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Haastattelurunko: maatalouspolitiikan asiantuntijat 

 
- Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastonmuutoksen hillitsemistä? 

 
- Mikä on mielestänne se mekanismi tai mitkä ovat ne pääasialliset mekanismit, jolla 

maatalous vaikuttaa ilmastoon?  
 

- Miten mainitsemanne mekanismin toimintaa voisi edesauttaa tai hillitä vaikutuksen 
suunnasta riippuen? 
 

- Näettekö että maataloustuotannon rakenne vaikuttaa oleellisesti maatalouden päästöihin? 
Jos vaikuttaa, miten rakennetta tulisi kehittää? 
 

- Näettekö että yhteiskunta voisi myös muilla keinoin vaikuttaa esimerkiksi kysynnän 
rakenteen kautta maatalouden ilmastovaikutuksiin? Miten?  
 

- Onko maataloustukien kohdentaminen mielestänne auttanut hillitsemään maatalouden 
päästöjä? Jos kyllä niin miten? 
 

- Miten kansallisella- ja EU-tukipolitiikalla voisi ohjata maataloutta nykyistä enemmän 
ilmastolle suotuisampaan suuntaan? 
 

- Minkä näette suurimmaksi esteeksi ilmastonmuutosta hillitsevien toimien edistämisessä 
maataloudessa? 
 

- Onko mielestänne maatalouden tilakoko sopiva, jos ajatellaan maataloustuottajien 
edellytyksiä kehittää toimintaansa ilmaston kannalta ilmastonmuutosta hillitsevään 
suuntaan? 
 

- Onko mielestänne maatalouden harjoittamisen alueellista jakautumista syytä lisätä tai 
vähentää tukipolitiikalla nykytilanteeseen verrattuna? 
 

- Näettekö että ilmastonmuutosta (mahdollisesti) hillitsevällä maatalouspolitiikalla voisi olla 
samalla muita etuja, kuin ilmastonmuutoksen hillintä? 
 

- Uskotko että maanviljelijöiden keskimääräinen osaaminen on riittävää, jotta maatalous 
tuottaa mahdollisimman vähän haittaa ilmastolle? Jos ette usko, miten sitä voisi kehittää? 
 

- Uskotteko aiheesta olevan riittävästi tietoa maatalouden kehittämiseksi 
ilmastoystävällisempään suuntaan? Jos ei, niin mistä tarvitaan lisää tietoa? 
 

- On sanonta ”yksityiskohtaisinkin tieto on turhaa, ellei se johda käytännön toimiin”. 
Tarvitsisiko mielestänne tutkimustiedon roolia kasvattaa yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa? Jos pitäisi, miten tutkimustiedon saisi paremmin osaksi yhteiskunnallista 
päätöksentekoa? 
 

- Ohjaako talouskasvuntavoittelu yhteiskuntaa liiaksi, jos mietitään ilmastonmuutoksen 
hillintää? 

- Haluatteko sanoa muuta aiheeseen liittyvää? 


