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Tutkimuksen tavoitteet

• Maataloudessa tarvitaan muutoksia, jotka tapahtuvat aidosti kestävästi ja oikeudenmukaisesti

- ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti - Mitä kaikkea oikeudenmukaisuus tarkoittaa maatalousympäristössä?

• Molemmat ovat hyvin tutkittuja ilmiöitä, mutta ilmastonmuutos on politiikka-alueena edellä luonnon 
monimuotoisuustavoitteita

• Ilmastonmuutosta ratkaistaan vauhdilla, jolloin luontokato saattaa jäädä taka-alalle

--> näitä teemoja on syytä käsitellä myös yhdessä

• Politiikkaohjelmia on paljon, mutta mitä merkityksiä itse viljelijät antavat maatalouden ilmastotyölle ja 
luonnon monimuotoisuudelle?

Mitä he ovat valmiita tekemään, minkälaisia merkityksiä he antavat näille teemoille?

Kuinka tämä kaikki näkyy heidän arjessaan?



Laadullinen
haastattelututkimus

• Pirkanmaalaisten viljelijöiden teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

• Teemoiksi valikoitui

• Maatalouden ilmastotyö

• Maatalousluonnon monimuotoisuus

• Tieto ja uutisointi

• Maaseutuyhteisön merkitys

• Oikeudenmukaisuus maataloudessa

• Teemojen mahdollisuudet ja uhat

• 8 haastattelua toteutui (5 paikan päällä ja 3 teamsissa)

• Vilja-, lypsykarja- sekä luomulihakarjatiloja

• Lempäälä, Pälkäne, Ikaalinen ja Virrat

• 6 miestä ja 2 naista

• Yhteystietoja oli yllättävän helppo saada ja viljelijät kertoivat ajatuksiaan 

avoimesti kukin omista lähtökohdistaan käsin

• Haastatteluista jäi tunne, että viljelijöille oli merkityksellistä saada 

puhua ajatuksiaan avoimesti - tämänkaltaista tutkimusta/ äänen saattamista 

kuuluviin varmasti kaivattaisiin lisää

• Aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla, koodaamalla teema kerrallaan,

mitä (yhteisiä) ilmiöitä/elementtejä haastatteluaineistosta löytyy



Alustavat tulokset

• Analyysi on kesken, tässä joitakin jo esiin nousseita merkityksiä

Ilmaston-
muutos

Maatalous-
lumo

Tieto Uutisointi Maaseutu-
yhteisö

Oikeuden-
mukaisuus

Uhat Mahdollisuu
det

Suomessa asiat 
on verrattaen
hyvin

Voimavara

Lumo-
toimenpiteillä 
paremmat 
satomäärät

Tietoa on paljon 
saatavilla eri 
lähteissä

Syyllistävää, 
epäoikeuden-
mukaista

Verkostot
mielenkiinnon,
ammatti-
järjestöjen mukaan

Altavastaajan 
asema

Yleisen 
arvostuksen puute

Taudit ja 
tuholaiset

Kasvukausi 
pitenee

Uudet 
kasvilajikkeet ja 
lajit

Halutaan olla 
ratkaisijoina

"Itsestäänsel-
vyys"

Neuvojat 
ja ammattijärjestöt
koetaan hyvinä

Luotaan-
työntävää, 
mustavalkoista

Ei koeta kovin
merkityksellisenä

Paikallisten 
olosuhteiden 
tunnistaminen

Ääri-ilmiöiden 
lisääntyminen

Satomäärien 
potentiaalinen 
nousu 
Suomessa

Loppuun kulunut 
aihe

"Lähes 
kirosanoja ne 
kivikot, metsä-
saarekkeet 
yms."

Tiedon 
yksipuolisuus ei 
houkuttele

Välillä jotain 
positiivistakin

Syrjäinen sijainti ei 
tue yhteistöitä

Maataloutta 
kohdellaan 
yksikkönä

Huoli ylhäältätu
levia päätöksiä
kohtaan

Parempi 
resilienssi tulevia 
haasteita 
kohtaan

Yleisen 
keskustelun 
syyttävä sävy ei 
innosta etsimään 
ratkaisuja

"Kai se tärkeää 
on kun siitä 
vouhkataan niin 
paljon"

Tiedon
yksipuolisuus 
ei houkuttele

Lähes radikaalia Joitain viljelijäyh-
teistöitä esim.
Biokaasulaitos,
yhteiset työkoneet

Ruoantuotannon 
merkitys 
yhteiskunnassa

Syytä lisätä 
maatalouspolitiikka 
yhdeksi teemaksi



Kiitos!

Tutkimuksen tulokset ja 
johtopäätökset valmiina
kevättalvella.


