-Expe-

rience) oli positiiviset, merkitsevät ja samansuuntaiset korrelaatiot vastuullisuuden 

tunteen kanssa. Regressioanalyysin mukaan suurin korrelaatio vastuullisuudella ja 

luontosuhdemittariston osilla oli NR-Self-väittämien vastausten kohdalla, sillä tämä 

väittämäryhmä selitti 28 % vastuullisuudesta. Tämä korrelaatio on esillä kuvassa 10. 

NR-Experience-väittämät selittivät 18,5 % ja NR-Perspective-väittämät noin 14,5 % 

vastuullisuuden tunteesta. Kaikissa näissä korrelaatioissa p-arvo oli < 0,001, joten 

korrelaatiot ovat merkitseviä. 
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Kuva 10: NR-Self -luontosuhteen ja vastuullisuuden välinen korrelaatio (kulmakerroin 0,535; 
p-arvo < 0,001).  

 
Mittaristojen lisäksi analyyseissa tarkasteltiin myös, miten eri taustamuuttujat vaikut-

tavat luontosuhteen tasoon. Väittämän ”Käyn usein metsässä tai muussa luontoympä-

ristössä vapaa-ajallani” ja luontosuhdemittariston välillä havaittiin merkitsevä korre-

laatio (Kuva 11) ja regressioanalyysin perusteella taustamuuttuja selittää 35 % luon-

tosuhteesta. Tarkasteltaessa väittämän ”Käyn usein metsässä tai muussa luontoympä-

ristössä vapaa-ajallani” ja luontosuhdemittariston eri osamittaristojen lineaarisia reg-

ressioita, löydettiin NR-Experience-väittämien kohdalta korkein, jopa 47 % seli-

tysaste (Kuva 12). Myös taustamuuttujaväittämän ”Olen huolissani luonnon moni-

muotoisuuden säilymisestä” ja luontosuhdemittariston vastausten välillä havaittiin 

merkitsevä, positiivinen korrelaatio ja regressioanalyysin perusteella se selittää 29 % 

luontosuhteesta (Kuva 13).  
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Kuva 11: Luontosuhteen ja metsässä tai muussa luontoympäristössä vietetyn vapaa-ajan 
korrelaatio (kulmakerroin 0,591; p-arvo < 0,001).  

 

Kuva 12: NR-Experience -luontosuhteen ja metsässä tai muussa luontoympäristössä viete-
tyn vapaa-ajan korrelaatio (kulmakerroin 0,686; p-arvo < 0,001). 
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Kuva 13: Luontosuhteen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä kohtaan tunnetun huo-
lestuneisuuden korrelaatio (kulmakerroin 0,537 p-arvo < 0,001).  

 

Taustakysymysten tarkastelussa tutkittiin lisäksi luontosuhteen ja valtion retkeilyalu-

eilla ja/tai luonnonsuojelualueilla vierailujen toistuvuuden yhteyttä. Näiden välillä ei 

havaittu olevan merkitsevää korrelaatiota.  
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5 TULOSTEN TARKASTELU 
 

5.1 Keskeisimmät tulokset 
 

Luontosuhdemittariston (NR) keskiarvovastauksista voidaan päätellä, että opiskelijat 

ovat kiinnostuneita siitä, miten ihmiset kohtelevat ympäristöään, mutta vain osa vai-

kuttaa olevan kiinnostunut ”tekemään lähempää tuttavuutta” luonnon kanssa. Lähes-

kään kaikki opiskelijat eivät myöskään tunne yhteenkuuluvuutta luontoa kohtaan tai 

ajattele, että ihmisten ja luonnon tulisi olla tasa-arvoisia, vaan osa ajattelee vastausten 

perusteella ihmisen olevan jollain tasolla luonnon yläpuolella ja että näin pitäisikin 

olla. Luonnon arvo tunnutaan ymmärtävän kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kes-

kuudessa, mutta luonto ei ole kaikille samalla tavalla henkisesti ja fyysisesti läheinen 

paikka.  

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli selvittää miten luontosuhde korreloi vastuulli-

suuden tunteen kanssa; kokevatko korkeamman luontosuhteen tason omaavat opiske-

lijat suurempaan vastuullisuuden tunnetta kuin muut. Tulosten mukaan korkeampi 

luontosuhteen taso indikoi suurempaa vastuullisuuden tunnetta. Tulos on yleistettä-

vissä, sillä aiemmistakin tutkimuksista on saatu samankaltaisia tuloksia (Schultz 

2002; Nisbet ym. 2009). Toisaalta luontosuhteen ja vastuullisuuden tunteen yhteys oli 

vain noin 30 %, mikä tarkoittanee, että vastuullisuuden tunteeseen vaikuttavat muut-

kin tekijät.  

Luontosuhdemittariston eri osa-alueista (NR-Self, NR-Perspective ja NR-Expe-

rience) paras korrelaatio löydettiin NR-Self-mittariston ja vastuullisuuden väiltä. 

Tämä selittyy sillä, että NR-Self-osamittariston väittämät mittaavat vastaajan sisäistä 

samaistumista luontoon (Nisbet ym. 2009). Useissa tutkimuksissa on todettu, että 

juuri henkisellä luontoyhteyden kokemuksella olisi suurin vaikutus vastuullisuuden 

tunteen kannalta (Hines y. 1987; Schultz 2002; Nisbet ym. 2009).  

Luontosuhdemittariston perusteella naisten luontosuhteen taso oli keskimäärin korke-

ampi kuin miesten. Tulos on merkitsevä tässä tutkimuksessa, muttei ole laajemmin 

yleistettävissä, sillä erot olivat suhteellisen pieniä, samoin kuin tämän tutkimuksen 

otanta, missä kyselyyn vastanneita miehiä oli huomattavasti naisia vähemmän. Tulos 
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naisten paremmasta luontosuhteesta on kuitenkin linjassa aiempien luontosuhdetutki-

musten kanssa (Dean ym. 2018). 

Taustamuuttujatarkastelussa tutkittiin myös, miten luonnossa vietetty aika vaikuttaa 

luontosuhteen tasoon. Väittämän ”Käyn usein metsässä tai muussa luontoympäris-

tössä vapaa-ajallani” ja luontosuhdemittariston tulosten välillä havaittiin selkeä kor-

relaatio regressioanalyysissa (Kuva 11). Vertailtaessa luontosuhteen osamittaristoja 

ja luonnossa vierailujen toistuvuutta, selittivät luontovierailut lähes puolet NR-Expe-

rience-osamittariston arvoista (Kuva 12). Luonnossa vietetyllä ajalla olisi siis vaiku-

tusta luontosuhteeseen, mikä vastaa käsitystä, että luonnossa liikkumisella ja luonto-

suhteella olisi yhteys (Nisbet ym. 2009; Dornhoff 2019). Lisäselvitystä tarvittaisiin, 

jos haluttaisiin selvittää, onko luonnossa liikkumisen ja luontosuhteen paranemisen 

välillä todellisuudessa eräänlainen kehä, jossa luonnossa liikkuminen parantaa luon-

tosuhdetta ja hyvä luontosuhde lisää luonnossa liikkumista. Luontosuhteella ja valtion 

retkeilyalueille/kansallispuistoihin tehtävien käyntien määrällä ei ole merkitsevää 

korrelaatiota, joten arkisempi, muualla kuin näillä alueilla liikkuminen vaikuttaisi ole-

van pääasiallinen tapa kehittää ja ylläpitää luontosuhdetta.  

Vaikka tässä tutkimuksessa löydettiin korrelaatio vastuullisuuden tunteen ja luonto-

suhteen väliltä, se ei kuitenkaan kerro siitä, johtaako parempi luontosuhde näiden 

opiskelijoiden kohdalla ympäristövastuullisempaan käyttäytymiseen. Aiempien tut-

kimusten perusteella luontosuhteella olisi vaikutusta myös vastuulliseen käyttäytymi-

seen (Hines ym. 1987; Schultz 2002; Nisbet ym. 2009)., mutta tätä ei tässä tutkimuk-

sessa selvitetty. Kuten aiemmin todettua, vastuullisen käyttäytymisen tutkimukseen 

liittyy runsaasti hankaluuksia eikä vastuullisuuden tunne heijastu aina käytökseen 

(Kaplan, 2000; Suopajärvi 2003). 

 

5.2  Kyselyn onnistuminen 
 

Tutkimuskyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden luontosuhdetta ja heidän vastuun tun-

nettaan luontoa kohtaan. Kyselyn jakelu onnistui kohtuullisen sujuvasti yliopistojen 

ja korkeakoulujen opiskelijoille. Kysely ei lähtenyt kaikille oppilaitoksille samaan ai-

kaan, vaan noin kahden viikon kuluessa, ja kysely saavutti yli 250 vastaajaa yhden 
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kuukauden aikana. Tämän vastaajamäärän perusteella voidaan saatuja tuloksia joi-

denkin näkökohtien kohdalla jopa yleistää. Kyselyn vastausmäärät vaihtelivat aineis-

tossa huomattavasti eri korkeakoulujen välillä. Syy saattaa löytyä kyselyn levitysta-

vasta, sillä osa oppilaitoksista jakoi kyselyä suoraan sähköpostilistoille ja osa taas jul-

kaisi yleisesti näkyväksi sisäisiin sähköisiin tiedotuskanaviinsa. Suuren korkeakoulu-

jen välisten vastausmääräerojen vuoksi tässä tutkimuksessa ei ollut perusteltua tehdä 

vertailua eri korkeakoulujen välillä. Myös vastaajien iät vaihtelivat melkoisesti, 1960-

luvulla syntyneistä aina 2000-luvulla syntyneisiin, mutta vanhemmassa ikäluokassa 

vain yksittäisiä vastaajia. Korkeakouluyhteisöä ikäjakauma kuitenkin kuvaa, ja tulok-

sia voidaan pitää pätevinä juuri opiskelijoiden keskuudessa. 

Kysely oli osa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kansainväliseen tulosten ver-

tailuun tähtäävää metsien psykologisen omistajuuden tutkimusta, joten kyselyä ei ol-

lut suunniteltu tämä opinnäytetyö edellä. En itse ollut kyselyn suunnittelun alkuvai-

heessa mukana, joten luontosuhdetta ja vastuullisuutta mittaamaan valitut mittaristot 

tulivat ”valmiina” minulle. Myös pääosa lisä- ja taustatietokysymyksistä oli valmiiksi 

ajateltu Ruralia-instituutin tutkimusta ajatellen. Olin mukana lähinnä kyselylomak-

keen viimeistely-, tarkastus- ja jakeluvaiheessa. Oma lisäykseni lisäkysymyksiin oli 

väittämä ”Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden säilymisestä”. Jälkikäteen tar-

kasteltuna ja analyyseja tehdessä huomattiin, että kyselyssä olisi ollut jonkin verran 

paranneltavaa juuri tätä tutkimusta ajatellen. Seuraavissa joitakin esimerkkejä näistä 

huomioista. 

Vaikka tutkimuslomakkeen avulla saatiin kerättyä riittävä määrä aineistoa, olisi sen 

sanamuotojen avaamiseen tai tarkentamiseen voinut käyttää enemmän ajatteluaikaa. 

Myös kysymyksissä käytetty aikavertailun sana ”usein” voi tarkoittaa eri ihmisille eri 

asioita. Mikäli henkilö viihtyy lähinnä kaupungeissa eikä pidä luonnossa vierailua 

niin miellyttävänä, saattaa hän kokea käyvänsä usein luontoympäristössä, vaikka se 

tarkoittaisi käyntien toistuvuutta 2–3 kertaa kuukaudessa tai harvemmin.  

Vastaajilta olisi voinut kysyä myös heidän synnyin- tai kasvupaikkakuntansa, mikä 

olisi mahdollistanut sen tarkastelun, millaisia vaikutuksia kasvuympäristöllä on voi-

nut olla luontosuhteen kehitykseen.  Myös lapsuusajan leikkejä luonnossa tai nykyisiä 

ulkoharrastuksia olisi voinut kysyä. Luontosuhteen kannalta olisi ollut kiinnostavaa 
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tietää myös, onko vastaajilla, heidän perheellään tai lähipiirillään ollut olemassa ke-

sämökkiä tai muuta luonnonläheistä asuntoa, jolla vastaajat viettäisivät aikaa. Vastaa-

vissa tutkimuksissa tulisikin kiinnittää taustakysymyksiin entistä enemmän huomiota.  

Ympäristö- ja luontoasiat ovat olleet viime aikoina lähes jokapäiväisen keskustelun 

aihe tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, joten yhteiskunnallinen keskustelu 

on voinut vaikuttaa myös tämän kyselytutkimuksen vastauksiin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimus osoitti, että luontosuhteella ja vastuullisuuden tunteella on yhteys, jolloin 

paremman luontosuhteen omaavat tuntevat myös olevansa enemmän vastuussa luon-

nosta siellä liikkuessaan ja luonnonvaroja hyödyntäessään. Luontoa kohtaan koetun 

vastuun tunteen ja käytöksen yhteyden luotettavaan tutkimiseen tulisi yrittää löytää 

uusia menetelmiä, jotta voitaisiin saada selville näiden kahden selvempi yhteys. Yk-

silön ympäristövastuullisuuden tutkimus vaikuttaakin olevan vielä alussa. Mikäli ym-

päristövastuullisuutta tarkastellaan osana luontosuhdetta, ei päästä käsiksi siihen ris-

tiriitaisuuteen, joka mahdollisesti on hyvän luontosuhteen omaavan ihmisen ajatusten 

ja käytännön toimien välillä. Yksilön vastuullisuutta tulisi tutkia lisää myös siksi, että 

ympäristövastuun tutkimuksessa tunnutaan keskittyvän vain yritysten vastuullisuu-

teen ja sen todentamiseen eri tavoin.  

 

Luontosuhdetta tarkasteltaessa kasvu- ja asuinpaikka tulisi ottaa paremmin huomi-

oon. Tulevissa luontosuhdetutkimuksissa tulisikin taustakysymykset asetella siten, 

että niiden avulla voitaisiin tutkia ja selittää luontosuhteen kehittymistä. Kiinnostava 

tutkimusaihe voisi olla esimerkiksi se, miten lapsuuden asuinpaikka vaikuttaa luon-

tosuhteen tasoon opiskeluiässä.  

 

Tutkimuksessa selvisi myös, että mitä enemmän luonnossa liikkuu, sitä parempi luon-

tosuhde vastaajalla oli ja osoitti yhteyden luontosuhteen ja luonnon monimuotoisuutta 

kohtaan koetun huolestuneisuuden välillä.  Koska ihmisen luontosuhde kehittyy koko 

elämän ajan, voitaisiin näitä tietoja hyödyntää nykyistäkin enemmän ei vain lasten, 

vaan myös aikuisten ympäristökasvatuksessa. Mikäli yhä useampi kaupunkilainen 

kokisi luonnon aiempaa läheisemmäksi itselleen ja sitä kautta tuntisi huolta luonnosta 

valintoja tehdessään, voitaisiin kenties saada helpommin aikaan muutoksia esimer-

kiksi kulutustottumuksiimme. 
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LIITTEET 
Liite 1: Tiedote 
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Liite 2: Kyselylomake 
 

    KYSYMYS 1* 
7=täysin samaa mieltä 
1=täysin eri mieltä 

 

1. Valtion retkeilyalueiden ja kansallispuistojen nykyinen 
käyttö ja hoito on mielestäni mielekästä.  
 

  
   7     6     5     4     3     2     1 

 

2. Tunnen vastuuta valtion retkeilyalueiden ja kansallis-
puistojen käytöstä.  
 

 
    7     6     5     4     3     2     1 

 

3. Mielestäni valtion retkeilyalueilla tai kansallispuistoissa 
kävijöiden pitäisi ensisijaisesti välttää luonnon vahingoitta-
mista.  
 

 
    7     6     5     4     3     2     1 

 

4. On myös minun vastuullani vaikuttaa siihen, että valtion 
retkeilyalueiden ja kansallispuistojen hoito vastaa omaa 
arvomaailmaani.  
 

    
    7     6     5     4     3     2     1 

 

5. Minulle ei ole väliä sillä, miten valtion retkeilyalueita tai 
kansallispuistoja hoidetaan.  
 

 
    7     6     5     4     3     2     1 

 

6. Valtion retkeilyalueiden/kansallispuistojen vastuulli-
sesta käytöstä huolehtiminen kuuluu jollekulle muulle, ei 
minulle. 

  
   7     6     5     4     3     2     1 

*Kysymykset perustuvat Responsibility Scale (RS) -mittaristoon (Hackman ja Oldham 
(1975). 

 

KYSYMYS 2** 

Merkitse mielipiteesi alla oleviin väitteisiin ympyröimällä oma näkemyksesi as-
teikolla 5 (täysin samaa mieltä) - 1 (täysin eri mieltä)  

1. Tykkään ulkoilla jopa huonolla säällä.     5       4       3       2      1 

2. Jotkut lajit on yksinkertaisesti tarkoitettu kuolemaan suku-
puuttoon. 

    5       4       3       2      1 

3. Ihmisillä on oikeus hyödyntää luonnonvaroja kuten halu-
amme. 

    5       4       3       2      1 

4. Yksi unelmalomakohteeni on syrjäinen erämaa-alue.     5       4       3       2      1 

5. Ajattelen aina, kuinka toimintani vaikuttaa luontoympäris-
töön. 

    5       4       3       2      1 

6. Nautin siitä, kun saan konkreettisesti kaivaa maata ja liata 
käteni esimerkiksi puutarhatöissä. 

    5       4       3       2      1 

7. Suhteeni luontoon ja ympäristöön on osa hengellisyyttäni.     5       4       3       2      1 

8. Olen hyvin tietoinen ympäristöasioista.     5       4       3       2      1 

9. Kiinnitän huomiota luonnon eläimiin riippumatta siitä, 
missä olen. 

    5       4       3       2      1 
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10. En usein mene ulos luontoon tai metsään.     5       4       3       2      1 

11. Mikään, mitä minä voin tehdä ei auta ratkaisemaan ym-
päristöongelmia muualla maailmassa 

    5       4       3       2      1 

12. En ole irrallaan luonnosta vaan osa sitä     5       4       3       2      1 

13. Ajatus siitä, että olisin syvällä metsässä, poissa sivilisaa-
tion parista on pelottava 

    5       4       3       2      1 

14. Se, mitä mieltä olen luontoasioista ei vaikuta elinta-
poihini 

    5       4       3       2      1 

15. Ihmisillä pitäisi olla enemmän oikeuksia kuin eläimillä 
ja/tai kasveilla 

    5       4       3       2      1 

16. Kaupungin keskustassakin huomaan ympärillä olevat 
luonnon elementit 

    5       4       3       2      1 

17. Luontosuhteeni on tärkeä osa sitä, kuka olen     5       4       3       2      1 

18. Luonnonsuojelu on turhaa, sillä luonto on tarpeeksi 
vahva toipuakseen ihmisen aiheuttamista vaikutuksista 

    5       4       3       2      1 

19. Luonnon eläinten ja kasvien tila on indikaattori ihmiskun-
nan tulevaisuudelle 

    5       4       3       2      1 

20. Mietin paljon eläinten kärsimystä eri tilanteissa.     5       4       3       2      1 

21. Tunnen yhteenkuuluvuutta kaikkien elollisten olentojen 
kanssa.  

    5       4       3       2      1 

22. Viihdyn luontoympäristössä.     5       4       3       2      1 

23. Tunnen rentoutuvani luontoympäristössä.     5       4       3       2      1 

24. Käyn usein metsässä tai muussa luontoympäristössä 
vapaa-aikanani. 

    5       4       3       2      1 

25. Tunnen ahdistuvani, jollen pääse säännöllisesti vieraile-
maan luontoympäristössä. 

    5       4       3       2      1 

26. Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden säilymi-
sestä.  

    5       4       3       2      1 

**Kysymykset 1–21 perustuvat Nature Relatedness -mittaristoon (Nisbet ym. 
2009). 

NR mittariston kysymykset jaotellaan neljään tarkastelukategoriaan:  

Käänteisväittämät: 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 18 

NR-Self-väittämät: 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 21 

NR-Perspective-väittämät: 2, 3, 11, 15, 18, 19, 20  

NR-Experience-väittämät: 1, 4, 6, 9, 10, 13.  

 

KYSYMYS 3  

Syntymävuosi: _____________    

 

KYSYMYS 4  

Asuinpaikka: _____________________________________ 
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KYSYMYS 5  

Sukupuoli:                   

 nainen                        
 mies    
 muu 

 

Opiskelen yliopistossa, missä? ___________________ 
 
Opiskelen ammattikorkeakoulussa, missä? _____________________ 
 
Suuntautumisvaihtoehto/maisteriohjelma: _________________________ 
 

KYSYMYS 6  

Vierailen valtion retkeilyalueilla ja/tai kansallispuistoissa:  

a) en koskaan 
b) olen käynyt tähän mennessä 1–2 kertaa 
c) olen käynyt tähän mennessä 3–5 kertaa  
d) olen käynyt tähän mennessä yli 5 kertaa  
e) käyn vuosittain 
f) käyn kuukausittain 
g) käyn viikoittain 
h) käyn useita kertoja viikossa 
 

KYSYMYS 7 

Vietän aikaani luontoympäristössä ylipäätään: 

a) hyvin harvoin 
b) kerran kuukaudessa 
c) 2–3 kertaa kuukaudessa 
d) useita kertoja viikossa 
e) kerran viikossa 
f) päivittäin 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 

 

 

 
 
 

 


