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Ilmasto-muutos-viestintä
Uuden paradigman aineksia

Risto Kunelius
Helsingin yliopisto

Uudet poliittiset jakolinjat

Uusi
infrastruktuuri

?

Ilmasto (globaali,
kompleksi,
perustava pulma)

?

?

Ilmasto
(globaali,
kompleksi,
perustava pulma

?

Ei uusi asia….

Joseph Fourier

John Tyndall

Svante Arrhenius

Keelingin
”käyrä”

• 1958
• Biosfäärin

hengitys
• CO2-tason

nousu
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Rooman klubi 1972--

• Systeeminen analyysi
• Monimutkaisuuden

hallinta
• Ennuste/malli
• Laskentakapasiteetti
• Kansainvälisen

hallinnan vaatimus

https://youtu.be/cCxPOqwCr1I

IPCC: Intergovernmental
Panel for Climate Change

1988
FAR (first)…
SAR (second)
TAR  (third)
AR4 2007
AR5 2013-14
AR6 2022
Maltillinen arvio?

https://www.ipcc.ch/about/preparingreports/

Medianäkyvyys

Ilmastokriisi?

• Kompleksisuus
• dynaaminen

tasapaino
• Mittakaava

• aika
• tila

• Syvyys
• Post-moderni

ongelma
• …politiikka?

Samaan aikaan toisaalla….
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Viestinnän (vuorovaikutuksen)
infrastruktuurien murros – ja luonteen paljastuminen….

INNOKKAIDEN INTERNET

koneita jotka ymmärtävät
ihmisiä yhtä vivahteikkaasti (tai
jopa paremmin) kuin mitä nyt
osaamme toinen toisiltamme
ihmisinä odottaa.

(Negroponte, 1995)

”Verkostoyhteiskunta” Datavetoinen verkosto?
• Valvonta, yksityisyyden

rajat
• Meta-data
• Kohderyhmät, profilointi
• Käyttäytymisdata
• Ennakoiva profilointi

• Behavioralistinen yleinen
mielipide???

• Uusi propagandamallin
aika?

• Disinformaation uusi
teho?

Samaan aikaan toisaalla….

Politiikan muuttuva kenttä

• Luokkien ja intressiryhmien
politiikasta

• Monipuolueiden Suomen
konsensus-kompromissi -
järjestelmästä

…. Identiteettien ja arvojen
politiikkaan
• Post-materiaaliset arvot?
• Eriarvoistumiskehitys
• Populistinen politiikka
• Politiikan teoretisoinnit
• Uusi kuviteltu (?) jakolinja?

’Kosmopoliittiset’, urbaanit,
vihervasen, arvoliberaalit,
Kokemus globalisaatiosta +
Identiteettien moneus
politiikan pohjana

’isänmaalliset’,  perinteiset,
oikeisto-konservatiiviset,
kokemus globalisaatiosta -,
Populistinen logiikka:
Yhtenäinen identiteetti
politiikan pohjana, eliitin ja
vieraiden epäily

Esimerkkiteoria • Yhteiskunnallinen muutos, hyvinvointi,koulutus,
muuttuvat sukupuoliroolit, etninen
monimuotoisuus, urbanisaatio

• Hiljainen vallankumous, vapaamielisyys,
liberaalit, post-materiaaliset arvot

• Taitekohta, vastaisku, autoritaarinen refleksi

• Ajalliset kontekstit: talous, maahanmuutto

• Vaalimenestys

• Autoritaariset, poliittisen liikkeet, johtajat,
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Alvaredo et al, 2018

Politiikan muuttuva kenttä

• Luokkien ja intressiryhmien
politiikasta

• Monipuolueiden Suomen
konsensus-kompromissi -
järjestelmästä

…. Identiteettien ja arvojen
politiikkaan
• Post-materiaaliset arvot?
• Eriarvoistumiskehitys
• Populistinen politiikka
• Uusi kuviteltu jakolinja?

’Kosmopoliittiset’, urbaanit,
vihervasen, arvoliberaalit,
Kokemus globalisaatiosta +
Identiteettien moneus
politiikan pohjana

’isänmaalliset’,  perinteiset,
oikeisto-konservatiiviset,
kokemus globalisaatiosta -,
Populistinen logiikka:
Yhtenäinen identiteetti
politiikan pohjana, eliitin ja
vieraiden epäily

Uudet poliittiset jakolinjat

Uusi
infrastruktuuri

?

Kilmasto,
politiikan pulmat

?
Elämismaailma

Mediajulkisuus

Politiikan verkostot

Vanha maailma

Datavetoinen verkostoarki
Yleisen mielipiteen luonne
(edustavuuden loppu)?
Oman kannattajakunnan
vakuuttaminen?
Propagandan paluu?

Julkisen keskustelun laatu?
Hajonneet kriteerit?

Monimutkaiset ongelmat,
asiantuntijat vs. poliitikot,
tietoon perustuva politiikka?
AIKA, TILA

Huonot uutiset

Uudet ilmaisun muodot
Liikkeiden viriäminen
Verkon hallinnan säätely?

Moniäänisempi julkisuus
Paremman keskustelun
mahdollisuus

Yhteiset ja
välttämättömät
ongelmat? =>
toimintakyky?

Hyvät uutiset?
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Kysymyksiä – taitekohdassa (tai sen jälkeen)

• Voiko ilmastonmuutos olla ulkoinen ”pakko”  joka saa meidät ottamaan ”järjen käteen”?
• Vrt aiempi ”konsensus”

• Mitä tämä edellyttää viestintäjärjestelmältä?
* Millä tavalla rakenteita sitä pitäisi säädellä? (vallan keskittymiseltä)
* Millä tavalla julkisen puheen tiloja ja kriteerejä pitäisi varjella tai ylläpitää?
* Millä tavalla poliittisen järjestelmän sisäisen tiedonkulun/viestinnän käytäntöjä

pitäisi suojella/kehittää?

• Mitä vanhoista hyveistä – tai ideaaleista – pitäisi hylätä?
• Instituutioiden ja toimijioiden eriytyneet roolit vs.
• ….ongelma/ilmiövetoinen tieto ja politiikka?
• Kansallisen edun ja sen arvostelun mahdollisuus

• JNE….


