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Mahdollisuuksien aika -hanke

• Työelämän tulevaisuutta käsittelevä nelivuotinen hanke 
(2016–2020)

• Hankkeella on kolme tavoitetta: 
1) lisätä ymmärrystä työelämää ja ammattiyhdistysliikettä kohtaavista 

haasteista 
(=  tietoisuutta lisäävä)

2) etsiä kyseisiin haasteisiin ratkaisuja, jotta hyvä työ olisi mahdollista 
mahdollisimman monelle 
(= toimintaa suuntaava)

3) vaikuttaa Suomessa käytävään työelämäkeskusteluun ja 
kansalaisten mielipiteisiin ammattiyhdistysliikkeestä 
(= SAK:n ”brändin” kirkastaminen työelämäasioissa)
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Mahdollisuuksien aika- hankkeen tausta

• Yhteiskunnassa on havaittavissa kolme vahvaa muutosvoimaa eli niin 
sanottua megatrendiä:

• kiihtyvällä tahdilla kehittyvä teknologia (”digimurros”)
• koko maailman yhteen kietova globalisaatio 
• ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen

• SAK:ta kiinnostaa näiden muutossuuntien vaikutukset työelämään ja 
työntekijöiden arkeen. 

• SAK:n tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea 
ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi.
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Ilmastopolitiikka ja sen vaikutus työelämään - osio

• Luottamushenkilöpaneeli ilmastonmuutoksesta ja työpaikkojen 
ilmastotoimista

• Jäsentutkimuskysely 20–40-vuotiaille SAK:laisten liittojen jäsenille 
• Jäsenliittojen arviot: ilmastotoimien vaikutus työhön ja työelämään-

selvitys
• Oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpano eri Euroopan maissa ja 

Kanadassa-selvitys
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SAK:n jäsenliittojen arviot:
Ilmastotoimien vaikutus työhön ja 
työntekijöiden asemaan
Haastattelututkimus



Haastattelut

• Miten ilmastonmuutoksen hillintätoimet vaikuttavat työelämään ja
työntekijöihin?

• Miten tuoda työntekijän ääni ilmastopolitiikkaan ja
miten taata oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan?

• 13 jäsenliittoa haastateltiin lokakuussa 2019
– Teollisuus: Teollisuusliitto, Paperiliitto, Sähköliitto, Rakennusliitto, SEL
– Kuljetus: AKT, PAU, RAU, IAU, Merimies-Unioni
– Yksityiset palvelualat: PAM, Teme
– Julkiset palvelualat: JHL
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Työllisyysvaikutukset

• Teollisuuden aloilla työllisyysvaikutukset arvioitiin varovaisen 
positiivisiksi.

– Rakennusalalla kasvua
– Muilla teollisuuden aloilla toimet saattaa tuoda kasvua, vaikka samalla 

nykyisten työtehtävien arvioitiin vähenevän, joko ilmastotoimien tai 
muiden rakennemuutostrendien myötä

• Kuljetusaloilla ei vaikutusta
• Yksityisillä palvelualoilla kulutus saattaa siirtyä tavaroista palveluihin
• Julkisilla palvelualoilla ei vaikutusta, pl. kivihiilivoimaloiden työntekijät
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Työllisyysvaikutukset

• Useimmilla teollisuus- ja kuljetusaloilla huoli: miten 
päästövähennysvaatimukset vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn

 Jos kilpailukyky heikkenee, työllisyys vähenee

• Aloilla, joilta muiden rakennemuutostrendien myötä kadonnut 
työpaikkoja, eikä näköpiirissä ole uusia, yritysten ilmastotoimien vuoksi 
kasvava investointitarve nähtiin uhkana.

• Aloilla, joille saattaa ilmastotoimien/(hillinnän) myötä syntyä uusia 
tuotteita ja työtä, toimet koetaan työllisyysmahdollisuutena.
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Osaamistarpeen muutos

• Kaikilla aloilla tarvetta pienimuotoiselle osaamisen päivittämiselle, 
onnistuu työn tekemisen ohella.

• Teollisuuden aloilla arvioidaan tarvetta lisäksi kokonaisvaltaiselle 
osaamisen päivittämiselle ja uudelleenkoulutukselle

– Vähäpäästöiset innovaatiot vaativat korkean osaamistason työtä
– Myös suorittava työ vaatii enemmän erikoisosaamista
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Ay-liikkeen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

• Yksityiset ja julkiset palvelualojen liitot aloittaneet prosessin liiton oman 
ilmastostrategian ja -näkökulman kehittämiseksi.

• Monen teollisuus- ja kuljetusalan liiton näkökulma ilmastopolitiikkaan 
on sama kuin oman työnantajaliiton.
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Työntekijän osallistaminen ilmastopolitiikassa

• Noin puolet haastateltavista ajatteli, että liittojen tehtävä on 
tiedotettava jäsenille, miten ilmastopolitiikka tulee vaikuttamaan työhön 
ja työpaikoilla.

• Luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut kanava ilmasto- ja 
oikeudenmukaisen siirtymän kysymyksistä keskusteluun työpaikoilla.

• Työntekijöiden osaamisesta ja kokemuksesta on hyötyä 
päästövähennysten käytäntöönpanossa työpaikkatasolla.

• Osan mukaan ilmastotoimia voi sisältää työehtosopimuksiin, esim. 
työmatkustaminen tai etätyö.

• Ekologisen työn -lisät kuuluu paikalliseen sopimiseen ja yritysten 
palkkiojärjestelmiin.
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Miltä ilmastotoimet näyttävät erityisesti julkisella
sektorilla?

• ”Julkisilla palvelualoilla ilmastotoimet ovat toistaiseksi johtuneet 
pääosin paikallisesta julkisesta ohjauksesta, mutta alaan vaikuttavat 
myös jotkin lainsäädännössä määritellyt ympäristö- ja 
ilmastopoliittiset toimet. 

• Voimakkaimmin ilmastotoimet ovat näkyneet liikenteessä ja 
energiahuollossa. Esimerkiksi jätteenkäsittelyä koskeva 
lainsäädäntö ja sitä myötä kuntien jätehuolto on muuttunut 
perustavanlaatuisesti. Liikennealoilla joillain paikallisilla linja-auto- ja 
lauttareiteillä on otettu käyttöön sähköisiä ajoneuvoja. 

• Ilmastotoimet alkavat näkyä enenevissä määrin myös muilla julkisen 
sektorin palvelualoilla työtehtävien uusina ulottuvuuksina ja pieninä 
tekoina, kuten ruokapalveluiden hävikin vähentämisenä.”
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Julkisen sektorin työntekijät mukana 
ilmastoimissa
• Työntekijän ilmastotoimien vaikuttavuus on riippuvaista tämän ilmastotietoisuudesta, mikä voi 

näkyä esimerkiksi varhaiskasvattajatyössä päiväkodissa, kun lasten kanssa keskustellaan 
ilmastokysymyksistä, tai kokin työssä ruokalistan suunnittelussa.

• Ilmastotoimien toteutuminen ja niiden vaikuttavuus liittyy työntekijän käsitykseen työnsä suhteesta 
ympäristö- ja ilmastokysymyksiin sekä työn tavoitteista.

• Monilla aloilla on jo kehitetty pienin teoin ympäristö- ja ilmastoystävällisemmiksi ja kehityksen 
arvellaan jatkuvan. Esimerkiksi:

 Kuntien jätehuollon työtehtävät ovat jo muuttuneet merkittävästi lainsäädännön myötä.
 Ravintola- ja ravitsemusaloilla kiinnitetään enemmän huomiota muun muassa lähi- ja 

sesonkiruokien sekä kasvisruokien tarjontaan
 Siivouksessa ja muilla kiinteistönhuollon aloilla puolestaan siivouksessa käytettyihin 

kemikaaleihin.
 Varhaiskasvatukseen on tuotu mukaan ilmastoteemoja ja lasten kanssa keskustellaan esimerkiksi 

ruoan alkuperästä ja hävikin vähentämisestä.
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Yleiset johtopäätökset

1. Työllisyyden ja osaamistarpeen muutoksia on arvioitava osana
ilmastopolitiikkaa

2. Positiivisten työllisyysmahdollisuuksien realisoituminen vaatii 
investointeja innovaatioihin ja koulutukseen.

— työssä oppimista lisättävä
— ammatillista koulutusta kehitettävä muuntokykyisemmäksi
— työntekijöille on taattava taloudelliset mahdollisuudet osaamisen 

päivittämiseen

3. SAK:n ja liittojen pitää omassa ilmastopolitiikassaan huomioida
paremmin työntekijänäkökulma

– oikeudenmukainen siirtymä
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Näkemyksiä ilmastonmuutoksesta
SAK:n jäsentutkimus 2019 ikäryhmälle 20–40 vuotta 
N = 1216
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Työpaikoilla on kehitettävä työtapoja, jotka vähentävät
energian ja materiaalien kulutusta.

Ympäristöystävällinen teknologia luo uusia työpaikkoja.

Ammattiliitojen tulee osallistua toimiin ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.

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

uuteen ammattiin.

Ammattiliittojen on järjestettävä koulutusta ekologiseen
toimintaan työpaikoilla.

Työpaikoilla on investoitava ympäristötoimiin, vaikka se
tarkoittaisi pienempiä palkankorotuksia.

Ilmastonmuutosta on hillittävä, vaikka se tarkoittaisi
työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla.

Mitä mieltä väittämistä? (%)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Ilmastonmuutoksen hillintä
SAK:laisilla työpaikoilla
SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokakuussa 2019
N = 883
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Jotain muuta

Tuotannossa/toiminnassa on lisätty uusiutuvan energian
käyttöä

Tuotantoa/toimintaa on muutettu materiaalitehokkaammaksi

Tuotantoa/toimintaa on muutettu energiatehokkaammaksi
(sisältää energiankäytön vähennyksen)

Materiaalien kierrätystä on lisätty (kiertotalous)

Työpaikalla on siirrytty ilmastoystävällisiin käytäntöihin (mm.
paperitulosteiden vähentäminen, energiatehokas valaistus,

joukkoliikenteen suosiminen, kasvisruoan lisääminen
työpaikkaruokailussa, roskien lajittelu jne.)

Minkälaisia toimia työpaikallanne on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
(%, vastaajina ne, joiden työpaikalla on tehty toimia, N=386)
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Oikeudenmukaisen 
siirtymän toteuttaminen 
– kansainvälinen 
vertailu- selvitys



Selvityksen tavoite ja toteutus 

• Tuottaa tietoa Suomen ilmastopolitiikan toimeenpanon ja valmistelun 
tueksi ja sen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

• Esittää SAK:n konkreettisia suosituksia siitä, miten työntekijät voidaan 
Suomessa osallistuttaa nykyistä paremmin ilmastopolitiikan suunnitteluun, 
toteuttamiseen sekä tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja seurantaan.

• Esitellä hyviä esimerkkejä Kanadasta ja sellaisista Euroopan maista 
(Alankomaat, Saksa, Espanja, Ranska ja Skotlanti), joissa työntekijöille 
oikeudenmukaista siirtymää on jo toimeenpantu. 

 Oikeudenmukainen siirtymä lainsäädännössä
 Kolmikantaiset ilmastotyöryhmät ja oikeudenmukaisen siirtymän työryhmät
 Oikeudenmukaisen siirtymän toimenpiteet
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SAK:n oikeudenmukaisen siirtymän politiikka-
suositukset
• Toisin kuin Saksassa, Espanjassa tai Kanadassa, Suomessa ei ole turvetuotantoa 

lukuun ottamatta elinkeinotoimintaa, joka pitäisi ilmastonmuutoksen hillinnän 
vuoksi ajaa alas.  Oikeudenmukaisen siirtymän toimet voidaankin toteuttaa 
Suomessa ensisijaisesti sopeuttavana politiikkana. Esimerkkejä toimista:

 Valtion ja/tai työnantajan rahoittama työntekijöiden osaamisen päivittäminen ennen 
yhteistoimintamenettelyä aloilla, joilla ilmastotoimien kielteiset vaikutukset ovat 
suurimmat

 Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen tasapuolisesti kaikille koulutusasteesta 
riippumatta

 Työntekijöiden uudelleenkouluttautumisen taloudellisten edellytysten parantaminen
 Julkisen ja yksityisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen 

lisääminen
 Lisäinvestoinnit kestävään elinkeinorakenteeseen. 
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