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Tämän tutkimuksen kohteena on Vihreiden ja Perussuomalaisten vaaliohjelmien ympäristö-
ja ilmasto-osiot vuosien 2014 ja 2019 välisenä aikana. Vaaliohjelmien sisältämä
argumentaatio tutkitaan Stephen Toulminin mallin avulla. Tutkimuksessa haetaan vastausta
siihen millä tavalla puolueet argumentoivat tutkimuksen kohteena olevissa aineistoissa, ja
minkälaisena ongelmana he pitävät ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on aihe, jota
pidetään yleisesti tärkeänä, mikä on nähtävissä siitä kuinka aiheesta uutisoidaan jatkuvasti.
Tästä huolimatta Suomessa ei ole juurikaan tutkittu ilmastoretoriikkaa.

Puolueiksi tutkimukseen valittiin Vihreät ja Perussuomalaiset, koska ne esiintyvät toistensa
vastakohtina mm. Ilmastopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkyy esimerkiksi siten,
että Vihreille ympäristö ja ilmasto ovat tärkeimmät politiikan osa-alueet. Perussuomalaiset
sen sijaan jättäytyivät ainoana eduskuntapuolueena puolueiden yhteisen ilmastostrategian
ulkopuolella.

Tutkimuksen johtopäätöksistä käy ilmi, että puolueet argumentoivat hyvin eri tavoin
ilmastopolitiikasta. Vihreillä ei ole juurikaan eroja eri vaaliohjelmien välillä, ja he
argumentoivat johdonmukaisesti päästöjen vähentämisen puolesta sen kiireellisyyden
vuoksi. Lähtötietona Vihreille on esimerkiksi se, että jos tarvittavia päätöksiä ei tehdä niin
seuraukset ovat maapallolle katastrofaalisia. Perussuomalaisilla on merkittäviä eroja eri
vaaliohjelmien välillä. Osassa ohjelmista Perussuomalaiset eivät olla huolissaan
ilmastonmuutoksesta lainkaan. He ovat lähinnä huolissaan aikaisempien päätösten
epäoikeudenmukaisuudesta, joka on toimii usein väitteen oikeutuksena.

Eroista huolimatta viimeisimmissä ohjelmissa Vihreät ja Perussuomalaiset ovat samaa
mieltä siitä, että ilmastonmuutos on ongelma, joka tulisi ratkaista, mutta ongelman
suuruudesta he ovat kuitenkin eri mieltä. Vihreiden ja Perussuomalaisten mielestä Suomen
tulisi toimia esimerkkinä ilmastopolitiikassa. Molempien mukaan myös aikaisemmat
päätökset ovat ongelmallisia joko niiden riittämättömyyden tai haitallisuuden vuoksi.
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1. JOHDANTO

Ilmastonmuutos on kaikkialla. Aihe on usein esillä mediassa ja siihen viitataan

erilaisissa yhteyksissä. Uutiset erilaisista luonnonkatastrofeista ja muista sääilmiöistä

usein yhdistetään jollain tavalla ilmastonmuutokseen. Pienet sään ja erilaisten ilman

lämmön poikkeamat saatetaan myös nähdä esimerkkeinä ilmastonmuutoksesta.

Maailman suuruuden takia aina jossain tapahtuu jotain, josta voidaan uutisoida ja

kertoa sen liittyvän ilmastonmuutokseen. Mikä osittain selittää, miksi ilmiö on

jatkuvasti esillä mediassa. Joskus myös yllättäviä asioita yhdistetään

ilmastonmuutokseen kuten esimerkiksi se, että sitä pidetään yhtenä syynä Syyrian

sisällissotaan, mutta toisaalta jos esimerkiksi ekonomistilta kysyttäisiin asiaa niin hän

saattaisi ilmoittaa, että yhtenä syynä olisi talous.

Nykyään ihmiset ovat hyvin tietoisia ilmastonmuutoksesta. Tämä on empiirisesti

todennettu länsimaissa, joissa ihmiset ymmärtävät yleisesti kasvihuoneilmiön ja

miten se vaikuttaa ilmastoon. Erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta ollaan

Euroopan Unionin alueella, mutta ilmastonmuutos ei kuitenkaan ole noussut

suurimmaksi huolenaiheeksi kuin esimerkiksi köyhyys ja rikollisuus. Vuoden 2008

talouskriisin seurauksena huoli ilmastonmuutoksesta on vähentynyt, vaikka ihmiset

osaavat yhdistää hiilidioksidipäästöt kasvihuoneilmiön aiheuttajaksi. Tästä huolimatta

vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät ehkä näe riskejä tarpeeksi suurina itselleen. Ilmiön

ymmärretään olevan suuri ongelma kuitenkin kaukaisessa tulevaisuudessa ja

muualla maailmassa. (Pidgeon, 2012, s. 87 & 89, 85)

Esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa on tutkittu tarkemmin ihmisten näkemyksiä

ilmastonmuutoksesta on todettu, että ollaan tilanteessa, jossa valtio odottaa

kansalaisten olevan aktiivisia asian suhteen, ja kansalaiset odottavat valtion toimia

(Pidgeon, 2012, s. 98-99).

Samalla kun ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt, on myös

yritysmaailman ympäristömarkkinointi. Esimerkkinä tästä on tutkimus automerkkien

Ford, Peugeot ja Toyota ympäristöretoriikasta. Tutkimuksen mukaan kaikki kolme

merkkiä hyväksyvät sen, että ihmiset aiheuttavat ilmastonmuutoksen, ja lupaavat
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toimia jollain tavalla sen torjumiseksi tulevaisuudessa, ainakin retorisesti (Frandsen

& Johansen, 2011, s. 521). Tämä ensiarvoisen on tärkeää yrityksille, jotka haluat

myydä tuotteitaan ympäristotietoisille asiakkaille.

Tällainen ympäristö ja ilmastonmuutosretoriikka ei rajoitu ainoastaan yksityiselle

sektorille, jossa ollaan kiinnostuneita omasta tilinpäätöksestä. Ilmastopakolainen

termiä käytetään erilaisten Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden toimijoiden

intressien puolesta puhuttaessa (Hartmann, 2010, s. 239). Termi sinäänsä on jo

itsessään ongelmallinen, koska se helposti yksinkertaistaa monimutkaista ongelmaa

(Hartmann, 2010, s. 235). Siinä missä resurssien vähäisyys ilmastonmuutoksen

takia lisää kehittyvissä maissa mukautumista, ja teknologian kehitystä, niin köyhissä

maissa saatetaan ainoastaan vaihtaa maisemaa, vaikka Afrikassa on todella paljon

resursseja (Hartmann, 2010, s. 237-238).

Yhdysvaltojen narratiiveissa ongelma näyttäytyy varsin samanlaiselta kuin sota

terrorismia vastaan, jossa Yhdysvaltain asevoimilla on merkittävä rooli.

Humanitaarinen apu ympäristöön liittyen näyttää kulkevan käsi kädessä sotilasavun

kanssa (Hartmann, 2010, s. 240). Käyttämällä ilmastopakolainen termiä

keskusteltaessa sotilaallisesta väliintulosta saattaa lisätä kannatusta myös niiden

keskuudessa, jotka eivät normaalisti kannata sellaista (Hartmann, 2010, s.241).

Humanitaarinen interventio ei sinäänsä ole uusi käsite, mutta ilmastonmuutoksen

käyttäminen on tässä kontekstissa uusi ilmiö.

Ilmastonmuutokseen liittyviä poliittisia päätöksiä ja debattia käydään myös usealla

eri tasolla, joten myös sitäkin kautta se on näkyvillä. Väittelyä käydään Suomessa eri

vaalien alla ja eduskunnassa eri lakialoitteiden kohdalla, jos ne liittyvät ilmastoon tai

ympäristöön. Nämä voivat vaihdella erilaisista rajoituksista, säännöstelystä aina

verotukseen tai tukiaisiin. Tämän lisäksi samoista asioista keskustellaan Euroopan

Unionin tasolla niin EU-parlamentissa kuin ministerineuvostossa. Toinen

kansainvälinen taso missä asiaa käsitellään on Yhdistyneet kansakunnat, jossa

keskustellaan kansainvälisistä sopimuksista, joista sitten keskustellaan jälleen kerran

eduskunnassa ja ehkä myös Euroopan Unionin tasolla. Nämä kaikki lisäävät

ilmastonmuutoksen näkyvyyttä mediassa.
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Aihe on myös hyvin esillä tieteenalalla. Ilmastonmuutosta tutkitaan todella paljon

monista eri näkökulmista monissa eri tiedekunnissa. Luonnollisesti asiaa tutkitaan

erilaisissa luonnontieteen aloilla kuten ilmasto- ja ympäristötieteissä, mutta tämän

lisäksi tutkimusta tehdään muun muassa yhteiskuntatieteissä. Asiasta ollaan

kiinnostuneita siinä mittakaavassa, että erilaiset tutkimukset, mallinnukset ja

ennusteet nousevat usein otsikoihin myös tiedejournaalien ulkopuolelle.

Ilmastonmuutokseen liittyvien tutkimusten uutisoinnissa näyttää siltä, että kaikkein

dramaattisimmat ennusteet useimmiten nousevat otsikoihin, koska ne keräävät

huomiota ja klikkauksia. Maailmassa on myös puolueita, joille ilmastonmuutos on

ensiarvoisen tärkeä politiikan osa-alue, mikä osittain selittää myös puolueen

olemassaolon ja ilman ilmastonmuutosta näitä puolueita tuskin olisi.

Ilmastonmuutos diskurssia on käyty myös dokumenttielokuvien avulla, mikä on

lisännyt ihmisten tietoisuutta asiasta. Historian ensimmäiset dokumenttielokuvat

aikoinaan olivat joko opetusfilmejä tai puhtaita propagandateoksia (Aaltonen, 2014,

s. 63). Ilmastonmuutos keskustelun näkökulmasta vuonna 2006 julkaistiin merkittävä

dokumentti nimeltä Epämiellyttävä totuus. Kyseinen dokumentti kertoo

ilmastonmuutoksesta, ja se palkittiin seuraavana vuonna Oscar-gaalassa parhaana

dokumenttielokuvana. Muistan hyvin, kuinka elokuva aikoinaan näytettiin kaikille

oppilaille Kilpisen yläasteella Jyväskylässä.

Tästä kaikesta voidaan päätellä, että aihetta pidetään yleisesti tärkeänä. Suomessa

on tutkittu hieman ilmastoretoriikkaa ja puolueiden vihreyttä. Pro gradu -tutkielmia on

tehty esimerkiksi Kokoomuksen ympäristöretoriikasta heidän ympäristöohjelman

perustalta Jyväskylän Yliopistossa (Pohjolainen, 2012, s. 67). Tämän lisäksi

Helsingissä on tutkittu puoluepolitiikan ulkopuolista ilmastonmuutokseen liittyvästä

retoriikasta ilmastotalkoot-kampanjan retoriikkaa (Kärkkäinen, 2009, s. 2).

Olen itse aiemmin tutkinut retoriikkaa minimipalkka keskustelussa Yhdysvaltalaisen

The Young Turks -talk show:n ohjelmistossa. Ohjelmassa puhuteltiin yleisöä, joka oli

jo valmiiksi samaa mieltä, joten retoriikka oli salakavalaa me ja he erottelua. Nyt olisi

tarkoituksena tutkia argumentaatiota ilmastonmuutoskontekstissa. Aihetta pidetään

tärkeämpänä kuin minimipalkkaa, jos vertaa kuinka paljon ilmastosta keskustellaan

mediassa ja muuallakin.
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Tutkimuskohteena on tällä kertaa puolueet ja niiden vaaliohjelmien ilmasto- ja

ympäristöpolitiikkaosioiden sisältämä argumentaatio. Puolueohjelmia on tutkittu

todella paljon eikä aivan syyttä. Ohjelmissa puolueet kertovat omista

näkemyksistään mahdollisille kannattajille ja miksi heidän näkemyksensä ovat

parempia kuin muiden puolueiden. Tällaisessa tekstissä analysoitavaa on

esimerkiksi jo se, että missä järjestyksessä asiat esitellään.

Puolueiksi tutkimukseen on valittu Vihreät ja Perussuomalaiset, koska kyseiset

puolueet nokittelevat toisiansa ja pitävät itseään toisen vastakohtana. Varsinkin

Perussuomalaiset pitävät puoluettaan vastarannan kiiskinä muun muassa

ilmastokysymyksessä, mikä on nähtävissä esimerkiksi kun puolue jättäytyi pois

eduskunnan yhteisestä ilmastostrategiasta. Vihreille ympäristöön liittyvät asiat ovat

ne tärkeimmät poliittiset kysymykset, joten näiden puolueiden vertaaminen on

erinomainen tapa tutkia, kuinka kaukana suomalaiset puolueet ovat toisistaan

ilmastopolitiikan kysymyksissä, koska nämä kaksi puoluetta ainakin esiintyvät

vastakohtina eri laidoilla.

Ennen varsinaista analyysiä pro gradussa käydään läpi ilmastonmuutospolitiikan

taustaa esimerkiksi siitä, kuinka nykyajan huoli ilmastonmuutoksesta ja erityisesti

sen lämpenemisestä alkoi. Tämän lisäksi esitellään tutkimuksen kohteena olevia

puolueita kuten mistä lähtökohdista ne perustettiin ja minkälaisia asioita ne ovat

pitäneet esillä muun muassa puolueohjelmissa. Ennen analyysiä esitellään myös

tutkimuskysymykset ja tutkimuksessa käytettävä teoria, minkä avulla analysoidaan

puolueiden argumentaatiota.

Lopuksi on vuorossa varsinainen analyysiosuus, missä analysoidaan puolueiden

vaaliohjelmien ilmasto- ja ympäristöosioiden sisältämää argumentaatiota. Analyysi

tehdään selkeyden vuoksi siten, että ensiksi tutkitaan yhden puolueen vaaliohjelmat

ja sen jälkeen tutkitaan toisen puolueen. Lopussa on puolueiden esittämien

argumenttien ja ilmastonmuutoksen kuvauksen yhteenveto, vertailu ja

johtopäätökset.
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2. TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT PUOLUEET

2.1 Ympäristöliike ja Vihreän puolueen perustaminen

Vihreä liitto perustettiin Suomessa vuonna 1987 ja seuraavana vuonna Vihreä liitto

rekisteröityi puolueeksi. Vihreä liitto on edelleen Suomen uusin eduskuntapuolue, jos

mukaan ei lasketa puolueita, jotka ovat selkeästi edeltävien puolueiden jatkajia kuten

Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset (Mickelsson, 2015 s. 240).

Vihreä liitto otti ensi askeleensa jo vuonna 1976, kun Helsinki-liike asetti

kunnallisvaaliehdokkaita Helsingin kuntavaaleihin. Helsinki-liike oli sekalainen joukko

erilaisia feministejä, Koijärvi-liikkeen aktivisteja ja muita luonnonsuojelijoita.

Seuraavissa kuntavaaleissa vuonna 1980 Helsinki-liikkeen listalta päästiin jo

valtuustoon. (Mickelsson, 2015, s. 248)

Suomen Vihreälle liitolle suurena esikuvana olivat Länsi-Saksan Vihreät, jonka

esimerkkiä noudattaen ne asettivat ehdokkaita vuoden 1983 eduskuntavaaleihin.

Tämän seurauksena Vihreä liitto sai läpi kaksi kansanedustajaa. Seuraavissa

vuoden 1987 vaaleissa edustajien määrä tuplaantui jo neljään. (Mickelsson, 2015, s.

248 & 279)

Liikkeen sisällä käytiin kiivasta debattia erilaisista järjestömuodoista. Tässä

keskustelussa näkyi vihreiden puoluevastaisuus, joten puolueeksi rekisteröitymistä ei

pidetty erityisen hyvänä vaihtoehtona. Pelkona oli, että jos vihreät rekistöröityisi

viralliseksi puolueeksi, muuttuisiko vihreät vaihtoehtoliikkeestä osaksi järjestelmää.

Institutionaalista muodollisuutta paheksuttiin jopa siinä määrin, että asioita kutsuttiin

alussa toisilla kuin perinteisillä termeillä, esimerkiksi kokouksista käytettiin sanaa

“väentapaaminen”. (Mickelsson, 2015, s. 249)

Vihreät oli sisäisesti kahtia jakautuneet niin sanottuihin ekokatastofin torjujiin ja

kansalaisyhteiskunnan rakentajiin. Erottelulla tarkoitettiin jakoa siitä, mistä

näkökulmasta asioita lähestyttiin. Ekokatastrofin torjujat lähestyivät asioita biologian

kautta ja kansalaisyhteiskunnan rakentajat yhteiskuntatieteiden kautta.
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Ekokatastrofin torjujat olisivat halunneet perustaa puolueen jo vuonna 1983, mutta

silloin kansalaisyhteiskunnan rakentajat vastustivat rekisteröitymistä. (Mickelsson,

2015, s. 250)

Viimein vuonna 1987 perustettiin Vihreä liitto, mikä ei ollut vielä puolue, koska

puoluevastaisuus oli edelleen hallitseva näkemys vihreiden kesken (Mickelsson,

2015, s. 251). Tästä suivaantuneena ekokatastrofin torjujat marssivat ulos

kokouksesta, minkä jälkeen paikalle jääneet henkilöt päättivät perustaa puolueen.

Puolueen perustaminen selkeyttäisi vihreiden organisaatiota (Mickelsson,, 2015, s.

252). Ekokatastrofin torjujat olivat jo kerenneet aloittamaan kannattajakorttien

keräämisen Vihreät puolueelle (Mickelsson, 2015, s. 252), joten siitä johtuen

Suomen nykyinen Vihreät puolue on edelleen viralliselta nimeltään Vihreä liitto.

Vihreät ovat olleet Suomen hallituksessa olemassaolonsa aikana useita kertoja,

joista ensimmäinen oli vuosien 1995 ja 1999 välillä (Vihreät). Vihreät onnistuivat

kasvattamaan kannatustaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa kymmenestä

edustajasta viiteentoista edustajaan ja nousivat myös nykyiseen Suomen

hallitukseen. Heidän esikuvanaan toiminut Saksan Vihreät on tällä hetkellä Saksan

toiseksi suosituin puolue. Vihreällä liitolla ja Saksan Vihreillä on kuitenkin yksi

merkittävä erimielisyys, ainakin Euroopan parlamentissa, jossa Suomen Vihreät

vastustivat Saksan Vihreiden esitystä ydinvoiman kieltämistä kaikissa tapauksissa

(Iltalehti, 27.11.2019). Suomen Vihreiden ohjelmat ovat kuitenkin varsin hiljaisia

ydinvoimasta ja kannattavat toimia, jotka lopettavat fossiilisten polttoaineiden käytön.

Ympäristöstä huolehtiminen oli jo tullut muiden puolueiden ohjelmiin ennen Vihreän

liiton perustamista. 1970-luvulla ympäristöön ja luonnonsuojeluun viitattiin useiden

puolueiden ohjelmissa, joskin vain lyhyesti. Tähän tuli muutos seuraavalla

vuosikymmenellä, kun Keskustan ohjelmassa kiinnitettiin erityistä huomiota

ympäristön ja talouden tasapainoon. (Mickelsson, 2015, s. 275-276)

Vihreille ympäristöstä huolehtiminen on ollut keskeinen aihe puolueen

perustamisesta lähtien. Vihreän liiton ensimmäisessä yleisohjelmassa vuonna 1988

todetaan, kuinka teollistuneita yhteiskuntia uhkaa ekologinen kriisi. He olivat

huolissaan myös muun muassa kylmän sodan ydinasevarustelusta. Vihreät
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kannattavat kansainvälisiä ratkaisuja ympäristöongelmien korjaamiseen, koska

heidän mukaan Suomea uhkaa “rajoista piittaamattomat saasteet”. Vuoden 1988

ohjelmasta kuitenkin vielä puuttuivat viittaukset ilmastoon ja sen muutokseen.

(Vihreä liitto, 1988)

Vihreät eivät omasta mielestään sovellu oikeisto-vasemmisto-akselille eivätkä siten

ole asettaneet itseään siihen (Mickelsson, 2015, s. 279). Vihreän liiton

puolueohjelmassa jo vuonna 1990 tämä todetaan suoraan, kun Vihreät käyttävät

otsikkoa: “Ei sosialismi eikä kapitalismi”. Tämän sijaan Vihreät kannattavat vihreätä

taloutta. Vihreiden mukaan kapitalismissa ja sosialismissa ei ole onnistuttu

huomioimaan talouden aiheuttamia ympäristön rasituksia. Vuoden 1990 ohjelmassa

mainitaan myös ensimmäistä kertaa ilmastonmuutos ja kasvihuoneilmiö, joiden

vuoksi Vihreät kannattavat muun muassa uusiutuvia energialähteitä ja

metsähakkuiden rajoittamista. (Vihreät liitto, 1990)

Vihreiden vuoden 2002 periaateohjelmassa todetaan, että heidän “- - tavoitteena on

ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä maailma”. Vihreiden mukaan ihmiskunnan täytyy

muuttaa elintapojaan ympäristöystävällisemmäksi, mikä tulisi tehdä ekologisella

rakennemuutoksella. Uusiutuvan energian avulla on tarkoitus hillitä

kasvihuoneilmiötä. Vihreät haluavat myös vaihtoehtoisen tavan ilmaista

talouskasvua normaalin bruttokansantuotteen rinnalle, mikä ottaa huomioon myös

muun muassa ympäristön. Ydinvoimaa puolue pitää vanhana ja vaarallisena

energianlähteenä, mistä tulisi luopua vähitellen.

2002

Vihreiden periaateohjelmassa vuonna 2012 ympäristöstä huolehtiminen on

luonnollisesti edelleen keskeisessä osassa. Periaateohjelma on jaettu kolmeen

osaan, joista ensimmäisessä mainitaan ensimmäisenä ympäristö. Vihreiden mukaan

pelastamalla luonto turvataan tulevaisuus myös tuleville sukupolville. Ympäristöön ja

ilmastoon liittyvät ongelmat ylittävät maiden rajat, joten Vihreiden mukaan ongelmien

torjumiseen tarvitaan toimia ihmiskunnan hyväksi. Vihreät kuitenkin painottavat, että

rikkaat maat joutuvat kantamaan suuremman vastuun kuin kehittyvät maat.

Ilmastonmuutoksesta käytetään ohjelmassa muutaman kerran myös sanaa
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ilmastokriisi, ja termiä kasvihuoneilmiö ei enää käytetä. Kasvihuoneilmiö termin

käytöstä on myös yleisesti luovuttu. (Vihreät, 2012, s. 1)

Vuoden 2020 periaateohjelman alussa Vihreät kertovat, kuinka heidän tarkoituksena

on

edistää sitä, että ilmastonmuutos ja sukupuuttoaalto pysäytetään, ja kaikki tämä

tehdään tulevien sukupolvien hyväksi. Ilmastokriisi ilmaisua käytetään jo

periaateohjelman otsikossakin ilmastonmuutoksen sijasta. Ohjelmassa seuraavaksi

puolue kertoo kannattavansa tasa-arvoa, turvallisuutta ja kaikkea mitä muutkin

puolueet myös kertovat edistävänsä. Vihreät kokevat puolustavansa maapalloa

ihmisten lyhytaikaisten toimien haitoilta, jotta maapallo pysyy elinkelpoisena myös

jatkossa. Nämä toteutetaan siirtymällä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja

edistämällä toimia, jotka lisäävät hiilinegatiivisuutta. Vuoden 2020 periaateohjelma

on linjassa Vihreiden edellisiin ohjelmiin, koska ilmasto- ja ympäristöasiat ovat

nostettuina ensimmäisiksi ja siten tärkeimmiksi asioiksi. (Vihreät 2020)

Kuten Vihreiden periaateohjelmista on vuosien varrella mahdollista huomata,

Vihreille ympäristöasiat ovat eri politiikan osa-alueista se kaikkein tärkein ja

nostetaan periaateohjelmissa useimmiten ensimmäiseksi. Periaateohjelmien lisäksi

puolue on julkaissut useita erillisiä ympäristöön ja ilmastoon suoraan tai välillisesti

liittyviä erityisohjelmia, niin luonnonsuojelun kuin energian osalta. Luonnollisesti

puolue ottaa myös kantaa muihinkin asioihin kuten talouteen, mutta ne tulevat

ympäristö- ja ilmastopolitiikan jälkeen.

2.2 Suomen Maaseudun puolueesta Perussuomalaisiin

Perussuomalaiset puolueena on Suomen Maaseudun puolueen suora jatkaja.

Perussuomalaiset puolue sai alkunsa vuonna 1995 sen jälkeen, kun SMP meni

konkurssiin (Mickelsson, s. 315). Suomen Maaseudun puolue syntyi Maalaisliiton

Pykäläisyydestä, missä yhdistyi herraviha ja populismi. Kannattajia olivat

syrjäseutujen köyhällistö, jotka olivat ryhdistäytyneet herrojen vastustamisessa.

Vuonna 1959 he perustivat Suomen Pientalonpoikien puolueen, mikä myöhemmin

vuonna 1966 vaihtoi nimeään SMP:ksi (Mickelsson, 2015, s. 141).

8



SPP aikoina puolue kosiskeli kannattajikseen sekä kommunisteja että

maalaisliittolaisia. Korpikommunistit olivat heille tärkein kannattajaryhmä. SPP:n

vuoden 1959 ohjelmaa on kuvattu sosialismin ja porvarillisuuden omituisena

yhdistelmänä. Tämän lisäksi puolue vastusti “rötösherroja”. Suomen Maaseudun

Puolueen kannatus oli suurimmillaan 70-luvun alkupuolella, kun Suomessa oli paljon

muuttoliikettä maaseudulta kaupunkeihin sekä Suomesta Ruotsiin. Puolue onnistui

keräämään kannatusta juuri näistä muuttotappiollisista maaseutualueista.

(Mickelsson, 2015, s. 142 & 179)

Perussuomalaiset perustettiin vuonna 1995 saunassa Saarijärvellä, jossa oli

kokoontuneena Suomen Maaseudun puolueen entistä johtoa. Tapaamisessa

järjestettiin samalla myös SMP:n hautajaiset ja suunniteltiin, kuinka

Perussuomalaiset saavuttaisi jonain päivänä jopa kolme kansanedustajaa. (Yle

Uutiset, 2017)

Perustamisen jälkeen Perussuomalaiset jatkoi SMP:n populistista linjaa ja keräsi

kannatusta varsinkin alueilta, joista globalisaation seurauksena teollisuus oli

katoamassa. Perussuomalaisten maahanmuuttolinja tiukentui virallisesti vasta

vuonna 2007. Vihreistä poiketen Suomen Maaseudun puolue ja Perussuomalaiset

henkilöityvät voimakkaasti puolueiden karismaattisiin johtajiin. (Mickelsson, 2015, s.

315-316)

Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen Perussuomalaiset nousivat hallitukseen

ensimmäistä kertaa 38:n kansanedustajan voimin. Hallitustaival kuitenkin päättyi

vuoden 2017 kesällä, kun Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi

puheenjohtajan vaihdoksen yhteydessä. Hallituskumppanit ilmoittivat, että

Perussuomalaisten uusi johtajisto ei sopinut heille ja siitä johtuen Perussuomalaisten

eduskuntaryhmä hajosi kahtia (Suomen Kuvalehti, 28.6.2019). Ryhmästä eronneet

henkilöt jatkoivat hallituksessa vaalikauden loppuun. Eronneiden perustama uusi

puolue ei onnistunut saamaan yhtäkään paikkaa seuraavissa eduskuntavaaleissa,

mutta Perussuomalaisten edustajapaikat nousivat yhdellä 39:ään, joista valtaosa oli

uusia (Yle Tulospalvelu, 2019).
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Suomen Maaseudun puolue julkaisi viimeisen puolueohjelman vuonna 1992. SMP:n

ohjelman mukaan puolue edusti rehellisiä suomalaisia eikä mitään epämääräisiä

etujärjestöjä. Samalla he julistivat olevansa populistinen puolue, joka ei ole

oikeistolainen eikä vasemmistolainen. Puolueohjelmassa oli myös nähtävissä lain ja

järjestyksen kannattaminen. (Mickelsson, 2015, s. 306)

Samaisessa puolueohjelmassa SMP kertoi, kuinka tärkeää ympäristön hyvinvointi on

elämälle. He kertoivat kannattavansa ympäristöpolitiikkaa, jossa ihmisiä ja luontoa ei

aseteta vastakkain vaan ne toimivat harmonisesti yhdessä. Ohjelmassa myös

vastustettiin ydinvoiman lisäämistä ja kannatettiin “luonnonmukaista”

sähköntuotantoa. Tämän lisäksi he peräänkuuluttivat kansainvälistä yhteistyötä

ympäristöön liittyvissä asioissa. (Suomen Maaseudun Puolue, 1992)

Perussuomalaisten ensimmäisessä yleisohjelmassa vuonna 1995 painotetaan

kristillissosiaalista arvomaailmaa ja sitä kautta lähimmäisenrakkautta.

Yleisohjelmassa vastustetaan Euroopan Unionin liittovaltiota ja vaaditaan, ettei

heikompiosaisia unohdeta. Kyseisessä ohjelmassa viitataan ympäristöön, kun

todetaan, että kristillisen vakaumuksen mukaisesti Perussuomalaiset kannattavat

ihmisen ja luonnon tasapainoa. Ilmastonmuutosta vuoden 1995 yleisohjelmassa ei

kuitenkaan mainita. (Perussuomalaiset, 1995)

Vuonna 2005 Perussuomalaisten lähiajan tavoiteohjelmassa kannatetaan

konservatiivisia arvoja vastustamalla samaa sukupuolisten avioliittoja ja

adoptio-oikeutta. Laki- ja järjestysperiaatteen mukaisesti puolue peräänkuuluttaa

tiukkaa otetta rikollisuuden torjunnassa ja kannattaa poliisien määrärahaa korotusta.

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen ei tässä ohjelmassa kuitenkaan viitata millään

tavalla. Ensimmäiseksi ohjelmassa nostetaan suomalaisten edun ajaminen ja se,

että Perussuomalaiset tuovat keskusteluun asioita, joista muut puolueet eivät

mieluiten keskustelisi. (Perussuomalaiset, 2005)

Viimeisimmässä, vuoden 2019 periaateohjelmassa Perussuomalaiset kertovat

edelleen olevansa kristillissosiaalinen puolue. He kannattavat ohjelmassaan

kansallismielisyyttä ja Suomen itsemääräämisoikeutta. Perussuomalaiset kertovat

ohjelmassaan olevansa muista poiketen suorapuheinen puolue, joka ei täytä
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ohjelmiaan vaikeaselkoisella kielellä vaan kertoo asiat niin kuin ne ovat. Puolue

tavoittelee kestävää kehitystä, minkä mukaan Suomi tulisi jättää seuraaville

sukupolville parempikuntoisena niin taloudellisesti kuin myös ekologisesti.

(Perussuomalaiset, 2018)

Perussuomalaisten periaate- ja lähiajan tavoiteohjelmista on mahdollista huomata,

ettei ilmasto- ja ympäristökysymykset ole heidän agendallaan kaikkein tärkeimpiä

asioita kuten Vihreille, mikä näkyy Vihreiden periaateohjelmassa ja muissa

ohjelmissa. Perussuomalaiset eivät ole nostaneet ilmasto- ja ympäristökysymyksiä

ensimmäisiksi asioiksi omissa ohjelmissaan, jos niitä on edes ohimennen mainittu.

Tästä voi huomata, kuinka puolueet on perustettu aivan erilaisista lähtökohdista,

mikä on nähtävissä niiden ohjelmien painotuksista ja sisällöistä.

Perussuomalaiset ovat SMP:n perinteen jatkaja, joka vastusti “rötösherroja”

rehellisten kansalaisten puolesta. Vuosien varrella Perussuomalaisissa on ollut

erimielisyyttä siitä, kuinka paljon maahanmuuttoa tulisi painottaa. Tämä oli yksi

syistä, mikä osittain lopulta johti puolueen kahtiajakoon. Perussuomalaiset on

kuitenkin sittemmin panostanut ympäristöpolitiikasta kertomiseen periaateohjelmien

ulkopuolisissa ohjelmissa muun muassa vaaliohjelmissa. Vihreät sen sijaan

perustettiin erilaisten luonnonsuojelijoiden ja feministien yhteenliittymänä ja sen

vuoksi painotus on ympäristöpolitiikassa. Jakolinjana Vihreillä oli aikoinaan biologien

ja yhteiskuntatieteilijöiden välinen kiista, mikä lopulta johti myös organisaation

jakautumiseen kahtia.

2.3 Vihreistä ja oikeistopopulisteista

Vihreät puolueet ilmestyivät Euroopassa pian sen jälkeen, kun ympäristöstä tuli iso

poliittinen aihe 1970- ja 80-luvuilla. Valtaosa niistä perustettiin kyseisten

vuosikymmenien aikana ja olivat osa kansainvälistä ympäristö- ja rauhanliikettä.

Vihreät puolueet ovat pääsääntöisesti puolueita, joita yhdistää ympäristön tärkeys,

vasemmistolaisuus ja libertaanius, mutta myös pieni joukko keskustalaisia ja

oikeistolaisia vihreitä puolueita, kuten esimerkiksi Latviassa ja Tshekissä. (Carter,

2013, s. 74-75,79, 85)
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Euroopan maissa, joissa ei ole vahvaa vihreätä puoluetta, roolia vihreänä

vaihtoehtona hoitaa usein vasemmistolainen puolue, kuten esimerkiksi on tilanne

Norjassa ja Tanskassa. Huolimatta vihreiden puolueiden noususta Euroopassa,

tutkimuksen mukaan valtaapitäville puolueille ympäristö ei ole noussut tärkeimmäksi

aiheeksi niiden puoluepolitiikassa. Ympäristö on nostettu vaaliohjelmissa viiden

tärkeimmän politiikan osa-alueisiin, 25% sosiaalidemokraateilla ja 29%

keskustaoikeistolla. Näyttää siltä, että mahdollisesti niiden maiden välillä, joissa on

menestyvä vihreä puolue ja niiden maiden, joissa ei ole, ei ole eroa sen suhteen,

kuinka “vihreitä” muut puolueet ovat. (Carter, 2013, s. 86, 88)

Ilmastonmuutos on aihe, josta myös monet oikeistolaiset poliitikot ovat olleet

kiinnostuneita, kuten aikoinaan David Cameron ja Jacques Chirac. Toisaalta

oikeistolaisiin puolueisiin kuuluu myös joitakin puolueita, jotka eivät mainitse

ympäristöä vaaliohjelmissaan juuri lainkaan kuten esimerkiksi Australiassa ja

Italiassa. Vaikka valtapuolueet ovat tulleet vihreiden alueelle, ne eivät ole tehneet

sitä yhtä radikaalisti kuin vihreät puolueet. Sosiaalidemokraatit ovat useimmiten

vihreämpiä kuin keskustaoikeistolaiset ja kristilliset puolueet. (Carter, 2013, s. 90,

92)

Oikeistopopulistien näkemyksiä ilmastonmuutoksesta on myös tutkittu.

Oikeistopopulismi ei ole Euroopassa ilmiönä uusi, mutta viime vuosina se on ollut

nousussa (Lockwood, 2018, s. 712). Populistit kampanjoivat korruptoitunutta eliittiä

vastaan ja ovat rehellisten kansalaisten puolella, mutta oikeistopopulistien joukossa

on myös muun muassa nativisteja (Lockwood, 2018, s. 713).

Yhdessä tutkimuksessa käytiin läpi 13 eri oikeistopopulisti puolueen ohjelmaa, joista

12:sta puolueiden linjana oli ympäristövastainen, ainoana poikkeuksena oli yksi

kreikkalainen puolue. Puolueiden skeptisyydessä oli sävyeroja, osa vastusti

esimerkiksi uusiutuvaa energiaa. Suurin osa puolueista vastusti ympäristöveroja.

Olemassa on myös keskustaoikeisto valtapuolueita, joiden sisällä on populistisia

siipiä, jotka ovat skeptisiä ilmastonmuutosta kohtaan kuten esimerkiksi Australiassa

ja Kanadassa. Tämä on kuitenkin usein vain maissa, joissa on kaksi

puoluejärjestelmä. (Lockwood, 2018, s. 715-716)
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Oikeistopopulistit Euroopassa eivät suoranaisesti kiellä ilmastonmuutosta, mutta

keskittyvät enemmän muihin politiikan osa-alueisiin. Useimmiten he suhtautuvat

aiheeseen skeptisesti, ja vastustavat sekä uusiutuvia energialähteitä ja

ympäristöveroja, mutta osalle uusiutuvat energialähteet ovat hyväksyttävissä.

(Lockwood, 2018, s. 171, 725-726).

3. ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

3.1 Ympäristötietoisuuden kasvu

Kyselytutkimusten mukaan suomalaiset ovat varsin ympäristötietoista kansaa.

Tämän on nähtävissä esimerkiksi Ylen vuonna 2018 tehdyn kyselytutkimuksen

tuloksista, joiden mukaan suomalaisista melkein kaksi kolmasosaa (59 %) piti

ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana ja suomalaisista 30 prosenttia piti

ilmastonmuutosta melko vakavana ongelmana (Yle Uutiset, 2018). Tämän vuoden

alussa julkaistussa tutkimuksessa vähän yli puolet suomalaisista toteaa, kuinka

kaikkien suomalaisten tulisi omatoimisesti muuttaa toimintaansa

ympäristöystävällisemmäksi, jotta ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä (Yle

Uutiset, 2020).

Ympäristötietoisuus niin maailmalla kuin Suomessa nousi tietoisuuteen maailman

sotien jälkeisenä aikana. Toisen maailmansodan jälkeen ihmiset alkoivat kiinnittää

huomiota ympäristön laatuun enemmän kuin aikaisemmin. Ympäristöstä

huolehtiminen oli osa paradigman muutosta, jossa hyvinvoinnin käsite laajeni

materiaalisen ulottuvuuden lisäksi tarkoittamaan myös elinympäristön hyvinvointia

(Hays, 2000, s. 22 & 24).

Ympäristötietoisuudelle tärkeä tekijä oli vuonnna 1962 julkaistu Rachel Carsonin

teos nimeltä “Hiljainen kevät”. Kirjan on todettu johtaneen modernin

ympäristöliikkeen syntymiseen ja ensimmäistä kertaa suuri yleisö saatiin

kiinnostumaan villilintujen hyvinvoinnista. Teoksessa Carson kertoi, kuinka linnut

olivat joutuneet tehotuotannon uhreiksi (Carson, 1962, s. 90-91) (Jameson, 2012, s.

22 & 24). Vuosi ilmestymisen jälkeen kirja käännettiin suomen kielelle ja se oli osa
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kirjallisuutta, joita myös suomalainen ympäristöliike luki (Mickelsson, 2015, s. 227),

ja josta myöhemmin syntyi Vihreä liike.

Teoksessaan Carson kertoi minkälaisia negatiivisia vaikutuksia

dichlorodiphenyltrichloroethane eli DDT:llä oli niin ihmisiin kuin ympäristöön. Kirjan

julkaisemisen seurauksena muun muassa Yhdysvaltojen liittovaltio aloitti presidentti

Kennedyn aikana tutkimuksen DDT:n vaikutuksista ja teki päätöksen DDT:n

kieltämisestä lailla. DDT oli kehitetty alunperin vuonna 1873, mutta vasta 1930-luvun

lopulla huomattiin, että sitä on mahdollista käyttää tehokkaana hyönteismyrkkynä.

Aineen avulla onnistuttiin vähentämään merkittävästi muun muassa malarian

leviämistä Etelä-Afrikassa vuosien 1946 ja 1958 välisenä aikana. 1950-luvulla

kuitenkin jo alettiin huomata, että aineella on myös haittavaikutuksia, kun Ruotsissa

todettiin hyttysten kuolevan niiden koskettaessa maitotuotteita, jotka sisälsivät

DDT:tä. (Bouwman & Bornman & van den Berg & Kylin, 2013, s. 237-274)

Siitä huolimatta, että DDT:n haittavaikutukset ovat olleet jo hyvin pitkään tiedossa,

sen käytöstä ei ole onnistuttu vieläkään luopumaan kokonaan. Maailman

Terveysjärjestö WHO:n mukaan DDT:llä on edelleen tarvetta malarian torjunnassa,

koska tällä hetkellä ei ole minkäänlaista vaihtoehtoista ainetta, jolla voitaisiin

tehokkaasti estää taudin leviämistä. WHO:n mukaan on kuitenkin suuri tarve kehittää

vaihtoehtoisia aineita ja menetelmiä malarian torjumiseen DDT:n haittavaikutusten

vuoksi. (Maailman Terveysjärjestö, 2011, s. 2 & 8)

3.2 Ilmastonmuutos ja kansainväliset ilmastosopimukset

Ilmastotiede oli myös alkanut kehittymään toisen maailmansodan jälkeisenä aikana.

1980-luvulla tieteilijät alkoivat epäillä, että ihmisten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt

vahingoittavat ilmastoa ja ilmastonmuutoksesta tuli tärkeä osa ympäristötietoisuutta.

(Hays, 2000, s. 59-60)

Varsinainen käännekohta ilmastonmuutoskeskustelussa tapahtui vasta vuonna

1988. Kyseisenä vuonna NASA:n Goddard Institute for Space Studies johtaja James

Hansen esitelmöi Yhdysvaltojen kongressin valiokunnassa ihmisen roolista

ilmastonmuutoksessa (The New York Times, 24.6.1988). Puheenvuorossaan James
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Hansen (1988, s. 45) kertoi kuulijoille vuosia kestäneiden tutkimusten tuloksista,

joiden mukaan ihmiset ovat hiilidioksipäästöllään aiheuttaneet niin sanotun

kasvihuoneilmiön. Maapallon ilman lämpötila on noussut ihmisten toimien takia, ja

1980-luku oli siihenastisten mittauksien mukaan kaikkien aikojen lämpimin

vuosikymmen.

James Hansen esitti Yhdysvaltojen kongressin valiokunnalle mallinnuksen, jossa oli

kolme erilaista skenaariota siitä, miten ilmasto muuttuu ihmisten toiminnan

seurauksena. Mallissa A ihmiskunta jatkaa päästöjen kasvua, mikä saattaisi johtaa

hälyttävään ilmastonlämpenemiseen. Sen sijaan mallissa C ihmiskunta leikkaisi

dramaattisesti päästöjä ja lakkauttaisi nettopäästöt vuoteen 2000 mennessä, mikä

mahdollisesti hillitsisi ilmaston lämpenemistä. (Hansen, 1988, s. 46)

Vuonna 1988 Yhdistyneet kansakunnat perusti Hallitustenvälisen ilmastopaneelin eli

IPCC:n, jonka tehtävänä on koota yhteen tiedeyhteisön tutkimusten tuloksia ja

arviointeja. Tuloksia ja arviointeja kootaan yhteen niin sanottuun IPCC:n arvion

raportteihin, joiden tarkoituksena on informoida poliittisia päättäjiä ja suurta yleisöä

ilmastotieteen tilasta (Ilmastotieteen laitos). IPCC julkaisi ensimmäisen

ilmastoraporttinsa vuonna 1990, mikä on vain kaksi vuotta James Hansenin

esitelmän jälkeen. Raportin mukaan on täysin varmaa, että maapallon lämpötila on

korkeampi kasvihuoneilmiön takia kuin mitä se olisi ilman ihmisten aiheuttamia

päästöjä (IPCC, 1990, s. 52). Ensimmäisessä ilmastonmuutosraportissa suositellaan

globaalia ratkaisua, jossa vaiheittain vähennetään hiilidioksidipäästöjä, jotta ilmaston

lämpeneminen voidaan pysäyttää (IPCC, 1990, s. 56-57). Hansenin esitelmän tavoin

raportissa esiteltiin erilaisia mallinnettuja skenaarioita siitä, miten ilmaston

keskilämpötila muuttuisi, jos ihmiskunta vähentäisi päästöjä tai mitä tapahtuisi

tilanteessa, missä päästöjä ei vähennettäisi (IPCC, 1990, s. 61).

Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1992 Brasiliassa allekirjoitettiin ensimmäinen

kansainvälinen ilmastosopimus nimeltä Yhdistyneiden kansakuntien

ilmastonsuojelun puitesopimus. Sopimuksessa 172 maata allekirjoitti dokumentin,

jossa maat hyväksyivät sen tosiasian, että ihmiset ovat päästöillä aiheuttaneet

kasvihuoneilmiön, mikä on johtanut maapallon lämpenemiseen. Tämän lisäksi maat

sitoutuivat tulevaisuudessa aloittamaan kansainvälisen tason toimia, joilla tähdättiin
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päästöjen vähentämiseen ja sitä kautta ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen

(Yhdistyneet Kansakunnat, 1992, s. 4). Sopimuksessa todetaan myös, kuinka

teollisuusmailla on suurin vastuu päästöjen vähentämisessä, ja tulevien sopimusten

täytyy ottaa huomioon kehitysmaiden taloudellinen tilanne, missä päästöjen

vähentämisessä on erityisiä haasteita (Yhdistyneet Kansakunnat, 1992,  s. 2).

Vuonna 1997 allekirjoitettiin ensimmäinen kansainvälinen sopimus, mikä sisälsi

sitovia maakohtaisia päästöjen vähennystavoitteita teollisuusmaille. Kioton

pöytäkirjassa sovitut asiat tulivat voimaan alkuvuodesta 2005, joita myöhemmin

vuoden 2005 lopulla täydennettiin. Sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuosien

2008 ja 2012 välisenä aikana maiden oli tarkoituksena saavuttaa tavoitellut

päästövähennykset (Yhdistyneet Kansakunnat, 2008 s. 12-13). Sopimuksen

ulkopuolelle jäi kuitenkin teollisuusmaista Yhdysvallat, joka ei koskaan ratifioinut

sopimusta. Kanada perääntyi sopimuksesta vuonna 2011.

Seuraavaksi vuonna 2009 Kööpenhaminassa yritettiin sopia uudesta

ilmastosopimuksesta. Konkreettisista päästötavoitteista ei kuitenkaan päästy

sopimuksessa yhteisymmärrykseen eri maiden välillä. Kööpenhaminassa maat

kuitenkin allekirjoittivat julistuksen, missä ne totesivat ilmastonmuutoksen olevan

aikamme suurin haaste ja tähän haasteeseen vastaamista varten päästöjen

vähennykset ovat välttämättömiä (Yhdistyneet Kansakunnat, 2009, s. 5).

Kööpenhaminan ilmastokokouksessa osallistujamaat sitoutuivat myös noin 2

celiusasteen tavoitteeseen, minkä mukaisesti ilmaston ei tulisi antaa lämmetä sitä

enempää, ja tämä tulee tehdä sekä tieteen että oikeudenmukaisuuden mukaisesti

(Yhdistyneet Kansakunnat, 2009, s. 5).

Viimeisin ilmastosopimus on vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimus. Sopimuksen

allekirjoittaneet maat sitoutuvat pitämään ilmaston lämpenemisen alle 1,5

celciusasteessa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja rahoittamalla vihreää

teknologiaa (Yhdistyneet Kansakunnat, 2015, s. 3). Jokainen allekirjoittanut maa

määrittelee itse oman tavoitteensa ja suunnitelman minkä avulla tavoitteeseen

päästään (Yhdistyneet Kansakunnat, 2015, s. 4). Kunnianhimo tavoitteiden suhteen

vaihtelee merkittävästi eri maiden kesken. Korkeapäätöisten maiden kuten

esimerkiksi Kiinan ja Intian tavoitteet ovat varsin vähäisiä. Kiina on lupautunut
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vähentämään päästöjä vuoden 2030 jälkeen, mikä arvioiden mukaan tulee

tapahtumaan sen taloudellisen kehityksen mukaisesti joka tapauksessa, ja Intia

puolestaan ei tehnyt minkäänlaisia konkreettisia lupauksia päästöjen vähentämisestä

(Cass, 2017). Yhdysvallat sen sijaan oli yksi niistä maista, jotka lupautuivat

tekemään paljon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta perääntyi sopimuksesta

vuoden 2017 kesällä (The White House, 2017).

IPCC on vuosien varrella julkaissut monia erilaisia raportteja, joista viisi on ollut niin

sanottuja arviointiraportteja kuten järjestön ensimmäinen ilmastoraportti vuonna

1990. Viimeisin arviointiraportti on vuodelta 2014, jossa IPCC:n mukaan ihmisten

aiheuttama ilmastonmuutos on edelleen erittäin suuri ongelma ja lähiaikojen

muutokset ilmastossa ovat aiheuttaneet jo ongelmia ympäristölle (IPCC, 2014, s. 2).

Raportissa todetaan myös, kuinka vuosien 1983 ja 2012 välinen aika on kaikkein

lämpimin kolmenkymmenen vuoden aikakausi viimeisten 1400 vuoden aikana

pohjoisella pallonpuoliskolla (IPCC, 2014, s. 2). IPCC:n mukaan tarvitaan lisätoimia,

jotta ilmastonmuutoksesta johtuvat peruuttamattomat ongelmat voidaan estää ja mitä

nopeammin toimiin ryhdytään, sitä paremmat mahdollisuudet on estää ilmaston

lämpenemisestä aiheutuvia haittoja (IPCC, 2014, s. 17).

Kansainvälisiä ilmastosopimuksia on allekirjoitettu vuosien varrella useita, mutta

niiden menestys on ollut vaihtelevaa. Suomessa on myös julkaistu omia kansallisia

ilmastostrategioita vuosina 2001, 2005, 2008, 2013 ja 2016. Suomen strategisena

tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosentilla ennen vuotta 2050

vuoden 1990 tasosta (Valtioneuvosto, 2016, s. 5). Tämä on tavoitteena saavuttaa

Suomessa kansallisella lainsäädännöllä eduskunnan johdolla, jonka lopullisena

tavoitteena on hiilineutraali Suomi (Valtioneuvosto, 2016, s. 62). Tämän lisäksi

vuonna 2018 kaikki eduskuntapuolueet Perussuomalaiset puoluetta lukuunottamatta

sitoutuivat yhteisiin ilmastopolitiikka tavoitteisiin. Puolueet sitoutuivat muun muassa

Pariisin sopimuksessa mainittuun keskilämpötilan nousun rajoittamiseen alle 1,5

lämpöasteen (Valtioneuvosto, 2018).
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4. TUTKIMUSTEORIA, AINEISTO JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

4.1 Stephen Toulmin

Stephen Toulmin oli Kenneth Burken ja Chaim Perelmanin tavoin osa retoriikan

tutkimuksen uudelleen tulemista. Kaikki kolme julkaisivat merkkiteoksensa

1950-luvulla, aikana, jolloin retoriikan ja argumentaation tutkiminen ei ollut yleistä.

Vaikka heidän näkökulmansa poikkeavat toisistaan, heitä yleisesti pidetään osana

samaa niin sanottua uutta retoriikkaa. (Summa, 1996, s. 51-52)

Perelmanille tärkeä yleisönäkökulma ei esimerkiksi ole osa Toulminin mallia.

Stephen Toulminin kirjan perusteella voidaan todeta, että teoksen oletettu yleisö on

filosofit. Tämä on mahdollista huomata siitä, kuinka hän kritisoi muodollista logiikkaa.

Toulmin viittaa teoksessaan retoriikkaan vain muutaman kerran ja käyttää

Aristoteleen analyyttistä syllogismia esimerkkinä syllogismin heikkoudesta. (Summa,

Hilkka,1996 ,s. 74-75)

Kuuluisa esimerkki syllogismista on väite Sokratestin kuolevaisuudesta. Väite on

seuraavanlainen: Sokrates on tiettävästi ihminen ja ihmiset ovat tunnetusti

kuolevaisia. Tämän perusteella on mahdollista tulla johtopäätökseen siitä, että

Sokrates on myös kuolevainen. Toisaalta tätä esimerkkiä käytettäessä Aristoteles

tiesi Sokrateksen kuolevaisuuden, koska tämä oli jo menehtynyt juotuaan myrkkyä.

Tämänlainen malli on joka tapauksessa Toulminin mukaan aivan liian

yksinkertaistettu.

Stephen Toulmin julkaisi vuonna 2003 teoksensa: Argumentit: Luonne ja käyttö.

Omien sanojensa mukaan Toulminin tarkoituksena oli kritisoida 1900-luvun

epistemologiaa ja deduktiivista päättelyä (Toulmin, 2003, s. 7 &11). Myöhemmän

painoksen esipuheessa hän kertoi, kuinka hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut

missään vaiheessa tarkoituksena luoda niin sanottua “Toulminin mallia”, mutta tästä

irtisanoutuminen olisi ollut Toulminin mukaan epäkohteliasta, koska mallin ansiosta

kirja on ollut painossa ensimmäisestä julkaisusta lähtien (Toulmin, 2003, s. 7 & 9).
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Toulminin malliksi muodostunut kaava esiintyy teoksen viidestä kappaleesta lähinnä

kolmannessa. Tämän jälkeen malliin ei juurikaan viitata muuta kuin paikoittain. Tämä

on ehkä merkki siitä, että Toulmin tarkoitti mitä sanoi kertoessaan, ettei hänellä ollut

tarkoituksena kehittää mitään erityistä argumentaatio mallia. Hänen muut teoksensa

keskittyivät käsittelemään pääsääntöisesti epistemologiaa (Summa, 1996, s. 73).

4.2 Toulmin terminologia

Toulminin mallissa claim eli väite on pääpointti, mikä yritetään kertoa yleisölle kuten

esimerkiksi fakta, arvo tai policy, ja että väite pitää paikkaansa (Toulmin, 2003, s.

130). Kun kontekstina on puolueohjelman ympäristö tai ilmasto-osuus, niin väitteenä

voisi esimerkiksi olla se, että “Suomen täytyy tehdä enemmän ilmaston hyväksi” tai

“nykyiset ilmastotoimet aiheuttavat lisää päästöjä”. Näitä väitteitä sitten tuetaan

erilaisilla päättelyillä ja yhdistävillä arvoilla.

Yksi tapa antaa tukea väitteelle on looginen päättely ja todistus väitteen

luotettavuudesta, kuten esimerkiksi johonkin asiantuntija tai auktoriteetti lähteeseen

viittaaminen kuten IPCC:n raporttiin. Tällainen todistelu, lähteen luotettavuus,

analyysi tai päättely on niin sanottu grounds eli lähtötiedot, jolla vastataan

kysymykseen “mitä perusteita sinulla on väitteesi tueksi” (Toulmin, 2003, s. 130).

Tämä voi esiintyä yksinkertaisena toteamuksena, että “YK:n kansainvälisen

ilmastopaneelin mukaan tarvitaan lisätoimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi”.

Vaihtoehtoisesti päättelynä voisi olla se, että “teollisuuden siirtäminen ulkomaille

lisää päästöjä, koska ympäristöstandardit ovat heikommat ulkomailla”.

Tämän lisäksi Toulmin mallissa on warrant eli oikeutus. Sen tehtävänä on

päättelyhyppy, joka yhdistää väitteen ja lähtötiedot (Toulmin, 2003, s. 131), kuten

esimerkiksi seuraavanlainen päättelyhyppy: “jos henkilö on kasvissyöjä, niin hän on

vihreä eikä perussuomalainen.” Oikeutuksena voi toimia myös yhteiset arvot kuten

esimerkiksi ympäristöystävällisyys. Toisena esimerkkinä voisi olla esimerkiksi

“henkilö kannattaa yksityisautoilua, joten hän on perussuomalainen eikä vihreä”.

Tässä taustaoletuksena saattaisi olla huoli haja-asutuksen elinvoimaisuudesta.
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Backing eli taustatuella annetaan lisäperusteluita ja oikeutusta väitteelle (Toulmin,

2003, s. 137). Jos oikeutukselle “henkilö on perussuomalainen, hän ei ole

kasvissyöjä” haetaan lisäperusteita, perusteena voisi esimerkiksi olla toteamus siitä,

ettei ympäristö ole perussuomalaisille tärkein politiikan osa-alue, joten tämä lisää

todennäköisyyttä sille, ettei kasvissyöjä ole perussuomalainen. Taustatukena

ilmastonmuutos kontekstissa voi olla esimerkiksi se, että ilmastonmuutoksella voi

olla katastrofaalisia seurauksia.

Väitteen varmuutta säädellään qualiferilla eli laatumääreellä (Toulmin, 2003, s.

134-135), jolloin väitteeseen kasvissyöjän puoluekannasta Perussuomalaisten ja

Vihreiden välillä lisätään “todennäköisesti Vihreiden kannattaja”, tai “hän kannattaa

yksityisautoilua, joten hän saattaa olla perussuomalainen”. Laatumääreellä

vastataan kysymykseen siitä, kuinka voimakkaasti henkilö väittää asiaansa.

Viimeisenä Toulmin mallissa on rebuttal eli vastatodistus, jolla hyväksytään se, että

argumentissa on jotain rajoitteita tai poikkeuksia (Toulmin, 2003, s. 77). Voidaan

esimerkiksi todeta, että “sataprosenttista varmuutta ilmastonmuutoksen

tulevaisuudesta emme voi taata, mutta nykytieteen mukaan tarvitsemme lisätoimia.”

4.3 Toulminin malli

Ymmärtämisen helpottamiseksi Toulmin käyttää mallissaan usein kaavoja, joiden

avulla on helppo seurata, miten malli toimii. Hän käyttää ensimmäisessä

esimerkissään ainoastaan väitettä, lähtötietoa ja oikeutusta, joka kaavana näyttää

seuraavanlaiselta (Toulmin, 2003, s. 132).

Kaavassa lähtötieto tarkoittaa vastausta kysymykseen: mitä perusteluita väitteelle

esitetään. Oikeutuksen tehtävänä on yhdistää lähtötieto ja väite yhteen esimerkiksi
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vetoamalla johonkin yhteiseen arvoon. Jos tämä yksinkertainen malli esitetään siten,

että siinä on termien sijasta oikea argumentti niin se saadaan näyttämään

seuraavanlaiselta:

Argumentti kirjoitetussa muodossa voisi esimerkiksi olla se, että “IPCC:n mukaan on

ensiarvoisen tärkeää, että Suomi tekee enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi,

jotta tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen planeetta”. Lisätoimien kannattaminen on

se, mistä lukijoita tai kuulijoita yritetään saada vakuuttuneiksi, jota perustellaan

vetoamalla auktoriteettiin ja kaiken taustalla on huoli tulevista sukupolvista. Jos

tähän argumenttiin lisätään seuraavaksi taustatuki, se voisi esimerkiksi olla, että

ilmastonmuutoksella olisi katastrofaalisia seurauksia maapallolle. Tämä lisää

samalla oikeutuksen painoarvoa.

Viimeiset kaksi osaa Toulminin mallissa ovat laatumääre ja vastatodistus, joilla

kuvataan, kuinka voimakkaasti asiaa väitetään ja sisältääkö argumentti jotain

heikkouksia. Ilmastonmuutoskontekstissa tämä voidaan ilmaista esimerkiksi, että
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toimet ovat tärkeitä, koska ilmastonmuutoksen uhka on todennäköinen. Laatumääre

voidaan jättää myös ilmaisematta, jolloin usein väite nähdään täysin varmana

asiana. Kun tähän argumenttiin lisätään vielä vastatodistus se, että “ellei maapallon

luonnollinen ilmaston vaihtelu korjaa tilannetta”, niin tämän jälkeen Toulminin malli

kokonaisuudessa näyttää seuraavanlaiselta.

4.4 Puolueorganisaatio

Puolue-sanan latinalainen alkuperä tarkoittaa jotain osaa suuresta kokonaisuudesta,

joka voi esiintyä esimerkiksi ideologisena ryhmittymänä

vasemmisto-oikeisto-akselilla (Paloheimo & Raunio, 2008, s. 12). Vasemmiston ja

oikeiston välinen jaottelu alkoi Ranskan vallankumouksen aikana, jolloin salin

oikealla puolella istuvat kannattivat status quota ja vasemmalla laidalla istuvat

kannattivat vallankumousta (Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio, 2008, s. 12 & 15).

Tämän akselin lisäksi puolueet asettuvat eri asioissa erilaisille jakolinjoille, kuten

esimerkiksi kuinka puolueet suhtautuvat Euroopan integraation ja mitä ekologista

ajattelua puolueet edustavat (Paloheimo & Raunio, 2008, s. 12-13 & 15). Näitä

puolueita Suomessa edustaa Perussuomalaiset, jotka vastustavat Euroopan

integraation syventämistä ja suhtautuvat skeptisesti joihinkin ympäristönsuojeluun

liittyvistä asioista. Vihreät sen sijaan esiintyvät näissä asioissa Perussuomalaisten

vastakkaisena vaihtoehtona.

Puolueet toimivat erilaisissa ympäristöissä, jotka vaihtelevat puolueiden määrän

mukaisesti, ja nämä on jaettu perinteisesti neljään eri puoluejärjestelmään.
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Puolueiden välinen kilpailu määräytyy sen mukaan, kuinka monen puolueen kanssa

ne joutuvat kilpailemaan, jos joutuvat kilpailemaan ollenkaan.

Kaksipuoluejärjestelmässä molemmat puolueet kilpailevat keskellä olevista

äänestäjistä, joten puolueet useimmiten ei yritä erottautua liian voimakkaasti

toisistaan. Sen sijaan yksipuoluejärjestelmässä ei ole kilpailua, koska vaaleissa ei

ole mahdollista kilpailla valtapuolueen kanssa. Suomessa on monipuoluejärjestelmä,

jossa useita eri puolueita, jotka kilpailevat keskenään ja täten äänestäjillä on kattava

määrä erilaisia vaihtoehtoja, joista on mahdollista valita. Viimeisenä

puoluejärjestelmänä on yksi dominoiva puolue, joka on päässyt asemaansa ja pitää

sitä yllä vapaissa vaaleissa. (Paloheimo & Raunio, 2008, s. 16-17)

Puolueet ovat siis ryhmiä, jotka pyrkivät pääsääntöisesti vaikuttamaan politiikkaan

asettamalla vaaliehdokkaita eri vaaleihin, jotta valituksi tulemisen jälkeen puolue

pystyy vaikuttamaan maan asioihin esimerkiksi eduskunnasta käsin. Tämä tapahtuu

mieluiten hallituksessa. Ideaalin version mukaan puolue edustaa äänestäjien etua.

Puolueiden jäsenet usein sitoutuvat johonkin ideologiseen suuntaukseen, ja ovat

aatteellisesti jossain määrin yhtenäisiä. He pääsääntöisesti kantaa moniin eri

politiikan osa-alueisiin. Tultuaan valituksi vaaleissa puolueen edustajat tavoittelevat

jäsenilleen aineellisia ja muita etuja. (Wiberg, 2006, s. 49 & 45)

Yksi puolueiden tärkeimmistä tehtävistä on vaaleissa menestyminen, koska sitä

kautta on mahdollista vaikuttaa asioihin, jos ei suoraan niin ainakin välillisesti, kun

muut puolueet vaaran uhatessa omaksuvat kilpailijoiden näkemyksiä. Vaaleissa

puolueet pyrkivät erottautumaan muista puolueista positiivisesti, mutta vaalien

jälkeen puolueet yrittävät löytää yhteistä muiden puolueiden kesken

hallitusyhteistyön vuoksi (Wiberg, 2006, s. 50). Jos kuitenkin erottautuu liikaa muista

puolueista on vaarana joutua paitsioon, ja hallitukseen pääseminen vaikeutuu

(Wiberg, 2006, s. 50-51).

Nykyään puoluejärjestöt eivät ole yhtä merkityksellisessä asemassa vaaleissa kuin

ennen. Sen sijaan ehdokkaiden henkilökohtaiset tukijärjestöt ovat merkittävä osa

kampanjointia ja internet on mahdollistanut uudenlaisia tapoja levittää

vaalimateriaalia. Haasteena puolueilla on kuitenkin se, kuinka saada houkuteltua
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ehdokkaita jäsenistöstään samalla kun puoluejärjestöjen toiminta on taantunut

(Kuitunen, 2008, s. 132).

Puolueet ovat organisoituneet siten, että jäsenet kuuluvat useimmiten johonkin

puolueen paikallisjärjestöön ja sitä kautta ovat varsinaisen puolueen jäseniä.

Paikallisjärjestöjä ovat muun muassa erilaiset osastot ja piirijärjestöt. Tämän lisäksi

jäsenet voivat liittyä joihinkin erityisjärjestöihin, kuten esimerkiksi Vihreiden nuorten

ja opiskelijoiden liittoon. Paikallistasolla johtopaikoille päätyy useimmiten ne henkilöt,

jotka on onnistuttu suostuttelemaan ottamaan osaston johtopaikan. (Sundberg,

2008, s. 64-65)

Valtaa puolueessa todellisuudessa käyttää kuitenkin puoluekokous. Riippuen

puolueesta se kokoontuu muutaman vuoden välein ja Vihreiden tapauksessa joka

vuosi. Puoluekokouksissa päätetään puolueen puheenjohtajan valinnasta ja

puolueen erilaisista ohjelmista kuten vaali-ja periaateohjelmista. Tällä tavoin

puoluekokous luo puolueen suunnan asiasisällön ja henkilövalintojen kautta.

Puoluekokouksessa hyväksytyt esitykset eivät kuitenkaan tarkoita, että ne

hyväksyttäisiin eduskunnassa vaikka puolue olisikin hallituksessa, koska

monipuoluejärjestelmän hallitusneuvotteluissa kaikki puolueet joutuvat tekemään

kompromisseja. Kaksipuoluejärjestelmässä puoluekokousten päätöksillä on

suurempi painoarvo, koska vastaavanlaisia neuvotteluita ei tarvitse käydä.

(Sundberg, 2008 s. 68-69)

Puoluekokousten välillä puoluevaltuusto toimii puolueen korkeimpana

päätäntäelimenä ja kokoontuu tarvittaessa muutaman kerran vuodessa, jossa

valtuusto voi päättää esimerkiksi osallistuuko puolue hallitukseen

hallitusneuvotteluiden jälkeen. Osassa puolueissa puoluevaltuusto päättää myös

siitä kuka valitaan puolueen presidenttiehdokkaaksi. Valtuustossa on edustettuna

paikallisia piirijärjestöjä, joten sitä kautta paikallisilla järjestöillä on mahdollista

vaikuttaa puolueen toimintaan puoluekokousten ulkopuolella. (Sundberg, 2008, s.

70-71)

Puolueissa korkeinta toimeenpanovaltaa käyttää kuitenkin puoluehallitus.

Suurimmassa osassa puolueista puoluekokous valitsee puoluehallituksen.
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Puolueiden hallitukset kokoontuvat lähes viikoittain, jolloin ne keskustelevat

politiikkaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Puoluehallitus on käytännössä se taho,

jota kautta hallituspuolueet suunnittelevat maan hallituksen tulevia päätöksiä ja miten

toimitaan muun muassa kompromissi kysymyksissä. Oppositiossa puoluehallitukset

voivat toimia huomattavasti vapaammin, mutta useimmiten kompromisseja tehdään

muiden oppositiopuolueiden kanssa. (Sundberg, 2008, s. 71-72)

Puolueiden puheenjohtajat ovat puolueiden näkyvimpiä nimiä, joiden merkitys on

korostunut entistä enemmän viime vuosikymmeninä ja puheenjohtajat ovat uutisissa

jatkuvasti. Puheenjohtajaan henkilöityy niin puolueen vaalimenestys kuin tappiot.

Puheenjohtajien tehtävänä on viestiä kannattajille puolueen näkemyksiä,

kampanjoida vaaleissa ja neuvotella muiden puolueiden kanssa kompromisseja,

jotka eivät välttämättä tyydytä kannattajia. Tämän kaiken lisäksi 1980-luvulta lähtien

puheenjohtajat ovat myös samanaikaisesti toimineet ministereinä hallituksissa, jos

he ovat onnistuneet saamaan puolueensa hallitukseen. (Sundberg, 2008, s. 73-74)

Eduskunnassa puolueet ovat ryhmittäytyneet puolueryhmiksi, joissa vallitsee

puolueen sisäinen kuri ja ei ole sijaa sooloilulle. Puolueryhmät koostuvat puolueen

kansanedustajista ja niitä johtaa ryhmän puheenjohtaja. Suurilla ryhmillä on myös

erilaisia työryhmiä puolueryhmän sisällä. Puolueilla on myös oma kanslia, joka

koostuu työntekijöistä, joiden työnimikkeet vaihtelevat asiantuntijoista poliittisiin

avustajiin. Kaikilla edustajilla on myös oma avustaja, joka toimii käytännössä

verorahoilla kustannettuna puolueentyöntekijänä. (Wiberg, 2008, s. 164-165)

Puolueryhmissä valtaa käyttävät lähinnä johto eikä rivikansanedustajilla ole juurikaan

vaikutusmahdollisuuksia, kun puolueryhmä muodostaa kantaa eri asioihin (Wiberg,

2008, s. 167). Lakialoitteista äänestettäessä puolueet ovat ryhmäkurin alaisia, ja

useimmiten yhtenäisiä eikä suuria irtiottoja juurikaan nähdä (Wiberg, 2008, s.170).

Yksittäisten edustajien irtiotot ovat harvinaisuuden lisäksi myös useimmiten lyhyitä,

ja puolueen ollessa hallituksessa puolueryhmä on vielä enemmän yhtenäinen kuin

oppositiossa (Wiberg, 2008, s. 172).
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Todellisuudessa hallituksissa vain harvat tekevät päätöksiä ja neuvottelevat:

pääministeri ja muiden hallituksessa olevien puolueiden puheenjohtajat päättävät

asioista (Wiberg, 2008, s.176). Suomessa on perinteisesti vaalien jälkeen

suurimman puolueen tehtävänä olla ensimmäisenä päähallitusneuvottelijana, joka

kutsuu neuvotteluihin haluamansa puolueet (Wiberg,, 2008, s. 177). Sen jälkeen,

kun hallitusyhteistyöstä on sovittu, aloitetaan hallitusohjelman yhteinen suunnittelu,

johon ottavat osaa hallituspuolueiden lisäksi usein erilaiset etujärjestöt (Wiberg,

2008, s. 178). Ohjelmassa puolueet sopivat tulevista päätöksistä ja tavoitteista, joihin

ne sitoutuvat keskenään siten, että kaikki hallitukseen osallistuvat puolueet voivat

edistää jotain itselleen tärkeää asiaa ja mahdollisesti joustaa muista asioista.

4.5 Puolueohjelmista ja tutkimuskysymyksistä

Puolueiden ohjelmat ovat emeritusprofessori Olavi Borgin (1935-2020) mukaan

perinteisesti jakautuneet periaate- ja toimintaohjelmiin. Periaateohjelmissa puolueet

kertovat niiden pitkän aikavälin tavoitteista, jossa ei esitetä tarkkoja yksityiskohtia.

Yksityiskohdista kerrotaan erilaisissa toimintaohjelmissa. Borg kuitenkin huomauttaa,

että erilaisten ohjelmien välinen ero on hieman keinotekoinen, koska esimerkiks on

olemassa periaate- ja toimintaohjelmien yhdistelmä eli yleisohjelma. Näissä

yleisohjelmissa kerrotaan useimmiten sekä puolueen aatteellisista näkemyksistä että

erilaisista yksityiskohtaisista tavoitteista. Puolueet julkaisevat myös erityisohjelmia,

jotka ovat osa toimintaohjelmia. (Borg, 1965,  s. 17)

Erityisohjelmia ovat esimerkiksi Vihreiden 2035 Energia visio, jossa kerrotaan

ilmastonmuutoksesta ja luodaan visio siitä, millaista elämä olisi vuonna 2035, jos

Vihreät saisivat päättää ja miten kyseiset tavoitteet saavutettaisiin (Vihreät, 2016).

Toinen esimerkki on Perussuomalaisten Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

(Perussuomalaiset, 2019), jossa kerrotaan puolueen omista maahanmuuttoon

liittyvistä näkemyksistä. Olavi Borgin mukaan erilaisilla puolueiden ala-osastoilla on

myös erityisohjelmia (Borg, 1965 s. 18) kuten esimerkiksi Vihreiden Naisten

poliittinen ohjelma vuosille 2020-2023.

Puolueohjelman olemassaolo on pakollista, jos puolue haluaa rekisteröityä

puolueeksi. Puolueohjelmat olivat vielä 1960-luvulla Suomessa hyvin samankaltaisia
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käsiteltävien aiheiden ja rakenteen osalta eri puolueiden kesken. Nykyään uusille

puolueille ei ole selviä esikuvia siihen, miten ohjelmien kanssa tulisi toimia. Ohjelmat

usein myös sisältävät julkaisuajanjaksolle ominaisia ilmaisuja ja termejä, jotka ovat

myöhemmin poistuneet käytöstä. (Aarnio & Palonen, 1995, s. 3 & 5)

Ilmastonmuutoskontekstissa tämä on mahdollista huomata siten, että aiemmin

ilmastonmuutoksesta käytettiin usein kasvihuoneilmiö-termiä, mikä on myös

nähtävissä esimerkiksi Vihreiden vuoden 1998 periaateohjelmassa. Tämän lisäksi

ilmaston lämpeneminen-termiä myös vähennetty, ja useimmiten käytetään

neutraalimpaa ilmastonmuutos-termiä, jota on mahdollista käyttää, vaikka ilmasto

muuttuisi mihin suuntaan tahansa. Nykyään ilmiöstä saatetaan myös käyttää

ilmaisua ilmastokriisi, jolla painotetaan sananmukaisesti kriisiä ja sitä, että

ilmastonmuutoksen ehkäisytoimilla on kiire.

Tämän pro gradu-tutkielman kannalta tärkein toimintaohjelman tyyppi on

vaaliohjelmat. Borgin näkemyksen mukaan periaateohjelmista poiketen vaaliohjelmat

sisältävät lyhyen aikavälin tavoitteita ja joskus mahdollisesti propagandaa (Borg,

1965 s. 18). Vaaliohjelmissa esiintyy puolueiden visio tulevaisuudesta, mitä

monipuoluejärjestelmän kompromissit eivät ole vielä tahranneet. Tähän on kuitenkin

vastauksena yhteistyöohjelmat, joissa eri aatesuuntauksia edustavat puolueet

julkaisevat yhteisen ohjelman, jossa puolueet sopivat periaatteellisista asioista, kuten

esimerkiksi vuoden 1945 yhteistyöohjelma, joka lopulta johti niin sanottuun

kansanrintama hallitukseen (Borg, 1965 s. 19). 1900-luvulla erilaisten

periaateohjelmien merkitys on ollut laskussa ja puolueet ovat entistä enemmän

keskittyneet erilaisiin toimintaohjelmiin kuten esimerkiksi vaaliohjelmiin (Borg, 1965

s. 19-20).

Vihreistä ja Perussuomalaisista on mahdollista nähdä kyseinen suuntaus. Molemmat

puolueet ovat keskittyneet periaateohjelmien sijasta enemmän juurikin

toimintaohjelmiin. Erityisesti Perussuomalaisten periaateohjelmia kuvaa niiden

lyhyys. Vihreiden periaateohjelmat ovat myös lyhyitä, mutta kuitenkin pidempiä kuin

Perussuomalaisten viimeisin kahden sivun pituinen periaateohjelma.

Viimeisimmässä periaateohjelmassa vuonna 2018 Perussuomalaiset kertovat
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lyhyesti, kuinka he kannattavat suoraa puhetta, ja miten suomalaisten tulisi päättää

omista asioistaan (Perussuomalaiset, 2020, s. 1-2).

Tämän tutkimuksen kohteena olevissa vaaliohjelmissa puolueet esittelevät

näkemyksiään vaalien alla. Ohjelmien tarkoituksena on vakuuttaa lukijat siitä, että

äänestämällä kyseistä puoluetta. Puolue lupaa ajaa eteenpäin ohjelmassaan

kannattamia asioita. Puolueet yrittävät erottautua kilpailijoista positiivisesti

houkutellakseen mahdollisia äänestäjiä. Periaateohjelmista poiketen, vaaliohjelmissa

käsitellään tulevan vaalikauden asioita sen sijaan, että vaaliohjelmat olisivat

ylimalkainen julistus pitkälle tulevaisuuteen. Monipuoluejärjestelmästä johtuen

vaaliohjelmat esittelevät kuitenkin lähinnä puolueiden ideaaleja toimintatavoitteita,

koska todennäköisesti kaikki äänestäjät joutuvat pettymään jossain määrin.

Pro gradu -tutkielman aineistona on siis Vihreiden ja Perussuomalaisten

vaaliohjelmien sisältämät ilmasto- ja ympäristöosiot. Perusteluna vaaliohjelmien

valintaan aineistoksi on, että ne sisältävät enemmän materiaalia kuin

periaateohjelmat. Erityisesti Perussuomalaisten periaateohjelmat ovat erityisen

lyhyitä, ja siksi niistä on vaikeampaa saada tarvittavasti materiaalia ympäristöön

liittyvästä argumentaatiosta. Vihreiltä löytyy erityisohjelmia, jotka koskettavat

ympäristöä ja ilmastoa. Vihreiden erityisohjelmien vertailu Perussuomalaisten

vaaliohjelmien kanssa ei ole yhtä reilua kuin vaaliohjelmien vertailu ja tutkiminen

keskenään.

Periaate- ja vaaliohjelmissa puolueet kertovat usein kannattavansa erilaisia yleisesti

positiivisena pidettyjä asioita, kuten vapautta, vaikkakin vapaudella voidaan

tarkoittaa montaa eri asiaa. Maailmassa on ollut myös puolueita, jotka ovat

tarkoittaneet vapaudella suorastaan vapauden vastaisia asioita. Vaaliohjelmissa

yritetään kuitenkin useimmiten perustella niissä esitettyjä väitteitä, jotta lukijat

äänestäisivät puoluetta. Ohjelmissa ylipäätänsä puolueet kertovat yleisesti niiden

poliittisesta linjasta, jota puolue kannattaa ja mitä esittävät vaihtoehtona muille

puolueille (Aarnio, & Palonen, 1995, s. 6).

Tutkimukseen on valittu aineistoksi vaaliohjelmia vuosien 2014 ja 2019 väliltä. Tämä

mahdollistaa kattavan vertailun puolueiden EU-, kunta- ja eduskuntavaaliohjelmien
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välillä. Aikavälille sijoittuu myös Perussuomalaisten ensimmäinen hallitustaival ja

puolueen hajoaminen kahtia. Samalla myös varmistetaan, että molemmilta puolueilta

on tarpeeksi materiaalia, jotta kattava vertailu argumentaation välillä on mahdollista.

Vihreillä on aineistoa ilmastopolitiikasta kaikissa vaaliohjelmissa kuten myös

kuntavaaliohjelmassa. Perussuomalaisilta kuitenkin tarvitaan enemmän aineistoa,

jotta vertailu olisi tasapuolinen.

Valittua aineistoa tulkitaan Toulminin teorian avulla etsien vastausta pro

gradu-tutkielman kahteen tutkimuskysymykseen, mitkä ovat seuraavanlaiset:

Millä tavalla Perussuomalaiset ja Vihreät rakentavat argumenttinsa vuosien 2014 ja

2019 välisenä aikana vaaliohjelmiensa ilmasto- ja ympäristö osioissa?

Minkälaisena ongelmana Vihreät ja Perussuomalaiset pitävät ilmastonmuutosta?

5. ARGUMENTIN RAKENNE TUTKIMUSAINEISTOSSA

5.1 Perussuomalaisten argumentaatio

5.1.1 Oikeudenmukainen ilmastopolitiikka

Vuoden 2014 EU-vaaliohjelman “Energia-, teollisuus ja ympäristöpolitiikka” osiossa

Perussuomalaisten ilmastopolitiikan päätavoite on päästöjen vähentäminen

(Perussuomalaiset, 2014, s. 11), mikä on heidän argumenttinsa oikeutus. Kuitenkin

ensimmäisenä huolen aiheena osiossa mainitaan teollisuuden kilpailukyvyn

säilyttäminen.

Varsinainen väite Perussuomalaisten ympäristöpolitiikassa on se, että nykyinen

ilmastopolitiikka ei edistä aiemmin sovittuja ilmastotavoitteita. Euroopan Unionin

tavoitteiden kunnianhimo aiheuttaa heidän mukaansa sen, että:

“- - samalla ulkoistamme saastuttavaa teollisuutta vähemmän säännelyille

markkinoille, mikä globaalisti vain pahentaa ympäristöongelmia. EU:n

ilmastopäätöksillä ollaan myös horjuttamassa sosiaalista
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oikeudenmukaisuutta, koska korkeammat energiahinnat rokottavat eniten

vähävaraisia.” (Perussuomalaiset, 2014, s. 11)

EU:n aikaisempien päätösten kritisoiminen on väitteen oikeutus. Sillä annetaan

Perussuomalaisten väittämälle lisäperusteluita, jotka antavat ymmärtää, että he ovat

myös huolissaan päästöistä. Puolue antaa samalla ymmärtää, että he ovat

ilmastopolitiikassa oikeudenmukaisuuden puolella. (Perussuomalaiset, 2014, s. 11)

Perussuomalaisten ohjelman väitteen taustatukena on päästökauppajärjestelmän ja

rikkidirektiivin vastustaminen, joista jälkimmäinen on heidän mukaansa epäreilu ja

siksi reiluus nostetaan lisäperusteluna heidän ajamalle politiikalle. Vaihtoehdoksi

nykyiselle ilmastopolitiikalle Perussuomalaiset ehdottavat sanktiojärjestelmää, jossa

suuripäästöiset maat rahoittavat Euroopan Unionin ilmastopolitiikkaa. He ehdottavat,

että järjestely voisi olla maakohtainen tai Unionin laajuinen. (Perussuomalaiset,

2014, s. 11)

Yhteenvetona voidaan todeta, että Perussuomalaisten vuoden 2014

EU-vaaliohjelma todella lyhyt. Ilmasto-osio voidaan lyhentää seuraavanlaiseksi:

Perussuomalaiset haluavat oikeasti korjata ilmaston, mutta se on tehtävä

oikeudenmukaisesti ja reilusti. Perussuomalaisten ohjelmassa isommassa osassa

ovat muut asiat kuin huoli ympäristöstä tai ilmastosta. Vaaliohjelman alussa he

esittelevät neljä pääperiaatetta vaaleihin, joista yksikään ei liity ilmasto- tai

ympäristöpolitiikkaan. Periaatteita niiden sijaan ovat liittovaltion kehityksen

pysäyttäminen, tukipolitiikan vastustaminen, taloudellisen yhteistyön kehittäminen ja

EU:n demokratian parantaminen (Perussuomalaiset, 2014, s. 3).

5.2 Talouden tukeminen

Vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmassa Perussuomalaisten mukaan nykyinen

ilmastopolitiikka haittaa Suomen taloutta. Heidän ilmasto- ja energiapolitiikka osionsa

on osa Perussuomalaisten talouspoliittista ohjelmaa, mikä värittää näkökulmaa ja

sitä miten asiaa lähestytään. Ohjelmassa ei suoranaisesti kannateta päästöjen

vähentämistä. Väitteenä Perussuomalaiset kuitenkin toteavat, että tarvitaan muutos

taloudelle haitalliselle ilmastopolitiikalle, koska myös ilmastopolitiikan tarkoituksena

täytyy olla talouden, työllisyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ostovoiman

edistäminen eikä niiden vaikeuttaminen. (Perussuomalaiset, 2015a, s. 5)
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Mitä perusteita Perussuomalaiset antavat väitteensä tueksi? He viittaavat

lähtötietona ja auktoriteettina Pellervon tutkimukseen EU:n ilmastotavoitteiden

kustannuksista Suomen taloudelle, ja tutkimuksen mukaan nämä tavoitteet tulevat

maksamaan suomalaisille miljardeja euroja. Tämä on Perussuomalaisten mukaan

erittäin haitallista Suomen taloudelle, ja tähän ei pidä suostua. (Perussuomalaiset,

2015a, s. 5)

Oikeutuksena Perussuomalaisten ohjelmassa on jälleen käytössä jonkinlainen

reiluus, koska “Suomen ei tule suostua EU:n ilmasto tavoitteisiin ilman reilua

taakanjakoa”. Lisäperusteena tälle on huoli pienituloisten toimeentulosta ja

kohtuullisesta sähkönhinnasta. Perussuomalaiset eivät siis varsinaisesti kannata

päästöjen vähentämistä, mutta ovat kuitenkin valmiita suostumaan niihin, jos ne

toteutetaan oikeudenmukaisesti. (Perussuomalaiset, 2015a, s. 5)

Vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmassa käytetään tarkennusta, koska Pellervon

tutkimuksesta käytetään ilmaisua “taloustutkimuksen arvion mukaan”

(Perussuomalaiset, 2015a, 5). Tässä on huomattavissa pieni pehmennys siinä,

kuinka voimakkaasti Perussuomalaiset väittävät asiaansa viittaamalla tutkimukseen

(Perussuomalaiset, 2015a, s. 5). Tarkennuksen käyttäminen on harvinaista, koska

usein puolueet ovat todella varmoja väitteistään.

Perussuomalaisten väite vaaliohjelmassa on mahdollista lyhentää siten, että taloutta

haittaavan epäoikeudenmukaiseen ilmastopolitiikkaan tarvitaan muutos, jotta

voidaan edistää talouskasvua ja työllisyyttä. (Perussuomalaiset, 2015a, s. 5)

Vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelman pääteemat keskittyvät vuoden 2014

vaaliohjelman tapaan muihin kuin ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Ympäristöverot

kuitenkin mainitaan talous teemoissa seuraavanlaisesti: “kilpailukykyä haittaavat

viherverot alas” (Perussuomalaiset, 2015b, s. 1).
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5.1.2 Perussuomalaisten tuulivoimalat

Kuntavaaliohjelmassa vuonna 2017 Perussuomalaiset eivät viittaa lainkaan

ilmastonmuutokseen. Lyhyessä ympäristöosiossa lähinnä keskitytään erilaisten

ympäristö holhouksien vastustamiseen. Muualla ohjelmassa kerrotaan

tuulivoimaloiden mahdollisista kansanterveydellisistä vaikutuksista.

Perussuomalaisten mukaan suomalaiset arvostavat Suomen puhdasta luontoa ja

ympäristöä, joten heidän argumenttina kuntavaaliohjelman ympäristöosiossa on se,

että he kannattavat järkevää ympäristöpolitiikkaa. Järkevä politiikan teko edesauttaa

heidän mukaansa kestävää ympäristöä, mikä on väitteen lähtötieto. Tämä taas

oikeutetaan omalta osaltaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisellä.

Seuraamalla Perussuomalaisten linjaa ympäristö ja ihmiset voivat hyvin. Heidän

mukaan täytyy vastustaa “viherpesua” ja “näennäisiä ympäristönäkökulmia” sekä

holhousta esimerkiksi jätevesiasetuksessa. (Perussuomalaiset, 2017, s. 17)

Perussuomalaiset vastustavat byrokratiaa ympäristöosiossa ja ympäristöasetusten

kohtuuttomista haitoista taloudelle. Jätevesiasetuksesta tulisi heidän mukaansa

saada vapautus, jos sen kustannukset nousevat kiinteistön omistajalle liian suureksi.

Perussuomalaiset ovat väitteistään täysin varmoja eivätkä myöskään näe

argumenteissaan heikkouksia. Kuntavaaliohjelman pienessä osiossa viitataan

tuulivoiman mahdollisiin haitallisiin terveysvaikutuksiin. (Perussuomalaiset, 2017, s.

7)

Tämä huoli tuulivoiman terveysvaikutuksista erottaa Perussuomalaiset muista

puolueista. He vastustavat näennäisiä vihreitä arvoja ja siksi tuulivoiman vaikutuksia

kansanterveydelle tulee tutkia Perussuomalaisten mukaan lisää, koska

“suomalaisten hyvinvoinnin tulee aina mennä maailmanparantamisen edelle.”

(Perussuomalaiset, 2017, s. 7)

5.1.3 Ideologia vapaa ilmastonmuutos

Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla Perussuomalaiset ovat jälleen

ilmastopolitiikassa oikeudenmukaisuuden puolella. Heidän vuoden 2019 ympäristö-
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ja energiapolitiikan osio on aikaisemmista vaaliohjelmista poiketen todella laaja.

Osiossa he haluavat muun muassa, että energia- ja ympäristöpolitiikka on

mittasuhteutettu Suomen merkittävyyteen maailman päästöjä tarkasteltaessa

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 5).

Ohjelmassaan puolue väittää olevansa jälleen sekä reiluuden että

oikeudenmukaisuuden kannattajia. Perusteluna eli lähtötietona tälle on se, että toisin

kuin nykypolitiikka, niin Perussuomalaisten politiikka on puhtaasti päästöjen

vähentämisen kannalla ilman ideologista taakkaa:

“Ilmastopolitiikkaa ei pidä tehdä tehottomia tai jopa vahingollisia ratkaisuja

ideologisista syistä.” (Perussuomalaiset, 2019a, s. 5)

Ideologisella taakalla he tarkoittavat sitä, että esimerkiksi Saksassa ydinvoimasta

luopuminen on johtanut päästöjen kasvuun. Kivihiilestä tuotetun energian tuotantoa

on jouduttu kasvattamaan, mikä on taas johtanut päästöjen lisääntymiseen. Saksan

ympäristötoimet ovat päästöjen vähentämisen sijasta kasvattaneet päästöjä, mistä

Perussuomalaiset ovat huolissaan. (Perussuomalaiset, 2019a, s. 5)

Perussuomalaiset oikeuttavat väitteensä huolella ilmastonmuutoksesta, joka on

heidän mukaansa “järjestelmä tason ongelma”. Heidän mukaansa yksittäisten

ihmisten syyllistäminen on väärin ja epäreilua. Lisäperusteluna he muistuttavat, että

Suomen osuus maailman päästöistä on niin pieni, ettei Suomi yksin voi ratkaista

ilmastonmuutosta. Tämän lisäksi Perussuomalaisten mukaan Suomi on

hiili-intensiteetti mittarilla mitattuna Euroopan Unionin yksi vähäpäästöisimmistä

maista. Suomi voisi kuitenkin toimia esimerkkinä maasta, joka yhdistää järkevästi

ympäristön ja talouden. (Perussuomalaiset, 2019a, s. 5-6)

Muualla ympäristö- ja energiapolitiikan osiossa Perussuomalaiset kannattavat

energiantuotannon omavaraisuutta ja vastustavat tuulivoimaloiden tukia.

Tuulivoimaloiden tukia vastustetaan sillä perusteella, ettei hallitus ole toteuttanut

tutkimusta tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista ihmisille ja erilaisille

tuotantoeläimille. Uusiutuvia energialähteitä tulisi Perussuomalaisten mukaan tukea

kustannustehokkaasti (Perussuomalaiset, 2019a, s. 10).

Perussuomalaiset ovat edelleen varmoja väittämissään eivätkä myöskään käytä

vastatodistusta argumentin vahvistamiseen.
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5.1.4 Protektionistinen ilmastopolitiikka

Vuoden 2019 EU-vaaliohjelmassa Perussuomalaiset kannattavat ilmastopolitiikkaa,

mikä ottaa huomioon Suomen talouden ja samalla myös ilmastonmuutoksen

torjunnan. Samalla he myös vastustavat edelleen epäoikeudenmukaista

ilmastopolitiikkaa. Perussuomalaisten väitteenä vaaliojelman ilmasto-osiossa on se,

että Suomen täytyy toimia ilmastopolitiikassa oman edun mukaisesti niin Suomessa

kuin Euroopan Unionin tasolla. Perussuomalaisten ilmastopolitiikka oikeutetaan sillä,

että jos teollisuus siirtyy muualle ja saastuttaa enemmän kuin Suomessa niin se on

silloin haitallista ilmastolle, ja samalla aiheuttaa vaikeuksia Suomen taloudelle.

(Perussuomalaiset, 2019c, s. 7)

Ohjelmassaan Perussuomalaiset yhdistävät Suomen taloudellisen hyödyn

ilmastonmuutoksen torjunnassa toteamalla, että tehtaanpiippu Suomessa on

itsessään ilmastoteko. He myös ovat huolissaan tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta,

mikä aiheuttaa päästöjä. (Perussuomalaiset, 2019c, s. 7)

Maailmankaupan seurauksena aiheutuvien päästöjen takia Suomi voi edistää

ilmastoa, ja omaa taloutta protektionistisen ilmastoveron säätämisellä tuontituotteille,

ja langettamalla sanktiot maille, joiden päästöt ovat korkeat. Tämä kaikki vähentää

edelleen päästöjä, mikä toimii väitteen oikeutuksena. Päästöjen vähentämisen ja

taloudellisen huolen lisäksi Perussuomalaiset oikeuttavat ilmastopolitiikan jälleen

oikeudenmukaisuudella. Heidän mukaansa Euroopan Unionin takia Suomi joutuu

tukemaan maita, jotka saastuttavat enemmän kuin Suomi, mikä on heidän

mukaansa “nurinkurista”.  (Perussuomalaiset, 2019c, s. 7)

Perussuomalaiset käyttävät argumentissaan kerran tarkennusta vuoden 2019

EU-vaaliohjelmassa, kun he mainitsevat suomalaisen teollisuuden olevan

ilmastoteko ja teollisuuden siirtyminen ulkomaille on haitallista. Heidän mukaansa on

“hyvin todennäköistä”, että tällaisessa tapauksessa teollisuus siirtyy maahan, jossa

ympäristönormit ovat heikommat kuin Suomessa, minkä takia päästöt kasvaisivat.

(Perussuomalaiset, 2019c, s. 7)
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5.2 Vihreiden argumentaatio

5.2.1 Kello tikittää

Vihreiden vuoden 2014 EU-vaaliohjelma on Euroopan Unionin Vihreiden yhteinen

vaaliohjelma. Suomen Vihreät ovat kuitenkin hyväksyneet ja käyttäneet sitä

Europarlamenttivaaleissa, joten sitä voidaan tulkita sellaisenaan.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaosion otsikko kertoo, että on vain “yksi maapallo, ainoa

kotimme”, millä ilmaisulla herätetään mahdollisia kannattajia. Vihreiden väite

EU-vaaliohjelmassa on se, että Euroopan Unionin täytyy tehdä enemmän ilmaston

hyväksi eli ottaa ilmastonmuutos tosissaan. Väitteen lähtötietona todetaan, että

ilmastotoimilla on hyvin kiire ja on mahdollista, että lähitulevaisuudessa on liian

myöhäistä toimia, jos tarvittavia radikaaleja muutoksia ei tehdä tarpeeksi nopealla

aikataululla. Kiirettä alleviivataan muun muassa kahden sanan lyhyellä lauseella,

jossa todetaan yksinkertaisesti, että “kello tikittää”. (Vihreät, 2014, s. 11)

Ympäristökriisin uhkakuvana on suorastaan ekosysteemin romahdus, jos tilannetta

ei korjata niin “maapallo on lähellä rajaa, jonka jälkeen ei ole paluuta”, mikä on

väitteen oikeutus. Jos tilanteeseen ei tule muutosta, Euroopan Vihreiden mukaan

“tuhoisa ilmastonmuutos on peruuttamaton”. Dramaattisesta kielestä huolimatta

Vihreiden mukaan ongelmien ratkaisemisen välttämättömät toimet ovat hyödyllisiä

ihmiskunnalle monilla eri sektoreilla. Lisäperusteluna todetaan, kuinka ratkaisut

hyödyttävät ympäristön lisäksi muun muassa taloutta ja ihmisten hyvinvointia, joten

kaikesta huolimatta tilanteen korjaaminen maksaa itsensä takaisin. (Vihreät, 2014, s.

11)

Vihreät ovat kuitenkin varautuneet siihen, että Unionin tasolla ei onnistuta tekemään

tarvittavia ilmastopoliittisia toimenpiteitä. Heidän mukaansa myös valtiotasolla on

mahdollista toimia muun muassa päästöjen vähentämisessä. (Vihreät, 2014, s. 11)

Euroopan Vihreiden argumentin tarkennus eli se, kuinka voimakkaasti he esittävät

väitteensä, on täysi varmuus, koska Vihreiden mukaan “- - ei ole enää mitään

epäilystä ihmiskunnan roolista ilmastonmuutoksen aiheuttajana” (Vihreät, 2014, s.
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11) . Tämän lisäksi ilmasto-osio sisältää erilaisia tavoitteita päästövähennyksistä ja

niiden aikatauluista.

5.2.2 Vihreiden eturintama

Vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelman otsikossa Vihreiden mukaan Suomen tulisi

ryhtyä edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen torjunnassa (Vihreät, 2015, s. 11). Tämä

on samalla ilmasto osion väite, jota Vihreät perustelevat eri tavoin.

Vihreät perustelevat väitettä käyttämällä lähtötietona ilmastotiedettä yleisenä

auktoriteettina heidän ohjelmassaan. He kertovat kuinka Suomen täytyy tavoitella “- -

ilmastotieteen mukaisia kunnianhimoisia päästövähennyksiä”, joten Vihreät ovat

omasta mielestä tieteen puolella ilmastonmuutoksen torjunnassa. He oikeuttavat

väitettä siten, että jos Suomessa ei aloiteta nopeasti tarvittavia toimia

ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, niin on mahdollista, että lähitulevaisuudessa on

liian myöhäistä. Toimimattomuudella on Vihreiden mukaan katastrofaaliset

seuraukset. (Vihreät, 2015, s. 11)

Lisäperusteluna Vihreät kertovat ilmastotoimien tekemättä jättämisen olevan väärin

lapsiamme kohtaan. He käyttävät sota metaforaa ilmaistessaan väitteensä, kuinka

Suomen tulisi toimia edelläkävijänä. Tekstissä edelläkävijä sanan sijasta käytetään

ilmaisua Suomen asettumista “- - ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamaan”.

(Vihreät, 2015, s. 11)

Vihreät ovat ilmasto-osiossaan edelleen varmoja väitteissään eivätkä myöskään

käytä vastatodistusta kertoessaan ilmastopolitiikastaan. Esittämänsä väittämän

lisäksi Vihreät kertovat eri tavoitteista, esimerkiksi päästövähennyksistä vuoteen

2030 mennessä ja hiilineutraalista Suomesta vuonna 2050. (Vihreät, 2015, s. 11)

Muualla vaaliohjelmassa Vihreiden mukaan ympäristöstä huolehtiminen tulisi nousta

ensimmäiseksi prioriteetiksi poliittisissa päätöksissä (Vihreät, 2015, s. 10). Tämä on

heidän mielestään välttämätöntä, koska maapallo on ainoa planeettamme ja meidän

on tehtävä tarvittavat toimet sen pelastamiseksi lastemme vuoksi. Suomen on aika

tehdä vihreä muutos politiikassaan.
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5.2.3 Vihreät kunnat

Perussuomalaisista poiketen Vihreät viittaavat suoraan ilmastonmuutokseen myös

vuoden 2017 kuntavaaliohjelmassa. Ilmastopolitiikasta ohjelmaan on kirjoitettu lähes

saman verran kuin esimerkiksi työllisyydestä.

Kuntavaaliohjelman ilmasto-osiossa Vihreät väittävät, että kuntapäättäjät pystyvät

pysäyttämään ilmastonmuutoksen kunnissa. Heidän mukaansa ilmastopäästöistä

merkittävään osaan on mahdollista puuttua juuri kuntatasolla. (Vihreät, 2017, s. 10)

Vihreät perustelevat väitettä lähtötiedolla, jonka mukaan kunnat voivat itse ryhtyä

toimiin, jos Suomen hallitus ei tee tarvittavia ilmastotoimia eikä hidastelevaa

hallitusta tarvitse jäädä odottamaan. Vihreiden mukaan kunnissa on mahdollista

päättää muun muassa fossiilisten polttoaineiden käyttämisen lopettamisesta ja

niiden korvaamisesta esimerkiksi puhtailla ja uusiutuvilla energiamuodoilla.

Oikeutuksena väitteelle Vihreät kertovat, kuinka on pakko vähentää päästöjä, koska

muuten emme jätä lapsillemme elinkelpoista ympäristöä. Vihreiden mukaan

taustatukena kuntien täytyy valita kestävä kehitys, koska aikaa on rajallisesti ja

jossain vaiheessa toimet ovat liian myöhäisiä. (Vihreät, 2017, s. 10)

Kuten aiemmissa tutkimusaineistossa olevissa Vihreiden ohjelmissa, niin myös

vuoden 2017 kuntavaaliohjelmassa Vihreät ovat täysin varmoja väitteestään. He

eivät myöskään ilmaise väittämänsä sisältävän mitään heikkouksia eli

vastatodistusta.

Kuntavaaliohjelmassaan Vihreät myös esittelevät aikarajoja päästövähennyksilleen,

mikä tässä tapauksessa on hiilineutraalius. Hiilineutraalisuuden saavuttamiseen

tarvittavat ilmastopoliittiset toimet täytyy aloittaa välittömästi, koska aikaa on

rajallisesti. (Vihreät, 2017, s. 10)

Ohjelman alussa Vihreät luettelevat vaalikaudelle 12 tavoitetta, joista kolme

ensimmäistä liittyy koulutukseen. Näiden tavoitteiden jälkeen Vihreät ilmoittavat
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neljäntenä tavoitteena, että “ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa.” (Vihreät, 2017,

s. 4)

5.2.4 Tulevaisuus on vihreä

Vihreät julistavat vaaliohjelmassaan vuoden 2019 eduskuntavaalien alla, kuinka

“Suomi on tienhaarassa” ja juuri vuoden 2019 vaalit ovat ratkaisevien valintojen

aikaa (Vihreät, 2019a, s. 1). Heidän mukaansa Suomen “hyvinvointivaltion

tulevaisuus on vihreä” (Vihreät, 2019a, s. 1), mikä ei todennäköisesti ole

sattumanvaraisesti valittu adjektiivi kuvaamaan Suomen optimaalista tulevaisuutta.

Vaaliohjelman tavoitelistan kärjessä on ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, minkä avulla

vihreä tulevaisuus on mahdollista saavuttaa. Toisena listassa mainitaan koulutus,

kolmantena eriarvoisuus ja viimeisenä työ. (Vihreät, 2019a, s. 2)

Vihreiden väitteenä ilmastonmuutospolitiikassa on halu pysäyttää ilmastonmuutos.

Tämä on heidän mukaansa ensiarvoisen tärkeää, koska “ilmaston kohtalokas

lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on pysäytettävä

tänään”.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämisen tärkeyttä siis perustellaan lähtötiedolla siten, että

pysäyttämättä jättäminen olisi siis kohtalokasta maapallolle. Jos toimia viivytellään

tänään, niin huomenna on vihreiden mukaan liian myöhäistä toimia. (Vihreät, 2019a,

s. 1-2)

Vihreät yhdistävät väitteen ja lähtötiedon oikeutuksella huolellaan maapallon

tulevaisuudesta. Vaaliohjelmassaan puolue julistaa dramaattisesti, kuinka

ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on “- - aikamme tärkein tehtävä”. Tästä kaikesta

Vihreät ovat täysin varmoja, eivätkä myöskään ilmaise argumenteille mitään

rajoitteita tai poikkeuksia. Äänestäjän on valittava kahden vaihtoehdon välillä, miten

tulisi toimia ja Vihreiden mukaan vaihtoehtoina ovat ainoastaan ilmastoteot tai tyhjä

puhe. (Vihreät, 2019a, s. 2-3)

Lisäksi Vihreät esittelevät heidän päästötavoitteita ja niiden aikatauluja, kuten

esimerkiksi sen, että Suomen tulisi olla vuoteen 2030 mennessä kokonaan
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hiilineutraali. Tämä tavoite on 20 vuotta aikaisempi kuin heidän

kuntavaaliohjelmassa. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulee heidän mukaansa

myös luopua nopeasti. (Vihreät, 2019a, s. 3)

5.2.6 Maapallon rajat

Vuoden 2019 EU-vaaleissa Euroopan Vihreillä oli jälleen yhteinen vaaliohjelma. Tällä

kertaa Suomen Vihreät ovat kääntäneet vain heidän mukaansa tärkeimmät osuudet

suomenkielelle koko ohjelman kääntämisen sijasta. Vaaliohjelman mukaan

Euroopan tulee toimia ympäristö- ja ilmastopolitiikassa siten, että Eurooppa on

tasapainossa maapallon resurssien rajallisuuden kanssa. Vihreiden väitteenä

ohjelmassa on heidän halunsa kiristää Unionin ilmastotavoitteita. (Vihreät, 2019b, s.

1-2)

Vihreiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ennen 1,5 celsiusasteen

rajaa, mikä toimii samalla heidän argumenttinsa lähtötietona. Heidän mukaansa

kaikkea toimintaa on ohjattava kestävän kehityksen näkökulmasta. Oikeutuksena

Euroopan Vihreiden ohjelmassa on huoli siitä, että ihmiskunnan elämäntapa rasittaa

planeettamme elinkykyä, mikä uhkaa tulevia sukupolvia. Unionin tulisi toimia

lastemme vuoksi. (Vihreät, 2019b, s. 2)

Taustatukena oikeutukselle toimet Euroopan siirtymisestä päästöttömään

aikakauteen luo Vihreiden mukaan lisää työllisyyttä, palveluita ja vientiä ulkomaille.

He haluavat, että huolehditaan myös siitä, että toimien hyödyt ja kustannukset

jakaantuvat tasaisesti ympäri Eurooppaa:

“- - siirtymästä päästöttömään yhteiskuntaan ja vihreään talouteen on tehtävä

reilu muutos, jossa luomme paljon uutta työtä, tuotantoa, vientimarkkinoita ja

palveluja sekä varmistamme, että kustannukset ja hyödy jakautuvat

oikeudenmukaisella tavalla.” (Vihreät, 2019b, s. 2)

Vuoden 2019 EU-vaaliohjelmassa Vihreät ovat siis myös oikeudenmukaisuuden

kannalla.

Jälleen kerran Vihreät ovat myös täysin varmoja heidän väitteessään, eivätkä näe

siinä minkäänlaisia heikkouksia. Ohjelman ilmasto-osiossa on väitteen lisäksi
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erilaisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Vihreät tavoittelevat edelleen fossiilisista

polttoaineista luopumista 2030-luvulla ja jo sitä ennen kaikki fossiilisen energian tuet

tulee lakkauttaa. (Vihreät, 2019b, s. 2)

6. ONGELMAN KUVAILU TUTKIMUSAINEISTOSSA

6.1 Perussuomalaiset: Järjestelmätason ongelma

Perussuomalaisille ilmastonmuutos on kaksiulotteinen ongelma vuoden 2014

EU-vaaliohjelmassa. Ensimmäisenä ulottuvuutena ilmastonmuutos on itsessään

ongelma, minkä takia joudutaan minimoimaan päästöjä, mikä on Perussuomalaisten

mukaan heidän päätavoiteensa. Heidän huolenaiheenaan on myös se, että

Euroopan Unioni vain pahentaa omilla toimillaan tilannetta. (Perussuomalaiset,

2014, s. 11)

Toisena ulottuvuutena EU-vaalien aikaan on ilmastopolitiikasta johtuvat taloudelliset

ongelmat. Tämä näyttäytyy Perussuomalaisten mukaan sähkön hinnan nousuna ja

saastuttavan teollisuuden siirtymisenä EU:n ulkopuolelle:

“- - samalla ulkoistamme saastuttavaa teollisuutta vähemmän säännellyille

markkinoille, mikä globaalisti vain pahentaa ympäristöongelmia. EU:n

ilmastopäätöksillä ollaan myös horjuttamassa sosiaalista

oikeudenmukaisuutta, koska korkeammat energiahinnat rokottavat eniten

vähävaraisia.“ (Perussuomalaiset, 2014, s. 11)

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten mukaan ilmastonmuutos ei

enää itsessään ole ongelma eikä päästöjen vähentämiselle ole tarvetta, mutta niihin

voidaan mahdollisesti suostua, mikäli se tehdään EU:ssa oikeudenmukaisesti.

(Perussuomalaiset, 2015, s. 5)

Ongelmana on ainoastaan ilmastopolitiikan kustannukset, jotka Pellervon

tutkimuksen mukaan aiheuttavat vaikeuksia Suomen taloudelle. Perussuomalaiset

toteavat energia- ja ilmastopolitiikkaosiossaan suoraan, että “energia- ja
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ilmastopolitiikan pitää tukea työllisyyttä ja talouskasvua eikä haitata niitä.”

(Perussuomalaiset, 2015, s. 5)

Vuoden 2017 Kuntavaaliohjelmassaan Perussuomalaiset toteavat, että

ilmastopolitiikan takia voi ilmetä terveyshaittoja ihmisille. Puolueen mukaan

tuulivoimalla voi olla “jopa kansanterveydellisiä vaikutuksia”, minkä vuoksi he

peräänkuuluttavat varovaisuusperiaattetta, koska “näennäisesti vihreiden arvojen”

seuraukset voivat olla negatiivisia. (Perussuomalaiset, 2017, s. 7) Muualla

kyseisessä ohjelmassa ei viitata ilmastopolitiikkaan, vaan lähinnä

ympäristöpolitiikkaan, jossa huolena on “kohtuuttomat taloudelliset rasitteet,

viherpesu ja muut näennäiset ympäristönäkökulmat” (Perussuomalaiset, 2017, s. 17)

Vuoden 2019 Eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset palaavat ajatukseen

ilmastonmuutoksen ongelman moniulotteisuudesta. Ensimmäisenä ongelmana on

itse ilmastopolitiikka, koska siinä on Perussuomalaisten mukaan tärkeää säilyttää

“suhteellisuudentaju” ja on varottava ideologisista syistä tehtyjä ratkaisuja.

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 5)

Perussuomalaiset tarkoittavat suhteellisuudentajulla, että Suomen pieni osuus

maailman päästöistä ei ole erityisen merkittävä (Perussuomalaiset, 2019a, 5).

Tekeepä Suomi mitä tahansa niin sen toimilla ei kokonaisuuden kannalta välttämättä

ole suurta vaikutusta ja vaikutukset voivat olla jopa negatiivisia vaikutuksia, koska

päästöt siirtyvät silloin ulkomaille (Perussuomalaiset, 2019a, s. 7) Tästä huolimatta

Perussuomalaisten mukaan on mahdollista kuitenkin:

“-toimia hyvänä esimerkkinä modernista yhteiskunnasta, joka sovittaa yhteen

älykkäästä taloudelliset ja ympärölliset näkökulmat”. (Perussuomalaiset,

2019a, s. 5)

Esimerkkinä ideologisesta ongelmasta Perussuomalaiset kertovat ohjelmassaan

Saksan tilanteesta, jossa Saksa päätti luopua kivihiilestä ja ydinvoimasta, mikä on

käytännössä johtanut päästöjen kasvuun ja sähkön hinnan nousuun

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 5). Todellisuudessa toimien takia Saksassa kivihiilen

käyttöä on lisätty, koska tuulivoima on epäluotettava energianlähde

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 10)
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Suomessa vastaavanlainen “maailmanparantajuus” voi johtaa Perussuomalaisten

mukaan maailman päästöjen kasvuun, jos teollisuus muuttaa ulkomaille. Puolueen

mukaan tehtaan siirtämättä jättäminen on suorastaan ilmastoteko.

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 7)

Epäoikeudenmukaisena ulottuvuutena Perussuomalaisten mukaan jo tehdyt

kansainväliset sopimukset ovat olleet myös epäreiluja. Suomi on tehnyt

Perussuomalaisten mielestä enemmän kuin oman osuutensa. (Perussuomalaiset,

2019a, s. 6)

Päästöt ilmansaasteiden muodossa todetaan olevan myös terveyshaitta, vaikkakin

Perussuomalaiset käyttävät tässä esimerkkinä Kiinan päästöjä eikä Suomen. Kiina

on tehnyt Perussuomalaisten mukaan asioita tämän ongelman ratkaisemiseksi.

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 5)

Tässä kaikessa taustalla oletuksena on, että päästöt ja ilmastonmuutos ovat

ongelmia, mitkä tulisi ratkaista. Perussuomalaiset mainitsevat ohjelmassaan suoraan

yhden kerran, kuinka “ilmastonmuutos on järjestelmätason ongelma”

(Perussuomalaiset, 2019a, s. 5).

Vuoden 2019 EU-vaaliohjelmassa Perussuomalaisten mukaan päästöt ovat edelleen

ongelma ja on haitallinen Suomelle ja maailmalle (Perussuomalaiset, 2019c, s. 7).

Mahdolliset ratkaisut ilmastonmuutokseen on Perussuomalaisten mukaan tehtävä

siten, että ne parantavat Suomen kilpailukykyä. Tämä toteutettaisiin siten, että

suuripäästöisten maiden tuotteille lisätään tullimaksuja (Perussuomalaiset, 2019c, s.

7). Taloudelle haitallinen ilmastopolitiikka vaihtuisi samalla Suomea hyödyttäviin

ratkaisuihin.

Perussuomalaisille ilmastopolitiikan epäreiluus on edelleen ongelma. Heidän

mukaansa käytännössä vähäpäästöiset maat tukevat saastuttavia maita. Huolena on

myös tehtaiden siirtyminen ulkomaille, missä ne saastuttavat enemmän kuin

Suomessa. Tästä heidän mukaan ilmasto kärsii. (Perussuomalaiset, 2019a, s. 7)
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6.2  Vihreät:Tuhoisa ilmastonmuutos

Siinä missä Perussuomalaisten mukaan ilmastonmuutos on ongelma, minkä vuoksi

olisi hyvä vähentää päästöjä, niin Vihreille kysymyksessä on apokalyptinen ongelma.

Vuonna 2014 Euroopan Vihreiden yhteisessä EU-vaaliohjelman ympäristöosion

otsikossa todetaan, että on vain “yksi maapallo, ainoa kotimme!”. Ilmastonmuutos on

kriisi, minkä vuoksi maapallon ekosysteemi voi mahdollisesti romahtaa ja tämä on

uhka ihmiskunnan selviytymiselle. (Vihreät, 2014, s. 11)

Ilmastonmuutosta kuvataan “tuhoavaksi” ja Vihreiden mukaan ongelma on niin suuri,

että tarvitaan radikaaleja ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen tai muuten on

liian myöhäistä. Tästä huolimatta Vihreät on kuitenkin optimistisia, koska “ratkaisut

ovat kuitenkin jo olemassa” (Vihreät, 2014, s. 11). Toimilla on kuitenkin kiire, koska

on olemassa mahdollisuus, että ne myöhemmin eivät pysty ratkaisemaan “tuhoisaa”

ilmastonmuutosta. Tästä muistutetaan kahden sanan lauseella “kello tikittää”

(Vihreät, 2014, s. 11).

Vuoden 2015 eduskuntavaalien aikaan ilmastonmuutos on edelleen Vihreille

suurempi uhka kuin Perussuomalaisille. Uhka on perustavanlaatuinen ja riskinä on

ihmiskunnan ja luonnon romahtaminen. Taistelu metaforaa käyttäen Vihreiden

mukaan Suomen tulisi “asettua ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamaan”.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa on yhä kiire, koska muuten ilmastonmuutos voi

päästä “karkaamaan käsistä” ja nämä kaikki toimet tulisi tehdä lastemme vuoksi.

(Vihreät, 2015, s. 11)

Kaksi vuotta myöhemmin kuntavaaliohjelmassa ilmastonmuutoksen aiheuttaman

uhkan pysäyttämisessä Vihreillä on edelleen kiire. Uhkana on, että jos toimia ei

tehdä ajoissa niin lapsille ei jää elinkelpoista maapalloa. Kaikki tämä voidaan

kuitenkin estää, jos kunnissa aletaan heti tarvittaviin toimiin (Vihreät, 2015, s. 10).

Aikaa ei saa hukata ja on mahdollista, että Suomen hallitus hidastelee

ilmastotoimien teossa.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla on edelleen kiire pysäyttää ilmastonmuutos.

Aiemmasta kiireestä huolimatta Vihreiden mukaan edelleen on aikaa “kääntää
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kurssi” ja aloittaa toimet “kohtalokkaan ilmastonmuutoksen” pysäyttämiseksi. Toimet

täytyy aloittaa kuitenkin heti,, koska huomenna on jo liian myöhäistä. (Vihreät,

2019a, s. 2)

Saman vuoden EU-vaaliohjelmassa ilmastonmuutoskontekstissa Vihreät haluavat,

että Eurooppa turvaa tulevien sukupolvien tulevaisuuden. Yhteiskuntien tulee

muuttaa elämäntapojaan, jotta ilmasto- ja ympäristöongelmat voidaan korjata.

Vihreiden mukaan on kriittisen tärkeää, että ilmaston lämpeneminen pidetään alle

1,5 asteessa. (Vihreät, 2019a, s. 3)

Poikkeuksellista Vihreiden vuoden 2019 EU-vaaliohjelmassa on se, että siinä

ilmastonmuutos ei esiinny apokalyptisen tasoisena tuhoisana ongelmana. Myöskään

toimilla ei ole samanlaista akuuttia kiirettä kuin aiemmin. Toimet tulee kuitenkin tehdä

oikeudenmukaisella tavalla, jotta hyödyt ja haitat jakautuvat reilusti. (Vihreät, 2019b,

s. 2)

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Perussuomalaisten eri vaaliohjelmien välillä on merkittäviä eroja, kuten se, että

parissa ohjelmassa ilmasto- ja ympäristöpolitiikka mainitaan vain ohimennen tai

keskitytään lähinnä niiden taloudellisiin vaikutuksiin. Kuitenkin viimeisimmässä

vaaliohjelmassa vuonna 2019 eduskuntavaaleja varten julkaistussa ohjelmassa

ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta kirjoitettiin enemmän kuin Vihreiden omassa

vaaliohjelmassa samana vuonna. Tämä voidaan selittää osittain sillä, että

Perussuomalaiset esiintyvät ilmasto- ja ympäristökysymyksissä toisinajattelijana

verrattuna toisiin puolueisiin, joten Perussuomalaisilla on todennäköisesti tarve

perustella nämä näkemykset kattavasti.

Sen sijaan Vihreiden vaaliohjelmien välillä ei ole suuria eroja niin ilmasto- ja

ympäristöosioiden sisällössä kuin argumentaatiossa. Puolue argumentoi

johdonmukaisesti päästöjen vähentämisen puolesta vetoamalla muun muassa asian

kiireellisyyteen. Puolueen luonteen vuoksi Vihreät ovat nostaneet aiheen tärkeään

asemaan kaikissa ohjelmissaan, poikkeuksellisesti myös kuntavaaliohjelmassa.
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Puolueiden esittämiä väitteitä perustellaan eri tavoin. Vihreiden mielestä

ilmastonmuutos on apokalyptinen ongelma, jossa uhkana on se, että jossain

vaiheessa voi olla liian myöhäistä toimia. Perussuomalaiset ovat huolissaan siitä,

että aiemmin tehdyt päätökset lisäävät päästöjä niiden vähentämisen sijasta.

Lisäperusteluna Vihreiden argumentissa arvona on hyötynäkökulma, koska

puolueen mukaan kaikesta dramaattisuudesta huolimatta ilmastonmuutoksen voi

estää toimilla, jotka ovat positiivisia niin taloudelle kuin yhteiskunnalle

kokonaisuudessaan.

Perussuomalaisten vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmassa ilmastonmuutos ei ole

ongelma, mutta ilmastopolitiikka on. Ilmastopolitiikka on puolueen mielestä

epäoikeudenmukaista Euroopan Unionissa ja samalla sen kustannukset ovat

mittavia suomalaisille veronmaksajille. Samana vuonna Vihreille puolestaan

ilmastonmuutos on ongelma, jonka ratkaisemisessa Suomen täytyy olla edelläkävijä

ja tätä perustellaan viittaamalla yleisesti ilmastotieteeseeen auktoriteettina. Vihreät

oikeuttavat ehdottamansa toimet kiireellä ja heidän mukaansa aika on lopussa ja nyt

on välttämätöntä aloittaa ilmastotoimet. Perussuomalaisten mielestä ilmastotoimilla

ei ole kiirettä, koska vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmassa niitä ei ole mainittu.

Perussuomalaiset oikeuttavat epäreilun ilmastopolitiikan vastustamisen

kannattamalla oikeudenmukaisuutta.

Molemmat puolueet viittasivat vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmissaan

auktoriteettiin lähtötietona, mutta vain Perussuomalaiset lievensivät väittämää.

Perussuomalaiset kertoivat, että Pellervon tutkimuksen tuloksista käytettiin vain

sanaa arvio kun kuvattiin Euroopan Unionin ilmastopolitiikan haitallisuutta Suomen

taloudelle. Vihreiden väitteen auktoriteettina on ilmastotiede, jonka mukaisia

ilmastopoliittisia toimia he kertovat kannattavansa.

Vuonna 2019 Perussuomalaiset ovat samaa mieltä Vihreiden vuoden 2015 väitteen

kanssa siitä, että Suomi voisi toimia muille maille esimerkkinä ilmastopolitiikassa.

Vihreiden mukaan esimerkkinä oleminen tarkoittaisi ilmastotieteeseen perustuvia

toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Perussuomalaisille esimerkillinen toiminta on

järkevästi ympäristön ja talouden tarpeiden yhdistämistä. Perussuomalaisille tämä
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yhdistäminen on lähinnä lisäperusteluna heidän väitteelle sen sijaan, että se olisi itse

väite ja siten on ohjelman päätavoite kuten Vihreille vuonna 2015.

Samana vuonna 2015 Europarlamenttivaaleissa Perussuomalaisten mukaan

Suomen tulee toimia oman etunsa mukaisesti ja Vihreät haluaa kiristää Union

ilmastopolitiikkaa. Perussuomalaiset ovat ohjelmassaan yhdistäneet päästöjen

vähennykset ja taloudellisen hyödyn. Vihreiden mukaan ilmastotoimet myös

hyödyttäisivät taloutta lisäämällä vientiä ulkomaille ja luomalla uusia palveluita.

Virheät kuitenkin myöntävät, että toimet sisältävät myös kustannuksia, mutta ne

jaettaisiin tasaisesti Unionin jäsenten kesken.

Vihreät ovat ohjelmissaan johdonmukaisempia kuin Perussuomalaiset.

Perussuomalaiset eivät ole kaikissa ohjelmissaan lainkaan huolestuneita

ilmastonmuutoksesta. Yhdessä ohjelmassa ympäristöpolitiikan tarkoituksena oli

puhtaasti talouden tukeminen. Vuosien 2015 ja 2017 vaaliohjelmissa

Perussuomalaiset ovat enemmän kiinnostuneita ilmastopolitiikan vaikutuksista

talouteen. Puolue on esimerkiksi tuulivoimaloiden kohdalla kiinnostunut enemmän

terveydellisestä näkökulmasta kuin itse ilmastonmuutoksesta.

Perussuomalaiset käyttävät johdonmukaisesti oikeudenmukaisuutta

argumentaatiossa ilmastopolitiikassa, joka pitää sisällään vanhojen päätösten

vastustamista. Vihreillä reiluus mainitaan kustannusten jakamisessa, kun päätöksiä

tehdään. Kumpikaan puolueista ei käyttänyt missään aineiston vaaliohjelmissa

vastatodistusta. Tämä voidaan selittää sillä, että puolueet usein uskovat asiaansa ja

olisi outoa, jos ne kannattaisivat jotain asiaa, josta ne voisivat olla omasta

mielestään väärässä. Vihreät olivat varmempia väitteissään verrattuna

Perussuomalaisiin, jotka parissa kohtaa lievensivät väitettä tarkennuksessa.

Puolueiden välisistä eroista huolimatta vuoden 2019 vaaliohjelmissa molemmat

puolueet ovat samaa mieltä siitä, että Suomen tulee vähentää päästöjä. Erona on

se, millä tavalla tämän asian puolesta argumentoidaan. Vihreät oikeuttavat

useimmiten väitteensä lisäilmastoimiten tarpeesta kiireellisyydellä, ja lähtötiedolla

siitä, että tekemättä jättäminen olisi kohtalokasta maapallon elinkelpoisuudelle.

Perussuomalaisten argumentaation vaihtelusta huolimatta puolue väittää useimmiten
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sitä, että vanhat ilmastopoliittiset päätökset eivät edistä niille asetettuja tavoitteita.

Perussuomalaiset oikeuttavat väitteensä huolella päästöistä ja

oikeudenmukaisuudella. Lisätietona on se, että heidän edustamansa

ilmastopolitiikka on ideologia vapaata. Vihreät näkevät ilmastonmuutoksen

Perussuomalaisista poiketen suurena uhkana maailmalle. Tämän lisäksi puolueiden

päästöjen vähentämisen toimet ja aikataulut eroavat toisistaan.

Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen molemmat puolueet ovat pitäneet

ilmastonmuutosta ongelmana, joka tulisi ratkaista. Puolueet ovat samaa mieltä

seuraavista väitteistä ja toimista:

1. Ilmastonmuutos ja päästöt ovat ongelmia

2. Aiemmat päätökset ovat ongelmallisia tai riittämättömiä

3. Suomen tulisi toimia esimerkkinä ilmastopolitiikassa

Eriäväisyyksiä ovat käsitykset siitä, kuinka suuri ongelma ilmastonmuutos on, kuinka

nopealla aikataululla tulisi toimia tilanteen korjaamiseksi ja millaisia nämä toimet

tulisi olla. Merkittävänä erona on myös se, miten näihin johtopäätöksiin päästään.
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