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Tiivistelme
Tutkielmantavoitteenaon arvioidaymparistdpolitiikan
integraation
tasoa suomalaisissaruokaaia ravitsemustakasittelevissa
poliittisissaasiakirjoissa.Lisaksi metodologisenatavoitteenaon kehittaa ymparistdpolitiikan
integraationtason arvioinnin
ja kattavammiksi.
menetelmia
tarkemmiksi
Tutkielmanaineistonaon 12 suomalaisenruoka-ja ravitsemuspolitiikan
kannaltakeskeistApoliittistaasiaklr,aaseka yksi
samaa aihepiiriiikiisitteleviitieteellinenselvitys,ioka taustoittaaruokapolitiikan
kenttaa ja tarioaa poliittisilleasiakirjoille
vertailukohdan.
AsiakirjatvalittiinkiiyttAenkriteereineseka niidenvaikuttavuutla
la painoarvoaetta niidensisall6nkeskeisyytta
tutkielmanaiheennAkdkulmasta.
Valitutasiakiriaton myosjulkaistuviimevuosienaikana.
Tutkielmanteoreettisenpohjan muodostavatymperistdpolitiikan
integraaliollekirjallisuudessa
asetetutmaaritelmatia
kriteerit.Tutkielmassanoiataanmaaritelmaan,jonka mukaan ymparistopolitiikan
integraatiollatarkoitetaanymparistotavoitteiden
sisallfltamiste
kaikillepolitiikansektoreille
ympdrist6tavoitteet
siten,ettAne saavaterityisensuurenpainoarvon:
ohiaavatpolitiikan
ja toteutusta,
suunnittelua
minimoimaan
eri sektorientoimenpiteiden
valisiaristiriitoja
niilleannetaanperiaatteellinen
ia pyrittaessa
prioriteetti.TAssdtutkielmassakin
sovelletaansiten hyvin ympAristopainotteista
ndkokulmaaympAristopolitiikan
integraatioon
ruoka-ja ravitsemuspolitiikassa.
Ymparislopolitiikan
integraationtasoa aineistossatutkitaantarkastelemalla,kuinkahyvinaineistotAyttiiiiympirist6politiikan
integraatiolleannetut, kirjallisuuslahteitesovellaen maeritellytnelje krileerie. SisAllyttAmisell1
tarkoitetaansitA, missd mdArin
ymparistoasiat
ovat esilleaineistossa.Koherenssilla
viitataansiihen,kuinkahyvinsynergiaetuia
on onnistuttumaksimoimaan
la
risliriitahaittoiaminimoimaanymparistotavoitteiden
la muidentavoitteidenvelilla. Painotuksellakuvataansita, millainenpainoarvo
ymparistdtavoilteilleon annettu muihin tavoitteisiinvenattuna. Raportoinnillataas arvioidaan,kuinka tehokkaita seuranta- ia
ymparistdtavoitteiden
raportointivelvoitteita
loteutumiselle
on asetettu.
Tutkielmanlaajanaineistonanalyysinmahdollistaa
koodausAtlas.ti-tietokoneohielmalla.
Kooditovat viittauslistoja,
iotka
kokoavatkuvaaviennimikkeidenalle asiakirjojenoleellisiakohtia,tiivisteenaineistonsisaltoii. Koodejavoidaan kayttaa suoraan
sisdllyttdmisenja raportoinnintason arviointiin.Koherenssinarvioimiseksitarkastellaan10 keskeisen ympAristokoodin
vuorovaikutuksiatoistensa sekA l0 keskeisen talous- ja 10 keskeisen terveysaiheisenkoodin kanssa. Mahdolliset
vuorovaikulustyypitovat synergia, ristiriita ja ei vuorovaikutusta.Vuorovaikutustentyyppia arvioidaan kahdella eri tavalla.
Ensimmainen
arvioperustuupuhtaastiaineistoonkuuluvienpoliittisten
asiakirjojen
tekstisisaltodn,
muttatoisessaasiaatutkitaan
ja omaatulkintaasekAaineistoonkuuluvaatieteellistei
tarkemminkiiyttAenapunalahdekirjallisuutta
selvitysta.Neitakahtaarvioita
vertaamallaselvnetaan,
missamaarintutkittuiensektoreiden
valisetristiriidat
la synergiaton huomioiluia ylipaataantunnustettu
suomalaisessapolitiikassa.VuorovaikutustenmerkittAvyytttiarvioidaansitten numeerisestisen perusleella,miten laajasti ne
esiintyivateri asiakirjoissa.PainotuksiaarvioidaanfuhmittelemiillA
ensin kunkin asiakirjankoodit ympdristo:,talous- ,a
terveysryhmiin.
Tdmdnjiilkeenverrataanryhmienkokoaia niihinkuuluvillekoodeilleasiakirioissa
annettuapainoakeskenAdn.
ja
Tutkielmassakehitetynmenetelmanetuna on, etta sen avullavoidaantehokkaastitarkastellakokonaistaasiakirjajoukkoa
politiikkasektoria
yksittdisen
asiakirjan
sijaan.
Suoritettuanalyysiosoittaa,etta ymperistotavoitteiden
keskinainen
koherenssion korkea,muttakaikkia
ia -toimenpiteiden
potentiaalisia
synergioita
ei vielahyodynneta.
Ymparisto-ja taloussektoreidenkin
velifiabytyy synergioita,
muttane on jo pitkdlti
tunnistettutai jopa hyddynnetty.
Ristiriitoja
loytyymy6s hyvinpaljon,ja niitaei ole asiakirjoissa
edes tunnustenu.Ymparisto-ta
ja terveellisyyteen
terveyssektorien
vrililtiiloytyyerittAinpaljonsynergiapotentiaalia,
perustuvat
esimerkiksi
kestAvddnkehitykseen
ravitsemussuositukset
ovat pitkaniyhtenevat.Naita synergioitaon kuitenkintoistaiseksihyodynnettyriittamettomasti.
Etenkin
terveyssektorintuottamissaasiakirioissaiatetean systemaattisestihuomiotta terveysajattelunulkopuolellejAAvAtnAkokohdat.
Sisallyttemis-ja painotuskriteerit
teftyvat ennen kaikkea kestavea kehitysta kAsittelevissA
asiakirjoissa.Yleisissd sekd
ruokapoliittisissaasiakirjoissakriteerin ehdot toteutuvatosittain ia terveyspainotteisissa
asiakirjoissane ieavat yksiselitteisesti
jda tdmii kriteeriyleensa
toteutumaita.
Raportoinnista
on yleisestiottaenhuolehdittu,
muttaymparist6asioiden
ollessasivuosassa
taftamatte.
Tutkielmaantaa lAhtokohdat
monentyyppisiin
Ymparistopolitiikan
integraatiota
on mahdollistakehittaa
iatkotutkimuksiin.
paikkaamalla
puutleitaja ongelmakohtia.
tutkielmanhavaitsemia
Tutkielmanpaljastamat
ruoka-ja ravitsemuspolitiikan
tavoitteiden
ja toimenpiteiden
valiset vuorovaikutukset
kaipaavatmyds tarkempaaja syvAllisempAA
tutkimusta.Tutkielmassakehitettyii
menelelmaa on mahdollistahyddyntea tulevaisuudessauusissa vastaavantyyppisissa
tutkimuksissaymp6ristopolitiikan
inlegraation
edistymisen
arvioimiseksi.
Menelelmea
on my6smahdollista
soveltaaaivantoisiinpolitiikaninteqraatiotwppeihin.
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