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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia tavoitteita saamelaisten 

kotiseutualueen luonnonvarasuunnitteluun osallistuvat toimijat prosessille antavat sekä millaisia 

kehyksiä tavoitteiden taustalta voidaan tunnistaa. Tavoitteiden lisäksi tutkittiin millaisia haasteita ja 

ratkaisumahdollisuuksia niihin liittyy. Tutkimuksessa keskityttiin tutkimushetkellä käynnissä 

olevaan luonnonvarasuunnitteluprosessiin, jonka tarkoituksena on tuottaa luonnonvarasuunnitelma 

saamelaisten kotiseutualueelle vuosille 2022-2027. Tutkimuksen aineisto kerättiin helmi- ja 

maaliskuussa 2021 puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja aineistomenetelmänä toimi 

kehysanalyysi. 

 

Toimijoiden tavoitteet prosessille olivat osittain yhtenäisiä, mutta myös eroavaisuuksia oli 

löydettävissä. Aineistosta tunnistettiin kolme kehystä jotka olivat yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä 

kehys, oikeuskehys ja tasavertaisuuden toteutumisen kehys. Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys 

liittyi prosessin onnistumiseen ja hyväksyttävyyteen. Oikeuskehyksessä painotettiin erityisesti  

saamelaisten, mutta myös muiden paikallisten oikeuksien toteutumista luonnonvarasuunnittelun 

keinoin. Tasavertaisuuden toteutumisen kehys korosti tasavertaisia vaikutusmahdollisuuksia ja 

erilaisten tietopohjien ymmärtämistä ja käyttämistä.  

 

Kehykset eivät suoranaisesti olleet ristiriidassa keskenään, mutta aineiston perusteella voidaan 

nähdä että alueella on tarvetta yhteistoiminnalliselle ja sovittelevalle 

luonnonvarasuunnitteluprosessille. Poikkeavien kehysten tunnistaminen voi edistää 

luonnonvarasuunnittelua koskevia neuvotteluja ja parantaa toimijoiden ymmärrystä muiden 

osapuolten näkemyksistä. Lisäksi kehykset toivat esiin teemoja, jotka voivat tarjota välineitä kestävän 

luonnonvarasuunnittelun kehittämiseen pitkällä aikavälillä. 
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1. Johdanto 

 

1.1 Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelu kehystämisen kohteena 

 

Metsähallitus toteuttaa ensimmäistä kertaa luonnonvarasuunnittelua saamelaisten kotiseutualueelle 

eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan 

alueelle. Metsähallituksen mukaan luonnonvarasuunnittelun tavoitteena on Metsähallituksen ja 

paikallisten toimijoiden tavoitteiden yhteensovittaminen, jonka lisäksi saamelaiskulttuurin 

edellytysten turvaaminen on keskeinen osa luonnonvarasuunnittelua. (Metsähallitus 2021b.) 

Saamelaisten kotiseutualueella on huomattavan paljon erilaisia intressejä maankäyttöön liittyen ja 

taustalla on myös maankäyttöön liittyviä ympäristökonflikteja sekä perustavanlaatuisia kysymyksiä 

oikeuksien toteutumisesta ja vallankäytöstä. (Peltonen ym. 2020, 17.) Saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnittelun toimivuuteen onkin panostettu huomattavasti ja sen toivotaan toimivan 

yhtenä keinona alueen konfliktien ratkaisulle sekä sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja 

kulttuurillisesti kestävän luonnonvarojen käytön jatkumiselle (Peltonen ym. 2020). 

 

Yhdistyneet kansakunnat määrittivät vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristö- ja 

kehityskonferenssissa, että kansalaisilla ja erityisesti paikallisilla yhteisöillä on keskeinen asema 

ympäristöasioita koskevassa päätöksenteossa. (UNCED 1992, 2). Kansalaisten osallistaminen 

ympäristönhallintaan on merkittävää paitsi päätöksenteon legitiimiyden ja oikeudenmukaisuuden 

kannalta (Yaffee & Wondolleck 2003), myös perustavanlaatuisten ympäristöongelmien 

lieventämiseksi. (Dickens 1996, 29.) Jotta ympäristöä koskeva päätöksenteko olisi kestävää, tulisi 

sen perustua avoimuudelle ja osallistamiselle ja ottaa huomioon monenlaiset tiedon tuottamisen 

tavat. (ks. esim Yaffee & Wondolleck 2003; Beierle & Cayford 2002, 1). 

 

Luonnonvarasuunnittelu on yksi ympäristöhallinnan muoto, jossa on hyödynnetty laajasti erilaisia 

osallistavia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä. (Yaffee & Wondolleck 2003). Suomessa 

luonnonvarojen hoidosta, suojelusta ja käytöstä valtion maiden osalta vastaa valtion omistama 

liikelaitos Metsähallitus, jolla on merkittävä rooli valtion maiden suojelussa ja hallinnassa. 

Tärkeimpänä työkaluna tässä Metsähallitus käyttää yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutettavia 

luonnonvarasuunnitelmia, joiden tavoitteena on linjata valtion omistamien maa- ja vesialueiden 

pitkän aikavälin käyttöä sekä yhteensovittaa eri maankäyttömuotojen tarpeita. (Metsähallitus 2020.)  
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Ympäristökonflikteissa ja -päätöksenteossa on tärkeää lisätä toimijoiden välistä kommunikaatiota ja 

ymmärrystä osapuolten mahdollisesti erilaisista intresseistä. Se ei välttämättä ratkaise ongelmia, 

mutta se voi auttaa prosessin etenemistä intressiristiriidoista huolimatta (Jokinen 2019, 64). Yhtenä 

keinona ymmärryksen lisäämiselle voidaan käyttää kehysanalyysiä, jolla on esimerkiksi 

ympäristökonflikteissa pyritty tuomaan ilmi mitä asioita tilanteessa pidetään relevantteina ja miten 

ongelmat tulisi ratkaista (Vaughan and Seifert 1992, 4). Usein kehykset eivät välttämättä ole hyvin 

tiedostettuja, jonka vuoksi niiden esiin tuominen voi olla väylä konfliktien ratkaisulle tai 

neuvotteluiden onnistumiselle (Peltonen ym. 2020, 14).  

 

Tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti siihen, millaisia tavoitteita saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnittelussa mukana olevat toimijat asettavat prosessille ja pyrin kehysanalyysin 

avulla tuomaan ilmi merkityksiä tavoitteiden taustalta. Kokonaisvaltaisemman ymmärryksen 

luomiseksi käsittelen tutkimuksessa myös tavoitteisiin liittyviä haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia. 

Kehysanalyysin avulla voidaan paremmin ymmärtää eri toimijoiden nimeämien tavoitteiden 

taustoja ja tarjota välineitä luonnonvarasuunnittelun kehittämiselle. 

 

Tutkimus on toteutettu osittain yhteistyössä Akordi Oy:n kanssa. Akordi Oy on toteuttanut vuonna 

2020 konfliktikartoituksen saamelaisten kotiseutualueelle ja on myös mukana 

luonnonvarasuunnittelussa riippumattomana fasilitaattorina. Oma mielenkiintoni arktisiin teemoihin 

ja ympäristösovitteluun on seurausta monista arktiseen alueeseen liittyvistä projekteista, joissa olen 

ollut mukana viime vuosina. Näin ollen yhteistyö Akordin Oy:n kanssa ja saamelaisten 

kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelu tutkimustapauksena olivat minulle luontevia valintoja 

opinnäytetyön kannalta. Oma aiempi kokemukseni sekä Akordi Oy:ltä saatu asiantuntijatuki 

vaikuttavat väistämättä tutkimusasetelmaan, mutta koen sen toimineen myös etuna, sillä niiden 

vuoksi alueen ja aiheen kompleksisuus ovat avautuneet minulle paremmin. 

 

 

1.2 Luonnonvarasuunnittelun toteuttaja Metsähallitus 

 

1.2.1 Metsähallitus organisaationa 

Metsähallituksen päätehtävä on valtion maa- ja vesialueiden hoitaminen ja suojeleminen, sekä 

luonnonvarojen kestävä käyttö. Valtion liikelaitoksena Metsähallitusta ohjaavat Suomen hallituksen 

asettamat tavoitteet ja sen tulosohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö sekä tietyissä 

julkisissa hallintotehtävissä ympäristöministeriö. (Metsähallitus 2020, 10) Metsähallituksen 
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toimintaa ohjaavat omistajapoliittiset linjaukset eli valtio-omistajan tavoitteet, Metsähallituksen 

strategia ja yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet sekä Metsähallitusta koskevat lait. Metsähallituksen 

ydintehtäviin kuuluvat maankäyttöön liittyvien odotusten ja tavoitteiden yhteensovittaminen sekä 

tasapainoinen toteuttaminen. (Metsähallitus 2019.) 

Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet on säädetty Metsähallitusta koskevan lain 6 

§:ssä (234/2016) ja lisäksi Metsähallitus noudattaa kaikille metsänomistajille yhteistä lainsäädäntöä. 

(Metsähallitus 2020, 10). Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallituksen tulee huomioida 

saamelaiskulttuurin harjoittamisen turvaaminen ja poronhoitoalueella varmistaa poronhoitolain 

vaatimat edellytykset (Laki saamelaiskäräjistä 974/1995; Poronhoitolaki 

848/1990). Metsähallituksen toimintaa ohjaa myös laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä 

(235/2016). 

Metsähallituksen toiminta jakautuu taloudellisesti toisistaan eriytettyihin liiketoimintoihin sekä 

julkisiin hallintotehtäviin. Liiketoimintoja ovat valtion metsien kestävä hoito ja käyttö, metsäpuiden 

siementuotanto sekä valtion maa- ja vesialueita koskeva vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminta. 

Näistä vastaavat Metsähallituksen Kiinteistökehitys sekä Metsähallituksen tytäryhtiöt Metsähallitus 

Metsätalous Oy, Siemen Forelia Oy ja MH-Kivi Oy. Julkisia hallintotehtäviä ovat 

luonnonsuojelualueiden hoito, retkeilypalveluiden tuottaminen, kalastus- ja metsästysasiat sekä 

erävalvonta. Julkisista hallintotehtävistä vastaavat Metsähallituksen Luontopalvelut ja 

Metsähallituksen Eräpalvelut. Metsätalous, kiinteistökehitys, luontopalvelut ja eräpalvelut 

muodostavat Metsähallituksen vastuualueet. (Metsähallitus 2020, 9.) 

1.2.2 Metsähallituksen strategia ja omistajapoliittiset linjaukset 

 

Metsähallitus on päivittänyt strategiansa vuosille 2021-2024, jossa määritetään Metsähallituksen 

keskeiset tavoitteet ja toimintaa koskevat linjaukset. Metsähallituksen vastuullisuusohjelma on 

integroitu strategiaan ja vastuullisuus näyttelee merkittävää roolia koko strategiassa. Strategian viisi 

pääteemaa ovat vastuullisuus ja yhteistyö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, hyvinvointi 

ja biotalous. (Metsähallitus 2021a.) 

 

Myös valtio-omistajan tavoitteet eli omistajapoliittiset linjaukset päivitettiin vuonna 2020. 

Metsähallituksen tavoitteena on sovittaa entistä paremmin yhteen maankäytön eri muotoja, edistää 

kestävää metsätaloutta, puun saatavuutta, luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä sekä ottaa 

huomioon ilmastopolitiikan tavoitteet toiminnassaan. Uutena tavoitteena ensimmäistä kertaa on 
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hiilinielujen ja -varastojen kasvutavoite ja erilaisten toimien seurauksena myös Metsähallituksen 

tulostavoitetta lasketaan. Metsähallitus pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon 

ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen hillitsemisen. Kaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä 

otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaishyöty esimerkiksi edistämällä uusiutuvan energian käyttöä 

sekä luomalla toimintaedellytyksiä matkailu- ja muiden toimialojen yrityksille. Lisäksi saamelaisten 

kotiseutualueella poronhoidon ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset huomioidaan 

linjauksissa. (Valtioneuvoston kanslia 2020.)  

 

1.2.3 Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu  

 

Luonnonvarojen käytön mitoituksessa ja ohjauksessa tärkein Metsähallituksen työkalu on 

luonnonvarasuunnitelmat, jotka tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien ja kumppanien kanssa. 

Luonnonvarasuunnittelulla pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja varmistamaan 

Metsähallituksen taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutuminen. 

Yhteistyöllä sidosryhmien ja kumppanien kanssa pyritään sovittamaan eri ryhmien tavoitteet 

koskien tietyn alueen luonnonvarojen käyttöä.  Luonnonvarasuunnittelussa yhdistyvät alhaalta 

ylöspäin suuntautuvan luonnonvarasuunnitteluprosessin toimijoiden tarpeet Metsähallitusta 

ohjaavien lakien ja omistajapoliittisten linjausten kanssa. Luonnonvarasuunnitelma on osa 

Metsähallituksen suunnittelujärjestelmää, jonka muita tasoja ovat alue-ekologinen tarkastelu osa-

alueille, hoidon ja käytön suunnittelu erityisalueille sekä toimenpidesuunnittelu työkohteille. 

Luonnonvarasuunnittelun toteuttamisessa hyödynnetään monipuolista asiantuntemusta ja osaamista 

ja luonnonvarasuunnittelulle on keskeistä yhteistyö sidosryhmien ja paikallisten ihmisten kanssa. 

(Metsähallitus 2019.) 

 

Luonnonvarasuunnitelmien tarkoituksena on löytää uusia innovatiivisia keinoja hyödyntää alueiden 

luonnonvaroja samalla turvaten niiden luonnollinen monimuotoisuus. Keskeistä suunnittelussa on 

erilaisten luonnon käytön muotojen yhteensovittaminen. Suunnittelulla halutaan varmistaa tärkeiden 

elinympäristöjen sekä luontokohteiden hoitaminen ja säilyminen. Lisäksi metsien monikäytön, 

luontaiselinkeinojen ja Pohjois-Suomessa poronhoidon harjoittaminen halutaan turvata osana 

luonnonvarasuunnittelua.  Kattavalla luonnonvarasuunnittelulla voidaan lisätä maakuntien 

elinvoimaisuutta ja mahdollistaa yhteiskunnallisten velvoitteiden kestävä toteutuminen. 

(Metsähallitus 2019, 4-5.)  
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1.3 Luonnonvarasuunnittelu saamelaisten kotiseutualueella 

 

1.3.1  Luonnonvarasuunnittelu ja sen erityispiirteet saamelaisten kotiseutualueella 

 

Metsähallitus toteuttaa ensimmäistä kertaa luonnonvarasuunnitelman saamelaisten kotiseutualueelle 

ja se ohjaa Metsähallituksen toimintaa alueella vuosina 2022-2027. Luonnonvarasuunnitelma 

koskee valtion omistamia maa- ja vesialueita, Enontekijön, Utsjoen ja Inarin kunnissa sekä Lapin 

paliskunnan aluetta Sodankylän kunnassa. Luonnonvarasuunnitelma kattaa 91% saamelaisten 

kotiseutualueen pinta-alasta. Viime kerralla toteutetun, vuosia 2012-2021 koskevan 

luonnonvarasuunnitelman aluerajaus oli ylä-lappi, mikä kattoi vain Enontekiön, Utsjoen ja Inarin 

kuntien alueet. (Metsähallitus 2021b.) 

 

Luonnonvarasuunnittelun tavoite on yhteensovittaa omistajapoliittiset linjaukset paikallisiin 

tavoitteisiin. Suunnittelussa pyritään arvioimaan valtion maiden ja vesien nykytilaa ja 

Metsähallituksen vaikuttavuuden kehitystä menneellä suunnittelukaudella. Lisäksi arvioidaan, 

miten Metsähallituksen vaikuttavuutta voidaan kehittää nykyisillä ja uusilla maankäyttöratkaisuilla. 

Luonnonvarasuunnitelma on erityislaatuinen muihin luonnonvarasuunnitelmiin verrattuna, sillä 

suunnitelma-alueena on saamelaisten kotiseutualue, jossa perinteisillä elinkeinoilla on merkittävä 

rooli. Näin ollen saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edellytysten huomioiminen ja varmistaminen 

on merkittävä osa suunnittelua. (Metsähallitus 2021b.) 

 

Paikallisten osallistaminen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelussa on erityisen 

tärkeää alueen konfliktisen historian vuoksi. 1750-luvulta lähtien saamelaisten maita on vähitellen 

otettu haltuun esimerkiksi kaivosten ja tekoaltaiden rakentamiseksi, mikä on muun muassa 

heikentänyt perinteisten elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuuksia. (ks. esim. Ranta & Kanninen 

2019; Tammela 2019; Nuorgam 2020.) Lisäksi Suomen valtio on harjoittanut assimilaatiota 

saamelaisia kohtaan, jota kuvataan saamelaisten asioita koskevan sovintoprosessin 

kuulemisraportissa seuraavalla tavalla:  

Alkuperäiskansa saamelaiset kokevat, että Suomessa saamelaisilta on viety kaikki. 

Oikeudet kulttuurin ja kielen harjoittamiseen ja ylläpitämiseen on viety viemällä 

oikeudet maahan ja veteen, luontoon ja luonnosta nauttimiseen saamelaisen perinteen 

mukaisesti. Saamelaisella poronhoidolla ei ole minkäänlaista suojaa. Saamelaisten 

käsityöperinne on kaikkien hyväksikäytettävänä. Saamelaisten olemassaolo on 

kielletty ja saamelaisten identiteetti on viety. (Juuso 2018, 201).  
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Historian vääryydet vaikuttavat edelleen monen saamelaisen elämään ja he joutuvat edelleen 

kamppailemaan oikeuksiensa toteutumisen puolesta (Juuso 2018, 199). Tällä on vaikutusta osittain 

alueella esiintyneisiin ympäristökonflikteihin ja niillä on vaikutusta myös 

luonnonvarasuunnitteluun. En tämän tutkimuksen puitteissa voi avata tarkemmin saamelaisten 

historiaa, eikä se suoranaisesti ole tutkimuksen kohteena, mutta sen vaikutusten tiedostaminen on 

tärkeää luonnonvarasuunnittelusta puhuttaessa.  

 

Monet ympäristökonfliktit saamelaisten kotiseutualueella liittyvät maankäyttöön ja niiden taustalla 

voidaan nähdä paitsi kilpailevat intressit maankäytöstä, myös oikeuksiin ja valtaan liittyviä 

tekijöitä. Konfliktien historiassa on nähtävissä monia vaiheita ja niin pienempiä kuin suurempiakin 

kiistoja. Monet kiistoista koskevat esimerkiksi metsien käyttöön ja suojeluun liittyviä kysymyksiä 

erityisesti tiettyjen paliskuntien ja Metsähallituksen välillä. Metsätalous on alkanut saamelaisten 

kotiseutualueella 1800-luvulla ja ensimmäiset merkinnät sitä kohtaan esitetystä kritiikistä ovat 

1960-luvulta. Kritiikin kohteena ovat olleet valtion metsähakkuut ja keskiössä ovat olleet erityisesti 

poronhoidon oikeudet. 2000-luvulle tultaessa metsäkiistat kansainvälistyivät Greenpeacen 

kampanjoinnin seurauksena ja tällöin myös saamelaisten oikeudet kytkeytyivät selvemmin 

metsäkiistoihin. Tuoreempia konfliktin vaiheita ovat olleet esimerkiksi vuoden 2010 

sovintosopimuksiin johtanut neuvotteluprosessi, jolloin Metsähallitus ja tietyt Inarin alueen 

paliskunnat sopivat metsähakkuiden rauhoittamisesta 20 vuodeksi ja metsähallitus päätti ettei 

hakkuita saamelaisten kotiseutualueella tehdä, mikäli paliskuntien kanssa ei löydetä yhteisiä 

näkemyksiä asiasta. (Peltonen ym. 2020, 17-22.) 

Metsätalous ja poronhoito ovat samoilla laajoilla maa-alueilla toimivia elinkeinoja, mikä on 

johtanut yhteentörmäyksiin. Tämän lisäksi maankäyttöön kohdistuu lukuisia muita intressejä, mikä 

hankaloittaa maiden käyttöä entisestään. Erityisesti kasvava matkailuelinkeino kilpailee samoista 

maa-alueista metsätalouden ja poronhoidon kanssa. Samoja maita käytetään myös paikallisten ja 

turistien virkistys- ja erätarkoituksiin, kuten metsästykseen, kalastukseen, ulkoiluun, marjastukseen 

ja kullanhuuhdontaan, jotka vaativat oman tilansa. (Peltonen ym. 2020.) Tämän lisäksi teolliset 

hankkeet kuten kaivokset ja jäämerenrata uhkaavat alueen luontoa ja elinkeinoja. (ks. esim. 

Ruokangas 2020; Satokangas 2020). 

Erilaisia pienempiä ja suurempia kiistoja ja erimielisyyksiä sisältävä konflikti maiden käytöstä on 

jatkunut tähän päivään asti, jonka seurauksena Metsähallituksen lapin aluejohtaja Kirsi-Marja 

Korhonen teki vuoden 2019 alussa ehdotelman konfliktien kartoittamisesta saamelaisten 
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kotiseutualueen (erityisesti Inarin, jossa suurin osa metsäkiistoista on ollut) paliskunnille, 

Saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle (Peltonen ym. 2020, 10). Saamelaiskäräjät on 

saamelaisten itsehallintoelin (Laki saamelaiskäräjistä 1995/974) ja Kolttien kyläkokous on 

kolttasaamelaisten perinteinen ja ikiaikainen itsehallinto (Talvikylä 2021). Ajatuksena oli, että 

saamelaisten kotiseutualueen pitkään jatkuneeseen ja lukkiutuneeseen konfliktitilanteeseen 

haettaisiin käsittelykeinoja ympäristösovittelun menettelyjen avulla (Peltonen ym. 2020, 10).  

Kansainvälisesti käytetty konfliktikartoitus on menetelmä, jonka tarkoitus on auttaa erilaisissa 

neuvottelu- ja konfliktitilanteissa eteenpäin pääsemistä ja kartoittaa yhteistyöhaasteita monia 

toimijoita sisältävissä prosesseissa (Susskind & Thomas-Larmer 1999). 

Akordin mukaan ehdotus konfliktikartoituksesta otettiin suhteellisen myönteisesti vastaan ja se 

nähtiin hyödyllisenä myös tulevan luonnonvarasuunnittelun kannalta (Peltonen ym. 2020, 10). 

Konfliktien ratkaiseminen ja välttäminen vaativat monenlaisia muutosprosesseja liittyen 

toimijoiden omiin käsityksiin ja toimijoiden yhteistyöhön, mutta myös yhteiskunnallisella ja 

kulttuurisella tasolla. (Peltonen ym. 2020, 14). Jokisen (2019, 22) mukaan myös erilaisten 

kulttuuripiirteiden tunnistaminen on merkittävä tekijä konfliktien ratkaisussa.  

Metsähallitus pyrkii vastuullisuuteen, tasa-arvoon ja laajaan osallistamiseen 

luonnonvarasuunnittelussa monipuolisten osallistamismenetelmien avulla sekä noudattamalla 

lakeja, määräyksiä ja vastuullisuustavoitteita (ks. lisää Metsähallitus 2020c). Metsähallitus on 

panostanut huomattavasti siihen, että uusi luonnonvarasuunnitelma saataisiin toteutettua legitiimisti 

ja kaikki osapuolet huomioon ottaen. Metsähallituksen rooli luonnonvarasuunnittelussa on 

kuitenkin haastava, koska se on luonnonvarasuunnittelua toteuttava taho, maiden haltija ja 

ympäristökiistojen osapuoli. Tämän vuoksi on merkittävää, että luonnonvarasuunnittelun 

yhteistyöryhmän tapaamisissa on mukana ulkopuolinen fasilitaattori, joka ohjaa keskustelua ja 

suunnittelua. Fasilitaattorina toimii riippumaton taho Akordi Oy, joka myös toteutti 

konfliktikartoituksen alueelle.  

 

1.3.2 Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitteluprosessi ja toimijat 

Luonnonvarasuunnittelun tarkoituksena ei ole konfliktien juurisyiden ratkaiseminen, mutta siinä 

käytettävillä yhteistyön keinoilla voitaisiin mahdollisesti rakentaa luottamusta toimijoiden välille ja 

löytää yhteisymmärrystä luonnonvarojen käyttöön liittyen (Peltonen ym. 2020). Metsähallituksen 

mukaan luonnonvarasuunnittelun tarkoituksena on löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja, 

jonka seurauksena alueen luontoa voitaisiin käyttää kestävästi ja niin ettei mikään osapuoli joudu 
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kokemaan suhteettoman suuria tappioita (Sundman ym. 2019). Saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnittelussa käytetään osallistavaa suunnitteluprosessia, jonka keskeisin työkalu on 

yhteistyöryhmä, johon kuuluu metsähallituksen asiantuntijoiden lisäksi alueen keskeisten 

sidosryhmien edustajia (Metsähallitus 2021b). Yhteistyöryhmä kokoontuu suunnittelun aikana 

kolme kertaa pohtimaan yhdessä luonnonvarojen hoidon ja käytön tavoitteita. Yhteistyöryhmän 

työn pohjalta Metsähallitus koostaa luonnonvarasuunnitelman, joka menee Akwé: Kon -ryhmälle 

arviointiin ja lopullisen luonnonvarasuunnitelman vahvistaa Metsähallituksen hallitus. Oheisessa 

taulukossa (taulukko 1) näkyvät luonnonvarasuunnittelussa mukana olevat toimijat (Mäntyranta 

2020). 

Taulukko 1: Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelussa mukana olevat toimijat 

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelussa 

mukana olevat toimijat: 

 

Enontekiön kalatalousalue 

Enontekiön poronhoidon merkkipiiri 

Inarin kalatalousalue 

Inarin kunta 

Inarin poronhoidon merkkipiiri 

Inari-Saariselkä Matkailu Oy 

Kolttien kyläkokous 

Lapin Ely-keskus 

Lapin liitto 

Lokka-Porttipahdan kalatalousalue 

Luonnonsuojeluliiton Lapin luonnonsuojelupiiri 

Luonnonvarakeskus 

Metsä Group 

Paliskuntain yhdistys 

Pölkky Oy 

Saamelaiskäräjät 

Saamelaismuseo Siida 

Sodankylän kunta 

Sodankylän poronhoidon merkkipiiri 

Suomen Latu 

Suomen riistakeskus 

Tosi-Lappi matkailuyritys 

Utsjoen kalatalousalue 

Utsjoen kunta 

Utsjoen poronhoidon merkkipiiri 

 

(Mäntyranta 2020) 
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Metsähallitus järjestää myös sidosryhmille työpajoja luonnonvarasuunnittelussa mukana olevien 

teemojen alla ja järjestää avoimia kuulemistilaisuuksia alueen asukkaille sekä saamelaisnuorille. 

Tämän lisäksi Metsähallitus luo kaikille avoimen nettipohjaisen karttakyselyn maankäytöstä. 

Uusien metsäkiistojen välttämiseksi luonnonvarasuunnittelun aikana käydään myös neuvottelut 

alueen kaikkien metsäpaliskuntien kanssa. Neuvotteluissa tullaan sopimaan paliskuntakohtaiset 

laskelmat ja mitoitukset metsien käytölle. Metsähallituksen mukaan: ” Yhteistyö- ja teemaryhmien 

pyrkimys on saada mukaan suunnitteluun asiantuntemusta erilaisista viiteryhmistä.” (Metsähallitus 

2021b.) 

 

Luonnonvarasuunnittelussa käytetään Akwé: Kon -toimintamallia, jonka ovat luoneet 

Metsähallitus, Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous. (Metsähallitus 2021b.) Akwé: Kon 

toimintamalli sisältyy Suomen vuonna 1994 ratifioimaan biodiversiteettisopimukseen, jossa 

todetaan alkuperäiskansoilla olevan merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja 

heidän elinkeinojensa olevan riippuvaisia biologisista luonnonvaroista. Metsähallituksen Akwé: 

Kon -ohjeen (Metsähallitus 2020b, 6) mukaan:  

”Akwé: Kon -ohjeiden tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuuden, 

alkuperäiskansojen luontosuhteen sekä perinteisen tiedon säilyminen, sekä turvata 

alkuperäiskansan täysipainoinen osallistuminen hankkeiden ja suunnitelmien kaikkiin 

vaiheisiin, ml. valmisteluun, vaikutusten arviointiin sekä päätöksentekoon, 

toimeenpanoon ja seurantaan.”  

Metsähallitus käyttää Akwé: Kon ohjeistusta erilaisissa maankäytön suunnitteluprosesseissa ja nyt 

ensimmäistä kertaa luonnonvarasuunnitteluprosessissa. Akwé: Kon -työryhmä on muusta 

suunnittelusta erillinen ryhmä, joka koostuu Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen 

valitsemista edustajista. Työryhmän arvioi luonnonvarasuunnittelua muun prosessin rinnalla ja 

tuottaa siitä omat näkemyksensä saamelaiskulttuurin näkökulmasta. (Metsähallitus 2020b.) 
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2. Tutkimustehtävä 

 

Tämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena on kehysanalyysin avulla ymmärtää saamelaisten 

kotiseutualueen luonnonvarasuunnitteluprosessin toimijoiden näkemyksiä 

luonnonvarasuunnitteluprosessin lähtötilanteesta ja kartoittaa erityisesti prosessiin liittyviä 

tavoitteita, mutta myös haasteita sekä ratkaisumahdollisuuksia. Alueen toimijoilla on hyvin erilaisia 

näkemyksiä maankäytöstä ja luonnonvarojen hallinnasta (ks. esim Peltonen ym. 2020) ja voidaan 

olettaa että myös itse luonnonvarasuunnitteluprosessiin kohdistuu erilaisia odotuksia ja näkemyksiä.  

 

Kehysanalyysin avulla pyrin tunnistamaan erilaisia kehyksiä toimijoiden nimeämien tavoitteiden 

taustalta. Konflikti- ja neuvottelutilanteissa kehykset vaikuttavat olennaisesti siihen, mitä asioita 

tilanteessa pidetään relevantteina ja miten ongelmat tulisi ratkaista. Usein kehykset eivät välttämättä 

ole hyvin tiedostettuja, jonka vuoksi niiden esiin tuominen voi olla väylä konfliktien ratkaisulle tai 

neuvotteluiden onnistumiselle (Peltonen ym. 2020, 14). Kehystämällä luonnonvarasuunnitteluun 

kohdistuvia tavoitteita, voidaan paremmin ymmärtää alueen luonnonvarojen hallintaa ja löytää 

kestäviä ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä luontoa että ihmisiä pitkällä aikavälillä. 

Seuraavat tutkimuskysymykset ohjaavat tutkimustani: 

 
1. Miten prosessin toimijat kehystävät saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun 

tavoitteita?  

 

2. Millaisia haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia toimijoiden nimeämiin tavoitteisiin liittyy?  

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa suunnitteluprosessiin liittyviä kehyksiä, jolloin voidaan 

mahdollisesti edistää jumiutuneiden tai tiedostamattomien käsitysten purkamista, jotka vaikuttavat 

maankäyttöön, luonnonvarasuunnitteluun ja toimijoiden yhteistyöhön sekä kehittää alueen 

luonnonvarasuunnittelua sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti 

kestävämmäksi. Tarvitaanko ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi perustavanlaatuisia 

muutoksia luonnonvarojen hallinnassa vai voidaanko nykyisiä menetelmiä kehittämällä tehdä 

luonnonvarasuunnittelusta kaikkia toimijoita tyydyttävää ja ekologisesti kestävää? 
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3.  Teoreettinen tausta: yhteistoiminta ja kehykset 

 

3.1 Yhteistoiminnallisen prosessin teoriaa 

 

3.1.1 Ympäristökonflikteista yhteistoiminnalliseen suunnitteluun 

Ympäristökonfliktit ovat tyypillisesti moniulotteisia ja koskevat monia eri toimijoita ja tahoja. 

Niiden ratkaisu vaatii läpinäkyvää päätöksentekoa, joka ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet sekä 

erilaiset toimijat, tavoitteet, intressit, tietopohjat ja arvot, jotka ovat usein myös konfliktien synnyn 

taustalla. (Peltonen & Villanen 2004, 5; Reed 2008, 2418.) Sidosryhmiä osallistavat 

yhteistoiminnalliset lähestymistavat ovat yleistyneet ympäristönhallinnassa, mikä nähdään 

tervetulleena kun kansalaisten tietämys ympäristöä koskevista asioista on kasvanut ja luottamus 

tieteeseen ja instituutioihin laskenut (Ansell & Gash 2008, 544). Ympäristöä koskevaan 

päätöksentekoon osallistuminen demokraattisissa valtioissa on kansalaisten oikeus ja erityisen 

tärkeänä voidaan pitää paikallisten ihmisten osallistamista (UNCED 1992, 2). Kun ihmiset saavat 

vaikuttaa heitä ja heidän elinympäristöään koskeviin päätöksiin voivat tehdyt päätökset ja 

hallintatoimenpiteet olla legitiimejä ja saada paremmin yleisön hyväksynnän. (Kooiman 2003, 103-

104) Samalla yhteistoiminnallisen ympäristöhallinnan avulla voidaan luoda tietyn alueen 

toimijoiden välille parempia yhteistyösuhteita ja tätä kautta vähentää konflikteja sekä tehdä 

hallinnasta kestävämpää (Wondolleck and Yaffee 2000).  

Osallistamista ja yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa hallintaa on tutkittu paljon ja siitä käytettävä 

termistö on myös monipuolista. Osallistavat hallintatavat alkoivat nousta suosioon 1960-luvulla, 

jolloin tietoisuus niistä alkoi levitä esimerkiksi Arnsteinin (1969) kansalaisosallistamisen tikkaiden 

(eng. Ladder of Citizen Participation) teorian myötä. Sittemmin on alettu puhua esimerkiksi 

osallistavasta suunnittelusta (eng. participatory planning) (esim. Beierle ja Koninsky 2000), 

yhteissuunnittelusta (eng. collaborative planning) (esim. Wondolleck ja Yaffee 2003) sekä 

konsensuksen rakentamisesta (eng. consensus building) (Innes & Booher 1999). Muita 

osallistamiseen viittaavia termejä ovat myös yhteishallinta (esim. Wondolleck ja Yaffee 2000, s. 23-

35) ja yhteistoiminnallinen hallinta (ks. esim. Ansell & Gash 2008), jota on esimerkiksi Suomessa 

alettu tutkia CORE -hankkeen alla, joka kehittää yhteishallinnallisia ratkaisuja 

ympäristöpäätöksentekoon (CORE 2020). Yhteistoiminnallisuuteen  ja osallistamiseen perustuvat 

suunnittelu- ja hallintamenetelmät ovat osittain päällekkäisiä toistensa kanssa tai niitä käytetään 

toisiaan vastaavina. Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä yhteistoiminnallisuus ja 
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yhteistoiminnallinen prosessi kuvaamaan erilaisia osallistavia ja yhteishallintaan pyrkiviä 

menetelmiä.  

3.1.2 Yhteistoiminnallinen prosessi ja saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelu 

Yhteistoiminnallisen prosessin avulla voidaan vastata haastaviin päätöksentekotilanteisiin tai jopa 

konflikteihin, joihin muunlaiset hallinnan menetelmät eivät ole pystyneet vastaamaan. Sitä voidaan 

käyttää myös tilanteissa, joissa valta ja tieto ovat jakautuneet laajasti yhteiskunnassa tai toimijoiden 

välillä ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen nähdään välttämättömänä päätöksenteon 

kannalta. Konsensuslähtöinen suunnittelu voi purkaa jumiutuneita tilanteita ja tuoda 

monimutkaisiinkin tilanteisiin ratkaisuja. Tavoitteena on lopputulos, jonka kaikki osapuolet 

hyväksyvät. Pelkän konsensuksen saavuttamisen sijaan menetelmä voi tarjota sekundäärisiä 

hyötyjä, kuten parantaa toimijoiden välisiä yhteistyösuhteita, muovata heidän asenteitaan ja tuoda 

uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja vanhoihin ongelmiin. Tästä voi seurata myös pidemmän 

aikavälin hyötyjä koko yhteisölle esimerkiksi konfliktien auetessa ja ristiriitojen vähentyessä. (Innes 

& Booher 1999.) Kun suunnittelussa otetaan huomioon useammasta taustasta tuleva tieto sekä 

monenlaiset tulkinnat ja käsitykset luonnonvarojen käytöstä ja hallinnasta voidaan paremmin taata 

sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointi sekä päätöksenteon legitimiteetti (Yaffee & Wondolleck 

2003; Beierle & Cayford 2002, 1). Yhteistoiminnallisen prosessin tukena voidaan käyttää yhteisen 

tietopohjan rakentamisen menetelmää esimerkiksi hankalissa ympäristöpäätöksenteon tapauksissa, 

joka vaatii monenlaisten tietopohjien yhdistämistä ja huomioon ottamista. (Karl, Susskind & 

Wallace 2007). 

Ansellin ja Gashin (2008, 544-545) muodostamaan viitekehykseen on aiempien tutkimusten 

perusteella koottu yhteistoiminnalliselle prosessille ominaisia piirteitä ja prosessin onnistumisen 

kannalta merkittäviä tekijöitä. Sen mukaan yhteistoiminnalliselle hallinnalle ominaista on, että 

aloitteentekijänä toimii julkisen sektorin toimija, joka osallistaa muita kansalaisyhteiskunnan ja 

yksityisen sektorin toimijoita mukaan prosessiin. Pelkän kuulemisen sijasta toimijat käyvät tiivistä 

vuoropuhelua säännöllisissä tapaamisissa virallisesti muodostetun, konsensushakuisen prosessin 

puitteissa, jossa sovelluskohteina ovat julkiset hallinta- ja politiikkaprosessit. Yhteistoiminnalliselle 

prosessille keskeisiä piirteitä ovat kollektiivisuus, yhteistyö, suora osallistaminen, virallisuus ja 

julkisuus. 

  

Yhteistoiminnallista hallintaa käytettäessä on todettu, että prosessin edistymisen kannalta tärkeitä 

tekijöitä ovat itse prosessi, johon sisältyy luottamuksen rakentaminen, osapuolien sitoutuminen, 
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jaettu ymmärrys prosessissa käsiteltävistä asioista, pienet edistysaskeleet, sekä mahdollisuus käydä 

keskustelua kasvotusten. Yhteistoiminnallisen hallinnan onnistumiseen vaikuttaa myös prosessin 

lähtötilanne, joka voi joko edistää tai monimutkaistaa prosessin toimijoiden välistä vuorovaikutusta. 

Lähtötilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat 1) valtaan, resursseihin ja tietoon liittyvät 

epäsymmetriat 2) osallistumiseen liittyvät kannustimet ja rajoitteet, sekä 3) tilanteeseen liittyvä 

aiempi yhteistyö tai konfliktit, sisältäen alustavan luottamuksen tason toimijoiden välillä. Itse 

prosessin ja lähtötilanteen lisäksi institutionaalinen konteksti sekä mahdollinen fasilitoiva johtajuus 

nähdään merkittävinä tekijöinä prosessissa. Institutionaalinen konteksti tarkoittaa sitä, että 

prosessissa on kattava osallistujajoukko, selkeät pelisäännöt ja että prosessi toteutetaan 

läpinäkyvästi. (Ansell & Gash 2008, 550.) Myös Innes ja Booher (1999) pitävät kasvokkain 

käytävää, konsensuslähtöistä ja fasilitoitua keskustelua keskeisenä yhteistoiminnalliselle prosessille. 

Merkittävää on myös se, että kaikki toimijat tulevat tasapuolisesti kuulluiksi ja kunnioitetuiksi.  

Yhteistoiminnallisen prosessin onnistumisen kannalta pelkkä tiivis vuoropuhelu ei riitä, vaan on 

tärkeää ottaa huomioon useat taustalla vaikuttavat tekijät. (Ansell & Gash 2008, 546-547; 551.) 

Myös Jokisen (2019, 64) mukaan ympäristökonflikteissa ja -päätöksenteossa on tärkeää lisätä 

toimijoiden välistä kommunikaatiota ja ymmärrystä osapuolten mahdollisesti erilaisista intresseistä. 

Se ei välttämättä ratkaise ongelmia, mutta se voi auttaa prosessin etenemistä intressiristiriidoista 

huolimatta. 

 

Saamelaisten kotiseutualeen luonnonvarasuunnittelu sisältää monia yhteistoiminnallisen prosessin 

piirteitä. Aloitteentekijänä on julkisen sektorin taho eli valtiota edustava Metsähallitus, joka on 

kutsunut prosessiin muita julkisia sekä yksityisiä toimijoita, jotka edustavat erilaisia 

kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Toimijoiden kanssa käydään vuoropuhelua säännöllisissä 

tapaamisissa virallisesti muodostetun, konsensushakuisen prosessin puitteissa, jossa 

sovelluskohteina ovat julkiset hallinta- ja politiikkaprosessit eli tässä tapauksessa valtion maiden 

luonnonvarojen hallinta. Lisäksi prosessin tietyissä osissa eli yhteistyöryhmässä on mukana 

ulkopuolinen fasilitaattori Akordi Oy. Prosessin institutionaalinen konteksti voidaan nähdä olevan 

osittain yhteistoiminnallista prosessia vastaava ja luonnonvarasuunnittelun tavoitteissa voidaan 

nähdä yhteistoiminnallisen prosessin piirteitä. Näitä tulisi kuitenkin tutkia erikseen, jotta voitaisiin 

olla varmoja, miten ne todellisuudessa tässä prosessissa toteutuvat.  
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3.2 Kehykset ja kehystäminen  

 

3.2.1 Kehystäminen aiemmassa tutkimuksessa 

 

Kehyksen käsite on lähtöisin Goffmanin (1974) määritelmästä ja sen mukaan ne voidaan nähdä 

tulkinnan malleina, joita yksilöt käyttävät ymmärtääkseen ympäröivää maailmaa. Kehyksien avulla 

ihmiset myös merkityksellistävät ympäristöään sekä ohjaavat käyttäytymistään. Alkuperäisen 

sosiologisen määritelmän jälkeen kehystämistä on tutkittu edelleen sosiologiassa (esim. Benford & 

Snow, 2000) ja lisäksi erityisesti mediatutkimuksessa (esim. (Carragee ja Roefs 2004) mutta myös 

politiikan tutkimuksen (esim. Laws & Rein 2003) ja psykologian (esim. Levin et ym., 1998) aloilla.  

 

Laws ja Rein (2003, 173-174) ovat tutkineet kehystämistä politiikkaprosesseihin liittyvien 

uskomusten ja ymmärryksen luomisessa. Kehystäminen on tietynlainen tapa esittää tietoa sekä 

järjestää ja tulkita maailmaa ja sen voidaan nähdä myös sisältävän ohjeita siitä miten tulisi toimia. 

Tämän määritelmän mukaan kehystäminen voidaan nähdä tavoitteellisena ja vaikuttamiseen 

pyrkivänä toimintana, jolla kiinnitetään huomio tiettyihin asioihin ja suljetaan toisia asioita pois. 

Laws ja Rein korostavat kehysten käyttämisen merkitystä poliittisessa yhteydessä, jolloin kehykset 

ymmärretään normatiivisina, kuvailevina tarinoina, joiden kautta tilanne nimetään ja tulkitaan 

poliittiseksi ongelmaksi. Tarinoiden kautta toimijat ilmaisevat uskomuksiaan ristiriitaisistakin 

ongelmista ja luovat toiminnalle suunnan. Tarinoissa yhdistyvät sekä faktat että arvot, jonka 

seurauksena kehysten tulkinnallinen luonne tulee esiin ja vuorovaikutus ajatusten ja toiminnan 

välillä korostuu. Kehysten tulkinnallinen ja tavoitteellinen luonne korostavat niitä vallankäytön 

välineinä ja erityisesti uudelleenkehystämisellä on merkittävä rooli poliittisten prosessien suunnan 

ja käytäntöjen muuttamisessa.  

 

Carragee ja Roefs (2004, 214-215) lähestyvät kehystämistä enemmän mediatutkimuksen 

näkökulmasta, mutta korostavat myös poliittisten ja sosiaalisten prosessien merkittävyyttä kehysten 

muotoutumiselle ja kritisoivat sen puutetta kehyksiä koskevassa tutkimuksessa. Media luo kehyksiä 

yhteiskunnallisista asioista, mutta merkittävää on myös mitkä asiat saavat tilaa mediassa ja millaiset 

kehykset kyseiseen valikoitumisprosessiin vaikuttavat. Kehykset ovat sosiaalisesti rakentuneita 

merkityksiä, joiden taustalla vaikuttavat taloudelliset, poliittiset ja kulttuurilliset tekijät, jonka 

vuoksi niitä ei voi käsitellä ilman vallan merkityksen huomioimista. Kehysten tutkimisessa 

merkityksellistä on paitsi se mitä sanotaan, myös kuka sanoo ja mitä tekijöitä taustalla vaikuttaa. 
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Kehykset eivät siis ole vain aiheita, otsikoita tai tarinoita, vaan keskeistä niille ovat elementit, jotka 

vaikuttavat niiden taustalla. (em. 216-217.) Myös Entman (1993, 51-53) korostaa sitä, miten 

kehystämisen avulla voidaan käyttää valtaa korostamalla tiettyjä asioita. Hän kuitenkin huomauttaa 

myös, että kehystämiseen vaikuttavat huomattavasti myös esimerkiksi tekstin vastaanottaja ja hänen 

tapansa kehystää lukemaansa ja tämän lisäksi itse teksti ja sen tyyli sekä vallalla oleva kulttuuri. On 

siis tärkeää ymmärtää kehystämisen vuorovaikutteinen ja moniulotteinen luonne.  

 

Tässä tutkimuksessa tulkitsen kehystämisen vuorovaikutteiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, 

jolla pyritään kiinnittämään huomio tiettyihin asioihin ja sulkemaan toisia pois. Haluan tässä 

tutkimuksessa myös korostaa sitä, miten kehystämisessä yhdistyvät sekä faktat että arvot, enkä 

määritellä sitä ainoastaan valtakamppailuun pyrkiväksi valikoivaksi toiminnaksi. On tärkeä muistaa, 

että kehystämiseen vaikuttavat monenlaiset valtaan liittyvät tekijät ja esimerkiksi taloudellinen, 

poliittinen ja kulttuurinen ilmapiiri. On myös tärkeää ottaa huomioon, että kehykset eivät 

välttämättä ole pysyviä, vaan voivat muuttua uudelleenkehystämisen seurauksena. (Gray 2003, 12).  

 

3.2.2 Kehystäminen konflikti- ja neuvottelutilanteissa 

 

Erilaisilla toisiinsa nähden ristiriitaisilla kehyksillä voidaan nähdä olevan 

merkittävä rooli ympäristökonfliktien syntymisessä, muokkautumisessa ja ratkaisemisessa ja 

kehysanalyysin avulla voidaan löytää selityksiä sille, miksi jotkut ympäristökiistat ovat niin vaikea 

ratkaista. (Gray 2003, 12.) Konflikteissa tai useita eriäviä intressejä sisältävissä tilanteissa 

toimijoiden näkemykset vaihtelevat esimerkiksi siitä, mikä asiassa on tärkeää tai miten ongelmiin 

tulisi vastata (Vaughan and Seifert 1992, 4). Esimerkiksi osallistavassa 

luonnonvarasuunnitteluprosessissa yksi toimija voi pitää tärkeimpänä tavoitteena erilaisten 

maankäyttömuotojen yhteensovittamista ja toiselle toimijalle keskeisin tavoite on 

maankäyttämiseen liittyvät perustavanlaatuiset kysymykset, kuten metsähakkuiden määrät. Usein 

kehykset eivät välttämättä ole hyvin tiedostettuja, jonka vuoksi niiden esiin tuominen voi olla väylä 

konfliktien ratkaisulle tai neuvotteluiden onnistumiselle (Peltonen ym. 2020, 14). 

 

Kun kehykset nähdään vuorovaikutteisesti rakentuneina, oletetaan että konfliktit eivät ole 

maailmassa tai ihmisten mielissä olevia todellisuuksia vaan ne nähdään ennemmin ilmiöinä, jotka 

rakentuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Dewulf ym. 2009, 161.) Konfliktien ratkaisu vaatii siis 

muutoksia osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa (Donohue, 1998) ja näin ollen esimerkiksi 

yhteistoiminnallinen luonnonvarasuunnitteluprosessi voi toimia menetelmänä, jonka avulla 
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osapuolet voivat kommunikoida ja vaihtaa ajatuksia ja näin ollen ymmärtää toisiaan paremmin. 

Grayn (2003, 32) mukaan konfliktienratkaisussa ja neuvottelutilanteissa eteenpäin pääsemiseksi 

voidaan tarvita asioiden uudelleenkehystämistä, vaikkakin Donellonin ym. (1986) mukaan 

konsensus on mahdollista saavuttaa myös hyvinkin erilaisista lähtökohdista ja näkemyksistä 

huolimatta. Grayn (2003, 15) mukaan kehystämisellä on ympäristökonfliktien syntymisessä 

merkittävä rooli. Kehyksiä käytetään määrittämään ongelmia, muovaamaan millaisia toimia tulisi 

tehdä ja kenen toimesta, suojelemaan itseä, oikeuttamaan omaa näkökantaa, sekä mobilisoimaan 

ihmisiä toimimaan tai vetäytymään toiminnasta.  

 

Ympäristökonflikteissa tai niihin liittyvissä neuvotteluissa erilaisilla kehyksillä määritellään sitä, 

onko tietyssä tilanteessa ylipäätään kyse ongelmasta tai mistä mahdollisessa ongelmassa on kyse. 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että ympäristöä koskevissa kiistatilanteissa eri osapuolet 

muodostavat hyvinkin erilaisia kehyksiä siitä, mistä ongelmassa on kyse, mitä sille tulisi tehdä ja 

kenen tulisi ottaa vastuu toiminnasta (Vaughan ja Seifert 1992, 4.) Esimerkiksi 

ympäristöturvallisuuteen liittyvissä tilanteissa on tavallista löytää muun muassa taloudellisesta tai 

psykologisesta näkökulmasta muodostuneita kehyksiä. Hilgartnerin (1985) tutkimuksessa 

esimerkiksi taloudellista tai teknologista arvomaailmaa edustavat toimijat kehystivät 

ympäristöriskeihin liittyviä terveysuhkia hyötyjen ja haittojen suhteen näkökulmasta, kun taas 

toimijat, joita terveysuhat koskettivat kieltäytyivät asettamasta minkäänlaista taloudellista arvoa 

asioille jotka saattoivat uhata heidän terveyttään. (Gray 2003, 15.) Ympäristöä koskevissa 

kysymyksissä yleinen lähtökohta erilaisille kehyksille on se, miten ympäristöön ylipäätään 

suhtaudutaan.  Jotkut esimerkiksi näkevät ympäristön syväekologian näkökulmasta, minkä mukaan 

ihminen on osa luontoa ja kaikilla luontokappaleilla on itseisarvo. Toiset taas saattavat nähdä 

luonnon lähinnä ihmisiä hyödyttävänä resurssina, jolloin on selvää, että esimerkiksi ympäristöön 

liittyvät konfliktit kehystetään jo lähtökohtaisesti hyvin eri tavoin. Tähän liittyen voidaan myös 

nähdä, että kehystämiseen vaikuttavat ylipäätään ihmisen pohjimmaiset arvot ja maailmankuva. 

(Hunter 1989, 25-26; 31.) 

 

Sen lisäksi että kehykset määrittävät mitä ongelmasta ajatellaan ne määrittävät myös sitä miten eri 

toimijat näkevät ongelman ratkaisumahdollisuudet. Esimerkiksi ympäristöriskien kehystämistä 

tutkittaessa on huomattu että toimijat jotka tarkastelevat ongelmaa teknisestä näkökulmasta, 

saattavat haluta luoda ongelmasta ensin hyöty-haitta-analyysin, jonka jälkeen heidän toimintansa 

pohjautuu tälle analyysille. Toimijat jotka näkevät tilanteen ennen kaikkea terveysuhkana saattavat 

vaatia välitöntä toimintaa uhan poistamiseksi hinnalla millä hyvänsä. (Vaughan ja Seifert 1992.) 
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Ympäristöön liittyvissä ongelmatilanteissa on yleistä kehystää tilanne niin, että kehystämisen avulla 

suojellaan itseä tai omia oikeuksia. Oikeuskehyksiä käytetään usein vanhojen 

epäoikeudenmukaisuuksien hyvittämiseksi tai estämään uusien vääryyksien toteutumista. (Gray 

2003, 17.) On yleistä, että toimijat kehystävät myös oikeudet eri tavoin. Toisille oikeus syntyy 

esimerkiksi maan omistamisen myötä ja toisille perustavanlaatuisempien oikeuksien, kuten 

alkuperäiskansan oikeuksien kautta, jotka kytkeytyvät esimerkiksi kulttuurin säilymiseen tai 

identiteettikysymyksiin (Folk-Williams 1988, 65-66.) Kun kehystäminen perustuu oikeuksiin 

esimerkiksi intressien sijaan, liittyy siihen usein syvempiä merkityksiä ja ratkaisujen löytyminen 

voi olla haasteellisempaa. Tällöin on todennäköisempää, että jokin taho ei koe pelkkää neuvottelua 

riittäväksi, vaan mukaan otetaan oikeuslaitos ja ongelmat saatetaan viedä tuomioistuimeen asti. 

(Ury, Brett & Goldberg 1988, 16.) 

 

Sen jälkeen kun ongelma ja siihen liittyvä toiminta on määritelty kehysten avulla, voidaan kehyksiä 

myös käyttää oikeuttamaan valittua toimintaa. Grayn (2003, 17) mukaan konflikti- ja 

neuvottelutilanteissa kehys määrittää sitä, mitä jossakin asiassa pidetään oikeana tai vääränä, jonka 

seurauksena tietynlainen toiminta tai käyttäytyminen voidaan määrittää oikeutetuksi. Mikäli joku 

toimii tämän oikeuskäsityksen vastaisesti, voidaan hänen toimintansa määriteellä vääränlaiseksi tai 

häntä syyllistää tietyistä asioista, jota kautta itselle voidaan jälleen oikeuttaa toisenlaista 

käyttäytymistä.  

 

Viidentenä kehystämisen kohteena Gray (2003, 17-18) esittää muiden ihmisten mobilisoimisen 

toimintaan eli niiden käytön yhteiskunnallisissa liikkeissä. Esimerkiksi Buechlerin (2000, 41) 

mukaan yhteiskunnassa esiintyviä vääryyksiä voidaan kehystämisen avulla esittää ihmisille tietyllä 

tavalla ja näin kannustaa ihmisiä toimimaan asian puolesta. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen 

kohteena ovat yksityisissä haastatteluissa esiin nousseet luonnonvarasuunnittelulle asetetut 

tavoitteet enkä näin ollen perehdy tässä siihen, miten kehyksillä mobilisoidaan yhteiskunnan 

jäseniä. Luonnonvarasuunnitteluprosessia voidaan tietyiltä osin käyttää myös yhteiskunnallisena 

vaikutuskanavana, mutta tämän tutkimuksen aineistosta sitä ei voida selvittää, jonka vuoksi rajaan 

sen tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Saamelaisten kotiseutualueella toteutetun konfliktikartoituksen mukaan erilaiset tavat kehystää 

esimerkiksi metsiä ja poronhoitoa ovat olleet läsnä saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistoissa. 

Kartoituksessa erotettiin kolme konflikteihin merkittävästi vaikuttavaa kehystä, jotka olivat eriävät 
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intressit, oikeuksien toteutuminen sekä vallankäyttö. Konfliktikartoitus toimi pohjana alueen 

konfliktien ratkaisulle ja tarjosi myös paremmat lähtökohdat luonnonvarasuunnittelulle. Myös 

Raitio (2008) on tutkinut valtion metsien käyttöä Inarissa 2000-luvun alkupuolella ja tunnistanut 

erilaisia kehyksiä liittyen metsäkonflikteihin. Tässä tutkimuksessa keskityn tarkemmin 

luonnonvarasuunnittelun toimijoiden prosessille asettamiin tavoitteisiin, sekä siihen, miten toimijat 

kehystävät niitä. 
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4. Aineisto ja metodologia 

 

4.1 Tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat 

 

 

Tutkimuksen tekemistä määrittävät huomattavasti tieteenfilosofiset lähtökohdat joista sitä tehdään. 

Tämä tutkimus perustuu tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka 

mukaan maailma muodostuu ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja siinä syntyvien sosiaalisten 

konstruktioiden kautta (Gergen 1985). Sosiaalisen konstruktionismin mukaan kielellä ja puheella 

rakennetaan todellisuutta eli se ei siis ole väline todellisuuden tavoittamiseen, vaan osa itse 

todellisuutta (Suoranta 1997.) Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tieto on aina osittain 

kyseenalaistettu ja tämän vuoksi se sopii hyvin lähtökohdaksi kehysanalyyttiselle tutkimukselle, 

jossa pyritään löytämään syvempiä merkityksiä esitettyjen todellisuuksien takaa. (Burr 2015, 2) 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtainen tarkoitus on ymmärtää käsiteltävää ilmiötä eli saamelaisten 

kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelua, joten toteutin sen laadullisin menetelmin. Yksinkertaisesti 

määriteltynä laadullisessa tutkimuksessa keskitytään sen nimenkin mukaisesti syvyyteen ja laatuun, 

määrän sijasta. (Eskola & Suoranta 2014.)  Koska tutkimuksessa käsitellään tällä hetkellä käynnissä 

olevaa saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelua on se myös tapaustutkimus. 

Tapaustutkimus on tarkkapiirteinen kuvaus tietystä tapahtumakulusta tai ilmiöstä, josta hankitaan 

monipuolinen aineisto ja pyritään kertomaan siitä mahdollisimman perusteellisesti. 

Tapaustutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen mikä on tapaus ja mikä on tutkimuksen 

kohde. (Laine, Bamberg, Jokinen 2015, 9-10.) Tässä tutkimuksessa tapauksena on saamelaisten 

kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelu vuosille 2022-2027 ja tutkimuksen kohteena on toimijoiden 

prosessille asettamat tavoitteet.  

 

4.2 Aineisto 

 

4.2.1 Puolistrukturoidut teemahaastattelut 

 

Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytetään haastattelua, jonka tarkoituksena on 

lähtökohtaisesti selvittää mitä jokin toimija ajattelee ja samalla pyrkiä keräämään tutkittavasta 

aiheesta mahdollisimman paljon tietoa. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä on joustava, sillä se 

voidaan toteuttaa keskustelunomaisesti, kysymykset voidaan toteuttaa haastattelulle 

tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja haastattelun aikana voidaan kysyä tarkentavia kysymyksiä. 

Tarkemmin tutkimuksessa käytetty aineistonkeruumenetelmä voidaan luokitella 
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puolistrukturoiduksi teemahaastatteluksi, jossa edetään ennalta määrättyjen teemojen ja niistä 

johdettujen tarkentavien kysymysten varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 63-65.) Teemahaastattelun 

avulla voidaan ymmärtää miten ihmiset luovat tukintoja ja merkityksiä tietyistä asioista. (Hirsijärvi 

& Hurme 2008, 48). Tämän perusteella teemahaastattelun analyysimenetelmänä on myös 

mielekästä käyttää kehysanalyysiä, jossa aineistosta pyritään kehysten avulla tunnistamaan millaisia 

merkityksiä tutkittavalle asialle annetaan (Gamson & Modigliani 1989, 2). Kehysanalyysistä 

tarkemmin kappaleessa 4.3.  

 

4.2.2 Tutkimushenkilöiden valinta ja haastattelujen toteutus 

Keräsin tutkimuksen aineiston puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joita toteutin seitsemän 

kappaletta. Haastateltavat olivat sekä Metsähallituksen asiantuntijoita, että luonnonvarasuunnittelun 

sidosryhmien edustajia. Haastateltavat toimivat saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnittelussa joko yhteistyöryhmän tai Akwé: Kon -työryhmän toiminnassa. Kaksi 

haastateltavista edustivat Metsähallitusta, muut toimivat joko Akwé: Kon -työryhmässä tai 

yhteistyöryhmän jäseninä edustaen eri sidosryhmiä. Koska halusin tutkia kehysanalyysin keinoin 

luonnonvarasuunnitteluun kohdistuvia tavoitteita, haastateltavat edustivat erilaisia tahoja ja toimivat 

hieman erilaisissa tehtävissä luonnonvarasuunnitteluprosessissa, jolloin sain monipuolisen 

käsityksen toimijoiden näkemyksistä. 

Valitsin haastateltavat niin sanotulla eliittiotannalla eli valitsin haastateltaviksi henkilöitä, joilla 

oletin olevan monipuolista näkemystä tutkittavasta aiheesta. Näin sain tutkittavasta aiheesta 

mahdollisimman asiantuntevaa ja tarkoituksenmukaista tietoa. (Tuomi ja Sarajärvi 2018.) Lisäksi 

teemahaastattelulle merkittävä tekijä on, että haastateltavat ovat kokeneet tilanteen eli toisin sanoen 

ovat mukana luonnonvarasuunnitteluprosessissa. Laadullisen tutkimuksen harkinnanvaraisen 

näytteen (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 59-60) eli haastateltavien kokoonpanon kattavuuden vuoksi 

pyrin valitsemaan haastateltaviksi henkilöitä, jotka edustivat monipuolisesti eri tahoja ja taustoja. 

Haastateltavien valinnassa auttoivat Akordi Oy:n asiantuntijat, jotka olivat toimineet tapauksen 

parissa jo aiemmin ja näin ollen omasivat tietoa prosessin toimijoista. Tein kuitenkin itse lopullisen 

päätöksen valinnoista. 

Pyrin löytämään tutkimukseen erilaisia tahoja edustavia toimijoita, jotka pystyisivät kertomaan 

aiheesta sekä omia näkemyksiään, että tarkastelemaan sitä laajemmastakin näkökulmasta. 

Luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmän jäsenet edustavat aina jotakin tahoa ja näin ollen 

voidaan olettaa haastateltavien edustavan itsensä lisäksi myös ainakin osittain edustamansa tahon 
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näkemystä. Koska tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, sen lähtökohtaisena tarkoituksena ei ole 

saada aineistosta yleistettävää tietoa vaan ennemminkin tarkoituksena on ymmärtää syvemmin 

merkityksiä, joita valitut haastateltavat aiheesta rakentavat (Tuomi & Sarajärvi 2018, 73). Vaikka 

tutkimuksen tulosten ei ole tarkoitus olla puhtaasti yleistettäviä, on kuitenkin tärkeää, että aineisto 

kuvastaa tutkimuksessa käsiteltävän tapauksen toimijoita. Tällöin tuloksia voidaan mahdollisesti 

hyödyntää luonnonvarasuunnittelun kehittämisessä.  

Hirsijärven ja Hurmeen (2008, 60) mukaan aineiston edustavuudesta ei voi olla täysin varma ja 

tämän vuoksi voi olla järkevämpää painottaa yksilöiltä saatavia tarinoita ja kertomuksia ja näiden 

edustavuutta yli haastateltavien kokoonpanon edustavuuden (Holstein & Gubrium 1995, 26-27). 

Aineiston riittävyyden arvioinnissa käytettiin saturaatiota eli kyllääntymistä eli siinä vaiheessa kun 

haastatteluissa ei enää noussut uutta tutkimukselle merkittävää tietoa, totesin sen olevan riittävä 

(Eskola & Suoranta 2014). Esimerkiksi Bertaux’n (1982) mukaan pienestäkin aineistosta voidaan 

tehdä yleistyksiä, kun aineisto on tarpeeksi saturoitunutta. Merkittävää saturaation saavuttamisessa 

on myös tutkimuksen tarkoitus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 74). Saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnittelun lähtötilanteesta olisi voinut kerätä laajemmin näkemyksiä, mutta kehysten 

muodostamisen ja tutkimuksen fokuksen kannalta suuremman aineiston kerääminen ei välttämättä 

olisi ollut merkityksellistä.  

Koostin teemahaastatteluita varten haastattelurungon, joka perustui tutkittavan ilmiön olennaisesti 

merkittäviin osiin, rakenteisiin ja prosesseihin. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47.) Haastattelurunko oli 

sama kaikille osallistujille, mutta sovelsin sitä joustavasti riippuen haastateltavan taustasta ja 

keskustelun etenemisestä. Haastattelurunko rakennettiin niin että sen pohjalta saatiin vastaukset 

kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Kysymyksiin haettiin vastauksia toimijoiden nimeämien haasteiden, 

odotusten, tavoitteiden ja ratkaisuehdotusten kautta. Lisäksi ohjaavina teemoina toimivat 

yhteistoiminnallisen prosessin lähtötilannetta määrittävät tekijät, joita ovat: 1) valtaan, resursseihin 

ja tietoon liittyvät epäsymmetriat 2) osallistumiseen liittyvät kannustimet ja rajoitteet, sekä 3) 

tilanteeseen liittyvä aiempi yhteistyö tai konfliktit, sisältäen alustavan luottamuksen tason 

toimijoiden välillä (Ansell & Gash 2008, 550). 

Olin haastateltaviin yhteydessä sähköpostilla helmikuun alussa 2021 ja toteutin haastattelut helmi-

maaliskuussa 2021. Haastattelukutsussa tarjosin tietoa tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, 

toteuttajasta ja toteutustavasta, sekä tutkittavilta kerättävien tietojen käyttötarkoituksesta ja 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Haastattelujen sopimisen jälkeen lähetin vielä haastateltaville 

tutkimustiedotteen (liite 2.), joka sisälsi lisätietoja haastattelusta ja tutkimuksesta. Näin pyrin 
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varmistamaan, että haastateltavat saivat tarpeeksi tietoa tutkimuksesta ja että he osallistuivat 

tutkimukseen vapaaehtoisesti. (ks. Kuula 2011, s. 86-88.) Koska halusin haastatteluiden avulla 

saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta, lähetettiin haastateltaville myös 

haastattelurungon (liite 1.) etukäteen tutustuttavaksi. Mahdollisuus osallistua tutkimuksen aiheeseen 

ja tarkoitukseen on sekä tutkimuksen onnistumisen, että eettisyyden kannalta tärkeää. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 64.)  

Haastattelujen toteuttamiseen ja tallentamiseen käytin Zoom-viestintäohjelmaa. Haastattelurunko 

ohjasi haastatteluiden kulkua, mutta saatoin vaihdella kysymysten järjestystä tai jättää joitakin 

kysymyksiä kysymättä, riippuen miten keskustelu kunkin haastateltavan kanssa eteni. Pidin 

kuitenkin huolta, että kaikki pääteemat käytiin jokaisen haastateltavan kanssa läpi ja kysyin 

vaihtelevasti myös täydentäviä kysymyksiä esiin tulleista aiheista. Ennen haastattelun alkamista 

kysyin haastateltavilta suullisen suostumuksen haastatteluun ja sen käyttämiseen tässä 

tutkimuksessa. Pyrin haastattelun aikana olemaan selkeä, avoin ja puolueeton sekä luottamusta ja 

kunnioitusta osoittava, minkä voidaan nähdä parantavan tutkimuksen eettisyyttä (Kuula 2011, s. 64-

65).  

Analyysiä varten purin aineiston auki litteroimalla. Kirjoitin auki kaikki sanat ja lauseet, mutta 

koska keskityin analyysissä laajempiin merkityksiin, en merkinnyt ylös esimerkiksi taukoja tai 

äänenpainotuksia. Haastateltavien henkilöllisyyden suojaamiseksi anonymisoin 

haastatteluaineiston, eli poistin haastateltavien nimet, sekä häivytin haastateltavien tarkemmat 

taustaryhmät (Aho ym. 2017). Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on kuvattu haastattelujen 

päivämäärät ja kestot sekä haastateltavien sidosryhmäluokat. 

Taulukko 2: Haastattelujen päivämäärä ja kesto, sekä haastateltavien sidosryhmäluokka. 

Haastateltava Päivämäärä Edustettava taho Kesto  

1. 15.2 Metsähallitus 1h 12 min 

2. 16.2 Sidosryhmä 1h 15 min 

3. 16.2 Sidosryhmä 1h 17 min 

4. 24.2 Metsähallitus 42 min 

5. 8.3 Sidosryhmä 42 min 

6. 9.3 Sidosryhmä 37 min 

7. 12.3 Sidosryhmä 52 min 
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4.3 Kehysanalyysi 

 

4.3.1 Kehysanalyysi menetelmänä 

 

Dewulfin ym. (2009) kokoamassa viitekehyksessä kehystämistä lähestytään joko kognitiivisena 

representaationa tai vuorovaikutteisesti rakentuvana toimintana. Kognitiivisten representaatioiden 

näkökulmasta kehykset nähdään suhteellisen staattisina itsenäisinä kokonaisuuksina. Ne ovat 

yksilön rakentamia käsityksiä ja muistirakennelmia, jotka auttavat häntä jäsentämään esimerkiksi 

käynnissä olevaa neuvottelutilannetta ja siihen liittyviä tekijöitä. (Minsky 1975.) Vuorovaikutteisten 

rakenteiden näkökulmasta kehykset ovat kommunikoinnin välineitä, joita neuvottelun osapuolet 

käyttävät vuorovaikutusprosessissa. Niiden koostamiseen käytetään puhumattomia viestejä tai 

signaaleja, joilla viestitään esimerkiksi siitä kuinka tietty tilanne tulisi ymmärtää. (Bateson 1954.) 

Yleensä kognitiivisessa lähestymistavassa tutkitaan esimerkiksi nauhoitettuja haastatteluja, kun taas 

vuorovaikutteinen näkökulma tutkii käynnissä olevia vuorovaikutustilanteita.  

 

Dewulfin ym. (2009, 166) mukaan konfliktitilanteen kehystämiseen vaikuttaa näkökulman lisäksi 

se, mitä kehystetään. Tähän he esittävät kolme vaihtoehtoa, jotka ovat asiakysymykset, identiteetit 

ja vuorovaikutussuhteet sekä vuorovaikutusprosessi. Kehysanalyysiä tehdessä tietyn 

lähestymistavan valitseminen on tärkeää, jotta tutkimuksessa vältytään sekavuudelta, mutta 

useampaa kuin yhtä lähestymistapaa voi kuitenkin käyttää osittain limittäin myös samassa 

tutkimuksessa esimerkiksi kuvaamaan niiden välisiä yhteyksiä tai eroavaisuuksia.  

 

Tulkitsen kehykset vuorovaikutteisesti syntyneinä näkemyksinä ja kehystämisen tavoitteellisena 

toimintana, koska luonnonvarasuunnittelu on vuorovaikutteinen prosessi ja voidaan nähdä että 

toimijoiden näkemykset prosessista ovat historian saatossa muokkautuneet suhteessa muihin 

osapuoliin. Vaikka tulkitsen kehystämisen vuorovaikutteisena toimintana, en tutki kehysten 

muototumista vuorovaikutustilanteessa, vaan litteroitujen haastatteluiden kautta. Pyrin tunnistamaan 

tekstistä, millaisten kehysten läpi prosessille asetetuille tavoitteille rakennetaan merkityksiä. 

 

4.3.2 Kehysanalyysin toteutus 

 

Kehysanalyysin tekemiseen ei ole kehitetty tarkka ohjetta, vaan sitä tehdään usein hieman erilaisia 

lähestymistapoja käyttäen. Dewulfin ym. (2009, 166) mukaan merkittävää on rajata kehystämisen 

näkökulma ja kehystämisen kohde. Entmanin (1993, 52) mukaan kehysten avulla määritetään 
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ongelmia, diagnosoidaan ongelmia aiheuttavia syitä, tehdään moraalisia arvosteluja sekä ehdotetaan 

ratkaisumahdollisuuksia. Snow ja Benfordin (1988, 199) mukaan kehystämiselle on keskeistä 

ongelman tai tapauksen määrittäminen, ratkaisujen ehdottaminen löydetyille ongelmille sekä 

toiminnan tärkeyden perusteleminen. Näitä keskeisiä elementtejä voidaan kutsua myös 

diagnostiseksi, prognostiseksi, sekä motivationaaliseksi kehykseksi. On kuitenkin tärkeää ottaa 

huomioon, että tällaiset jaottelut ovat aina jokseenkin keinotekoisia ja todellisuudessa kehykset ovat 

usein osittain päällekkäisiä. 

 

Kehysanalyysin tekemisen jakaminen osiin on merkittävää tutkimuksen reliabiliteetin kannalta, sillä 

kokonaisten kehysten tunnistaminen suoraan ei ole tarkoituksenmukaista, koska kehykset koostuvat 

aina erilaisista elementeistä. Kehysten tunnistamisessa suositellaan käytettäväksi alkuun 

sisällönanalyysiä, jolla voidaan tunnistaa tekstistä löytyviä elementtejä. (Matthes & Kohring 2008, 

263-264.) Tällöin tekstistä tunnistetaan eli koodataan toistuvia elementtejä eli tekstikohtia, jonka 

jälkeen näitä elementtejä käydään systemaattisesti läpi etsien niistä yhtäläisyyksiä. Lopulta 

elementeistä muodostetaan uusia kokonaisuuksia, joista syntyy suurempia elementtejä, joiden 

avulla voidaan muodostaa kehyksiä. (Kohring & Matthes, 2002; Tuomi & Sarajärvi 2018.) Jotta 

aineistosta saadaan esiin syvempiä merkityksiä, tunnistetaan aineistosta lisäksi tutkimusongelmaan 

liittyviä kehysten elementtejä, kuten merkityksiä, syitä, ratkaisuja sekä perusteluja. (Matthes & 

Kohring 2008, 264). Kehyselementtien luomiseksi käytin tässä tutkimuksessa Snown ja Benfordin 

(1988, 199) tapaan jaottelua diagnostisiin, prognostisiin ja motivationaalisiin kehyksiin, jonka 

avulla pyrin löytämään sisällönanalyysiä syvällisempiä merkityksiä aineistosta. 

 

Tein analyysiä tunnistamalla tekstistä tarinoita ja tekstikohtia, eli yksittäisten sanojen sijaan 

keskityin laajempiin kokonaisuuksiin. Kiinnitin huomiota myös yksittäisiin sanavalintoihin, mikäli 

ne olivat erityisen oleellisia sisällön kannalta, mutta myös tällöin ne toimivat osana ympäröivän 

tekstin kontekstia. Pidempien tekstikohtien tarkastelu oli paitsi tutkimuksen tarkoituksen kannalta 

perustelua, mutta tällä tavalla pystyin myös välttämään yhden kehysanalyysin heikkouden, jossa 

kehysten määrittämisessä keskitytään yksittäisiin sanavalintoihin, jolloin laajempi konteksti voi 

jäädä huomiotta. (Matthes & Kohring 2008, 260) Kokonaisten kehysten elementtien eli 

tekstipätkien käyttäminen analyysin yksikkönä on tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukaisempaa 

kuin yksittäisiin sanavalintoihin keskittyminen. 

 

Aloitin analyysin tunnistamalla tekstistä luonnonvarasuunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin liittyviä 

elementtejä eli tekstikohtia, joiden pituus vaihteli muutaman sanan pätkästä monen lauseen 
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repliikkeihin. Tämän jälkeen kävin näitä elementtejä systemaattisesti läpi ja muodostin selvästi 

esiin nousevia tavoitteita, jotka liittyivät sekä luonnonvarasuunnitteluprosessiin, että 

luonnonvarojen hallintaan ylipäätään. Kun olin muodostanut elementtien pohjalta syntyneitä 

tavoitteita, kävin tekstiä läpi vielä diagnostisen, prognostisen ja motivationaalisen kehyksen 

näkökulmista. Tunnistin tavoitteiden taustalla olevia ongelmia ja syytöksiä eli tavoitteisiin liittyviä 

haasteita. Tämän jälkeen kartoitin millaisia ratkaisumahdollisuuksia tavoitteille nimettiin sekä etsin 

kohtia, joissa perusteltiin tietyn tavoitteen ja siihen liittyvän toiminnan tärkeyttä. Kun olin käynyt 

aineiston useampaan kertaan läpi etsin elementeistä yhtäläisyyksiä, jonka perusteella muodostin 

löydetyt kehykset.  

 

4.3.3 Huomioita kehysanalyysistä 

 

Kehysanalyysiä tehdessä voidaan nähdä, että kehyksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten 

kommunikoija, teksti, vastaanottaja ja yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri. (Entman 1993, 52.) Pyrin 

myös tässä tutkimuksessa ottamaan huomioon nämä tekijät. Kehysten muodostamiseen vaikuttivat 

ensinnäkin oma tutkijanpositioni ja muodostamani haastattelurunko, haastateltavien tulkinnat 

kysymyksistä ja aiheesta, sekä haastatteluista muodostunut aineisto, jota jälleen tulkitsen omien 

ennakko-oletusteni perusteella. Tutkimuksessa muodostuvat kehykset voisivat siis olla myös hyvin 

erilaisia, mikäli tutkimuksen toteuttaja tai haastateltavat vaihdettaisiin. Kehysanalyysiä tehdessä 

tulee kiinnittää huomiota myös prosessin läpinäkyvyyteen. Esimerkiksi Matthesin ja Kohringin 

(2008, 259-260) mukaan kehysanalyysiä tehdessä voi jäädä epäselväksi miten kehykset on löydetty.  

Tässä tutkimuksessa pyrin välttämään tämän kehysanalyysin heikkouden kuvailemalla 

mahdollisimman tarkasti prosessin kulkua sekä esittämällä tuloksissa lainauksia haastatteluista. 

Suoria lainauksia käyttäessä tulee kuitenkin ottaa myös huomioon niiden tarkoituksenmukainen 

käyttö ja tässä tutkimuksessa pyrin käyttämään niitä harkiten, joko tukemaan jonkin olettamuksen 

luotettavuutta tai toimimaan tulkinnan pohjana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 21; Eskola 2007.) 

 

4.4 Tutkimuksen eettiset näkökulmat 

 

Toin edellisissä kappaleissa tutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia esiin erityisesti liittyen 

aineiston keruuseen ja analyysiin sekä käsittelin omaa tutkijanpositiotani ensimmäisessä luvussa. 

Tämän lisäksi koin hyvin tärkeäksi huomioida saamelaisiin liittyvät tutkimuseettiset kysymykset 

tutkimuksessa. Saamelaisia on tutkittu historian saatossa paljon, josta ovat esimerkkinä esimerkiksi 

1970-luvulla toteutetut rotututkimukset, mutta edelleen nykypäivänä on tehty paljon tutkimusta 

liittyen esimerkiksi saamelaisten identiteetteihin. Monet saamelaiset ovat kokeneet 
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tutkimusväsymystä ja tutkimukset ovat rasittaneet saamelaisyhteisöjä tai tuottaneet suoranaista 

ahdistusta. (West 2018). Lapin yliopistolla on tällä hetkellä käynnissä prosessi, jossa kootaan 

tutkimuseettisiä ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa tutkijoita tekemään saamelaisia koskevaa 

tutkimusta kestävästi. Saamentutkimuksen määritelmä on, että se kohdistuu alkuperäiskansaan ja 

sen yhteisöön ja kulttuuriin. (Lapin yliopisto 2021.) Erityisen tärkeää saamentutkimukselle olisi 

miettiä mistä tutkimuksen tarve kumpuaa ja ketä tutkimus hyödyttää. Lisäksi on erittäin tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen ettei tutkimuksella rasiteta jo tutkimuksella rasitettuja 

saamelaisyhteisöjä. (West 2018.) 

 

Tämän tutkimuksen kohteena ei suoranaisesti ole saamelaiset alkuperäiskansana tai heidän 

kulttuurinsa, mutta koska tutkimus kohdistui saamelaisten kotiseutualueelle ja siinä käsiteltiin 

osittain myös saamelaisten oikeuksia ja perinteisiä elinkeinoja, koin tärkeäksi ottaa huomioon 

eettiset näkökulmat tähän liittyen. Osa haastateltavista oli myös saamelaisia, joten pyrin 

kiinnittämään huomiota siihen, että tarjosin haastateltaville tarpeeksi tietoa tutkimuksesta, jotta he 

voivat vapaaehtoisesti tehdä päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen alkuvaiheessa 

olin yhteydessä saamelaiskäräjiin ja varmistin tarvitaanko tutkimukseen heiltä tutkimuslupaa. 

Koska tutkimuksen pääkohteena on luonnonvarasuunnittelu, todettiin ettei lupaa tutkimukseen 

tarvita.  
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5. Yhteistoiminnallisuutta, oikeuksia ja tasavertaisuutta tavoittelemassa 

 

5.1 Kehyksistä ja tavoitteista 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun 

toimijat kehystävät luonnonvarasuunnittelun tavoitteita. Analyysin pohjalta syntyi kolme kehystä, 

jotka ovat: yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys, oikeuskehys sekä tasavertaisuuden 

toteutumisen kehys. Aiemman tutkimuksen perusteella oli oletettavaa, että toimijoilla on jokseenkin 

erilasia tavoitteita paitsi luonnonvarojen hallinnan myös luonnonvarasuunnittelun suhteen. Muun 

muassa alueella esiintyneet aiemmat konfliktit vaikuttavat luonnonvarasuunnitteluun ja toimijoiden 

näkemyksiin siitä. Vuonna 2020 toteutetun konfliktikartoitusraportin (Peltonen ym. 2020, 17) 

mukaan alueen konflikteista oli löydettävissä oikeuden, vallankäytön ja eriävien intressien 

kehykset. Myös tässä tutkimuksessa syntyneet kehykset liittyivät osittain konfliktikartoituksesta 

löytyneisiin kehyksiin, mutta koska tässä keskityttiin erityisesti luonnonvarasuunnitteluprosessin 

tavoitteisiin, löytyi kehyksistä luonnollisesti myös muita teemoja ja painotuksia. Ylipäätään 

kehyksistä oli löydettävissä samanlaisia piirteitä kuin aiemmasta tutkimuksesta liittyen 

ympäristökonflikteihin ja -neuvotteluihin. Peilaan tämän tutkimuksen tuloksia aiempaan 

tutkimukseen vielä tarkemmin tulosten tarkastelun yhteydessä. 

 

Yleisinä huomioina aineistossa oli nähtävissä, että kaikki haastateltavat pitivät tärkeänä sovittelevaa 

ja ymmärtävää keskustelua ja toiveena oli, että pahimmista ristiriidoista voitaisiin päästä yli. 

Yhteistyösuhteet eri osapuolten välillä nähtiin suhteellisen hyvinä, muutamien yksittäisten 

toimijoiden välisiä ristiriitoja lukuun ottamatta. Vaikka tietyistä asioista oli suuriakin 

erimielisyyksiä haastateltavat olivat suhteellisen luottavaisia sen suhteen, että prosessissa pystytään 

keskustelemaan ja tuomaan omia näkökulmia esiin rakentavasti. Ylipäätään odotukset prosessille 

olivat optimistiset ja nähtiin, että kehitystä on tapahtunut paljon esimerkiksi kuulemisen ja 

osallistamisen suhteen, verrattuna aiempiin luonnonvarasuunnitteluprosesseihin. Tavoitteisiin 

liittyviä eroavaisuuksia oli kuitenkin siinä, millaisia tavoitteita painotettiin eniten. Myös haasteet 

tavoitteiden taustalla, sekä niihin liittyvät ratkaisumahdollisuudet poikkesivat osittain toisistaan. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) on kuvattu millaisia luonnonvarasuunnittelua koskevia 

tavoitteita aineistosta löytyi, sekä millaisten diagnostisten, prognostisten ja motivationaalisten 

kehyselementtien kautta lopulliset kehykset muodostuivat. 
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Taulukko 3: Kehykset ja niiden sisältö 

Tavoite Ongelmat  Ratkaisumahdollisuudet Tärkeys Kehys 

Laajasti 

hyväksytty 

luonnonvarasuu

nnitelma 

Kaikkien hyväksyntä 

tarvitaan 

suunnitelmalle 

Laaja osallistaminen, 

toimijoiden hyväksyntä 

prosessille ja 

suunnitelmalle 

Legitimiteetti ja 

hyväksyttävyys 

Yhteistoiminnal

lisuuteen 

tähtäävä kehys  

Luonnonvarojen 

käytön 

jatkuvuuden 

turvaaminen 

Ristiriidat 

luonnonvarojen 

käytöstä ja toiminnan 

pysähtyminen 

Laajasti hyväksytty 

luonnonvarasuunnitelma 

Luonnonvarojen 

käytön taloudellinen 

ja sosiaalinen 

kestävyys 

Yhteistoiminnal

lisuuteen 

tähtäävä kehys  

Saamelaisten  

hyväksyntä 

LVS-prosessille  

Luonnonvarasuunnitel

maa ei voi hyväksyä 

ilman saamelaisten 

hyväksyntää 

Saamelaisten oikeuksien 

turvaaminen 

luonnonvarasuunnittelun 

puitteissa, Akwé: Kon -

työryhmä 

Legitimiteetti ja 

hyväksyttävyys 

Yhteistoiminnal

lisuuteen 

tähtäävä kehys  

Konfliktien 

sovittaminen 

Aiemmat konfliktit, 

jotka estävät / 

hankaloittavat 

maankäyttöä 

Erityisesti vanhojen 

ristiriitojen sovittaminen ja 

uusien välttäminen hyvän 

prosessin ja yhteistyön 

keinoin 

Toimijoiden 

hyvinvointi 

Yhteistoiminnal

lisuuteen 

tähtäävä kehys  

Saamelaisten 

oikeuksien 

toteutuminen  

Saamelaisten lakeihin 

perustuvat oikeudet 

eivät toteudu  

Saamelaisten oikeuksien 

toteuttaminen ensin, jonka 

jälkeen muiden intressien 

huomiointi 

Alkuperäiskansan- ja 

ihmisoikeuksien 

turvaaminen 

Oikeuskehys 

 

Perinteisten 

elinkeinojen 

erit. 

Poronhoidon 

huomioiminen 

Perinteisten 

elinkeinojen 

harjoittamisen jatkuva 

hankaloituminen 

-Poronhoidolla laissa 

turvattu asema, sitä tulisi 

noudattaa. 

-Poronhoito ennen muita 

maankäytön muotoja 

Alkuperäiskansan- ja 

ihmisoikeuksien 

turvaaminen 

Oikeuskehys 

 

Paikallisten 

oikeuksien 

toteutuminen ja 

elinkeinojen 

harjoittamisen 

mahdollisuudet 

Monet ulkopuoliset 

intressit vievät maa-

alueita ja 

mahdollisuuksia 

paikallisilta 

Paikallisten elinkeinojen 

turvaaminen ennen 

ulkopuolisia 

Paikallisten 

toimeentulon ja 

hyvinvoinnin 

turvaaminen 

Oikeuskehys 

 

Luonnon 

elinvoimaisuude

n säilyttäminen 

ja itseisarvon 

ymmärtäminen 

Puutteelliset tai 

erilaiset käsitykset 

arvokkaasta / 

säilytettävästä 

luonnosta 

Luonnon näkeminen 

ekosysteemipalveluna 

puuntuoton sijaan 

 

Ekologinen kestävyys 

alueella, 

ympäristökriisien 

hillintä 

Tasavertaisuude

n toteutumisen 

kehys 

 

Erilaisten 

elinkeinojen 

huomiointi 

Epätasaiset 

osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuude

t 

Ymmärryksen 

parantaminen erit. 

Metsähallituksessa 

erilaisista 

maankäytönmuodoista 

Taloudellinen ja 

sosiaalinen kestävyys 

ja hyvinvointi 

Tasavertaisuude

n toteutumisen 

kehys 

 

Monipuolinen 

tiedon tuotto ja 

käyttö 

Epäilyt käytettävän 

tiedon laadusta 

-Erilaisista lähteistä 

tulevaa tietoa 

arvostettaisiin  

-Tieteellisempi näkökulma 

Metsähallituksessa 

Ekologinen  ja 

sosiaalinen kestävyys 

alueella 

Tasavertaisuude

n toteutumisen 

kehys 

 

Tasavertaisempi 

resurssien 

jakautuminen 

Epätasainen resurssien 

jakautuminen 

Valtio / Metsähallitus 

tarjoaisi paremmin 

resursseja 

Päätöksenteko voi 

olla aidosti 

tasapuolista vain, jos 

osallistumismahdollis

uudet ovat 

tasapuolisia 

Tasavertaisuude

n toteutumisen 

kehys 
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On tärkeää pitää mielessä, että tutkimuksessa esiteltävät kehykset ovat syntyneet vain tätä 

tutkimusta varten kerätyn aineiston perusteella, eikä niiden tarkoitus ole antaa kokonaisvaltaista 

kuvaa luonnonvarasuunnittelusta tai sen tavoitteista. Erilaisella aineistolla ja tutkimusmetodeilla 

olisi voinut syntyä täysin erilaisia kehyksiä. Lisäksi oma tutkijanpositioni on varmasti jollakin tapaa 

vaikuttanut tuloksiin ja toinen tutkija olisi voinut muodostaa hyvinkin erilaisia kehyksiä samasta 

aineistosta. Analyysiä tarkastellessa on myös hyvä pitää mielessä, että vaikka kehykset ovat tässä 

tutkimuksessa jaoteltu näin, ne ovat kuitenkin osittain päällekkäisiä ja tavoitteet joiden pohjalta 

kehykset on muodostettu eivät välttämättä ole niin tarkkarajaisia miltä ne analyysissä saattavat 

vaikuttaa. Haastatteluissa esiin nousseet haasteet, tavoitteet ja ratkaisumahdollisuudet olivat osittain 

hyvinkin samanlaisia haastateltavien välillä. Kuitenkin myös eroja oli löydettävissä, joita avaan 

lisää seuraavissa kappaleissa kehysten esittelyjen yhteydessä.  

 

 

5.2 Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys  

 

Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävän kehyksen taustalla olivat tavoitteet sujuvasta, kompromissit 

ymmärtävästä luonnonvarasuunnitteluprosessista sekä lopputulos, joka on mahdollisimman laajasti 

hyväksytty. Toivottiin että vanhoja konflikteja saataisiin prosessin ohella käsiteltyä ja erilaisten 

intressien huomioimisen välillä säilyisi tasapaino. Tavoitteiden taustalla oli halu yhteensovittaa 

alueella aiemmin olleita konflikteja ja löytää yhteisymmärrystä luonnonvarojen hallinnalle sekä 

tässä prosessissa, että tulevaisuudessa. Toiveena oli ettei luonnonvarojen hallinnasta jatkuvasti 

syntyisi kiistoja, vaan sille löydettäisiin yhteinen linja ja osapuolet ymmärtäisivät ettei kaikkien 

toiveita ole mahdollista toteuttaa, mutta siitä huolimatta voitaisiin löytää kompromisseja joihin 

voitaisiin edes osittain olla tyytyväisiä. Luonnonvarasuunnittelu haluttiin saada läpi hyväksyttävästi, 

jotta luonnonvarojen käyttö ja erilaisten intressien harjoittaminen voitaisiin jatkossakin turvata 

alueella. Erityisesti Metsähallitusta edustavat haastateltavat kehystivät luonnonvarasuunnittelun 

tavoitteita yhteistoiminnallisuuteen tähtäävän kehyksen näkökulmasta, mutta kyseinen kehys 

esiintyi jossain määrin kaikkien haastateltavien näkemyksissä. 

 

Haasteena prosessin onnistumiselle yhteistoiminnallisuuteen tähtäävän kehyksen näkökulmasta 

nähtiin menneisyyden ja nykyisyyden kiistat ja erimielisyydet ja näistä seuranneet haasteet 

luonnonvarasuunnittelulle. Erityisesti intressiristiriitoja nimettiin olevan poronhoidon ja 

metsätalouden, saamelaistahojen ja kuntatahojen, sekä poronhoidon ja matkailun välillä. Ylipäätään 

haasteena nähtiin jatkuva intressien kasvu, kuten seuraavasta sitaatista käy ilmi: 
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Siellä intressit on jos sanon pitkällä kokemuksella, niin vain kasvaneet ryhmien 

toimesta. Ja sinällään jo tämä perustuslakiin sisältyvä saamelaisten oikeus kieleen ja 

kulttuuriin niin on aika vahva asia siellä. Ja toisaalta niitä ristiriitoja on ollut 

alueiden käytössä kaiken kaikkiaan ja myös luonnonvarojen käytössä. (Haastateltava 

6) 

 

Konfliktisen menneisyyden vuoksi osa haastateltavista koki, että sovitteleva, kaikki toimijat 

huomioon ottava menettely on prosessin tärkeimpiä tavoitteita. Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävän 

kehyksen yhteydessä nousi selvästi esiin, että luonnonvarasuunnitteluprosessissa halutaan panostaa 

ainakin osittain yhteistoiminnalliseen päätöksentekoon, mikä voisi parantaa toimijoiden välisiä 

yhteistyösuhteita, vähentää alueen konflikteja sekä tehdä luonnonvarojen hallinnasta kestävämpää 

(ks. Daniels and Walker 2001; Wondolleck and Yaffee 2000). Erityisesti Metsähallituksen 

edustajien näkemysten taustalla oli paljon konsensushakuista ajattelua, mikä oli osittain 

odotettavissa, koska luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen vastuulla oleva prosessi.  

 

Kyllä mä ensinnäkin että erityyppisten toimijoiden tavoitteet saatais tietoon 

mahdollisimman hyvin ja niitä pysyttäis pohtimaan sitten myös hyvässä hengessä 

siinä osallistavassa yhteistyöryhmässä ja sitten myöskin tuolla Akwé: Kon 

työryhmässä. Ja sitten toivoisin et tulis semmonen lopputulos minkä kaikki vois 

mahdollisimman hyvin hyväksyä. Se on selvä että se lopputulos on kompromissi et se 

ei varmaan oo kenenkään toiveiden mukainen suoraa mutta että menis rakentavassa 

hengessä tää. Että voitais hyväksyä ja tietenkin että saamelaiskulttuuri voitais ottaa 

mahdollismman hyvin huomioon siinä mittakaavassa kun se nyt pystytään ottaa 

huomioon.  (Haastateltava 4) 

 

Tavoitteeseen pyrittiin muun muassa sillä, että luonnonvarasuunnitteluun pyrittiin osallistamaan 

mahdollisimman paljon ja tasapuolisesti eri intressejä edustavia tahoja. Tämä pyrittiin 

mahdollistamaan monipuolisilla osallistamisen keinoilla, kuten tiettyjä sidosryhmiä osallistavilla 

yhteistyö- ja teemaryhmillä, sekä kaikille paikallisille avoimilla kuulemistilaisuuksilla ja 

esimerkiksi nettipohjaisella karttakyselyllä. Myös Metsähallituksen ja tiettyjen paliskuntien välisiin 

lukkiutuneisiin tilanteisiin pyrittiin vastaamaan paliskuntakohtaisten neuvottelujen avulla. Oli siis 

nähtävissä että jonkinlaiseen yhteistoiminnallisuuteen pyritään prosessissa ainakin laajojen 

osallistumismahdollisuuksien ja myös aidon vuorovaikutuksen keinoin, mitkä ovat tyypillisiä 

piirteitä yhteistoiminnalliselle prosessille. (Ansell & Gash 2008, 544-545.) Yhteistoiminnalliset 

piirteet näkyivät myös toiveissa konflikteja sovittelevasta ja yhteistyösuhteita parantavasta 
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prosessista, sillä monessa haastattelussa esiin noussut tavoite oli esimerkiksi juuri metsätalouden ja 

paliskuntien tai matkailun ja paliskuntien välisten ristiriitojen sovittaminen sekä uusien välttäminen. 

Tämä nähtiin erityisen tärkeänä alueen luonnonvarojen käytön tulevaisuuden kannalta: 

Ja tässä käydään koko ajan vähän niinku joka päiväsessä elämässä tämmöstä 

reviiritaistelua vaikkapa matkailun ja poronhoidon välillä ja matkailu ja 

metsänhoidon välillä niin toivon että niissä saatais jotakin semmosia ratkaisuja 

aikaseks että niistä tarvis aina yksittäississä päätöksissä mennä. Tulis niin hyvin 

sovittua että ei sit ne yksittäispäätökset olis niitä joka kerta erikseen pohdittavia. 

(Haastateltava 4) 

 

Saamelaisten oikeuksien toteuttaminen koettiin tärkeäksi tavoitteeksi prosessin hyväksyttävyyden 

kannalta, mutta ongelmana oli tasapainottelu saamelaisten ja muiden paikallisten välillä. Tämä 

vaikutti sekä suoraan että välillisesti hyvin moneen luonnonvarasuunnittelulle asetettuun 

tavoitteeseen, joita avaan lisää seuraavissa kappaleissa.  

 

Mut erityisesti yhteistyöryhmässä, et siellä olis sellanen rakentava henki ja 

kompromissit ymmärtävä henki ja semmonen niinku eteenpäin katsova näkemys ja 

ykshän tässä on tää saamelaiskulttuuri ja sen edellytysten turvaaminen, että siitä 

syntyis semmosta levollista näkemystä myös muille että tää on ihan ok mitä ratkasuja 

tehään ja toisaalta sitten saamelaiset niinku ymmärtäs sen, että semmosia hyvin 

vahvoja muiden toimia estäviä ei voi kuitenkaan rakentaa. Tuolla on kuitenkin se 

fakta kuitenkin että tuolla on paljon muitakin toimijoita tuolla saamelaisten 

kotiseutualueella, niin se yhteensovittaminen pitäisi saada. (Haastateltava 4) 

 

Erilaisten intressien tasapuolinen huomioon ottaminen oli merkittävä kehyksen taustalla ollut tekijä. 

Tämän seurauksena Metsähallituksen sovitteleva ja tasapainotteleva rooli korostui. Tässä nähtiin 

osittain ongelmana kuitenkin Metsähallituksen moninainen rooli sekä metsätalouden edustajana, 

että prosessin vastuutahona. Ylipäätään Metsähallituksen rooli prosessissa nähtiin suhteellisen 

haasteellisena, jota eräs sidosryhmän edustaja kuvasi seuraavalla tavalla:  

 

Se on ku kävelis köydellä ja koitetaan pysytellä siinä ettei vahingossakaan pudota 

ainakaan tarkotuksella juuri sinne toiselle puolelle jossa on tietyt henkilöt, jotta se 

toinen puoli ei suutu. (Haastateltava 3) 

 

Myös Metsähallituksen edustajat kokivat asemansa rajalliseksi ja hyvät yhteistyösuhteet haluttiin 

säilyttää kaikkien toimijoiden kanssa. Haluttiin että prosessi toimii ja että maankäytön tulevaisuus 

alueella voidaan turvata ja että muut osapuolet olisivat tyytyväisiä ja konflikteilta vältyttäisiin. 
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Ristiriitoja haluttiin välttää ylipäätään sen vuoksi, että prosessi saataisiin vietyä onnistuneesti 

loppuun niin, että kaikki toimijat voivat hyväksyä sen.  

 

Prosessille sitä että kun se saadaan valmiiksi niin ei nyt ainakaan sellaisia hirvittävän 

tiukasti sillä lailla kokeneita että heidät olisi täysin jyrätty tai ei mikään taho olis ja 

kun on kyse saamelaisten kotiseutualueesta niin totta kai meidän pitää saada 

saamelaiskäräjien hyväksyntä sille prosessille, että se on ollu sellanen et se on 

tavallaan saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamisen turvannut, joka 

meillä laissa lukee. (Haastateltava 4) 

 

Et hommahan toimii vaan jos me saadaan semmosia yhteisiä tavoitteita jotka on 

laajasti hyväksyttäviä. Et ei et joku voittaa tai häviää et jos sinne jää ihmisiä jotka 

ajattelee et ne on nyt hävinny, niin se on sit melkonen ongelma kun se ei tavallaan sit 

oo hyväksyttävä. (Haastateltava 1) 

 

Myös muiden haastateltavien keskuudessa esiintyi selvästi sovittelevia tavoitteita ja ylipäätään 

prosessissa haluttiin päästä sopuun ja odotukset sen toteutumiselle olivatkin optimistiset. Erityisesti 

ne toimijat, joilla ei ollut niin vahvoja omia intressejä maankäytölle, nimesivät sovittelun ja 

yhteistyön onnistumisen merkityksellisiksi tavoitteiksi, koska muita omia tavoitteita ei niinkään 

ollut. Kuitenkin kaikki haastateltavat pitivät yhtenä tärkeänä tavoitteena, että prosessi sujuisi hyvin 

ja sovussa.  

 

Ja tosiaan jos jotain ite voi tehdä, niin on pyrkiä edesauttamaan siihen että ihmiset 

ymmärtäis toisiaan. (Haastateltava 6) 

 

Ehkä että päästäis esim. metsäasioissa siinä mielessä eteenpäin että se hyvin pitkään 

jatkunu epävarmuus ja semmonen tilanteen päällä olo sais jonkunlaisen stopin. Se ois 

minusta tärkee kaikkien osapuolten hyvinvoinnin osalta. (Haastateltava 5) 

 

Kyllähän sitä kuvittelis nyt että näin monen luonnonvarasuunnitelman veteraaneille 

kun tässä monta henkilö ei todellakaan ensimmäistä kertaa mukana niin et tää 

joukkko pääsis semmoseen aitoon konsensukseen jossa maankäytölliset ja 

jokamiehenoikeudella tapahtuvat maankäytölliset mahdollisuudet säilyis 

mahdollisimman hyvin. (Haastateltava 3) 

Kuten sitaateista näkyy ristiriitoja haluttiin välttää niin ihmisten hyvinvoinnin vuoksi, kuin 

prosessin onnistumisen ja lopputuloksen kannalta. Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävään kehykseen 

sisältyvien näkemysten voidaan nähdä olevan linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, sillä 

päätöksenteon legitimiteetin ja prosessin toimivuuden ja hyväksyttävyyden kannalta useiden 
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toimijoiden yhteistyö ja yhteistoiminnallisuutta lisäävät tekijät nähtiin tarpeellisina. (ks. esim 

Yaffee & Wondolleck 2003; Beierle & Cayford 2002, 1).  

Toimijoilla oli korkeat odotukset ja tavoitteet siitä että prosessi saataisiin vietyä läpi ilman 

suurempia ristiriitoja ja että aiempia ristiriitoja saataisiin jopa ratkottua. Pitkään jatkuneisiin 

ristiriitoihin oltiin selvästi kyllästyneitä ja niille toivottiin löytyvän jonkinlaisia ratkaisuja 

luonnonvarasuunnitteluprosessista. Vaikka sovitteleva ja hyvässä hengessä etenevä prosessi olikin 

kaikille tärkeä tavoite, osa haastateltavista kuitenkin koki, että ristiriitojakin ollaan valmiita 

kohtaamaan mikäli vaihtoehtona on että oikeudet jäävät toteutumatta. Kaikki toimijat kehystivät 

luonnonvarasuunnittelun tavoitteita osittain yhteistoiminnallisuuteen tähtäävän kehyksen 

näkökulmasta, mutta se ei kuitenkaan ollut kaikille tärkein tai ainoa näkökulma, mikä nousee esiin 

seuraavissa oikeuskehystä ja tasavertaisuuden toteutumisen kehystä käsittelevissä kappaleissa. 

 

5.3 Oikeuskehys 

 

Oikeuskehys muotoutui sen ympärille kenellä ylipäätään on valtaa käyttää maata ja luonnonvaroja 

saamelaisten kotiseutualueella ja näin ollen oikeus osallistua luonnonvarasuunnitteluun. 

Oikeuskehyksen sisältäneitä tavoitteita luonnonvarasuunnittelulle olivat muun muassa oikeuksien 

toteuttaminen ennen intressien huomioon ottamista, joka sitoutui vahvasti saamelaisten oikeuksiin. 

Osan haastateltavista näkemys oli selvästi se, että saamelaisten oikeudet ja perinteisten elinkeinojen 

harjoittamisen mahdollisuudet on turvattava luonnonvarasuunnittelun puitteissa ensin ja vasta sen 

jälkeen tulisi alkaa pohtia muiden maankäyttömuotojen ja intressien yhteensovittamista. 

Oikeuskehykseen sisältyi myös ajatus siitä että ylipäätään paikallisten oikeudet ja intressit tulee 

huomioida ennen alueen ulkopuolella asuvien intressejä. Oikeuskehys nousi esiin erityisesti 

saamelaistahoja edustavien toimijoiden haastatteluista, mikä oli aiemman tutkimuksen perusteella 

odotettavissa. Oikeuskehys on hyvin tyypillinen ympäristökonfliktitilanteissa esiin nouseva kehys, 

missä kehystämistä käytetään suojelemaan esimerkiksi tietyn ryhmän oikeuksia. (Gray 2003, 17). 

Oikeuksien puolustamisen näkökulma on erityisen yleinen tilanteissa, joilla on vaikutusta 

alkuperäiskansojen oikeuksiin. Tämänkin kehyksen  taustalla voidaan nähdä kysymykset 

alkuperäiskansan oikeudesta maahan ja omaan kulttuuriinsa eli tavoitteet menevät niin sanotusti 

syvemmälle tasolle kuin vain luonnonvarojen käytön jakautumiseen. (Folk-Williams 1988, 65-66.) 

 

5.3.1 Saamelaisten oikeuksien toteutuminen 
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Kaikki toimijat pitivät saamelaiskulttuurin säilyttämistä ja oikeuksien toteutumista merkittävänä 

asiana, mutta siinä kuinka paljon sille annettiin painoarvoa oli vaihtelua. Monet toimijat korostivat 

enemmän erilaisten intressien yhteensovittamista ja tasapainon löytämistä eri intressien välillä, 

mutta erityisesti saamelaistahoja edustavien haastatteluissa nousi selvästi esiin, että ensisijainen 

tavoite prosessille on saamelaisten oikeuksien turvaaminen.  

 

No ensinnäkin kun on kyseessä koko saamelaisten  kotiseutualue, niin tätä aluetta ei 

voi ilman saamelaiskulttuurin erityispiirteitä olla huomioimatta. Koska kyseessä on 

erittäin merkittävä laaja alue niin se myös tarkoittaa että meillä on kaikki kolme 

saamen kieli- ja kulttuuriryhmää sekä luonnonolosuhteet, jotka vaaditaan 

saamelaiskulttuurin harjoittamiseen, niin on erittäin erilaiset eri puolilla saamelaisten 

kotiseutualuetta. Siinä mielessä siihen nivoutuu kaikista tärkeimmät kysymykset ja 

siinä kohdin että miten saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset tässä kohdassa 

ja tulevaisuudessa varmistetaan ja jos on aiemmin tehty päätöksiä mitkä heikentää 

sitä tilaa niin miten niitä purkamalla tai ennallistamalla voidaan palauttaa jotain 

mikä oli mahollisesti jo mennyttä. (Haastateltava 5) 

 

Kuten edellisestä sitaatista näkyy oikeuksien kautta kehystämistä käytetään usein vanhojen 

epäoikeudenmukaisuuksien hyvittämiseksi tai estämään uusien vääryyksien toteutumista. (Gray 

2003, 17.) Vaikka saamelaisten oikeuksien turvaaminen koettiin tärkeimmäksi tavoitteeksi 

luonnonvarasuunnittelulle, osa haastateltavista koki ongelmaksi sen, etteivät 

luonnonvarasuunnittelun lähtökohdat ole parhaat tämän toteutumiselle. 

 

Ilman muuta minun näkövinkkelistä se, että saamelaisten oikeudet tulisi turvattua olisi 

tärkein asia, mutta lähtökohdat luonnonvarasuunnittelussa ei ehkä ole parhaimmat 

sen toteuttamiseen. KV-alkuperäiskansalainsäädäntö, sekä suomen lainsäädäntö 

määrittelee saamelaiskulttuurin hyvin monella eri tasolla sitä että saamelaisilla on 

oikeus harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan ilman että aiheutuisi merkittävää haittaa 

muusta maankäytöstä ja tämä tuo oikeustutkijoitten mukaan luonnollisesti tämmösen 

puolen tähän että tämä vaatisi sitä, että tää huomattava haitta pitäisi pystyä 

mittaamaan, mutta sitä ei koskaan ole tehty, eikä luonnonvarasuunnittelu siihen tuo 

ratkaisua. (Haastateltava 2) 

 

Kuitenkin myös todettiin, että luonnonvarasuunnittelu on olemassa olevista vaihtoehdoista paras, 

jonka vuoksi uskottiin siihen, että siihen kannattaa panostaa, jotta oikeudet toteutuvat. Esimerkiksi 

paliskuntakohtaiset neuvottelut ja Akwé: Kon menettely nimettiin konkreettisiksi tekijöiksi, joiden 

uskottiin olevan hyödyksi saamelaisten oikeuksien toteutumisen kannalta. Saamelaisten oikeuksien 

toteutumiseen liittyen nähtiin, että paikallistason suunnitteluun tulisi panostaa enemmän ja toisaalta 

myös muutokset esimerkiksi lakitasolla nähtiin merkittävinä. Oikeuskehyksen taustalla oli siis 
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paljon asioita, joihin ei välttämättä ainakaan juuri tämän luonnonvarasuunnittelun puitteissa pystytä 

vastaamaan, vaan ne vaativat eritasoisia muutoksia, kuten erilaisten arvojen, tietopohjien ja 

maailmankatsomusten ymmärtämistä (Hunter 1989, 25-26). Yksi tällainen haaste oli kenellä 

ylipäätään nähtiin oikeus maiden omistamiseen ja hallintaan.  

 

Ensinnäkin se, että meillähän on aivan poikkeuksellinen näkemys siitä, että kuka 

nämä maat vedet ja luonnonvarat ensinnäkin omistaa ja kuka niitä pitäis hallita ja 

hallinnoida että tämähän on yks niistä pitkäaikaisimmista kiistoista saamelaisten ja 

valtion välillä. Ja se johtaa esim. siihen, että ketkä kaikki luonnonvaroista pääsee 

osallisiksi ja tavallaan nauttimaan, että tämä on ehkä se mistä lähetään tällä hetkellä. 

(Haastateltava 5) 

 

Osa haastateltavista näki ongelmallisena sen, että maankäytölle on niin monia intressejä ja että 

luonnonvarasuunnitteluun osallistuu niin monenlaisia tahoja. Vaikka monet tahot eivät millään 

tavalla olisi niin sanotusti saamelaisvastaisia, kilpailevat intressit maankäytöstä erityisesti 

poronhoidon kanssa koettiin ongelmalliseksi. Oikeuskehyksen näkökulmasta yhteistoiminnallinen 

prosessi ei välttämättä ollut ideaali tapa hallita luonnonvaroja, sillä oikeuksien toteuttaminen nähtiin 

tärkeämpänä kuin se, että mahdollisimman monipuolinen toimijajoukko voisi osallistua 

suunnitteluun (Ansell & Gash 2008, 550). Erityisesti saamelaistahojen edustajat kokivat haasteeksi 

sen, että monenlaisten intressien seurauksena myös luonnonvarasuunnitteluun osallistuu monia 

tahoja.  

 

Aina on se vaara, että saamelaiset demokratisoidaan ulos vähemmistöön jokaisessa 

tämmösessä prosessissa, jossa haalitaan valtavasti väkee paikalle. (Haastateltava 2) 

 

 

Lisäksi osa koki, että tietyt tahot eivät ole kovin halukkaita antamaan saamelaisille oikeuksia tai 

mahdollisuuksia toteuttaa olemassa olevia oikeuksia, mikä nähtiin suurena haasteena. Oikeuksien 

toteuttaminen luonnonvarasuunnittelun kautta nähtiin tärkeänä muun muassa, koska koettiin että 

sen puitteissa on helpompi saada oikeuksia toteutumaan kuin esimerkiksi kaavoitusprosesseissa. 

Haastatteluissa nousi esiin, että kunnat nähtiin osittain saamelaistahoja vastustavina tahoina ja Maa- 

ja metsätalousministeriö, jonka alaisuudessa Metsähallitus osittain toimii, koettiin jopa 

saamelaisvastaiseksi. Metsähallitus nähtiin nykyään kuitenkin saamelaisten oikeudet suhteellisen 

hyvin huomioon ottavana tahona, jonka vuoksi oli nähtävissä toiveikkuutta oikeuksiin liittyvien 

tavoitteiden toteutumisesta.  
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Luonnonvarasuunnittelulla nähdään käytännön oikeuksien toteutumisen kannalta merkittävä rooli ja 

eräs haastateltavista näki luonnonvarasuunnittelun merkittävänä tekijänä, jolla oikeuksia voidaan ja 

tulisi tämän hetkisen lainsäädännön puitteissa vahvistaa. Tavoite nähtiin niin tärkeänä että erään 

haastateltavan mukaan saatetaan joutua tukeutumaan oikeuslaitokseen, mikäli oikeuksia ei 

luonnonvarasuunnittelun puitteissa saada turvattua. 

   

Se ois minusta tärkee kaikkien osapuolten hyvinvoinnin osalta ja että miten aidosti 

niitä saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä halutaan ratkaista. Jos niitä ei 

pystytä tällasissa prosesseissa ratkaisemaan niin sitten me ollaan yhä enemmän 

oikeuslaitoksen tiellä, että niitä omia oikeuksia sitä kautta pyritään löytämän. Ja 

niitähän on jo tällä hetkellä olemassa kalastukseen liittyen lähinnä. Että kun 

kamelinselkä on katkeamassa niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se ja kun 

samaan aikaan suunnitellaan jäämerenrataa ja tuota ja tätä. Niin ei voida vaan 

katsoa läpi sormien eli jos oikeuksia ei olla valmiita huomioimaan niin sitten täytyy 

jotain muuta kautta ne varmistaa. (Haastateltava 5) 

 

Myös Ury, Brett & Goldberg (1988, 16) ovat todenneet että kun kehystämistä käytetään oikeuksien 

turvaamiseen esimerkiksi ”vain” intressien sijaan on yleisempää, että ongelmien ratkaisu viedään 

oikeuslaitostasolle asti. Kun pelissä on esimerkiksi kulttuurin säilymiseen tai identiteettiin liittyvät 

kysymykset, ollaan usein valmiita tekemään radikaalimpiakin ratkaisuja omien etujen tai oikeuksien 

turvaamiseksi (Vaughan ja Seifert 1992). 

 

 

5.3.2 Poronhoidon harjoittamisen turvaaminen 

 

Saamelaisilla alkuperäiskansana tulisi olla oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan ja elinkeinojaan 

saamelaisten kotiseutualueella (Laki saamelaiskäräjistä 974/1995), mutta edellytykset näille ovat 

heikentyneet erilaisten muiden maankäyttömuotojen viedessä tilaa erityisesti poronhoidolta. Tästä 

syystä merkittävä oikeuskehyksen sisälle menevä tavoite oli poronhoidon harjoittamisen 

turvaaminen ennen muita elinkeinoja ja intressejä.  

 

Sitten semmonen yhteistoiminnallinen päätöksenteko ois enemmänkin sitä, että kun 

on tää kv-oikeus pohjalla ja tiedetään mikä on se taso minkä alle ei saisi mennä niin 

sitten nämä yhteisöt itse voisivat päättää että minkä verran ne 

luopuvat oikeuksistaan, jos joku haluaa teollista toimintaa siellä. Siinä 

ei pitäsi olla muuta kuin saamelaisia jotka tota tätä asiaa päättää tai ne paikalliset 

perinteisten elinkeinojen yhteisöt.  (Haastateltava 2) 
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Koska poronhoito on alkuperäiskansan perinteinen elinkeino on sen toteuttamiselle vahvemmat 

oikeudet kuin muille elinkeinoille tai maankäyttömuodoille. Joidenkin haastateltavien näkökulmasta 

kaikilla prosessin toimijoilla ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa saamelaisten oikeuksista tai niitä ei 

haluta hyväksyä. Eräs haastateltava koki että poronhoito nähdään alueella monen toimijan 

näkökulmasta jopa vähempiarvoisena kuin muut elinkeinot, vaikka sen harjoittamisen edellytykset 

on turvattu monessa laissa ja sopimuksessa. (ks. esim. Poronhoitolaki 848/1990.) 

 

Minä näkisin tärkeimmäksi sen että nyt on jo vahvat oikeudet saamelaisilla jota ei 

vaan sovelleta ja tässä vois tehdä yhteisökohtaiset kumulatiiviset 

vaikutustenarvioinnit siitä että mitä kaikki eri maankäytön muodot on vaikuttaneet 

perinteisiin elinkeinoihin. Ja sen jälkeen jonkun tahon esimerkiksi MH tai valtio, 

eihän MH hallinnoi kuin vain valtionmaita, mutta valtion tulisi ottaa se vastuu siitä 

että enempää haittaa perinteiset elinkeinot eivät enää koe, koska tämä nyt on tähän 

mennessä koko ajan ollu sitä että valtion suunnalta Lapin liitto yks maakunnan ja 

sitten myös kunnat koko ajan hokevat että erämaihin kyllä mahtuu että antaa kaikkien 

kukkien kukkia, mutta ne eivät ymmärrä että se kaikki alue on jo käytössä, mutta siinä 

vaiheessa kun annetaan taas yhen kukan kukkia toisaalla niin se kaventaa sitä 

perinteisen elinkeinon elintilaa. (Haastateltava 2) 

 

Kuten esimerkiksi edellisestä sitaatista käy ilmi, koettiin että poronhoito on altavastaaja-asemassa ja 

on menettänyt ja menettää jatkuvasti alueita muiden maankäyttömuotojen vuoksi. Tämä nähtiin 

erittäin suurena uhkana saamelaiskulttuurin olemassaolon kannalta. Poronhoidon turvaaminen yli 

muiden elinkeinojen ei siis ole vain elinkeinokysymys, vaan siinä on kyse kokonaisen kulttuurin 

olemassaolosta, sekä arvokkaan perinteisen tiedon säilymisestä ja saamelaisten oikeuksien 

toteutumisesta. 

 

Meillä ei ole varaa luopua enää yhtään mistään kenenkään hyväksi. Sitten se 

tarkoittaa sitä, että se ketju siinä et jos on joku luontosuhde ja sitä mennään jollain 

tavalla muuttamaan niin sitten se muuttaa niitten esim. kalojen tai eläinten 

käyttäytymistä, niin sitten se että miten saamelaiset niitä resursseja hyödyntää, nii 

lakkaa olemasta se periteinen tieto siihen liittyen. Ja sitten se johtaa siihen että kun se 

alue ei ole enää käytössä niin sen käyttöön liittyvä perinteinen tieto vaikkapa paikan 

nimet tai että osaa kulkea siellä tai tietää mihin vuodenaikaan mihin tuulensuuntaan 

tietää että löytää porot sieltä niin se kaikki muuttuu. Siinä mielessä tätä on jo 

tapahtunu aivan valtavat määrät niin että ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuuksia tästä 

enää mennä eteenpäin. Tai sitten se tarkottaa että jollain alueella saamelaiskulttuurin 

harjoittaminen loppuu täysin ja se tarkoittaa että saamelaiset sulautuu valtaväestöön 

ja ostaa sen kanapakettinsa Siwasta tai nykyään K-marketista ja käy sairaanhoitajana 

töissä ja ehkä vähän polkua pitkin. (Haastateltava 5) 
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Poronhoidon harjoittamisen turvaamiselle nähtiin myös mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, joihin 

luonnonvarasuunnittelulla voidaan vaikuttaa. Tähän ehdotettiin esimerkiksi entistä tarkempaa 

paikallistason suunnittelua ja yhteisökohtaisia kumulatiivisia vaikutustenarviointeja sekä 

tietoisuuden nostamista siitä mitä poronhoito todellisuudessa on. Osa ratkaisuehdotuksista oli 

meneillään olevan luonnonvarasuunnittelun puitteissa toteutettavissa olevia asioita, mutta kuten 

saamelaisten oikeuksien turvaamisessa ylipäätään, monet asiat kytkeytyvät esimerkiksi 

lainsäädäntöön tai luonnonvaroihin liittyvän tiedon tuottamiseen ja käyttöön, jota avaan lisää 

seuraavassa kappaleessa. On hyvä muistaa, että poronhoitoa harjoittavat Suomessa myös muut kuin 

saamelaiset, joten kaikki poronhoitoon liittyvät teemat eivät välttämättä liity ainoastaan 

saamelaisiin tai heidän oikeuksiinsa. Haastatteluissa poronhoidosta kuitenkin puhuttiin usein juuri 

saamelaisten oikeuksien toteutumisen yhteydessä, erityisesti kun tavoitteita kehystettiin oikeuksien 

näkökulmasta. 

 

5.3.3 Erityislaatuinen alue vai resurssipankki 

 

Sen lisäksi että oikeuskehys edusti näkemystä oikeuksien turvaamisesta ennen eri intressien 

toteuttamista, kehykseen sisältyi myös näkemys alueella asuvien oikeuksista suhteessa 

ulkopuolisiin. Vaikka saamelaisten oikeuksien turvaaminen olisi ollut ensisijainen tavoite haluttiin 

kuitenkin myös turvata paikalliset elinkeinot ylipäätään, joille esimerkiksi kaivostoiminta tai 

kaavailtu jäämerenrata nähtiin uhkana. Oikeuksien näkökulmasta kehystämistä käytetään usein 

itsensä tai tietyn ryhmän suojelemiseen, mutta se voi perustua myös muihin asioihin kuin 

varsinaisiin laissa määrättyihin oikeuksiin. (Folk-Williams 1988, 65-66). Onkin yleistä että eri 

toimijat kehystävät myös oikeudet eri tavoin. Osalle oikeudet syntyvät esimerkiksi 

maanomistamisen myötä, kun taas toisille esimerkiksi juuri alkuperäiskansalle kuuluvien 

oikeuksien kautta (Folk-Williams 1988, 65-66). Myös oikeus elinkeinon harjoittamiseen nousi 

eräässä haastattelussa esiin seuraavalla tavalla: 

 

Usein niinku vaikka jotkut metsästäjät ajattelevat sitä asiaa sillä tavalla, että ovat 

niinkö ostaneet luvan, että se on niinku etuoikeutettua heille, että pitää myöskin 

ymmärtää, että mille alueelle tulee, että tulee tavallaan niinku ihmisten työpaikan 

alueelle. (Haastateltava 7) 

 

Useista haastatteluista kävi ilmi, että perinteisten tai alueella pitkään jatkuneiden elinkeinojen 

harjoittaminen tulisi olla etusijalla suhteessa uudempiin elinkeinoihin tai esimerkiksi harrastuksiin.  
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Edellisissä kappaleissa välittyi jokseenkin vastakkainasettelu saamelaisten ja muiden paikallisten 

välillä, mutta on tärkeää huomioida ettei jako saamelaiset vastaan suomalaiset ole mitenkään 

vallalla oleva ajattelutapa alueella. Mikäli ristiriitoja tai vastakkainasetteluja on, ne liittyvät yleensä 

kilpaileviin intresseihin tai yksittäisten tahojen välisiin ristiriitoihin. Seuraava sitaatti kiteyttää 

alueen tilanteen hyvin: 

 

No sillä tavalla kyllä että tämähän on yks aktiivisimmista luonnonvarasuunnitteluista 

Suomessa että tämä kyllä kiinnostaa kovasti mieliä. Se ykkösryhmä minun mielestä on 

ne saamelaiset ja ne paikalliset tuota suomalaiset ja että sitten siitä ulkopuolisten 

intressit näille alueille on jos sitten sekundääristä. Se on tosi valitettavaa että me 

jaetaan kaikki meidän resurssit koko muun Suomen kanssa. (Haastateltava 5) 

 

Haastatteluissa todettiin että saamelaisten kotiseutualue on hyvin erityislaatuinen alue monessa 

suhteessa ja myös luonnonvarasuunnitteluun sisältyy monia erityispiirteitä esimerkiksi intressien 

moninaisuuden vuoksi. Alueella on haasteita liittyen maankäyttöön ja luonnonvarojen hallintaan jo 

paikallisten kesken, jonka vuoksi alueen ulkopuolelta tulevien jatkuvasti lisääntyvät intressit 

koettiin ongelmaksi. Haasteiden lisäksi alue on kuitenkin myös erityislaatuinen esimerkiksi 

luontoarvojen ja kulttuurisen moninaisuuden vuoksi. Haastateltavien mukaan alueella asumisen 

tulisi tuoda tietynlaisia oikeuksia maankäyttöön ja valtion tai suuryritysten hankkeet tulisi olla 

toissijaisia paikallisten tarpeisiin nähden. Haastatteluissa nousi selkeästi esiin, että tietämättömyys 

alueen erityispiirteistä johtaa moniin haasteisiin maankäytön suhteen. Mikäli alueen erityispiirteitä 

ei tiedosteta, seurauksena voi olla muun muassa erämaa-alueiden näkeminen tyhjänä 

käyttämättömänä tilana, jota voidaan resurssipankin tavoin hyödyntää esimerkiksi matkailun tai 

kaivosteollisuuden tarkoituksiin. Oikeuskehys toi esiin sen, että luonnonvarasuunnittelua 

koskevissa tavoitteissa on paljon kyse siitä, kenellä tulisi ylipäätään olla oikeus luonnonvarojen 

käyttöön ja hallintaan saamelaisten kotiseutualueella.  

 

 

5.4 Tasavertaisuuden toteutumisen kehys 

 

5.4.1 Kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet 

 

Tasavertaisuuden toteutumisen kehykseen sisältyi tavoitteet tasapuolisemmasta ja 

demokraattisemmasta suunnitteluprosessista, jossa erilaiset tahot, riippumatta niiden asemasta tai 

taloudellisesta arvosta saisivat äänensä kuuluviin. Erityisesti toimijat jotka kokivat 

vaikutusmahdollisuutensa keskimääräistä pienemmiksi tai kokivat jollakin tapaa edustavansa tahoa, 

jonka näkemykset ovat ristiriitaisia esimerkiksi Metsähallituksen kanssa, kehystivät tavoitteita 
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tasavertaisuuden näkökulmasta. Prosessilta toivottiin puolueettomuutta, jolloin erilaisilla 

näkemyksillä ja maankäytön muodoilla olisi tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet. Monella 

haastateltavalla oli aiemmista luonnonvarasuunnitteluprosesseista huonoja kokemuksia, mikä 

heijastui käynnissä olevan prosessin tavoitteisiin. 

 

Mä tein jo etukäteen selväksi, että mä en oikeen jaksais enää näitä playbackeja 

etukäteen näyteltyjä juttuja tehdä, että demokratian pitäis toimia jotenkin aidosti jo 

viimein. (Haastateltava 3) 

 

Se oli aivan toisista lähtökohdista se luonnonvarasuunnitteluprosessi. Se oli 

lähinnä voisko sanoo teatteria, jossa ei saamelaisten mielipiteitä juurikaan kuunneltu. 

Se oli kirjaamista ylös ja mietittiin miks niitä ei otettu huomioon. (Haastateltava 2) 

 

Tietyt haastateltavat myös kokivat, ettei heillä ole tasapuolisia mahdollisuuksia saada ääntänsä 

kuuluviin, koska heidän näkemyksensä luonnonvaroista ovat lähtökohtaisesti niin sanotusti 

altavastaajan asemassa ja näkemykset luonnonvaroista poikkeavat niistä, joilla nähtiin eniten 

vaikutusvaltaa prosessissa. Koettiin esimerkiksi, että vaikka Metsähallitus pyrkii avoimeen ja 

osallistavaan prosessiin, sillä on kuitenkin tietyt intressit toimintansa taustalla. 

 

No kyllähän siis Metsähallitus varmaan niinku nytkin junailee sen verran taustalla 

että sanotaan vaikka enemmistö haluais kieltää kaiken hakkuutoiminnan täällä niin ei 

varmaan muuten kielletä. (Haastateltava 3) 

 

Toinen suhteellisen paljon vaikutusvaltaa omaava taho koettiin olevan Saamelaiskäräjät, joilla 

nähtiin olevan paljon vaikutusvaltaa suhteessa muihin paikallisiin: 

 

Toivon että käsitettäis, että täähän ei oo pelkkä saamelaisyhteisö, jos ollaan virallisia, 

ei oo mitään saamelaisia vastaan…. niin toivoisin että tähän Akwé: Kon -ryhmään 

valittais muistakin ryhmittymistä tämmönen luottamuksellinen neuvottelija, ettei olis 

ihan pelkästään Saamelaiskäräjien ehdoilla tehty juttu. (Haastateltava 3) 

 

Toisaalta myös tahot, joilla nähtiin olevan huomattavaa taloudellista valtaa, koettiin uhkana 

tasavertaiselle prosessille ja luonnonvarojen hallinnalle. Tässä yhteydessä tuotiin esiin myös huoli 

koronaepidemian aiheuttamista taloudellisista vahingoista ja niiden vaikutuksista alueen 

tulevaisuudelle. 

 

Niin ei kuntaa kiinnosta saamelaisten oikeudet, niitä kiinnostaa paikallisten oikeudet 

ja se mikä tuo rahaa kuntaan ja sillon se on aina matkailu ja jostain syystä myös 
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metsätalous vaikka se on rahantuojana olematon, mutta se on vaan sellanen asia joka 

on isänmaallista. (Haastateltava 2) 

 

Mut että mikä on vaikkapa muitten paikallisten tai muitten intressiryhmien tilanne 

varsinkin tämän koronan johdosta niin on hyvin mielenkiintoista kattoa millaiset arvot 

siellä alkaa jyllätä, kun me ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa suomessa vaikkapa 

matkailun osalta ja näin, että mitä sieltä tuleeko sieltä jotain korjaavia liikkeitä tänne. 

(Haastateltava 5) 

 

Haastateltavien mukaan tasavertaisiin vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttivat erityisesti tietynlainen 

asema tai taloudellinen valta alueella. Tämän lisäksi joissakin haastatteluissa nousi esiin maiden 

omistamisen vaikutus päätäntävaltaan.  

 

Kyl se näkyy et jos sä et omista kolmannen tai neljännen sukupolven kautta maata 

täällä niin ei sulla oo tiettyjen tahojen mielestä oikeutta puhua mistään. 

(Haastateltava 3) 

 

Myös resurssikysymykset nousivat esiin monissa haastatteluissa, millä koettiin olevan selkeä 

vaikutus tasavertaiselle osallistumiselle. Erityisesti ajalliset ja taloudelliset resurssit olivat 

konkreettisia asioita, joita tuotiin esiin. Myös Metsähallituksen tarjoaman tiedon koettiin 

vaikuttavan tasavertaisuuteen. Ylipäätään monet toivomukset kohdistuivat Metsähallitukseen tai 

valtioon. Koettiin jokseenkin epäreiluksi, että Metsähallituksella on monta palkattua henkilöä 

mukana prosessissa, kun suurin osa muista joutuu osallistumaan vapaa-ajallaan prosessiin, jotta 

saisi äänensä kuuluviin. Tämä nousi esiin muun muassa seuraavissa sitaateissa kuvatuilla tavoilla. 

 

Mä oon aina ollu ainoo joka ei saa mitään korvausta näistä, kun nää muut 

luottamusmiehet ja muuthan on aina palkallisina. Se on tuottanu sellasen tietynlaisen 

katkeruuden tunteen että oishan sitä mullakin muutakin 

tekemistä esimerkiks tehdä omia töitäni. (Haastateltava 3) 

 

Niin niitä hyödyntämällä päästäis tai jos ne resurssoidaan ja että on 

se yhtälainen tieto ja taito kuin mitä valtion puolella on niin siitä yhteishallinnasta 

vois tulla jotain mutta tällä hetkellä ollaan myös hyvin pitkälle valtion hyvän 

tahdon varassa että mitä tietoja annetaan, annetaanko resursseja toimia. Että 

valtionkoneisto toimii työläisten voimin ja siellä on palkattuna henkilöitä tätä varten 

ja samaan aikaan meidän odotetaan osallistuvan eri asioihin, mutta meillä 

ei oo mahollisuutta siihen palkata ketään. Toki nyt täytyy muistaa että tämä Akwé: 

Kon -menettely on yksi ratkaisu keino puuttua nimenomaan tähän asiaan, että kun on 

se Akwé: Kon työryhmä ja sillä on oma esittelijä niin sillä pyritään myös tähän 

resurssipulaan vastaamaan. Mutta samaan aikaan Metsähallituksellahan on 
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varmaan vaikka kuinka paljon niitä ihmisiä työnsä eestä tekemässä sitä 

luonnonvarasuunnittelua ja meillä on se yksi työntekijä siinä. (Haastateltava 5) 

 

Suurin osa haastateltavista koki oman asiantuntijuutensa hyvänä, jolloin sen ei nähty vaikuttavan 

tasavertaisuuden toteutumiseen. Merkittävä esiin noussut asia oli kuitenkin se, millaista tietoa 

prosessissa arvostetaan ja kenen tuottamaa tietoa käytetään, mitä avaan seuraavassa kappaleessa 

kokonaisvaltaisemmin. Itse prosessiin liittyen Metsähallitus koettiin toimijaksi, jolla on prosessin 

vastuutahona parhaat mahdollisuudet vaikuttaa vallan jakautumiseen ja tasavertaisiin 

osallistumismahdollisuuksiin. Aidon tasavertaisuuden saavuttamiseksi olisi tärkeää, että 

Metsähallituksessa otettaisiin puolueettomampi rooli luonnonvarojen hallinnan suhteen.  

 

Oikeestaan niin, että joko Metsähallituksen pitäis ottaa entistä voimakkaampi rooli, 

mutta pyrkiä aidosti juuri tähän että ei puolusteta pelkästään metsätalouden etuja 

vaan kaikkien maankäyttömuotojen etua tasapuolisesti. (Haastateltava 3) 

 

Toisena vaihtoehtona nähtiin että prosessia vetäisi joku ulkopuolinen taho, joka varmasti ottaisi 

erilaiset näkökulmat huomioon. 

 

Joku semmonen kuitenkin että laajemmin ja yleisesti ottaen arvostetaan ja jolla olis 

sellasta laajempaa viisautta. (Haastateltava 3) 

 

Tietyistä epäilyksistä ja huonoista aiemmista kokemuksista huolimatta haastateltavat kokivat, että 

lähtökohdat prosessille ovat tällä kertaa huomattavasti paremmat kuin aiemmin ja Metsähallituksen 

nähtiin panostaneen tasavertaisuuteen ja vastuullisuuteen huomattavasti. Erityisesti teemaryhmät ja 

paliskuntakohtaiset neuvottelut koettiin toivottuna lisänä prosessille ja osalla oli niistä jo hyviä 

kokemuksia. 

 

Vaikuttais ensimmäistä kertaa hyvältä, että näyttää niinku poromiehet käy omat 

keskustelunsa ja toiveensa että kerätään ne tiedot etukäteen eikä niitä sitten tuolla 

jossain pöydässä huutelemalla sihteeri yrittää pikasesti ottaa ylös ja kirjottaa vähän 

väärin käsittäen puolet. Näin se on ennen tapahtunu. Nyt tulee perusteellisesti ja ne 

paperit luetaan moneen kertaan että ne tulee juuri niin kun on tarkotettu. 

(Haastateltava 3) 

 

Tasavertaisuuden toteutumisen kehykselle oli ominaista niin sanottu kokemus altavastaajan roolista 

prosessissa, jolloin se, että tulisi edes aidosti kuulluksi, koettiin jo voittona. Haastatteluja tehdessä 

luonnonvarasuunnitteluprosessi oli jo käynnissä ja sen perusteella eräs haastateltavista koki että 

suunnitteluprosessissa on menty tällä kertaa hyvään suuntaan ja odotukset olivat optimistiset. 
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No jos se nyt menis ekan kerran ja nyt on hyvät kokemukset että meneekin, 

lopputulemahan sen ratkasee. Mut ainakin niin sanottua aitoa kuulemista on 

tapahtunut. (Haastateltava 3) 

 

 

5.4.2 Tarve jaetulle tietopohjalle 

 

 

Kuten edellisestä kappaleesta kävi ilmi, Metsähallitus koettiin monien haastateltavien näkökulmasta 

tahona jolla on eniten valtaa vaikuttaa siihen miten prosessi toimii, koska se on järjestäjä- ja 

vastuutaho. Monen kokemus oli, että prosessin lähtökohdat ovat ainakin aiempiin prosesseihin 

verrattuna tasavertaisemmat ja aitoa kuulemista koettiin tapahtuneen. Päätöksentekoon liittyen 

koettiin kuitenkin ongelmaksi se millaista tietoa Metsähallitus ja muut tahot käyttävät sekä miten 

luonnonvarat ja niiden käyttö ylipäätään ymmärretään. Osa haastateltavista toivoi, että ymmärrys 

luonnonvaroista olisi monipuolisempaa, jolloin erilaiset toimijat saisivat tasavertaisemmin äänensä 

kuuluviin luonnonvarasuunnittelussa. Tasavertaisuuden toteutumisen kehyksessä oli selkeästi 

tunnistettavissa se, kuinka kehystämiseen vaikuttavat ihmisen pohjimmaiset arvot ja käsitykset 

maailmasta. Samaan tapaan kuin Hunterin tutkimuksessa ympäristökonfliktien juurisyistä (1989, 

26), myös tässä tutkimuksessa nousi esiin, että luonnonvarasuunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin 

vaikuttaa huomattavasti se, miten luonto tai luonnonvarat ylipäätään käsitetään.   

 

Haastatteluista nousi esiin, että monet toimijat näkivät Metsähallituksen tavoitteiden pohjautuvan 

vahvasti taloudelliseen hyötyyn, mikä nähtiin ongelmallisena. Toki taloudellisilla hyödyillä 

myönnettiin olevan osittain myös sosiaalisia hyötyjä, kuten työpaikkojen muodostuminen, mutta 

osa toimijoista näki, että Metsähallituksen näkemys työpaikkojen luomisesta esimerkiksi 

metsätalouden avulla on jokseenkin vinoutunutta eikä siellä nähdä muiden maankäyttömuotojen 

taloudellista tai muutakaan arvoa. 

 

Se tosiaan tää jos siellä aidosti pystytään tajuamaan että myös retkeilyn, matkailun ja 

paikkakuntalaisten oma virkistäytyminen, joka on marjastusta sienestystä metsästystä 

kalastusta ym. Niin useimmiten juuri jotain luonnontuotteiden hyödyntämistä niin 

sitten myös porotalouden ja luonnonsuojeluarvot niin jos ne kaikki pystytään 

rinnastamaan yhtä lailla samanarvoiseksi ja pystytään tajuumaan se, että metsätalous 

toimijana on sellainen joka syö kaikkia muita. Jolloin vihdoin voitais metsätalous 

sopeuttaa muiden tarpeiden mukaan sillä lailla että se ei syö niitä liikaa. 

(Haastateltava 3) 
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Toiveena oli, että muidenkin maankäyttömuotojen arvo ymmärrettäisiin ja niitä kohdeltaisiin 

tasapuolisemmin. Tämä toive oli ristiriidassa oikeuskehyksessä esiin nousseen mielipiteen kanssa, 

jossa esimerkiksi harrastusmahdollisuudet nähtiin jokseenkin toissijaisina perinteisiin tai pitkään 

jatkuneisiin elinkeinoihin nähden. Oikeuskehyksessä kyseessä oli erityisesti poronhoito eikä 

metsätalous, mutta se millaisia maankäytönmuotoja haastateltavat pitivät niin sanotusti 

tärkeimpänä, sisälsi selvästi vaihtelua. Tasavertaisuuden toteutumisen kehyksen näkökulmasta 

metsätalous nähtiin olevan ristiriidassa monen muun maankäyttömuodon kanssa. Myös kasvava 

matkailu nähtiin monessa haastattelussa haasteellisena esimerkiksi poronhoidon tai ekologisten 

arvojen näkökulmasta. Merkittävä tekijä näiden taustalla oli, että tietyt maankäyttömuodot nähdään 

vähempiarvoisena joko koska niillä ei nähdä taloudellista arvoa tai ne eivät ole konkreettisesti niin 

näkyviä. Toisaalta myös pelkkä elinkeinojen tai maankäytön rahassa mittaaminen nähtiin myös 

ongelmallisena. 

 

Yleensähän käy niin että joku metsästys tai kalastus, joka ei varsinaisesti muuta 

maankäytöllisesti ympäristöä, sitä ei oteta niin vakavasti. Sit pitäis olla reilua 

näkyvää jälkeä niinku metsätaloudesta et jää ikuiset metsätiet ja satavuotiset hakkuut, 

niin sitten otetaan tosissaan. (Haastateltava 3) 

 

Ehkä jopa niinku sillä lailla että se poronhoito on ollu pitkään täällä elinkeino, 

että pitäis osata myös kunnioittaa niitä ihmisiä, että ei pelkästään se 

tavallaan niinku rahassa mittaaminen aina. (Haastateltava 7) 

 

Se, että muiden maankäyttömuotojen arvoa ei nähty, koettiin osittain johtuvan siitä, että esimerkiksi 

metsät on totuttu pitkään näkemään pääosin resurssina metsätaloudelle, jolloin niiden arvoa 

esimerkiksi porolaitumina tai itsessään arvokkaina ekosysteemeinä ei yhtälailla nähdä.  

 

Tällasia asioitahan ei lasketa toistaseksi näissä prosesseissa mut mä toivoisin et tähän 

suuntaan pystyttäis entistä enemmän menemään. Et pystyttäis aidosti laajasti 

ymmärtämään mikä on maayksikön arvo. Oli se sitten minkälainen metsä tai suonlaita 

hyvänsä, jokaisella on omansa. Sillä on joku tuotannollinen arvo in citu. Ilman 

ihmisen millään lailla järjestelemällä sitä aluetta mieleisekseen. (Haastateltava 3) 

 

Siinä on se että minä koen että tietoo ei ole riittävästi ja Metsähallituksella ei 

itsellään oo tietoo semmosta mikä ois hyödyllistä paliskuntien kannalta. 

(Haastateltava 2) 

 

Toisten haastateltavien mielestä metsiä tulisi suojella huomattavasti enemmän kuin mitä nykytaso 

on, kun taas osa näki, että metsien suojelu on alueella jo nyt hyvällä tasolla. 
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Se on niinku koko ajanhan käydään keskustelua että että onko vielä jotain 

suojeluarvoisia mettiä. Nyt yritetään tehä LVS yhteydessä myös sitä kartotusta vielä 

sanotaan vähän löysemmin kriteerein kun aikasemmin siellä saamelaisalueella ja 

siirtää niitä jotka ajatellaan et on riittävän luonnontilasia ja täyttäis uudet kriteerit. 

Me tehään siinä yhteistyötä luontojärjestöjen kanssa sitten, mutta ei oo yhteinen 

näkemys kyllä tällä hetkellä. (Haastateltava 1) 

 

Se luonto mitä on jo raiskattu niin sitä pitäis pyrkiä elvyttämään semmoseen kuntoon 

kun se oli aiemmin. Toki siinä menee 500 vuotta mutta sitä vois alottaa jo nytten. 

(Haastateltava 2) 

 

Siihen miten luonnonvarojen käyttö ja suojelu nähtiin, koettiin vaikuttavan paljon se millaista tietoa 

käytetään. Osa haastateltavista koki, että erityisesti Metsähallituksen käyttämä tieto ei ole 

luotettavaa, mikä vaikutti kokemukseen prosessin tasavertaisuudesta.  

 

Mutta minä pelkään että metsähallituksessa taas viilataan niitä linssiin, sillä että tota 

näytetään taas valikoituja faktoja siitä mikä on niitten maankäytön eri tunnusluvut, 

koska metsähallituksen aineistot eivät oo missään muotoo luotettavia. Niillä on tosi 

paljon puutteita datoissa, joita ne sit käyttää esimerkiks suojeluprosenttien 

todistamiseen. (Haastateltava 2) 

 

Eihän nää mitään huippu asiantuntijoita, nehän on vaan virkamiehiä jotka ohjaa tätä. 

Että siellä olis kyllä toivottavaa että sinne löytyis joku tämmönen tutkimuksellinen 

näkökulma näihin näitten tekemisiin joka on siis jos olis tämmösiä ristiriidattomia 

selkeitä ja toistaiseksi kumoamattomia väitteitä esittävä eikä ainoastaan perinteiseen. 

Siis ikävä kyllä, missään ei oo niin paljon vedätetty ku metsätaloudessa. Kaikki on 

perusteltu aina järkevänä ja sitten kuitenkin jälkikäteen on todettu et on tehty pelkkiä 

virheitä. Tää on se mitä mä tässä pelkään että siellä voi tulla asiantuntijavirheitä 

ikään kuin luonnostaan. (Haastateltava 3) 

 

Voidaan nähdä, että jos käytettävän tiedon laadusta ollaan montaa mieltä, se voi heikentää tunnetta 

siitä että kaikki osapuolet olisivat prosessissa tasavertaisia. Eräs haastateltava kuvasi aiemman  

luonnonvarasuunnittelun kokemuksiaan seuraavalla tavalla. 

 

Tähän saakka jos on jotakin esitetty niin on melkeen et eihän semmosta voi, ihan 

älytöntä. (Haastateltava 3) 

 

Tasavertaisuuden toteutumisen kehyksen sisältämät tavoitteet liittyivät toimijoiden 

vaikutusmahdollisuuksien jakautumiseen, johon vaikutti asema, resurssit, sekä tietoon ja sen 
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laatuun liittyvät näkemyserot. Kehys korosti aidosti tasavertaisia vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuuksia eri tahojen välillä, mikä poikkesi yhteistoiminnallisuuteen tähtäävästä 

kehyksestä siinä, että sen taustalla ei ollut välttämättä sopuun pääseminen tai hyväksyttävyys, vaan 

aidosti erilaisten arvomaailmojen ymmärtäminen. Tasavertaisuuden toteutumisen kehys toi esiin 

mahdollisen tarpeen yhteisen tietopohjan rakentamiselle luonnonvarojen käyttöön liittyen. (Karl, 

Susskind & Wallace 2007). 
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 6. Tulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksessa tunnistamani kehykset olivat yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys, oikeuskehys 

sekä tasavertaisuuden toteutumisen kehys. Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys sisälsi tavoitteet 

laajasti hyväksytystä luonnonvarasuunnitelmasta sekä sovittelevasta prosessista, jonka myötä 

luonnonvarojen käytön jatkuminen turvataan myös tulevaisuudessa. Oikeuskehys pohjautui 

erityisesti tavoitteille saamelaisten sekä paikallisten oikeuksien turvaamisesta, joiden toteutuminen 

koettiin välttämättömiksi, jotta luonnonvarasuunnittelun muut osa-alueet voidaan hyväksyä. 

Tasavertaisuuden toteutumisen kehyksen sisältämät tavoitteet korostivat tasapuolisempaa resurssien 

jakautumista, aitoa ymmärrystä erilaisista tietopohjista sekä erilaisten maankäyttömuotojen 

tasapuolisempaa huomiointia. Näiden kautta luonnonvarasuunnittelu ja luonnonvarojen käyttö voisi 

olla aidosti tasavertaisempaa. 

 

Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys nousi jossain määrin esiin kaikissa haastatteluissa ja 

voidaan nähdä, että vaikka muut kehykset nostivat esiin myös erilaisia merkityksiä, kehykset eivät 

kuitenkaan ole välttämättä ristiriidassa keskenään, vaan ne voidaan nähdä ennemmin limittäisinä ja 

eri tasoisina. Oikeuskehys nosti esiin sen, että tiettyjen haastateltavien näkökulmasta saamelaisten 

oikeuksien toteutuminen on merkittävin tavoite prosessille ja se nähtiin niin sanotusti ensisijaisena 

muihin tavoitteisiin verrattuna. Yhteistoiminnallisuuteen tähtäävä kehys ja tasavertaisuuden 

toteutumisen kehys liittyivät enemmän prosessin onnistumiseen tai siihen mihin sen toivottaisiin 

tulevaisuudessa menevän, eivätkä ne nostaneet esiin tekijöitä, jotka saattaisivat olla suoranaisesti 

esteenä prosessin onnistumiselle.  

 

Merkittävimmät haasteet tavoitteiden taustalla liittyivät aiempiin konflikteihin ja 

yhteistyösuhteisiin, oikeuskysymyksiin, sekä kokemuksiin erilaisista ja epätasaisista 

vaikutusmahdollisuuksista, resursseista ja tietopohjista sekä niiden luotettavuudesta. 

Ratkaisumahdollisuuksissa oli nähtävissä kahdentasoisia ratkaisuja. Toiset ratkaisuista olivat 

toteutettavissa nykyisen luonnonvarasuunnittelun puitteissa ja toiset liittyivät enemmän siihen, 

mihin suuntaan luonnonvarasuunnittelun toivottiin tulevaisuudessa menevän, eivätkä ne niin 

sanotusti olleet välttämättömiä juuri käynnissä olevan luonnonvarasuunnittelun kannalta. Moniin 

tavoitteisiin liittyviin haasteisiin voidaan vastata sillä, että prosessissa otetaan huomioon erilaisten 

toimijoiden näkemykset ja panostetaan laajaan osallistamiseen sekä aitoon vuoropuheluun. 
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Kehysanalyysi nosti esiin sen, että luonnonvarasuunnittelussa ei välttämättä ole kyse vain erilaisista 

intresseistä ja tavoitteista, vaan osittain myös eriävistä arvomaailmoista (ks. myös Hunter 1989, 26). 

Tähän liittyvät haasteet vaativat mahdollisesti syvemmän tason ratkaisuja tai sitä että toimijat 

pystyisivät uudelleenkehystämään luonnonvarojen käyttöä ja suunnitteluprosessia. Grayn (2003, 

32) mukaan hyvin erilaisia kehyksiä sisältävässä neuvottelutilanteessa voidaan tarvita 

uudelleenkehystämistä, mutta se ei ole välttämätöntä, vaan muiden näkemysten tiedostaminen ja 

ymmärtäminen voi jo riittää. Arvomaailmojen erilaisuuteen liittyvät haasteet liittyivät erityisesti 

tasavertaisuuden toteutumisen kehykseen, eivätkä ne olleet suoranaisesti esteenä käynnissä olevan 

luonnonvarasuunnitteluprosessin onnistumiselle, mutta niihin vastaaminen voisi tulevaisuudessa 

huomattavasti parantaa luonnonvarasuunnittelun legitimiteettiä ja kestävyyttä. 

 

Meneillään olevassa saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelussa voidaan nähdä, että 

toimijat kehystävät luonnonvarasuunnittelun tavoitteita eri tavoilla, mutta myös ymmärrys muiden 

näkemyksistä on suhteellisen korkealla. Se kuinka syvällisesti toisten näkemyksiä ymmärretään tai 

halutaan ymmärtää on toinen asia. Haastateltavat kokivat että luonnonvarasuunnittelun lähtötilanne 

on hyvä ja odotukset laajasti hyväksyttävästä lopputuloksesta olivat korkealla. Kuitenkin oli 

nähtävissä että lopputulos tulee todennäköisesti olemaan kaikille jonkinlainen kompromissi, mikä 

on toisaalta yhteistoiminnalliselle prosessille ominaista (Ansell & Gash 2008, 557). Erityisesti 

saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun kaltaisessa tilanteessa, jossa on hyvin paljon 

erilaisia intressejä, täyden konsensuksen saavuttaminen on hyvin epätodennäköistä. Aineiston 

perusteella voidaan nähdä, että muun muassa prosessissa käytettävien yhteistoiminnallisuuteen 

tähtäävien osallistamismenetelmien johdosta tällä hetkellä näyttää siltä, että prosessissa voidaan 

päästä lopputulokseen, jonka kaikki hyväksyvät. Lisäksi niiden voidaan nähdä tarjoavan myös 

sekundäärisiä hyötyjä, kuten parantavan toimijoiden välisiä yhteistyösuhteita, muovaavan heidän 

asenteitaan ja tuovan uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.  

Aineistosta nousi esiin erilasia tavoitteita sisältäviä kehyksiä ja haastatteluiden perusteella voidaan 

nähdä, että luonnonvarasuunnitteluprosessissa pyritään aidosti ottamaan erilaiset näkemykset 

huomioon. Osa haastateltavista kuitenkin ilmaisi huolensa siitä, pääsevätkö erilaisista lähteistä 

tulevat tiedot todella tasavertaisesti mukaan päätöksentekoon vai onko Metsähallituksella kuitenkin 

aina tietyt omat tavoitteet taustalla, joista se vastuutahona voi pitää kiinni. Ansellin ja Gashin 

(2008) mukaan yksi yhteistoiminnallisen prosessin kriteereistä on, että osallistujilla tulisi olla 

suoraa valtaa päätöksentekoon. Vaikka osallistumismahdollisuuksia on paljon, 

luonnonvarasuunnittelun hyväksyy lopulta kuitenkin Metsähallituksen hallitus, jolla on vielä valtaa 
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tehdä viime hetken muutoksia. Haastatteluissa todettiin, että käytännössä Metsähallituksen hallitus 

on yleensä hyväksynyt suunnitelman sellaisena, kuin se on yhteistyöryhmän toiveesta esitetty, 

mutta Metsähallituksella voidaan tässä nähdä olevan enemmän valtaa suhteessa muihin toimijoihin. 

Haastatteluissa tätä ei nähty välttämättä ongelmana, koska koettiin että jonkun tahon on kuitenkin 

tehtävä viimeinen päätös ja tällä hetkellä Metsähallitus nähtiin suhteellisen hyvänä tahona siihen 

tehtävään. Eräs esille tullut tavoite luonnonvarasuunnittelulle oli, että vastuutahona Metsähallitus 

kuitenkin käyttäisi monipuolisempaa tietoa luonnonvaroista ja epäilyksiä tiedon oikeellisuudesta 

tuli ilmi. Mikäli luonnonvarasuunnittelun vastuutahona on toimija, jolla on myös taloudellisia 

tavoitteita, voiko luonnonvarasuunnittelu koskaan olla aidosti tasavertaista? Todennäköisesti täysin 

tasavertaista prosessia ei ole mahdollista saavuttaa, ainakaan nykyisen kaltaisen 

luonnonvarasuunnittelun puitteissa, mutta kehitysmahdollisuuksia on varmasti löydettävissä.  

Haastatteluissa tuotiin esiin ajatuksia yhteishallinnasta, jossa esimerkiksi Metsähallitus, 

Saamelaiskäräjät ja mahdollisesti jotkut muut tahot toteuttaisivat luonnonvaroja koskevaa 

päätöksentekoa aidosti yhdessä. Toisena ajatuksena esitettiin ulkopuolista ja puolueetonta 

suurempaa viisautta omaavaa päätöksentekotahoa, jolla olisi viimeinen päätösvalta. Toisaalta 

oikeuskehyksen näkökulmasta toivottiin, että saamelaiset saisivat enemmän päätöksentekovaltaa, 

jolloin päätöksenteko ei menisi välttämättä yhteistoiminnallisempaan suuntaan, vaan vastuuvaltaa 

siirtyisi toimijalta toiselle. Se miten luonnonvarasuunnittelu tai yhteistoiminnallinen hallintatapa 

alueella tulisi tai voitaisiin toteuttaa, voisi tulevaisuudessa olla toisenlaisen tutkimuksen paikka, 

mikäli sen selvittämiselle alueella nähtäisiin tarvetta. 
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7. Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia tavoitteita saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnitteluun osallistuvat toimijat prosessille antavat, sekä millaisia haasteita ja 

ratkaisumahdollisuuksia niihin liittyy. Analysoin haastatteluilla kerättyä aineistoa kehysanalyysiä 

käyttäen, minkä avulla pyrin löytämään syvempiä merkityksiä tavoitteiden takaa. Vaughan and 

Seifert (1992, 4) ovat todenneet, että erilaisia intressejä sisältävissä tilanteissa toimijoiden 

näkemykset vaihtelevat esimerkiksi siitä, mikä asiassa on tärkeää tai miten ongelmiin tulisi vastata. 

Myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että toimijoilla on paitsi erilaisia tavoitteita prosessille, myös 

tavoitteiden takana olevat motiivit poikkesivat osittain toisistaan. Kehykset eivät usein ole 

välttämättä hyvin tiedostettuja, jonka vuoksi niiden esiin tuominen voi auttaa erilaisissa 

neuvottelutilanteissa eteenpäin pääsemistä. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan nähdä, että toimijoiden odotukset saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnitteluprosessille ovat suhteellisen optimistiset, vaikka tavoitteet poikkeavatkin 

osittain toisistaan. Luonnonvarasuunnittelua on huomattavasti kehitetty ja 

osallistumismahdollisuudet prosessissa ovat laajat. Erityisesti yhteistyöryhmä, teemaryhmät ja 

paliskuntakohtaiset neuvottelut mahdollistavat aidon vuoropuhelun käymisen ja lisäksi Akwé: Kon 

-menettely on merkittävä tekijä saamelaisten oikeuksien turvaamisen kannalta. Myös 

luonnonvarasuunnittelua ennen toteutettu konfliktikartoitus voidaan nähdä merkittävänä 

edistysaskeleena luonnonvarasuunnitteluprosessin sujumiselle. Yhteistyön ja vuoropuhelun avulla 

voidaan luonnonvarasuunnittelun kaltaisissa prosesseissa löytää suuria hyötyjä, mutta 

kehysanalyysi voi edelleen kehittää prosessia parantamalla toimijoiden ymmärrystä muiden 

osapuolten näkemyksistä. Ymmärryksen lisääminen toisten osapuolten lähtökohdista ja intresseistä 

voi mahdollistaa neuvottelujen onnistumisen tai sen, että erimielisyyksien kanssa voidaan tulla 

toimeen (Jokinen 2019, 64). Tutkimuksessa tunnistetut kehykset voivat parhaassa tapauksessa 

parantaa toimijoiden näkemyksiä toistensa tavoitteista entisestään ja näin ollen tarjota eväitä 

prosessin onnistumiselle. Eritasoisten tekijöiden tunnistaminen pienistä käytännön ratkaisuista 

erilaisten arvomaailmojen ymmärtämiseen voi mahdollistaa luonnonvarasuunnittelun kehittämisen 

entistä kestävämmäksi niin sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti kuin kulttuurillisestikin. 

 

Ekokriisin aikakaudella luonnonvarasuunnittelu voidaan nähdä merkittävänä käytännön keinona, 

jolla voidaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen sekä ilmastokriisiin, esimerkiksi 

sillä miten paljon vanhoja luonnontilaisia metsiä säilytetään. Luonnonvarasuunnittelussa 
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kommunikaatio erilaisia näkemyksiä edustavien ja erilaisia tietolähteitä käyttävien toimijoiden 

välillä on keskeistä, mikä lisää luonnonvarasuunnittelun roolia ekokriisin osaratkaisijana. Suomen 

vuonna 1994 ratifioimassa biodiversiteettisopimuksessa todetaan, että alkuperäiskansoilla on 

merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa muun muassa heidän omaavansa 

perinteisen tiedon johdosta. Voidaan nähdä, että saamelaisten kotiseutualueella erilaisia toimijoita 

ja tietolähteitä on monia ja erityisesti saamelaisten perinteinen tieto voidaan nähdä erittäin 

arvokkaana luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta, minkä vuoksi sen huomioon 

ottaminen suunnittelussa on tärkeää. 

 

Ekologisen kestävyyden lisäksi luonnonvarasuunnittelulla voidaan edistää sosiaalista ja kulttuurista  

kestävyyttä muun muassa toteuttamalla saamelaisten oikeuksia käytännön tasolla ja pitämällä 

huolta paitsi alkuperäiskansaa koskevien oikeuksien, myös ihmisoikeuksien toteutumisesta. 

Käsitykset maiden omistus- ja hallintaoikeuksista poikkeavat luonnonvarasuunnittelun toimijoiden 

välillä huomattavastikin, mikä on suuri haaste sille, miten saamelaisten oikeudet 

luonnonvarasuunnitteluprosessin puitteissa tai alueen maankäytössä ylipäätään toteutuvat. 

Mahdollisuus harjoittaa perinteisiä elinkeinoja on hyvin merkittävä osa saamelaiskulttuuria, joten 

muun muassa poronhoidon turvaaminen yli muiden elinkeinojen ei siis ole vain elinkeinokysymys, 

vaan siinä on kyse kokonaisen kulttuurin olemassaolosta sekä arvokkaan perinteisen tiedon 

säilymisestä. 

 

Perinteisten elinkeinojen lisäksi luonnonvarasuunnittelulla on huomattava vaikutus myös alueen 

muihin elinkeinoihin, joista monet ovat riippuvaisia luonnonvaroista. Yhtenä merkittävänä 

tavoitteena luonnonvarasuunnittelulle olikin laajasti erilaisten toimijoiden ja elinkeinojen huomioon 

ottaminen. Luonnonvarasuunnittelu vaikuttaa siis laajasti myös erilaisiin sosiaalisiin ja 

taloudellisiin kysymyksiin ja luonnonvarasuunnittelussa joudutaan tasapainottelemaan näiden 

erilaisten teemojen välillä, jotta lopputulos olisi sosiaalisesti hyväksyttävä. Toimijoilla on erilaisia 

näkemyksiä siitä, mikä luonnonvarasuunnittelussa on tärkeää, mutta jotta toimijat voisivat 

paremmin ymmärtää toisiaan, voi niiden esiin tuominen esimerkiksi juuri kehysanalyysin keinoin 

olla aika ajoin merkittävää prosessin kehittämisen kannalta. 

 

Luonnonvarasuunnittelu ei yksin voi ratkaista alueen konflikteja, ratifioida ihmisoikeussopimuksia 

tai pysäyttää ekokriisiä, mutta sillä voidaan nähdä olevan merkittävä rooli käytännön päätöksenteon 

tasolla. Päätöksenteon paikallisuus ja horisontaalisuus kasvattavat jatkuvasti merkitystään paitsi 

luonnonvarojen hallinnassa myös demokratiassa ylipäätään. Voidaankin nähdä, että 
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luonnonvarasuunnittelua entistä tasavertaisemmaksi ja osallistavammaksi kehittämällä voidaan 

samanaikaisesti vastata moneen niin sanottuun ylätason ongelmaan, mutta myös moniin paikallisten 

ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.  

 

Jotta kehysanalyysin vaikutuksista luonnonvarasuunnittelulle voitaisiin varmistua, olisi mielekästä 

toteuttaa tutkimus prosessin etenemisestä ja tavoitteiden toteutumisesta sen päätyttyä. Tällöin 

voitaisiin myös paremmin arvioida prosessin onnistumista ja tätä kautta kehittää 

luonnonvarasuunnittelussa käytettäviä menetelmiä. Systemaattinen tarkastelu prosessin alusta 

loppuun voisi tuottaa arvokasta dataa toimijoiden välisistä yhteistyösuhteista sekä käytettävistä 

menetelmistä, jota voitaisiin mahdollisesti hyödyntää paitsi seuraavassa suunnitteluprosessissa 

myös muiden alueiden luonnonvarasuunnitteluissa. Koska saamelaisten kotiseutualue on hyvin 

erityislaatuinen suunnittelukohde monine toimijoineen ja intresseineen, voisi 

luonnonvarasuunnittelun tarkasteleminen ja kehittäminen kattavamman tutkimuksen keinoin edistää 

alueen luonnonvarojen hallintaa ja tuottaa myös arvokasta tutkimustietoa esimerkiksi 

yhteistoiminnallisesta luonnonvarojenhallinnasta monisyisiä haasteita sisältävillä alueilla. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelurunko  

 

Haastattelukysymykset 

Lämmittely:  

1. Kuka olet? 

2. Mitä tahoa edustat LVS-prosessissa ja mikä oma roolisi on? 

3. Oletko ennen osallistunut johonkin luonnonvarasuunnitteluprosessiin, missä roolissa, mikä 

kokemuksesi on siitä? 

 

Yleistä saamelaisten kotiseutualueen LVS-prosessista 

1. Mitkä ovat sinun mielestäsi luonnonvarasuunnittelun merkittävimmät tavoitteet alueella? 

2. Koetko nykyisenkaltaisen luonnonvarasuunnittelun sopivana keinona luonnonvarojen hallinnalle 

saamelaisten kotiseutualueella? Miksi/miksi ei? 

3. Olisiko sinulla muuta ehdotusta luonnonvarojen hallinnalle alueella? 

4. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tavoitteita itse luonnonvarasuunnittelulle? 

5. Millaisia ehdotuksia sinulla olisi tavoitteisiin pääsemiseksi? 

 

Yhteistoiminnallinen hallinta 

6. Koetko että luonnonvarojen yhteistoiminnallisemmalle hallinnalle alueella olisi tarvetta? Jos kyllä, 

miksi? 

7. Mitkä ovat suurimmat esteet, hidasteet tai haasteet yhteistoiminnalliselle hallinnalle alueella? 

8. Miten luonnonvarojen yhteishallintaa alueella voitaisiin kehittää? 

 

Lähtötilanne 

9. Miten kuvailisit saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun lähtötilannetta? 

10. Millaisia haasteita siihen liittyy? 

 

Valta, resurssit, tieto 

11. Millaisena koet vaikutusmahdollisuutesi liittyen luonnonvarojen hallintaan LVS-prosessin alkaessa? 

12. Kenellä koet olevan (eniten) vaikutusvaltaa suunnittelussa/luonnonvarojen hallinnassa? 

13. Koetko että sinulla on tarpeeksi resursseja (esim. Ajallisia tai taloudellisia) suunnitteluun 

osallistumiseen? Perusteluja? 

14. Koetko saaneesi tarpeeksi tietoa prosessista, sen kulusta ja siihen osallistumisesta? Perusteluja? 
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Osallistuminen ja siihen liittyvät kannustimet ja rajoitteet 

15. Oletko tyytyväinen siihen, ketä prosessissa on mukana?  

16. Millaisia kannustimia tai rajoitteita osallistumiselle sinun näkökulmastasi on? 

17. Koetko lähtökohtaisesti, että sinulla on riittävät mahdollisuudet osallistua prosessiin? 

 

 

Suhteet, aiempi yhteistyö, konfliktit ja luottamus 

18. Oletko itse aiemmin tehnyt yhteistyötä joidenkin prosessin toimijoiden kanssa? (Tarkemmin tietyistä 

toimijoista?) 

- Kenen kanssa? 

- Minkälaisissa tilanteissa? 

- Millaisena olet kokenut yhteistyön? 

19. Millaiseksi kuvailisit toimijoiden välisiä yhteistyö/vuorovaikutussuhteita ennen prosessin alkamista 

omasta näkökulmastasi? 

20. Merkittävimmät suhteisiin vaikuttavat tekijät? 

21. Millaiseksi kuvailisit luottamuksen tason itsesi/edustamasi tahon ja muiden toimijoiden välillä? 
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Liite 2. Tutkimustiedote 

 

Tutkimustiedote  

 

Hyvä vastaanottaja,  

 

Tämä on pro gradu –tutkimus, jossa käsitellään saamelaisten kotiseutualueen 

luonnonvarasuunnittelun lähtötilannetta ja yhteistoiminnallisen hallinnan tarvetta alueella. 

Tutkimuksessa perehdytään luonnonvarasuunnitteluun osallistuvien ja vaikuttavien toimijoiden 

näkemyksiin ja kokemuksiin suunnitteluprosessin lähtötilanteesta kehysanalyysin keinoin. 

Luonnonvarasuunnittelun lähtötilannetta lähestytään erityisesti yhteistoiminnallisen hallinnan 

teorian näkökulmasta, jossa se jaetaan kolmeen osa-alueeseen 1) valta, resurssit ja tieto, 2) 

osallistumiseen liittyvät kannustimet ja rajoitteet, 3) vuorovaikutussuhteet, johon sisältyy myös 

aiempi yhteistyö, konfliktit ja luottamus. Yhteistoiminnallisella hallinnalla tarkoitetaan hallinnan 

muotoa, jossa julkiseen päätöksentekoon osallistuu julkisten toimijoiden lisäksi muita sidosryhmiä 

ja päätöksenteko on konsensuslähtöistä. Tämän lisäksi kartoitetaan toimijoiden näkemyksiä 

luonnonvarasuunnitteluun liittyvistä odotuksista, toiveista, haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista. 

Tutkimukseen on pyydetty mukaan henkilöitä sekä Metsähallitukselta että muista sidosryhmistä, 

jotka osallistuvat saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitteluun vuosien 2020–2021 

aikana.  

 

Tutkimuksen aineistonkeräys toteutetaan yksilöhaastatteluina Skype-yhteydellä. Haastattelun kesto 

on 1–1,5 tuntia ja haastattelut nauhoitetaan tutkimukseen osallistuvan suostumuksella. Kerättyä 

haastatteluaineistoa käsittelee vain Pro gradu –tutkimuksen tekijä ja kerätystä haastatteluaineistosta 

saatetaan esittää lainauksia Pro gradu –tutkimusraportissa, kuitenkin niin, että tutkimukseen 

osallistuvien henkilöllisyys säilyy anonyyminä koko tutkimuksen ajan. Haastatteluaineistoa 

käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti ja kerätty aineisto hävitetään tutkimuksen 

valmistuttua. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistumisen voi 

keskeyttää milloin tahansa tutkimuksen aikana ilmoittamalla tästä Pro gradu – tutkimuksen 

tekijälle.  

 

Yhteystiedot yhteydenottoja varten tutkimukseen tai sen toteutukseen liittyen:  

 

Niina Jyränen 

(Yhteystiedot poistettu)  
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