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Miksi ilmastopolitiikkaa tarvitaan? 
Ilmastonmuutos vaikuttaa elämään 
maapallolla monin tavoin

Dia: Minna Kaljonen, SYKE
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• Moniulotteisia muutoksia sosioteknisissä

järjestelmissä

• Monista toimijoista ja tasoista koostuvia 

prosesseja

• Tavoitteellinen suuntaaminen (visiot, 

kestävyyspolut)

• Horjuttava (voittajia ja häviäjiä)

• Avoin ja epävarma (oppiminen, kokeilut)

• Yllätykset, odottamattomat seuraukset 

(arviointi, pohdinta)

• Kiireellisyys ja innovaatioiden 

kiihdyttäminen

Geels, Turnheim, Asquith, Kern & Kivimaa 2019. Sustainability

transitions: policy and practice. EEA Report 9/2019.

Kestävyysmurros

Primmer ym., SYKE Policy Brief 9.12.2021
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Kestävyysmurros (tai siirtymä) on laaja-alainen 

muutos, joka kytkee yhteen useita eri kehityskulkuja

● Esimerkkinä energiamurros:
• Uusiutuvan energian, varastoinnin, älyteknologian ja digitalisaation edistyminen

• Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen, sekä kansainvälisten 
sähkönsiirtoverkkojen ja sähköyhteisöjen laajeneminen

• Fossiilisten polttoaineiden vähentäminen (esim. yli 40 maata sitoutui COP26:ssa)

• Mahdollisesti lisääntyvä hajautettu tuotanto ja kuluttajatuottajien lisääntyminen

• Lisääntyvä huomio energiaoikeudenmukaisuuteen ja –demokratiaan



Oikeudenmukaisuus
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● Poliittinen tausta Kanadassa ja Yhdysvalloissa 1970-luvulla: 
ympäristövaatimusten aiheuttamien työpaikkojen menetyksen 
huomioiminen

• Siirtymätuki, uudelleenkoulutus, paikallisyhteisön osallistuminen 
murroksen suunnitteluun

● YK:n Agenda 2030 –ohjelma, 2015
• 17 kestävän kehityksen tavoitteen (SDG-tavoitteen) lisäksi ”ketään ei 

jätetä” –periaate

● ”Ei jätetä ketään jälkeen” EU:n Green Deal-politiikassa, 2019
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund) sisältää lähes 

20 miljardin tukipotin, tarkoituksena on tukea alueita, joille 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia 
haasteita

● Sanna Marinin hallitusohjelma
• Hyvinvointivaltio ja vihreä siirtymä
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Ilmastopolitiikan & kestävyysmurroksen 
oikeudenmukaisuus poliittisella agendalla 



● Akateeminen reilun siirtymän määrittely on osin erilainen kuin 
alkuperäinen ay-liikkeen (ja UNFCCC prosessin omaksuma) 
reilulle siirtymälle antama merkitys.

• Ay-liike painottaa työpaikkojen säilyttämistä/niiden muuttumisen 
korvaamista murroksen kohteena olevien alojen työntekijöille

● Reilu siirtymä / kestävyysmurros kytketään 
ympäristöoikeudenmukaisuuden & 
energiaoikeudenmukaisuuden määrittelyihin.

• Oikeudenmukaisuus koskee politiikan/murroksen vaikutuksia ja niiden 
kohteena olevia ihmisiä kattavasti

• Ei vain työntekijät vaan myös kuluttajat, tulevat sukupolvet, globaali 
yhteisö ja luonto
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Mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa ilmastopolitiikan 

& kestävyysmurroksen yhteydessä?



Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus



Kuva: Ilmastopaneelin keskustelunavaus, 

julkaisuja 2/2021



1. Saatavuus: Riittävästi käyttötarkoitusten vaatimaa energiaa saatavilla.

2. Kustannukset: Energiaan ei mene yli 10% käytettävissä olevista tuloista.

3. Asiallinen tuotantoprosessi: Energian tuotanto ja käyttö kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on hyvien tapojen 

mukaista.

4. Läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus: Energian tuotannosta on riittävästi tietoa saatavilla ja kaikki voivat 

osallistua energiaan liittyvään julkiseen päätöksentekoon.

5. Kestävyys: Energiaresursseja käytetään säästävästi, paikallisyhteisöjen kehitysmahdollisuudet huomioiden 

ja varovaisuusperiaatetta noudattaen.

6. Ihmisten välinen tasa-arvo: Kaikilla ihmisillä on oikeus energiaan ja energiapalveluihin

7. Sukupolvien välinen tasa-arvo: Tulevilla sukupolvilla on oikeus hyvään elämään, jota nykyiset 

energiantuotannon ja -käytön tavat eivät saa vaarantaa.

8. Vastuullisuus: Kaikilla toimijoilla on vastuu ympäristöstä ja velvollisuus energiaan liittyvien 

ympäristöhaittojen minimointiin.

9. Vastarinta: Energiaan liittyviä epäoikeudenmukaisuuksia täytyy aktiivisesti vastustaa.

10. Intersektionaalisuus: Risteävien ja kytkeytyvien sosio-kulttuuristen tekijöiden huomiointi.
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Energiaoikeudenmukaisuuden periaatteet

Sovacool ja Dworkin 2015; Sovacool ym. 2017



Paikalliset energiayhteisöt voivat lisätä 
oikeudenmukaisuutta
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Reilun ruokamurroksen periaatteita ja 
kriteerejä (Tribaldos & Kortetmäki, 2022)
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Oikeudenmukaisuutta ei voida tarkastella 
vain Suomen tai suomalaisten 
näkökulmasta



Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
terveyteen ja toimeentuloon 

jakautuvat epätasaisesti
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● Helteet, liukastumiset

● Rakennusten kosteusvauriot, sisäilmaongelmat

● Vesiepidemiat

● Vektorivälitteiset infektiotaudit (eläinten välittämät)

● Mielenterveys

➢Altistuminen x sopeutumiskyky = haavoittuvuus
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Ilmastonmuutoksen suorat 
terveysvaikutukset 

Dia: Minna Kaljonen, SYKE
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Ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutukset 
toimeentuloon 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
toimeentuloon ja ammatteihin



● Hiilineutraalit innovaatiot luovat myös uutta työtä tai nostavat 
joidenkin toimialojen merkitystä

● Fossiilisten aineiden polttamisen vähennyksellä suoria 
positiivisia terveysvaikutuksia – myös positiiviset 
rinnakkaisvaikutukset ilmanlaatuun, ympäristöntilaan jne. 

● Positiivisia terveysvaikutuksia voidaan saavuttaa myös ravinnon, 
liikkumisen ja työn muutosten muutosten kautta
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Ilmastonmuutoksen hillinnän 
rinnakkaishyödyt

Dia: Minna Kaljonen, SYKE
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Meillä on paljon hyviä sosiaalisia innovaatioita 
joiden varaan voidaan rakentaa

Dia: Minna Kaljonen, SYKE



● Sovitammeko ilmastotoimet olemassa 
oleviin rakenteisiin

• Sosiaali- ja terveysalan ilmastonmuutoksen 
sopeutumisohjelma

● Vai reivaammeko kurssia kunnolla?
• Sosiaaliturvauudistus

• Uudelleenkoulutus ja työllistyminen

• Yhteisölliset ratkaisut ja osallisuus

● Janne Hukkinen: ”Murroksessa 
tuettava ihmisiä, ei yrityksiä” 20

Ilmasto- ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden yhteensovittaminen 

Dia: Minna Kaljonen, SYKE



● Sosiaalipuolella paljon annettavaa kun kehitetään  oikeudenmukaista 
ilmastopolitiikkaa

● Vaatii hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarien uudelleen arviointia myös
• Kuka maksaa – ja mitä?

• Voisiko kohtuus olla uusi hyvinvoinnin mitta? 

• Miten tukea uudenlaisten kyvykkyyksien löytymistä myös sosiaalipolitiikalla? 

● Poikkitieteellinen yhteistyö ja tutkimus
• Tutkijoiden ja toimijoiden kesken
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Kestävämpi hyvinvointivaltio

Dia: Minna Kaljonen, SYKE



● Oikeudenmukaisuus on tärkeää ottaa huomioon osana 
ilmastopolitiikkaa & kestävyysmurrosta

● Oikeudenmukaisuutta on vaikeaa arvioida, sillä siihen sisältyy 
monia osin ristiriitaisia tavoitteita

• Esim. tasajako versus haavoittuvassa asemassa olevista huolehtiminen TAI 
paikallinen versus globaali oikeudenmukaisuus

● On tärkeää, että oikeudenmukaisuutta edistettäessa
huomioidaan myös ns. ’hiljaiset’ ja ’haavoittuvat’

• Tässä sosiaali- ja terveyspuoli on erittäin tärkeä toimija – tuoda esille näitä 
näkökulmia sekä tukea hiljaisia ja haavoittuvia

● Sosiaali- ja terveyspolitiikka / rakenteet on tärkeä 
yhteensovittaa ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumisen ja 
murrosten kanssa 22

Lopuksi


