
Ilmastovaalit ja populismi

Antto Vihma
Vanhempi tutkija, dosentti
Ulkopoliittinen instituutti
antto.vihma@fiia.fi

Kaasuyhdistyksen kevätseminaari
10.4.2019, Helsinki





 Ilmastonmuutos on vihdoin
vaalikeskustelun aiheena
Suomessa

 Vaaleissa on puhuttu asiaa
ilmastopolitiikan
näkökulmasta

 Erot ovat esillä, uusia
avauksia on tehty, EU-
linjaukset ovat selkiintyneet
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Mitä on populismi?

13



• Ohut ideologia tai poliittisen liikkeen työkalupakki

• Puhdas, hyvä kansa vastaan mätä, korruptoitunut eliitti (ja 
eliitin suosikit, hyysätyt)

• Taantumuksellinen tarina, jossa eliitin petos on keskiössä





 USA:n presidentinvaalien aikaan uutissivusto Breitbartin
artikkeleiden keskeisin teema oli “we are taking back our country”
(Kreiss 2017) 

 Kohteita ovat demokraatit, media, vähemmistöt, naiset, 
maahanmuuttajat, vapaakaupan kannattajat, puolue-eliitit, 
Washingtonin sisäpiiri jne.

 Erityisesti monikulttuurisuus ja kosmopolitanismi, jotka edustavat
Obaman kautta ja perintöä



 “Strongman politics” tai “Strongman diplomacy”: Trump, Putin, 
Bolsonaro, Xi, Duterte, Erdogan, Orbàn…

 Vahvat johtajat kertovat taantumuksellista tarinaa, jossa mennyt
kunnia palautetaan

 Ilmastopolitiikka on parhaimmillaan toisarvoista

 Usein se mielletään kosmopoliitin eliitin, eli vastustajan, agendaksi
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Päihittääkö asiantuntija 
populistin?
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 Yksinkertaisuus

 Resonanssi (tulkintakehykset)

 Uutuusarvo
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 Alustajätti: Mikä saa ihmiset viipymään alustalla? Mikä 
tuottaa tietoa alustojen käyttöön?

 Toimija: Mikä tuottaa reaktioita (engagement)? Mikä 
maksimoi näkyvyyden? Miten hyvin voin kohdentaa viestin?

 Totuudenmukaisuus? Asiantuntemus? Journalismi?
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Vanhojen portinvartijoiden kuolema tarkoittaa myös 
uusien syntymistä.

Journalismi: ”Analogiset dollarit vaihtuivat 
digitaalisiin penneihin.”

Digitalisaation hektiset mittarit, datatalouden 
logiikka ja niiden jännitteinen suhde totuuteen
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 Vanha populismi painotti ”tervettä järkeä” ja 
kokemusta asiantuntemuksen sijaan

 Nykyaikainen populismi tuottaa ”vastatietoa”, joka 
haastaa vallitsevat tiedon auktoriteetit

 Pintatasolla tietoa, totuutta ja evidenssiä pidetään 
suuressa arvossa
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 Kasvanut ”vastatiedon” tuotanto ja näkyvyys 

 Uudet virtuaaliset tietoyhteisöt (salaliittoteoriat)

 Google-tietämyksen vaarat

 Ajattelun vinoumat



 ”Google-tietämyksen” vaarat

 Internetin mahdollistama nopea ja 
vaivaton tiedonhaku johtaa 
refleksiivisen ajattelun korostumiseen 
tarkemman informaation puntaroinnin 
kustannuksella.
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The amount of energy needed to 
refute bullshit is an order of magnitude 
bigger than to produce it.”

— Alberto Brandolini (2015)
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Esimerkkejä Suomesta
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 Pyrkimys tieteelliseen kielenkäyttöön, 
tieteen popularisointiin ja tulkintaan

 Väritetty tieto ja rusinat pullasta -metodi

 Epävarmuuden lajit sekaisin

 Salaliiton rakenne

 Vastatiedolle on tilausta Suomessa



 Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2019

 Matti Putkosen ”trumpilainen” esiintyminen 

 Erottautuminen muiden puolueiden konsensuksesta





 Populismin tenho ja nostalgian poliittinen voima 

 Tiedon portinvartijoiden kuolema ja uusien synty 

 Ilmastonmuutoksen ajallinen imperatiivi 



Kiitos!

antto.vihma@fiia.fi


