Ympäristö – viheliäinen kysymys?
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Umpikuja?
Greta Thunberg:
“You say you hear us and that you understand
the urgency. But […] if you really understood the
situation and still kept on failing to act, then you
would be evil [...] How dare you?”

Jean‐Claude Juncker:
“We all know what to do, we just don't know
how to get re‐elected after we've done it.”
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Esityksen kulku

• Tausta
• Ovatko
ympäristökysymykset
viheliäisiä?
• Miten viheliäisiä
ympäristön ja
yhteiskunnan ongelmia voi
avata päättäjille?
• Miten kertoa niistä
julkisuudessa?
• Miten tutkijat voivat
työllään osallistua
yhteiskunnan ympäristö‐
ja ilmastotalkoisiin?

Tausta
• WISE: Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin (2018‐
2023; 5,4 Meur; Strategisen tutkimuksen neuvosto)
• LONGRISK: Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja
kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla (2020‐2023; 1,7 Meur;
Suomen Akatemia)
• Tavoite: strateginen kriisinhallinta, eli kuinka tehdä harkitun
kauaskantoisia mutta intuitiivisen nopeita kriisipäätöksiä viheliäisissä
sosio‐ekologisissa murroksissa? (Thunberg‐kysymys)
• Konkreettinen tulos: tilannehuone/politiikkapäämaja, eli strategisen
kriisipäätöksenteon alusta
• Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Aalto‐
yliopisto, Turun yliopisto, BIOS‐tutkimusyksikkö, Ilmatieteen laitos

Ovatko ympäristökysymykset viheliäisiä?

• Viheliäinen ongelma: ongelmien kaskadi (esim Covid19), koska

• Yksi ongelma johtaa toiseen (ihmisen ja eläimen kohtaaminen johtaa
maailmantalouden kriisiin)
• Yhden ongelman ratkaisu johtaa uuteen ongelmaan (pandemian
ratkaisu johtaa talouden ongelmiin)
• Kiire kärjistää viheliäisyyttä

• Viheliäisyyspuheen ongelma

• Kaikki ympäristökysymykset eivät ole viheliäisiä (Suomen
puunjalostusteollisuus ja vesistöt 1970‐luvulla)
• Ympäristöongelma ikuistetaan vetoamalla sen viheliäisyyteen
• Ihminen ratkaisee kaikki ongelmat yksinkertaistamalla ne

Miten viheliäisiä sosio‐ekologisia ongelmia voi
avata päättäjille? Politiikkapäämaja/tilannehuone

Aikaisemmasta tutkimuksesta johdetut ideat tilannehuoneen suunnitteluun
WISE:n vastaava harjoitus:
Kotkan tilannehuone 2021

Helsingin politiikkapäämaja 2019

Et.‐Suomen AVI:n
Uusimaa21‐valmiusharjoitus

Johtopäätökset Helsingin tilannehuoneesta
https://wiseproject.fi/wp‐content/uploads/2021/02/Helsinki‐POR‐raportti2020.pdf

1. Pitkällä aikavälillä kehittyvät yhteiskunnan ja ympäristön murrokset on tehtävä
näkyviksi vaihtoehtoisilla tulevaisuuden skenaarioilla, jotka ruokkivat
päättäjien mielikuvitusta ja kyseenalaistavat lukkiutuneita ajatusmalleja.
2. Tulevaisuuden virheet voidaan ennakoida tarkastelemalla
päätöksentekoprosessissa vaihtoehtoisia tapoja määritellä ongelmat ja niiden
syyt.
3. Pitkän aikavälin murrosten vaikutukset saadaan esiin rakentamalla
päätöksentekoprosessi asiantuntijoiden ja päättäjien vuorovaikutukseksi.
4. Kauaskantoisten politiikkavirheiden tunnistamista lisää vastuuhenkilöiden
toimivaltuuksien päällekkäisyys, jolloin yksi voi tarvitaessa toimia toisen
valtuuksin.
5. Pitkän aikavälin murrosten ennakointi paranee vahvistamalla asiantuntijoiden
asemaa päätöksentekoprosessissa ja turvaamalla arviointikriteerien
moninaisuus.

Miten kertoa viheliäisistä sosio‐ekologisista
ongelmista julkisuudessa?
• Kertomisen haasteet
•
•
•
•

Helpot vastaukset, koska arjen kiireessä nopeat peukalosäännöt voittavat hitaan harkinnan
Viheliäiset ympäristökriisit näyttävät tavallisilta, joten niitä ei yhdistetä ympäristömuutoksiin
Krooniset viheliäiset kriisit ovat maailma, jossa emme ole koskaan olleet
Kauaskantoisilla päätöksillä on kiire, mutta niille löytyy poliittinen kannatus vasta sitten, kun
kriisien ehkäiseminen on liian myöhäistä
• Epävarmuuksiin keskittyminen laukaisee psykologiset puolustusmekanismit

• Kertomisen mahdollisuudet
•
•
•
•
•
•

Nopeuta ymmärtämistä kielikuvin: sammakko kattilassa
Tarjoile uhka ja mahdollisuus samassa viestissä: Churchill
Yhdistä tutkimustieto visionäärisiin projekteihin: Apollo
Vie viesti iholle, sido arjen kokemuksiin: kaupunkipunkit ja ilmastonmuutos
Yhdistä uhraus sillä saavutettavaan hyötyyn: haittamaksuilla saatu ympäristöhyöty
Toista viestiä: Trump

Miten tutkijat voivat työllään osallistua
yhteiskunnan ympäristö‐ ja ilmastotalkoisiin?
• Ei talkoot, vaan vakava työpanos kroonistuneiden kriisien päätöksiin
• Asiantuntijat on sidottava ennakoivaan päätöksentekoon jo ennen
kriisejä
• Asiantuntijoiden kytkökset ja valtuudet strategisessa
kriisipäätöksenteossa on selkeytettävä
• Vertaisarvioidun tutkimusnäytön puuttuessa kriisipäätösten on
voitava perustua asiantuntijaharkintaan

