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Liite L2 
 

Lista haastattelun teemoista. 

 

1 Asuinpaikka, koulutus ja muut taustatiedot 

1.1 Millainen lapsuuden elinympäristösi sinulla oli? 

1.2 Millä paikkakunnalla, minkälaisessa ympäristössä asut nyt? 

1.3 Oletko opiskelija, palkansaaja, maa- tai metsätalousyrittäjä, muu yrittäjä? 

1.4 Oletko peruskoulussa, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa? 

1.5. Minkä koulutusasteen olet suorittanut: peruskoulu, ammattikoulu, ylioppilas, muu tutkinto? 

1.6 Onko sinulla metsäalan koulutusta? 

 

2 Metsänomistaminen  

2.1 Miten sinusta on tullut metsänomistaja? 

2.2 Tiedätkö miksi olet perinyt / saanut lahjaksi metsäomaisuutta? 

2.3 Mikä on metsäsi omistusmuoto? 

2.4 Mikä on omistusosuutesi metsäyhtymässä? Ketkä muut ovat metsäyhtymän osakkaina? 

2.5 Millaista metsänomistaminen on ollut?  

 

3 Metsän käyttö, metsien käsittely 

3.1 Mitä haluat tehdä metsässäsi? Miten käyttää metsääsi? 

3.2 Mitä tietoa eri metsien käsittelyvaihtoehdoista sinulla on?  

3.3 Mitä mieltä olet avohakkuista? 

3.4 Oletko kuullut metsän jatkuvasta kasvatuksesta? Mitä mieltä olet siitä? 

3.5 Mitä mieltä olet metsäluonnon monimuotoisuudesta?  

 

 



4 Yrittäjyys, mentorointi 

4.1 Kiinnostaako sinua metsäyrittäjyys elinkeinona? 

4.2 Mistä olet saanut / saat tietoa metsäasioista? Seuraatko mediasta metsäkeskustelua? 

4.3 Millaista tietoa tai ohjausta olet saanut vanhemmiltasi / isovanhemmiltasi metsäasioissa?   

4.4 Miten metsätieto siirtyy vanhemmalta henkilöltä nuoremmalle? 

4.5 Mitä metsätietoa vanhempi ja kokeneempi henkilö voisi oppia nuorelta? 

4.6 Miten metsätieto olisi helpoiten saavutettavissa?  

4.7 Millaista tietoa metsänhoidosta tarvitsisit?  

4.8 Miten metsäammattilaisten tulisi huomioida uusien metsänomistajien tarpeet? 

4.9 Miten ja millä perusteella teet metsääsi koskevia päätöksiä? 

4.10 Luotatko metsäammattilaisten antamiin tietoihin tai neuvoihin?  

 

5 Nuoret ja metsä  

5.1 Miten nuorille saataisiin enemmän ja monipuolisemmin tietoa metsästä / metsätaloudesta? 

5.2 Miten nuoret saisivat enemmän tietoa / saataisiin kiinnostumaan metsäalasta? 

5.3 Miten nuorten hakeutumista metsäalan työpaikkoihin tai yrittäjiksi tulisi edistää?  

5.4 Miten näet metsien, metsätalouden tulevaisuuden Suomessa? 

5.5 Mitkä ovat sinusta kiinnostavia tutkimuskysymyksiä? 

 

6 Suomen Metsämuseo Luston metsäsuhdetesti (2018), metsäsuhteita.fi -sivusto 

Numeroi vaihtoehdoista 1–3 kohtaa tärkeysjärjestyksessä (tärkein numerolla 1). Keskustellaan sen 
jälkeen metsäsuhteestasi ja siitä, miten päädyit kyseisiin valintoihin. 

Testi toteutettiin haastattelun lopussa. Kertynyttä aineistoa ei käytetty haastatteluaineiston 
sisällöllisessä analyysissa. 


