Ote Ilmastoryhmän selvityksestä
Ilmastonmuutoskeskustelu sosiaalisessa mediassa ja uutiskommenteissa
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KOMMENTTI

Twitter

HAVAINTO: Twitterissä keskustelu on voimistunut tasaiseen tahtiin kesästä lähtien. Syksyn aikana keskustelussa on ollut jo useita piikkejä,
ja se on ollut paikoin hyvin kiivasta luonteeltaan. Merkillepantavaa on, että huippupiikit Twitterissä koskevat ilmastokeskustelun
poliittista näkökulmaa. Syksyyn on mahtunut mm. reagointia kuntapolitiikan päätöksiin, reagointia puolueiden ilmastonäkökantoihin ja
Elokapina-liikkeen mielenosoitus. Uutisten kommenttien piikit vastaavat jossain määrin Twitteriä, mutta pienemmällä volyymillä.

POSITIOINTI
▶

Kuvassa koko verkosto ja
ilmastoryhmä visualisoituna.

▶

Uudelleentviittaus tai
hakusanan sisältänyt viesti
käyttäjälle luo yhteyden
toimijoiden välille.

▶

Nimen koko vastaa sitä,
kuinka monta kertaa muut
käyttäjät ovat maininneet tai
uudelleentviitanneet
käyttäjän.

@DemosHelsinki
@HIMApohjoissavo,
@mahkupirkanmaa
@ymparistonyt
@IlmaTiede
@Klimaatti
@helsinki
@IinKunta
@EspooEsbo
@LukeFinland
@lvmfi
@SitraFund
@SuomenAkatemia
@SYKEinfo
@ulkoministerio
@yministerio

Verkosto: ilmastokeskustelu
▶

Uudelleentviittaus tai hakusanan sisältänyt
viesti käyttäjälle luo yhteyden toimijoiden
välille.

▶

Nimen koko vastaa sitä, kuinka monta
kertaa muut käyttäjät ovat maininneet tai
uudelleentviitanneet käyttäjän.

HAVAINTO:
▶

Verkostossa on mahdollista erottaa kolme
selvästi toisistaan erottuvaa ryhmittymää:
poliitikot, ilmatiede ja ilmastoaktiivit.

▶

Muut ryhmittymät ovat limittäisiä, mutta
kuitenkin tunnistettavissa erillisiksi
ryhmittymiksi verkostoanalyysin avulla.

▶

Verkostokuvan oikeassa laidassa on
karkeasti jaoteltuna tiedottavaa ja
asiapohjaista keskustelua, kun
verkostokuvan vasemmalla laidalla on
enemmän poliittista ja arvopohjaista
keskustelua.

▶

Arvopohjaisessa keskustelussa
ryhmittymät tulevat selkeämmin esille
verkostosta.

VASTUULLISUUS
INSTITUUTIOT
ILMATIEDE
POLIITIKOT

ILMASTOAKTIIVIT

RUOKA JA METSÄ

ENERGIA

Tiivistelmä klustereista
Klusteri 1: ilmastoaktiivit

Klusteri 2: Poliitikot

Klusteri 3: Instituutiot

Klusteri 4: Ruoka ja metsä

Klusteri 5: Energia

Klusteri 6: Ilmatiede

Klusteri 7: Vastuullisuus
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•Elokapina 14 %
•Ilmastonmuutos ja kasvu 22 %
•Hallituksen toimet 13 % •Kestävyys-viestintää 40 % •Kestävyys-viestintää 27 %
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•Ilmastonmuutos ja politiikka 15
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%
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•Tiede ja tutkimus 29 % •Kestävyys-viestintää 28
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•Ilmastonmuutoksen •Ilmastonmuutos ja kasvu
seuraukset 12 %
11 %

”Ilmastonmuutoksen
”Maankäyttö vaikuttaa
”Hallituksen ja Suomen on
”Teknologiainnovaatiot
torjuminen vaatii
suuresti ilmastonmuutokseen
”Ilmastonmuutos voi
”Jatkuvaan kasvuun perustuva
sitouduttava
ja teollisuus ovat
tietoisuutta asiasta, sekä
ja ilmastonmuutoksen
”Ilmastonmuutos on
ahdistaa mutta omilla
markkinatalous johtaa globaaliin
ilmastonmuutoksen
avainasemassa päästöjen
Narratiivi
laajoja toimia niin julkisella
seuraukset näkyvät myös
tieteellinen fakta, ja sen
toimilla voi sen
ilmastokriisiin. Nykyiset
torjuntaan niin nykyisten
vähentämisessä ja
kuin yksityisellä sektorilla. ruoan- ja metsäntuotannossa.
seurauksia on havaittavissa toteutumiseen vaikuttaa
(kärjistetty
toimenpiteet eivät ole riittäviä
kuin tulevien sukupolvien
ilmastonmuutoksen
Tärkeä mittari on
Tiede ja tutkimus auttaa
keskilämpötiloissa ja
esim. kulutustottumuksilla,
esimerkkI)
kriisin välttämiseksi ja tarvitaan
vuoksi. Haitallisista tuista,
hillitsemisessä.
hiilijalanjälki ja
näiden seurausten
napajäiden sulamisessa.”
kierrätyksellä sekä
radikaalimpia keinoja.”
esim. turpeelle, on
Kotimaista teollisuutta
hiilineutraaliuteen on
ymmärtämisessä ja
tietoisuutta kasvattamalla.”
luovuttava.”
tulisi suosia tästä syystä.”
pyrittävä.”
ennakoinnissa.”
”Ilmastonmuutos on
”Energiantuotanto on
todellinen, mutta Suomen
suuri ilmastonmuutosta
”Ilmastonmuutos on
”Ilmastonmuutosta
osuus siinä on mitätön.
”Ilmastonmuutoksen
kiihdyttävä tekijä ja
tapahtumassa, mutta
”Ilmastonmuutos tulee
vähentävät toimenpiteet
Vastanarratiivi
”Panostamalla vihreään
Poliitikot käyttävät
torjuminen vaatii yksilöiltä
teollisuuden toimintaa
ihmisen roolia siinä on
vaikuttamaan yleisesti
kurittavat erityisesti
(kärjistetty teknologiaan voi Suomi luoda lisää ilmastonmuutosta keinona
toimia mm. oman
olisi pitänyt enemmän
ylikorostettu.
elämään tulevaisuudessa, ja
suomalaista maataloutta, eikä
ajaa omaa muuta
kulutustansa ja liikkumistaan
ohjata ja säädellä jo
Ilmastonmuutos on
nyt on hyvä alkaa
esimerkki) kasvua ja estää ilmastonmuutosta.”
Suomen toimilla ole globaalilla
agendaansa sekä siinä
seuraamalla.”
paljon aiemmin.
enimmäkseen normaalia
sopeutuminen.”
tasolla niin suurta merkitystä.”
sivussa kurjistaa
Ilmastoystävällistä turvevaihtelua.”
suomalaisten elämää.”
ja hiilivoimaa ei ole.”

Puheenaiheet Twitter vs. kommentit
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ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET

7%

KESTÄVYYS-VIESTINTÄÄ
HALLITUKSEN TOIMET
ILMASTONMUUTOS JA KASVU

Twitter

9%

ELOKAPINA
4%

ILMASTONMUUTOS JA POLITIIKKA

Kommentit

8%
10%
10%

0%

12%
19%

6%
10%

13%

HAVAINTO: Uutisten kommenteissa Elämisen kustannukset, Autoilu sekä hallituksen toimet puhututtavat Twitteriä enemmän. Twitterissä
taas Kestävyys-viestintä, EU sekä Ilmastonmuutos ja politiikka selkeästi suositummat aiheet .

Vinkkejä viestintään
Ryhmittymät
▶

Ilmastoaktiivit – Ota huomioon aito huoli ja pelko, joka
toimii aktiivisuuden ajurina.

▶

Poliitikot – Huomioi että myös hallituspuolueet ovat
erimielisiä ilmastotoimista.

▶

Instituutiot – Määrittele vielä tarkemmin, kenelle
viestintää tehdään ja miksi.

▶

Ruoka ja metsä – Huomioi, että viime kädessä kyse on
kestävästä luonnonvarojen käytöstä.

▶

Energia – Teknologiaa pidetään lupaavana ratkaisuna
päästötavoitehaasteen, joka on avain ilmastonmuutoksen
hillintään. Uusiin teknologioihin liittyy kuitenkin myös
hypetyksen vaara. Lopulta ilmastonmuutos on hyvin
kompleksinen ilmiö.

▶

▶

Ilmatiede – Tuo kovaa faktaa ja dataa tukemaan väitteitä,
mutta keskustelu sisältää myös ”harrastelijatutkijoita”,
jolloin disinformaation vaara on ilmeinen.
Vastuullisuus – Vaihtoehto koulutetulle, hyvin toimeen
tulevalle keskiluokalle, joka tarvitsee keinoja aktiivisuuden
ja kestävän kuluttamisen yhdistämiseen.

Sisällöt ja yleisöt
▶

Ilmastonmuutoskeskustelu jakautuu alakeskusteluiksi –
kuten päästöt, kuluttaminen, liikkuminen, luonto ja
ympäristö, tiede ja teknologia tai yhteiskunta ja
politiikka. Pohdi tarkkaan, mihin lokeroon oma viestisi
on suunnattu ja minkälaisia yleisöjä asiasta keskustelee
tällä hetkellä, ennen kuin muotoilet oman viestisi.

▶

Vain 5 % käyttäjistä tuottaa noin puolet sisällöstä.
Aktiivisille keskustelijoille on siis hyvin tilaa! Älä
myöskään aliarvioi passiivista yleisöä, heidän kauttaan
viestit saavat vaikuttavuutensa.

▶

▶

Pohdi yleisön arvopohjaa. Keskustelusta on
havaittavissa erilaisia arviopohjaisi lähestymistapoja,
kuten Suomen pärjääminen globaalisti, teollisuuden
menestyminen, yksittäisen ihmisen mahdollisuudet
osallistua, luonnon ja ympäristön moninaisuus, jne.
Arvot voivat toimia yhtenä lähtökohtana, kun suuntaa
omaa viestiä.
Suhtaudu ilmastonmuutoksen kieltäjiin empatialla. Pyri
rakentamaan luottamusta tekemällä oman viestinnän
taustat ja perusteet mahdollisimman avoimiksi ja
läpinäkyviksi.

Twitter kanavana
▶

Twitterissä voi ottaa kantaa. Kun aihepiiri kytkeytyy
poliittisiin valintoihin ja päätöksiin, se herättää
todennäköisemmin keskustelua. Kannattaa kuitenkin
varoa ”aate edelle” tehtyä viestintää. Viestillä on
enemmän vaikutusta, kun se ottaa rehellisesti huomioon
useita arvopohjia ja näkökulmia (ei kuitenkaan itse
ilmiötä kyseenalaistaen)

▶

Asiantuntijat ovat parhaita viemään viestiä eteenpäin
sosiaalisen median kanavissa, erityisesti Twitterissä, joka
on luonteeltaan ”asiantuntijamedia”. Pohdi mihin ja
kenelle viestisi suuntaat ja löytyykö sopivaa asiantuntijaa
tai vaikuttajaa, jolla olisi uskottavuutta juuri kyseisessä
kohderyhmässä.

▶

Twitterin huippusuosittujen vaikuttajatilien aktivoiminen
voi viedä eteenpäin omaa sanomaa, mutta kannattaa
huomioida, että huipputilit ovat suosittuja, koska niillä on
oma näkökulma ja yleisönsä. Siksi myös oma viesti
kehystetään todennäköisesti tätä kautta.

▶

Hyödynnä poliittisia katvealueita Twitterissä: Suomessa
erityisesti vihreät ja perussuomalaiset ovat aktiivisia
sosiaalisen median kanavien hyödyntäjiä – myös tässä
aiheessa. Mitä muita ääniä keskustelussa voisi kuulua
enemmän?

▶

Koordinoidulla yhteistyöllä ja vastuunjaolla
ilmastoryhmän kesken, esimerkiksi keskustelun
ryhmittymien mukaisesti, voi auttaa ottamaan haltuun
uusia yleisöjä.

Kiit o s
LISÄÄ:
OPTIFLUENCE.COM
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