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ILMASTOKRIISI – AIKA TOIMIA PALVELUALOILLA
Ammattiliitto ratkaisijana – aika toimia on nyt!
Ilmastonmuutoksesta puhutaan yhä useammin termillä ilmastokriisi. Ilmastokriisin ja monimuotoisuuskadon kaltaiset globaalit ympäristöongelmat ovat syystä nousseet päivittäisen
keskustelun aiheiksi, sillä ne uhkaavat paitsi ihmisten hyvinvointia myös itse elämän edellytyksiä. Ilmastonmuutos vaarantaakin työntekijöiden hyvinvointia ja työpaikkoja jo nyt, ja
erityisesti tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan muutosten lisäksi työhön ja työelämään vaikuttavat yritykset hillitä ilmastokriisiä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Ympäristöongelmien vaikutusten ymmärtäminen ja niiden ratkaisu onkin yhä olennaisempi osa työelämän parantamista. Tästä syystä niiden tulisi olla prioriteettina myös
työmarkkinajärjestöjen agendalla.
Tämän pamf letin keskeinen väite on, että ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden
kaventuminen vaikuttavat työhön ja ammatteihin kaikilla aloilla, myös palvelualoilla.
Lisäksi ilmastokriisin hillintä ja siihen sopeutuminen muuttavat työtä, työnkuvia ja ammatteja. Käsillä olevat muutokset haastavat kaikkien toimijoiden, myös eri alojen työntekijöiden
ja työmarkkinajärjestöjen, käsityksen perustehtävistään. Samalla ympäristönmuutokset
voivat avata lukuisia uusia mahdollisuuksia työelämän kehittämiseen ja nostaa uudella
tavoin keskusteluun myös ammattiliitoille keskeisiä intressejä, jotka liittyvät työntekijöiden
edunvalvontaan.
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Pamfletti on rakennettu seuraavien keskeisten teesien
tai väitteiden ympärille:

#
#
#
#
#
#

Kestävyyskriisi uhkaa työpaikkoja, elinkeinoja ja hyvinvointia
Siirtymä kestävyyteen on välttämätön ja muokkaa työelämää
Oikeudenmukainen kestävyysmurros on ammattiyhdistysliikkeen
vaade ja kaikkien etu
Ammattiliitot ovat kestävyysmurroksessa uusien merkitysten
äärellä
Palvelualojen merkitys korostuu kestävyysmurroksessa
Mahdollisuutesi toimia ovat monet

Nämä väitteet muodostavat pamfletin luvut, jotka jakautuvat alateeseihin.

Palvelualojen ammattiliiton jäsenet ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja odottavat
ilmastotoimia eri tahoilta, myös ammattiliitolta. Pamf letin tarkoituksena on kannustaa
palvelualojen työntekijöitä ja ammattilitossa toimivia toimintaan kestävyyskriisin ratkaisemiseksi. Ilmastonmuutoksesta on pitkään puhuttu tulevaisuudessa tai kaukana meistä
tapahtuvana asiana. Tämä on voinut hämärtää näkyvistä sen, että ilmastokriisi muokkaa
ympäristöämme juuri nyt ja että myös ratkaisuja toteutetaan yhä kiihtyvällä vauhdilla. Ammattiliitolla voi olla keskeinen rooli ratkaisijoiden joukossa. Tämän roolin ottaminen vaatii liitoilta uudenlaista paneutumista siihen, miten kestävyyskriisi haastaa nykyiset toimintamallit. Erityinen rooli liitolla voi olla oikeudenmukaisen kestävyyssiirtymän
ja ilmastotoimien sosiaalisen hyväksynnän edistämisessä. Edunvalvonnassa tämä vaatii
kestävyysnäkökulmien yhä kattavampaa huomiointia.
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1. KESTÄVYYSKRIISI UHKAA TYÖPAIKKOJA,
ELINKEINOJA JA HYVINVOINTIA
Ilmastonmuutoksesta puhutaan yhä useammin termillä ilmastokriisi. Ilmastonmuutoksen lisäksi huomio on kiinnittynyt myös muihin globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten
luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen ja luonnonvarojen kestämättömään käyttöön.
Yhä useammin puhutaankin ilmastokriisin sijaan laajemmasta kestävyyskriisistä. Pamfletin
ensimmäinen ja olennaisin väite on, että kestävyyskriisi ja sen ratkaiseminen ovat keskeisimpiä työelämää jo nyt ja erityisesti seuraavina vuosikymmeninä muokkaavia voimia. Edessä
olevan muutoksen merkityksen hahmottaminen on siis äärimmäisen tärkeää myös työntekijöiden edunvalvonnan näkökulmasta. Tässä pamf letin ensimmäisessä osiossa
pureudutaan siihen, miten ilmastokriisi vaikuttaa työhön, työntekijöihin ja työntekijöiden edunvalvontaan.
Luvun keskeiset sisällöt ja väitteet ovat seuraavat:

#
#
#

Ilmastonmuutos uhkaa työtä, työpaikkoja ja hyvinvointia jo nyt
– ja jatkossa yhä enemmän
Käsillä on ilmastonmuutosta laajempi kestävyyskriisi, joka uhkaa
tulevaisuutta
Kestävyyskriisissä niin työntekijät kuin ammattiliitot joutuvat
uudelleenarvioimaan työtään ja rooliaan
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Ilmastonmuutos – Uhka työlle, työpaikoille ja hyvinvoinnille jo nyt
Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen syitä ovat lisääntyneet kasvihuonekaasujen
(esimerkiksi hiilidioksidi ja metaani) päästöt sekä maankäytön muutokset (metsien raivaus,
peltopinta-alan lisääntyminen.) Maailman keskilämpötila on 1880-luvulta lämmennyt lähes
yhden asteen.1 Suomen vuosikeskilämpötila on puolestaan lämmennyt vuodesta 1850 yli
kaksi astetta.2 Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo esimerkiksi seuraavin tavoin:
• Mannerjäätiköiden massa vähentyy kiihtyvään tahtiin
• Vuoristojäätiköt kutistuvat eri puolilla maailmaa
• Valtamerien vesi lämpenee ja pinta noussee
• Sademäärät lisääntyvät toisaalla ja vähenevät toisaalla
• Trooppiset myrskyt ovat hiukan voimistuneet Pohjois-Atlantilla.3
Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät talvien lyhentymisenä ja kesien lämpenemisenä. Monet ovatkin huolestuneet ilmastonmuutoksesta huomatessaan konkreettisia
muutoksia lähiympäristössään, säässä, lajistossa tai esimerkiksi eläinten käyttäytymisessä.
Julkisessa keskustelussa ja kahvipöydissä kuulee usein esitettävän, että ilmastonmuutoksen
hillintä ja ympäristösuojelutoimet hävittävät työtä ja uhkaavat työpaikkoja. Viime vuosina
on kuitenkin ymmärretty, että asetelma on todellisuudessa monimutkaisempi ja jopa päinvastainen: ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöongelmat uhkaavat elinkeinoja ja työpaikkoja. Tämä tapahtuu esimerkiksi seuraavin tavoin:
• Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen uhkaavat suoraan elinkeinoja ja
työpaikkoja. Globaalisti 1,5 miljardia työpaikkaa on suoraan riippuvaisia ekosysteemeistä.
Euroopan Unionin alueella ekosysteemeistä suoraan riippuvaisten työpaikkojen osuus on
16 % työpaikoista. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, kalatalous, ruoka-,
juoma- ja tupakkateollisuus, metsä- ja paperiteollisuus, biopolttoaineteollisuus, uusiutuvat energialähteet, monet lääke- ja kemianteollisuuden alat sekä matkailun muodot. Näitä
elinkeinoja uhkaavat myös muuttuvat sääolosuhteet sekä veden kierto.4

1 Ilmasto-opas – Ilmastonmuutos ilmiönä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 4/2021].
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio
2 Ilmasto-opas – Suomen muuttuva ilmasto. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 4/2021].
Saatavilla: o-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto
3 Ilmasto-opas – Ilmastonmuutos ilmiönä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 4/2021].
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio
4 ILO 2018a, s. 17-19. The employment impact of climate change adaptation. Input Document for the
G20 Climate Sustainability Working Group International Labour Office – Geneva. Saatavilla: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_645572.pdf
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• Kaikki alat ovat välillisesti riippuvaisia toimivista ekosysteemeistä. Ilmastonmuutos
tulee jatkossa vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mistä suomalaiset yritykset voivat tehdä
hankintoja, millaisia logistiikkareittejä käytetään, mitä kuljetukset maksavat sekä siihen,
onko tuttuja raaka-aineita ylipäänsä saatavilla. Myös ylikulutus vaikuttaa raaka-aineiden
saatavuuteen.5
• Ilmastonmuutoksen seuraukset aiheuttavat työvuosien menetyksiä. Globaalisti
vuosien 2000–2015 välillä 23 miljoonaa työelämävuotta on menetetty vuosittain ihmisten
aiheuttamien tai voimistamien ympäristökatastrofien seurauksena. Työpaikkoja ja työterveyttä uhkaavat myös paikalliset ympäristöongelmat, kuten ihmisen aiheuttamat ilman,
veden, ruokaketjujen tai maaperän pilaantuminen sekä biodiversiteettikato. Riskit muuttuvat katastrofeiksi, kun ne ylittävät paikallisen kantokyvyn pakottaen ihmiset muuttamaan tai romuttaen infrastruktuurin ja taloudellisen toiminnan edellytykset.6
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan muutosten lisäksi elinkeinoihin ja työhön
vaikuttavat myös yritykset hillitä ilmastokriisiä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.
Näitä muutoksia esitellään seuraavassa luvussa.
Ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöongelmat eivät ole uhka vain työpaikoille. Ne
uhkaavat myös yhteiskuntien ja yksilöiden turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Ilmastonmuutos vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen, työturvallisuuteen ja työterveyteen sekä elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiin seuraavien mekanismien kautta:
Infrastruktuurin haavoittuvuus: Ilmastonmuutos ja sen voimistamat sään ääri-ilmiöt
aiheuttavat terveys- ja turvallisuusriskien kasvua ja tulonmenetystä infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien kautta. Suomessa infrastruktuuria uhkaavat voimistuvat myrskytuulet,
rankkasateet ja hellejaksot. Metsäpalojen ennakoidaan yleistyvän myös Suomessa. Voimakkaat tuulet kaatavat puita ja aiheuttavat häiriöitä sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä jakeluun. Lisäksi rakennuskanta on kovilla ilmaston muuttuessa. Rakennusten kosteusvaurioiden
odotetaan lisääntyvän sateiden lisääntyessä sekä siksi, että lumen sijaan talvella sataa vettä,
viistosateet yleistyvät ja ilman suhteellinen kosteus kasvaa.7

5 Deloitte 2020. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään. Skenaariotyön
yhteenveto. Deloitten selvitys Elinkeinoelämän keskusliitolle. Saatavilla: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/fi/Documents/risk/Deloitte%20EK%20Ilmastonmuutoksen%20vaikutukset_yhteenvetoraportti.pdf
6 ILO 2018a, s. 14-15. The employment impact of climate change adaptation. Input Document for the
G20 Climate Sustainability Working Group International Labour Office – Geneva. Saatavilla: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_645572.pdf
7 THL Ilmastonmuutos [Verkkoaineisto] [Viitattu 4/2021] Saatavilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos
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Lisääntyneet sademäärät ja rankkasateet sekä toisaalta hellejaksoihin liittyvät kuivuudet ja
lämpötilan nousu vaikuttavat veteen ja vesihuoltoon. Tulvat, lisääntynyt sateisuus ja lämpötilan nousu lisäävät terveydelle haitallisten mikrobien määrää vesistöissä ja alistavat näin
vesivälitteisille epidemioille. Ilmastonmuutos vaikuttaa niin raakaveden laatuun kuin veden
saatavuuteenkin lisäten puhdistusprosessien tarvetta. Lisäksi myrskyt ja suuret lumimäärät
voivat aiheuttaa sähkökatkoksia ja vaikeuttaa vedenjakelua.8 Infrastruktuurin haavoittuvuus
ja esimerkiksi kiinteistöihin ja metsiin kohdistuvat uhat voivat tulla kalliiksi paitsi yhteiskunnalle ja yrityksille myös yksittäisille ihmisille. Ilmastonmuutos voikin vaikuttaa niin asumisen kustannuksiin, kiinteistöjen arvoon ja vakuutuksiin kuin esimerkiksi metsäomistuksiin.
Fyysinen terveys ja (työ)turvallisuus: Ilmastonmuutos ja sen seuraukset ovat uhka fyysiselle (työ)terveydelle ja (työ)turvallisuudelle. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lämpötilojen
nousun ja lisääntyvien helteiden terveysvaikutuksiin. Lämpötilan nousu vaikuttaakin niin
työterveyteen ja -turvallisuuteen kuin työn tuottavuuteenkin. Jopa optimistisimmissa 1,5
asteen lämpenemisen skenaariossa työtuntien määrän arvioidaan lämpötilan nousun seurauksena vähenevän 1,9 prosenttia G20-maissa vuoteen 2030 mennessä. Erityisen haavoittuvaisia ovat ulkona työskentelevät työntekijät.9
Kuumuus uhkaa paitsi työterveyttä myös terveyttä ylipäänsä. Erityisesti vanhukset ja pitkäaikaissairaat ovat haavoittuvaisia lämpötilan nousuille. Monista suomalaisista kodeista
ja työpaikoista puuttuvat jäähdytysjärjestelmät. Helleaallot lisäävät Suomessa kuolleisuutta merkittävästi jo nykyisin. Ilmaston lämmetessä tilanteen ennakoidaan pahentuvan.
Suomessa työterveys- ja turvallisuusriskejä aiheuttavat kuumuuden lisäksi myös muuttuvat talvisäät. Liukkaan kelin päivien uskotaan yleistyvän suuressa osin maata, kun lämpötila vaihtelee yhä useammin nollan molemmin puolin. Tämä lisää liukastumistapaturmien
riskiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen myös eläinperäisten sairauksien leviämisen
kautta. Ilmaston lämpeneminen on Suomessa lisännyt punkkien levittämien tautien, esimerkiksi borrelioosin ja puutaivokuumeen ilmaantuvuutta. Lisäksi maankäytön muutokset ja ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus lisäävät erilaisten eläinperäisten tautien leviämisen
riskiä. Koronavirusepidemia on lisännyt keskustelua ihmisen ja ympäristön suhteesta sekä
siitä, että tulevaisuudessa epidemioiden todennäköisyys kasvaa entisestään. 10

8 THL Ilmastonmuutos [Verkkoaineisto] [Viitattu 4/2021] Saatavilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos
9 ILO 2018a, s. 15-16. The employment impact of climate change adaptation. Input Document for the
G20 Climate Sustainability Working Group International Labour Office – Geneva. Saatavilla: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_645572.pdf
10 THL Ilmastonmuutos [Verkkoaineisto] [Viitattu 4/2021] Saatavilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos
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Mielenterveys ja huoli ympäristöstä: Ympäristönmuutokset ja ilmastonmuutos eivät
ole uhka pelkästään fyysiselle vaan myös mielenterveydelle. Erityisesti vuonna 2018 julkaistun kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin jälkeen ilmastonmuutoksen vakavuus ja tilanteen kiireellisyys on noussut yleiseen keskusteluun. Samanaikaisesti on
havahduttu siihen, että huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta vaikuttaa myös mielenterveyteen. Tutkimuksessa onkin tehty ero ympäristöhuolen ja sen voimakkaiden muotojen eli
ympäristöahdistuksen tai ympäristösurun välille. Empiirisissä tutkimuksissa erityisesti
nuorten, mutta myös monien muiden ryhmien, kuten pienten lasten vanhempien ja isovanhempien, on huomattu olevan alttiimpia näille vaikeille ympäristöhuolen muodoille.11
Julkisessa keskustelussa ympäristö- ja ilmastoahdistuksen kokemuksia on kyseenalaistettu.
Esimerkiksi nuorten ympäristölakkoliikettä ja sen keulakuvahahmoa Greta Thurnbergiä on
jopa kritisoitu ympäristöpelon lietsomisesta. Ahdistuksen tunteet ovat kuitenkin täysin normaali reaktio tilanteeseen, jossa asiantuntija- ja tutkijayhteisö katsoo ihmiskunnan olevan.
Masennus ja lamaannus ovat kuitenkin ongelmallisia sekä yksilöiden että yhteisöjen näkökulmasta, sillä ne vähentävät hyvinvointia ja usein myös voimavaroja ratkaista ongelmaa.
Ympäristöhuolta vakavampi asia on kuitenkin huolen tai sen taustalla olevien ongelmien
vähättely tai kieltäminen.12
Voimakasta ympäristöahdistusta tai ympäristösurua yleisempää on kansalaisten kokema
ympäristöhuoli. Ympäristöhuolen taso vaihtelee ajan ja paikan mukaan. Ympäristöhuolen kokemukseen vaikuttaa suuresti myös aihepiirin käsittely julkisuudessa. Viime vuosina ympäristöhuoli on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt. Tämä näkyy eri tutkimuksissa,
erityisesti nuorisobarometrissa, jonka mukaan ilmastonmuutos on nuorten suurin huoli.13
Huoli näkyy myös ammattiliittojen jäsenkyselyissä. Palvelualojen järjestötutkimuksen vastaajista 53,8 % piti ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana ja 36,7 % melko vakavana
ongelmana. Vain 1,1 % vastaajista koki, ettei ilmastonmuutos ole lainkaan ongelma.14
Suomessa ilmastonmuutoksen mielenterveysvaikutuksia lisää lumen väheneminen ja tätä
kautta talvien pimeneminen. Nämä lisäävät entisestään kaamosmasennusoireita kaamosmasennukseen taipuvaisilla.

11 Pihkala 2019. Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen. Mieli Suomen mielenterveys ry. Saatavilla:
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/ilmastoahdistusraportti-mieli2019-web.pdf
12 Pihkala 2019. Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen. Mieli Suomen mielenterveys ry. Saatavilla:
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/ilmastoahdistusraportti-mieli2019-web.pdf
13 Pekkarinen & Myllyniemi 2018. Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018. Valtion
nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 60. Saatavilla: https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/03/NB_2018_web.pdf
14 Ahtiainen 2020, s. 26. Järjestötutkimus 2020. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Saatavilla: https://
www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/tilastot-ja-tutkimukset/1197_pamin_jarjestotutkimus_2020.pdf
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset palvelualoihin
Ilmastonmuutos ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaikuttavat eri
tavoin palvelualoihin ja palvelualoilla tehtävään työhön. Lisäksi pyrkimykset
hillitä ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia vaikuttavat palvelualojen työhön. Hillinnän vaikutuksia ja palvelualojen roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä käsitellään tarkemmin luvussa 5.

Kaupan alalla ympäristötietoisuus ja vastuullisuus ohjaavat yhä enemmän kuluttajien käytöstä. Samanaikaisesti ilmastonmuutos uhkaa jo nyt monien tuttujen tuotteiden, kuten kahvin ja kaakaon saatavuutta. Jatkossa ilmastonmuutos voi yhä enemmän vaikuttaa paitsi
raaka-aineiden tai tuotteiden saatavuuteen myös hankinta- ja kuljetusketjuihin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien poliittisen konf liktien ja kriisien arvioidaan yleistyvän, mikä voi
muuttuneiden sääolojen lisäksi vaikuttaa alihankinta- ja kuljetusketjuihin. Kaupan alaa
muokkaa suuresti myös pyrkimys hillitä ilmastonmuutosta. Kauppa on monin tavoin hillinnän keskiössä, sillä kauppa määrittelee ihmisten elämää paitsi säätelemällä kulutuskäyttäytymistä myös vaikuttamalla esimerkiksi liikkumiseen ja kaavoittamiseen. Kaupan alan roolia
ilmastonmuutoksen hillinnässä tarkastelleen lähemmin luvussa 5.
Matkailu- ja ravintola-alalla vastuullisuus on ollut vahvistuva trendi. Tähän ovat vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja huoli matkailuympäristöjen muutoksista ilmaston muuttuessa ja matkailijoiden määrän kasvaessa matkailualueilla. Monet matkailukohteet ovat riippuvaisia ympäröivästä luonnosta tai maisemista ja osa myös sääolosuhteista.
Suomalaisetkin talviurheilukohteet ovat kohdanneet ongelmia vähälumisten, lämpimien
ja sateisten talvien vuoksi. Monet matkailun muodot ja matkailupalvelut, esimerkiksi luontoharrastus- ja maisemamatkailu, ovat sidoksissa luonnonympäristöjen hyvinvointiin ja
monimuotoisuuteen.
Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kaventumisen seurauksena erilaisten
tautien ja epidemioiden ennakoidaan yleistyvän. Koronapandemia on tehnyt näkyväksi sen,
että globaali liikkuvuus, matkailu ja turismi sekä ravintola- ja tapahtumatilat ovat herkkiä
lisääntyville epidemiariskeille.
Kiinteistöpalvelualoilla ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat
nähtävissä jo nyt. Sademäärien ja tuulisuuden lisääntyessä rakennusten rasitusolot muuttuvat rankemmiksi. Sään ääri-ilmiöt ja paikoin lisääntyvä lumirasitus haastavat kiinteistönhoitoa. Jatkossa kiinteistöjen kunnon seurantaa ja huolto-, kunnossapito- ja korjaustoimia
joudutaankin tekemään aikaisempaa useammin, mikä lisää työn määrää. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kiinteistöjen lämmitys- ja viilennystarpeisiin, sisäilman laatuun ja asumisviihtyisyyteen. Toimivilla kiinteistöpalveluilla onkin keskeinen rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa eli siinä, että rakennettu ympäristö pysyy terveellisenä ja turvallisena
muuttuvassa ilmastossa. Myös ulkoalueiden kunnossapidolle epävakaat ja vaihtelevat talvisäät, lisääntyvät sademäärät ja lämpenevät kesät aiheuttavat uudenlaisia haasteita.
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Ilmastonmuutos vaikuttaa myös siivous- ja puhdistuspalvelutyössä tarvittavaan osaamiseen, sillä ilmastonmuutoksen seurauksena infektioiden arvioidaan lisääntyvän. Lisäksi voi
syntyä erilaisia lääkkeille vastustuskykyisiä bakteerikantoja.
Monet kiinteistöpalveluiden ammattilaisista työskentelevät osittain ulkona tai liikkuvat
asiakaskohteesta toiseen työpäivän aikana. Tämän takia ilmastonmuutos vaikuttaa alalla
toimivien työolosuhteisiin, työterveyteen ja työturvallisuuteen. Talvella pimeys ja liukkaus,
kesällä kuumuus ja punkkien välittämät taudit voivat yleistyä työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvinä riskeinä. Siivous- ja puhdistuspalvelutehtävissä sekä jätehuollossa voidaan
altistua erilaisille bakteereille ja infektioiden lähteille.

Tulevaisuus uhattuna – käsillä on ilmastonmuutosta
laajempi kestävyyskriisi
Kansainvälisen tiedeyhteisön mukaan ilmastonmuutoksen seuraukset ovat sitä dramaattisempia, mitä enemmän maapallon keskilämpötila nousee. Pariisin ilmastosopimuksella
lämpeneminen päätettiin rajoittaa selvästi alle kahden asteen ja pyrkiä siihen, että lämpeneminen saataisiin hillittyä 1,5 asteeseen. Jo 1,5 asteen lämpeneminen aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja, kuten koralliriuttojen tuhoutumista, lajikatoa ja jäätiköiden sulamista sekä
rannikkotulvia. Kahden asteen lämpenemisen tapahtuessa vaikutusten arvioidaan tuplaantuvan: vedensaanti vaikeutuu kaksinkertaisella määrällä ihmisiä, lajeja katoaa kaksinkertainen määrä ja jäättömien kesien määrä Pohjoisnavalla kaksinkertaistuu. Jokainen asteen kymmenesosa vahvistaa muutoksia entisestään. Syksyllä 2018 julkaistussa ja paljon keskustelua
nostattaneessa Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportissa korostetaan, että kahden
asteen lämpeneminen on riskialttiimpaa kuin Pariisin ilmastosopimusta tehdessä osattiin arvioida. Tämän takia olisi pyrittävä kohti maailmaa, jossa lämpeneminen rajataan 1,5 asteeseen.15
Jotta maapallon keskilämpötilan nousu saadaan hillittyä 1,5 asteeseen, tulee hiilidioksidipäästöjen määrä saada nopeasti jyrkkään laskuun. Vuosisadan puoliväliin mennessä tulisi
hiilidioksidin päästöjen ilmakehään ja poistojen ilmakehästä olla samalla tasolla, jotta saavutetaan hiilineutraalius. Päästöjen vähentäminen ei siis yksin riitä, vaan hiilidioksidia on myös
pystyttävä poistamaan ilmakehästä. 16 Tällä hetkellä tehdyt toimet eivät riitä kääntämään
päästökehitystä tavoitellulle 1,5 asteen tai edes kahden asteen polulle. Ihmisten toiminnasta
aiheutuneet kasvihuonekaasujen päästöt ovat sen sijaan jatkaneet kasvujaan. Jos nykyistä
kehitysuraa ei pystytä kääntämään, maailman keskilämpötila lämpenee yli kolme astetta.

15 Ilmasto-opas –Hillintä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 4/2021]. Saatavilla: https://
ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta
16 Ilmasto-opas –Hillintä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 4/2021]. Saatavilla: https://
ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta
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Myöskään sitoumukset, jotka eri maat ovat tehneet Pariisin sopimuksen yhteydessä päästöjen vähentämiseksi, eivät ole riittäviä. Kunnianhimon tasoa onkin nopeasti nostettava, jotta
ilmastonmuutosta saadaan hillittyä.17
Ilmastonmuutos ei ole ainoa uhka
Ilmastonmuutos ei ole ainoa uhkaava ympäristöongelma. Planeetan kantokykyä tarkastellaan usein yhdeksän planetaarisen reunaehdon kautta. Näitä kansainvälisen tiedeyhteisön
seuraamia kantokykyä uhkaavia reunaehtoja ovat ilmastonmuutoksen lisäksi monimuotoisuuden heikkeneminen, maankäytön muutokset, makean veden käyttö, typen ja fosforin kierto, yläilmakehän otsonikato, merien happamoituminen, ilmakehän pienhiukkaset ja
kemiallinen saastuminen. Ihmisen taloudellisen toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus
uhkaa kriittisen kantokyvyn rajoja monimuotoisuuden heikkenemisessä, maankäytön muutoksissa ja maataloudelle tärkeässä typen ja fosforin kierrossa sekä ilmastonmuutoksessa.18
Erityisesti monimuotoisuuden heikkenemisen vaikutukset ovat viime vuosina nousseet
tiedeyhteisön parissa yhtä keskeiseksi ja kiireiseksi huolenaiheeksi kuin ilmastonmuutos.
Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes.19 Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös ilmastonmuutos olisi keskeinen huoli, sillä ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden heikkeneminen kietoutuvat toisiinsa.
Monissa ympäristöriskeissä lähestytään nopeasti niin kutsuttuja keikahduspisteitä, joita
englanniksi kutsutaan nimellä ”tipping points”. Kyseessä ovat murroskohdat, joiden jälkeen
tapahtuneita vaurioita ei voi korjata. Keikahduspisteen tai murroskohdan saavuttamisen
jälkeen muutoksia voi enää yrittää hidastaa tai löytää tapoja sopeutua niihin siellä, missä se
on mahdollista.20 Yhä laajemmin onkin alettu puhua ilmastokriisistä tai kestävyyskriisistä
ilmastonmuutoksen tai kestävyysongelmien sijaan. Euroopan parlamentti ja monet maat
ovat julkistaneet ilmastohätätilan. Myös monet kaupungit ja ammattiryhmät ovat vedonneet
päättäjiin, jotta nämä huomioisivat kestävyyskriisin. Suomessa esimerkiksi lääkärijärjestöt
ovat tehneet ilmastohätätilajulistuksen.21 Julistuksilla halutaan alleviivata tarvetta kestävyyskriisin kiireelliseen hillintään ja sopeutumistoimenpiteisiin.

17 UNEP 2020. Emissions Gap Report 2020. Saatavilla: https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020
18 Steffen ym. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347
(6223). Saatavilla: https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/13126/3/1259855.full.pdf
19 Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien
punainen kirja – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161233/Suomen%20
luontotyyppien%20uhanalaisuus%202018%20OSA1.pdf
20 Lenton, T. M. 2013. Environmental tipping points. Annual Review of Environment and Resources, 38, 1-29.
21 Lääkäriliitto –Ajankohtaista. [Verkkoaineisto]. Lääkäriliitto. [Viitattu 4/2021]. Saatavilla: https://
www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakarijarjestot-ilmastokriisi-on-terveyskriisi-joka-koskee-myos-suomalaisia/
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Olemmeko siirtymässä ihmisen aikakauteen?
Edellä kuvatut elinympäristöämme koskevat globaalit kriisit ovat saaneet osan tiedeyhteisöstä esittämään, että elämme uutta geologista aikakautta, antroposeenia, eli ihmisen aikaa.
Antroposeeni-käsitteellä viitataan siihen, että ihmisestä on tullut vaikuttava, ellei vaikuttavin, maailman tilaa muokkaava voima. Ihmisen toiminnan vuoksi olemme siirtyneet tilanteesta, jossa ilmasto oli hitaasti viilenemässä kohti kymmenien tuhansien vuosien päästä
koittavaa seuraavaa jääkautta, kohti kiihtynyttä keskilämpötilan nousua: jokainen viimeisestä neljästä vuosikymmenestä on ollut vuorollaan lämpimämpi kuin yksikään aikaisempi
vuosikymmen 1880-luvulta lähtien. Lisäksi ihmisen toiminta muokkaa maanpinnan muotoja
ja hävittää lajeja ennennäkemättömällä vauhdilla. Antroposeeni pitääkin sisällään ajatuksen
siitä, että tulevaisuuden geologit pystyvät erottamaan nämä muutokset geologisista kerroksista ja fossiileista. Käsitteen isänä pidetyn kemian nobelisti Paul Crutzenin mukaan olemme
siis siirtyneet holoseenistä ihmisen aikaan.22
Antroposeeniin siirtymisestä ja sen määrittelystä ei olla yksimielisiä. Aikakauden todennettavuudesta ja alkuhetkestä keskustellaan yhä. Käsite on kuitenkin käyttökelpoinen erityisesti siinä mielessä, että ajatus antroposeenista nostaa uudella tavalla keskusteluun ihmisen
aseman suhteessa planeettaan ja muihin lajeihin. Koska ihminen on keskeinen muidenkin
lajien elinympäristöä muokkaava voima, ihmisellä on myös aivan uudenlaista vastuuta paitsi
toisista ihmisistä myös koko planeetasta ja sen muusta elämästä. Toisin sanoen ihmisellä on
keskeinen vastuu paitsi nykyisyydestä myös tulevaisuudesta. Ajatus ihmisen ajasta pakottaakin kysymään, mikä on oma roolimme antroposeeniin johtaneiden kehityskulkujen edistäjänä ja miten pyrimme toimimaan ehkäistäksemme yli kolmen asteen lämpötilan nousun
ja luonnonympäristöjen kadon, joiden vaikutukset erityisesti omalle lajillemme, ihmiselle,
ovat täysin arvaamattomia.
Käsitteet kuten ilmastokriisi, kestävyyskriisi ja antroposeeni pyrkivät nostamaan esille sen,
että ympäristön tilan heikkeneminen vaikuttaa laajalti jo nyt. Vielä enemmän näiden käsitteiden avulla pyritään kiinnittämään huomiota ratkaisujen kiireellisyyteen, jotta tilanne ei
lähitulevaisuudessa muutu toivottomaksi. Antroposeeni haastaakin kaikki toimijat, myös
ammattiliitot ja sen aktiivit, kysymään itseltään, onko oma rooli painottunut nykyisten kestämättömien kehityskulkujen ylläpitämiseen vai suunnan kääntämiseen kestävämmälle
pohjalle.

22 Crutzen, P. J. (2006). The “anthropocene”. In Earth system science in the anthropocene (pp. 13-18).
Springer, Berlin, Heidelberg.
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Kuvitteletko elämäntapasi olevan jo kestävällä tasolla?
Kohtaa epämiellyttävä totuus
Keskeisiä syitä ilmasto- ja laajempaan kestävyyskriisiin ovat jatkuvasti lisääntyneet luonnonvarojen käyttö ja ympäristökuormitus. Elintasomme ja materiaalinen hyvinvointimme
perustuu fossiilisten polttoaineiden ja erilaisten luonnonvarojen kestämättömälle käytölle.
Ylikulutuspäivä on tapa kuvata ylikulutusta. Ylikulutuspäivä on laskennallisesti se kalenteripäivämäärä, jona ihmisten luonnonvarojen kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä yhden vuoden aikana. Koko maailman osalta tämä päivämäärä on vuosia
pysytellyt elokuun alussa. Vuonna 2020, koronakriisin takia, ylikulutuspäivä siirtyi kolme
viikkoa myöhemmäksi elokuun 22. päivään. Suomen ylikulutuspäivä puolestaan oli sekä
tänä että viime vuonna 5. huhtikuuta.23
Suomessa ajatellaan yleisesti ja virheellisesti elämäntapojemme olevan ekologisesti kestävällä tasolla. Helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 2020 tehdyn kyselyn mukaan melkein
80 % vastaajista piti nykyistä elämäntapaansa täysin tai melkein ekologisesti kestävänä.
Tämä käsitys ei vastaa todellisuutta, ja sen voidaan katsoa olevan merkittävä ongelma suomalaisen ilmastopolitiikan toteutukselle.24 Jos suomalaiset keskimäärin mieltävät elämäntapansa kestäväksi, miksi he motivoituisivat tarvittavaan muutokseen?
Ylikulutuspäivän lisäksi suomalaisen elämäntavan kestämättömyydestä kertovat monet
muut tutkimukset. Suomalaisten kulutus ylittää lähes kaikki globaalin ekologisen kestävyyden raja-arvot. Esimerkiksi suomalaisen kulutuksen hiilipäästöt ylittävät kymmenkertaisesti
globaalin kestävyyden raja-arvon. Lisäksi suomalaisten materiaalinen ja ekologinen jalanjälki
on huomattavasta globaalia raja-arvoa korkeampi. Sen sijaan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittareilla Suomessa menee hyvin. Keskeinen haasteemme yhteiskuntana onkin
juuri se, miten ylläpitää ja vahvistaa sosiaalista hyvinvointia, mutta saattaa toimintamme
ekologisesti kestävälle pohjalle.25

23 WWF – ylikulutus [Verkkoaineisto] WWF. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/
24 Heikkilä, A. ym. (2020): Ilmassa ristivetoa? Kansalaiskysely ilmastotoimista. Saatavilla: https://
www.univaasa.fi/sites/default/files/2020-12/Ilmassa_ristivetoa_ilmastokysely_syyskuu.pdf
25 Furman, E. ym. (2018): Maapallolle mahtuva tulevaisuus. SYKE Policy Brief. Suomen ympäristökeskus. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/235417
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Työntekijät ja ammattiliitot kestävyyskriisissä
Ilmasto- ja monimuotoisuuskriisin kaltaiset globaalit ympäristöongelmat vaikuttavat jo nyt
elinkeinoihin ja työelämään. Tästä syystä ilmastokriisi on keskeinen kysymys sekä työntekijöiden että ammattiyhdistysliikkeen kannalta.
Työntekijät kestävyyskriisissä
Työn ja työntekijöiden roolia ilmastonmuutoksessa on pohdittu erilaisista näkökulmista. Kansainvälinen työjärjestö ILO on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei juuri missään
maassa ole onnistuttu irtikytkemään työllisyyden kasvua kasvihuonepäästöjen kasvusta.
Toisin sanoen työllisyyden noustessa myös kasvihuonekaasujen päästöjen määrä sekä
luonnonvarojen kulutus lisääntyvät.26 Useimmissa ammateissa toimiminen aiheuttaakin
erilaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Samoin kuin elämäntapamme myös työjärjestelmämme on kestämättömällä pohjalla. Useimmat meistä siis ylläpitävät tai pahentavat kestävyyskriisiä omalla työllään.
Toisaalta työntekijät ovat ilmastonmuutoksessa monin tavoin myös ”häviäjiä”. Ilmastonmuutosta ja ympäristökriisiä ruokkivat samat globaalin markkinatalouden laajentumisen mekanismit, jotka ovat monin tavoin heikentäneet työntekijöiden oikeuksia ja asemaa.
Viime vuosikymmeninä onkin vahvistunut trendi, jossa raaka-aine- ja valmistavaa tuotantoa
siirretään yhä enenemässä määrin halvemman työvoiman ja kevyemmän työlainsäädännön
maihin.27 Näissä maissa ympäristölainsäädäntö on usein kevyempi tai puutteellinen.
Ilmasto- ja kestävyyskriisi ovat monin tavoin ihmisen hyvinvointia ja tasa-arvoa uhkaavia kriisejä sekä oikeudenmukaisuuskysymyksiä: Kaikki alueet ja ihmisryhmät eivät kohtaa ilmastonmuutoksen seurauksia samoista lähtökohdista. Erityisesti kuivilla ja kuumilla alueilla sekä matalilla ja hirmumyrskyalttiilla rannikkoaleilla asuvat ovat vaarassa
menettää asuinseutunsa. Ilmastonmuutoksen voimistamien luonnonilmiöiden, kuten
myrskyjen tai metsäpalojen, seurauksista kärsivät eniten jo valmiiksi haavoittuvimmassa
asemassa olevat ja pienituloiset. Globaalisti tarkasteltaessa erityisesti tyttöjen ja naisten
asema on haavoittuvainen. Globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on ongelmallista, että ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät eniten ne, jotka aiheuttavat elämänsä aikana vähiten kasvihuonekaasupäästöjä.28 Myös kotimaassa suurituloisimman

26 ILO 2018(b), s. 17-18. World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Saatavilla:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
27 ILO 2008, s. 23-24. Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Saatavilla: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/
wcms_158727.pdf
28 ILO 2018(b), s. 25-28. World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Saatavilla:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
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tulokymmenyksen hiilijalanjälki on yli kaksinkertainen pienituloisimman tulokymmenyksen hiilijalanjälkeen verrattuna29 ja Suomessakin ilmastonmuutoksen seuraukset kohtelevat
eri tavoin eri alueilla asuvia ja eri ammateissa toimivia.
Kestävyyskriisi on myös ylisukupolvinen oikeudenmukaisuuskysymys: Nyt työelämään
astuvat tulevat elämään ja työskentelemään 2050-luvulla. Tässä hetkessä tehtävissä päätöksistä on kiinni se, minkälaisia työn tekemisen mahdollisuuksia heillä tulevaisuudessaan on.
Ammattiyhdistysliikkeen ja ammattiliittojen nykyisessä toiminnassa näkyvät yhä työväenliikkeestä peräisin olevat perusarvot oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja solidaarisuus.
Kestävyyskriisin aikakaudella tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan ja työelämän
rakentaminen vaatii uudella tavalla näiden perusarvojen äärelle palaamista. Tutkimukset,
jotka kertovat meressä pian olevan enemmän muovia kuin kalaa 30 tai ihmisten pitämien
tuotantoeläinten määrän ylittävän moninkertaisesti luonnonvaraisten eläinten määrän31,
nostavat esiin kysymyksen paitsi ihmisten myös lajien välisestä oikeudenmukaisuudesta:
onko yhdellä lajilla oikeus käyttää elinympäristöjä tavalla, joka vaarantaa paitsi lajin oman
selviytymisen myös muiden lajien ja elinympäristöjen itsensä olemassaolon?
Elinkelvoton planeetta ei elätä - Kestävyyskriisi haastaa
ammattiliittojen perustehtävät
Kestävyyskriisi avaa uusia näkökulmia ammattiliittojen perustehtäviin ja haastaa myös
Palvelualojen ammattiliiton toiminnan perinteisiä painopisteitä.
Kestävän siirtymän edistäminen (Just transition for Climate Ambition) on yksi Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) kolmesta kärkikampanjasta. Kampanjan iskulause
on “There are no jobs on a dead planet – the alternative is to build good jobs on a living planet.”32 Iskulause kuvaa tilannetta, jossa ammattiliitot toimivat 2020-luvulla. Kyseessä on keskeinen havainto, joka voi ratkaisevasti ohjata myös Palvelualojen ammattiliiton toimintaa.
Palvelualojen ammattiliiton ydintoimintaa, kuten ammattiliittojen yleensä, on parantaa
jäsentensä ja alan työntekijöiden toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen ehtoja. Palkkatyöyhteiskunnassa suurimman osan ihmisistä elämänlaatu nivoutuu monin tavoin asemaan
työmarkkinoilla. Vaikuttamalla oman alansa työntekijöiden asemaan ja työmarkkinapolitiikkaan liitot vaikuttavat samalla työntekijöiden elämänlaatuun.
29 Nissinen A. & Savolainen H. 2019, s. 42. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö - ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 15/2019. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/300737
30 World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company 2016, 17. The New
Plastics Economy — Rethinking the future of plastics. Saatavilla: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf
31 Bar-On Y. M. ym. 2018. The biomass distribution on Earth. PNAS. https://doi.org/10.1073/
pnas.1711842115
32 ITUC – Just transition. [Verkkoaineisto] ITUC. [Viitattu 5/2021] Saatavilla: https://www.ituc-csi.
org/just-transition-the-pathway-to
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Kestävyyskriisi tekee näkyväksi, että sosiaalista tai taloudellista oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia, elämänlaatua tai elintasoa ei voida tarkastella erillään ekologisesta kestävyydestä
ja planetaarisista reunaehdoista. Kuten ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö toteaa, elinkelvottomalla planeetalla ei ole työpaikkoja eikä näin tarvetta parantaa työntekijöiden toimeentuloa, työsuhdeturvaa tai työolosuhteita. Jo nyt kestävyyskriisi monin tavoin uhkaa työntekijöiden
hyvinvointia ja erityisesti nuorten työntekijöiden tulevaisuudennäkymiä. Kestävyyskriisi ohjaakin tarkastelua hyvinvoinnista ekososiaalisen hyvinvoinnin tarkasteluun.
Ekososiaalinen hyvinvointinäkökulma ottaa tarkastelun lähtökohdaksi ekosysteemien,
ihmisyhteisöjen ja talouden hierarkkisen suhteen: ilman toimivia ekosysteemejä ei ole
ihmisyhteisöjä ja ilman ihmisyhteisöjä ei ole taloutta. Näkökulma kyseenalaistaa nykymuotoisen hyvinvointikäsityksen, jossa kehitys ja hyvinvointi yhdistyvät materialistisen hyvinvoinnin ja omaisuuden kasvattamiseen terveiden ekosysteemien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Materialistisen hyvinvoinnin kasvattamisen sijaan ekososiaalinen hyvinvointi painottaa aineettoman pääoman merkitystä.33 Ekososiaalinen hyvinvointi
voikin olla keskeinen näkökulma luotaessa uudenlaista työntekijöiden edunvalvontaa.
Kohti kestävää edunvalvontaa – Palvelualojen tulee menestyä
planetaaristen reunaehtojen puitteissa
Palvelualojen ammattiliittojen työn keskiössä on korostaa palvelualojen ammattilaisten ja
heidän osaamisensa merkitystä alan yritysten menestykselle. Yhteisenä tavoitteena työnantajien kanssa on saada alan elinkeinot menestymään, muttei keinolla millä hyvänsä.
Kun tarkastelunäkökulma laajennetaan ekososiaaliseen hyvinvointiin, havaitaan, että jatkossa työnantajien ja työntekijöiden yhteisenä haasteena on saada palvelualat menestymään
niin, että aloilla pystytään irrottautumaan luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä, ylikulutuksesta ja näihin liittyvistä ympäristövaikutuksista kuten kasvihuonekaasupäästöistä.
Samoin keskeistä on se, että palvelualat pystyvät tukemaan kansalaisia kestävän elämäntavan omaksumisessa. Tämä tuo yhä uudenlaisia osaamisvaatimuksia palvelualojen ammattilaisille sekä alojen edunvalvonnalle.
Palvelualojen ammattiliiton tavoiteohjelman mukaan liiton tavoitteena on, että työelämän
sääntelyjärjestelmää päivitetään työntekijöiden, työnantajien ja valtiovallan jatkuvalla yhteistyöllä koko yhteiskunnan kannalta kestävän muutoksen mahdollistamiseksi. Ohjelman
mukaan työelämän sääntelyjärjestelmän lähtökohtana tulee olla työntekijöiden suojelu, mikä
palvelualojen kannalta tarkoittaa eritoten toimeentulon takaavien työsuhteiden turvaamista.34

33 Helne T. & Silvasti T. 2012. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Kelan tutkimusosasta.
Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?seque
34 Palvelualojen ammattiliitto. PAMin tavoiteohjelma 2020-2024. Saatavilla: https://www.pam.fi/
media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/pamin-strategia-ja-ohjelmat/tavoiteohjelma2020-2024.pdf
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Kun näkökulmaksi otetaan kestävyyskriisi ja ekososiaalinen hyvinvointi, näkökulma laajenee:
Työntekijöitä tuleekin suojella paitsi toimeentulon menetykseltä, myös tulevaisuuden edellytysten menettämiseltä. Tämä tarkoittaa sellaisten työsuhteiden turvaamista, jotka ovat ekologisesti kestävällä pohjalla ja turvaavat toimeentulon edellytykset myös tulevaisuudessa. Nuorten työntekijöiden työurat jatkuvat oletettavasti vielä 40 vuotta eteenpäin. Yritystoimintaa
tarkasteltaessa todetaan usein, ettei lyhyen tähtäimen voittoja saisi tavoitella pitkän tähtäimen
kestävyyden ja hyvinvoinnin kustannuksella. Myöskään työntekijöiden edunvalvonnassa ei
voida enää keskittyä lyhyen tähtäimen edunvalvontaan. Työelämän säätelyjärjestelmää tuleekin liiton vaikuttamistyössä jatkossa tarkastella kestävyysmurroksen näkökulmasta.
Ympäristökysymykset ovat olleet jo pitkään ammattiliittojen agendalla
Ammattiliitot ja yhdistysliike eivät välttämättä ole ensimmäisiä toimijoita, jotka tulevat
mieleen, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ympäristöongelmien ratkaisusta.
Onkin olemassa esimerkkejä siitä, että ammattiyhdistysliikkeet eivät koe ympäristökysymyksiä osaksi ydintoimintaansa eli työntekijöiden edunvalvontaa. Lisäksi ammattiliitot ovat
monesti ottaneet kantaa ilmastokysymyksiin ennen kaikkea ilmaisemalla huolensa ilmastopolitiikan vaikutuksista edustamansa alan työllisyyteen. Tästä huolimatta ammattiyhdistysliikkeillä on ollut niin paikallisesti, eri aloilla kuin kansainvälisesti keskeinen rooli ympäristökysymysten käsittelyssä.35
Toisen maailmansodan jälkeen ammattiyhdistysliikkeen kiinnostus ympäristökysymyksiä
kohtaan nivoutui työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiin. Jo 1950-luvulta alkaen ammattiyhdistysliikkeet ovat kiinnittäneet huomiota ympäristöriskien työterveys- ja turvallisuusvaikutuksiin paikallisella tasolla tai tietyn alan sisällä. Ammattiyhdistysliikkeet ovat myös
aktiivisesti eri maissa kampanjoineet esimerkiksi saastumista vastaan. Viime vuosikymmeninä ammattiyhdistysliikkeen rooli ympäristöpolitiikassa on näkynyt erityisesti oikeudenmukaisen tai reilun kestävyyssiirtymän ideana ja vaatimuksena. Ammattiyhdistysliikkeen
tavoitteena onkin ollut jo pitkään sosiaalisesti oikeudenmukainen ja työntekijöiden oikeudet
huomioiva siirtymä kestävään yhteiskunta- ja talousrakenteeseen.36 Myös Suomessa liitot
ovat kampanjoineet vaikuttavien päästövähennystavoitteiden ja reilun siirtymän puolesta.
Seuraavissa luvuissa käsitellään vielä tarkemmin sitä, minkälainen systeeminen eli kaikkien
alojen ja toimijoiden toimintaa haastava muutos kestävyyskriisin ratkaisu eli siirtymä kestävyyteen tai kestävyysmurros on. Lisäksi tarkastellaan palvelualojen työntekijöiden ja ammattiliiton roolia kestävyysmurroksessa. Liitoilla voikin olla jatkossa keskeinen rooli siinä, että
työntekijöiden osallisuus kestävyysmurroksessa toteutuu ja palkansaajat ovat aktiivisesti
edistämässä kestävyyskriisin ratkaisua.
35 Felli, R. 2014. An alternative socio-ecological strategy? International trade unions’ engagement with
climate change. Review of International Political Economy, 21(2), 372-398. https://doi.org/10.1080/09
692290.2012.761642
36 García-García, P. yms. 2020. Just energy transitions to low carbon economies: A review of the concept and its effects on labour and income. Energy Research & Social Science. https://doi.org/10.1016/j.
erss.2020.101664
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2. SIIRTYMÄ KESTÄVYYTEEN ON VÄLTTÄMÄTÖN
JA MUOKKAA TYÖELÄMÄÄ
Ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuskadon kaltaiset ympäristökriisit uhkaavat hyvinvointia, työpaikkoja ja elinkeinoja. Myös pyrkimykset hillitä ilmastokriisiä ja muita ympäristöongelmia vaikuttavat nyt ja jatkossa työhön ja työpaikkoihin. Kaikkien työtä tarvitaan,
jotta edessä oleva kestävyysmurros saadaan toteutettua. Murros tuo monia muutoksia työelämään.
Ymmärrys keinoista, joilla ilmastokriisiä hillitään, on jatkossa yhä keskeisempi osa työelämän edunvalvonnassa tarvittavaa osaamista. Tämä pamfletin luku jakautuu seuraaviin alalukuihin, joiden kautta tarkastellaan edessä olevia muutoksia:

#
#
#

Ilmastonmuutoksen hillintään tähdätään monella tasolla
Edessä on kestävyysmurros
Kestävyysmurros mullistaa työelämän
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Ilmastonmuutoksen hillintään tähdätään monella tasolla
Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi kiireellisimpiä poliittisia painopisteitä niin kansainvälisellä, kansallisella kuin alueellisella tasolla. Pyrkimys hillitä ilmastonmuutosta vaikuttaa yhä
voimakkaammin siihen, miten talous-, elinkeino- ja työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa tarkastellaan ja pyritään saattamaan yhdenmukaiseksi hillintäpyrkimysten kanssa. Myös sosiaalipolitiikalla voidaan tukea oikeudenmukaista siirtymää kestävyyteen.
Kansainvälinen ilmastopolitiikka luo puitteet ilmastonmuutoksen hillinnälle
Kansainvälinen ilmastopolitiikan tavoitteena on säilyttää ilmastojärjestelmän vakaus ja tätä
kautta varmistaa turvallinen elinympäristö myös ihmisille. Yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi
on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kadon hillitsemisen lisäksi noussut
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sillä jo nyt on nähtävissä, ettei ilmastonmuutoksen
vaikutuksia pystytä enää täysin torjumaan.
Sopimukset ja lait ovat tapoja ohjata kohti kestävämpää toimintaa. Kansainvälisistä ilmastopoliittisista ohjauksessa keskeisessä roolissa on Yhdistyneet kansakunnat (YK). Keskeisiä
sopimuksia kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ovat olleet:
• YK:n ilmastosopimus, joka astui voimaan vuonna 1994 197:n sopijaosapuolen, myös Suomen, vahvistaessa sen. Ilmastosopimuksessa linjataan, että kasvihuonekaasujen pitoisuus
ilmakehässä pyritään vakauttamaan vaarattomalle tasolle.
• YK:n ilmastosopimusta täydentävä vuonna 1997 hyväksytty Kioton pöytäkirja. Pöytäkirja
astui voimaan vuonna 2005 ja sen on ratifioinut 192 osapuolta, myös Suomi.
• Pariisissa vuonna 2015 sovittu kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, joka koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Sopimus astui voimaan vuonna 2016 ja sen on ratifioinut
YK:n ilmastosopimuksen 197 osapuolesta 185, näiden joukossa myös Suomi.37
Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimyksenä on hillitä maapallon keskilämpötilan nousu
selvästi alle kahden asteen. Tavoitteena on, että päästöt kääntyvät pian laskuun ja että vuosisadan puolenvälin jälkeen saavutetaan tilanne, jossa kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut
ovat tasapainossa. Sopimuksen osapuolten tulee laatia ja saavuttaa omat sopimuksen kanssa
linjassa olevat päästövähennystavoitteensa. Osapuolilta edellytetään kunnianhimoisia
toimia, joita vähitellen kiristetään sopimuksen tavoitteiden edistymistä seurattaessa. Maakohtaiset tavoitteet ja seurannat ilmoitetaan YK:n ilmastosopimussihteeristön ylläpitämään
rekisteriin. 38

37 Ilmasto-opas –Hillintä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://
ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta
38 Ilmasto-opas –Hillintä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://
ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta
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Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) tuottaa tietoa ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Paneelin perustivat Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP vuonna 1998. IPCC on julkaissut kuusi kattavaa ilmastonmuutostietoa yhteen
koostavaa arviointiraporttia. Lisäksi paneeli tuottaa erikois- ja menetelmäraportteja. Vuonna
2018 suuren julkisen keskustelun aiheeksi nousi IPCC:n 1,5-asteen raportti. Raportin keskeisenä viestinä oli, että 1,5 asteen keskilämpötilan nousu vaikuttaa merkittävästi elämään
maapallolla, minkä takia ilmastonmuutoksen hillitsemisen kunnianhimon tasoa tulee nostaa nopeasti. Pariisin sopimuksen alla annetut päästövähennystavoitteet todettiin raportin
yhteydessä riittämättömiksi. 39
Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 järjestetyssä huippukokouksessa sopima kestävän kehityksen toimenpideohjelma. Agenda
2030 rakentuu vuonna 2000 sovituille kahdeksalle vuosituhattavoitteelle sekä vuonna 1992
YK:n Earth Summit -ympäristö- ja kehityskonferenssissa käynnistyneelle Rion prosessille.
Agenda 2030 tavoitteita on yhteensä 17. Tavoitteet ovat universaaleja eli ne koskevat kaikkia
maita. Laajan ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kestävä
kehitys, joka ottaa ympäristön, talouden ja ihmisen tasavertaisesti huomioon. Lisäksi ohjelman kantavana ajatuksena on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.40
Suomessa Ageda 2030:n toimeenpanosta ja tavoitteiden seurannasta vastaa hallitus. Kestävyystavoitteiden arviointi on osa vuosittaista politiikkatoimenpiteiden suunnittelua,
budjetointia ja raportointia. Suomi on raportoinut vapaaehtoisesti YK:lle vuonna 2016 ja
2020. Vuoden 2020 maaraportista käy ilmi, että Suomi on lähes saavuttanut sosiaaliseen ja
taloudelliseen kestävyyteen liittyvät tavoitteet. Sen sijaan suurimmat haasteet tavoitteiden
toteuttamisessa liittyvät kestäviin kulutus- ja tuotantomalleihin, ilmastotoimiin sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Myöskään kaikkia sukupuolten välisen tasa-arvon
haasteita ei ole saatu ratkaistua. Vuoden 2020 maaraportin yhteydessä myös Espoo, Helsinki
ja Turku tuottivat omat kestävän kehityksen kaupunkiraporttinsa.41

39 Ilmasto-opas –Hillintä. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://
ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta
40 Ulkoministeriö – Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet. [Verkkoaineisto]. Ulkoministeriö.
[Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet
41 Valtioneuvosto – Suomen Agenda2030 -maaraportti. [Verkkoaineisto]. Valtioneuvosto. [Viitattu
5/2021]. Saatavilla: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/suomi-kestavan-kehityksen-kansainvalisten-vertailujen-karjessa
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Ilmastonmuutoksen hillintä Euroopan Unionissa
Euroopan Unionin ilmastopolitiikka perustuu kansainvälisille ilmastosopimuksille ja ohjaa
niin alueen yhteistä kuin jäsenmaiden toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EU:n ilmastopolitiikan keskeisiä osa-alueita ovat päästökauppa, kansalliset tavoitteet päästökaupan ulkopuolisille aloille, uusiutuvan energian lisäämisvelvoite ja EU:n sopeutumisstrategia.42
Viimeisten vuosien aikana EU:ssa on pyritty yhä kunnianhimoisempaan ilmastopolitiikkaan. Marraskuussa 2019 Euroopan Parlamentti julisti ilmastohätätilan. Joulukuussa 2019
komissio esitteli tiedonantonsa vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal), jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman lähtökohtana on,
että ilmastonmuutos ja ympäristön tilan huonontuminen ovat eksistentiaalisia uhkia Euroopalle ja koko maailmalle. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:n taloudesta kestävä irtikytkemällä talouskasvu resurssien kulutuksesta, kääntämällä ympäristöön liittyvät haasteet mahdollisuuksiksi ja sitoutumalla oikeudenmukaiseen siirtymään.43
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on laaja toimenpidepaketti hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden valmistelu on osin vielä kesken. Ohjelman edistyminen merkitsee
monia uusia EU-lainsäädäntöhankkeita seuraavien vuosien aikana.
Keskeinen osa vihreän kehityksen ohjelmaa on EU:n kiertotaloutta koskeva toimenpidesuunnitelma, joka täydentää vuonna 2015 tehtyä kiertotalousohjelmaa. Toimenpideohjelman tavoitteena on viedä alueen talous kestävän kehityksen mukaiseen tulevaisuuteen ja
varmistaa, että käytettyjä luonnonvaroja ylläpidetään kierrossa mahdollisimman pitkään.44
Kiertotalous on uudenlainen ajattelu- ja toimintamalli, joka haastaa nykyisen lineaarisen
talousajattelun. Kiertotalouden toimintasuunnitelmassa mainitaan useita tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia myös palvelualoihin:
• Kertakäyttöisyyden rajoittaminen, ennenaikaisen vanhenemisen torjuminen ja myymättä
jääneiden kestokulutustavaroiden hävityskielto
• Uudenlainen säätely elektroniikka-, tieto- ja viestintätekniikan aloille tuotteen elinkaaren
pidentämiseksi
• Tekstiilien uudelleenkäyttömarkkinoiden laajentaminen erilaisin toimenpitein
• Kiertotalouden periaatteiden edistäminen rakennusalalla
• Ylipakkaamisen torjuminen lainsäädännöllä

42 Ilmasto-opas –Euroopan Unionin ilmastopolitiikka ohjaa jäsenmaita. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen
laitos. [Viitattu 4/2021]. Saatavilla: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/
b82589fa-efc6-41c0-b7fd-0f1233b76c86/euroopan-unionin-ilmastopolitiikka-ohjaa-jasenmaita.html
43 Euroopan komissio – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. [Verkkoaineisto]. Euroopan komission. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
44 Euroopan komissio – Tiedotteet. [Verkkoaineisto]. Euroopan komission. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420
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Ilmastonmuutoksen hillintä Suomessa
Suomessa ilmastonmuutoksen hillintään ohjaavat kansainväliset ilmastosopimukset ja
EU:n ilmastopoliittiset tavoitteet. Kansallisesti politiikkaa ohjaavat muun muassa energia- ja
ilmastostrategia, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, ilmastolaki ja sopeutumissuunnitelma.45 Lisäksi nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu kunnianhimoisia ilmastopoliittisia tavoitteita. Myös kunnallisella ilmastopolitiikalla on suuri vaikutus hillinnässä.
Suomen pitkän tähtäimen ilmastopolitiikan tavoitteena on hiilineutraalius, eli tilanne, jossa
kasvihuonekaasupäästöjä syntyy mahdollisimman vähän ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan toteuttamalla päästövähennyshankkeita muualla tai kasvattamalla hiilinieluja. Toisin sanoen pyrkimyksenä on, että Suomi ei tuota lainkaan nettohiilidioksidipäästöjä. Pitkän
tähtäimen ilmastopolitiikka ohjataan vuonna 2014 laaditulla Energia- ja ilmastotiekartalla
2050. Tiekartan tavoitteeksi asetettiin, että päästöjä vähennetään vuoteen 2050 mennessä
80–95 %.46 Tämä tavoite kirjattiin myös vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin.
Pariisin sopimuksessa Suomi sitoutui vähentämään päästöjä 40 % vuoden 1990-tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet vuosille 2020 ja 2030
ovat erilaiset EU:n päästökauppaan kuuluvilla ja siihen kuulumattomilla aloilla, joita ovat liikenne, rakennusten lämmitys, jätehuolto ja maatalous. Päästökauppasektorilla EU-mailla on
yhteinen päästövähennystavoite, mutta päästökauppaan kuulumattomilla aloilla päästövähennyksille on maakohtaiset velvoitteet. EU:n taakanjakopäätös määrittää EU:n jäsenmaakohtaiset päästövähennystavoitteet päästökaupan ulkopuolisille sektoreille.47
Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan Energia- ja ilmastotiekarttaa kunnianhimoisempi ja nopeampi tavoite päästövähennyksille. Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on
hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen. Hiilinegatiivisuudella
tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmakehästä tavalla tai toisella poistetaan kasvihuonekaasuja.
Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Tavoitteen saavuttamiseksi ilmastolakia päivitetään vuosina 2020–2021.48

45 Ilmasto-opas – Suomen ilmastopolitiikka. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu 5/2021].
Saatavilla: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/161b48de-bc6a-44ef-97fe83d184fc257a/suomen-ilmastopolitiikalla-pyritaan-vahentamaan-kasvihuonekaasupaastoja.html
46 Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014. Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja 31/2014. Saatavilla: https://tem.fi/documents/1410877/2628105/Energia-+ja+ilmastotiekartta+2050.pdf/1584025f-c5c7-456c-a912-aba0ee3e5052/Energia-+ja+ilmastotiekartta+2050.pdf
47 Ilmasto-opas – Suomen ilmastopolitiikka. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen laitos. [Viitattu
5/2021]. Saatavilla: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/161b48de-bc6a-44ef-97fe-83d184fc257a/suomen-ilmastopolitiikalla-pyritaan-vahentamaan-kasvihuonekaasupaastoja.html
48 Marinin hallitus– Hallitusohjelma. [Verkkoaineisto].Valtioneuvosto. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla:
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
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Ilmastonmuutoksen hillintään ohjataan myös kunnallisella ilmastopolitiikalla. Esimerkiksi
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen liittyneet kunnat sitoutuvat tavoittelemaan 80
prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-verkostossa on mukana yli 70 kuntaa ja 4 maakuntaa. Vähennyksiin pyritään parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ottaen elinkeinoelämä ja asukkaat
mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on ilmastotavoitteiden lisäksi vahvistaa hyvinvointia
kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Kunnat voivat sitoutua ilmastotyöhön myös muuten, esimerkiksi omien ilmasto-ohjelmiensa kautta.49
Eri toimijoiden odotukset lisäävät painetta ilmastonmuutoksen hillintään
Kestävyyskriisin hillintä on keskeinen toimintaympäristöä seuraavien vuosikymmenien
aikana muokkaava voima. Toimintaympäristöä muokkaavat paitsi edellä kuvatut ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen tavoitteet myös eri toimijoiden vapaaehtoinen pyrkimys
toimia kestävämmin: Niin kansalaiset, kuluttajat, yritysjohtajat, työntekijät kuin sijoittajat
odottavat eri tahoilta yhä enemmän ja vaikuttavampia toimia kestävyyskriisin ratkaisemiseksi. Toimia odotetaan paitsi lainsäätäjiltä yhä laajemmin myös yrityksiltä ja esimerkiksi
oppilaitoksilta. Huomattavaa on, että ammattiyhdistysliikkeiden jäsenet odottavat toimia
myös ammattiliitoilta.
Vuonna 2020 toteutetun Palvelualojen ammattiliiton järjestötutkimuksen mukaan liiton
jäsenet ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja kannattavat ilmastonmuutoksen hillintätoimia. Tulokset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta, joka tuo esille, että suurin osa kyselyyn
vastanneista odotti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi työpaikalla (97 %) ja liitolta
(89 %). Lisäksi suurin osa vastaajista oli valmis kannattamaan hillintätoimia, vaikka hillintä
johtaisi tarpeeseen kouluttautua uudelleen (79 %), pienempiin palkankorostuksiin (75 %) tai
työpaikkojen vähentymiseen joillakin aloilla (65 %).50

49 Ilmasto-opas – Ilmastonmuutos ja kunnallinen päätöksenteko. [Verkkoaineisto]. Ilmatieteen
laitos. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/0eb82cc3-2b77-4c1d-bff3-55a61d3714b3/ilmastonakokulma-voidaan-tuoda-kaikkeen-kunnan-paatoksentekoon.html
50 Ahtiainen 2020, s. 26-30. Järjestötutkimus 2020. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Saatavilla:
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/
tilastot-ja-tutkimukset/1197_pamin_jarjestotutkimus_2020.pdf
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Taulukko 1. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä -vastanneiden osuus ilmastonmuutosta koskeviin
väitteisiin PAMin jäsenkyselyyn vastaajista.
Työpaikoilla on kehitettävä työtapoja, jotka vähentävät energian ja materiaalien
kulutusta

97 %

Ammattiliitojen tulee osallistua toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

89 %

On tärkeää toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaikka se tarkoittaisi, että
sinun on kouluttauduttava uuteen ammattiin

79 %

Työpaikoilla on investoitava ympäristötoimiin, vaikka se tarkoittaisi
pienempiä palkankorotuksia

75 %

llmastonmuutosta on hillittävä, vaikka se tarkoittaisi työpaikkojen
vähenemistä joillakin aloilla

65 %

Edessä on kestävyysmurros
Kestävyysmurros, oikeudenmukainen siirtymä ja ekologinen jälleenrakennus
Edellä kuvattujen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja planeetan reunaehtojen turvaaminen vaativat kattavaa muutosta ajattelu- ja toimintamalleissa. Käynnissä ja edessä olevasta muutoksesta puhutaankin erilaisin käsittein, jotka pyrkivät alleviivaamaan muutoksen
kokonaisvaltaisuutta: tällaisia termejä ovat esimerkiksi siirtymä hiilineutraaliuteen tai kestävään yhteiskuntaan, kestävyysmurros ja ekologinen jälleenrakennus. Esimerkiksi Marinin
hallitusohjelmassa murrosta kuvataan seuraavin sanoin:
”Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus
ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa
systeemistä muutosta yhteiskunnassa. Suomella on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen ekologiseen jälleenrakentamiseen vakaan ja kestävän yhteiskuntarakenteen,
koulutetun väestön ja korkean teknologiaosaamisen maana.”51
Hallitusohjelmassa kestävyyskriisin kuvataan edellyttävän nopeaa systeemistä muutosta ja
ekologista jälleenrakennusta. Systeemiseen muutokseen viitataan usein sanalla kestävyysmurros. Käsitteen avulla pyritään kuvaamaan, että kestävyyden saavuttamiseksi eivät riitä
yksittäiset teot. Sen sijaan täytyy kokonaisvaltaisesti uudistaa hyvinvoinnin perustan tuottavia yhteiskuntajärjestelmiä ruoantuotannosta talouteen, energiajärjestelmiin ja kulutusrakenteeseen. Lisäksi muutoksen suuntaa joudutaan jatkuvasti uudestaan tarkastelemaan.

51 Valtioneuvosto 2019, s. 33. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Osallistava
ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston
julkaisuja 2019:31. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3
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Murros onkin murros myös siinä mielessä, että se vaatii uudenlaista ajattelua ja toimintaa
kaikilta toimijoilta yritysjohtajista poliitikkoihin ja kansalaisiin.52
Myös hallitusohjelmassa mainitulla ekologinen jälleenrakennus -käsitteellä viitataan käsillä
olevan muutoksen laajuuteen. Suomessa ekologisen jälleenrakennuksen käsitettä on käyttänyt erityisesti Bios-tutkimusyksikkö, jonka mukaan ekologista jälleenrakennusta voidaan
verrata toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennukseen. Fossiilitaloudesta luovuttaessa uudestaan pitää rakentaa paitsi fyysinen infrastruktuuri myös hyvinvointivaltion
instituutiot. Tässä työssä Bios-tutkimusyksikkö katsoo julkisvallalla olevan keskeinen rooli.53
Ekologisen jälleenrakennuksen käsite on keskeinen myös Itsenäisyyden juhlarahasto Sitran
päivitetyissä megatrendeissä. Sitra määrittelee megatrendin useista ilmiöistä koostuvaksi
yleiseksi kehityssuunnaksi eli laajaksi muutoksen kaareksi. Megatrendien nähdään tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Monissa
megatrendien tarkasteluissa ilmastonmuutos tai kestävyyskriisi on pitkään kulkenut yhtenä
megatrendinä digitalisaation, polarisaation, automatisaation ja globalisaation kaltaisten
muiden megatrendien rinnalla. Keväällä 2020 Sitra päivitti megatrendinsä. Tällöin keskeisimmäksi trendiksi nousi kiireellinen tarve ekologiselle jälleenrakennukselle. Samalla Sitra
linjasi, että kaikkia muita megatrendejä on hyvä tarkastella suhteessa tähän keskeisimpään
megatrendiin.54
Sitra päivitti syksyllä 2020 megatrendiensä tarkastelun ja pyrki pohtimaan, näyttäytyvätkö
megatrendit uudessa valossa koronapandemian jälkeen. Tarkastelun keskeinen havainto oli,
että ekologisella jälleenrakennuksella on yhä kiire. Keskeiseksi kysymykseksi niin mega
trendien tarkastelussa kuin julkisessa keskustelussa onkin noussut se, millaiseksi ja miten
haluamme koronan jälkeisen maailman rakentaa. Rakennammeko ekologisesti kestävää ja
demokraattista vai sellaista, joka ennestään pahentaa ekologista kriisiä?55 Tämä on kysymys,
jonka kaikki toimijat joutuvat toimintansa suhteen jatkuvasti itselleen esittämään.

52 Kestävyyspaneeli 2020. Kuusi polkua kestävyyteen: evästykset systeemisen kestävyysmurroksen
edistämiseksi Suomessa. Kestävyyspaneelin julkaisuja 1/2020. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-906-4
53 Bios – Ekologinen jälleenrakennus. [Verkkoaineisto]. Bios. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://
eko.bios.fi/
54 Dufva, M. 2020. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. Saatavilla: https://media.sitra.
fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
55 Dufva M. ym. 2020. Megatrendit koronan valossa. Sitran selvityksiä 171. Saatavilla: https://media.
sitra.fi/2020/10/02085411/megatrendit-koronan-valossa.pdf
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Miten kestävyys saavutetaan?
Edellä on kuvattu, että eri tahoilla ja toimijoilla on vahva jaettu ymmärrys siitä, että meidän
tulee nopeassa tahdissa pyrkiä kohti hiilineutraalia ja kestävää yhteiskuntarakennetta. Yleisesti jaettu on myös ymmärrys siitä, että tavoitteen saavuttaminen vaatii kasvihuonekaasujen päästöjen nopeaa laskua, luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä luonnonvarojen
kestämättömän käytön rajoittamista. Sen sijaan käsityksessä siitä, miten tarvittavat muutokset saavutetaan, on tarjolla jossakin määrin kilpailevia näkökohtia.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Suomen hallitusohjelma lähtevät ajatuksesta,
että Eurooppa ja Suomi pyrkivät kohti kestävää tai vihreää kasvua, jossa kansantalouden
kasvu pyritään irtikytkemään luonnonvarojen kasvavan käytön ja kasvihuonepäästöjen
kasvusta. Tämän takia kestävyysmurroksesta puhutaan usein siirtymänä kiertotalouteen,
jossa raaka-aineet ja resurssit kiertävät taloudessa mahdollisimman pitkään sekä energiamurroksena eli siirtymänä uusiutuviin energiamuotoihin fossiilisten polttoaineiden sijaan.
Lisäksi tavoitellaan kokonaisvaltaista muutosta ruoantuotannossa, metsien hoidossa ja maan
käytössä niin, että pystytään ylläpitämään hiilinieluja. Esimerkiksi Suomen hallitusohjelmassa asetetaan seitsemän eri alatavoitetta, jotka kuvaavat tarvittavan murroksen osa-alueita.

1.

Suomi on hiilineutraali vuonna 2035: Vahvempi ilmastopoliittinen
ohjaus ja reilu siirtymä

2. Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi: Sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa
lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä

3.

Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

4.

Pienennetään asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä

5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa
6.

Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

7. Ilmastoystävällistä ruokapolitiikkaa
8.

Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua
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Suomen hallitusohjelmassa katsotaan, että Suomella on mahdollisuus kestävään kasvuun,
jossa taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.56
Osa kestävyystieteilijöistä haastaa kestävän tai vihreän kasvun ja erityisesti irtikytkennän
ajatuksen. He tuovat esille sen, että nykytietämyksemme varassa meillä ei ole historiallista
näyttöä siitä, että talouskasvu olisi absoluuttisesti irtikytkettävissä päästöistä ja luonnonvarojen käytöstä. Vaikka paikoin on saavutettu suhteellinen irtikytkentä, jossa ympäristökuorma tai resurssien käyttö ei kasva talouden kasvaessa tai kasvaa kasvua hitaammin,
ei ole päästy tavoiteltavaan tilanteeseen, jossa resurssien käyttö ja päästöt vähentyvät talouden kasvaessa. Tästä syystä uutena yhteiskunta- ja ilmastopoliittisena tavoitteena tulisi
olla se, että haetaan keinoja lisätä kestävyyttä ja hyvinvointia olettamatta lähtökohtaisesti,
että näiden tekijöiden kasvattaminen vaatii bruttokansantuotteen tai elintason kasvattamista. Toisin sanoen peräänkuulutetaan kokonaisvaltaisempaa ajattelumaailman ja erityisesti talouden rakenteiden sekä talouden seuraamisen ja ohjauksen käytäntöjen muutosta.
Keskeisenä syynä kestävyyskriisille näyttäytyykin pyrkimys jatkuvaan ja kestämättömään
kasvuun ja kyvyttömyys hakea kohtuullista elintasoa. Talouden kasvun sijaan korostetaan tarvetta tarkastella sitä, mihin taloudellinen toiminta kohdistuu ja miten siitä saatava
hyöty jakaantuu.57
Keskustelu keinoista, joilla kestävyysmurros tulisi toteuttaa, tuo näkyville sen, että siirtymä ei ole helppo ja ratkaisut ovat poliittisia tai helposti politisoituvia. Tämä luo entisestään haasteita siihen, miten ratkaista kestävyyskriisi tavalla, joka on eri toimijoiden mielestä
hyväksyttävä. Keskeisessä roolissa murroksen toteuttamisessa onkin se, että siirtymäpolitiikka nauttii sosiaalista hyväksyntää.58 Sosiaalista hyväksyntää vahvistaa se, että murros
toteutetaan oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää käsitellään seuraavassa luvussa.

56 Valtioneuvosto 2019. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Osallistava ja
osaava Suomi
– sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31.
Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3
57 Vaden T. ym. 2019. Onnistunut irtikytkentä Suomessa? Alue Ja Ympäristö, 48(1), 3-13. https://doi.
org/10.30663/ay.76338 Katso myös: https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/onko-irtikytkenta-realistinen-tavoite-suomelle/
58 Järvelä ym. 2020. Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Suomen ilmastopaneeli. Raportti
1/2020. Saatavilla: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ilmastopaneeli_sosiaalinen_hyv%C3%A4ksytt%C3%A4vyys_FINAL.pdf
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Kestävyysmurros mullistaa työelämää
Edellä on esitetty lainsäädännössä, ajattelutavoissa ja eri toimijoiden toimintatavoissa
meneillään olevia muutoksia, joiden tavoitteena on ohjata yhteiskuntarakennetta kestävälle
pohjalle. Muutokset vaikuttavat vääjäämättä myös työhön ja työelämään.
Työpaikat siirtyvät alalta toiselle
Jo pitkään on ennakoitu ja pelätty, että ilmastonmuutoksen hillintä siirtää töitä alojen sisällä
tai alalta toiselle tai jopa hävittää työtä. Usein ympäristöpoliittisia päätöksiä tehtäessä keskusteluun nouseekin huoli työpaikoista, eli niin kutsuttu ”ympäristö vastaan työpaikat” -asetelma.59 Ympäristö- ja ilmastopolitiikan tuloksena voi kuitenkin myös syntyä uutta työtä ja
työpaikkoja. Viimeisten vuosien aikana on enenevässä määrin painotettu, että kestävyyssiirtymä on mahdollisuus luoda uusia hyviä työpaikkoja.
Kansainvälisen työjärjestö ILO:n selvitysten mukaan työllisyys ja työpaikat siirtyvät yhä
enemmän vihreän talouden aloille. Kestävyyssiirtymä vaikuttaa eri aloihin eri tavoin:
• Osalla aloista syntyy lisää työpaikkoja, kun aloilla syntyy uusia kestävän kehityksen osaamiseen nivoutuvia työtehtäviä.
• Työpaikkoja siirtyy alalta toiselle tai alan sisällä, kun kestämättömiä töitä korvataan kestävämmillä. Näin tapahtuu esimerkiksi energia-alalla, kun siirrytään fossiilisista uusiutuviin
energiamuotoihin.
• Joiltakin aloilta häviää työpaikkoja ilman, että ne korvautuvat uusilla, kun kestämättömiä
teollisuudenaloja ajetaan alas.
• Osa aloista vihertyy vähitellen ilman suurta muutosta työpaikkojen määrässä, kun alalla
tarvittavat taidot, työmenetelmät ja työprofiilit muuttuvat asteittain kestävämmiksi.60
Kansainvälisen työjärjestön selvitysten mukaan työpaikkoja syntyy vihreän rakennemuutoksen ansiosta enemmän kuin niitä menetetään. Joillakin aloilla tullaan kuitenkin kokemaan työpaikkojen katoamista, ja muutosten arvioidaan osuvan erityisesti matalan koulutus- ja osaamistason töihin. Tarvittavien taitojen ja osaamisten ero sektorien välillä voi
aiheuttaa rakenteellista työttömyyttä. Kansainvälinen työjärjestö kiinnittää raporteissaan
huomiota siihen, että syntyvien vihreiden työpaikkojen tulee olla ”hyviä” eli tarjota mahdollisuus ihmisarvoiseen työhön ja työolosuhteisiin.61
59 Felli, R. 2014. An alternative socio-ecological strategy? International trade unions’ engagement with
climate change. Review of International Political Economy, 21(2), 372-398. https://doi.org/10.1080/09
692290.2012.761642
60 Taipale, T. & Houtbeckers, E. 2021. Kestävyysajattelu ILO: n vihreän työn raporteissa ja työelämän
tutkimus kestävyyssiirtymässä. Työelämän tutkimus, 19(1), 5-30. https://doi.org/10.37455/tt.102876
61 ILO. 2008. Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Saatavilla: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_158727.
pdf; ILO. 2019. Skills for a greener future: a global view. Saatavilla: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf

29

Myös Euroopan Unioni on omissa selvityksissään arvioinut siirtymän luovan enemmän uusia
työpaikkoja kuin siinä menetetään: panokset energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiatuotantoon tuovat lisää työtä erityisesti valmistavaan teollisuuteen, tekniikan aloille, kuljetuslaitteiden valmistukseen, oheispalveluihin ja rakentamiseen.62
Suomessa on eri yhteyksissä herätty keskustelemaan ja tarkastelemaan kestävyysmurroksen työllisyysvaikutuksia. Varsinaisia selvityksiä aiheesta ilmestyi pitkään vähän. Asia on
noussut esille Vähähiiliset tiekartat 2035 -työskentelyssä, joka liittyy nykyisen hallitusohjelman hiilineutraaliustavoitteisiin. Tiekarttatyöskentelyn tavoitteena on ollut luoda yhdessä
eri yhteistyökumppanien kanssa toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen. Työmarkkinaosapuolet, erityisesti työnantajaliitot, ovat olleet karttojen luomisessa aktiivisia. Useimpia
tiekarttoja luotaessa myös ammattilittoja on pyydetty mukaan.63
SAK on osana tiekarttatyöskentelyä toteuttanut kaksi selvitystä, joissa tarkastellaan kestävyyssiirtymän vaikutusta työhön ja työllisyyteen. Toisessa selvityksistä kävi ilmi, että SAK:laisten ammattiliittojen edustajat arvioivat kestävyyssiirtymän työllisyysvaikutukset maltillisiksi. Joillakin aloilla (kuten rakennusala) arvioidaan syntyvän kasvua ja uusia vihreitä
töitä, joillakin aloilla työpaikkoja arvioidaan hieman häviävän (esimerkiksi yksityisillä palvelualoilla muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen seurauksena).64 Palvelualojen tilanteeseen
palataan tarkemmin luvussa 5, joka käsittelee palvelualoja kestävyysmurroksessa.
Viime aikoina Suomessa on herätty tarkastelemaan ilmastonmuutoksen hillinnän työllisyysja osaamistarvevaikutuksia. Sitra julkaisi vuoden 2021 alussa selvityksen kiertotalouden vaikutuksista työhön ja osaamiseen Euroopassa. Selvityksessä tarkastellaan kiertotalouteen
siirtymisen sosiaalisia vaikutuksia neljän sektorin näkökulmasta. Nämä ovat muovi, tekstiilit, rakentaminen ja rakennukset sekä elektroniikka. Näille aloille uskotaan syntyvän uusia
työpaikkoja erilaisiin työtehtäviin materiaalien kierrätysasteen noustessa ja uusien kiertotalouden tuotanto- ja liiketoimintamallien levitessä.65

62 Euroopan komissio. 2019. Sustainable growth for all: choices for the future of social Europe. The
2019 annual edition of Employment and Social Developments in Europe Saatavissa: https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
63 TEM. Vähähiiliset tiekartat 2035. [Verkkoaineisto]. Työ- ja elinkeinoministeriö. [Viitattu 5/2021].
Saatavilla: https://tem.fi/tiekartat
64 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan; SAK. 2020. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka. Julkaisusarja 1/2020. Saatavilla:
https://www.sak.fi/serve/tyontekijoille-reilu-ilmastopolitiikka-oikeudenmukaisen-siirtyman-toimeenpano-eri-euroopan-maissa-ja-kanadassa
65 Sitra 2021. Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen. Osaamista kehittämällä kohti reilua
siirtymää. Sitra työpaperi. Saatavilla: https://media.sitra.fi/2021/03/27163845/sitra-kiertotalouden-vaikutukset-tyohon-ja-osaamiseen-v3.pdf
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Keväällä 2021 on ilmestynyt myös Etlan, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin
tutkimus ilmastopolitiikan vaikutuksista työllisyyteen. Tutkimuksen kansantalousmallilla tehtyjen laskelmien mukaan kunnianhimoisen ilmastopolitiikan vaikutus kokonaistyöllisyyteen on pitkällä aikavälillä negatiivinen. Vaikutus ei kuitenkaan ole kovin suuri.
Tutkimuksen asiantuntijahaastatteluissa taas ennakoidaan, että ilmastopolitiikka avaa mahdollisuuksia strategiseen kasvuun ja mahdollisesti positiivisempiin työllisyysnäkymiin.
Ilmastopolitiikalla on työllisyyden kokonaisvaikutusta suurempi vaikutus työpaikkojen kohdentumiseen. Tutkimuksen mukaan vaikutukset ovat suurimpia aloilla, joilla on paljon työvoimaa ja työvoimakustannusten osuus on suuri, kuten palveluissa.66
Kestävyyssiirtymä edellyttää uudenlaista osaamista
Järjestelmällisellä tulevaisuuden osaamisvaatimusten ennakoinnilla ja osaamisen kehittämisellä voidaan tukea kestävyyssiirtymää. Sekä ammattiin opiskelevien että työikäisten
kohdalla tulisi koulutuksella varmistaa tarvittava osaaminen esimerkiksi kiertotaloudesta,
uusista vähäpäästöisistä teknologioista ja ympäristölainsäädännöstä. Ennakoivalla ja eri
työelämäosapuolten kanssa dialogissa suunnittelulla koulutuspolitiikalla valtiot voivat varmistaa, että työntekijöillä on tulevaisuudessa tarvittava ammattitaito ympäristö- ja ilmastopolitiikan eri toimialoille asettamien vaatimusten saavuttamiseksi.67
Suomessa tehdyissä selvityksissä ennakoidaan korkean osaamisen merkityksen korostuvan ilmastonmuutoksen hillintään tarvittavien teknologioiden tutkimus- ja kehitystyössä.
Lisäksi ammatillisen työvoiman lisäkoulutus on tärkeää ilmastotavoitteiden toteutumiseksi.
SAK:n toteuttamassa selvityksessä ammattiliittojen edustajat arvioivat, että kaikilla toimialoilla tulee jossain määrin tarvetta työntekijöiden ammatillisen osaamisen päivittämiselle
ilmastotoimien vuoksi. Monilla aloilla on jo havaittu tapahtuneen pieniä muutoksia työtehtävissä ja työpaikoilla tai työhön tulleen uusia ulottuvuuksia. Palvelualoilla muutokset liittyivät erityisesti asiakkaiden ympäristötietoiseen kulutuskäyttäytymiseen vastaamiseen ja
energiatehokkuustoimiin. SAK:n liittojen edustajat katsoivat, että tarvittava osaamisen päivitys voidaan hoitaa useimmilla aloilla pääosin työpaikoilla. Useilla teollisuusaloilla nähtiin
lisäksi tarvetta kokonaan uudelle osaamiselle.68

66 Valtioneuvosto 2021: Vihreät toimet: ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen. Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminta 2021:22. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-233-6
67 Strietska-Ilina ym. 2011, s. v-3. Skills for green jobs: a global view: synthesis report based on 21
country studies. ILO. Saatavilla: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
68 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan
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Jatkossa jokaisessa ammatissa tarvitaan ymmärrystä kestävyydestä. Sitran kiertotaloutta
koskevan tarkastelun mukaan kysyntää on esimerkiksi uudenlaisille osaamisyhdistelmille
sekä mahdollisesti huolto- ja kunnostusosaamiselle, jonka kysyntä on ollut laskussa. Selvityksessä todetaan, että kiertotalouden käytännöt ja periaatteet tulevat vaikuttamaan lähes
kaikkiin työpaikkoihin. Tämän takia kaikki tarvitsevat jatkossa kiertotalousosaamista ja
kiertotalousajattelu tulisi sisällyttää osaksi kaikkea opetusta.69 Vihreän rakennemuutoksen
katsotaankin vaikuttavan koko koulutusjärjestelmään kaikilla koulutusasteilla.70
Suomessa kestävä kehitys ja ilmastovastuu ovat yhä keskeisemmässä roolissa peruskoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Viime aikoina on tarkasteltu myös tulevaisuuden ilmasto-osaamisen tarvetta eri ammattialoilla ja ammattikoulutuksessa Opetushallituksen
ILO-hankkeessa.71 Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja ympäristövastuulliset toimintamallit ovat monessa ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa
yhä vahvemmin kaiken opetuksen ja oppilaitostoiminnan läpäiseviä teemoja. Tästä syystä
työelämään valmistuvat opiskelijat kokevat nämä näkökulmat yhä tärkeämmäksi ja odottavat toimia niin työnantajilta kuin ammattiliitoilta. Liitot voivat myös omalla koulutustoiminnallaan tai yhteishankkeilla oppilaitosten ja työnantajien kanssa vaikuttaa alan koulutuksen kehittymiseen.

69 Sitra 2021. Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen. Osaamista kehittämällä kohti reilua
siirtymää. Sitra työpaperi. Saatavilla: https://media.sitra.fi/2021/03/27163845/sitra-kiertotalouden-vaikutukset-tyohon-ja-osaamiseen-v3.pdf
70 Strietska-Ilina ym. 2011, s. xxv. Skills for green jobs: a global view: synthesis report based on 21
country studies. ILO. Saatavilla: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
71 OPH. ILO – Ilmasto-osaaminen. [Verkkoaineisto]. Opetushallitus. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla:
https://www.oph.fi/fi/palvelut/ilo-ilmasto-osaaminen-0
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3. OIKEUDENMUKAINEN SIIRTYMÄ ON AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN TAVOITE JA KAIKKIEN ETU
Kestävyysmurros tulee jatkossa yhä voimakkaammin muokkaamaan työn maailmaa, esimerkiksi työpaikkojen sijoittumista ja työn tekemisen tapoja. Tästä syystä ammattiliittojen toimesta on tuotu esille vaatimus oikeudenmukaisesta tai reilusta kestävyyssiirtymästä.
Oikeudenmukaista siirtymää edistämällä voidaan rakentaa ekologisesti kestävää sekä
tasa-arvoisempaa ja työntekijöiden edut huomioivaa työelämää. Kestävyyssiirtymän oikeudenmukainen toteutus on keskeistä ilmastonmuutoksen hillintätoimien sosiaalisen hyväksynnän näkökulmasta. Ammattiliitoilla voikin olla erityisen merkittävä rooli ilmastotoimien
sosiaalisen hyväksyttävyyden edistämisessä työntekijöiden ja jäsenten parissa.
Luku jakautuu seuraaviin sisältöihin ja alalukuihin:

# Oikeudenmukainen siirtymä on työntekijöille keskeinen vaade
# Oikeudenmukainen siirtymä Suomessa
# Oikeudenmukainen siirtymä lisää ilmastotoimien sosiaalista
hyväksyttävyyttä – ammattiliitoilla on keskeinen rooli
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Oikeudenmukainen siirtymä on työntekijöille keskeinen vaade
Ilmastonmuutoksen hillintä, toteutetaan se sitten markkinaehtoisin toimin tai säätelyllä,
saa aikaan rakenteellisia muutoksia, jotka ovat tarvittavia kestävyyden saavuttamiseksi.
Näillä rakenteellisilla muutoksilla on myös sosiaalisia seurauksia, kuten vaikutuksia eri
alojen työllisyyteen ja tätä kautta ihmisten toimeentuloon ja hyvinvointiin. Seuraukset voivat
olla positiivisia, kuten vaikutukset ilmanlaatuun, työllisyyden kasvu tai parantuneet julkisen
liikenteen yhteydet. Seuraukset voivat myös olla negatiivisia, kuten joidenkin hyödykkeiden
saatavuuden heikkeneminen, työpaikkojen vähentyminen joillakin aloilla tai hintojen nousu.
Ilmastonmuutoksen hillintä voikin ennestään kasvattaa elintasoeroja tai syrjäytymisen vaaraa, mikäli sosiaalisia vaikutuksia ei huomioida ja eri tavoin kompensoida. Tästä syystä
ammattiliittojen toimesta on tuotu esille vaatimus oikeudenmukaisesta siirtymästä.
Oikeudenmukainen siirtymä -käsitteen katsotaan ensimmäistä kertaa nousseen esille
Yhdysvalloissa, kun ay-aktivisti Tony Mazzochi vetosi oikeudenmukaisen siirtymän tarpeeseen kamppailussa öljy-, kemian- ja ydinvoimateollisuuden työntekijöiden työolosuhteiden
puolesta. Oikeudenmukaisen siirtymän käsite ja vaade levisi 1990-luvulla Yhdysvalloissa
eri ammattiliittojen keskuudessa ja johti vuonna 1997 Reilun siirtymän liittouman (Just Transition Alliance) perustamiseen. Liittouman tarkoituksena on yhdistää ympäristöoikeusjärjestöjä sekä ammattiyhdistysliikkeitä toimimaan terveellisempien yhteisöjen ja työpaikkojen
puolesta. Aluksi oikeudenmukainen siirtymä oli erityisesti yhdysvaltalaisen ammattiyhdistysliikkeen käytössä ollut termi.72
Sittemmin oikeudenmukainen siirtymän vaade on heikentynyt Yhdysvalloissa. Idea on kuitenkin sen sijaan saanut vahvaa kannatusta Euroopassa, Yhdistyneiden kansakuntien eli
YK:n piirissä ja Euroopan Unionin alueella. Erityisen vahvasti oikeudenmukaisen siirtymän
ideaa ovat pitäneet esillä Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö (ITUC) ja sittemmin
myös Kansainvälinen työjärjestö ILO. Nämä tahot ovat vahvasti ajaneet oikeudenmukaista
siirtymää ja reilua tai ihmisarvoista työtä (decent work) osaksi ilmastosopimuksia ja kestävän
kehityksen tavoitteita.73 Muun muassa YK ja Kansainvälinen työjärjestö ILO ovat omaksuneet
oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet, ja ne on sisällytetty myös Pariisin sopimukseen.74

72 García-García ym. 2020. Just energy transitions to low carbon economies: A review of the concept and its effects on labour and income. Energy Research & Social Science, 70, 101664. https://doi.
org/10.1016/j.erss.2020.101664
73 García-García ym. 2020. Just energy transitions to low carbon economies: A review of the concept and its effects on labour and income. Energy Research & Social Science, 70, 101664. https://doi.
org/10.1016/j.erss.2020.101664
74 SAK. 2020, s. 6. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka. Julkaisusarja 1/2020. Saatavilla: https://
www.sak.fi/serve/tyontekijoille-reilu-ilmastopolitiikka-oikeudenmukaisen-siirtyman-toimeenpano-eri-euroopan-maissa-ja-kanadassa
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Mitä oikeudenmukainen siirtymä on käytännössä?
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan kestävyyssiirtymän oikeudenmukaisuuden
takuuna on se, että ylikansallisen tai kansallisen siirtymäkehyksen suunnittelussa ovat
mukana ammattiliitot, kansallisten ja paikallisten hallintojen edustajia, kestävyyden näkökulmasta edelläkävijäyritykset sekä paikallisyhteisöt. Sosiaalisen solidaarisuuden nimissä
on kehitettävä niin kansallista, alueellista kuin työpaikkatasoista tukea. Lisäksi on huolehdittava siitä, että siirtymässä heikkoon asemaan jäävät saavat toimeentulotukea, uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, siirtymätukea tai muita mahdollisia tukia. Lisäksi oikeudenmukaiseen siirtymään kuuluu globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulman huomiointi.75
YK:n ilmastosopimuksen mukaan oikeudenmukaisen siirtymän keskeinen periaate on työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työntekijöiden toimeentulon turvaamista. Ilmastopolitiikan valmistelun, seurannan ja arvioinnin on perustuttava
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle, jotta kaikki osapuolet voivat sitoutua ilmastopolitiikkaan ja kokea sen oikeudenmukaiseksi.76
Kansainvälisen työjärjestö ILO:n vuonna 2008 julkaisemassa Green Jobs -raportissa todettiin, että oikeudenmukaisesta siirtymästä on olemassa vain vähän käytännön esimerkkejä
ja että haaste on valtava.77 Viimeisten yli kymmenen vuoden aikana erilaisia esimerkkejä
siirtymäkäytännöistä ja oikeudenmukaisen hankkeista on kertynyt eri maista. Osana hiilineutraaliustiekarttatyöskentelyä SAK on toteuttanut raportin, joka käsittelee oikeudenmukaisen siirtymän toteutustapoja. Selvityksen mukaan Euroopan mailla on ollut erilaisia
tapoja pyrkiä turvaamaan oikeudenmukaisen siirtymän toteutuminen:
• Oikeudenmukaisen siirtymän kirjaaminen lainsäädäntöön, esimerkiksi ilmastolakiin.
Näin on toimittu Espanjassa, Ranskassa ja Skotlannissa.
• Ilmastopolitiikan valmistelu kolmikantaisissa työryhmissä ja oikeudenmukaisen siirtymän työryhmissä. Näin on toimittu monissa Euroopan maissa (Alankomaat, Saksa, Norja,
Ruotsi) ja Kanadassa.
• Oikeudenmukaisen siirtymän toimenpideohjelmat, joilla pyritään tukemaan työntekijöiden siirtymää ja alueellista elinvoimaisuutta. Tällaisia konkreettisia ohjelmia on luotu
Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Alankomaissa.

75 ILO 2008, s. 27-28. Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Saatavilla: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/
wcms_158727.pdf
76 UNFCCC, 2016. Just Transition of the workforce, and the creation of decent work and quality jobs.
Technical paper by the Secretariat, Paper number FCCC/TP/2016/7. Saatavilla: http://unfccc.int/
resource/docs/2016/tp/07.pdf
77 ILO 2008, s. 27-28. Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Saatavilla: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/
wcms_158727.pdf
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SAK:n selvityksessä todetaan, ettei ole olemassa yhtä oikeaa oikeudenmukaisen siirtymän
reseptiä, sillä keinovalikoima on suhteutettava aina kansalliseen ja alueelliseen toimintaympäristöön sekä alojen erityispiirteisiin.78
Oikeudenmukainen siirtymä on vahvasti sidottu osaksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (European Grean Deal.) Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin kuuluvat esimerkiksi keskeiset oikeudenmukaisen siirtymän rahoituselementit, jotka ovat suunnittelun alla.
Näistä pisimmälle on edennyt oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund).79

Oikeudenmukainen siirtymä Suomessa
Suomessa hallitusohjelmaan on kirjattu oikeudenmukaisen siirtymän toimenpidekokonaisuus. Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän johdolla seurataan ilmastotyön sosiaalisia, alueellisia ja työllisyysvaikutuksia. Pyrkimyksenä on, että siirtymä hiilineutraaliin
yhteiskuntaan tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti reilulla tavalla. Rahoituksessa hyödynnetään muun muassa EU:n Just Transition Fund -rahaston mahdollisuuksia.80 Oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi perustettiin helmikuussa 2020 Ilmastopolitiikan pyöreä
pöytä, joka käsittelee hallituksen toimien valmistelua kuulleen laajasti myös muita sidosryhmiä. Pyöreän pöydän jäseninä ovat myös palkansaajakeskusjärjestöjen edustajat, eli SAK:n,
Akavan ja STTK:n puheenjohtajat.81 Lisäksi huhtikuussa 2020 perustettiin laaja-alainen turvetyöryhmä, jonka tavoitteena on pohtia, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla
polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin.
Monissa esimerkkimaissa oikeudenmukaisen siirtymän toimenpiteet nivoutuvat yhden
teollisuudenalan, hiiliteollisuuden, alasajoon. Suomessa turvetuotantoa voi verrata hiiliteollisuuteen, mutta keskeisempää Suomen kannalta on SAK:n mukaan ilmastonmuutoksen
hillinnän kokonaisvaltaisten työelämävaikutusten tarkastelu ja hahmottaminen esimerkiksi
teollisten tuotantoprosessien, kiertotalouteen siirtymisen aiheuttamien vaikutusten ja palveluiden osalta.82

78 SAK. 2020. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka. Julkaisusarja 1/2020. Saatavilla: https://www.
sak.fi/serve/tyontekijoille-reilu-ilmastopolitiikka-oikeudenmukaisen-siirtyman-toimeenpano-eri-euroopan-maissa-ja-kanadassa
79 Euroopan komissio – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. [Verkkoaineisto]. Euroopan komission. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
80 Marinin hallitus– Hallitusohjelma. [Verkkoaineisto].Valtioneuvosto. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla:
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
81 Valtioneuvoston kanslia – Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä. [Verkkoaineisto]. Valtioneuvoston kanslia. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK091:00/2020
82 SAK. 2020, s. 27. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka. Julkaisusarja 1/2020. Saatavilla: https://
www.sak.fi/serve/tyontekijoille-reilu-ilmastopolitiikka-oikeudenmukaisen-siirtyman-toimeenpano-eri-euroopan-maissa-ja-kanadassa
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Toisaalta vuosina 2020–2021 juuri turveteollisuuden tilanne on herättänyt keskustelua
oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta. Kesällä 2020 Sitra julkaisi oikeudenmukaisen siirtymän työpaperin turvetuotannosta luopumiseen. Jo tämä työpaperi nostatti paljon
keskustelua.83 Syksyllä 2020 hallituksen päätös turveveron nostosta johti alalla hallitusohjelmassa ennakoitua nopeampiin muutoksiin ja voimakkaaseen kysynnän laskuun. Erityisesti
turvetuottajia ja koneyrittäjiä edustavat tahot ovatkin vaatineet siirtymätukia alalle. Kevään
2021 kehysriihessä tuet turvetuottajille nousivat keskeiseksi kysymykseksi.
SAK on tehnyt selvitystensä pohjalta seuraavia suosituksia, joilla siirtymän oikeudenmukaisuus voitaisiin edelleen varmistaa:
• Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet olisi sisällytettävä Suomessa lainsäädäntöön
(ilmastolakiin).
• Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet on sisällytettävä Suomessa kansallisiin,
alueellisiin sekä sektorikohtaisiin ilmasto- ja energiastrategioihin.
• Tarvitaan selkeät toimintatavat, joilla taataan työmarkkinatoimijoiden täysipainoinen
ja tasapuolinen osallistuminen ilmasto- ja energiapolitiikan valmisteluun, seurantaan
ja toimeenpanoon.
• Työllisyys- ja koulutuspolitiikan huomioiminen osana ilmastopolitiikkaa. Suomeen
voitaisiin perustaa pääministerin johtaman talousneuvoston alaisuuteen Alankomaiden
mallin mukaisesti kolmikantainen työryhmä, jossa käsitellään ainakin ilmastopolitiikan
vaikutuksia työllisyys- ja osaamistarpeisiin.
SAK:n selvityksen mukaan Oikeudenmukaisen siirtymän toimet voidaan Suomessa toteuttaa ensisijaisesti sopeuttavana politiikkana. Esimerkkejä tällaisista politiikkatoimista ovat:
• työnantajan koulutus- ja muutosturvavelvoitteen laajentaminen
• työvoiman liikkuvuuden ja työllisyyden tukeminen työvoimapolitiikan keinoin
• työntekijöiden oikeus valtion ja/tai työnantajan rahoittamaan osaamisen päivittämiseen
ennen yhteistoimintamenettelyä aloilla, joilla ilmastotoimien kielteiset vaikutukset ovat
suurimmat
• jatkuvan oppimisen mahdollistaminen tasapuolisesti kaikille koulutusasteesta
riippumatta
• työntekijöiden uudelleenkouluttautumisen taloudellisten edellytysten parantaminen.84

83 Sitra. 2020. Tekninen raportti: Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset Suomessa.
Saatavilla: https://media.sitra.fi/2020/06/31150012/turpeen-rooli-ja-sen-kaytosta-luopumisen-vaikutukset-suomessa-tekninen-raportti.pdf
84 SAK. 2020, s. 28-29. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka. Julkaisusarja 1/2020. Saatavilla: https://
www.sak.fi/serve/tyontekijoille-reilu-ilmastopolitiikka-oikeudenmukaisen-siirtyman-toimeenpano-eri-euroopan-maissa-ja-kanadassa
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Oikeudenmukainen siirtymä ja ilmastotoimien
sosiaalinen hyväksyttävyys
Kuten esimerkiksi SAK on monissa yhteyksissä tuonut ilmi, on oikeudenmukainen siirtymä
keskeistä erityisesti ilmastotoimien sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta. Ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä on tarkastellut mm. Suomen ilmastopaneeli vuoden
2020 alussa ilmestyneessä raportissaan.
Kuten edellä on kuvattu, pyrkivät sekä Euroopan Unioni että Suomi asettumaan ilmastotoimissa edelläkävijöiden asemaan eli osoittamaan ilmastojohtajuutta. Tämä on tarpeellista
kestävyyskriisin kiireellisyys huomioiden. Samalla tulee kuitenkin näkyväksi, että vahvoja
vaikuttavia päätöksiä päästöjä vähentävistä keinoista on kansallisella tasolla vaikea saada
eteenpäin, sillä muutokset uhkaavat ainakin lyhyellä tähtäimellä erilaisten eturyhmien tai
kansalaisten vakiintuneita intressejä. Politiikkatoimet tarvitsevat myös kansalaisten aktiivista tukea ja osallistumista onnistuakseen. Jotta eri toimijoiden ja kansalaisten tuki saavutetaan, on juuri toimien oikeudenmukaisuus keskeistä. Voidaankin ajatella, että siirtymän
mittapuuna voidaan pitää paitsi päästövähennyksiä myös sitä, kuinka hyvin eri toimijat ja
kansalaiset ottavat omakseen ilmastotoimet, hyväksyvät ne ja aktiivisesti tukevat niitä.85
Hyväksymisessä voidaan nähdä myös olennaisia vivahde-eroja, jotka voivat olla kestävyysmurroksen tai siirtymän kannalta merkityksellisiä. Ensimmäinen ero voidaan tehdä vastustuksen tai passiivisen vastustuksen ja hyväksynnän välille. Keskeistä onkin, että ilmastotoimet perustellaan ja toteutetaan tavalla, joka ei nostata suurta vastustusta ja syö pohjaa
kestävyyssiirtymältä. Joidenkin kestävyyssiirtymään liittyvien tavoitteiden kohdalla on
merkityksellistä tehdä ero myös passiivisen hyväksynnän ja aktiivisen edistämisen välille.
Esimerkiksi sähköautojen käyttöön siirtyminen tai yksityisautosta luopuminen vaativat
aktiivista edistämistä yrityksiltä ja kansalaisilta.86
Tutkimusten mukaan on olemassa eroa sen välillä, hyväksytäänkö ilmastotoimet yleisellä
vai paikallisella tasolla. Esimerkiksi tuulivoimaa kannatetaan yleisesti, mutta vastustetaan
usein paikallisesti siellä, mihin sitä ollaan sijoittamassa. Onkin olemassa vahvoja viitteitä
siitä, että esimerkiksi ilmastopolitiikan hyväksyminen ei liity pelkästään ihmisen asenteisiin, vaan että tapa, jolla toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan, voi olennaisesti vaikuttaa
suhtautumiseen. Kaiken kaikkiaan hyväksymiseen vaikuttavatkin:

85 Järvelä ym. 2020. Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Suomen ilmastopaneeli. Raportti
1/2020. Saatavilla: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ilmastopaneeli_sosiaalinen_hyv%C3%A4ksytt%C3%A4vyys_FINAL.pdf
86 Järvelä ym. 2020, s. 6-7. Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Suomen ilmastopaneeli.
Raportti 1/2020. Saatavilla: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ilmastopaneeli_sosiaalinen_hyv%C3%A4ksytt%C3%A4vyys_FINAL.pdf
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• hanke/muutos itsessään (esimerkiksi sen koetut taloudelliset, ympäristölliset tai
terveydelliset vaikutukset sekä hankkeen ”luonnollisuus”)
• hankkeeseen/muutokseen liittyvä prosessi tai toteutustapa (viestintä ja osallistaminen
ja näiden kautta synnytetty luottamus projekteja ja toimijoita kohtaan sekä kokemus
reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta)
• muutoksen kokijan yksilöllinen tausta (sosiodemografiset ja sosioekonomiset taustapiirteet, näkemykset ilmastonmuutoksesta ja tietoisuus ympäristöasioista, paikkasuhde sekä
eettiset, moraaliset ja maailmankuvalliset näkemykset)
• ympäröivä yhteiskunta (eli yhteiskunnassa vallitseva teknistaloudellinen rakenne,
poliittinen konteksti, institutionaalinen luottamus)87
Ammattiliittojen ja palkansaajajärjestöjen vaatimus oikeudenmukaisuudesta voidaankin
nähdä yrityksenä varmistaa, että muutokset saavuttavat sosiaalisen hyväksynnän liittojen
ja niiden jäsenkunnan piirissä. Jäsentutkimusten mukaan ammattiliittojen jäsenten tuki
ilmastopoliittisille toimille on kattavaa. Esimerkiksi PAM:n jäsentutkimuksessa 89 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen, että ”Ammattiliiton tulee osallistua ilmastotoimiin” ja 65 % väitteen ”Ilmastonmuutosta on hillittävä, vaikka se tarkoittaisi
työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla”, kanssa.88
Ammattiliitoilla on keskeinen rooli juuri kestävyysmurroksen sosiaalisen hyväksynnän
saavuttamisessa. Vaatimus siirtymän oikeudenmukaisesta toteutuksesta palveleekin sitä
paremmin sosiaalisen hyväksyttävyyden edistämistä, mitä paremmin se saadaan osaksi
ilmastotoimien toteutusta. Ammattiliittojen yleinen pyrkimys oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseen ei kuitenkaan ole sama asia kuin tuki ilmastopolitiikalle tilanteissa, joissa
omaan alaan kohdistuu toimia, joilla ennakoidaan olevan negatiivisia vaikutuksia alan työllisyyteen tai työehtoihin. Samoin väitteen ”ilmastonmuutosta on hillittävä, vaikka se tarkoittaisi työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla” yleinen hyväksyntä ei vielä tarkoita sitä,
että hillintätoimia kannatettaisiin ”paikallisesti” silloin, kun ne kohdistuvat omaan alaan.
Ammattiliittojen onkin hyvä jo nyt miettiä, miten varautua ja vahvistaa jäsenten tukea kestävyysmurroksen mukanaan tuomissa muutoksissa. Yhteisellä ennakoinnilla työnantajaliittojen tai työnantajien kanssa työpaikoilla voi olla keskeinen rooli suurten murrosten pehmentämisessä. Ammattiliitoilla voi olla myös keskeinen rooli jäsenten ja yleisesti palkansaajien
ilmastotietoisuuden ja tätä kautta hyväksynnän lisäämisessä.

87 Järvelä ym. 2020, s. 10-12. Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Suomen ilmastopaneeli.
Raportti 1/2020. Saatavilla: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ilmastopaneeli_sosiaalinen_hyv%C3%A4ksytt%C3%A4vyys_FINAL.pdf
88 Ahtiainen 2020, s. 27. Järjestötutkimus 2020. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Saatavilla: https://
www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/tilastot-ja-tutkimukset/1197_pamin_jarjestotutkimus_2020.pdf
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Kestävyysmurros avaa mahdollisuuksia uudenlaiselle keskustelulle
työelämän tulevaisuudesta
Tässä pamfletissa on keskitytty käsittelemään ilmastonmuutoksen ja kestävyyskriisin sekä
edessä olevan kestävyyssiirtymän tai kestävyysmurroksen vaikutuksia työelämään ja sitä
kautta työntekijöihin, ammattiliittojen jäsenkuntaan ja ammattiliittoihin. Työelämää muokkaavat myös muut kehityskulut, joita usein tarkastellaan trendeinä tai megatrendeinä. Monella
alalla on ilmastonmuutosta ja kestävyysmurrosta enemmän kiinnitetty jo vuosia huomiota
esimerkiksi globalisaation, digitalisaation, automatisaation ja tekoälyn vaikutuksiin. Myös
näiden kehityskulkujen on katsottu vaikuttavan eri alojen työllisyyteen, työn sisältöihin, työolosuhteisiin tai työn määrään. Globalisaation, digitalisaation, automatisaation ja alustatalouden nousun katsotaan hävittäneen niin kutsuttuja ”hyviä työpaikkoja” ja johtaneen monilla
aloin työn tai työsuhteiden epävarmistumiseen. Vuosina 2020 ja 2021 korona on koetellut
monia aloja ja työntekijöitä. Se, että myös kestävyysmurroksen toteuttaminen muokkaa työn
maailmaa, voi syystä tuntua työntekijöistä tai ammattiliittojen edustajista tukalalta.
Oikeudenmukainen kestävyysmurros tai kestävyyssiirtymä avaa (toisin kuin iso osa muista
työelämää muokkaavista megatrendeistä) uudenlaisia ovia vuoropuhelulle siitä, millaista
työelämää ja työolosuhteita osana muutosta halutaan edistää. Siinä missä digitalisaation ja
automatisaation kaltaiset trendit etenevät teknologialähtöisesti tai noudatellen esimerkiksi
yritysten omistajien intressejä, kestävyysmurrosta toteutetaan niin poliittisella, alueellisella ja yritystaholla arvolähtöisemmin nojautuen kansainvälisiin ja kansallisiin sopimuksiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävä tulevaisuus niin, ettei yhtäkään jätetä ulkopuolelle. Tässä mielessä
kestävyysmurros avaa myös työntekijöiden edustajille uudenlaisia mahdollisuuksia nostaa
esille työelämän sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Kestävyyskriisi on nostanut esille kysymyksenasetteluja nykyisen talousjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta ja ekologisesta sekä sosiaalisesta kestävyydestä.89 Kestävyyskriisi tuntuukin haastavan viimeisinä vuosikymmeninä yhä enemmän tilaa saaneen uusliberaalin ajattelun, jonka katsotaan heikentäneen työntekijöiden ja järjestäytyneen työvoiman asemaa.90
Ymmärrys kestävyyskriisin vakavuudesta on johtanut siihen, että nyt myös yritysmaailman
taholta toivotaan yhä vahvempaa poliittista päätöksentekoa ja ohjausta kestävyyteen.91 Nämä
murrokset ajattelussa voivat uudella tavalla tehdä tilaa ammattiliitoille keskeisten kysymysten esiin nostamiselle. Jo se, että poliittisessa puheessa alkaa kilpailukyvyn sijaan tai rinnalla
korostua oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen toteuttaminen, avaa tilaa uudenlaiselle keskustelulle työelämän tulevaisuudesta niin kansallisella, alueellisella kuin yritystasolla.
89 Hellström & Porevuo. 2020. Talous tulevaisuuden palveluksessa. Sitra työpaperi. Saatavilla:
https://media.sitra.fi/2020/10/20140203/talous-tulevaisuuden-palveluksessa.pdf
90 Di Ruggiero ym. 2015. Competing conceptualizations of decent work at the intersection of health, social
and economic discourses. Social Science & Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.03.026
91 FIBS. Yritysvastuu 2019. Tutkimusraportti. Yritysvastuun strategia, johtaminen ja käytännöt suomalaisyrityksissä. Katso myös: https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/fibs-tutkimus-yritykset-todella-heranneet-ilmastonmuutokseen-mutta-eivat-viela-luonnon-monimuotoisuuden-suojeluun/
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4. AMMATTILIITOT KESTÄVYYSMURROKSESSA
JA OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN EDISTÄJINÄ
Kestävyysmurros ja tarve toteuttaa kestävyyssiirtymä oikeudenmukaisesti muuttavat työelämää. Samalla ne avaavat uusia näkökulmia ammattiliittojen perustehtäviin ja siihen, mikä
edunvalvonnassa on olennaista. Liitoilla voikin olla jatkossa keskeinen rooli siinä, että työntekijöiden osallisuus kestävyysmurroksessa toteutuu ja palkansaajat ovat aktiivisesti edistämässä kestävyyskriisin ratkaisua.
Edistämällä oikeudenmukaista siirtymää ammattiliitoilla voi jatkossa olla keskeinen rooli
ilmastotoimien sosiaalisen hyväksynnän edistäjänä. Myös Palvelualojen ammattiliitto voi
vahvistaa omaa rooliaan kestävyysmurroksen ratkaisijana ottamalla oikeudenmukaisen
siirtymän painopisteeksi eri tasolla tehtävässä edunvalvontatyössä. Työnantajajärjestöjen ja
yritysten lisääntynyt pyrkimys toimia vastuullisesti voi avata ammattiliitoille lisää mahdollisuuksia edistää oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää paitsi alalla myös yritystasoisesti.
Luku jakautuu alalukuihin ja keskeisiin sisältöihin:

# Seisovatko ammattiliitot kestävyyskriisin ratkaisijoiden joukossa?
# Palvelualojen edunvalvonnan painopisteet kestävyysmurroksessa
# Ympäristöedelläkävijyydellä uusia jäseniä tai aktiiveja?
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Seisovatko ammattiliitot kestävyyskriisin ratkaisijoiden joukossa?
Kestävyysmurroksesta käytävässä keskustelussa tuodaan yhä enemmän esille se, että seisomme vedenjakajalla, jossa lähes kaikkien toimijoiden on asemoitava itsensä suhteessa
käsillä olevaan murrokseen. Käytännössä kyseessä on yksinkertaisesta valinnasta:
1. Oletko osa ongelmaa (kestävyyskriisi) eli luotko tai ylläpidätkö sitä?
2. Sopeudutko ongelmaan?
3. Oletko osa ongelman ratkaisua ja yhteiskunnan uudistumista – myös oman toimintasi
uudistamisen lähtökohdista käsin?
Kysymyksenasettelu asettaa ammattiliitot isojen kysymysten äärelle: Ovatko ammattiliittojen
nykyiset kannanotot kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden puolesta ja vaade oikeudenmukaisesta siirtymästä riittäviä toimenpiteitä, jotta ammattiliitot voisivat todella katsoa seisovansa ratkaisijoiden joukossa? Miten ammattiliittojen pitäisi uudistaa käsitystään perustehtävästään ja päivittäisestä toiminnastaan, jotta ne olisivat keskeisten ratkaisijoiden joukossa?
Kysymystä voidaan lähteä purkamaan tarkastelemalla, voivatko ammattiliitot määrittää
itsellensä vahvemmin kestävyysmurroksen edistämiseen ja edistämiseen keskittyvän perustehtävän. Samoin voidaan tarkastella sitä, millaisia strategioita ammattiliitot ovat ottaneet
suhteessa kestävyysmurrokseen ja erilaisten ympäristötavoitteiden edistämiseen.
Ammattiliittojen perustehtäviä tarkastelemalla huomataan, että useimmat liitot kytkevät
perustehtävänsä jäsenten (tai laajemmin alan työntekijöiden) edunvalvontaan ja turvan
luomiseen muuttuvassa työelämässä. Onkin syytä kysyä, pitäisikö ammattiliittojen uudelleenarvioida perustehtäväänsä kestävyysmurroksessa. Voisiko ammattiliittojen perustehtävänä olla työskentely sellaisen maailman eteen, ettei kenenkään alan työntekijöistä tarvitsisi
ansaita elantoaan tavoilla, jotka murentavat elämän ylläpidon edellytyksiä maapallolla?
Ammattiliitot voivat omaksua erilaisia strategioita suhteessa
kestävyyskriisin hillintään
Tarkasteltaessa ammattiliittojen suhtautumista ja strategioita ilmastopolitiikan edistämiseen on havaittu, että liitot suhtautuvat hillintään osin eri tavoin. Esimerkiksi tutkija Romain
Felli on kansainvälisten ammattijärjestöjen suhtautumista tarkastellessaan tunnistanut kolmenlaisia lähestymistapoja ilmastonmuutoksen hillintäpolitiikkoihin: ensimmäistä hän kutsuu deliberatiiviseksi strategiaksi, toista yhteistyössä kasvuun -strategiaksi ja kolmatta sosialistiseksi strategiaksi.92

92 Felli. 2014. An alternative socio-ecological strategy? International trade unions’ engagement with
climate change, Review of International Political Economy. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10
.1080/09692290.2012.761642
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Ensimmäisessä eli deliberatiivisessa strategiassa ammattiliitto pyrkii yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa kamppailemaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi.
Liitto pyrkii olemaan erityisesti poliittisten päättäjien keskustelukumppani ja osallistumaan
ilmastonmuutoksesta käytävään sosiaaliseen dialogiin niin, että se varmistaa heikoimpien
äänen kuulumisen. Toiminnan pääpaino on neuvotteluihin ja konferensseihin osallistuminen ja strategisten kumppanuuksien muodostaminen liittojen asiantuntija- ja edunvalvontaroolista käsin. Tässä toimintastrategiassa omaksutaan myös tietty näkökulma oikeudenmukaiseen siirtymään: siirtymän keskiössä on sopeutuminen tuleviin muutoksiin.
Työntekijöiden kykyä sopeutua voidaan vahvistaa koulutuksella sekä vahvistamalla resilisenssiä, eli luomalla vahvempaa sosiaaliturvaa muutosaikana. Toisin sanoen pyrkimyksenä
on pehmentää murroksen vaikutuksia, muttei kyseenalaistaa esimerkiksi vallitsevia omistussuhteita. Usein siirtymäsuunnitelmia kuvattaessa sosiaaliturvan rinnalla korostetaan
myös aktivoivia työmarkkinapoliittisia toimenpiteitä ja työmarkkinoiden joustoja.
Toisessa eli yhteistyössä kasvuun -strategiassa suhtaudutaan vähemmän innostuneesti
ympäristölainsäädäntöön, mutta tunnistetaan tarve varautua ympäristölainsäädännön
alalle tuomiin muutoksiin. Strategian omaksuvatkin Fellin mukaan usein ne ammattijärjestöt, joiden toimialalla ilmastonmuutoksen hillinnän uskotaan hävittävän työtä. Strategian
valitsevat liitot kyseenalaistavat deliberatiiviset win-win-lähestymistavat ja vihreän työn
lupaukset ja epäilevät tämän näkökulman lähentyvän liikaa ympäristöliikkeen tavoitteita
ja unohtavan työntekijöiden edut muutoksessa. Oikeudenmukainen siirtymä ymmärretään
tästä näkökulmasta kompensaatio-ohjelmana aloille tai seuduille, joilta työpaikkoja lainsäädännön seurauksena katoaa. Ilmastotoimia tarkastellaan pääsääntöisesti kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta peläten, että kireämmät suojelutoimet kotimaassa vievät edellytyksiä kilpailla kevyemmän lainsäädännön tuotannon kanssa. Yleisenä huolena tai esteenä
tiukemmille ilmastotoimenpiteille tuodaankin esille kilpailukyvyn heikentämisen aiheuttama ”hiilivuoto”. Fellin mukaan näkökulman omaksuvat usein hyvinvointivaltiokontekstissa toimivat ammattijärjestöt, jotka ”jäävät lukkoon” alueelliseen näkökulmaansa. Ympäristönsuojelutoimenpiteissä halutaankin edetä maltillisesti suosien ratkaisuja, jotka luovat
kasvua aloilla, joissa esimerkiksi uudet teknologiat ovat lyömässä läpi. Vahvan kestävyyteen
ohjaavan lainsäädännön sijaan suositaankin talouden ja yritysten kasvun kautta avautuvia
mahdollisuuksia toimia kestävämmin.
Kolmas eli sosialistinen strategia yhdistää muita suoraviimaisemmin ympäristökriisin nykytalousjärjestelmän ongelmiin. Tätä strategiaa edustavien liittojen tavoitteena onkin herätellä
työntekijöiden poliittista tietoisuutta ja haastaa heitä kuvittelemaan vaihtoehtoisia tuotantosuhteita, joiden kautta täyttää ihmisten tarpeet ja samalla hakea sosio-ekologista tasapainoa. Tästä näkökulmasta käsin korostetaan tarvetta talousjärjestelmän vahvemmalle demokraattiselle hallinnalle. Vastaavasti korostetaan valtion roolia taloudellisten voimasuhteiden
uudistajana. Strategia myös esittää, että degrowth- eli kohtuullistamisajattelu voi olla sopiva
tapa lähestyä sosiaalisesti ja ekologisesti haitallisia aloja.
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Ammattiliittojen suhde ympäristöliikkeeseen
Aikaisemmassa alaluvussa esitellyt Fellin kuvaamat eri strategiat tuovat näkyviin sen, että
ammattiliitot voivat asemoida itsensä hyvin eri tavoin suhteessa ympäristöliikkeeseen ja
ympäristöliikkeen sisältä löytyviin eri suuntauksiin näkemyseroihin. Ammattiliittojen suhde
ympäristö- ja ilmastoliikkeeseen onkin tarkasteltu sekä ammattiliittojen että ympäristöliikkeen näkökulmista sekä akateemisen tutkimuksen parissa. Tarkastelu ei ole yksinkertaista,
sillä niin ympäristö- kuin ammattiyhdistysliikkeen sisällä on erilaisia toimijoita, liikkeitä ja
intressejä. Tarkasteltaessa näiden liikkeiden historiaa voidaan havaita, että liikkeet ovat vuosikymmenien aikana sekä tehneet hedelmällistä yhteistyötä että olleet enemmän tai vähemmän avoimessa konf liktissa keskenään. Vaikka liitot ja ympäristöliikkeet ovat alueellisesti
löytäneet yhteisiä intressejä ja kampanjoineet esimerkiksi ympäristömyrkkyjä tai yleistä saastumista vastaan, ovat liitot monesti myös asettuneet vastustamaan ympäristötoimia puolustaessaan työpaikkoja. Samoin on olemassa runsaasti esimerkkejä siitä, ettei ympäristöliike ole
ottanut huomioon työntekijöitä tai liittojen intressejä kampanjoitaan suunnitellessaan.93
Viime vuosina ympäristöliike on laajentanut kannatustaan. Greta Thurnberg ja nuorten
ympäristölakkoliike on innostanut myös aikuisia ja yrityksiä näkyvämpään toimimaan.
Ympäristöliikkeen puolelta on myös esitetty toive siitä, että ammattiliitot ottaisivat vahvemman kannan suhteessa kestävyyskriisin hillintään ja käyttäisivät esimerkiksi yleislakkoa
keinona painostaa poliittista johtoa. Niin kutsutussa punavihreässä ajattelussa korostetaankin usein sitä, että ympäristöongelmilla ja sosiaalisilla ongelmilla on samat juurisyyt, joita
täytyy myös ratkoa yhtenä kokonaisuutena ja turvautuen uudenlaiseen ajatteluun. Esimerkiksi talouskasvun tavoitteluun ja bruttokansantuotteen kasvun seuraamiseen yksipuolisena
hyvinvoinnin kriteerinä on suhtauduttu hyvin kriittisesti. Viime vuosina myös talousjärjestelmän sisältä on enenevässä määrin kyseenalaistettu nykyisen järjestelmän kestävyys.94
Vaikka liittojen ulostuloissa talousjärjestelmäkritiikki tuntuu olevan vähäistä, eri ammattiliitot ovat ilmaisseet kannatuksensa nuorten ilmastolakkoliikkeelle, vaikkei päivälle ole julistettu varsinaista yleislakkoa.
Laajassa perspektiivissä näyttää siltä, että ammattiliitot ovat siirtymässä ”ympäristöpolitiikka vastaan työpaikat” -ajattelusta, jonka voi katsoa pitkään ohjanneen (ja ehkä yhä jossakin määrin ohjaavan) monien liittojen toimintaa, vihreiden ja hyvien töiden agendan edistämiseen, joka on linjassa vallitsevan poliittisen ohjauksen ja ilmapiirin kanssa. Tämä ajattelu
korostaa yleisesti kestävää tai vihreää kasvua sekä vihreitä työpaikkoja, ja sitä kutsutaan
myös ”heikoksi kestävyysajatteluksi”.95

93 Felli. 2014. An alternative socio-ecological strategy? International trade unions’ engagement with
climate change, Review of International Political Economy. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10
.1080/09692290.2012.761642
94 Hellström & Porevuo. 2020. Talous tulevaisuuden palveluksessa. Sitra työpaperi. Saatavilla: https://media.sitra.fi/2020/10/20140203/talous-tulevaisuuden-palveluksessa.pdf
95 Taipale, T. & Houtbeckers, E. 2021. Kestävyysajattelu ILO: n vihreän työn raporteissa ja työelämän
tutkimus kestävyyssiirtymässä. Työelämän tutkimus, 19(1), 5-30. https://doi.org/10.37455/tt.102876
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Joidenkin liittojen sisällä on ollut kiinnostusta tutustua ja pohtia myös niin kutsuttuun
”vahvaan kestävyysajatteluun” nivoutuvien liikkeiden, kuten degrowth-liikkeen, esittämiä
ajatuksia siitä, miten yhteiskuntaa ja työelämää sen osana tulisi uudistaa. Tällöin keskusteluun nostetaan usein palkkatyön asema nyt ja tulevaisuudessa: Huomio kiinnittyy siihen,
että työ on yhä pirstaloituneempaa ja polarisoituneempaa eikä epävarmistuvan ja esimerkiksi erilaisille alustoille hajautuvan työn ennakoida luovan samanlaista turvaa ja hyvinvointia kuin työelämän on totuttu tuottavan. Automatisaation edessä myös työn riittävyys
kaikille herättää kysymyksiä. Myös esimerkiksi Sitra on esittänyt, että kestävyysmurroksessa tarvitaan syvällistä pohdintaa siitä, mikä on työn rooli jatkossa. Onko enää realistista
ajatella, että työtä riittää kaikille ja vain työelämässä menestyvät ovat hyviä kansalaisia? 96
Yhä laajemmin onkin peräänkuulutettu esimerkiksi perustuloa ja esitetty, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verotuksesta päästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen
verottamiseen.
Keskusteluun on nostettu myös se, tulisiko kaikkea työtä pitää automaattisesti arvokkaana
vai tulisiko työn arvoa arvioida myös sen aiheuttamien ympäristöhaittojen tai -hyötyjen
pohjalta.97 Kestävyysmurrosta edistäviä työn ja toimeentulon muotoja haettaessa huomiota onkin kiinnitetty kapeasti määritellyn palkkatyön ja työn vihertämisen sijaan siihen,
voisivatko työn uudelleenmääritteleminen, työajan lyhentäminen ja perustulon tai yhteisövaluuttojen käyttöönottaminen luoda ekologisesti kestävän toimeentulon pohjan.98

96 Hellström & Porevuo. 2020. Talous tulevaisuuden palveluksessa. Sitra työpaperi. Saatavilla: https://media.sitra.fi/2020/10/20140203/talous-tulevaisuuden-palveluksessa.pdf
97 Järvensivu ym. 2012. Työ ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä tulevaisuudessa. Teoksessa: Yhteyksien kirja: Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla, s.104–112. Kelan tutkimusosasta. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?seque Katso myös:
https://yle.fi/uutiset/3-11676790
98 Hirvilammi ym. 2016. Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – analyysi
kirjallisuudesta. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 24(4). Saatavilla:
https://journal.fi/janus/article/view/60251
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Oikeudenmukaisen siirtymän edistäminen palvelualojen
edunvalvonnassa
Palvelualojen ammattiliitto pyrkii parantamaan jäsentensä asemaa monin tavoin, esimerkiksi neuvottelemalla työehdoista, kouluttamalla jäsenistöään, vaikuttamalla säätelyyn ja
lisäämällä alan työn arvostusta. Kaiken kaikkiaan ammattiliitto tekee työtä työntekijöiden
oikeuksien ja sosiaalisen vastuun edistämisen eteen. Tässä työssä Palvelualojen ammattiliitto voi monin tavoin toimia kestävyysmurroksen ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseksi. Esimerkiksi työelämän säätelyjärjestelmää uudistettaessa on hyvä pohtia, miten
varmistetaan työntekijän toimeentulon turva ja hyvät työolosuhteet kestävyyssiirtymän
toteuttamiseen liittyvissä murroksissa tavalla, joka vahvistaa ilmastotoimien sosiaalista
hyväksyttävyyttä. Tavoitteena tulisikin olla varmistaa samanaikaisesti sekä kestävyyssiirtymän toteutuminen että sen oikeudenmukaisuus.
Työntekijöiden osallisuus on tärkeää pohdittaessa, miten alan toimintamalleja pitäisi uudistaa, jotta kestävyys voidaan saavuttaa oikeudenmukaisen siirtymän hengessä. Tämä tarkoittaa ammattiliiton toiminnan näkökulmasta uudenlaisia painopisteitä niin työntekijöiden edunvalvonnassa, työpaikalla tapahtuvassa yhteistoiminnassa kuin liittojen koulutustoiminnassa.
Työehtosopimuksiin voidaan tuoda ilmastotavoitteita ja mahdollisesti muutosturvavaateita.
Paikallisella sopimisella voidaan hakea ratkaisuja siihen, miten työehdoista, osallistumisesta,
työajoista ja koulutuksesta sovittaessa voidaan ottaa huomioon ympäristönäkökulmat.
Yritysvastuuajattelun laajentaminen
– Oikeudenmukaista siirtymää voi vaatia myös yritystasolla
Yritys- ja organisaatiotasolla kestävää kehitystä sekä hiilineutraalius- ja ympäristövastuutavoitteita edistetään yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkojen tai -ohjelmien avulla. Yritysten
yhteiskuntavastuusta käytetään suomeksi myös lyhyempää nimitystä yritysvastuu. Ammattiliitot ovat perinteisesti kannattaneet vapaaehtoisten yritysvastuutoimien sijaan velvoittavaa lainsäädäntöä. Myös Suomessa on keskusteltu yritysvastuulaista.
Palvelualojen ammattiliitto ottaa tavoiteohjelmassaan kantaa yritysten yhteiskuntavastuuseen. Tavoiteohjelmassa PAMin näkökulma painottuu sosiaaliseen vastuuseen, jonka katsotaan jääneen ympäristönäkökulmien jalkoihin. PAMin tavoitteena on vahvistaa Euroopan
Unionissa ja Suomessa toimivien yritysten ymmärrystä sosiaalisen vastuun merkityksestä
kannattavalle ja kestävälle liiketoiminnalle. Yrityksessä sosiaalista vastuuta parannetaan
vahvistamalla yhteistoiminnan toimintaedellytyksiä. Lisäksi PAMin tavoitteena on, että vastuullisuuteen liittyvä markkinointi ja brändäys perustuu faktoihin.99

99 Palvelualojen ammattiliitto. PAMin tavoiteohjelma 2020–2024. Saatavilla: https://www.pam.fi/
media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/pamin-strategia-ja-ohjelmat/tavoiteohjelma2020-2024.pdf
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Kun yritysvastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä tavoitteita tarkastellaan kestävyysmurroksen näkökulmasta, tulee näkyväksi se, että sekä ammattiliitossa että yrityksissä tarvitaan näkökulman laajentamista yritysvastuuseen. Ekologinen ja sosiaalinen vastuu eivät ole
painopisteinä keskenään kilpailevia. Sen sijaan huomiota tulisi kiinnittää siihen, että ammattiliitolla ja alan ammattilaisilla voi olla keskeinen rooli alan yritysten ympäristö- ja ilmastovastuun edistämisessä. Palvelualojen ammattiliiton päämääränä voi olla se, että yritysvastuun
edistämisessä opitaan yhä enemmän huomioimaan oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita
ja kannustetaan yrityksiä tuomaan nämä olennaiseksi osaksi yritysvastuun toteuttamista.
Monet palvelualojen yritykset ovat hiilineutraaliuden edistämisessä ja vastuullisuudessa
edelläkävijöitä. Joissakin yrityksissä laaditaan siirtymäsuunnitelmia. Erityisesti näissä
yrityksissä oikeudenmukainen siirtymä voi olla tapa viedä yritysvastuun vaikuttavuutta
vielä pidemmälle. Samoin kuin kansainvälisellä, kansallisella tai alueellisella tasolla tulee
huomioida ilmastopolitiikan vaikutukset eri väestö- ja työntekijäryhmiin sekä ottaa eri
tahot mukaan ilmastopolitiikan valmisteluun, tulisi yritystasolla yhä enemmän huomioida ympäristövastuun toteuttamisen vaikutukset eri työntekijäryhmiin ja ottaa työntekijät ja työntekijöiden edustajat mukaan ympäristövastuutoimenpiteiden valmisteluun.
Tässä yhteistoiminnalla voi olla keskeinen rooli. Yhteistoiminnan roolin vahvistaminen
yritysten ympäristövastuun toteuttamisessa on myös työnantajien ja työnantajaliittojen vastuulla. Tällaisella toimintamallille on vahva perustelu paitsi muutosten sosiaalisen
hyväksyttävyyden näkökulmasta myös siitä syystä, että alan ammattilaisilla on ensikäden
tietoa niistä tavoista, joilla ympäristövaikutuksia voidaan eri työtehtävissä vähentää ja työnkuvien kädenjälkeä kasvattaa.
Erityisen tärkeää on tunnistaa toimenpiteitä, jotka samanaikaisesti vähentävät ympäristövaikutuksia ja lisäävät työntekijöiden hyvinvointia: esimerkiksi työaikoja voidaan tarkastella
julkisilla kulkemisen tai työmatkustamisen tarpeen vähentämisen näkökulmasta. Tällöin
ympäristönäkökulman huomiointi voi tukea työntekijöiden toivetta siitä, että työajat eivät
pirstaloituisi pieniin pätkiin, jotka vaativat liikkumista esimerkiksi eri työpisteiden välillä.
Sivistyksellisen toiminnan ja elinikäisen oppimisen uudet painopisteet
Yhtenä PAMin tavoiteohjelman painopisteenä on varmistaa elinikäisen oppimisen mahdollisuudet ja työpaikalla tapahtuva oppiminen kaikille työntekijöille, ei vain toimihenkilöasemassa tai vakituisissa työsuhteissa toimiville.100 Kestävyysmurros tuo mukanaan lukuisia
osaamishaasteita. Esimerkiksi SAK:n oikeudenmukaista siirtymää käsittelevissä selvityksissä suositellaan monia uudistuksia suhteessa koulutukseen, kuten työnantajan koulutus- ja
muutosturvavelvoitteen laajentamista sekä valtion ja/tai työnantajan rahoittamaa osaamisen

100 Palvelualojen ammattiliitto. PAMin tavoiteohjelma 2020–2024. Saatavilla: https://www.pam.fi/
media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/pamin-strategia-ja-ohjelmat/tavoiteohjelma2020-2024.pdf
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päivittämistä ennen yhteistoimintamenettelyä aloilla, joilla ilmastotoimien vaikutukset
ovat suuret. Lisäksi työntekijöiden jatkuvan oppimisen ja uudelleen kouluttamisen edellytyksiä tulisi parantaa.101
Kestävyyskriisin ratkaisemiseksi tarvitaan paitsi yleistä myös alakohtaista ymmärrystä.
Ammattiliitot voivat omalla koulutustoiminnallaan lisätä osaamista omien työntekijöidensä sekä erilaisten luottamustoimien ja aktiivien koulutuksen osalta. Lisäksi liitto voi
vaikuttaa alan koulutukseen ja tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa alan koulutuksen
kehittämiseksi.
PAMin tavoitteena on myös kansainvälinen vaikuttaminen eli sen takaaminen, että globalisaation ja teknologisen kehityksen hyödyt jakaantuvat tasapuolisesti työntekijöille,
yrityksille ja yhteiskunnille. Tähän PAM vaikuttaa edistämällä ja kehittämällä aktiivisesti
sääntelyä, kansallisia sektorikohtaisia työehtosopimuksia ja globaaleja puitesopimuksia. Myös tässä toiminnassa keskeisenä painopisteenä tulisi jatkossa olla kestävyyskriisin ehkäiseminen ja oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen toteuttaminen, sillä jo nyt
on nähtävissä, että suurimman taakan erilaisten ympäristökriisien seurauksista kantavat
valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ja työntekijät.

101 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan; SAK. 2020. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka. Julkaisusarja 1/2020.
Saatavilla: https://www.sak.fi/serve/tyontekijoille-reilu-ilmastopolitiikka-oikeudenmukaisen-siirtyman-toimeenpano-eri-euroopan-maissa-ja-kanadassa
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Ympäristöedelläkävijyydellä uusia jäseniä tai aktiiveja?
Ammattiliitoille ja ammattiyhdistysliikkeelle, samoin kuin mille tahansa liikkeelle tai järjestölle, uudet jäsenet ja aktiivit ovat tärkeitä toiminnan jatkuvuuden ja ylläpitämisen näkökulmasta. Ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ovat viime vuosina saaneet erityisesti nuoria,
mutta myös kaiken ikäisiä aikuisia, toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillinnän
puolesta. Tämä näkyy esimerkiksi kymmenien tuhansien ihmisten ilmastomarsseina ja
nuorten aktiivisena osallistumisena ilmastolakkoihin. Erityisesti nuorten ympäristöliikkeen
puolelta on toivottu ay-liikkeeltä aktiivista roolia kestävyyskriisin ratkaisussa.
Työn merkityksellisyys on tutkimusten mukaan työntekijöille yhä tärkeämpää. 102
Ympäristötietoisuuden ja ympäristöhuolen levitessä työn mielekkyys ja merkityksellisyys
muodostuvat suhteessa siihen, miten omalla työllään voi edistää ekologista kestävyyttä ja
osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. Kaikkea työtä ei enää automaattisesti koeta arvokkaaksi, ja omalla työllä halutaan vaikuttaa paitsi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen myös ympäristön tilaan. 103 Erityisesti nuoret ja naiset, joita myös monet palvelualojen työntekijät ovat, pitävät ilmastonmuutoksen hillintää tärkeänä. Toimiessaan aktiivisesti
ilmastokysymyksissä ja sen eteen, että palvelualoilla kestävyyskriisin ratkaisu on yhä isommassa roolissa alojen työssä, ammattiliitot voivat vaikuttaa alan arvostukseen ja työn merkitykselliseksi kokemiseen. On myös mahdollista, että entistä vahvemman roolin ottaminen
kestävyyskriisin ratkaisemisessa voi saada uusia tahoja kiinnostumaan ammattiliittojen
jäsenyydestä tai aktiivisesta toiminnasta liitoissa.
Edelläkävijärooli ilmastoasioissa vaatii ammattiliitoilta entistä vahvempaa osaamista työelämän ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Se, miten siirtymä eri aloihin vaikuttaa, on vahvasti alakohtaista. Alakohtaisen ymmärryksen ja tiedon avulla voidaan edistää vaikuttavia
yhteiskuntapoliittisia linjauksia. Lisäksi yleistä ja alakohtaista ymmärrystä tarvitaan oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseksi yhteistyössä työnantajaliittojen kanssa. Myös palvelualoilla muutos vaikuttaa eri palvelualojen työntekijöihin eri tavoin. Seuraavassa luvussa
tarkastellaan erikseen työn ja osaamisen muutoksia kaupan, matkailu- ja ravintola-alan sekä
kiinteistöpalvelualojen näkökulmista.
Tiedon levittäminen liiton aktiiveille ja luottamustoimissa toimiville on olennaista, jotta
oikeudenmukaista siirtymää voidaan edistää myös työehtosopimuksilla, paikallisesti sopimalla, työpaikan yhteistoiminnassa ja luottamusmiestoiminnassa. Näihin palataan vielä viimeisessä luvussa.

102 Konst, T., & Friman, M. (2021). Kohti parempaa työelämää ilmastonmuutoksen aikana. Työelämän
tutkimus. https://doi.org/10.37455/tt.102882
103 Aguinis, H., & Glavas, A. (2019). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search
for meaningfulness through work. Journal of management, 45(3), 1057-1086. https://doi.org/10.1177/
0149206317691575

49

5. PALVELUALAT KESTÄVYYSMURROKSESSA
Palvelualoilla on keskeinen rooli kestävyysmurrosta toteutettaessa, sillä palvelualojen toimintamallit ja tarjonta ohjaavat yksityistä ja julkista kulutusta. Palvelualat ovatkin keskiössä
kestävämpiä elämäntapoja edistettäessä. Kestävyysmurroksen toteuttaminen vaatii uusien
toimintamallien omaksumista palvelualoilla: palveluita tulisi jatkossa toteuttaa niin, että
luonnonvarojen kulutus ja kulutuksen ympäristövaikutukset vähenevät.
Tässä luvussa tarkastellaan, miten kestävyysmurroksen ennakoidaan muokkaavan työtä,
työpaikkoja ja osaamista palvelualoilla. Edessä olevia muutoksia ennakoidaan kaupan alan,
matkailu- ja ravintola-alan sekä kiinteistöpalvelualan näkökulmista. Työelämää muokkaavat
ilmastonmuutoksen ja kestävyysmurroksen lisäksi muut megatrendit. Vuosien 2020 ja 2021
aikana palvelualoja, erityisesti matkailu- ja ravintola-alaa, on lisäksi koetellut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Koronavirusepidemia on kohdellut kaltoin myös osaa kaupan
alasta. Koronan vaikutukset ja tapa, jolla koronaelvytykseen käytettävä varoja kohdennetaan,
tulevatkin megatrendien lisäksi vaikuttamaan eri aloilla vielä pitkään. Ilmastokriisin hillinnän näkökulmasta keskeistä on se, saadaanko toimintaa kriisin ja siihen liittyvän elvytyksen
kautta suunnattua uudelleen kestävyysmurrosta tukevaksi. Jos tässä ei onnistuta, on asiantuntijoiden mukaan odotettavissa yhä suurempia ja taloudellisesti raskaampia haasteita.
Luku jakautuu seuraaviin sisältöihin:

# Palvelualojen merkitys kestävyysmurroksessa
# Kaupan ala pyrkii hiilineutraaliuteen ja edistää kiertotaloutta
# Matkailu- ja ravintola-ala kestävyysmurroksessa
– Koronakriisin kautta kohti kestävyyttä?

#
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Kiinteistöpalveluala on kestävyysmurroksessa keskeinen

Palvelualojen merkitys kestävyysmurroksessa
Palvelualat, tai yleisemmin palvelut, nousevat usein keskiöön, kun puhutaan kestävyyshaasteiden ja kestävyyskriisin ratkaisuista. Yleisenä oletuksena on, että elinkeinorakenne
tulee jatkossa nojaamaan yhä enenevässä määrin palveluihin ja että työllä palvelualoilla olisi
vähemmän raskas ympäristöjalanjälki kuin työllä monilla valmistavan teollisuuden aloilla.
Usein muutosta kuvataan myös sosiaalisesti kestäväksi: palvelut nähdään ihmisistä huolehtimisena. Tosiasiassa asetelma ei ole näin yksinkertainen. Monet palvelut ja erityisesti kauppa
rakentuvat yhä luonnonvarojen kestämättömälle käytölle ja erilaisille hyödykkeille, vaikka
nämä hyödykkeet ja materiaalit tuotettaisiin Suomen tai Euroopan ulkopuolella.104
Kuten aikaisemmista osioista on käynyt ilmi, ilmastonmuutoksen hillintään ohjaavat tällä
hetkellä sekä EU:n että Suomen ilmastopolitiikka. Suomessa osana hallitusohjelman toimeenpanoa eri aloille on toteutettu vähähiilisyystiekarttoja.105 Omat tiekartat löytyvät kaupan alalle106 ja matkailu- ja ravintola-alalle107. Kiinteistöpalvelualalle ei ole omaa tiekarttaa,
mutta rakennusalan tiekartasta ja hallituksen asumisen päästöille asettamista päästövähennystavoitteista käsin voi muodostaa käsityksen siitä, millaisia muutoksia kiinteistöpalvelualoilla tullaan jatkossa kohtaamaan.108
Tarkasteltaessa tietyn alan ympäristövaikutuksia ja roolia kestävyysmurroksessa kiinnitetään huomiota sekä alan hiili- tai ekologisen jalanjäljen pienentämiseen että mahdollisuuksiin kasvattaa alan ekologista kädenjälkeä. Alalla tai tuotteella on ekologinen tai
hiilikädenjälki silloin, kun ala tai tuote pienentää loppukäyttäjän tai muun yhteistyötahon
ympäristövaikutusta. Palvelualojen kohdalla huomio kiinnittyy siihen, miten nämä alat
voivat tukea kuluttajia kestävämmän elämäntavan (ruoka, asuminen, liikkuminen, kulutusvalinnat) omaksumisessa.109

104 Seppälä ym. 2009, 77. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi
ENVIMAT-mallilla. SUOMEN YMPÄRISTÖ. Suomen ympäristökeskus (SYKE). Saatavilla: https://
helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38010/SY20_2009_Suomen_kansantalouden_materiaalivirtojen.pdf?sequence%20
105 TEM - Vähähiiliset tiekartat 2035. [Verkkoaineisto]. Työ- ja elinkeinoministeriö. [Viitattu 5/2021].
Saatavilla: https://tem.fi/tiekartat
106 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/
107 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
108 Rakennusteollisuus – Vähähiilisyyden tiekartta. [Verkkoaineisto]. Rakennusteollisuus. [Viitattu
5/2021]. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta
109 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/; Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen.
Loppuraportti. Gaia. Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
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Palvelualojen vähähiilisyystiekartoissa on kiinnitetty huomiota kyseisen alan suoriin kasvihuonekaasupäästöihin, joista kansainvälisessä hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitetussa
Greenhouse Gas Protocol -standardissa (GHG-protokolla) käytetään nimitystä Scope 1, sekä
alan ostoenergian suoriin päästöihin (GHG-protokollan Scope 2.) Lisäksi on tuotu esille vaikutusmahdollisuuksia alan epäsuoriin kasvihuonepäästöihin. Epäsuoria päästöjä ovat
esimerkiksi kuljetusten ja jakelun päästöt, yrityksen tuotanto- tai palveluprosesseissaan
tarvitsemien tavaroiden ja palveluiden päästöt sekä myytyjen tuotteiden loppukäytöstä
(kulutuksesta) aiheutuneet päästöt. Näitä epäsuoria vaikutuksia ei suoraan huomioida
alan omaa hiilineutraaliustavoitetta laskettaessa, vaan niiden katsotaan kuuluvan ”kädenjälkivaikutuksiin”.110
Kestävyyteen ohjaavat alan työpaikoilla myös alalla toimivien työnantajien arvot ja yritysvastuulinjaukset. Osa työantajista on tehnyt vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia,
kestävän kehityksen sitoumuksia tai Grean Deal -sopimuksia. Työnantajien omaksumiin
painopisteisiin ja välillä suoraan alan työntekijöiden työhön vaikuttavat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien lisääntynyt ympäristötietoisuus ja odotukset vastuullisuudesta.
Palvelualojen ilmastovaikutukset ja hiilineutraaliuspyrkimykset
Osana hallitusohjelmaan sisältyvää vähähiilisyystiekarttatyöskentelyä eri alat ovat pyrkineet
muodostamaan käsityksen alansa kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupan liiton johdolla laaditun Uusiutuva kauppa 2035 -ohjelman mukaan kaupan suorat päästöt (scope 1) ovat alle 1 %
Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä. Myös matkailu- ja ravintola-alan vähähiilisyystiekartan mukaan alan suorien päästöjen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. Alojen suorien päästöjen tarkastelun ulkopuolelle jäävätkin muun muassa ostoenergia
ja käyttöön vuokratun omaisuuden tai kiinteistöjen päästöt (scope 2). Kiinteistöpalvelualoille
ei ole olemassa vähähiilisyystiekarttaa, mutta rakennusalan tiekartta käsittelee laajasti
rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen päästöjä. Tiekartasta käy ilmi, että rakennettu ympäristö vastaa 40 % Suomen energiankulutuksesta ja aiheuttaa 35 % kasvihuonekaasupäästöistä. Koska kiinteistöjen käyttöikä on pitkä, iso osa rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen
päästöistä syntyy juuri kiinteistöjen käyttöiän aikana.111
Kaupan ja matkailu- ja ravintola-alan hiilineutraaliustiekartat tuovat ilmi, että iso osa niiden palveluiden hiilijalanjälkivaikutuksesta syntyy yrityksen ulkopuolella, esimerkiksi myytävän tuotteen valmistus- ja hankintaketjusta sekä tuotteen kuljetuksesta asiakkaalle sekä
110 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/; Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen.
Loppuraportti. Gaia Consulting Oy. Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
111 Gaia Consulting. 2020. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 1. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia/vahahiili_seminaaries/raportit_lopulliset/rt-raportti-1_rakennetun-ympariston-hiilielinkaaren-nykytila_final.pdf
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käytön ja hävityksen aikaisista vaikutuksista. Matkailussa esimerkiksi itse matkustus matkakohteeseen jää usein tarkastelun ulkopuolelle. Kattavampi kuva palveluiden ympäristövaikutuksista voidaankin muodostaa tarkastelemalla kotitalouksien hiilijalanjälkeä.112
Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan kaiken kaikkiaan kotitaloudet tuottavat
66 % Suomen kulutusperustaisista päästöistä. Vuosien 2000–2016 kulutusta seuranneen
selvityksen mukaan kotitalouksien kulutusperustaiset päästöt ovat kasvaneet koko 2000luvun ajan, vaikka samanaikaisesti on tapahtunut teknologista kehitystä kohti vähähiilisyyttä ja myös kulutustottumukset ovat osin muuttuneet kestävämmiksi. Kotitalouksien
päästöjen kasvu johtuu elin- ja kulutustason noususta, joka on syönyt energiatehokkuudella
ja muilla keinoilla saavutetut päästövähennyshyödyt. Liikkuminen muodosti kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljestä 30 prosenttia, asuminen ja siihen liittyvä energian käyttö
29 prosenttia, elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 19 prosenttia ja muut tavarat ja palvelut
22 prosenttia vuonna 2016. Asumisen osuus on laskenut ja muiden tavaroiden ja palveluiden
noussut vuoden 2000 tasosta.113 Kuten hiilineutraaliustiekartat tuovat esiin, ovat palvelualat
keskeisessä roolissa murroksessa kohti kestävyyttä. On hyvä huomioida, että kaupan ja kiinteistöjen asiakkaita ja käyttäjäryhmiä ovat paitsi kotitaloudet myös julkinen sektori ja elinkeinoelämä.
Uusiutuva kauppa 2035 -ohjelman mukaan kauppa pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna
2035 ja miltei nollapäästöinen vuonna 2050. Tämä on mahdollista, jos kaupan toimintaympäristö muuttuu tavalla, joka tukee tavoitteen saavuttamista. Tavoite koskee kaupan suoria
omia kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1) sekä kaupan hyödyntämää ostoenergiaa, mukaan
lukien sähkö-, kaukolämpö-, kaukokylmä- ja höyrykasvihuonepäästöt (scope 2). Uusiutuva
kauppa 2035 -ohjelmassa määritellään kolme mahdollista skenaariota, joissa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen aikataulu määrittyy sen mukaan, miten kaupan toimintaympäristö
muuttuu. Uusiutuva kauppa 2035 -vision pohjana toimii Uusiutuva kauppa -skenaario, jossa
sähköintensiivisyyden lisäksi oletetaan toteutuvaksi nykyistä kannustavampi politiikka
uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon käyttöönotolle. Tämä korvaisi osaltaan ulkoa
ostetun sähkön ja lämmön määrää.
Uusiutuva kauppa -visiossa määritellään seuraavia energia- ja kylmäainepäästöjen vähentämiseen ja kuljetukseen liittyviä toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi:
• Sähköenergia ja lämpö perustuvat 100-prosenttisesti hiilihiilineutraaleihin energialähteisiin.
• Kauppa on merkittävä omavaraisen energian pientuottaja.
• Investoinnit energiatehokkaisiin toimitiloihin ja uusiin kylmälaitoksiin, koneisiin ja
komponentteihin.
112 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/
113 Nissinen & Savolainen 2019. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja
Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/300737
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• Liikenteessä siirtyminen vähäpäästöisiin käyttövoimiin ja pyrkimys omavaraisuuteen
sähkön latausverkon sekä kaasun jakeluverkon suhteen. Lisäksi kuljetusketjun tehostaminen digitalisaation avulla ja kuljettajaa avustavien järjestelmien hyödyntäminen.114
Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen kartoittaa suomalaisen hotelli-, matkailu- ja ravintola-alan tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tiekartan mukaan alan
suurimmat suorat päästöt (93 %) aiheutuvat omien ja vuokratilojen kaukolämmön ja sähkön
kulutuksesta. Toimialan kasvihuonekaasupäästöjen ennakoidaan vähenevän merkittävästi
(n. 77 %), kun Suomen sähkön ja kaukolämmön/ kylmän tuotannossa siirrytään kohti vähäpäästöisiä menetelmiä tulevina vuosina. Lisäksi vähennyksiä voidaan saavuttaa energiansäästöön ja kaukolämpöön ja -kylmään liittyvien päästövähennystoimenpiteiden kautta. Erityisen
vaikuttava tapa ovat energiaremontit. Lisäksi, samoin kuin kaupan alalla, myös matkailu- ja
ravintola-alalla voidaan siirtyä oman uusiutuvan energian pientuotantoon, jos toimintaympäristön muutos tämän mahdollistaa. Samoin pyritään fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen,
vaikka näiden osuuden alan kokonaispäästöistä ei katsota olevan kovin suuri.115
Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -vähähiilisyystiekarttatyössä selvitettiin rakennetun ympäristön ja rakennusteollisuuden elinkaaren nykyinen hiilijalanjälki (yhtenä vuonna
syntyvät kokonaispäästöt). Selvityksissä kävi ilmi, että noin 76 % päästöistä on rakennusten
käyttövaiheen energian päästöjä. Käyttövaiheen energiankäytön päästöt jakautuvat sähkön,
kaukolämmön ja erillislämmityksen päästöihin, joista kaukolämmön osuus on yli puolet, erillislämmityksen 26 % ja sähkön 21 %. Sähkön- ja kaukolämmön kulutuksen päästöt pienenevät merkittävästi rakennusteollisuuden toimista riippumatta, kun sähkön ja kaukolämmön
päästökertoimet kehittyvät energiateollisuuden tiekartan mukaisesti. Lisäksi merkittäviä
päästövähennyksiä rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen käytön aikaisissa päästöissä voidaan saavuttaa energiatehokkuuden parantamisella, rakennusten omalla lämmön- ja sähköntuotannolla sekä taloteknisillä laitteilla. Erityisesti nämä toimenpiteet koskevat kiinteistöpalvelualaa.116
Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan vielä lähemmin, millaisia muutoksia palvelualojen työhön ja osaamistarpeeseen kestävyysmurros tuo tullessaan.

114 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/
115 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
116 Gaia Consulting. 2020. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 1. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia/vahahiili_seminaaries/raportit_lopulliset/rt-raportti-1_rakennetun-ympariston-hiilielinkaaren-nykytila_final.pdf
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Kaupan ala pyrkii hiilineutraaliuteen ja edistää kiertotaloutta
Kiinnostus vastuullista ja vihreää kulutusta kohtaan on lisääntynyt viime vuosikymmeninä.
Tämä näkyy kaupan alan yritysten toiminnassa johtamisesta tuotevalikoimaan sekä erikoiskaupassa myös erikoistumisena vastuullisuuteen. Kaupan alaa tulee jatkossa yhä vahvemmin haastamaan tarve vähentää luonnonvarojen käyttöä ja kulutusta. Euroopan Unionin
Suomen lainsäädännöillä pyritään jatkossa ohjaamaan eri toimijoita, myös kaupan alaa, kohti
kiertotaloutta. Kauppaa ohjaavat kohti kestävyyttä alan hiilineutraaliustiekartta ja yritysten
hiilineutraalius- ja yritysvastuutavoitteet. Myös alan yritykset ja Kaupan liitto tekevät jo nyt
työtä hiilineutraaliustavoitteiden eteen.
Kohti hiilineutraalia kiertotaloutta – kaupan alan toimintaympäristö on muutoksessa
Eurooppa ja Suomi pyrkivät kovaa vauhtia lineaarisesta taloudesta kohta kiertotaloutta.
Lineaariseksi kutsutaan nykyistä talousmallia, joka nojaa luonnonvarojen käyttöönottoon,
valmistukseen, kuluttamiseen ja poisheittämiseen. Globaalisti nykyisin vain alle 10 % käyttöön otetuista luonnonvaroista säilyy kierrossa, vaikka elämme runsaasti yli maapallon kantokyvyn.117 Loput päätyvät polttoon, kaatopaikalle tai ympäristöön. Kauppa perustuu pitkälti
talousmallille, jossa tuotteiden käyttöikä ei ole kovin pitkä ja niiden hajotessa ne hävitetään
jätteenä ja tilalle hankitaan uusi.
Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään säilyttämään käyttöön otettujen luonnonvarojen ja materiaalien arvo mahdollisimman pitkään. Kyseessä ei ole vain kierrätys, vaan
kokonaisvaltaisesti uusi ajattelutapa. Toteutuakseen kiertotalous vaatii uudenlaista tuotesuunnittelua, tuotteiden jakamista tai käyttöä palveluna, uusio- tai kiertomateriaaleista
tehtyjen tuotteiden käyttöä ja hävikin poistamista. Kyse on pitkälti uudenlaisten liiketalousmallien omaksumisesta. Kiertotalous voidaan nähdä ratkaisuna ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Kiertotalous haastaa paitsi valmistavaa teollisuutta myös erityisesti kaupan alaa ja kaupan perinteisiä liiketoiminta- ja palvelumalleja. Esimerkiksi vertaiskaupan, eli kuluttajien keskenään käymän kaupan, arvo on
erilaisilla vertaiskaupan mahdollistavilla alustoilla ollut jatkuvasti kasvussa. Tällaisia alustoja ovat esimerkiksi Tori.fi ja Facebookin myyntiryhmät. Vertaiskauppapaikoilla käydään
kauppaa useimmiten käytetystä tavarasta.
Tällä hetkellä Euroopan Unionissa on tekeillä uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä
siihen sidoksissa oleva Euroopan uusi teollisuusstrategia, jotka sisältävät seuraavia toimenpiteitä118:
117 Circle Economy. 2021. The Circularity Gap Report 2021. Saatavilla: https://www.circularity-gap.
world/2021#downloads
118 Euroopan komissio 2020. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle. Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Puhtaamman ja kilpailukykyisemmäm Euroopan puolesta. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098
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• Kertakäyttöisyyden rajoittaminen ja ennenaikaisen vanhenemisen torjuminen.
• Myymättä jääneiden kestokulutustavaroiden hävityskielto.
• Tuote-palveluna-mallien edistäminen: tuotteen omistus ja vastuu tuotteesta säilyy
valmistajalla koko elinkaaren ajan.
• EU:n kuluttajalainsäädännön tarkistaminen sen varmistamiseksi, että kuluttajat saavat
myyntipisteessä luotettavaa ja merkityksellistä tietoa tuotteista, myös niiden käyttöiästä
sekä korjauspalvelujen, varaosien ja korjauskäsikirjojen saatavuudesta.
• Kuluttajien suojelu viherpesulta eli kuluttajaa harhaanjohtavilta ympäristöväitteiltä.
Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi kestävyysmerkintöjä tai -logoja sekä tiedotuksessa
käytettäviä väitteitä koskevat vähimmäisvaatimukset.
• Harkinnassa on myös ”korjauttamisoikeus” eli aineellisia oikeuksia kuluttajille esimerkiksi varaosien saatavuuden tai korjauttamismahdollisuuksien osalta sekä tieto- ja
viestintätekniikan ja elektroniikan tapauksessa palvelujen päivittämisen osalta.
Myös Suomen hallitusohjelmassa kiertotalouden edistäminen on yksi alatavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden
ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan. Lisäksi edistetään olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä ja uusien luomista. Tavoitteena on myös uudistaa verotusta niin, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset näkyvät vahvemmin tuotteiden ja
palveluiden hinnassa. Muutosta vauhditetaan ohjaamalla julkisia palveluja kestäviin kulutusvalintoihin. Esimerkiksi hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki
sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.119
Kiertotalouden lisäksi hallitusohjelmassa pyritään edistämään ilmastovastuullista ruokapolitiikkaa. Myös ruokajärjestelmän kestävyyden parantamisessa julkisilla hankinnoilla on
keskeinen rooli. Julkisissa palveluissa lisätään kasvisruoan osuutta sekä lihan, kananmunien
ja maidon osalta suomalaista lähi- ja luomutuotantoa. Lisäksi tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan tiekartta hävikin
vähentämiseksi ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.120

119 Valtioneuvosto. Marinin hallitus– Hallitusohjelma. [Verkkoaineisto].Valtioneuvosto. [Viitattu
5/2021]. Saatavilla: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
120 Valtioneuvosto. Marinin hallitus– Hallitusohjelma. [Verkkoaineisto].Valtioneuvosto. [Viitattu
5/2021]. Saatavilla: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
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Kauppa pyrkii kestävyysmurroksen avaintekijäksi
Uusiutuva kauppa 2035 -visiossa linjataan, että hiilineutraalissa tulevaisuudessa kauppa
on keskeinen toimija vähäpäästöisten kulutus- ja käyttäytymismallien mahdollistajana.
Kauppa haluaa toimia tahona, joka mahdollistaa valmistajien, jätehuollon kumppanien ja
asiakkaiden kytkennän osaksi hiilineutraalia elinkaarimallia.
Kauppa pyrkii uudistamaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamista kestävämmäksi seuraavin
tavoin:
• Nykyisten ratkaisujen tilalle tarjotaan aktiivisesti vähähiilisiä ja hiilineutraaleita tuotteita,
palveluita, koneita ja laitteita.
• Kaupan omille (private label) tuotteille tarjotaan tuote- tai tuoteryhmäkohtainen hiilijalanjälkilaskenta ja -seuranta. Lisäksi kauppa kannustaa myös muita valmistavan teollisuuden
tahoja tuottamaan vastaavaa tietoa.
• Kaupan omien tuotteiden ja palveluiden 100 %:n kierrätettävyys ja elinkaarimalli.
Prosessien ja pakkauksien suunnittelu lähtökohtaisesti kiertäviksi.
• Tuotteiden jäljitettävyyden sekä tuotanto- ja hankintaketjujen läpinäkyvyyden lisääminen: tulevaisuudessa ilmastovaikutukset ovat keskeinen kriteeri hankintasopimuksia
tehtäessä.
• Toimitusketjujen integrointi valmistajien, kaupan ja asiakkaiden välillä.
• Siirtyminen yksittäisten tuotteiden myynnistä kokonaisvaltaisten tilaus- ja elinkaarimallien toteuttamiseen.
• Hävikin minimointi hinnoittelupolitiikan avulla.
Visiossa kuvataan, että kaupan verkostosta tulee kierrätyksen johtava solmukohta ja asiakasrajapinta. Ohjelmassa mainitaan myös korjaus- ja lähituotantopalveluiden, kuten 3D-tulostoksen, osuuden kasvun kaupan toiminnassa.
Lisäksi kauppa haluaa tulevaisuudessa olla keskeinen toimija uusiutuvan energian kentällä.
Kauppa pyrkii tilanteeseen, jossa se myy eteenpäin tuottamaansa päästötöntä energiaa ja
ylläpitää sähköautojen ja biokaasulla toimivien kulkuneuvojen lataus- ja jakeluverkostoa koko
Suomen alueella. Kauppa tulee myös toimimaan vähäpäästöisten koneiden ja laitteiden vuokraajana ja rahoittajana. Tämän ohella tavoitteena on kaupan päästöttömän kotiinkuljetuksen
tarjoaminen kilpailukykyisenä vaihtoehtona asiakkaalle. 121

121 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/
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Kaupan alan työt ja työntekijät kestävyysmurroksessa
Kaupan alaa on jo ohjannut kohti kestävyyttä asiakaskäytöksen muutos. Kaupan liitto on
kannustanut alan yrityksiä kestävään liiketoimintaan ja julkaissut kestävän kehityksen
tavoitteiden pohjalle rakennetun Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun.122 Nämä
vastuullisuuspainotukset ovat jossakin määrin jo näkyneet työntekijöiden päivittäisessä
työssä. SAK:n selvityksessä alan ammattiliittojen edustajat epäilivät, että kulutuskäytöksen
muutos voi jatkossa hävittää työtä kaupan alalta.123
Kaupan alan hiilineutraaliustiekartta tuo esiin, että kestävyysmurros muokkaa monin tavoin
kaupan alan työntekijöiden työtä. Uusiutuva kauppa 2035 -selonteossa katsotaan, että jatkossa jokaisesta kaupan ammattilaisesta tulee oman työnsä ilmasto-osaaja. Uudenlaista
ilmastonmuutoksen, kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista tarvitaan kaikissa kaupan alan työtehtävissä myyntityöstä ja asiakkaiden ohjaamisesta hankintaan ja
markkinointiin. Tuotteiden myynnin lisäksi tarvitaan jatkossa yhä enemmän ymmärrystä
tuotteiden elinkaaresta ja erilaisista kiertotalouden liiketoimintamalleista. On myös mahdollista, että alan sisällä häviää tiettyjä työtehtäviä ja syntyy täysin uudenlaisia työnkuvia, jotka
liittyvät juuri tuotteiden elinkaareen pidentämiseen, tuotteiden tarjoamiseen palveluna sekä
tuotteiden korjaukseen ja huoltoon. Liiketoimintamallien muutos voi työpaikkojen häviämisen sijaan tuoda tarvetta uudelle työvoimalle.124
Työntekijät ja ammattiliitto voivat omassa toiminnassaan tukea alan siirtymää kohti hiilineutraaliutta ottamalla kestävyyssiirtymän edistämisen oman toimintansa painopisteeksi.
Tämä voi tarkoittaa osaamisen kehittämistä ja kampanjointia sekä teemojen nostamista esille
erityisesti niissä yrityksissä, jotka eivät ole edelläkävijöitä vastuullisuudessa, hiilineutraaliustavoitteiden asettamisessa tai kiertotalouden edistämisessä. Myös edelläkävijäyrityksillä
visiot hiilineutraaliudesta ja ympäristövaikutuksien vähenemisestä ovat monilta osin vielä
kaukana nykytodellisuudesta. Esimerkiksi suuret määrät pakkausmateriaaleja rasittavat yhä
paitsi ympäristöä myös työntekijöitä. Vaikka vastuullisten tuotteiden valikoima on monipuolistunut, ohjaa hankintoja usein hinta, ja tuotteiden valmistusolosuhteet ja elinkaaren
ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset jäävät kuluttajilta näkymättömiin. Tämä näkyy myös
kuluttajien epäluulossa yritysten ympäristöväittämiä kohtaan.125 Liitto voi omassa työssään
kirittää työnantajia kohti yhä vaikuttavampia vastuullisuustavoitteita. Lisäksi liitto voi tehdä

122 Kaupan liitto – Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalu. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021].
Saatavilla: https://kauppa.fi/kaupan-ala/vastuullisuus/kestava-liiketoiminta/
123 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan;
124 Kaupan liitto. Uusiutuva kauppa 2035. Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan. Saatavilla: https://kauppa.fi/tavoitteet/vastuullisia-ymparistotekoja/
uusiutuva-kauppa-2035/
125 Lovmedia – Vastuullisuuden kuluttajatutkimus. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla:
https://lovmedia.fi/vastuullisuus-tutkimus/
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vaikuttamistyötä velvoittavan yritysvastuu- ja ympäristölainsäädännön asettamiseksi.
Jokainen työntekijä voi työssään toimia ympäristövastuullisesti ja kannustaa työnantajaa,
asiakkaita ja työtovereita ympäristövastuullisiin valintoihin.
Kaupan liitto tukee jo nyt jäseniään yritysvastuun toteutuksessa. Kaupan liiton halu toimia
hiilineutraalisti ja vastuullisuutta edistäen antaa työntekijöille ja ammattiliitolle mahdollisuuksia peräänkuuluttaa oikeudenmukaisen siirtymän toteutumista yhteisenä vastuullisuustyönä. Jatkossa yritysvastuussa tulevat korostumaan yritystason hiilineutraaliustavoitteet, jotka linjataan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisiksi. Joissakin yrityksissä
puhutaan jo yritystasoisista siirtymäsuunnitelmista. Ammattiliitto voi yhteistyössään työnantajaliiton kanssa vaatia oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden huomiointia ala- tai
yritystasoisia siirtymä- ja yritysvastuusuunnitelmia tehtäessä. Samoin voidaan pyrkiä
neuvottelemaan Kaupan liiton kanssa siitä, että yritysvastuuta edistettäessä otettaisiin yhä
paremmin huomioon tulevien muutosten ennakointi, työntekijöiden osallisuus ja yhteistoiminta. Näin myös yritysvastuuta toteutettaisiin ja vietäisiin eteenpäin oikeudenmukaisen
siirtymän hengessä. Kaupan liitto voisikin jatkossa omassa viestinnässään korostaa yhteistoiminnan merkitystä hiilineutraalius- ja yritysvastuutavoitteita luotaessa ja toteutettaessa
myös yritystasolla.
Vähähiilisyysvisioista huolimatta Suomessa ollaan kaukana tilanteesta, jossa olisi saavutettu kestävä kulutustaso. Ammattiliitto voi omassa vaikuttamis- ja viestintätyössään tuoda
esille ristiriitaa visioiden ja toteutuksen välillä. Esimerkiksi Ruotsissa kaupan alan ammattiliitto Handels on ottanut ympäristö- ja ilmastopoliittisessa ohjelmassaan kantaa kulutuksen vähentämisen puolesta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Selvityksessä pohditaan
erilaisia mahdollisuuksia vähentää kulutusta, esimerkiksi ympäristövaikutuksiltaan suurten kulutustuotteiden kieltämistä sekä kulutuksen painopisteen ohjaamista uusien kulutustuotteiden sijasta käytettyjen tuotteiden myyntiin ja erilaisiin palvelumalleihin.126 Vastaavia
vahvasti kestävyyteen sitoutuvia ohjelmia ja linjauksia voidaan tehdä Suomessakin.

126 Briland Rosenström & Palmgren. 2020. Handels miljö- och klimatpolitiska program. Handels
rapporter 2020:3. Saatavilla: https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2020/handels-miljo--och-klimatpolitiska-program.pdf
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Matkailu- ja ravintola-ala kestävyysmurroksessa
– koronakriisin kautta kohti kestävyyttä?
Matkailu- ja ravintola-alalla vastuullisuus on ollut jo pitkään vahvistuva trendi. Osaltaan
tähän ovat vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymisen muutokset, osaltaan myös huoli matkailuympäristöjen muutoksesta ilmastonmuutoksessa. Ennen koronapandemiaa matkailu- ja
ravintola-ala oli kasvussa. Kasvu teki näkyväksi sen, että kestävä kasvu on matkailualueille ja
myös niillä toimiville yrityksille tärkeää. Liiallinen turistimäärä herkällä alueella tai kaupunkikohteessa ei ole ympäristön, paikallisten tai matkailijoiden kannalta ihanteellinen tilanne.
Matkailualalla korostuvatkin ekologisen kestävyyden lisäksi kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys eli matkailun vaikutusten huomioiminen paikallisympäristöön ja sen asukkaisiin.
Kulttuurinen kestävyys on osa myös ravintola-alan osaamista ruokakulttuurien vaalimisen
ja toisaalta kunnioittamisen näkökulmasta.
Matkailu-, hotelli- ja ravintola-alaa on vuosina 2020 ja 2021 haastanut koronapandemia, jonka
seuraukset tulevat näkymään vielä pitkään. Pandemia on romahduttanut Suomeen ulkomailta suunnatun matkailun ja vaikeuttanut monin tavoin majoitus- ja ravintolatoimintaa.
Joillakin paikkakunnilla samanaikaisesti kasvanut kotimaanmatkailu on korvannut ulkomaalaisten turistien osuutta. Ennen koronapandemiaa niin matkailu-, ravintola- kuin hotellitoimintakin oli kasvussa.127 Erityisesti matkailualalla keskusteltiin ennen koronaa runsaasti
siitä, että keskeistä matkailun tulevaisuuden kannalta on juuri kestävä kasvu. Vuoden 2018
IPCC -raportin jälkeen julkisuudessa on käyty runsaasti keskustelua erityisesti matkailun ja
lentomatkailun ilmastovaikutuksista. Jo pitkään on ennakoitu kotimaan-, lähi- ja luontomatkailun nousua. Nämä matkailutrendit ovat nyt voimistuneet korona-aikana. Yhä enemmän
kiinnostusta on herättänyt myös maata pitkin matkustaminen. Lentomatkailussa keskusteluun on noussut lentojen päästöjen kompensointi, johon useat matkanjärjestäjät tarjoavat
erilaisia mahdollisuuksia.
Matkailu- ja ravintola-alaa ohjaavat kestävyyteen myös alakohtaiset strategiat. Suomen matkailustrategiassa kestävä kehitys on keskeinen painopiste. Visiona on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde.128 Kestävä matkailua on edistetty esimerkiksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmalla. Sustainable Travel Finland -merkin ajatus on
tarjota yrityksille ja matkailualueille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla
kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu.129

127 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
128 Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen
matkailuun. Suomen matkailustrategia 2019–2028 ja toimenpiteet 2019–2023. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:60. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-472-3
129 Business Finland – Vastuullisen matkailun puolesta. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/
vastuullisuus/sustainable-travel-finland
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Myös alan etujärjestöt, kuten MaRa ja Smal, kannustavat yrityksiä vastuullisuuteen. Matkailualalla on kuitenkin havahduttu myös siihen, että alan yritysten välillä on isoja eroja suhteessa kestävän kehityksen osaamiseen eikä vastuullisuudesta aina osata viestiä.130
Matkailu- ja ravintola-alan hiilineutraaliustiekartassa todetaan, että ala voi pyrkiä vähentämään ympäristövaikutuksia ja kasvattamaan kädenjälkeään arvoketjuun kohdistuvilla
päästövähennystoimenpiteillä eli vaikuttamalla alan epäsuoriin (scope 2 ja scope 3) päästöihin. Tällöin huomio kiinnitetään ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin (mm. elintarvikehankinnat), kuljetukseen ja jakeluun (hankintojen logistiikka, asiakaskuljetukset, asiakkaiden
liikkuminen), jätteisiin, henkilöstön työmatkoihin ja töihin matkustamiseen, itselle vuokratun omaisuuden päästöihin (vuokrakiinteistöihin, leasingautoihin) sekä myytyjen tuotteiden
käytöstä poistoon (esim. ruokahävikin myyminen yritystilojen ulkopuolelle takeaway-annoksina). Erityisen vaikuttaviksi toimenpiteiksi matkailu- ja ravintola-aloilla katsotaan ruoan
ja liikkumisen ilmastovaikutusten vähentäminen.131
Ruoan ilmastovaikutusten vähentäminen
Ruoan ilmastovaikutuksia voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota ruoan raaka-ainevalintoihin, valmistus- ja varastointimenetelmiin sekä ruokahävikin ehkäisyyn. Eri ruokaaineiden väliset erot ilmastokuormittavuudessa voivat olla hyvin suuret. Ilmastovaikutuksia
kasvattavat lihapitoisuus, maitotuotteet ja juusto, riisi ja kasvihuonekasvikset. Myös ruokahävikki lisää ilmastovaikutuksia. Hävikin vaikutus on sitä suurempi, mitä pidemmälle raaka-ainetta on ehditty jalostaa.
Ruoan ilmastovaikutuksia voidaan minimoida seuraavin tavoin:
• Tuotekehitys ja vähäpäästöiset raaka-ainehankinnat.
• Ruokalistasuunnittelu: kasvispainotteisuus ja raaka-aineiden valinta vastuullisuus- ja
ilmastonäkökulmat huomioiden.
• Päästöjen ja vastuullisuuden huomiointi suunniteltaessa raaka-aineiden kuljetuksia sekä
valittaessa tavarantoimittajia.
• Asiakkaan toiminnan ohjaaminen vähäpäästöiseksi valikoimalla, linjastoasettelulla,
tarjotinsaatavuudella ja lautaskoolla.
• Vastuullisempia valintoja tukevan informaation tarjoaminen asiakkaalle: esimerkiksi
tiedon tarjoaminen annoksen ilmastovaikutuksista tai ruokahävikin suuruudesta.

130 FCG & Visit Finland. 2018. Kestävän matkailun nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet. Saatavilla:
loppuraportti_selvitys_kestavan_matkailun_nykytila_ja-kehittamistarpeet-.._.pdf (businessfinland.fi)
131 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
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• Ruokahävikin vähentäminen: hävikin määrän seuranta ja ylijäämäannosten myyminen.
Lisäksi tähteeksi jäänyttä ruokaa voidaan jalostaa uusiksi tuotteiksi.
• Tuotteiden päästöjä hyvittäminen yhdessä asiakkaan kanssa erilaisten hyvityspalvelujen
kautta.132
Matkailuala ja matkailuliikenteen ilmastovaikutukset
Liikenteen ilmastovaikutusten vähentäminen on matkailu- ja ravintola-alojen kestävyyden
näkökulmasta keskeistä. Kuten YK:n alaisen Maailman turismiorganisaation (UNWTO) selvitykset tuovat ilmi, matkailun voimakas kasvu viime vuosikymmeninä on kasvattanut runsaasti matkailun ympäristövaikutuksia.133 Ympäristövaikutukset voidaan jakaa paikallisiin
vaikutuksiin, jotka kohdistuvat kohteen matkailualueeseen ja sen lähiympäristöön, sekä
globaaleihin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat globaaliin ympäristöön. Esimerkiksi asiakkaiden liikkumisesta kohteeseen syntyy sekä paikallisia vaikutuksia (tiestön rakentaminen,
liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun ja liikenneturvallisuuteen) että globaaleja vaikutuksia
(kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä).
Alan vähähiilisyystiekarttatyöskentelyn yhteenvedossa korostetaan, että alan toimijoiden
mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaiden liikkumisesta syntyviin alan epäsuoriin päästöihin
ovat vähäiset, sillä Suomeen saavutettavuus on ulkomaisille matkailijoille usein riippuvaista
lentoyhteyksistä. Kuitenkin alan toimijoiden tulee kokonaisuudessa pyrkiä siihen, että matkailu on kestävää eikä kuormita paikallista tai globaalia ympäristöä. Tähän voidaan pyrkiä
kiinnittämällä huomiota sijaintipäätöksiin jo yrityksen toiminnan suunnitteluvaiheessa.
Lisäksi yhteistyössä liikenneyrittäjien kanssa voidaan kehittää vähähiilisiä matkaketjuja,
esimerkiksi toteuttamalla yhteistyökampanjoita junayhtiöiden kanssa, tarjoamalla alennuksia julkisista liikennevälineistä, organisoimalla yhteiskuljetuksia tai mahdollistamalla
asiakkaille sähköautojen lataus. Matkakohteessa asiakkaita voidaan eri tavoin kannustaa
päästöttömiin kulkutapoihin, kuten julkisten käyttöön, pyöräilyyn tai kävelyyn. Samoin henkilöstöä voidaan usein samoilla tavoin kannustaa vähäpäästöiseen työmatkaliikenteeseen
ja työmatkailuun. Tulevaisuudessa myös erilaiset liikkuminen palveluna -toimintamallit
(Mobility as a Service, Maas) ja robottiautot voivat mullistaa liikkumista ja myös matkailua.134

132 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
133 World Tourism Organization and International Transport Forum. 2019. Transport-related CO2
Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284416660
134 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
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Ulkomaanmatkailun kasvanut osuus Suomessa on matkailualan toimijoiden tietoisten ponnistelujen tulosta. Vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan alueelliset matkailuorganisaatiot kaikilla Suomen matkailualueilla ovat työskennelleet kansainvälisyyden vahvistamisen
eteen. Osa työtä on ollut uusien lentoreittien saaminen kohdealueille ja markkinointiponnistelut sekä tuotesuunnittelu ulkomaisille kohderyhmille. Suuri osa Suomen matkailualueista
on panostanut vahvasti myös kestävyyteen ja ympärivuotisuuden kehittämiseen. Jo ennen
koronapandemiaa osa alueista suunnitteli jatkossa panostavansa etupäässä kotimaan markkinointiin ympärivuotisuuden ja ilmastonmuutoksen takia.135
Kiertotalous näkyy myös matkailualalla – vastuullisuudesta haetaan kilpailuetua
Sekä ravintola- että majoituspalveluissa kiertotalouden periaatteiden ja liiketoimintamallien omaksuminen on vahvistuva trendi, johon myös ilmastopolitiikka jatkossa ohjaa. Jo nyt
maailmalta ja Suomesta löytyy ravintoloita ja matkailukohteita, jotka pyrkivät noudattamaan
kiertotalouden periaatteita ja tähtäävät jätteettömyyteen. Suomalaisia esimerkkejä ovat esimerkiksi hävikkiravintola Loop tai Ravintola Nolla. Myös suuret toimijat ovat eri tavoin omaksuneet kiertotalouden toimintamalleja. Monissa matkailukohteissa ja alueilla on panostettu
kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen. Maailmalta löytyy jo esimerkkejä siitä, miten majoitustoimintaa voidaan rakennusten suunnittelusta, ruokatarjoilusta ja hyvinvointipalveluista lähtien suunnitella niin, että ne toimivat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
Esimerkiksi QO- ja Jakarta-hotellit Amsterdamissa on rakennettu kiertotalous mielessä
pitäen. Suomessakin monet hotellit ja hotelliketjut ovat omaksuneet elementtejä kiertotaloudesta, ja kiertotalous on yhä vahvemmin esillä ravintola- ja matkailualan koulutuksessa.
Kestävyys nivoutuu jatkossa yhä kiinteämmin matkailu- ja ravintola-alan kehittämiseen.
Kestävyys on osa palvelun koettua laatua, palvelun elämyksellisyyttä ja yhteydessä saavutettavuuteen ja kannattavuuteen. Suuri haaste alalle on vähähiilisten tai hiilineutraalien palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen. Edelläkävijät hyötyvät asemastaan vastuullisten palveluiden kysynnän kasvaessa. Yhä keskeisempää on koko palvelupolun ja liiketoimintamallin
pohtiminen kestävyysulottuvuudet huomioiden. Verkostoituminen ja alueellinen yhteistyö
voi vahvistaa kestävyyttä ja liiketoimintaa. Matkailu- ja ravintola-alan kestävällä kehittymisellä voi olla paljon positiivisia vaikutuksia alueella: alat työllistävät, mutta voivat myös
edistää luonnon- tai kulttuuriympäristön säilymistä matkailu- ja virkistyskäyttöön, kestävän infrastruktuurin rakentamista alueelle ja julkisen liikenteen yhteyksien parantumista ja
alueen yleistä viihtyisyyttä.

135 Visit Finland & Business Finland. 2019. Selvitys Suomen matkailuorganisaatioiden toimintamalleista. Saatavilla: https://www.businessfinland.fi/4aaab2/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/selvitys_suomen_matkailuorganisaatioiden_toimintamalleista.pdf
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Matkailu- ja ravintola-alan työt ja työntekijät kestävyysmurroksessa
Matkailu- ja ravintola-alan yritysten toimintaympäristö ollut voimakkaassa muutoksessa
viime vuosikymmeninä. Matkailualalla kansainvälisen matkailun osuus on jatkuvasti kasvanut ja ennen koronapandemiaa sen odotettiin kasvavan myös jatkossa. Alaa ovat haastaneet digitalisaatio, globalisaatio ja näihin nivoutuva alustatalouden nousu. Digitalisaatio on
muuttanut matkailu- ja ravintolapalveluiden varaamista ja markkinointia sekä vahvistanut
yksilöllisten palveluiden äärelle hakeutumista. Lisäksi erilaiset alustatalouden liiketoimintamallit, kuten AirBNB, ovat haastaneet perinteistä majoitustoimintaa. Digitalisuus on helpottanut myös vieraanvaraisuuteen perustuvaa vertaismatkustamista ja -majoittamista, esimerkiksi sohvasurffausta (couchsurfing).
Vuonna 2020 korona on voimakkaasti haastanut alaa ja kumonnut tai vahvistanut aikaisempia yleisiä sekä vastuullisuuteen liittyviä kehityssuuntia. Ulkomaanmatkailijat ovat lähes
kadonneet. Lähi-, luonto- ja kotimaanmatkailu on lisääntynyt. Kotimaisen ruoan kysyntä on
kasvanut. Korona näyttäytyykin alan vähähiilisyystiekartassa mustana hevosena, joka saattaa muuttaa kuluttajien ja alan toimijoiden käyttäytymistä pysyvästi. Tilanteen normalisoiduttua esimerkiksi lähimatkailu, etätapahtumat ja kotiin tilattu ruoka saattavat vakiintua
asiakkaiden arkeen. Toisaalta kulutustottumukset voivat palautua ennalleen rajoitusten poistuttua ja tilanteen normalisoiduttua.136 Olennaista onkin se, miten vahvistaa murroksessa
kestäviä ravintola- ja matkailupalveluiden käytön muotoja: voidaanko esimerkiksi kehittää
lisäpalveluita, jotka vastaavat erityisesti kotimaan ja lähimatkailijoiden tarpeisiin?
Matkailu- ja ravintola-alalla toimii hyvin erilaisia toimijoita. Iso osa yrityksistä on pienyrityksiä. Suurista hotelli- ja ravintolaketjuista useimmat ovat panostaneet ympäristö- ja vastuullisuustyöhön rakentamalla sertifioidun ympäristöjärjestelmän. Pienet yritykset seuraavat
tällä hetkellä isompien esimerkkiä, ja osa pienistä yrityksistä on profiloitunut vastuullisen
matkailun tai ruokailun edelläkävijöitä.137 Ilmasto- ja ympäristövastuullinen toiminta on jo
keskeinen osa monen alan ammattilaisen osaamista ja arjen työtä. Jatkossa näitä taitoja tarvitaan yhä enemmän. Myös uudenlaiset palvelumallit, kuten kotiinkuljetus, ovat koronassa
kasvattaneet suosiotaan. Näiden toteuttaminen mahdollisimman kestävästi ja vastuullisesti on yksi tulevaisuuden kehityshaaste. Energia- ja resurssitehokkuus ja jätteen määrän
vähentäminen ovat osa toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja vaativat myös henkilökunnan
koulutusta. Ympäristömerkit ja -järjestelmät ohjaavat alan toimijoita kierrättämään, vähentämään jätemääriä ja säästämään vettä ja energiaa sekä asettamaan hiilineutraaliustavoitteita. Monet majoituskohteet ja ravintolat viestivät vastuullisuudesta ja kannustavat asiakkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.

136 Descombes ym. 2020. Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen. Loppuraportti. Gaia.
Saatavilla: https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
137 FCG & Visit Finland. 2018. Kestävän matkailun nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet. Saatavilla:
loppuraportti_selvitys_kestavan_matkailun_nykytila_ja-kehittamistarpeet-.._.pdf (businessfinland.fi)
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Koronapandemia on tuonut näkyviin sen, että kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja resilienssin (eli muutos- ja sopeutumiskyvyn) kasvattaminen on alan toimijoiden
ja ammattilaisten keskeistä osaamista. Jatkossa alan kaikissa työtehtävissä tarvitaan entistä
enemmän ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutos ja sen seuraukset itsessään sekä pyrkimys kestävään kehitykseen muokkaavat toimintaympäristöä. Tarvitaan myös yhä enemmän
ymmärrystä siitä, miten kiertotalouden eri liiketoimintamalleja (esimerkiksi jakamisalustat,
uusiutuvuus) ja periaatteita voidaan hyödyntää kestäviä palvelumalleja suunniteltaessa. Matkailu- ja ravintolapalvelut ovat palveluita, joiden hiilijalanjäljen hyvittämisestä eli kompensoinnista kuluttaja- ja yritysasiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita. Myös hyvitysten toteuttaminen vaatii uutta osaamista.
Työntekijät ja ammattiliitot voivat kannustaa työnantajaa kehittämään palveluita yhä kestävämmiksi ja ottamaan työntekijät mukaan kehittämistyöhön. Näin voidaan varmistaa myös
se, että pohditaan ennakoivasti, miten alan muutokset vaikuttavat työnkuviin ja tehtävien
sijoittumiseen. Tärkeää on huomioida myös sesonkityöntekijöiden kouluttaminen ja osaamisen hyödyntäminen.

Kiinteistöpalveluala on kestävyysmurroksessa keskeinen
Rakennettu ympäristö vastaa 40 % Suomen energiankulutuksesta ja aiheuttaa 35 % kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistöt muodostavat myös suomalaisten merkittävimmän omaisuuden. Kiinteistön oikea-aikaisella, ennakoidulla ja hyvällä huollolla pidennetään huomattavasti kiinteistön käyttöikää. Tämä on kestävyyden näkökulmasta hyvä asia. Pitkä käyttöikä
johtaa myös siihen, että suurin osa rakennetun ympäristön energiankäytöstä ja päästöistä
koostuu rakennusten käytönaikaisesta lämmityksestä ja muusta energiankäytöstä.138
Kiinteistöpalvelualojen ammattilaisilla, jotka huolehtivat kiinteistöjen ja ulkoalueiden huollosta, teknisistä palveluista, energianhallintapalveluista, siisteydestä, aula- ja turvallisuuspalveluista sekä jätehuollosta, on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävyysmurroksen toteuttajina.
Rakennettuun ympäristöön ja kiinteistöihin liittyvät päästövähennystavoitteet ovat keskeisessä roolissa EU:n ja Suomen päästövähennystavoitteita tarkasteltaessa. Suomessa rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia ja niiden vähentämistä käsitellään osana Rakennusteollisuuden vähähiilisyystiekarttaa, jossa kiinnitetään erikseen huomiota vähähiiliseen
rakennettuun ympäristöön ja vähähiilisen rakentamiseen. Vähähiilisellä rakennetulla
ympäristöllä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä, jonka käytönaikaiset hiilipäästöt ovat
mahdollisimman vähäiset. Vähähiilinen rakentaminen puolestaan tarkoittaa rakentamista,

138 Gaia Consulting. 2020. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 1. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta
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jossa rakentamisen energiankäytön ja materiaalien päästöt ovat mahdollisimman pienet.139
Pyrkimykset vähähiilisyyteen rakentamisessa ja rakennetun ympäristön kehittämisessä
vaikuttavat vääjäämättä kiinteistöalan ammattilaisten työhön.
Kiinteistöalalla korostuu rakennuksen elinkaaren ymmärtäminen
Rakennettu ympäristö ja kiinteistöt ovat haasteellisia ja keskeisiä ilmastonmuutoksen näkökulmista pitkän käyttöikänsä vuoksi. Haasteelliseksi rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen tarkastelun tekee myös se, että toimijoiden kirjo alalla on moninainen.
Tämän takia rakennuksen elinkaaren ilmastovaikutukset ja niiden vähentäminen eivät ole
yksissä käsissä. Rakennuksen elinkaari on pitkä, ja rakentamisen kestävyyteen liittyvät ratkaisut tehdään pitkässä ketjussa. Monet kestävyyteen vaikuttavat ratkaisut tehdään suunnitteluvaiheessa, kuten päätökset materiaaleista, talotekniikasta ja energiaratkaisuista. Suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat rakennuksen käyttöön ja kiinteistöpalveluiden
toteutukseen sekä uusiokäyttöön, eli korjauksiin, uudistamiseen ja purkuun sekä materiaalien uusiokäyttöön.140 Rakennuksen koko elinkaaren ymmärtäminen on kiinteistöhuoltopalveluiden hyvän toteutuksen näkökulmasta tärkeää.
Jatkossa uudisrakentamisessa painottuvat ympäristönäkökulmat ja pyrkimys vähähiilisyyteen. Vuonna 2021 tulee voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiataloja. Lähes nollaenergiatalon määritellään kansallisesti, mutta
kyseessä on talo, joka kattaa lähes koko energiantarpeensa rakennuksessa tai sen lähellä tuotettavalla uudistuvalla energialla.141 Uudet rakennusmateriaalit ja -ratkaisut, energia-, lämmitys- ja valaisinjärjestelmät ja talotekniikan muodot muokkaavat kiinteistöhuollon ammattilaisten työtä. Esimerkiksi Suomen hallitusohjelma ohjaa puurakentamiseen. Ammattilaisten
tulee ymmärtää rakennusten ympäristö- ja energialuokituksia. Jatkossa ymmärrystä tarvitaan myös tavoista, joilla kasvattaa rakennusten ja rakennetun ympäristön hiilikädenjälkeä.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi rakennusosien uudelleenkäytön tai materiaalien kierrätyksen
kautta vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, rakennuksessa tai tontilla tuotettu ylimääräinen
uusiutuva energia sekä rakennusmateriaaleihin varastoitunut eloperäinen hiili sekä niihin
elinkaaren aikana mahdollisesti sitoutuva ilmakehän hiilidioksidi.142

139 Gaia Consulting Oy. 2020, s. 4. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden
ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 – 2050. Saatavilla: https://www.
rakennusteollisuus.fi/tiekartta
140 Gaia Consulting. 2020, s. 43-46. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 1. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta
141 Eduskunta – Nollaenergiarakentaminen. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://
www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/
nollaenergiarakentaminen.aspx
142 Gaia Consulting Oy. 2020, s. 9-11. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 – 2050. Saatavilla: https://www.
rakennusteollisuus.fi/tiekartta
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Rakentamisen vähähiilisyyden lisäksi korostuu jo rakennetun ympäristön vähähiilisyys ja
korjausrakentaminen sekä käytön aikaisen energiankulutuksen vähentäminen. Yhä enemmän ymmärrystä tarvitaan siitä, miten seuranta-, huolto-, korjaus- ja uudistustoimenpiteillä
voidaan ylläpitää ja parantaa ympäristö- tai energialuokitusta. Arvioiden mukaan huollon,
kunnossapidon ja korjausrakentamisen keinoin rakennuskannan energiankulutusta voidaan
vähentää 50 prosenttia. Suurin potentiaali energiatehokkuuden parantamiseen on asuinrakennuksissa. Keskeisiä keinoja ovat lämpöhäviöiden ja jäähdytystarpeen pienentäminen
(lisäeristykset, energiatehokkaat ikkunat ja ovet, aurinkosuojaukset), sähkönkäytön tehostaminen (valaistuksen vaihtaminen ja optimointi, energiatehokkaat iv-koneet, lämpöpumput
ja lämmittimet), ilmaisenergioiden hyödyntäminen (ilma- ja maalämpöpumput, jäteveden
ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, aurinkopaneelit ja keräimet) sekä kulutuksen ohjaus
ja käyttö (talotekniikan hyödyntäminen ja älykkyyden lisääminen). Arvioiden mukaan kaukolämmitetyissä kerrostaloissa päästöjä voidaan vähentää kustannusneutraalisti jopa noin
30 % ilman elinkaarikustannusten kasvamista.143
Rakennusten käytön aikaisia päästöjä tulevat vähentämään siirtyminen kohti vähäpäästöisiä energiantuotantomuotoja sekä ilmaston lämpeneminen, joka vähentää lämmitystarvetta.
Koska iso osa ympäristövaikutuksista syntyy rakennusten käyttöaikana, on mahdollista pyrkiä myös yhteistyömalleihin, joissa kiinteistöhuollon toimijat otetaan yhä laajemmin mukaan
rakennuksen elinkaareen pohtimiseen jo suunnitteluvaiheessa.
Energiatehokkuuspalveluille on kasvavaa kysyntää
Tarve kehittää energiatehokkuutta lisää erilaisten energiatehokkuuspalveluiden kysyntää
kiinteistöpalvelualalla. Energiatehokkuuden kehittämiseen ohjaa esimerkiksi EU:n energiatehokkuusdirektiivi, johon kansallisena vastineena ympäristöministeriö on julkaissut
rakennusten korjausrakentamisen strategian 2050. Strategiassa tavoitteena on nostaa nollaenergiarakennusten osuus 10 %:sta 90 %:iin aikajaksolla 2020–2050.144 Erilaisia toimia energiatehokkuuden edistämiseksi pyritään vauhdittamaan tuilla, kuten Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen vastikään lanseeraamalla energia-avustuksella.145 Suomen hallitusohjelmassa tavoitteena on selvittää energiaremonttien suunnittelukustannusten ottamista
kotitalousvähennyksen piiriin, vähennyksen mahdollistamista taloyhtiöiden osakkaille
sekä korkeamman vähennysprosentin soveltamista energiatehokkuuden parantamiseen tai
fossiilisesta lämmitysjärjestelmästä luopumiseen tehtävien korjaustöiden osalta.146
143 Gaia Consulting Oy. 2020, s.15. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 – 2050. Saatavilla: https://www.
rakennusteollisuus.fi/tiekartta
144 Ympäristöministeriö - Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia. [Verkkoaineisto].
[Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://ym.fi/korjausrakentamisen-strategia
145 Gaia Consulting Oy. 2020, s.30. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 – 2050. Saatavilla: https://www.
rakennusteollisuus.fi/tiekartta
146 Marinin hallitus– Hallitusohjelma. [Verkkoaineisto].Valtioneuvosto. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla:
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
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Osalla kiinteistöpalveluyhtiöistä energiatehokas kiinteistönhoito on osa palveluvalikoimaa.
Kiinnostus ekologista asumista ja toimitiloja kohtaan kasvaa niin yksityisten kuin yritysasiakkaiden parissa. Kiinteistöjen rakentamista ja ylläpitoa mullistavat monet vähähiilisyyteen
ja kiertotalouteen liittyvät trendit ja uudet teknologiat, kuten älytalot- ja laitteet, uudenlaiset
lämmitys- valaisin ja energiaratkaisut, energiaomavaraisuus ja plusenergiatalot sekä erilaiset yhteisöllisemmät asumisen mallit, joissa laajempi palveluvalikoima on osa asumista tai
liiketilassa toimimista.
Jatkossa kiinteistöpalvelualoilla tarvitaan osaamista hiilijalanjälkilaskennasta ja elinkaarilaskelmista.147 Osaamista voidaan tarvita myös uudenlaisten energiajärjestelmien, viherkattojen ja yhteisöpuutarhojen huolenpidosta. Muutos mahdollistaa kiinteistöpalvelualoille
täysin uudenlaisten palvelukokonaisuuksien luomisen kestävän kiinteistöhuollon sekä asumis- ja toimitilapalveluiden ympärille. Samoin piha- ja viheralueita ja puhtaanapitoa kehittämällä voidaan vaikuttaa paitsi asuinviihtyvyyteen ja -terveellisyyteen myös luonnon
monimuotoisuuteen ja asuinalueen kestävyyteen. Digitalisaatio, anturiteknologiat ja erilaiset tekoälyratkaisut toimivat jatkossa monin tavoin alan ammattilaisten tukena esimerkiksi
energian- ja vedenkulutuksen, rakennusten kunnon tai syntyvien jätemäärien seurannassa.
Siivous- ja puhtauspalveluissa sekä viherpalveluissa yleistyvät
ympäristövastuulliset toimintamallit
Pyrkimys kestävyyteen muuttaa työtä myös siivous- ja puhtauspalvelualoilla. Jo nyt ympäristöystävälliset siivoustuotteet ovat osa siivouspalveluiden arkea. Jatkossa tarvitaan osaamista uusille materiaaleille tarkoitetuista siivoustuotteista ja pesuaineista, uusien pesuaineiden terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohdista ja siivoustapojen muutoksesta. Siivoustyössä
käytettävät koneet kehittyvät ja automatisoituvat. Alalla on ollut puhetta myös mikrobien
käytöstä siivouksessa. Kestävyyteen liittyvät uudenlaiset tila- ja rakennusmateriaaliratkaisut voivat vaikuttaa siivoustyön mitoitukseen. Jatkossa siivous- ja puhtauspalvelualalla tarvitaan myös entistä enemmän osaamista bakteerien, virusten ja muiden epäpuhtauksien
torjunnassa. Kuten koronapandemia on tuonut esiin, ovat puhtauspalveluammattilaiset keskeisessä roolissa vähentämässä tartuntariskiä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista tukeva
rooli on yhä keskeisempi, jos erilaiset infektiotaudit ja altistukset leviävät ilmaston lämpenemisen ja muutoksen seurauksena.

147 Gaia Consulting Oy. 2020. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden ja
rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 – 2050. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta; Green Building Council Finland 2021: Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan
ilmastokestävyyden nykytilaan. Saatavilla: https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/
Katsaus-kira-ilmastokestavyyden-nykytilaan-04-2021.pdf
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Jokainen siivouspalveluammattilainen voi kiinnittää huomiota esimerkiksi veden, energian
ja pesuaineiden kulutukseen työpäivän aikana. Myös kestävät hankinnat ovat osa vastuullisuutta. Työnantaja ja ammattilaiset voivat vaikuttaa valitsemalla energia- ja vesitehokkaita
laitteita sekä mahdollisimman vähäpäästöisiä kulkuneuvoja kohteesta toiseen liikkumiseen.
Myös työvuorosuunnittelulla voidaan vaikuttaa liikkumistarpeeseen ja työntekijöiden jaksamiseen. Lisäpalveluna tai osana palvelukokonaisuutta puhtaus- ja siivouspalvelutyöntekijät
voivat havainnoida kiinteistön kuntoa ja esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyviä puutteita.
Samoin voidaan kehittää asiakkaiden jätehuoltoa, seurata jätemääriä ja opastaa asiakasta
lajitteluun sekä kestävämpiin tapoihin käyttää tiloja.
Kiinteistöpalvelualojen ammattilaiset huolehtivat myös ulkotiloista, pihoista ja viheralueista.
Jatkossa ulkoalueiden kestävä kehittäminen on yhä keskeisempää. Rakennettu ympäristö
vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen sekä ympäristön kykyyn sitoa hiiltä itseensä. Lisäksi
viheralueet vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Jatkossa kiinteistöhuollon ammateissa, erityisesti viherpalveluissa, tarvitaan ymmärrystä esimerkiksi hiilinieluista ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta rakennetussa ympäristössä.
Kiinteistöpalvelualan työt ja ammattilaiset kestävyysmurroksessa
Laadukkaat kiinteistöpalvelut pidentävät rakennuksen käyttöikää, pienentävät ympäristökuormitusta ja nostavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja terveyttä. Vaikka kiinteistöpalvelujen ammattilaiset eivät yksin tee elinkaarta pidentäviä toimenpiteitä, voivat he monella
tavalla tehdä hoitamistaan kiinteistöistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisiä ja
vaikuttaa rakennuksen elinkaareen. Osa toimista voi liittyä kiinteistön laitteistoon ja järjestelmiin. Osa taas voi olla kiinteistön käyttäjien opastusta toimimaan yhä kestävämmin.
Jatkossa kiinteistöpalveluammattilaisten osaaminen ja työ on yhä tärkeämpää myös siksi,
että ilmastonmuutos rasittaa rakennettua ympäristöä. Kiinteistöpalvelualan ajatellaankin
yleisesti kuuluvan aloihin, joilla syntyy kasvua ja uutta työtä ilmastonmuutoksen seurauksena ja vihreässä rakennemurroksessa.
Rakennettuun ympäristöön kohdistuu yhä enemmän ilmastopoliittisia toimia. Kiinteistöpalvelualoilla tarvitaan jatkossa osaamista ilmastopoliittisesta päätöksenteosta ja lainsäädännöstä,
joka vaikuttaa paitsi rakentamiseen myös huoltoon, kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen.
Kiinteistöpalveluyritykset ovat keskeisessä roolissa uusien kestävyyttä edistävien palvelujen kehittäjinä. Yritysten tulee myös huolehtia oman toimintansa kestävyydestä. Tämä pitää
sisällään liikkumisen kohteisiin sekä työntekijöiden koulutuksen ympäristönäkökulmien
huomioimiseen ja uusien teknologioiden mahdollisuuksien soveltamiseen. Myös työterveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen yhä vaihtelevimmissa olosuhteissa on osa vastuullista yritystoimintaa.

69

Rakennetun ympäristön päästöjen vähentäminen vaatii monien toimijoiden yhteistyötä.
Rakennusalan vähähiilisyystiekartassa kiinnitetään huomiota siihen, että vaikka rakennusja kiinteistöalalta löytyy edelläkävijäyrityksiä ja toimijoita, liittyy vähähiilisyyteen myös
paljon ennakkoasenteita ja suoranaista tiedon puutetta. Kiinteistöpalveluala on ala, jolla
ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimet voivat erityisesti luoda uutta työtä sekä
monipuolistaa ja rikastaa työnkuvia. Nähtävissä on, että alalla tarvitaan uudenlaista osaamista ja ymmärrystä sekä täydennyskoulutusta.148 Ammattiliitto voi olla keskeisessä roolissa
tuomassa esille ilmastotoimien merkitystä niin työntekijöiden kuin työnantajien suuntaan.

Palvelualoilla jokainen voi vaikuttaa omalla työllään ja
yhteistyössä muiden kanssa
Tässä luvussa on tarkasteltu palvelualojen tulevaisuutta alojen hiilineutraaliustiekarttojen
kuvaamien muutosten kautta. Tarkastelu tuo ilmi, että ilmastonmuutos ja sen hillintä vaikuttavat eri tavoin palvelualojen työnkuviin, työolosuhteisiin ja työssä tarvittavaan osaamiseen. Kukaan yksittäinen ammattilainen ja asiantuntija ei pystykään ratkaisemaan ilmastonmuutosta tai ymmärtämään, miten eri aloilla tai sen kaikissa työtehtävissä voidaan toimia
kestävämmin. Tärkeämpää on se, että kaikilla aloilla ja kaikissa työtehtävissä kartutetaan
ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä sekä omaksutaan alan ja oman
työnkuvan kannalta olennaisempia tapoja toimia ympäristövastuullisemmin. Hyviä käytäntöjä voi hakea edelläkävijätoimijoilta, ulkomailta tai muilta aloilta.
Kestävyysmurroksen toteuttaminen vaatii palvelualojen välistä yhteistyötä. Esimerkiksi
kiinteistöpalveluiden työntekijät tukevat niin matkailu- ja ravintola-alan kuin kaupan alan
ponnisteluja kohti kestävyyttä. Toisaalta kestävä kauppa mahdollistaa muiden toimialojen
vastuulliset hankinnat ja tukee alojen siirtymää kohti kiertotaloutta. Vastuullinen ja kestävästi kasvava matkailu- ja ravintola-ala puolestaan tukee alueiden vetovoimaisuutta ja tuo
asiakaskuntaa kaupan alan yrityksille sekä tarvetta kiinteistöalan palveluille. Yhteisenä
haasteena kaikilla aloilla on se, miten toteuttaa palvelut mahdollisimman kestävästi ja hiilineutraalisti tai kasvattaen alan hiilikädenjälkeä.

148 Gaia Consulting Oy. 2020. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden ja
rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 - 2035 – 2050. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta; Green Building Council Finland 2021: Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan
ilmastokestävyyden nykytilaan. Saatavilla: https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/
Katsaus-kira-ilmastokestavyyden-nykytilaan-04-2021.pdf
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Keskeistä kaikilla aloilla on:
• varautua ilmastonmuutoksen ja sen seurausten vaikutuksiin palvelutuotantoon ja
työolosuhteisiin.
• pyrkiä aktiivisesti kohti hiilineutraaleja ja vastuullisia toimintamalleja. On hyvä
tiedostaa, että toimintamallit ovat usein ala- ja jopa työnkuvakohtaisia. Uusien
toimintamallien löytäminen vaatiikin usein koko henkilöstön osaamisen lisäämistä
ilmastonmuutoksen hillinnästä, vähähiilisyydestä sekä kiertotaloudesta.
• tutustua tapoihin, joilla ilmastonmuutoksen hillintä muuttaa toimintaympäristöä, ja
ennakoida muutoksia tarvittavassa osaamisessa. Tämä voi tapahtua laatimalla yrityskohtaisia siirtymäsuunnitelmia ja ottamalla henkilöstö mukaan näiden tekemiseen.
Kestävyysmurroksen toteuttamiseksi kaikilla aloilla tarvitaan uudenlaista osaamista ja
koulutusta paitsi kestävistä toimintamalleista ylipäänsä myös uusista teknologioista ja niiden
hyödyntämisestä. Osa työnantajista kouluttaa jo kaikki tai osan työntekijöistä kestävyyteen.
Koulutus voi olla esimerkiksi verkkokoulutusta, tutkinto-opiskelun mahdollistamista tai
työpajatyyppistä koulutusta, jossa työpaikan käytäntöjä kehitetään yhdessä. Yhä tärkeämpää
on, että työntekijät ovat mukana ennakoimassa alan muutoksia ja että kestävyyttä edistetään
tavoilla, jotta samalla parantavat työelämän laatua. Myös palkitsemisella voidaan kannustaa
työntekijöitä omaksumaan hiilineutraaleita ja ympäristövastuullisia toimintamalleja.
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6. MAHDOLLISUUTESI TOIMIA OVAT MONET
Työelämässä ja ammattiliitossa voi toimia monin tavoin hillitäkseen ilmasto- ja kestävyyskriisiä. Kestävyysmurros voi myös tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia oman työn rikastamiseen ja polkuja yhä merkityksellisempään työhön. Tässä luvussa vedetään yhteen
aikaisempien lukujen teemoja ja tuodaan esille erilaisia tapoja toimia ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi omassa työssä ja ammattiliiton jäsenenä.
Luku jäsentyy seuraavien teemojen ympärille:

# Työlläsi voit hillitä ilmastonmuutosta – ja rikastuttaa samalla työtäsi
# Tiedosta vähättelyn vaarat
# Kestävyysmurroksen edistäminen työpaikalla
# Vaikuttaminen ammattiliiton jäsenenä ja aktiivina
# Liitto vaikuttajana ja esimerkkinä
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Työlläsi voit hillitä kestävyyskriisiä – ja rikastuttaa samalla työtäsi
Keskusteltaessa ympäristöongelmista ja ilmastonmuutoksen hillinnästä on pitkään korostettu vastuullisen kuluttamisen merkitystä. Kulutustottumusten muuttaminen on tärkeää,
sillä kuten jo aikaisemmin on tuotu esiin, Suomen kulutusperäisistä päästöistä 66 % syntyy
kotitalouksien kulutuksesta.149 Vastuullisen tai vihreän kuluttamisen merkityksen painottaminen on kuitenkin jättänyt varjoonsa sen, että ihmiset voivat ammatissaan, työllään tai
muissa elämänsä rooleissa (ammattiyhdistysaktiiveina, vapaaehtoistyössä, harrastuksissa)
toimia kestävästi – ja palvelualoilla toimiessaan samalla olennaisesti helpottaa asiakkaita
tekemään kestäviä kulutusvalintoja.
Vihreästä kuluttajuudesta käytävässä keskustelussa keskustellaan usein vastuullisen kuluttamisen vaikeudesta. Yksittäisen kuluttajan mahdollisuudet tehdä vastuullisia valintoja ovat
monien tuotteiden ja palvelujen kohdalla rajalliset. Usein kyseessä on tarvittavan tiedon puute;
tuotteiden vastuullisuuden vertailu on vaikeaa ja usein mahdotonta. Vastuullisen kuluttamisen vaikeus voi johtua esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta, joka ei aina salli kestävämpiä
ja usein kalliimpia kulutusvalintoja. Tehokkaampaa on, jos vastuullisuus rakennetaan osaksi
mahdollisimman monia palveluita ja tuotteita siten, että kuluttajille olisi tarjolla vain mahdollisimman kestäviä ratkaisuja – kestämättömiä ratkaisuja edullisemmalla hintatasolla.150
Tähän pyritään lainsäädännöllä, ja myös monet yritykset työskentelevät saman tavoitteen
eteen. Kaupan ja matkailu- ja ravintola-alan ammateissa voidaan valikoiman kautta vaikuttaa
siihen, minkälainen kulutus asiakkaalle on ylipäänsä mahdollista. Lisäksi asiakkaille tarjotun tiedon kautta voidaan pyrkiä ohjaamaan kulutuskäytöstä. Kiinteistöpalvelualalla voidaan
asiakkaalle tarjota ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään asumisen ympäristövaikutuksia.
Kuten aikaisemmissa luvuissa on esitetty, pyrkimys kestävyyteen muokkaa tulevina vuosina
ja vuosikymmeninä palvelualojen työtä. On oletettavissa, että kestävyysmurros luo mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja yhä monipuolisempiin, kiinnostavampiin ja mahdollisesti haasteellisempiin työnkuviin. Työhön voi löytää aivan uudenlaista sisältöä ja merkitystä, jos omalla
työllään voi vaikuttaa oman alan kestävyyteen. Esimerkiksi Ruotsissa kaupan alan Handels-liiton jäsenistä 88,2 % katsoi, että heille oli tärkeää, ettei ala tai yritys aiheuta haittaa ympäristölle.
Yli 80% oli huolissaan kaupan alan ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.151 Nämä tulokset kertovat siitä, että yhä useammalle työn merkityksellisyys nivoutuu ympäristönäkökohtiin.

149 Nissinen A. & Savolainen H. 2019, s. 42. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö - ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 15/2019. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/300737
150 Briland Rosenström & Palmgren. 2020, s. 41-43. Handels miljö- och klimatpolitiska program.
Handels rapporter 2020:3. Saatavilla: https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2020/handels-miljo--och-klimatpolitiska-program.pdf
151 Briland Rosenström & Palmgren. 2020, s. 20. Handels miljö- och klimatpolitiska program. Handels
rapporter 2020:3. Saatavilla: https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/
2020/handels-miljo--och-klimatpolitiska-program.pdf
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Vastuullisuuden ja oikeudenmukaisen siirtymän tavoittelu voi luoda myös uudenlaista tilaa
keskustelulle työn järjestelyistä ja parantaa työolosuhteita. Ilmastonmuutoksen hillinnän ei
tarvitsekaan tarkoittaa luopumista tai kurjistumista. Se voi olla myös työn parantamista ja
muokkaamista mielekkäämmäksi.152
Oikeudenmukaisen siirtymän edistäminen vaatii ymmärrystä alan ympäristövaikutuksista
ja toimintaympäristön muutoksista. Usein on hyötyä siitä, että tiedostaa kestävyyskriisin
vähättelyn vaarat. Lisäksi on hyvä tunnistaa, mikä omakohtaisesti motivoi toimimaan muutoksen puolesta. Tämän jälkeen seuraava askel on havaita, missä tilanteissa voi toimia edistääkseen ympäristövastuullisuutta ja lisätäkseen ympäristötoimien sosiaalista hyväksyntää.

Tiedosta vähättelyn vaarat
Tietoisuus ja huoli ympäristön tilasta ja esimerkiksi ilmastonmuutoksesta vaihtelee ajasta ja
paikasta riippuen. Siihen, miten esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen suhtaudutaan, vaikuttavat monet asiat, erityisesti koulutus sekä se,
miten ympäristöongelmat ovat esillä julkisessa keskustelussa ja medioissa. Viime vuosina
tieto ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä ja vaikutuksista on tuonut asian kattavammin medioihin ja julkiseen keskusteluun.153 Osana peruskoulutusta, toisen asteen koulutusta
ja korkeakoulutusta ilmasto- ja ympäristönäkökulmat ovat olleet jo vuosia. Nyt ja jatkossa ne
lävistävät yhä enemmän kaiken järjestettävän koulutuksen keskeisenä koulutuksen päämääränä sekä lähes kaikkiin eri koulutussisältöihin nivoutuvana näkökulmana. Koulutuksen painopisteen muutoksen voidaankin katsoa vaikuttavan siihen, että nuorimmat sukupolvet ovat
paremmin tietoisia ja huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin esimerkiksi 1970–1980-luvuilla
tai tätä aikaisemmin peruskoulutuksensa saaneet.
Vielä 2010-luvun alussa huoli ilmastonmuutoksesta oli Suomessakin vähäisempää. Julkisessa keskustelussa pääsi ääneen runsaasti ilmastoskeptisiä (kyseenalaistavia) tai ilmastodenialistisia (kieltäviä) äänenpainoja. Ilmastodenialistit pyrkivät kieltämään joko ilmastonmuutoksen tai ihmisen vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen. Tällä hetkellä Suomessa
ilmastodenialismi on vähäistä. Vain harva kieltää ihmisen vaikutuksen ilmastoon. Sen sijaan
huomattavasti yleisempää, ja tutkijoiden mielestä mahdollisesti haitallisempaa, on ympäristöongelmiin nivoutuva eriasteinen vähättely.154 Osa vähättelyyn liittyvistä väitteistä ja argumenteista on sellaisia, joita esitetään yleisesti työpaikan kahvipöydissä ja myös ammattiliittojen edustajien tai jäsenten toimesta, ja siksi niiden tunnistaminen on tärkeää.
152 Konst, T., & Friman, M. (2021). Kohti parempaa työelämää ilmastonmuutoksen aikana. Työelämän
tutkimus. https://doi.org/10.37455/tt.102882
153 Lyytimäki 2020. Ilmastonmuutos isosti otsikoissa – kirittääkö uutisointi kestävyysmurrokseen?
Yhteiskuntapolitiikka. Saatavilla: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139434/YP2002_
Lyytim%C3%A4ki.pdf?sequence=2
154 Pihkala. 2017. Miksi ilmastonmuutoksesta on niin vaikea puhua?: Monitieteellisiä näkökulmia.
Tieteessä tapahtuu. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/298704/60786_
Artikkelin_teksti_66023_1_10_20170215.pdf?sequence=1
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Vähättelyssä ja kieltämisessä voidaankin katsoa olevan eri tasoja. Vaikka ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kieltäminen kokonaan on Suomessa vähäistä, on ilmastonmuutoksen osittainen kieltäminen yleisempää. Osittainen kieltäminen voi pitää sisällään sen, että
vähätellään joko ilmastonmuutoksen yleisiä haittoja tai ilmastonmuutoksen itselle, muille tai
lähiyhteisölle aiheuttamia haittoja.155 Osittaisesta kieltämisestä esimerkkinä voidaan pitää
sitä, että korostetaan ilmastonmuutoksen positiivisia seurauksia negatiivisten kustannuksella: esimerkiksi voidaan tuoda esille, että ilmastonmuutos mahdollistaa uusien lajien viljelyn Suomessa. Toinen tapa osittain kieltää ilmastonmuutoksen haitat on ympäristönäkökohtien aiheuttamien haittojen vertaaminen muihin kestävyysnäkökohtiin ja toteaminen
näille toissijaiseksi. Tällöin esimerkiksi talousnäkökohdat tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat asetetaan vastakkain ilmastonäkökohtien kanssa ja todetaan
painavammiksi. Tyypillisiä argumentteja vähätellä ilmastotoimien tarpeellisuutta ovat esimerkiksi argumentit toimien liian korkeasta hinnasta tai negatiivisista työllisyysvaikutuksista. Näitä argumentteja on esitetty myös ammattiyhdistysliikkeen toimesta. Lisäksi voidaan kieltää ilmastonmuutoksesta itselle tai muille aiheutuvien haittojen merkitys. Tällöin
huomio voidaan kiinnittää ilmastotoimien kustannuksiin ja jättää huomioimatta ilmastonmuutoksesta nyt ja tulevaisuudessa aiheutuva taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen
kustannus. Lisäksi yleistä tuntuu olevan nuorten (ja aikuisten) kokeman ympäristöhuolen
tai -ahdistuksen vähättely. Tällaista vähättelyä voi tapahtua myös työpaikalla.
Toinen yleinen vähättelyn muoto on omien toimien vaikutuksen vähättely ja kieltäminen.156
Esimerkiksi hyvin yleistä tuntuu olevan vetoaminen siihen, että Suomen tai suomalaisten vaikutus ilmastonmuutokseen tai sen hillintään on olematon verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Kiinan kaltaisten maiden päästöihin. Vastaava vähättely on yleistä myös alakohtaisesti;
usein pyritään tuomaan esille, että oman alan päästövaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät kuin tutkimukset tai julkinen keskustelu antaa ymmärtää. Samoin voidaan tuoda
esille, että pyrkimykset vähentää päästöjä kotimaassa vain siirtävät päästöt muihin maihin
ja luovat epäreilua kilpailuetua. Näissä vähättelystrategioissa on ongelmana se, että niiden
kautta pyritään vähättelemään tarvetta tarttua hillintätoimiin. Samoja vähättelystrategioita
käytetään myös suhteessa omaan elämään. Esimerkiksi tutkimustulokset siitä, että iso osa
suomalaisista ajattelee oman elämäntapansa olevan ekologisesti kestävällä pohjalla, viittaa
siihen, ettei haluta kohdata oman toiminnan aitoja ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.157

155 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 2020. Psykologinen tutkimus ympäristöahdistuksesta, osa 1,
luento 5. Videotallenne. Tallennettu 11.2.2020. Katsottavissa: https://youtu.be/MBFukQT_1ck
156 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 2020. Psykologinen tutkimus ympäristöahdistuksesta, osa 1,
luento 5. Videotallenne. Tallennettu 11.2.2020. Katsottavissa: https://youtu.be/MBFukQT_1ck
157 Heikkilä ym. 2020. Ilmassa ristivetoa? Kansalaiskysely ilmastotoimista. e2 tutkimus ja Innolab,
Vaasan yliopisto. Saatavilla: https://www.univaasa.fi/sites/default/files/2020-12/Ilmassa_ristivetoa_ilmastokysely_syyskuu.pdf
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Oman toiminnan ympäristövaikutusten kieltäminen voi olla myös osittaista. Tällä viitataan
tilanteeseen, jossa vaikutukset tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta ne eivät silti ohjaa käytöksen muutokseen. Esimerkiksi lentoliikenteen ympäristövaikutukset tiedostetaan yleisesti, mutta silti tiedostaminen on vain harvojen kohdalla yhteydessä lentämisen vähentämiseen. Tästä näkökulmasta ajatellen voidaan myös ajatella, että lähes jokainen suomalainen
on jossakin määrin ilmastonmuutoksen osittainen kieltäjä. Yhteiskunnalliset rakenteet
(energia- ja liikennejärjestelmä, tuotanto- ja kulutusmallit), jotka jäsentävät jokapäiväistä
elämäämme, ohjaavat meitä päivästä toiseen uusintamaan kestämätöntä elämäntapaa.
Keskeistä onkin, että elämäntavan kestämättömyyden kieltämisen tai vähättelyn sijaan pyritään kaikilla aloilla löytämään yhä vaikuttavampia toimintamalleja, jotka ohjaavat kohti systeemistä muutosta kohti kestävyyttä. Tätä kohti täytyy pyrkiä, vaikka osa ratkaisuista vaatisi lyhyellä tähtäimellä taloudellisia investointeja. Uudistusten viivyttämisen sijaan tulisikin
pyrkiä siihen, että korostetaan mahdollisimman oikeudenmukaista ja sosiaalisesti kestävää
toteutusta sekä haittojen kompensointia niille, joita uudistuksen negatiiviset vaikutukset
mahdollisesti koskevat. Samoin on tärkeää tuoda esille, että uudistuksiin voi hyvin toteutettuna liittyä paljon myös muita kuin ympäristöhyötyjä, esimerkiksi positiivisia taloudellisia,
terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.
Vähättelyn taustalla on usein ymmärrettäviä syitä. Esimerkiksi vanhemmilla sukupolvilla
on omassa koulutustaustassaan ollut mahdollisesti vain vähän tietoa ilmastonmuutoksesta
ja sen vaikutuksista. Omasta arvomaailmasta tai sosiaalisesta piiristä ilmastotoimien hillintä tai hillinnän keinot voivat tuntua uhalta omaa elämäntapaa tai arvomaailmaa vastaan.
Esimerkiksi monille suomalaisille oikeus ansaita elanto ja tuottaa omalla työllään hyvinvointia maksamalla veroja on keskeinen hyve. Ajatus siitä, että osaan työstä tai työtehtävistä aletaan suhtautua ”vahingollisina”, voi tuntua hyvin haasteelliselta. Samoin oikeus
ajaa yksityisautolla ja syödä lihaa tai hankkia erilaisia kulutushyödykkeitä koetaan yleisesti
perusoikeuksina tai elämän perusedellytyksinä158, joihin ei ole asiaa puuttua, vaikka nykymuodossaan tapamme liikkua tai ruokajärjestelmämme eivät ole kestävällä pohjalla. Kun
toimet koetaan uhaksi jää näkemättä, että elämäntapamme ei ole ollut yhtä kuluttava vain
muutamia vuosikymmeniä sitten ja että esimerkiksi lihankulutuksen, yleisen kulutuksen ja
matkustamisen määrä on jatkuvasti kasvanut elintason noustessa ja tuotantoketjujen muuttuessa yhä kansainvälisemmiksi.

158 Pihkala. 2017. Miksi ilmastonmuutoksesta on niin vaikea puhua?: Monitieteellisiä näkökulmia.
Tieteessä tapahtuu. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/298704/60786_
Artikkelin_teksti_66023_1_10_20170215.pdf?sequence=1
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On tärkeää, että tavasta toteuttaa kestävyyssiirtymä mahdollisimman vaikuttavasti, taloudellisesti ja oikeudenmukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua. Tämä ei kuitenkaan saisi
johtaa siihen, että tarvetta toimille vähätellään ja niiden tekemistä vältetään tai siirretään
tulevaisuuteen. Jotta vaikuttavasta toimista ja niiden oikeudenmukaisesta toteutuksesta
voidaan neuvotella, tarvitaan tietoa ja perehtyneisyyttä siihen, miten esimerkiksi tietyn alan,
työpaikan ja työnkuvan ympäristövaikutukset muodostuvat ja millaisia ratkaisuja on saatavilla näiden vaikutusten minimointiin tai positiivisten vaikutusten lisäämiseen. Tämä vaatii
yhä enemmän perehtymistä ympäristönäkökohtiin paitsi työntekijöiltä ja myös ammattiliittojen luottamustehtävissä toimivilta. Liitoilla ja niiden jäsenillä voikin olla keskeinen rooli
siinä, että työpaikoilla yhä useampi ymmärtää uudistusten välttämättömyyden ja aktiivisesti edistää niitä. Toisin sanoen liitoilla ja niiden toimijoilla on rooli ilmastotoimien sosiaalisen hyväksynnän edistäjinä.159
Edistettäessä erilaisia ympäristövastuullisuustoimia on hyvä tiedostaa, että ihmiset motivoituvat toimintaan erilaisista syistä. Ympäristövastuullisten toimintamallien edistämisestä
voi seurata monia positiivisia sivuvaikutuksia: usein ympäristövastuulliset toimintamallit
voivat tuoda säästöjä tai muuttua kilpailueduksi. Jos ilmastonmuutosta ei hillitä, tuottavat
sen seuraukset jatkossa koko ajan enemmän taloudellisia kustannuksia. Ympäristövastuullisilla toimintamalleilla on usein myös positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Itselle
tai läheisille koituvien hyötyjen tai haittojen ymmärtäminen voi motivoida toimintaan.
Toisia motivoi ympäristötoimintaan huoli omien lasten, lastenlasten tai ylipäänsä nuorempien sukupolvien tulevaisuudesta, osaa ajatus globaalista vastuusta ja solidaarisuudesta.
Myös luonnon itseisarvo ja lajien välinen solidaarisuus voivat motivoida toimintaan. Työpaikalla vastuullisesta käytöksestä palkitseminen voi toimia porkkanana.

159 Järvelä ym. 2020. Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Suomen ilmastopaneeli. Raportti
1/2020. Saatavilla: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ilmastopaneeli_sosiaalinen_hyv%C3%A4ksytt%C3%A4vyys_FINAL.pdf
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Kestävyysmurroksen edistäminen työpaikalla
Jokainen työntekijä voi vaikuttaa
– yhdessä muiden kanssa vielä enemmän
Työntekijät voivat työssään monin tavoin edistää kestävyyssiirtymää. Yleensä helposti mieleen tulevat kotoa tutut tavat toimia ympäristövastuullisesti, joita voi toteuttaa myös työpaikalla ja työympäristössä. Tällaisia tuttuja keinoja ovat kierrätys sekä energian, veden ja
erilaisten materiaalien säästäminen. Samoin mieleen voi tulla erilaisia kestävämpiä tapoja
liikkua töihin tai toteuttaa työhön liittyviä matkoja.
Kestävyyssiirtymää toteutettaessa ammattilaisten roolia tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin. Työntekijöillä voidaankin katsoa olevan yhä keskeisempi rooli siinä, että eri alojen toiminnassa saadaan sekä hillittyä negatiivisia ympäristövaikutuksia että kasvatettua alan ekologista kädenjälkeä. Työympäristön sijaan huomion tulisikin siirtyä siihen, miten työstä ja
sen sisällöistä voidaan muokata yhä kestävämpiä. Se, miten tämä eri työtehtävissä tapahtuu,
riippuu täysin alan luonteesta ja työntekijän työtehtävien sisällöstä. Olennaista onkin herätä
tarkastelemaan oman työn ympäristövaikutuksia ja ennakoida sitä, miten työ nyt ja tulevaisuudessa on muuttumassa kestävämmäksi.
Organisaation toimintaa ja omaa työtä tarkastellessaan voi kiinnittää huomiota esimerkiksi
seuraaviin kysymyksiin:
• Minkälaisia työ- tai tuotantovaiheita palvelun tai tuotteen toteuttamiseen kuuluu?
Miten näiden vaiheiden ympäristövaikutuksia voidaan pienentää?
• Millaisia ympäristövaikutuksia syntyy siitä, että kuluttajat käyttävät palvelua tai
tuotetta? Miten näitä vaikutuksia voidaan pyrkiä vähentämään jo palvelun myynnissä
tai suunnittelussa?
• Voidaanko palvelu tai tuotanto toteuttaa kokonaan toisella tavalla (esimerkiksi kiertotalouteen pohjaavalla ratkaisulla) niin, että se tuottaisi vähemmän ympäristövaikutuksia?
• Voidaanko palvelu tai tuotanto korvata toisella palvelulla tai tuotteella, jolla on pienemmät ympäristö- tai sosiaaliset vaikutukset?
Kysymyksiin vastaaminen vaatii tietoa palvelun ja tuotteen materiaaleista, näiden materiaalien elinkaaresta sekä elinkaareen kohdistuvista eri ympäristövaikutuksista.
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Yksittäinen työntekijä voi:
• vaikuttaa tapaan, jolla hän suorittaa oman työnsä (esimerkiksi materiaalien käyttö,
asiakasneuvonta, oman työn kehittäminen ja tuunaaminen)
• hankkia lisätietoa ja kouluttautua alan vastuullisuuskysymyksiin
• innostaa myös muita huomioimaan vastuullisuuskysymykset
• edistää kestävyyttä tai hiilineutraaliutta osallistumalla näihin liittyviin kehittämishankkeisiin, ehdottamalla tällaista hanketta tai toteuttamalla sellaisen itse esimerkiksi
osana opintoja
• kehittää yhteistyössä muiden kanssa kestävämpiä tapoja toimia eri työtilanteissa
• tehdä erilaisia aloitteita
• nostaa keskusteluun esimiehen kanssa, yhteisissä kehittämispäivissä tai sisäisissä
viestintäkanavissa yrityksen suhtautuminen ympäristönäkökulmiin ja kestävän
kehityksen teemoihin.
Yrityksissä ympäristönäkökulmia viedään usein eteenpäin yritysvastuuohjelmalla. Yhä useammalla yrityksellä on myös strategiaan tai arvoihin nostettu kestävyys, hiilineutraalius tai
ympäristövastuullisuus. Yrityksen yritys- ja ympäristövastuulinjaukset tai kestävän kehityksen ohjelma voivatkin antaa selkänojaa työntekijöiden kestävälle toiminnalle tai aloitteille.
Siksi työntekijän kannattaa tutustua oman yrityksensä linjauksiin.
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Vaikuttaminen ammattiliiton jäsenenä ja aktiivina
Oman työn ja alan kehitykseen voi vaikuttaa monin tavoin myös ammattiliiton jäsenenä.
Jäsenenä tai aktiivina voi vaikuttaa esimerkiksi yhteistoiminnassa esille nostettaviin asioihin, luottamusmiehen kautta tai osallistumalla ammattiosaston tai -järjestön toimintaan
sekä vaikuttamalla liiton yleisiin edunvalvontalinjauksiin.
Yhteistoiminta ja yritysvastuu
Suomessa on vahvat perinteet yhteistoimintaan työpaikalla ja myös työelämän lainsäädäntö
velvoittaa yhteistoimintaan. Yhteistoiminnan kautta henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä, työpaikkaansa, asemaansa ja työoloja koskevaan päätöksentekoon. Esimerkiksi työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä ja töiden, työmenetelmien, työtilojen tai säännöllisen työajan järjestelyt tulee käsitellä yhteistoiminnassa.
Samoin yhteistoiminnassa on käsiteltävä toimenpiteitä tai muutoksia, jotka voivat johtaa irtisanomisiin, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Lisäksi työn ja työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin tavoitteet, periaatteet ja menetelmät sekä työterveyshuollon toiminta tulee
käsitellä yhteistoiminnallisesti.
Mitä vakavammin yritys tai organisaatio suhtautuu ympäristövastuullisuuteen ja kestävyyskriisin hillitsemiseen, sitä kattavammin tämä näkyy tavassa, jolla työtä, työtiloja ja mahdollisesti myös työaikoja järjestellään. Tämä tuo esimerkiksi yritysvastuun edistämisen tai kestävimpiin liiketoimintastrategioihin pyrkimisen yhä vahvemmin yhdeksi yhteistoiminnan
piirissä olennaisesti käsiteltäväksi asiakokonaisuudeksi. Keskusteluun voidaan työntekijöiden toimesta nostaa myös oikeudenmukaisen siirtymän näkökulma eli se, että työntekijöiden mahdollisuus osallistua uudistuksiin on olennaista. Lisäksi uudistuksia voidaan pyrkiä
toteuttamaan tavoilla, jotka kehittävät työympäristöä, työaikoja ja työoloja työntekijöiden
hyvinvointi huomioiden. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työantajan tukemaa julkisen liikenteen käyttöä, kestävää työmatkaliikkumista ja työhyvinvointia tukevaa työvuorosuunnittelua tai etätyömahdollisuuksien lisäämistä. Lisäksi keskusteluun voidaan nostaa myös
palkitsemiskysymyksiä sekä se, johtavatko uudistukset työn muuttumiseen yhä haasteellisemmaksi.
Yhteistoiminnassa voidaan lisäksi käsitellä joko vallitsevaa tilannetta tai tulevaa muutosta.
Yhteistoiminnassa voidaankin nostaa keskusteluun se, miten yrityksessä on varauduttu kestävyyskriisin tai kestävyysmurroksen tuomiin murroksiin. Yhteistoiminnan kautta työntekijät voivat mahdollisesti kirittää työnantajia kohti yhtä vastuullisempaa toimintaa ja toimia
myös yritysvastuulupausten toteutumisen valvojina. Mahdollista on vaatia myös työn painopisteiden muutosten ennakointia ja koulutusta.
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Luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla uusi rooli siirtymän edistäjinä
Luottamusmiehet ovat työntekijöiden ensisijainen tuki työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Heidät on koulutettu tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan työhön liittyvistä asioista. Lisäksi he ovat osaltaan mukana kehittämässä työtä ja työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden ja työnantajan kanssa. Luottamusmiehet ovat keskeisessä roolissa
paikallisessa sopimisessa ja yhteistoiminnassa. Keskeisen roolinsa takia luottamusmiehet
voivat olla avainasemassa myös oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen toteutuksessa.
Osana toimintaansa he voivatkin tuoda esille ammattiliiton mahdollisia ilmasto- ja kestävyystavoitteita sekä pyrkiä nostamaan esille erilaisia tapoja, joilla yritysvastuuaskeleita voidaan ottaa oikeudenmukaisen siirtymän hengessä. Luottamusmiehet voivat jatkossa olla
juuri alan oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntijoita. Tämä vaatii liitolta panostusta luottamusmiesten kouluttamiseen ja jatkuvaan tukeen.
Luottamusmiehellä voi olla työpaikalla myös keskeinen rooli ilmastotoimien ja ympäristönäkökohtien esille nostamisen sosiaalisen hyväksyttävyyden vahvistajina työntekijöiden
joukossa. Luottamusmies voi aktiivisesti viestiä ympäristövastuutoimien tärkeydestä ja kasvattaa työntekijöiden tietoisuutta alalla ennakoitavissa olevista muutostrendeistä ja näiden
vaikutuksista työhön.
Työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Valtuutettu toimii yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtien. Ilmastotoimien valinnassa ja toteutuksessa keskustellaan usein myös toimista, jotka liittyvät työsuojelutoiminnan alle. Työsuojeluvaltuutettujen
koulutus oikeudenmukaisen siirtymän kysymyksien käsittelyyn on yhä ajankohtaisempaa.
Joissakin maissa, kuten Isossa-Britanniassa, liitot ovat kouluttaneet aktiiveistaan ja työsuojeluvaltuutetuista ”ympäristöedustajia”, joiden tehtävänä on edistää työpaikkojensa
ympäristö- ja ilmastovastuuta sekä kestävien toimintamallien omaksumista. Ympäristöedustajat neuvottelevat paikallisesti työpaikkakohtaisista vihreämmistä käytännöistä ja
kestävyysnäkökulmien sisällyttämisestä toimintaan ja ohjeisiin. SAK:n ilmastotoimien vaikutusta käsittelevän selvityksen mukaan SAK:n jäsenliittojen edustajat katsovat, että juuri
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut olisivat luonteva kanava ilmastokysymysten käsittelyyn. Toisaalta erityisesti työsuojeluvaltuutettujen kohdalla koettiin näiden olevan jo valmiiksi kiireisiä työsuojelukysymysten kanssa. Pari liittoa olikin selvityksen mukaan harkinnut erillistä työpaikan ympäristö- tai ilmastoluottamustointa.160

160 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan
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Ammattiosastot kestävyyssiirtymässä
Ammattiliittoon kuuluva kuuluu myös ammattiosastoon. Palvelualojen ammattiliitossa
ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka yhdessä muodostavat liiton. Ammattiosasto
voi olla joko yhden työpaikan osasto tai se voi olla myös alueellinen tai valtakunnallinen osasto.
Tällöin siihen voi kuulua työntekijöitä usealta työpaikalta. Osastot edustavat jäseniään liitossa,
tekevät aloitteita, vaikuttavat palvelualojen työntekijöiden työ- ja elinoloihin sekä tarjoavat palveluita jäsenilleen. Tästä syystä osastot tarjoavat mahdollisuuksia ottaa esille ja vaikuttaa myös
ilmasto- ja ympäristökysymyksiin niin liiton sisällä kuin työpaikoilla. Osa ammattiosastoista
on jo ottanut ilmasto- ja ympäristökysymykset asialleen. Ammattiosastot voivat lisäksi osallistua eri tavoin ympäristötoimintaan ja ilmastomarsseille tai tukea nuorten ilmastolakkoliikettä.
Kampanjoinnin tai tempausten sijaan voidaan painottaa koulutusta, sivistystä tai kulttuuria:
ympäristökysymykset näkyvät monin tavoin myös kulttuuritarjonnassa.
Ympäristönäkökohdat työehtosopimuksissa ja paikallisessa sopimisessa
Jo aikaisemmissa luvuissa on tuotu ilmi, että yksi tapa varmistaa ilmastoasioiden käsittely ja
oikeudenmukaisen siirtymän toteutuminen on näiden näkökulmien ottaminen osaksi työehtosopimusneuvotteluja ja paikallista sopimista. Tällöin voidaan hakea erilaisia tapoja, joilla
työntekijöiden ilmastotekoja voidaan tukea tai palkita niistä. Samoin voidaan etsiä etupäässä
sellaisia ilmastotoimia, jotka samanaikaisesti vähentävät päästöjä ja lisäävät työntekijöiden
hyvinvointia.
SAK:n ilmastotoimien vaikutusta käsittelevän selvityksen mukaan SAK:n jäsenliittojen
edustajat katsovat esimerkiksi työmatkustamisen ja etätyön olevan luontevia näkökulmia
työehtosopimusneuvotteluissa käsiteltäviksi. Esimerkiksi työvuorosuunnittelu voi myös
olla aihe, jossa työntekijöiden hyvinvointi ja ilmastovastuullisuus kulkevat käsi kädessä.161
Vastuullisuuteen ja vähähiilisyyteen panostavilla työnantajilla on intressi tarkastella ja
vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Samanaikaisesti työntekijöiden tavoitteena on usein se, etteivät työvuorot pirstaloidu ja työmatkustus vie kohtuuttomasti aikaa.
SAK:n selvityksen mukaan ekologisen työn lisien nähtiin kuuluvan paikallisen sopimisen tai
yritysten omien palkkiojärjestelmien piiriin. Eri yrityksistä löytyykin esimerkkejä siitä, miten
esimerkiksi ajoneuvojen polttoaineen kulutus tai energiatehokkuus sidotaan osaksi palkkiojärjestelmää tai tulospalkkausta. Vastaavia käytäntöjä voi kehittää ja miettiä eri aloilla. Myös
osaamisen kehittämistarpeen tarkastelu ja oikeus koulutukseen ovat asioita, joihin voidaan
hakea ratkaisuja työehtosopimusneuvotteluissa ja paikallisen sopimisen keinoin.162

161 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan
162 SAK. 2019. Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Julkaisusarja 9/2019:
Saatavilla: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/ilmastotoimien-vaikutus-tyohon-ja-tyontekijoiden-asemaan
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Liitto vaikuttajana ja esimerkkinä
Ammattiliitot ja ammattiliittojen keskusjärjestöt ovat viime vuosina yhä vahvemmin ja
näkyvämmin peräänkuuluttaneet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja samanaikaisesti
siirtymän oikeudenmukaista toteuttamista. Liitot ja keskusjärjestöt ovat asettaneet ilmastoja energiapoliittisia tavoitteita ja ajaneet vaikuttamistyössä esimerkiksi nopeampaa aikataulua päästövähennyksille.163 Lisäksi ne ovat selvittäneet jäsenistön suhtautumista ilmastokysymyksiin ja ilmastonmuutoksen hillintään. Kuten monissa yrityksissä on tapahtunut ja
tapahtumassa, ovat ilmastokysymykset nousemassa myös monen liiton strategiaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että liitot ovat vahvemmin sitomassa ilmastonmuutoksen hillintää ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämistä osaksi kaikkea toimintaansa. Tämä voi näkyä esimerkiksi omien hiilineutraaliustavoitteiden asettamisena.
Ilmastotyön nostaminen yhdeksi liiton toiminnan strategisiksi painopisteiksi ohjaa tarkastelemaan ammattiliiton kaikkea toimintaa asetetut ilmastotavoitteet huomioon ottaen. Liitoissa ilmastonmuutoksen hillintää voidaankin tavoitella hyvin monipuolisesti, kuten tässä
pamf letissa on pyritty tuomaan esille. Liitot voivat lisätä jäsentensä tietoisuutta ilmastokysymyksistä ja hillintätarpeesta oman viestintä- ja koulutustoimintansa, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Lisäksi liitot voivat vaikuttaa niin yleiseen yhteiskunnalliseen, alakohtaiseen kuin työpaikkatasoiseen kehitykseen
edunvalvonnassa ja vaikuttamistyössä.
Yksi osa ilmastovastuullista toimintaa on oman toiminnan ympäristövaikutusten tarkastelu
ja pyrkimys näiden vähentämiseen esimerkiksi ympäristöjärjestelmällä. Esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitossa on käytössä Green Office -järjestelmä. PAM on selvittänyt toimintansa hiilijalanjäljen suomalaisella Nordic Offset Oy:lla. Laskelman pohjalta tehtyjen toimien
johdosta PAM oli hiilineutraali ammattiliitto vuonna 2020.164
Henkilöstön koulutus ja yleinen osaamisen lisääminen ympäristökysymyksistä edistävät liiton työntekijöiden valmiuksia tehdä alan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista edunvalvonta-, koulutus- ja jäsenpalvelutyötä. Kestävyyskriisin hillitsemisen ottaminen strategiseksi painopisteeksi on liitoille yhä ajankohtaisempaa jäsenkyselyissä esille nousseiden
jäsenistön toiveiden perusteella. Samalla se avaa uusia näkökulmia alan kehittämiseen yhä
kestävämmäksi, kilpailukykyisemmäksi sekä merkityksellisempiä ja vetovoimaisempia töitä
tarjoavaksi.

163 Katso esim. SAK – Ilmasto- ja energiapolitiikka. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021].
Saatavilla: https://www.sak.fi/yhteiskunta/ymparisto/ilmastopolitiikka-ja-energiapolitiikka; tai:
Akava – Akavan ilmastolinjaukset. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021]. Saatavilla: https://akava.fi/
tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/akavan-ilmastolinjaukset/
164 PAM – PAMista ensimmäinen hiilineutraali ammattiliitto. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 5/2021].
Saatavilla: https://www.pam.fi/uutiset/pamista-ensimmainen-hiilineutraali-ammattiliitto-2.html
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