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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971830690X?via%3Dihub

• Tieteen ja politiikan vuorovaikutus

• Case: soidensuojelupolitiikka 2009-2015

• Keskiössä (tutkimuskysymykset): 

• Osallistuminen

• Luonnon kuvaus (representaatio)

• Ehdotetut ja toteutetut suojelukeinot

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971830690X?via%3Dihub


• Tapaustutkimus: syvällinen tutkimus samanaikaisista 

tapahtumista

• Materiaalit: kirjallisuus (politiikkadokumentit, lainsäädäntö ja 

sen muutokset, ympäristöministerien blogit, 

ympäristöministeriön internetsivut ym.), havainnointi 

(seminaareja, kirjoittaja Suostrategian teossa) 

Menetelmät 1

Heinineva ja Valkmusa. Kuvat 
A. Salomaa.



• Ekologista tietoa luonnon kuvauksessa koskeva koodaus: 
i) lajit, ii) ilmastonmuutos, iii) ekosysteemipalvelut, iv) maisemaverkostot ja biodiversiteetin 

kattava ymmärrys

Politiikkadokumentit 
1) Suostrategia, 2) Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja 

vastuullisesta käytöstä ja suojelusta, 3) Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun

täydentämiseksi

• Koodaus ehdotetuista politiikkakeinoista ja toimeenpanosta:

Politiikkadokumentit

Lainsäädäntö

• Työryhmien jäsenten kritiikki

Menetelmät 2



• Toimijoilla erilaisia arvoja ja erilaisia intressejä turpeen käytön suhteen

• Soidensuojelu (biodiversiteetti, hiilensidonta, virkistysarvot) ja 

taloudelliset intressit

2009-2015:

• Erityisesti ympäristöministerin vaihdos 2014 Ville Niinistö (vihr) -> Sanni 

Grahn-Laasonen (kok) 

• Hallitusten ja hallituspuolueiden muutoksia

• Eri toimijoita eri politiikkadokumenttien teossa: Suostrategian tekoon 

osallistui suurempi joukko taloudellisia intressejä edustavia tahoja kuin 

soidensuojelutyöryhmän raportin tekoon

Suopolitiikan toimijat





Luonnon kuvaus

Slåttmossen. Kuva 
A. Salomaa.



Suostrategia

Soidensuojelu-

työryhmän 

ehdotus

Periaatepäätös

Ekosysteemipalvelu 

käsitteen käyttö jatkuu

Syvempi ekologinen 

ymmärrys, vähemmän 

painoa 

ekosysteemipalveluilla

Vinoutunut 

ekosysteemipalvelu-

käsitteen käyttö –

perinteinen jako käyttöön 

ja suojeluun

Strategiset dokumentit
2011 2012

Valmisteleva 
politiikkadokumentti
2012-2015



• Luonnon kuvaus dokumenteissa vaikuttaa edustavan konsensusta 

osallistuvien tahojen intresseistä

• Suostrategian ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet 

heijastuvat luonnon kuvaamiseen: oma ekosysteemipalvelumääritelmä

• Biodiversiteetti yksi luokka (vrt. Millennium Ecosystem Assessment

2003 ja CICES 2016 biodiversiteetti pohja kaikille 

ekosysteemipalveluille)

Luonnon kuvaus



Politiikkakeinot

Slåttmossen. Kuva 
A. Salomaa.



Soiden-

suojelu-

ohjelma

Ympäristön-

suojelulaki: 

luvat 2014

Maan-

käytön 

suunnittelu
Metsälain 

muutokset 

2013

Suostrategia

Soidensuojelu-

työryhmän 

ehdotus

Periaatepäätös

Politiikkakeinot: 

useita, vähennys 

turpeen käytössä

Politiikkakeinot: lähes 

pelkästään 

vapaaehtoisia ja 

hajanainen suojelu

Politiikkakeinot: useita, 

sekä suojelu että käyttö



• Ympäristönsuojelulaki tärkein uusi suoluontoa suojeleva politiikkakeino

13§ Turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai 

alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista.

• Suostrategiassa ja periaatepäätöksessä mainittua

soidensuojeluohjelma n. 100 000 ha ei toteutettu.

Suojelussa vapaaehtoisuus korostuu mutta ilman

suojelua turvaavaa budjettia: yksityismaille vain 

vapaaehtoisia keinoja (arvioitu yht. 40 000 ha). 

Kritiikissä mainittu syy on poliittinen vesittäminen.

Politiikkakeinot

Kuva Ruokolahdelta, A. 
Salomaa.



Osallistumisesta

• Vapaaehtoisuutta perusteltiin valinnanvapaudella, mutta 

kyselyn osoittama suuri suojeluun positiivisesti 

suhtautuneiden joukko ei näkynyt vapaaehtoisen suojelun 

rahoituksen parantumisena

• Osallistavaa päätöksentekoa käytettiin Suostrategiassa 

perusteluna sisällyttää maakunnalliseen luonnontilaisuuden 

luokitteluun (käytön kohdentaminen) myös eri sidosryhmiä

• Maanomistajilla ei ollut todellista mahdollisuutta osallistua 

politiikan määrittelyyn



• Tiedon ja politiikan vuorovaikus sekä politiikan

tapahtumat ovat epälineaarista

• Tiedon käyttö vaikuttaa sopivan intresseihin

• Osallistuminen tulisi suunnitella huolellisesti

• Luonnonsuojelun tunnistettu tarve (pinta-ala, 

ekologisesti toimiva kokonaisuus) ja keinojen

toteutus eivät kohtaa (vapaaehtoisuus, hajanaisuus)

• Politiikkakeinoja pitää tarkastella kokonaisuutena
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Päätelmiä



KIITOS

Viru bog - kuvan suo ei liity tutkittuun tapaukseen. 
Kuva A. Salomaa.
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