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Tarkastelen tässä tutkielmassa Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen asiantuntijoiden näkemyksiä työn ja il-
mastonmuutoksen suhteesta ja tämän suhteen hallitsemisesta. Sekä ilmastonmuutokseen vastaaminen että 
työyhteiskunnan ylläpito ovat keskeisiä hyvinvoinnin tuottamisen imperatiiveja, mutta yhdessä ne muodostavat 
kestämättömän yhdistelmän. Asetun tutkielmassa selvittämään sitä, millainen työn ja ilmastonmuutoksen suh-
teen kokonaiskuva populaarien vastakkainasetteluiden takana on ja millaisia näkemyksiä työmarkkinakeskus-
järjestöillä on tämän suhteen hallitsemisesta kestävän siirtymän aikaansaamiseksi. Yhtäältä tarkastelen työ-
markkinakeskusjärjestöjä työn eri sektoreiden edustajina ja siten näitä koskevan tiedon kristallisoitumispis-
teinä. Toisaalta ne nähdään intressitahoina, joiden toiminnan ytimessä on perinteisesti ollut talouskasvusta 
saatavan aineellisen vaurauden maksimointi ja jäsentensä materiaalisten etujen ajaminen, ja joiden tukea tar-
vitaan työn kestävän siirtymän rakentamiseksi. 
 
Tutkielma on toteutettu laadullisena haastattelututkimuksena. Ensisijaisena aineistona käytän työmarkkina-
keskusjärjestöjen ilmastonmuutokseen perehtyneiden asiantuntijoiden haastatteluja. Näitä täsmentävänä ja 
tarkentavana toissijaisena aineistona toimivat työmarkkinakeskusjärjestöjen ilmastolinjaus- ja selvitysdoku-
mentit. Olen kiinnostunut asiantuntijoiden tosiasiallisesti sanomista asioista eli aineistoa tarkastellaan fak-
tanäkökulmasta. Edunvalvontajärjestöjen asiantuntijoiden lausuma tieto on kuitenkin ymmärrettävä myös te-
kona, minkä vuoksi analyysi saa faktanäkökulman lisäksi diskursiivisen ulottuvuuden. Keskustelutan abduktii-
visen temaattisen analyysin tuloksena esiin nousseita havaintoja sekä toistensa että kirjallisuustaustoituksen 
kanssa. Aineiston lukuisten epävarmuutta ja tulevaisuudenkuvia käsittelevien lausuntojen käsittelyn tukena 
käytän sosiologisen fiktionalismin ajatusta.  
 
Tutkielman tärkeimmät löydökset vastaavat kolmeen kysymykseen: millainen työn ja ilmastonmuutoksen 
suhde on, miten tämä suhde määrittyy ja miten tätä suhdetta hallitaan? Tilannekuvana katsottuna työn ja il-
mastonmuutoksen suhde on epävarma: se muuttuu dynaamisesti ilmaston fyysisen muutoksen ja ilmastotoi-
mien edetessä, eikä siitä ole olemassa yksityiskohtaista tietoa. Aineistossa risteävät näkemykset ilmaston-
muutoksen synnyttämästä marginaalisesta ja kokonaisvaltaisesta muutoksesta työn tekemisen sektoreilla. 
Työn ja ilmastonmuutoksen vastakkainasettelu nähdään kuitenkin erheelliseksi, ja kokonaiskuvana työn tule-
vaisuus ilmastonmuutoksen aikana näyttäytyy positiivisessa valossa. Se, mitä ilmastonmuutoksen ja työn suh-
teesta tiedetään, määrittyy poliittisten sitoumusten ja talouden mahdollisuuksien ja pakkojen myötä. Tilannetta 
määritellessä poliittiset ohjenuorat antavat työmarkkinakeskusjärjestöille konkreettisimman tarttumapinnan il-
mastonmuutokseen. Reagoimisvaihtoehtoja määriteltäessä kehykset puolestaan asettuvat sen mukaan, mitä 
taloudessa nähdään mahdolliseksi tehdä. Talousnäkökulma dominoi ilmastonmuutoksen ja työn suhteen kä-
sittelyä. Suhteen hallinnassa tukeudutaan monitavoitteisuuteen, positiivisten mielikuvien vahvistamiseen sekä 
hyväksyttävää siirtymää rakentaviin yhteiskuntapoliittisiin ohjenuoriin. Kestävän kehityksen alkuperäisen aja-
tuksen monitavoitteisuus ja tasapainoilu eri tarpeiden välillä mahdollistavat monimutkaisen ongelman kohtaa-
misen ja eri intressitahojen yhteen tulemisen. Samalla pyritään luomaan positiivisia tulevaisuudenkuvia, jotka 
ilmastotoimien vastustamisen sijaan synnyttäisivät proaktiivista muutosta. Työn kestävää siirtymää rakenta-
vina yhteiskuntapoliittisina ohjenuorina puolestaan näyttäytyvät oikeudenmukaisen siirtymän ajatus, ilmasto-
toimien osallistavuus sekä osaamisen kehittäminen. Kokonaisuutena työmarkkinakeskusjärjestöjen asiantun-
tijoiden esittämät ilmastonmuutoksen ja työn suhteen hallinnan keinot kertovat siitä, että kestävä siirtymä tulee 
rakentaa yhdessä. 
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1 Johdanto: Työn järjestelmämuutosta vaativa ilmastokriisi 
Sekä työ ja työllisyys että ilmastonmuutokseen puuttuminen muodostavat vahvat yhteiskunnalliset 

imperatiivit. Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi kytkeytyy ansiotyöinstituutioon. Elämme työyh-

teiskunnassa, jossa useat hyvinvoinnin osa-alueet – esimerkiksi toimeentulo, hyvän elämän määritel-

mät, identiteettien ja sosiaalisen elämän määrittyminen – rakentuvat pitkälti ansiotyön perustalle 

(Räikkönen 2016, 24). Ansiotyöllä on keskeinen rooli paitsi arjen hyvinvoinnissa, myös hyvinvoin-

tivaltion ylläpidossa.  

Ilmastonmuutos taas on eräs aikamme puhuttavimmista ympäristöongelmista. Se on ihmisen toimin-

nasta syntynyt maapallon ekosysteemien etenevä epävakaustila, jonka aiheuttamat muutokset johta-

vat nyt ja tulevaisuudessa moniin luonnon ja ihmisten järjestelmiin kohdistuviin riskeihin (IPCC 

2018, 4–6). Koska ihmisen toiminta on ollut ratkaisevaa ilmastonmuutoksen syntymisessä, on myös 

vastaukseksi kuulutettu ihmisen toiminnan järjestelmämuutosta. Käytännössä hiilidioksidipäästöjen 

olisi käännyttävä jyrkkään laskuun niin pian kuin mahdollista (ks. Toivanen & Järvensivu 2018, 45). 

Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan valtavia yhteiskunnallisia muutosprosesseja: on ainakin raken-

nettava hiilinieluja, vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttö lähelle olematonta, muunnettava 

infrastruktuuri sekä teollisuuden prosessit hiilineutraaleiksi, muutettava maatalous saastuttajasta 

hiiltä sitovaksi ja vähennettävä kulutusta niin yksilöiden, organisaatioiden kuin valtioiden tasoilla 

(Rockström ym. 2016). 

Mielenkiintoista näissä imperatiiveissa on se, että työ ja ilmastonmuutokseen puuttumiseksi tarvittava 

ympäristösääntely asetetaan ajoittain toisilleen vastakkaiseksi. Media, poliittiset keskustelut ja myös 

sosiaalitieteelliset selvitykset esittävät ympäristösääntelyn ja työn ajoittain nollasummapelinä, jossa 

etenkin työllisyys kärsii, jos ympäristösääntelyyn panostetaan (Hyde & Vachon 2018, 269; Toivanen 

& Järvensivu 2018, 49). Saastuttavista tai muuten ympäristölle haitallisista aloista riippuvaisilla alu-

eilla vastakkainasettelu voi näyttäytyä totena. Esimerkiksi Hochschildin (2016) Yhdysvaltain poliit-

tista kulttuuria tarkastelleessa tutkimuksessa ihmiset näkivät ympäristösääntelystä tinkimisen välttä-

mättömänä toimeentulonsa ja kotiensa säilymisen varmistamiseksi ja ottivat tunnepitoisesti kantaa 

ympäristösääntelyn lisäämistä vastaan. 

Populaarit ja arjessa koetut vastakkainasettelut ovat lopputulema erilaisista yksittäisistä tapauksista, 

poliittisista kamppailuista ja retoriikasta sekä valta-asetelmien ja arjen kokemusten vuorovaikutuk-

sesta (esim. Hochschild 2016). Nykyisen kaltaiset työyhteiskunnat ja ympäristön tasapaino näyttäy-

tyvät kuitenkin kestämättömänä yhdistelmänä myös historiallisen kehityskulkunsa kautta tarkastel-

tuna. Nykyisenkaltainen työ on kehittynyt käsi kädessä modernien yhteiskuntien ja niiden 
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epätasapainoisen ympäristösuhteen kanssa. Sama ajanjakso, jossa ihminen alkoi teollisen vallanku-

mouksen ja toisen maailmansodan jälkeisen tuotannon kasvun myötä muovata luontoa ja maapalloa 

ennennäkemättömällä tavalla, oli myös modernin työn merkittävin kehitysjakso. Teollisen vallanku-

mouksen myötä työn tuottavuus moninkertaistui. Toisen maailmansodan jälkeen syntyi fordistinen 

kapitalismi, ja sen jalanjäljissä nykyaikainen massatuotanto ja kestokulutushyödykkeet. Tätä puoles-

taan seurasi nykyaikaisten, usein palkkatyöhön kietoutuvien hyvinvointivaltiollisten instituutioiden 

synty. (Kasvio 2014, 44–47; Steffen 2007.) Kehityskulun lopputuloksena syntynyt työ, jota nyky-

yhteiskunnissa teemme, on taustaltaan historiallinen ja olemukseltaan monimutkainen, useisiin mui-

hin yhteiskunnan toimintoihin kytkeytynyt elämän ja yhteiskuntarakenteen alue. Se on eräänlainen 

runsashiilinen klusteri, joka kietoutuu yhteen ilmastonmuutoksen synnyn ja nykytilan kanssa, ja toi-

saalta myös kohtaa ilmastonmuutosta seuraavat uudet ja muuttuvat olosuhteet. (Kasvio 2014; Räik-

könen 2016; Urry 2013.) Työ on siis yksi niistä ihmisen toiminnoista, jotka synnyttävät ilmaston-

muutosta ja yksi niistä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa (vrt. esim. Räikkönen 2016). Ilmastonmuutos 

asettaa koko talouskasvuriippuvaisten työyhteiskuntien hyvinvoinnin ja nykyisen kaltaisen ansiotyön 

elämän perustekijänä jännitteiseen suhteeseen.  

Niin työn ja ilmastonmuutoksen populaari vastakkainasettelu kuin olemuksellinen jännitteisyys he-

rättävät kysymyksiä siitä, miten ilmastonmuutoksen aiheuttama yhteiskunnallisen muutoksen paine 

suhteutuu työinstituutioon (ks. esim. Pyöriä 2017, 13). Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden vaa-

teen ohella on esimerkiksi alettu ottaa kantaa ekologisesti kestävän työn puolesta (Kasvio 2014, 121). 

Toivanen ja Järvensivu puolestaan hahmottelevat ekologisen jälleenrakennuksen aikaista kuvaa 

työstä, jossa yhteiskuntien sopeuttaminen ekologisiin vaatimuksiinsa voisi synnyttää uutta työtä (Toi-

vanen & Järvensivu 2018, 49). He nostavat myös esille kysymyksiä työn sopeuttamisesta ympäristön 

materiaalisiin reunaehtoihin sekä tähän sopeuttamiseen vaikuttavista valta-asemista ja työn ja työlli-

syyden ohjaamisesta sekä sosiaaliturvan ja koulutuksen järjestelmiltä vaadittavan mukautumisen. 

Räikkönen (2016) puolestaan pohtii työyhteiskuntien resilienssiä ja rakentaa kehystä, jossa työ voi-

taisiin sopeuttaa antroposeenin pakkoihin. Lisäksi keskiöön nostetaan sen tarkasteleminen, miten tä-

män sopeutumisen edellyttämää rakennemuutosta hallinnoidaan (Hirvilammi ym. 2016; Räikkönen 

2013). Työn ja ilmastonmuutoksen syvempi, olemuksellinen jännitteisyys puolestaan herättää rii-

sutumpia kysymyksiä näiden suhteesta. Siinä missä perinteiset ihmisen ja luonnon toisistaan erottavat 

katsantotavat ovat erottaneet työn linkiksi ihmiskunnan ja luonnon välille (Haila & Lähde 2003; Hvid 

& Lund 2002, 2), pakottavat työn ja ilmastonmuutoksen kehityshistoria sekä ilmastonmuutokseen 

vastaamiseksi tarvittavan työn huomioiminen tarkastelemaan niitä yhdessä. 
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Tässä tutkielmassa tarkastelen empiirisesti työn ja ilmastonmuutoksen suhdetta Suomessa. Pyrin sel-

vittämään, minkälainen suhteen kokonaiskuva on vastakkainasettelun taustalla. Miten ansiotyöinsti-

tuutiota hallitaan, kun ilmastonmuutos synnyttää paineen yhteiskunnan järjestelmien muutokselle? 

Nähdäänkö ilmastonmuutoksen ylipäätään synnyttävän muutospainetta työinstituutiolle? Kokonais-

kuvan saamiseksi tarkastelen suhdetta työmarkkinoiden eri sektoreiden edunvalvonnan näkökul-

masta. Kokoan yhteen kuuden työmarkkinakeskusjärjestön ja niissä toimivien ilmastonmuutokseen 

perehtyneiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Käsittelen näitä näkemyksiä sekä tiedon tiivistyminä että 

työn tekemisen sektoreiden eri asemista tuotettuna poliittisesti sävyttyneenä tietona. Tutkimuskysy-

mykseksi asetan sen, miten Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen asiantuntijat hahmottavat ilmas-

tonmuutoksen ja työn suhteen ja tämän suhteen hallitsemisen. Tämä kysymys mahdollistaa koko an-

siotyöinstituution sekä sen yhteiskuntapoliittisen hallinnan huomioimisen. Vaikka kokonaiskuvan 

tarkasteleminen sulkee osin pois mahdollisuuden yksittäisten seikkojen tarkasteluun, se mahdollistaa 

perustavanlaatuisemman työn ja ilmastonmuutoksen olemuksellisen jännitteisyyden tarkastelun.  

Rajaus työmarkkinakeskusjärjestöjen tietopohjaan sitoo asetelmaan sen tarkastelemisen, miten työ-

markkinapolitiikassa suhtaudutaan ilmastonmuutokseen vastaamiseen. Ekologiseen kriisiin vastaa-

miseksi rakennettava siirtymä vaatii onnistuakseen tuen poliittisilta toimijoilta ja instituutioilta (Hir-

vilammi ym. 2016, 206). Työmarkkinajärjestöt ovat perustavanlaatuisella tavalla kytkeytyneet talou-

delliseen ja poliittiseen toimintaan, ja niiden asiantuntemuksella ja näkemyksillä voidaan katsoa ole-

van mainittua institutionaalista relevanssia (Hyde & Vachon 2018, 269; vrt. Bogner & Menz 2009, 

46–48). Työmarkkinajärjestöjen ilmastopolitiikka on siis osa institutionalisoitunutta toimintaa, joka 

vaikuttaa ilmastonmuutokseen vastaamiseen. Relevanssista huolimatta näiden keskeisten toimijoiden 

näkökulman tarkastelu on ollut vähäistä (esim. Hyde & Vachon 2018, 169). Pyrin täydentämään tätä 

tarkastelua tekemällä tässä tutkielmassa paitsi tilannekuvan työn ja ilmastonmuutoksen suhteesta, 

myös akateemisen puheenvuoron työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ilmastopolitiikasta. Lisäksi tut-

kielmassa esiteltävät havainnot ilmastonmuutoksen ja työn suhteen vaikutuksista hyvinvointiin tuot-

tavat huomioita osaksi vielä suhteellisen vähäistä kirjallisuutta kestävän siirtymän ja eurooppalaisten 

hyvinvointivaltioiden kohtaamien haasteiden yhteydestä (vrt. Hirvilammi ym. 2016, 302).  

Tutkielma rakentuu työmarkkinakeskusjärjestöjen ilmastoasiaan perehtyneiden asiantuntijoiden 

haastatteluiden analyysin varaan. Empiirisen tarkastelun taustana ja keskustelupohjana käytetään 

aiempaa ekologisesti kestävää työtä luotaavia avauksia ja työmarkkinatoimijoiden ympäristönäkö-

kulmista tehtyjä havaintoja. Esittelen aluksi tiivistetysti huomionarvoiset ilmastonmuutoksen ole-

musta, työinstituutiota sekä kestävän työn avauksia tarjoavat näkökulmat. Tämän jälkeen esittelen 

tarkemman tutkimuskohteen ja kuvaan valitun tulokulman eli työmarkkinakeskusjärjestöjen aseman 
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työmarkkinoiden edunvalvojina ja kiteytyneen tiedon kristallisoitumispisteinä. Viimeiseksi esittelen 

aiempia tutkimus- ja selvitystyössä tehtyjä havaintoja työmarkkinatoimijoiden ympäristö- ja ilmas-

tonmuutosnäkemyksistä. Kirjallisuustaustoituksen jälkeen kuvaan tutkimuksen toteutuksen ja aineis-

ton ja siirryn sen myötä raportoimaan tekemäni laadullisen analyysin. Analyysi esitetään kolmessa 

osassa. Ensimmäinen analyysiluku kuvaa työn ja ilmastonmuutoksen suhteesta suoraan sanottua, yk-

siselitteisesti esitettyä nykytilaa. Mitä tiedetään ja mitä ei, mikä muuttuu ja miten ilmastonmuutok-

seen reagoidaan? Miten työllisyys kietoutuu näkökulmiin? Toinen analyysiluku nostaa esiin suhdetta 

määrittävät elementit, politiikan ja talouden, ja piirtää siten kuvan kehikosta, jonka puitteissa ekolo-

gisen työn nähdään syntyvän. Kolmas analyysiluku vastaa kysymykseen työn ja ilmastonmuutoksen 

suhteen hallinnasta esitellen aineistosta nousseet keskeisimmät huomiot: hallinnan monitavoitteisuu-

den, pyrkimyksen rakentaa positiivista tulevaisuutta sekä yhteiskuntapoliittiset ohjenuorat hallitun 

siirtymän rakentamiseksi. Lopuksi pohdin, mitä havaittu kertoo työn ja ilmastonmuutoksen vastak-

kainasetteluista tai holistisemmasta ymmärrystavasta, ja mitä tämän kaiken pohjalta voidaan sanoa 

työstä ilmastonmuutoksen aikana.  
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2 Ilmastonmuutos ja työyhteiskunta 
Tutkielman analyyttisina lähtökäsitteinä toimivat ilmastonmuutos sekä työ yhteiskunnallisena insti-

tuutiona. Täsmennän seuraavaksi sitä, mitä käsitteillä tarkoitetaan ja miten näitä itsessään moninaisia 

aiheita tarkastellaan tutkielmassa. 

2.1 Ilmastonmuutoksen sosiologisesta tarkastelemisesta 

Ilmastonmuutos on ilmiö, johon on hankala tarttua tyhjentävästi. Sen olemuksen ytimessä on maa-

pallon ekosysteemien, ihmiskunta mukaan lukien, monimutkainen keskinäisriippuvaisuus (vrt. Haila 

& Lähde 2003; Held, Hervey & Theros 2011, 5). Etenkin tapa, jolla luonnonilmiöiksi ja ihmiskunnan 

tai yhteiskuntien ilmiöiksi ymmärretyt prosessit kietoutuvat siinä toisiinsa, tekee sen yksiselitteisestä 

määrittelystä mahdotonta.  Se on nähtävä sekä luonnonilmiönä että eri tavoin muodostuneena ja alati 

muodostuvana yhteiskunnallisena ilmiönä, ja samalla jonain näistä jaotteluista poikkeavana. 

Kyseessä on kuitenkin maapallon ekosysteemien muuttumiseen liittyvä ilmiö, jossa ilmasto lämpenee 

ja eri ekosysteemit ajautuvat epävakaaseen tilaan synnyttäen riskejä luonnolle ja ihmiskunnalle 

(IPCC 2018, 4–6). Ekosysteemien muutosta on erityisen haastava ennakoida, sillä itse lämpenemi-

seen vaikuttavat tekijät muuttuvat prosessin lomassa (McNutt 2013). Nykyisellä ilmastonmuutoksella 

viitataan täsmällisesti viimeisen 160:n vuoden aikaiseen globaaliin muutokseen, jonka taustalla aiem-

mista ilmaston muuttumisen jaksoista poiketen on ihmisen toiminta (ks. Giddens 2011, 36; Urry 

2013). Ilmastoa muutokseen ajavia ihmisen toimintoja ovat muun muassa taloudelliset olosuhteet ja 

kehitys, väestönkasvu ja väestön muutokset, teknologia, infrastruktuuri ja maankäytön muutokset 

sekä valta, sosiaalinen stratifikaatio ja eriarvoisuus (Jorgenson ym. 2019, 10–11; Urry 2013). Ihmisen 

toiminta vaikuttaa maapallon ekosysteemeihin niin leimallisesti, että osa geologeista katsoo, että 

maapallon geologisessa historiassa on siirrytty uudelle aikakaudelle, antroposeeniin (esim. Lewis & 

Maslin 2015; Zalasiewicz ym. 2011). Edes luonnonilmiönä tarkasteltuna ilmastonmuutos ei ole irral-

linen ihmisen toiminnasta tai olemassa objektina itsessään, vaan muodostuu vuosikymmenten meteo-

rologisista havainnoista ja tulee näkyväksi vain ilmastotieteen kautta (Leyshon 2014, 360; Naust-

dalslid 2011, 243). 

Nykyhetkessä tapahtuva ennakointi ja siitä seuraavat muutokset poliittisissa, taloudellisissa, teknis-

tieteellisissä, laillisissa, sotilaallisissa ja kulttuurisissa maisemissa ovat tiiviisti osa ilmastonmuutok-

sen olemusta (Beck & Van Loon 2011, 114– 115). Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan ihmisen 

toiminnasta johtuvat hiilidioksidipäästöt on tasattava nollaan noin vuoteen 2050 mennessä, jos ilmas-

ton lämpeneminen halutaan pysäyttää hallittavaksi nähtyyn puoleentoista asteeseen (IPCC 2018, 12). 

Ihmisperäisen synnyn ja muutoksessa syntyvien ihmiskunnan riskien lisäksi ilmastonmuutos siis 

edellyttää ihmisiltä toimintaa. Ratkaisuja on etsitty esimerkiksi valtion vahvasta ohjausroolista 
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poliittisen ja taloudellisen reagoinnin synnyttämiseksi, globaalin hallinnan mahdollisuuksista ja arjen 

käytäntöjen muutoksista. On myös toivottu jonkinlaista yllättävää ja äkillistä pakotusta ekologisesti 

tasapainoisempiin elämän puitteisiin. (Esim. Giddens 2011; Urry 2013.) Käytännössä muutokseen ja 

sen synnyttämiin riskeihin pyritään vastaamaan hillitsemisen ja sopeutumisen keinoin: vähentämällä 

kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä tai lisäämällä tietoisesti niiden sitomista pois ilmakehästä sekä 

muovaamalla ihmiskunnan järjestelmiä muuttuviin olosuhteisiin sopiviksi. Näin pyritään kohtuullis-

tamaan muutoksesta aiheutuvaa haittaa tai hyötymään sen tarjoamista mahdollisuuksista. (Jorgenson 

ym. 2019, 7.) Pyrkimyksistä huolimatta on huomattava, että vastaaminen on osoittautunut hitaaksi ja 

haastavaksi. Näyttää siltä, että nyky-yhteiskuntien toiminta on perustavanlaatuisesti riippuvaista hii-

lestä (Urry 2013; Vadén 2015).  

Selvärajaisten määritelmien sijaan ilmastonmuutoksen yhteiskuntatieteellisissä ymmärrystavoissa on 

usein havaittavissa normatiivinen sävy. Esimerkiksi Leyshon (2014, 371) huomauttaakin, että pyrki-

mykset hyödyntää yhteiskuntatieteitä ilmastonmuutoksen tutkimuksessa ovat usein poliittisia eivätkä 

jätä riittävästi tilaa refleksiiviselle ja kriittiselle tarkastelulle. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ant-

roposeenin aikaisena ilmiönä myös asettaa tieteellistenkin tarkastelujen taustalla usein vaikuttavan 

luonnon ja ihmisen erottelun uuteen valoon (Lewis & Maslin 2015). Ilmastonmuutos on niin kietou-

tunut ihmisen toimintaan, että sitä tarkastellessa luontoa ja ihmistä on vaikea erottaa toisistaan. Inhi-

millisen kulttuurin ja luonnon välillä ei ylipäätään ole yksiselitteistä suhdetta, vaan luonnosta puhut-

taessa tehdään aina eronteko. Kumpikin niistä tarkoittaa itsessään useita asioita, ja on perusteltua 

ymmärtää ne yhdessä, ei erillisinä. (Haila & Lähde 2003, 32.) Lehtosen (2008) kuvailussa ihmisenä 

oleminen muotoutuu aina suhteessa luontoon, siitä erottautuen ja sitä muotoillen. Ihmisen muovaa-

masta ihmiselämästä itsessään tulee kuitenkin myös ikään kuin toinen luonto, jotain ihmisestä irral-

lista (em.). Ilmastonmuutos kuvaa tätä samaa luonnosta erottautumisen ja silti siihen kuulumisen ti-

laa: Ihmisen toiminta on synnyttänyt ilmastonmuutoksen ja ilmastonmuutos itsessään vaikuttaa ihmi-

sen toimintaan. Lisäksi ihminen pyrkii ilmastonmuutoksen vaikutuksesta edelleen muuttamaan sekä 

”omia” toimintaprosessejaan että ”luonnon prosesseja” hillitäkseen muutoksen etenemistä ja sopeut-

taakseen elinympäristöään muutoksen seurauksiin.  

Ilmastonmuutos luonnosta erottautumisen ja samanaikaisen siihen kuulumisen tilan kuvauksena näyt-

tää ottavan useita konkreettisemmin käsiteltävissä olevia yhteiskunnallisia muotoja. Lisäksi Haila ja 

Lähde (2003, 34) huomauttavat, ettei ilmastonmuutos muiden ympäristöongelmien tavoin ole kaikille 

ihmisille sama asia, vaan sillä on eri tilanteissa eri merkitys tai muoto. Kokonaisvaltaista ilmaston-

muutoksen määritelmää on vaikea muodostaa. Määrittelyn ongelmallisuuden vuoksi osa tutkielmaa 

on pyrkimys hahmottaa niitä muotoja, joissa ilmastonmuutos aineistossa ilmenee. Tutkielmassa 
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keskeistä ei ole se, mikä ilmastonmuutos oikeastaan on, vaan se, mitä se työmarkkinakeskusjärjes-

töille on. Lisäksi tutkimusasetelman keskiössä on se, että vaikka ilmastonmuutos on vain yksi osa 

aikamme ekologista kriisiä, se muodosti tutkielman aloitushetkellä valtavirtaistuneen ja yhteiskun-

nallisesti tunnistetun ilmiön, joka näyttäytyi jatkuvasti arjessamme esimerkiksi käyttäytymisen, me-

dian ja poliittisen ohjauksen kautta (vrt. Beck & Van Loon 2011, 115). Sitä voisi kuvailla yhteiskun-

nallisen keskustelun läpäisevänä teemana, johon eri toimijat joutuvat monesti ottamaan kantaa. Se 

muodostaa yhteiskunnallisissa käytännöissä ilmenevän luonnon poliittisuuden ulottuvuuden ja näin 

ollen konkreettisen pohjan työmarkkinoilla toimivien organisaatioiden ekologisuusnäkemysten kar-

toittamiselle (vrt. Haila & Lähde 2003). Ilmastonmuutoksen moninaisuuden ja luonto–yhteiskunta-

jaottelun keinotekoisuudesta huolimatta niin ilmastonmuutosta kuin työtä yhteiskunnallisena insti-

tuutiona käytetään tässä tutkielmassa analyyttisina jakoina tai kategorioina, joita ilman tutkimusai-

heen käsittely olisi mahdotonta.  

2.2 Työ yhteiskunnallisena instituutiona 

Yhteiskuntien hiiliriippuvaisuus kytkeytyy 1900-luvun aikana käyttöön otettuihin runsashiilisten ja 

polkuriippuvaisten järjestelmien klusteriin, joka vakiintui erilaisten taloudellisten ja sosiaalisten ins-

tituutioiden avulla. Nämä instituutiot rakenteistavat ihmisten käyttäytymistä, ja ihmiset uusintavat 

niitä arjessaan. (Urry 2013, 11, 194.) Tarkastelen työtä tässä yhtenä näistä yhteiskunnallisista insti-

tuutioista. Se on useisiin muihin yhteiskunnan toimintoihin tiiviisti kytkeytynyt elämän ja yhteiskun-

tarakenteen osa-alue, joka kietoutuu yhteen ilmastonmuutoksen synnyn ja etenemisen kanssa. Työn 

on myös sopeuduttava ilmastonmuutoksen seurauksiin. (Räikkönen 2016; Urry 2013.)  

Työllä viitataan yleisesti arvokkaana pidettyihin aktiviteetteihin tai inhimillisen energian käyttämi-

seen jonkin tehtävän suorittamiseksi. (Asp & Peltonen 1991, 10; Grint 2005, 8). Käytännössä sen 

kapein määritelmä on kuitenkin sen yleisin määritelmä: taloudellisena ansaintakeinona toimivalla an-

siotyöllä on teollistuneissa yhteiskunnissa vankka asema yhteiskunnallisena normina (Hirvilammi 

ym. 2016, 309; Järvensivu ym. 2012, 104–105, 110–111; Koistinen 2014, 248; Pyöriä & Ojala & 

Nätti 2019, 139; Räikkönen 2016). Tätä normia ympäröivät hyvinvointivaltiolliset instituutiot, esi-

merkiksi työ- ja sosiaaliturvajärjestelmät sekä koulutus ja hyvinvointipalvelut tukevat ja muodostavat 

työmarkkinoilla vaihdettavasta työstä työn ensisijaisen muodon (Järvensivu ym. 2012, 104–105, 

110–111; Koistinen 2014, 248; ks. myös Furåker 2008, 17). Nämä hyvinvointivaltiolliset instituutiot 

myös tukevat työllistymistä, kansantalouden kasvua ja kulutusta (Järvensivu ym. 2012, 105).  

Työ yhteiskunnallisena instituutiona osallistuu monin tavoin yhteiselämän järjestymiseen ja hyvin-

voinnin rakentumiseen. Sen yhteiskunnalliset funktiot ovat lukuisat: se osallistuu tuotantoon, vaurau-

den jakoon ja uudelleenjakoon, toimii sosialisaation perusteena ja on yhteydessä sosiaaliseen 
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palkitsemiseen (Koistinen 2014, 242–247). Se nähdään arvokkaana paitsi inhimillisten tarpeiden tyy-

dyttämisen välineenä, myös sosiaalisen hyvinvoinnin lähteenä, yhteiskunnan kehittäjänä ja materiaa-

lisen ja institutionaalisen elinympäristön luomisen kanavana, ihmisen muovaajana ja inhimillistä va-

pautta edistävänä voimana (ks. Asp & Peltonen 1991, 10–11; Hvid & Lund 2002, 2). Etenkin ansiotyö 

on myös organisaatioiden ja kansallisvaltioiden menestyksen tekijä, jonka kautta inhimillistä osaa-

mista valjastetaan käyttöön (Fevre 1992, 19; Kasvio 2014, 12). 

Tällaista teollistuneiden maiden mallia, jossa hyvinvointi eri osa-alueillaan kietoutuu huomattavilta 

osin ansiotyöhön, voidaan kutsua työyhteiskunnaksi (Räikkönen 2016, 14). Työyhteiskuntaa organi-

soi työllisyysjärjestelmä, jonka keskeisiä osia ovat käytettävissä olevat työvoimaresurssit, työpaikka-

rakenne, työmarkkina- ja ammatillisen koulutuksen instituutiot, työ- ja johtamiskulttuurit, työelämän 

suhdejärjestelmä sekä erilaiset työelämän toimivuuden tueksi rakennetut sosiaaliset instituutiot (Kas-

vio 2014, 69). Työllisyysjärjestelmän toimivuus nousee ansiotyönormin keskeisyyden myötä merkit-

tävään asemaan. Vakaat työmarkkinainstituutiot ja täystyöllisyyden tavoite ovat esimerkiksi olleet 

kiinteä osa pohjoismaisen hyvinvointimallin luonnehdintoja silloinkin, kun olennaisten tarpeiden tyy-

dyttämiseksi työtä ei tuottavuuden kasvun myötä olisi tarve tehdä läheskään niin paljon kuin sitä 

tehdään (Jakonen & Silvasti 2015, 16; Kasvio 2014, 11–12). Kun työtä taas ei ole riittävästi tarjolla, 

katsotaan palkkatyöyhteiskunnan kriisiytyneen (ks. Julkunen 2008; Jakonen & Silvasti 2015; Kasvio 

2014, 13). Ansiotyön nähdään olevan myös keskeinen osa yksilön elämää, ja työn puute tai pelkkä 

koettu uhka työpaikan menettämisestä voivat synnyttää pahoinvointia (Koistinen 2014, 228–236; 

Ojala & Pyöriä 2019; Saari & Koivunen 2017). 

Työmarkkinoiden ja työelämän nähdään olevan jatkuvassa muutoksessa. Työllistävät alat ja organi-

saatiot vaihtuvat ja työsisällöt ja työssä tarvittavan osaamisen vaatimukset muuttuvat. (Pyöriä & Ojala 

& Nätti 2019, 159–160.) Yhteiskuntien kehittyessä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet maatalous-

työstä teollistuneeseen ja jälkiteolliseen työn tekemisen tapaan (Kasvio 2014, 71). Nykyisiä työtä 

muuttavia trendejä taas ovat muun muassa työn monipaikkaisuus, elinikäinen oppiminen, digitalisaa-

tio, alustatalous, työsuhteiden monimuotoisuus sekä tässä tutkielmassa tarkasteltava ilmastonmuutos 

(Ikonen & Koivunen 2020, 1; Julkunen 2008, 9–13; Kovalainen ym. 2019; Pyöriä 2017, 13). Jatkuva 

muutos ja isot muutostrendit tekevät työn tulevaisuudesta arvaamattoman ja voivat synnyttää myös 

huolta työpaikan menettämisestä ja työmarkkina-aseman heikkenemisestä (Pyöriä ym. 2019, 159–

160; Pyöriä & Ojala 2016, 58). Tällaista epävarmuutta koetaan etenkin pienituloisten ja syrjäseuduilla 

asuvien keskuudessa sekä suhdanneherkillä aloilla (Pyöriä & Ojala 2017). Mielenkiintoisena seik-

kana voidaan pitää esimerkiksi sitä, miten ilmastonmuutos muutostrendinä suhteutuu näihin 
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vaikutuksiin ja niiden jakaumiin, kun esimerkiksi ympäristösääntelyn on arveltu voivan vaikuttaa 

moninkertaisesti juuri syrjäseudulla asuviin (McNeill & Williams 2007, 217–218).  

Tässä tutkielmassa työtä tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan perusinstituutiona. Valittu työmark-

kinoilla vaihdettavan ansiotyön edunvalvonnan näkökulma käsittää sekä työn laadullisen että mää-

rällisen olemuksen eli sekä työelämään että työllisyyteen liittyvät keskustelut. Ansiotyöllä katsotaan 

viitattavan niin sen erityiseen muotoon työsuhteessa tehtynä palkkatyönä kuin muina ansioina, esi-

merkiksi yrittäjänä hankittuun toimeentuloon (ks. Koistinen 2014, 242–243). Työmarkkinakeskus-

järjestöjen kontekstissa eri työn sektoreita tai yhteyksiä, joita tutkielmassa tarkastellaan, ovat siis pal-

kansaajien ja yrittäjien tekemä työ ja isojen ja pienten työnantajien tarjoama työ. Samoin työtä tar-

kastellaan tuotannontekijänä talousjärjestelmässä, joka työstä saatavaa hyvinvointia synnyttääkseen 

on riippuvainen talouskasvusta (ks. esim. Räsänen 2016, 14).  

2.3 Ekologisesti kestävän työn avaukset 

Ilmastonmuutoksen synnyttämän muutospaineen ja työinstituution silloittajana kirjallisuudessa näyt-

täytyvät pääsääntöisesti kestävään kehitykseen linkittyvät ideat. Kestävän kehityksen alun perin 

Brundtlandin raportissa (1987) esitetyssä ja sittemmin valtavirtaistuneessa ajatuksessa ekologinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sidotaan yhteen pilareiksi, joita koskevat ongelmat tulee rat-

kaista yhdessä. Kestävä työ puolestaan linkittyy olennaisesti sekä ekologiseen, taloudelliseen että so-

siaaliseen kestävyyteen.  

Kestävän kehityksen ajatus itsessään on saanut osakseen kritiikkiä ideologisuudesta, vähäisistä ma-

teriaalisista seurauksista ja siitä, että kolmen pilarin yhdistämisyritykset ovat usein johtaneet osan 

elementeistä irrottamiseen toisistaan (Davidson 2019, 27, 30; Hvid & Lund 2002). Etenkin globaalin 

ilmastokriisin kysymyksessä kestävyysagenda tulee haastetuksi kehittyvien maiden osalta: olisi tah-

ditonta edellyttää kehittyvissä maissa eläviltä ”kestävyyttä”, kun pääsy talouskasvun tarjoamaan ai-

neelliseen vaurauteen on edellytys heidän perusselviytymiselleen (Hvid & Lund 2002, 2; Kasvio 

2014, 117). Myös käsitteenä kestävyys käy moneen – esimerkiksi Greenpeace ja British Petroleum 

ovat molemmat käyttäneet sitä oman toimintansa perustana. Konkreettisen toimintaohjeen sijaan kes-

tävyydestä on tullut tyhjä merkitsijä: käsite, joka järjestää diskurssia mutta josta itsestään puuttuu 

määrittävä sisältö. Teoreettisessa mielessä kestävyyden on arvioitu olevan poistumassa eräänlaisen 

järjestävän käsitteen paikalta. (Davidson 2019, 28, 32.) Tämän abstraktiutensa, ehdotetun vanhentu-

neisuutensa ja sen tähden, että eri tahot tapaavat määritellä käsitteen eri tavoilla, ei kestävyyttä käytetä 

tässä tutkielmassa analyyttisenä lähtökäsitteenä. Sivuan kuitenkin käsittelyssä samaa aihemaailmaa, 

minkä vuoksi kestävyys on keskeisessä asemassa kirjallisuustaustoituksessa.  
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Kestävän työn käsite yhdistetään niin ikään useisiin erilaisiin lähestymistapoihin, jotka eri tavoin pai-

nottavat työn ympäristövaikutuksia sekä sosiaalista ja inhimillistä kestävyyttä. Käytännössä kestä-

vyyden ulottuvuudet asettuvat työelämäkeskustelussa hierarkkisiksi, sillä ympäristöaktiivien, ammat-

tiyhdistysliikkeen ja talousmieltyneen elinkeinoelämän on havaittu painottavan kunkin tahollaan eri 

osa-alueita. (Kasvio 2014, 121, 238.) Käsitteenä kestävää työtä lähestytään useimmiten keskittyen 

inhimilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen (Räikkönen 2014, 29), joskin esimerkiksi Kasvion (2014, 

121) avauksessa ekologisuus nostetaan kestävän työn ensisijaiseksi edellytykseksi vedoten siihen, 

että kaiken sivilisaation jatkuminen edellyttää ensin maapallon ekologisiin rajoihin sopeutumista.  

Esittelen seuraavaksi ekologisesti kestävän työn havaintoja ja ajatuksia jakaen kirjallisuuden karke-

asti reformistisiin vihreää kasvua ja vihreitä työpaikkoja tarkasteleviin avauksiin sekä transforma-

tionaalisiin talouskasvua ja ansiotyönormia haastaviin avauksiin. Reformistisellä näkemyksellä tar-

koitetaan näkemystä, jonka mukaan taloudellisen ja ihmisten poliittisten ja kuluttajavaatimusten ei 

tarvitse muuttua laadullisesti, jossa keskitytään keinoihin pikemmin kuin tavoitteisiin, nähdään kes-

tävä kehitys ympäristön, yhteiskunnan ja talouden yhdistäjänä, jossa näiden välillä voidaan tehdä 

kompromisseja ja jossa keskitytään uhan luonteen ja koon sijaan siihen, mikä on poliittisesti ja talou-

dellisesti mahdollista (ks. Räikkönen 2014, 20–21). Transformationaalisessa näkemyksessä taas asen-

noidutaan perustavanlaatuisempaan muutokseen ajatellen, että elinkelpoista tulevaisuutta ei saavu-

teta, jos luontosuhdetta ja näkemystä taloudellisesta kehityksestä ei mietitä uudelleen (Williams & 

Millington 2004). Vaikka transformationaaliset ansiotyönormia haastavat avaukset eivät suoraan 

yhdy työmarkkinakeskusjärjestöjen toimintakenttään, tarjoaa niiden tarkastelu keskeistä tarttumapin-

taa työn ja ilmastonmuutoksen suhteen tarkastelulle. Lisäksi on huomattava, että eri avausten erottelu 

reformistisiksi tai transformationaaliksi ei ole yksiselitteistä, ja tehty jako kuvaa vain ajatusten pää-

piirteitä aiemman keskustelun jäsentämiseksi.  

2.3.1 Vihreä kasvu ja vihreät työpaikat 

Reformistisiksi tai environmentalistiseen ajatteluun sitoutuviksi, totuttujen toimintatapojen ja järjes-

telmien puitteissa ekologista työtä luotaaviksi näkemyksiksi voidaan lukea vihreän kasvun ja siitä 

saatavien vihreiden työpaikkojen avaukset (esim. Euroopan komissio 2020; Ollikainen 2020; UNEP 

ym. 2008). Nämä kietoutuvat vihreän talouden perusideaan – siihen, että ympäristönsuojelun vahvis-

tuminen ja ilmastonmuutokseen vastaaminen synnyttää liiketoimintamahdollisuuksia (Kasvio 2014, 

119; Räikkönen 2011, 120). Myös Suomessa Kasvion tarkastelemat työelämätoimijat ennustivat 

2010-luvun alussa kestävän kehityksen sekä ympäristö- ja energianäkökulmien painoarvon kasvavan 

ja synnyttävän rakennemuutoksen talouden ja työelämän rakenteissa (Kasvio 2014, 167–169).  
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Vihreän talouden syntymiseksi nähdään tarvittavan sekä yritysten toimintaa että julkisia politiikkoja 

ja ohjausta. Yritysten panosta tarvitaan, mutta esimerkiksi ideat yritysvastuuseen perustuvasta talou-

den vihertymisestä ovat osoittautuneet toimimattomiksi. Ne ovat tarjonneet käytännöllisiä avauksia 

ja mitattavia muotoja kestävän kehityksen ajatukselle mutta johtaneet epäjohdonmukaisiin tulkintoi-

hin ja aidosti tehokkaiden kestävyystoimien välttelyyn (Norman & MacDonald 2004). Yritysvastuu 

ei ole johtanut aitojen ekologisempiin toimintamalleihin ohjaavien taloudellisten insentiivien synty-

miseen. Se on myös tarjonnut mahdollisuuden esiintyä ekologisena, vaikka yritys ei todellisuudessa 

toimisi kovinkaan ympäristöystävällisesti. (Hvid & Lund 2002, 7; Räikkönen 2011, 123–124; UNEP 

ym. 2008, 5, 24.)  

Vihreän talouden syntymisen mahdollistamiseksi onkin peräänkuulutettu yritysten toimintaa tukevaa 

julkista ohjausta (esim. Hirvilammi ym. 2016, 302; Järvensivu 2015, 264; Kasvio 2014, 122). Esi-

merkiksi UNEP:n ym. (2008, 24) vihreän talouden ja työpaikkojen raportin mukaan yritysten pääs-

tövähennystavoitteita tulisi tukea esimerkiksi siirtämällä julkisia tukia ympäristöä vahingoittavilta 

aloilta vihreille aloille, korjaamalla hiilikauppajärjestelmän puutteet, tekemällä verouudistuksia ja in-

formoimalla kuluttajia paremmin tuotteiden ekologisuudesta. Esteenä vihreän talouden syntymiselle 

nähtiin raportin kirjoittamisaikaan juuri se, että kestämättömät liiketoimintatavat pitivät pintansa ja 

olivat tuottoisia. Tähän itsepintaisuuteen täytyisi puuttua poliittisen ohjauksen keinoin. Lisäksi halli-

tusten ja kansainvälisten elinten tulisi tarjota selkeitä, luotettavia signaaleja ja kehyksiä, joiden puit-

teissa yritykset voisivat muuntaa toimintansa vihreämmiksi. Ilman kattavampaa poliittista sääntelyä; 

puhtaan markkinaehtoisin prosessein ilmastonmuutoksen vaatimiin, kyllin laajoihin ja nopeisiin muu-

toksiin ei nähdä päästävän. (UNEP ym. 2008, 24–25.)  

Vihreän talouden synnyttyä syntyisivät myös vihreät työpaikat (eng. green jobs, green-collar jobs): 

työt, jotka osallistuvat huomattavalla tavalla ympäristön laadun suojelemiseen tai uudistamiseen (ks. 

Kuusi 2013; Räikkönen 2011; UNEP ym. 2008, 3). Näitä työpaikkoja on ennakoitu syntyvän vaihto-

ehtoisissa energiamuodoissa, rakentamisessa, liikenteessä, perusteollisuudessa ja kierrättämisessä, 

ruoantuotannossa ja maataloudessa sekä metsän kanssa työskentelyssä niin formaalissa kuin infor-

maalissa taloudessa (UNEP ym. 2008, 6–23). Suomessa vihreitä työpaikkoja tarkastelleessa Valtion 

taloudellisen tutkimuskeskuksen projektissa vihreiden ammattien edistämishankkeiden katsottiin kui-

tenkin epäonnistuneen. Ongelmakohtana nähtiin etenkin alojen siirtyminen vähäisemmän ympäristö-

sääntelyn maihin eli niin kutsuttu hiilivuoto. (Kuusi 2013.)  

Huomattava yhteiskuntien vihertymisen aikaista työtä tarkasteleva puheenvuoro on myös talouskas-

vun synnyttämän työn tai vihreiden työpaikkojen keskusteluista irrallinen Toivasen ja Järvensivun 

(2018) hahmotelma siitä, miten ekologiseen kriisiin vastaaminen itsessään synnyttää työtä. 
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Eräänlaisen ekologisen jälleenrakennuksen toteuttaminen edellyttäisi työtä esimerkiksi hiilineutraalin 

energiajärjestelmän rakentamisessa ja fossiilisen energian käytön vähentäminen loisi uudelleen tar-

peen ihmistyövoimalle esimerkiksi luovaa ja sopeutumiskykyistä työtä vaativien korjaus- ja muutos-

rakentamisen sekä käsityöintensiivisen puurakentamisen lisääntyessä. Lisäksi muutos kansainväli-

sessä liikenteessä ja maailman viljelyolosuhteissa johtaisivat talouden toimintojen omavaraistumi-

seen. Päästövähennystarpeet ja niihin mukautuminen läpäisisi näin työn eri sektorit rakentamisesta 

maanviljelyyn ja koulutukseen. (Toivanen & Järvensivu 2018, 49–50, 53–54.) Perusmekanismiltaan 

kestävyysorientaation lisääntymisen ja siitä seuraavan talouden vihertymisen nähdään kuitenkin 

useimmiten vaikuttavan työn maailmaan kuten taloudellisen kehityksen yleensäkin: Yhtäältä syntyy 

lisää työpaikkoja, ja toisaalta joitain työpaikkoja korvataan ja osa katoaa ilman korvaavaa toimintaa. 

Lisäksi useat olemassa olevan työpaikat muuttuvat ja uudelleen määritellään tehtävien muuntuessa 

vihreämmiksi. (UNEP ym. 2008, 3.) Näin katsottuna talouksien rakenteellinen muutos ei ole uutta, 

vaan joidenkin töiden katoaminen on pysyvä osa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta (Euro-

found 2009, 1; McNeill & Williams 2007, 217). 

Vihreän kasvun ja työllisyyden ideat ovat käytännöllisiä ja onnistuvat sovittamaan kestävän kehityk-

sen osa-alueita yhteen (Räikkönen 2011, 125). Niiden kuvastama maltillisemman vihreän ajattelun 

institutionalisoiminen on poistanut aiemman räikeän konfliktin ympäristöliikkeen ja työväenliikkeen 

väliltä. Ympäristöagendan huomioiminen kasvun kautta on myös auttanut varmistamaan pitkän aika-

välin työllisyysintressien huomioimisen. (Hvid & Lund 2002, 3–4.) Samalla vihreiden työpaikkojen 

peräänkuuluttaminen on paitsi käytännön idea ekologisemmassa talousjärjestelmässä tehdystä työstä, 

myös poliittisesti esitetty vaade ja pyrkimys minimoida työpaikkojen katoaminen kestävän siirtymän 

myötä (Räikkönen 2011, 125). Vihreiden työpaikkojen vaateita sekä ilmastopoliittisten toimien työl-

lisyysvaikutusten tarkastelua on usein tehty juuri ammattiliittojen tai näiden ja ympäristöaktivistien 

yhteenliittymien toimesta (Knuth 2019; Pearce & Stilwell 2008; vrt. myös tutkielman toissijaisen 

aineiston listaus). Tiedon työllisyyden kasvun alueista katsotaankin olleen vajaata, kaskumaista, osin 

epäjohdonmukaista ja tiettyjen taitojen markkinoimiseksi tuotettua (Pearce & Stilwell 2008, 121). 

Käytännöllisyydestään huolimatta vihreään kasvuun perustuvien ratkaisujen on myös katsottu reali-

soituvan itse ongelmien kokoon ja kiireellisyyteen nähden liian pieninä, nykyiseen sosiaaliseen para-

digmaan rajoittuvina ja nykyisiä hallintatapoja painottavina vastauksina, jotka eivät kylliksi kyseen-

alaista jälkiteollisen yhteiskunnan perusnäkemyksiä (Crowley 1999; Kilbourne 1995; Räikkönen 

2011, 125). Niiden on sanottu olevan keino häivyttää arkaluontoisempia, esimerkiksi talouskasvun 

jatkumisen kyseenalaistavia avauksia pois keskusteluareenalta (vrt. Kallio 2007, 173).  
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Lisäksi esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen edunvalvonnassa on tavallista, että kestävän työn pohdin-

nat jäävät talouskysymysten varjoon (Räikkönen 2016, 16). Vihreän kasvun korostaminen voikin 

johtaa kestävyysagendan ja työn yhteensovittamisen jäämiseen nykyisellä tavalla syrjään ja talous-

agendan taakse. Esimerkiksi Hvid ja Lund (2001, 8) vetoavat, että aidon kestävyyden rakentamiseksi 

työ olisi integroitava aktiivisesti osaksi politiikkoja. Vajaa kymmenen vuotta sitten työn kestävöittä-

miskeskustelun arveltiin kyllä lisääntyvän, ja jo UNEP:n ym. (2008, 24–25) raportissa huomiota kiin-

nitettiin talouden lisäksi myös työntekijöiden kouluttamiseen vihreiden alojen työvoimatarpeisiin 

vastaamiseksi. Mielenkiintoista on se, onko ennakoitu keskustelun lisääntyminen tapahtunut 2020-

luvulle siirryttyä.  

Perustavanlaatuisin ongelma vihreään talouteen perustuvissa ratkaisuissa on lopulta se, että kestävän 

talouskasvun rakentamisessa ei ole vielä käytännössä onnistuttu. Vihreän talouden avaukset pohjaa-

vat irtikytkennän periaatteeseen eli ajatukseen siitä, että talouskasvua voidaan tuottaa kuormittamatta 

ympäristöä. Irtikytkennän ajatus dominoi yhteiskuntapoliittista keskustelua huolimatta siitä, että käy-

tännössä onnistuneesta irtikytkennästä ei ole todisteita. Riittävän valtiollisen ohjauksen ja rahoituksen 

on kuitenkin ehdotettu mahdollistavan ekologisesti kestävän talouden rakentamisen. (Vadén ym. 

2019, 3–5.) 

2.3.2 Kasvu kyseenalaistettuna 

Vihreän kasvun ja vihreiden työpaikkojen reformistispainottuneen tulokulman ohella ekologisesti 

kestävän työn avauksista voidaan tunnistaa perustavanlaatuisemmin nykyistä järjestelmää haastavia 

ideoita. Tähän ekologistiseen ajatteluun asettuvat ajatukset tulevaisuudesta, jossa työtä ei tehdä tai 

jossa informaali työ nousee ansiotyönormin rinnalle tai ohi (Dobson 2000; Räikkönen 2011, 120). 

Muutosta on haettu esimerkiksi downshiftauksesta. Toistaiseksi on kuitenkin havaittu, että sitä teke-

vät lähinnä taloudellisesti hyväosaiset ihmiset, joiden kulutustottumuksiin joutilaisuus ei juurikaan 

vaikuta. Sitä myös tehdään pikemminkin lisääntyvän vapaa-ajan kuin ekologisten arvojen vuoksi. 

(Chhetri ym. 2009; Etzioni 1998, 622.) Useita avauksia on tehty myös koko ansiotyönormin ulko-

puolelta esimerkiksi aikapankeista, paikallisrahajärjestelmistä, vertaistuotannosta, yhteiskunnallisen 

yrittäjyyden muodoista sekä kumppanuusmaataloudesta (Räikkönen 2016, 50–52). Ylipäätään on 

nostettu esiin informaalin työn roolin kasvattaminen (esim. Hirvilammi ym. 2016; Järvensivu ym. 

2012, 111; Koistinen 2014, 92–94). Ansiotyö yhtenä ensisijaisista ihmisten sosiaalisen aseman mää-

rittymisen normeista saisi samalla rinnalleen monipuolisempia kriteereitä (Räikkönen 2013, 104).  

Niin työajan lyhentäminen kuin muutkin koko talouskasvuriippuvaista työllisyysjärjestelmää haasta-

vat ideat paikantuvat osaksi degrowth-keskustelua. Sen lähtökohtana on taloudellisen kasvun 
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ympäristöongelmia aiheuttavan ja ihmiselämää supistavan luonteen tunnistaminen, sen jatkumisen 

mahdottomuuden toteaminen ja ratkaisujen etsiminen ekologisesti kestävään ja sosiaalisesti oikeu-

denmukaiseen yhteiskuntaan siirtymiseksi (Järvensivu 2015, 252). Esimerkiksi degrowth-keskuste-

lussa on ehdotettu kasvusta johtuvan ilmasto- ja muiden ympäristöongelmien ratkaisua globaalilla 

tasolla. Sopimalla yhteisistä ehdoista voitaisiin poistaa sellainen hiilivuotoon johtava maiden välinen 

kilpailu, jossa globaalisti löyhimmän tai kustannustehokkaimman ympäristösääntelyn maat voittavat 

taloudellisesti. (Ks. Järvensivu 2015, 155.)  

Niin degrowthissa kuin esimerkiksi Räikkösen (2013) hahmottelemassa ekologisesti kestävän työn 

ideaalimallissa halutaan hidastaa ja purkaa kestämättömään kehitykseen johtavaa järjestelmää – ei 

vain pienentää talouskasvua työllisyyden ja yhteiskunnan vakauden kustannuksella (Hirvilammi ym. 

2016, 303; Järvensivu 2015, 258; Räikkönen 2013). Tulisi pyrkiä rakentamaan kokonaisuudessaan 

sellainen järjestelmä, jossa esimerkiksi julkisten palveluiden rahoitus ei ole riippuvaista talouskasvu-

tavoitteista (Järvensivu 2014, 258). Ensisijaisena kasvun pakosta pois oppimisen toimena Järvensivu 

(2015, 264) näkee sen, että politiikka asetettaisiin ohjaamaan markkinoita. Muutokselle tärkeää ovat 

isojen institutionaalisten rakenteiden lisäksi kuitenkin myös yksilöiden suunnanvaihdokset ja vapaa-

ehtoinen uuden, kasvusta riippumattomamman elämäntavan valitseminen (Järvensivu 2015, 265). 

Suhde on dynaaminen – molempia tarvitaan, mutta yksilöiden suunnanvaihdokset ovat myös riippu-

vaisia tarjotusta toimintaympäristöstä. Ylipäätään jo havaittu talouskasvun hiipuminen osoittaa muis-

takin kuin ekologisen kestävyyden syistä tarpeen keksiä vaihtoehtoja tuotannon kasvuun perustuvalle 

työllisyysjärjestelmälle (Jakonen & Silvasti 2015; Kiander 2011). 

Työn kohdalla kasvuun perustuvan järjestelmän vaihtoehtojen synnyttämisessä kyse on työyhteis-

kuntien nykyisten instituutioiden, normien, käytäntöjen ja ajatusmallien asteittaisesta purkamisesta 

(Räikkönen 2016, 54). Vanhan purkamisen lisäksi on tarjottava vaihtoehtoisia malleja sekä muutok-

sen aikaisia turvaverkkoja, jotka vahvistaisivat työelämässä olevien muutoshalukkuutta. Tulevaisuu-

den rakentaminen voisi tapahtua esimerkiksi ympäristökasvatuksen ja konkreettisten kokeiluhank-

keiden tukemisella (Räikkönen 2013, 105). Muutosvaiheessa tukevaksi mahdolliseksi väyläksi Räik-

könen (2011, 103) puolestaan nimeää ammattiyhdistysliikkeiden ehdottaman oikeudenmukaisen siir-

tymän kokonaisuuden.  

2.3.4 Kestävä siirtymä 

Ekologisesti kestävästä työstä tehdyt avaukset sisältävät kaikki käsityksen yhteiskunnallisesta muu-

toksesta tai siirtymästä. Räikkösen (2016, 53) avauksessa se syntyy hidastamisesta, vanhan purkami-

sesta, uuden rakentamisesta ja tulevaisuuden luotaamisesta sekä tämän prosessin hallinnoimisesta. 

Toivasen ja Järvensivun (2018) katsaus työhön ekologisen jälleenrakennuksen aikana edellyttää, että 
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jokin ekologinen jälleenrakennus tehdään. UNEP:n ym. (2008) raportissa vihreiden töiden synty-

miseksi edellytetään niin ikään vihreän talouden toimintaympäristön luomista julkisen vallan taholta. 

Tämä monitahoinen keskustelu voidaan yhdistää käsitteellä kestävästä siirtymästä, joka määritelmäl-

lisesti sisältää julkisen vallan ohjaustarpeen (Hirvilammi ym. 2016, 306). Kestävän siirtymän käsit-

teellä tarkoitetaan etenkin pitkän aikajänteen tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista siirtymää, jonka 

merkittävänä osana toimii institutionaalinen ja poliittisten toimijoiden tuki (Hirvilammi ym. 2016, 

306; Jorgensen 2012; Markard ym. 2012). 

Siirtymää hahmoteltaessa korostetaan tarvetta monella tasolla samanaikaisesti tapahtuvalle muutok-

selle. Tämä edellyttää sekä ajattelutapojen, instituutioiden että yhteisöllisten käytäntöjen muutoksia 

(esim. Fisher-Kowalski & Rotmans 2009). Muutoksen nähdään alkavan erilaisista paikoista ja tapah-

tuvan samanaikaisesti useilla eri tasoilla (Hirvilammi ym. 2016, 306). Kuitenkin vasta silloin, kun 

moninaisilla muutoksilla on yhteinen suunta, ne voivat monistua ja levitä (esim. Fisher-Kowalski & 

Rotmans 2009). Samoin muutoksen hallinnoinnin tulisi tapahtua sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös 

– sekä tietoisesti suunnatussa muutoksessa että ihmisten ja yhteisöjen yksittäisten kestävöittämispyr-

kimysten myötä (Räikkönen 2016, 56). Myös konventionaalisemmassa vihreän talouden ajattelussa 

taloudessa toimivien kuluttajien tuki nähdään tärkeäksi yritysten toiminnan ja poliittisen kehyksen 

ohella (Hvid & Lund 2002, 8). 

Esitellyillä avauksilla on eronsa, mutta myös huomattavasti yhtäläisyyksiä. Usein toistuvia huomion-

aiheita niin kasvuun perustuvissa kuin siitä irtautuvissa näkemyksissä ovat paitsi julkisen ohjauksen 

tarpeen tunnistaminen, myös ympäristöongelmien ja niiden ratkaisemisen globaalin mittakaavan huo-

mioiminen ja hiilivuotokeskustelu, kestävän kehityksen ajatuksen eri ulottuvuuksien käyttäminen 

keskustelun järjestämisessä, uusien vaihtoehtojen esittäminen ja näiden mahdollistamisen peräänkuu-

luttaminen sekä oikeudenmukaisen siirtymän mukana kuljettaminen. Usein ekologisesti kestävän 

työn avaukset ovat poliittisesti latautuneissa yhteyksissä muodostuneita (Knuth 2019; Pearce & Stil-

well 2008; ks. UNEP ym. 2008). Lisäksi ekologisesti kestävän työn malleja hahmotetaan normatiivi-

sen tieteen, arvioiden ja skenaariotyön avulla (Räikkönen 2016, 15; ks. Kuusi 2013; Toivanen & 

Järvensivu 2018). Empiirisiä tarkasteluja suhteessa aiheen tärkeyden perusteluihin on vähäisesti. 

  



16 
 

3 Työmarkkinoiden edunvalvonnan näkökulmia ilmastonmuutokseen 
Institutionalisoituneet tahot, työelämän organisaatiot ja edunvalvontatahot ovat keskeisiä toimijoita 

ekologisesti kestävän työn rakentamiseksi (Fisher-Kowalski & Rotmans 2009; Hvid & Lund 2002, 

18). Yhtäältä niissä kiteytyy tietoa eri sektoreilta, ja toisaalta aiemmin tarkastellun perusteella voita-

neen todeta, että kestävä siirtymä tapahtuu vain, jos sen tapahtuvaksi tekemiselle on poliittinen tuki. 

Esimerkiksi Toivasen ja Järvensivun (2018) tarkastelema ekologisen jälleenrakennuksen aikainen 

työn ja työllisyyden todellisuus on mahdollista vain, jos poliittisesti päädytään toteuttamaan tällaiset 

jälleenrakennustoimet. Toimien toteutus ei tällöin ole lineaarinen prosessi, vaan tehtäviin valintoihin 

vaikuttavat olemassa olevat teollisen yhteiskunnan käytännöt sekä erinäiset valta-asetelmat (em. 56). 

Ilmastotoimien lisäksi työmarkkinoiden sääntelyn tavat ovat viime kädessä poliittisia kysymyksiä 

(Pyöriä ym. 2019, 161). Näin ollen on tarkasteltava myös sitä, miten tämän poliittisen säätelyn mää-

rittelemiseksi toimivat työmarkkinajärjestöt näkevät työn ja ilmastonmuutoksen suhteen. Vihreän ta-

louden avauksissa on puolestaan pidetty tärkeänä sitä, että työnantajien ja työntekijöiden edustus saa-

daan mukaan siirtymän suunnitteluun. Työmarkkinaosapuolten nähdään myös hyötyvän osallistumi-

sesta: työnantajat voivat saada liiketoimintamahdollisuuksia ja ammattiliitot siirtymän, jossa työlli-

syystilanne ja työolot pysyvät hyvinä siirtymän aikana ja sen jälkeen. Yhteistyötä ympäristönsuoje-

lussa on nähty tehtävän todennäköisimmin silloin kun kaikki voivat voittaa. (Eurofound 2009, 1, 4, 

7.)  

Valitsen tässä tutkielmassa laajemman kiinnostuksenkohteeni eli ilmastonmuutoksen ja työn suhteen 

tarkasteluun Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen asiantuntijoiden näkökulman. Tutkimuskysy-

mykseni on seuraava: 

Miten Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen asiantuntijat hahmottavat ilmastonmuutoksen ja työn 

suhteen ja tämän suhteen hallitsemisen? 

Tarkastelukulman rajautumiseen vaikutti aiemman tutkimuksen vähäisyys ja kiinnostukseni työn ja 

ilmastonmuutoksen retoriseen vastakkainasetteluun. Etenkin tarkasteltaessa näennäistä ristiriitaa 

työllisyystavoitteiden ja ilmastotavoitteiden välillä työllisyyden kasvun edistämisen keinoista neu-

vottelevat työmarkkinakeskusjärjestöt asettuvat aiheen ytimeen. Useilla työmarkkinakeskusjärjes-

töillä on omia ilmastopoliittisia linjauksia ja kannanottoja, ja vaikka työelämän toimialatasolla on 

enemmän välineitä tarttua kestävyyspyrkimyksiin (Kasvio 2014, 127), on järjestöillä rooli etenkin 

siirtymän hallinnointiin vaikuttavan yhteiskuntapolitiikan muovaamisessa (Bergholm 2015; Vesa, 

Kantola & Binderkrantz 2018). Toisaalta katson, että työmarkkinakeskusjärjestöissä tiivistyy tietoa 

työelämän eri sektoreilta, jolloin niiden kautta on mahdollista muodostaa kokonaiskuva aiheesta (vrt. 

Bogner & Menz 2009, 46–48). 
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Tätä tarkempaa tulokulmaa taustoitan kuvaamalla seuraavaksi lyhyesti sen, mitä työmarkkinakes-

kusjärjestöt ovat. Tämän jälkeen esittelen aiempaa kirjallisuutta siitä, miten niiden on nähty suhtau-

tuvan ilmastonmuutokseen. 

3.1 Työmarkkinakeskusjärjestöt yhteiskuntapolitiikan muotoilussa 

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat työmarkkinajärjestöjen kattojärjestöjä. Työmarkkinajärjestöjä puo-

lestaan ovat sekä työntekijöiden että työnantajien edunvalvojina toimivat järjestöt, joihin henkilöt tai 

organisaatiot liittyvät jäseniksi. Työntekijöiden järjestöjä ovat ammattiliitot ja professionaaliset jär-

jestöt (ks. Furåker 2008, 86). Ne valvovat jäsentensä etuja tarjoamalla palveluja ja toimimalla vaikut-

tamisen kanavana. Suurin osa suomalaisista kuuluu johonkin työntekijäjärjestöön – vuonna 2018 71 

prosentilla palkansaajista oli ammattiliiton tai vastaavan jäsenyys. (Findikaattori 2020.) Suomi onkin 

yksi maailman järjestäytyneimmistä maista, ja ammattiyhdistysliikkeellä on tunnustettu asema koko 

Pohjoismaissa (Bergholm & Bieler 2013, 62; Kasvio 2014, 72). Työnantajien järjestöt ovat niin ikään 

elinkeinoelämän intressiryhmiä, jotka asemoituvat tuotannon sosiaalisiin suhteisiin ja rakenteellisen 

vallan tasoihin (Bergholm & Bilder 2013, 60). Työmarkkinajärjestöjen voidaan myös katsoa ilmen-

tävän työelämän suhteita. Nämä yksilösuhteista ryhmä- ja järjestötasoon kattavat suhteet määrittävät 

työehtosopimusten, lakien, käytännön tapojen ja käyttäytymisnormien myötä työelämän sosiaalista 

järjestelmää (Asp & Peltonen 1991, 121). Furåker (2008, 69, 75) huomauttaa näiden suhteiden olevan 

asymmetrisiä, sillä työnantaja on pääsääntöisesti se, kuka päättää, kenet työllistää ja ketä ei, ja työn-

tekijän on määrätyn autonomisuuden puitteissa toteutettava työ työnantajan määräämällä tavalla (Fu-

råker 2008, 69, 75).  

Työmarkkinajärjestöillä on ollut historiallisesti ja on edelleen keskeinen rooli yhteiskuntapolitiikan 

muotoilussa Suomessa (Bergholm & Bieler 2013; Vesa, Kantola & Binderkrantz 2018, 252–253; 

Masner 1981). Historiassaan järjestöjen ja valtioiden välillä on ollut kaksoissidos, jonka myötä valtio 

osallistui työmarkkinajärjestöjen sopimiseen ja järjestöt saivat aktiivisen roolin sosiaalipolitiikan 

muotoilussa (Bergholm & Bieler 2013, 59). Valtio onkin nähty työnantajien ja työntekijöiden ja näi-

den järjestöjen ohella kolmantena työmarkkinaosapuolena (Asp & Peltonen, 123). Kaksoissidokseen 

perustuva toimintatapa muotoutui toisen maailmansodan jälkeen, ja sen myötä syntyneen korporatis-

tisen toimintamallin1 on nähty olleen olennainen osa suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystä. Esi-

merkiksi tulopoliittiset neuvottelut, joissa työntekijöiden ja työnantajien edustajat sekä valtio neuvot-

telivat yhdessä työmarkkinasopimuksista, olivat keskeinen osa suomalaista poliittista taloutta aina 

vuoteen 2007 asti, jolloin työnantajat irtautuivat järjestelmästä. Neuvotteluissa sovittiin koko taloutta 

 
1 Korporatismilla viitataan intressiryhmien institutionalisoituneeseen asemaan yhteiskuntapolitiikan valmistelussa ja 
toimeenpanossa (ks. Vesa, Kantola & Binderkrantz 2018, 239–240). 
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koskevista palkkatasoista sekä esimerkiksi työturvallisuudesta, työtunneista, vanhempainvapaista, 

työttömyyskorvauksista ja eläkkeistä. (Bergholm & Bieler 2013, 59; ks. myös Masner 1981.) Neu-

vottelujärjestelmällä on myös ylläpidetty yhteiskuntarauhaa (esim. Masner 1981). Vaikka työmark-

kinajärjestöt nimellisesti kiinnittyvät työmarkkinoiden käsitteeseen2, niiden toimialaan on siis vasti-

naisten työmarkkinoiden ohella kuulunut laajemminkin työllisyysjärjestelmästä neuvottelemista.  

Vaikka työmarkkinajärjestöillä katsotaan edelleen olevan vaikutusvaltaa yhteiskuntapolitiikkaan, 

ovat työmarkkinasuhteet olleet muutoksessa ja korporatistinen järjestelmä osittain muuttunut keski-

tettyjen sopimusten tekemisen vähennyttyä (Bergholm & Bieler 2013, 60, 62; Elomäki ym. 2019). 

Työnantajatahojen irtautuminen – esim. keskusjärjestösopimusten irtisanominen Elinkeinoelämän 

keskusliiton toimesta vuonna 2017 ja Metsäteollisuus ry:n irtautuminen työehtosopimustoiminnasta 

– ja työvoiman järjestäytymisen väheneminen aiemmasta ovat haastaneet asetelmaa jo 80-luvulta asti 

(Jakonen 2015, 104; YLE 2020). Kuitenkin samojen insitutionalisoituneiden ryhmien, elinkeinoryh-

mien ja ammattiliittojen, joilla oli etuoikeutettu pääsy politiikan valmisteluun korporatismin kulta-

aikaan, on havaittu olevan tuossa roolissa myös nyky-Suomessa (Vesa, Kantola & Binderkrantz 2018, 

252–253). Työmarkkinajärjestöillä keskusjärjestöineen on historiallisesti vakiintunut asema työn te-

kemisen eri sektoreiden asiantuntijoina, joilla on vaikutusvaltaa valtiolliseen yhteiskuntakehittämi-

seen. Tämä tekee näiden järjestöjen kantamasta asiantuntijatiedosta myös relevanttia tarkastelun kan-

nalta (vrt. Bogner & Menz 2009, 52). Lisäksi tarkastelusta tekee mielenkiintoista se, että pohjoismai-

sessa korporatismissa työmarkkinoiden kolmikantajärjestelmä on vaikuttanut erityisesti ympäristö-

politiikan linjaan, ja työmarkkinajärjestöillä on ollut ympäristöjärjestöjä vahvempi vaikuttamisasema 

(Gronow & Ylä-Anttila 2016). 

3.2 Ympäristö työmarkkinanäkökulmissa 

Työmarkkinaosapuolten on havaittu painottavan keskustelua järjestävän kestävyyden käsitteessä eri 

ulottuvuuksia. Siinä missä työntekijäpuolella ammattiyhdistysliike on korostanut työllisyyttä, elin-

keinoelämän havaitaan olleen talousmieltynyt (Eurofound 2006, 6; Husøy 2007, 114; Kasvio 2014, 

239). Kaikkiaan työmarkkinajärjestöt ovat aiemmin näyttäytyneet status quon puolustajina, ja 70–80-

luvuilla työn edustajat ja ympäristöliike olivat asemoituneet vastatusten näkemään toisensa jopa uh-

kana (Hvid & Lund 2002, 3). Työmarkkinatoimijat on nähty osittain vääjäämättömään ympäristökrii-

siin johtavan tuotannon juoksumaton3 tukijoina (Hyde & Vachon 2019). Suomessa 

 
2 Työmarkkinoiden määritelmä sidotaan sosiologiassa usein työn ostamisen prosesseihin, muun muassa työnhakuun, 
työvoiman etsintään ja valikoitumiseen. Taloustieteellisesti työmarkkinoilla puolestaan tarkoitetaan työvoimaresurs-
sien jakautumisen tilaa, jossa etenkin työvoiman hinta määrittyy. (Fevre 1992, 9–15, 19; Furåker 2008, 14–15.) 
3 Tuotannon juoksumatto (eng. treadmill of production) on Schaibergin ajatuksiin pohjaava ympäristösosiologian teo-
ria, jossa ihmisten ajatellaan olevan riippumattomia jatkuvasta luonnosta saatavasta energiavirrasta. Kapitalismin 
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yhteiskuntapolitiikan muotoiluun osallistuvien työmarkkinajärjestöjen on myös katsottu olevan vähi-

ten ekologisia näkemyksissään asettaen taloudelliset arvot ekologisten yläpuolelle (Gronow & Ylä-

Anttila 2016). Joissain maissa työmarkkinajärjestöjen on kuitenkin havaittu myös osallistuvan aktii-

visesti ympäristöpoliittiseen keskusteluun, julkaisevan vihreitä aiheita käsittelevää kirjallisuutta ja 

järjestävän koulutusta sekä työntekijöille että työnantajille (Eurofound 2009, 4, 6). Suomessa eri tahot 

ovat olleet vihreän talouden ideoiden, esimerkiksi ekosysteemipalveluiden ja talouden käsitteen mur-

roksen hallinnan perustavoitteista yhtä mieltä. Eriytyneemmällä tasolla painotuserot kuitenkin säily-

vät: elinkeinoelämä on painottanut energian ja kuljetusten kustannusten alhaisuutta työllisyydelle 

keskeisenä tekijänä, ja kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksien ja työllisyysvaikutusten esillä pitä-

minen on ollut pikemminkin vihreän liikkeen kärkenä. (Kasvio 2014, 159, 162.)  

Aiemmin tutkitut suomalaisen työelämän avainhenkilöiden ajatukset kestävästä työstä olivat 2010-

luvun alussa pääsääntöisesti reformistisia (Räikkönen 2014). Maapallon kantokyvyn rajojen ongelma 

ja siihen vastaamisen tarve tunnistettiin laajasti, kuin myös ympäristöhuolen ja työllisyyttä koskevan 

yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohtaamattomuus. Tietoisuus ekosysteemien ylikäytöstä ei kuiten-

kaan ollut läpäissyt koko yhteiskuntaa, vaikkakin esimerkiksi degrowth oli kuitenkin mainittu. Ta-

louden katsottiin tuolloin dominoivan keskustelua. Ympäristön kannalta kestävän työn edistäminen 

jäi rajalliseen rooliin kansallisen työllisyyspolitiikan muotoilussa. (Kasvio 2014, 166, Räikkönen 

2014, 26–27.) Näkemyksissä näkyi eri asenteita kunnianhimoisempien ympäristö- ja ilmastotoimien 

peräänkuuluttamisesta ilmastonmuutoksen olemassaolon hienovaraiseen kyseenalaistamiseen. Muu-

toksen kuitenkin ajateltiin tulevan nuoremman sukupolven mukana, sillä nuorten ajateltiin olevan 

työelämässä ympäristöarvokeskeisempiä. (Kasvio 2014, 162, 166–167.)  

Kansainvälistä työtä ja ilmastonmuutosta silloittavaa tarkastelua on tehty lähinnä ammattiliittojen nä-

kökulmasta (vrt. Pearce & Stillwell 2008). Työnantajat mukaan lukevia huomioita on joitakuita. Osa 

työmarkkinasuhdeteoriasta on ehdottanut, että työntekijöiden ja työnantajien yhdessä neuvottelemat 

työllisyyssuojasäännökset voivat tehdä yrityksistä sopeutuvampia muutokseen vähentäessään epävar-

muutta ja konfliktien mahdollisuuksia (esim. Kelly 2004). Menenez-Filhon, Ulphin ja Van Reenen 

(1998) tarkastelussa liittojen neuvottelemat palkkatasot kuluttivat tuottavuutta ja ajoivat yritykset in-

vestoimaan enemmän innovaatioihin henkilöstökulujen vähentämiseksi. On myös tarkasteltu sitä, 

johtaako työntekijöiden osallisuus yritysten parempaan ympäristölliseen suoriutumiseen (ks. Hyde & 

Vachon 2018, 272). Työnantajatahojen on myös havaittu huolehtineen ympäristönsuojeluun liittyvän 

 
vaatima jatkuva kulutus edellyttää ympäristölle tuhoavaa lisäenergian ja luonnonresurssien kulutusta. (Ks. Hyde & 
Vachon 2019, 269.) 
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sääntelyn vaikutuksista paikallisten yritysten kilpailukykyisyyteen maailmanmarkkinoilla (Euro-

found 2009, 6).  

Työntekijäpuolen ympäristönäkemyksistä on niin ikään useita eri havaintoja ja tulkintoja. Perintei-

sessä näkökulmassa ammattiliitot on nähty erityisintressiryhminä, jotka hakevat ensisijaisesti mate-

riaalisia hyötyjä jäsenilleen piittaamatta muista seurauksista. Suhteessa ympäristöön tämä voi tarkoit-

taa esimerkiksi saastuttavien voimalaitosten ja muiden vanhojen ei-ympäristöystävällisten töiden 

puolustamista. Ammattiliittojen on nähty myös tyrmäävän ympäristönsuojelupyrkimyksiä suojellak-

seen jäseniään irtisanomisilta. (Hyde & Vachon 2018, 269.) 

Ympäristönsuojelun on myös nähty asettuneen linjaan työntekijöiden etujen kanssa (Hyde & Vachon 

2018, 272). Tavoite ajaa jäsentensä terveyttä ja turvallisuutta asettuu tässä näkemyksessä materiaa-

listen etujen edelle siten, että ympäristöuhista on tullut yksi myös työntekijöiden terveyttä ja turval-

lisuutta uhkaava tekijä, joihin liike pyrkii puuttumaan. Käsitys etujen yhtenevyydestä on paikannettu 

kestävän kehityksen idean ensiesittelyyn vuonna 1987 (Rosemberg 2012; Martín Murillo 2012, Olsen 

& Kemter 2012). Ympäristöasioiden käsittely laajeni työympäristöön keskittyneestä näkökulmasta 

hiilidioksidipitoisuuden nousun asettamien haasteiden ja siirtymäkeinojen tarpeiden tunnistamiseen 

ja ilmastonmuutoksen asettaman konkreettisemman uhan myötä ilmastolinjausten ja yksityiskohtais-

ten ilmastotoimiesitysten laatimiseen asti (Martín Murillo 2012, 33; Olsen & Kemter 2012, 22, 47). 

Vastakkaisuuden näkemyksestä poiketen ammattiyhdistysliike on myös tehnyt yhteistyötä ympäris-

töliikkeen toimijoiden kanssa jo ennen kestävän kehityksen ajatuksen tiivistymistä, osallistunut tär-

keisiin ympäristökokouksiin (mm. 1972 Tukholma; 1992 Rio; 2002 Johannesburg) ja osallistunut 

työpaikan ekologisemmaksi muuttamisen toimenpiteisiin useilla teollisuuden sektoreilla (Hyde & 

Vachon 2018, 270–272; Martín Murillo 2012; Rosemberg 2012).  

Ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin heräämisestä huolimatta konkreettisten toimien edistämisen tiellä 

ovat olleet intressiristiriidat tarvittujen toimien mittakaavasta, aloitusajankohdasta ja prioriteeteista 

(esim. Martín Murillo 2012, 31; Rosemberg 2012, 22). Lisäksi, kuten Räikkönen (2014) on havainnut 

suomalaisessa kontekstissa, myös kansainvälisessä keskustelussa erilaiset reformistiset näkökulmat 

ovat olleet dominoivia: Ympäristöongelmiin on ajateltu voitavan vastata integroimalla ympäris-

tönäkökulma olemassa oleviin järjestelmiin. Näin ajateltuna olemassa oleva poliittiset, taloudelliset 

ja sosiaaliset instituutiot voisivat huolehtia ympäristöongelman ratkaisusta esimerkiksi asettamalla 

sille hinnan (Hajer 1995, 25). Samoin usko teknologisen kehityksen tarjoamiin ratkaisuun on ollut 

vahvaa. Rosemberg huomauttaa, että vaikka näihin ajatuksiin perustuva vihreä kasvu on parempi 

vaihtoehto kuin ”business-as-usual”, se kuitenkin luottaa lähes sokeasti markkinamekanismiin eikä 

juurikaan käsittele sosiaalista oikeudenmukaisuutta eikä sosiaalisen ulossulkemisen prosesseja. Myös 
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radikaalimman systeemisen muutoksen mahdollisuuteen osoittavia ehdotuksia on kuitenkin nähty 

(Rosemberg 2012, 21–23). 

Ammattiyhdistysliikkeen voidaankin nähdä olleen ympäristökeskustelun alusta asti mukana vaati-

massa integroituja lähestymistapoja ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen sekä kietoneen kes-

tävän kehityksen käsitteen sosiaalista ja ekologista ulottuvuutta yhteen niin, että ne on nähty toisiaan 

mahdollistavina osapuolina. Ammattiyhdistysliikkeen mukanaolo keskustelussa sen alusta asti on 

johtanut siihen, että työntekijöiden oikeuksien huomiointi on päätynyt sisäänrakennetuksi useimpiin 

vihreän talouden määritelmiin (Martín Murillo 2012; Rosemberg 2012, 16). Toisaalta ammattiyhdis-

tysliike on nähnyt radikaalimmat, vihreän kasvun teoriaa kritisoivat ja vähemmän materiaalisia elä-

mäntapoja ehdottavat avaukset kehitykselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille vastakkaisena ehdotuksena 

(Rosemberg 2012, 23). Ammattiyhdistysliike ei myöskään ole yhtenäinen asian suhteen, vaan sellais-

ten alojen, joissa ympäristöongelmat vaikuttavat suoraan työntekijöiden terveyteen, on huomattu ot-

taneen asian tiukemmin omakseen kuin sellaisten, joihin nämä eivät suoraan vaikuta (Martín Murillo 

2012, 35). Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna näkökulmat ovat eroavia myös sen mukaan, tarkas-

tellaanko kehittyvää vai kehittynyttä maata (Martín Murillo 2012, 35). Samoin on havaittu, että 

vaikka ammattiliittojen johtajat olisivat tietoisia ympäristökriisistä, alempien tasojen toimijat kenties 

näkevät nämä asiat marginaalisina suhteessa päävastuualueisiinsa (Rosemberg 2012, 23). Työnteki-

jälähtöistä ympäristöystävällisempiin toimitapoihin siirtymistä puolestaan ovat joskus jarruttaneet 

havainnot ja pelko yritysten siirtymisestä kehittyvään maailmaan, jossa palkkakustannukset ovat pie-

nempiä ja työ- ja ympäristösääntely vähäisempää (Martín Murillo 2012, 36). 

3.2.1 Oikeudenmukainen siirtymä 

Etenkin työntekijäpuolella mutta myös akateemisessa kirjallisuudessa kestävän siirtymän ehdoksi 

nähdään sen legitiimiys niiden parissa, joihin se vaikuttaa (McNeill & Williams 2007, 217; Räikkö-

nen 2011, 128). Esimerkiksi McNeill ja Williams katsovat, että rakenteellinen työttömyys on välttä-

mätöntä, jos yhteiskunnat muunnetaan ekologisesti kestäviksi mutta myös havaitsevat, että työllisyy-

teen vaikuttaville ympäristötoimille on esiintynyt vahvaa vastustusta. Ympäristösääntely voi vaikut-

taa moninkertaisesti sellaisiin yhteisöihin, joissa paikallistalous on tiukasti riippuvainen supistetta-

vasta alasta. Tällaisia katsotaan olevan etenkin maaseudulla, jossa vaihtoehtoisia työllisyyden muo-

toja on vaikea löytää ilman alan- tai paikanvaihtoa. (McNeill & Williams 2007, 217–218.) Myös 

UNEP:n ym. (2008, 27) vihreiden töiden raportissa talouden rakennemuutoksella tunnistetaan olevan 

valtava vaikutus työntekijöihin ja yhteisöihin.  

Legitiimiyden rakentajaksi ja kestävän siirtymän hallinnan välineeksi on muodostunut oikeudenmu-

kaisen siirtymän ajatus. Käsitteen alun perin lanseerannut ITUC (International Trade Union 
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Confederation) määritteli sen kestävämpään yhteiskuntaan siirtymisen sujuvoittamisen välineeksi, 

joka edistäisi vihreän talouden synnyttämiä kunnollisia työpaikkoja ja toimeentuloa kaikille. Käsit-

teeseen tiivistyi sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden toisiaan tukevan luonteen ajatus. (Rosemberg 

2012, 19.) Siinä julkilausuttiin tarve kestäville sijoituksille, jotka luovat kunnollisia työpaikkoja, 

tarve proaktiivisella koulutukselle ja taitojen päivittämisen politiikkaohjelmille, tarve varmistaa vuo-

rovaikutus liittojen, työnantajien ja muiden sidosryhmien välillä, tarve tukea tutkimusta ja ilmasto-

politiikan sosiaalisten ja työllisyysvaikutusten aikaista arviointia sekä tarve kehittää sosiaaliturvame-

kanismeja ja luoda olosuhteet paikallisille taloudellisen monimuotoistamisen suunnitelmille (ks. Ro-

semberg 2019, 20). Myös pyrkimykset vihreiden työpaikkojen lisääntymisestä on haluttu asemoida 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden agendalle niin, että vihreä työ on paitsi ympäristön kannalta kestä-

vää, myös hyväpalkkaista, turvattua ja korvatessaan epäekologisen työn sijaitsee samassa yhteisössä 

ja kohdistuu samalle työntekijälle (Pearce & Stillwell 2008, 132).  

UNEP:n ym. (2008, 27) esityksessä oikeudenmukaisen siirtymän ideaa tarjottiin paitsi käsitteen al-

kuperäisen, ammattiyhdistysliikkeen parissa muodostuneen muotoilun mukaisesti työntekijöille, 

myös työnantajille suunnatuksi julkisen sektorin tueksi ja avustukseksi silloin kun sitä tarvitaan. Yh-

täältä tämä oikeudenmukaisen siirtymän käsitteen pitäminen mukana vuorovaikutuksellisissa keskus-

teluissa ja toisaalta elävänä ja kehittyvänä ideana on ollut ammattiyhdistysliikkeen intressi. Oikean-

mukaisen siirtymän käsitteen käytön yleistyminen ja depolitisaatio voivat kuitenkin johtaa myös sen 

alkuperäisten sisältöjen haalenemiseen. (Rosemberg 2012, 26; vrt. Davidson 2019.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 
Ilmastonmuutoksen ja työn suhteen tarkastelemiseksi sovellan tutkielmassa laadullista temaattista 

analyysia. Tarkastelun pääasiallisena aineistona käytän asiantuntijahaastatteluja työmarkkinakeskus-

järjestöjen ilmastonmuutokseen perehtyneiltä asiantuntijoilta. Toissijaisena aineistona, haastatteluja 

taustoittamassa ja täsmentämässä käytän järjestöjen verkkosivuilta kerättyjä ilmastonmuutosta käsit-

televiä linjaus- ja selvitysdokumentteja. Kuvailen seuraavaksi tutkimusasetelman, käytetyt aineistot, 

tutkimusmenetelmän sekä tutkimusasetelmaan kietoutuvat tutkimuseettiset ja -poliittiset huomiot. 

4.1 Tutkimusasetelma ja metodologia 

Asiantuntijatieto toimii pääasiallisena tutkimusaineistona sen monipuolisuuden ja syvyyden vuoksi. 

Asiantuntijahaastattelut ovat tapa päästä käsiksi aiemmin tuntemattoman tutkimusaiheen keskeisiin 

teemoihin ja hahmottaa mahdolliset tutkimuksen rajaamisen tavat. Asiantuntijat toimivat tässä myös 

informantteina, joiden kautta on mahdollista päästä käsiksi eksklusiiviseen tietoon ja kokemukseen 

tutkittavasta aiheesta. Lisäksi haastattelemalla useita asiantuntijoita työmarkkinoiden eri tahoilta on 

mahdollista uudelleenkonstruoida ja trianguloida myös poliittisesti eri pohjalta syntynyttä tietoa sa-

masta aiheesta ja muodostaa siten intressitahoista irrallinen, analyyttinen kokonaiskuva. Uudelleen-

konstruoivan otteen mukaan lukemisen myötä tässä tehty tutkimus tarkastelee siis paitsi asiantunti-

joiden hallussaan pitämää tietoa, myös asiantuntijoiden roolissaan tekemiä tulkintoja tutkimusai-

heesta. (Ks. Bogner & Menz 2009, 46–48; ks. myös Alastalo, Åkerman & Vaittinen 2017, 219.) Työ-

markkinakeskusjärjestöissä työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksillä on myös sosiaalista rele-

vanssia ja vaikutusvaltaa työn ja ilmastonmuutoksen välisen suhteen yhteiskunnallisen hallinnan 

suunnittelussa (vrt. Bogner & Menz 2009, 52). Heidän näkemyksensä ovat relevantti osa sitä norma-

tiivista pohjaa, jolle sekä ilmastonmuutoksen että työn yhteiskunnalliset käsittämistavat rakentuvat, 

ja siten itsessään huomionarvoisia.  

Metodologisesti haastatteluissa koottua tietoa käsitellään todellisina asiaintiloina. Suhtautumista asi-

antuntijatietoon voisi kuvailla faktanäkökulmaksi. Lausumat nähdään tällöin kuvauksina työn ja il-

mastonmuutoksen suhteen todellisuudesta haastatteluhetken Suomessa. Tosiasiatietona käsiteltävään 

aineistoon on oleellista soveltaa lähdekritiikkiä. (Alasuutari 1990, 90–99.) Tämä tapahtuu tutkiel-

massa aiemman kirjallisuuden ja haastatteluaineiston keskusteluttamisen sekä tutkimusasetelman ja 

-aineiston tutkimuspoliittisten seikkojen avaamisen myötä. 

Faktanäkökulman ensisijaisuuden ohella analyysissä on myös diskursiivinen taso. Kielen sosiaalista 

todellisuutta tuottavan luonteen (esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 14) huomiotta jättäminen 

rajaisi pois olennaisia havaintoja kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska työmarkkinakeskusjärjestöjen 

ja näissä työskentelevien asiantuntijoiden tieto on myös poliittisesti latautunutta, on tarpeen 
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huomioida paitsi se, mitä sanotaan, myös se esittämisen kehys, johon tämä sisältö asetetaan. Se, mitkä 

faktoista esitetään varmoina ja suoraan, ja mitkä taas sivuhuomioina tai esimerkiksi teoreettisina, vä-

hemmän käytännön työssä näkyvinä mutta kuitenkin olemassa olevina näkökulmina, liittyy tiiviisti 

siihen, mikä työmarkkinakeskusjärjestöjen kokonaisnäkemys ja sijoittuminen ilmastonmuutoskes-

kusteluun lopulta on. Toiseksi useat lausumat rakentuivat epävarmuuden ja tulevaisuuden asiantilojen 

arvioiden, eivät yksiselitteisen tiedon varaan. Työmarkkinapoliittisesti sitoutuneelta pohjalta esitetyt, 

epävarmuutta sisältävät arviot tulevaisuudesta ovat osaltaan toivotun tulevaisuudenkuvan edistämistä 

edunvalvonnan keinoin. Tällöin asiantuntijoiden puhetta on vaikea tulkita ilman, että sen ymmärtää 

myös tekona (esim. Alasuutari 2011, 56–57).  

4.2 Aineisto  

Asiantuntijahaastattelujen kerääminen on alkanut haastateltavien kartoittamisesta ja haastattelupyyn-

nöistä. Haastateltavien valikoituminen määrittää aineiston sisältöä ja luonnetta, mikä on tärkeä huo-

mioida analyysia tehtäessä. Olen seurannut haastateltavien kartoituksessa konstruktionistista käsi-

tystä asiantuntijuudesta. Siinä asiantuntijuuden katsotaan olevan sekä asiantuntijuutta etsivän tutkijan 

tulkinnan että yhteiskunnallisten prosessien eli koulutuksen, erikoistuneisuuden ja funktionaalisen 

eliitin jäsenyyden perusteella muodostuva konstruktio. Lisäksi haastateltavien valintaa on ohjannut 

materiaalinen viitekehys eli sen hahmottaminen, ketkä esimerkiksi julkaisevat aihetta koskevaa kir-

jallisuutta, ovat aktiivisia aiheen organisaatioissa, ovat saavuttaneet relevantteja pätevyystodistuksia 

ja toimivat keskeisissä positioissa tutkittavalla kentällä. (Bogner & Menz 2009, 49–50.) 

Lähestymäni asiantuntijat ovat valikoituneet työn ja työmarkkinoiden nykytilasta runsaasti tietävien 

järjestöjen palveluksessa olevien asiantuntijoiden joukosta ilmastopoliittisten asiakirjojen, julkaisu-

jen ja mediamainintojen perusteella. Haastateltaviksi on noussut henkilöitä, jotka ovat asiantuntijan 

tai johtavan asiantuntijan asemassa työmarkkinajärjestöissä ja jotka on osoitettu lisätietojen lähteeksi 

ilmastopolitiikkaa koskevissa asioissa tai jotka ovat kommentoineet ilmastoaihetta mediassa. Vaikka 

tutkijan omat valinnat ja päätelmät muodostavat tässä osan asiantuntijuuden määrittämisestä, myös 

viitekehyksen ehdot täyttyvät (ks. Bogner & Menz 2009, 50–52). Myös työmarkkinakeskusjärjestö-

jen vähäinen määrä ja se, että niillä on paljon muitakin toimintoja kuin ilmastopolitiikka, rajaa rele-

vantin asiantuntijuuden suhteellisen pieneen joukkoon ihmisiä. Relevanttien henkilöiden vähäinen 

lukumäärä on johtanut myös lumipallo-otantamaiseen vahvistukseen haastateltavien kartoituksessa, 

sillä osa haastateltavista nimesi itse muiden työmarkkinajärjestöjen aiheeseen perehtyneitä tahoja (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 74–75). Varmistaakseni vielä haastateltavan asiantuntijuuden relevanssin 

olen kuvaillut aiheeni ja kohderyhmäni haastatteluja pyytäessäni ja haastattelun aluksi varmistanut, 

että henkilö koki olevansa pätevä vastaamaan kysymyksiin aiheesta.  
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Olen tavoittanut haastateltavaksi edustajia kuudesta järjestöstä: Elinkeinoelämän Keskusliitosta 

(EK), Suomen Yrittäjistä (SY), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK), korkeakoulutet-

tujen etujärjestö Akavasta, Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitosta (STTK) sekä Suomen 

Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä (SAK). Haastattelut ovat kestäneet 55–80 minuuttia ja ne on tehty 

tammi–maaliskuussa 2020. Niistä viisi on toteutettu kasvokkain Helsingissä järjestöjen omissa ti-

loissa ja yksi etäyhteydellä videopuheluna. Haastattelutapaa voitaisiin kuvailla teemahaastatteluksi, 

mutta kunkin haastattelun kulusta riippuen ne ovat sisältäneet myös avoimen haastattelun piirteitä 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 65–67). Haastatellessani mukanani on ollut haastattelurunko keskuste-

lun ylläpitämiseksi ja yhtenäisten haastattelujen varmistamiseksi (ks. Liite 1). Enimmäkseen kuiten-

kin jo pelkkä ”mitä ilmastonmuutos tarkoittaa työlle teidän näkökulmastanne” on avannut keskuste-

lun eri teemoihin. Kysymyksiä on tarkennettu tarvittaessa niin, että haastattelurungon aiheet tulevat 

katetuiksi, mutta annettu pääosassa tilaa haastateltavan asiantuntijuudelle ja sille, mistä näkökulmista 

he aihetta lähestyvät. Kuvailtu teemahaastattelumainen ote, jossa kysymyksiä voi tarkentaa ja syven-

tää vastausten perusteella ja tilanteen pysyy paikoittain keskustelunomaisena, sopii asiantuntijoiden 

haastattelemisen tarkoitusperiin (Bogner & Menz 2009; Tuomi & Sarajärvi 2018, 65). Haastattelut 

on litteroitu tekstiksi juoksevasti aineistonkeruuprosessin yhteydessä. Aineistoteksti on sisällöltään 

hyvin tiivistä ja asiantuntijoiden kertomat näkemykset rikkaita ja monitahoisia. Tiiviitkin vastaukset 

tuovat esiin kunkin asiantuntijan tulokulman ja priorisoimat seikat. Haastattelukysymykset ovat olleet 

avoimia avauksia. Tällöin jo tapa, jolla niihin on tartuttu, muodostuu olennaiseksi analyysin osaksi.  

Haastateltavien asiantuntemus edustaa asiantuntijatiedon eri lajeja: teknistä, arkitietoa systemaatti-

sempaa ja täsmällisempää tietoa; prosessitietoa työmarkkinoiden toiminta- ja tapahtumaketjuista sekä 

vuorovaikutustavoista; ja tulkitsevaa tietoa, joka ilmentää subjektiivisten orientaatioiden, sääntöjen, 

näkökulmien ja tulkintojen kokoamisen perusteella muodostettua kuvaa kyseessä olevasta aiheesta 

(vrt. Bogner & Menz 2009, 52–53). On huomattava, että haastateltavat ovat saattaneet haastatteluissa 

korostaa esimerkiksi sitä, ettei keskusjärjestötasolla ole yksityiskohtaista tietoa käytännön muutok-

sista työn ruohonjuuritasolla ja että monin paikoin henkilön koulutustausta vaikutti näkyvästi tämän 

valitsemaan lähestymistapaan. Pyrin analyysissa huomioimaan nämä vaihtelut tiedon luonteessa.  

Osa haastatteluista puhutusta tiedosta on vajaata. Haastateltavat ovat saattaneet esimerkiksi viitata 

johonkin käsitteeseen tai aiheeseen (esim. tuulivoiman kannattavuus, oikeudenmukaisuusnäkökul-

mat) tarkentamatta sitä enempää. Näin haastatteluiden laaja-alainen ja avoin lähestymistapa on mah-

dollistanut sellaisten yhteiskuntapolitiikan osa-alueiden, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen, nousemi-

sen vapaasti esiin. Fokus ilmastonmuutoksessa ja haastattelutekniset seikat (esim. ajan rajallisuus) 

tekevät sivuteemoihin syventymisestä kuitenkin käytännössä mahdotonta haastattelutilanteen 
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puitteissa. Tällaisia tarkentamatonta tietoa sisältäviä lausuntoja käsitellään analyysissa sellaisenaan 

pyrkimättä täsmentämään niitä enempää. Kuitenkin silloin, kun eri puhujat esittävät samasta asiasta 

lausuntoja, niitä tarkastellaan rinnakkain ja huomioidaan siten se, minkä kukin asettaa etusijalle tai 

nostaa ensimmäisenä esiin ja pureudutaan näin näkökulmaeroihin. Niissä aiheissa, joita ei ole läpiko-

taisin käsitelty jokaisessa haastattelussa, ei voida kuitenkaan tietää, millaisen näkökulman kukin asi-

antuntija olisi tarkennusta kysyttäessä asiaan esittänyt tai olisiko heidän käsityksensä muiden esitel-

tyjen näkemysten kanssa yhtenevä vai eriävä.  

Aineistoa analysoitaessa tulee myös muistaa, että haastateltavan lausunnot ovat vuorovaikutustilan-

teen osia, ja tähän liittyvät valta-asemat ja odotukset voivat vaikuttaa saatavaan aineistoon. Asiat 

sanotaan aina valitulle yleisölle, jolloin haastattelijan kompetenssi, ammatillinen tausta, normatiiviset 

orientaatiot ja asenteet sekä vaikutusvalta tutkittavalla kentällä voivat vaikuttaa haastateltavan lau-

suntoihin. (Alastalo, Åkerman & Vaittinen 2017, 227; Bogner & Menz 2009, 34, 57.) Haastatteluti-

lanteissa on ollut ajoittain selvä valta-asema, jossa epäpätevä opiskelija haastattelee aiheen parissa 

ansioituneesti työskennellyttä johtavaa asiantuntijaa. Joissain haastatteluissa on ollut mukana tasa-

vertaisemman keskustelun elementtejä, ja tilanteet ovat muistuttaneet yhteisen kiinnostuksen kohteen 

pohtimista yhdessä. Lisäksi myös asiantuntija–tutkija-asetelma näkyy lausunnoissa: Osa haastatelta-

vista on lausunnoissaan varovaisia välttäen kommentoimasta asioita, joista eivät varmuudella tiedä. 

Osa taas antaa selkeän normatiivisesti latautuneen, järjestön poliittisista tavoitteista kumpuavan epä-

varmuuden kuulua lausunnoissa, ja se ikään kuin kuuluu asiaan.  

Haastatteluaineiston lisäksi tutkielmassa on käytetty tarkasteltujen järjestöjen julkaisemia ilmastolin-

jausasiakirjoja ja omia selvityksiä (ks. Liite 3). Linjauksia ja selvityksiä on tehty työmarkkinakeskus-

järjestöissä eri kehystyksin, eri ajankohtina ja eri määrä – esimerkiksi SAK:n verkkosivuilla tarjotaan 

neljä eri ilmastolinjaukseksi tai -selvitykseksi tulkittavaa dokumenttia tai verkkosisältöä ja Akavan 

verkkosivuilla yksi. Haastatteluaineisto muodostaa näitä yhtenäisemmän ja ajantasaisemman kat-

sauksen aiheeseen ja toimii siksi ensisijaisena aineistona, jota kirjallinen materiaali täsmentää ja täy-

dentää. Linjauspaperit eivät ole olleet mukana aineiston systemaattisessa teemoittelussa, vaan ana-

lyysin ydinhuomiot on rakennettu haastatteluaineiston pohjalta. Käytän kirjallista materiaalia kuiten-

kin järjestöjen ilmastokannoista haastatteluissa sanotun täsmällisempään ja laajempaan kuvailuun 

sekä kokonaiskuvan muodostamiseen.  

4.3 Tutkimusmenetelmä ja analyysiprosessi 

Tutkielmassa tehtävä analyyttinen työ on alkanut tutkimusrajauksen rakentamisesta sekä haastattelu-

tilanteessa ja litteroidessa tapahtuvasta kertyvän aineiston hahmottamisesta. Tutkielma on laadulli-

selle tutkimukselle tyypillisellä tavalla muovautunut sen tekemisen prosessin aikana (ks. esim. 
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Kiviniemi 2010). Oman ymmärrykseni lisääntyminen ilmastonmuutoksen ja työn suhteesta on johta-

nut valikoimaan ja rajaamaan tarkasteltavia aiheita ja välineitä tutkielman teon myötä. 

Menetelmän pohjana on abduktiivisen päättelyn periaate. Timmermans ja Tavory (2012, 167) esittä-

vät abduktion olevan keskeinen periaate empirian perusteella muodostuvien teoreettisten näkemys-

ten, esimerkiksi yleisten mekanismien – luomisessa ja hahmottamisessa. Siinä uusia hypoteeseja ja 

teoreettisia huomioita muodostetaan luovasti aineiston pohjalta. Tulkinnat nousevat sekä induktiosta 

että deduktiosta poiketen toimijan sosiaalisista ja intellektuelleista asemista, mutta niitä hiotaan huo-

lellisen analyysin, esimerkiksi aineistoon palaamisen, siitä irtaantumisen ja vaihtoehtoisten ryhmitys-

ten tekemisen kautta. Siinä missä induktiossa keskitytään vain empiriaan ja deduktiossa tarkastellaan 

aineistoa puhtaasti aiemman teorian näkökulmasta, abduktiivisessa päättelyssä ilmiötä tarkastellaan 

suhteessa muihin havaintoihin ja pyrkien luomaan uusia yleisiä kuvauksia. Abduktiivisen päättelyn 

luovuus ja logiikat kumpuavat sekä empiriasta, että niistä edeltävistä selityksistä, joita tutkijalla on 

käytössään. Tähän vaikuttavat tulokulmaan mukaan otetut teoreettiset näkemykset sekä tutkijan oma 

asemoituminen tutkittavassa maailmassa. (Timmermans & Tavory 2012, 171–173.) 

Tässä tutkielmassa abduktiivisuus toteutuu siten, että aineistoa ei käsitellä tai ole kerätty olemassa 

olevan teorian pohjalta, mutta aiemmin omaksuttu aihetta käsittelevä tieto on osa tutkijan analyyttista 

otetta. Timmermansin ja Tavoryn (2012, 169) metodologisen näkemyksen tavoin tässä huolellinen, 

eri osissa tehty koodaus ja ryhmittely sekä jatkuva muistiinpanojen kirjoittaminen ja aineiston tulkin-

nan iteroituva eteneminen fasilitoivat työn ja ilmastonmuutoksen suhteen hahmottumisen ja yleistyk-

sien rakentumisen prosessia. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella työmarkkinakeskusjärjestöjen 

näkemystä ilmastonmuutoksen ja työn suhteesta osana ilmastonmuutoskeskustelua ja selittämisen si-

jaan kuvata kartanomaisesti ilmiöön ja suhteeseen liittyvien havaintojen avaruus.  

4.3.1 Analyysiprosessin kuvaus 

Systemaattisen käsittelyn tapana tutkielmassa voisi nimetä käytetyn temaattista analyysia (ks. Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 104). Sen periaatteena on ennalta määrättyjen muottien sijaan hyödyntää aineiston 

kannalta tarkoituksenmukaisia jäsentämistapoja niin, että tekstiaineiston sisältämien merkitysten 

kompleksisuus tulee huomioitua. Laadullisen tutkimuksen moniulotteinen ja muuttuva luonne edel-

lyttää usein tämän kaltaista lähestymistavan avoimuutta. Temaattinen analyysi, jossa kiinnitetään 

huomiota aineistosta nouseviin keskeisiin seikkoihin, myös tukee kokonaiskuvan rakentamista ja tut-

kittavan aiheen systemaattista jäsentämistä tilanteessa, jossa suoraan sovellettavaa, aiempaa teoreet-

tista kehikkoa ei ole. (Guest, MacQueen & Namey 2019; Kiviniemi 2010, 82.) Tutkielman lähtökohta 

ja valittu kiinnostuksenkohde on ollut löyhästi määritelty, ja aineistosta paljastuneet mielenkiintoiset 

seikat ovat olleet keskeisessä roolissa analyysin etenemisessä. Samoin tässä tehty analyysi on 
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pikemminkin kartta ilmiötä käsittelevästä tiedosta ja näkökulmista kuin hierarkkinen taulukointi sel-

laisesta aineiston sisällöstä, joka suoraan vastaa tutkimuskysymyksiini (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 

104–105). Temaattinen analyysi tarjoaa luontevan menetelmän näiden tutkimustarkoitusten toteutta-

miseen. Lisäksi olen käyttänyt analyysiprosessissa teknisenä apuvälineenä myös sisällönanalyysiin 

liitettyä havaintoyksikköjen pelkistämistä ja yhdistelyä luokiksi ja kategorioiksi (ks. Tuomi & Sara-

järvi 2018, 85). 

Yksinkertaisimmillaan temaattisessa analyysiprosessissa luetaan tekstiaineisto, tunnistetaan mahdol-

liset teemat, vertaillaan ja suhteutetaan teemoja toisiinsa sekä rakennetaan yleistys tai teoreettinen 

malli. Samalla jäsennyksiä ja yleistyksiä verrataan toistuvasti alkuperäiseen aineistoon. (Bernard & 

Ryan 1998.) Tässä analysointi on alkanut aineistoon tutustumisesta haastattelujen ja litterointien ai-

kana. Seuraavaksi olen lukenut aineistoa ryhmiteltynä käyden läpi kunkin työmarkkinajärjestön ko-

konaisnäkemyksen kerrallaan: linjapaperin, jos sellainen löytyy, ja sen jälkeen haastattelun. Alkukä-

sityksen synnyttyä olen koodannut haastatteluaineiston yksityiskohtaisesti. Olen kiinnittänyt huo-

miota siihen, mikä aineistossa toistuu, mitä tiedetään ja mitä ei, mihin hallittavuutta rakennettaessa 

tukeudutaan, miten ilmastonmuutokseen ylipäätään suhtaudutaan työmarkkinakeskusjärjestöissä ja 

miten kestävän siirtymän avauksiin suhtaudutaan tai miten ne ilmenevät aineistossa. Teemakoodeja 

on useita ja sama aineistopätkä sisältää usein tiiviisti eri aiheisiin liittyviä huomioita. Keskeisiksi 

koodeiksi ovat nousevat esimerkiksi ilmastopolitiikka, ilmastokanta, viittaukset tutkittuun tietoon ja 

tietämättömyyteen, konkretia työstä ja ilmastonmuutoksesta puhuttaessa, talous, työllisyys, osaami-

nen, mahdollisuuksien näkeminen, huoli, puhe mielikuvista, koettu työmarkkinakentän eri- tai sa-

manmielisyys ja oikeudenmukaisuus. Seuraavaksi samoja aiheita koskevat on koottu aineistopätkät 

yhteen niiden yhtäläisyyksien, eroavaisuuksien ja keskinäisten suhteiden tarkastelemiseksi. Tämän 

jälkeen olen kirjoittanut aihekokonaisuuksia yhteen tuoden eri puhujien ääniä rinnakkain. Näin eri 

tulokulmien triangulaatio mahdollistuu paitsi omissa tulkinnoissa, myös lukijan nähtäväksi. Lausun-

non antaneen tahon organisaatiota kuljetetaan mukana analyysissa niiltä osin, mitä sovituilta ano-

nymisoinnin tasoilta on mahdollista ja tarpeellista. Tämä mahdollistaa osaltaan eri näkökulmien suh-

teuttamisen toisiinsa sekä faktoiltaan oikeina että lähestymisnäkökulmiltaan ristikkäisinä. Näin mah-

dollistuu asiantuntijatiedon analyysissa keskeinen institutionaalisen kehyksen – asiantuntijan liikku-

matilan, aseman ja velvollisuuksien – huomiointi (vrt. Meuser & Nagel 2009, 29). Kirjoittamisen 

aikana olen lukenut aineistoa toistuvasti läpi rakentaen ja iteroiden teemakoodien välisiä yhteyksiä. 

Useat lukukerrat ja aineistoon palaaminen ovat hioneet analyyttisia huomioita ja jäsentämistapaa 

kierros kierrokselta. 
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Analyysissa syntyneet kokonaisuudet on lopulta ryhmitelty vastaamaan kolmeen keskeiseen kysy-

mykseen, joihin aineisto vastaa: millainen työn ja ilmastonmuutoksen suhde on, miten tämä suhde 

määrittyy ja miten tätä suhdetta hallitaan? Tarkastelun apukysymyksinä toimvat sen hahmottaminen, 

minne mahdollisuudet ilmastonmuutoksen ja työn suhteessa muodostuvat: mitkä seikat muodostuvat 

kiistattomiksi pakoiksi ja missä ja kenellä taas nähdään olevan toiminnan mahdollisuuksia suhteessa 

näihin pakkoihin? 

Analyysin edetessä keskeiseen asemaan aiheessa on noussut myös ilmastonmuutoksen ja työn suh-

teen sisältämä epävarmuus ja tulevaisuusorientoituneisuus. Ilmastonmuutoksen fysiologinen etene-

minen ja siihen reagoimiseksi rakennettava politiikka kehystyvät haastatteluissa mahdottomiksi en-

nakoida. Kuitenkin, jotta kehitykseen voitaisiin vastata nykyhetkessä ilmastonmuutosta hillitsemällä 

tai siihen sopeutumalla, on siitä ennakoimattomuudestaan huolimatta muodostettava arvioita. Tut-

kielman aineiston muuttuvia tekijöitä kommentoivat faktalausunnot sisältävät siten perustavanlaa-

tuista satunnaisuutta (ks. Beckert 2013, 22).  

Tämän satunnaisuuden jäsentämisen tueksi sovelletaan sosiologisen fiktionalismin ajatusta. Fiktiolla 

ei tarkoiteta tosiasiatiedolle vastakohtaista epätotuudenmukaisuutta, vaan epävarmuuden olosuh-

teissa rakennettuja fiktiivisiä odotuksia, jotka mahdollistavat toimintaa. Sosiologisen fiktionalismin 

idea on se, että tapahtumien tulevan kulun ollessa epävarmaa eivät päätökset voi syntyä pelkän ratio-

naalisen laskelmoinnin pohjalta. Toimijoiden on epävarmuudesta, tulevaisuuden ennustamattomuu-

desta ja valmiiden toimintamallien puutteesta huolimatta muodostettava joitain odotuksia voidakseen 

toimia nykyhetkessä. Ilman fiktioita epävarmuus johtaa Beckertin mukaan halvaantumiseen ja toi-

minnan mahdottomuuteen, kun taas relevantit fiktiot vaikuttavat toimintaan inspiroivalla voimallaan: 

kuvitellut lopputulokset luovat mielihyvää, joka toimii välittömänä palkkiona sitoumuksesta tiettyyn 

toimintaan nykyhetkessä. Uskottava nykyhetken fiktio on tiiviisti saatavilla olevaan tietoon sekä ra-

kenteellisiin, institutionaalisiin ja kulttuurisiin kehyksiinsä ankkuroituva, usein tarinana tai teoriana 

esiintyvä idea, joka kuitenkin sisältää myös kuvitelmallisuutta ja toimijoiden omaa luovuutta. Luon-

teensa myötä fiktiot ovat myös avoimia kollektiivisille uskomuksille ja vaikutusvaltaisten toimijoiden 

manipulaatiopyrkimyksille. (Beckert 2013, 220–226, 232–234.) Fiktioiden hahmottaminen analyy-

sissa mahdollistaa epävarmuus- ja tulevaisuuspuheen käsitteellisen jäsentämisen. Osittain poliittisesti 

latautuneen tietopohjan käsittelyssä fiktioiden näkyväksi tekeminen on myös osa tosiasiatiedon ana-

lysoinnin edellyttämää lähdekriittisyyttä (ks. Alasuutari 1990, 93–99).  
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4.4 Tutkimuseettiset ja tutkimuspoliittiset seikat 

4.4.1 Tutkinko organisaatioita, asiantuntijoita vai maailmaa näiden kautta? 

Tutkimusasetelmalleni on ollut leimallista rajauksen täsmentyminen itse prosessin aikana. Tutkimuk-

sessa, jonka pyrkimys on käsitteellistää kyseessä olevaa ilmiötä, tämä on tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta olennainen muovautumistapa (Kiviniemi 2010, 82; vrt. Strauss & Corbin 1990). Tutkimus-

kohteen kannalta elävä tutkimusasetelma asettaa tutkimuseettisen kysymyksen siitä, mitä tai ketä olen 

tutkinut ja missä määrin tutkittavat ovat tiedostaneet tutkimuksen etenemisen luonteen. Olen lähes-

tynyt haastateltavia ilmaisten olevani kiinnostunut siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa työlle ja mi-

ten tätä suhdetta hallitaan, ja etsiväni työmarkkinakeskusjärjestöjen aiheen tuntevia johtavia asian-

tuntijoita. Lähtöasetelmasta on ollut pääteltävissä, että tarkasteltavia näkökulmia voi olla useita. Sa-

moin haastattelun äänittäminen ja äänitteen litteraation nimeäminen tutkimusaineistoksi on antanut 

ymmärtää, että haastatteluja käytetään monipuolisesti aineistona. Haastateltavat ovat myös allekir-

joittaneet haastattelun käyttöön valtuuttavan suostumuslomakkeen, jossa kuvaillaan tutkimusaiheen 

yleiskuva, henkilötietojen käsittelytavat sekä aineiston käyttötavat ja -tarkoitus (ks. Liite 2).  

Vaikka tutkimusasetelma on muovautunut haastattelutilanteiden jälkeen, aineistoa on käsitelty haas-

tateltavien näkemyksen mukaisesti. Kunkin suostumuksen antamisen yhteydessä haastateltava on 

määritellyt tarpeellisen anonymisoinnin tason. Eri tasot on yhtenäistetty niin, että lopputulemana ana-

lyysista on häivytetty haastateltavien nimet ja tarkat asemat, mutta säilytetty organisaatio. Silloin, 

kun yksittäisiä lausuntoja toivottiin jätettävän pois haastatteluista, aineistoa on käsitelty erityisen huo-

lellisesti. Pois jätettäväksi esitetyt kohdat tuodaan esiin anonyymisti, yleisellä tasolla, häivyttäen 

myös organisaatio asiayhteydestä. Tämä hämärtää analyysia hieman: aiheen ja kommentoinnin rajaa-

minen ei jokaisen haastateltavan kohdalla ollut samanlaista, mutta toivotun anonymiteetin säilyttääk-

seni eroavaisuuksia ei ole mahdollista eritellä muun kuin avoimen julkisena lausutun tiedon osalta. 

Ulossuljetut lausunnot ovat kuitenkin analyysin kokonaisuuden kannalta usein hyvin mielenkiintoi-

sia: Miksi jotakin ei ehkä tulisi sanoa julkisesti, ja miksi koetaan, että jokin asiakokonaisuus ei ehkä 

liity haastattelun varsinaiseen aiheeseen. Mitä on sopivaa sanoa kustakin positiosta? Tämän hedel-

mällisyyden vuoksi olen halunnut ottaa myös nämä lausunnot yleisellä tasolla huomioon.  

Siinä missä haastateltavat toimivat informantteina (vrt. Bogner & Menz 2009, 46–48) tutkimusase-

telman keskiössä on se, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa työlle. Perehtymisen edetessä on kuitenkin 

käynyt selväksi, että suhde ei ole yhdensuuntainen, vaan työ myös tarkoittaa jotain ilmastonmuutok-

selle. Samoin eri organisaatioiden tulokulmien eroavaisuuksien huomaaminen tutkimusprosessin 

edetessä on asettanut uusia kysymyksiä tiedon poliittisuudesta ja puolueellisuuden ja faktatiedon eet-

tisestä käsittelystä ja esiin tuomisesta. Lopputuloksena on se, että tutkimuksen kohteena ovat sekä 
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työmarkkinakeskusjärjestöt, niissä toimivat asiantuntijat että maailman tila näiden kautta nähtynä. 

Tutkimusasetelman muovautumista prosessin aikana ei nähdä tässä eettisesti ongelmallisena, mutta 

asetelman muovautuminen vielä haastattelujen jälkeen otetaan tämän ongelmallisuuden minimoi-

miseksi huomioon, jotta aineistosta tehdyt tulkinnat ovat totuudenmukaisia suhteessa siihen, mihin 

haastateltavat haastatteluhetkellä vastasivat.  

4.4.2 Tiedon poliittisuus ja näkökulmien normatiivisuus 

Aineiston huolellisen käsittelyn mahdollistamiseksi on ymmärrettävä tutkimuspoliittisesta näkökul-

masta tarkasti sitä, minkälainen asiantuntijuuden kenttä on kyseessä, kun näkemyksiä ja tietoa ilmas-

tonmuutoksen ja työn suhteesta etsitään työmarkkinakeskusjärjestöistä. Asiantuntijalausuntoja käsi-

tellään ensisijaisesti ilmastonmuutoksen ja työn suhdetta koskevan tiedon kristallisoitumispisteinä 

(ks. Bogner & Menz 2009, 46–48). Käytetty haastattelutapa on kuitenkin jättänyt tilaa asiantuntija-

positioiden poliittisuudelle. Edunvalvontajärjestön asiantuntija-asemasta haastattelua antavat eivät 

todennäköisesti voi myöskään esittää kovin seikkaperäisesti järjestönsä tavoitteille epäedullisia nä-

kemyksiä. Osa tiedosta voi olla arkaluontoista, ja osaa tiedosta halutaan korostaa. Eri työmarkkina-

osapuolien näkökulmien tarkastelu yhdessä paljastaa jo itsessään tiedon eroavaisuuksia ja siten sen 

poliittisuuden kohtia. Jos samasta asiasta ollaan eri mieltä, on myös tieto tilanteesta erilaista riippuen 

näkökulmasta. Aineiston lisäksi myös tutkielmassa käytetyssä akateemisessa kirjallisuudessa on omat 

poliittis-normatiiviset ulottuvuutensa. Huomioin tämän kokonaiskuvan tulkinnassa. Kirjallisuutta ja 

asiantuntijahaastatteluaineistoa ei aseteta hierarkkiseen asemaan toisiinsa nähden, mutta niitä pyri-

tään keskusteluttamaan keskenään, jotta erilaiset tietopositiot tulevat esiin.  

Eettisenä ja myös metodologisena huomiona tiedon poliittisuudesta on myös huomioitava tutkielman 

itsensä rakentama tieto vasten sen poliittista ja normatiivista pohjaa sekä tunnistaa tutkijan oma nor-

matiivinen näkemys (Timmermans & Tavory 1012, 173). Oma lähtökohtani tutkijana rakentuu kes-

tävän siirtymän mahdollisuuksien etsimiseen ja ekologisen kestävyyden ensisijaisuuteen. Henkilö-

kohtaisia näkemyksiä ei luonnollisesti tuoda suoraan analyysiin, mutta ne vaikuttavat tulkintojen 

taustalla ollessaan osa sitä tietopohjaa, jonka kautta tutkija aineistoa analysoi. Samoin on reflektoitava 

sitä, minkälaisen puheenvuoron tutkija itse voi tuottaa. Tässä puheenvuoron on syytä olla osa ilmas-

tonmuutoksen ongelmallisuuden ratkaisua, mutta kuitenkin analyyttisen etäisyyden päässä päivänpo-

liittisista keskusteluista. Julki tuodun ei ole suotavaa synnyttää konflikteja työmarkkinaosapuolien 

välille, mutta konflikteille avoimet tilat, joissa eri järjestöjen näkemykset tai tulokulmat poikkeavat, 

on tutkielmassa tuotettavan tiedon kannalta nostettava esiin tarpeellinen anonymiteetti huomioiden. 
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5 Analyysi 
Esittelen tässä luvussa analyysiprosessissa syntyneen kokonaisuuden. Havaintojen ryhmittelyn mu-

kaisesti analyysiluku on jaettu kolmeen osaan. Aluksi kuvailen ilmastonmuutoksen ja työn suhteen 

tilannekuvan, sitten suhdetta määrittävät politiikan ja talouden kehykset ja viimeisenä monitavoittei-

suuden, tulevaisuudenkuvat ja yhteiskuntapoliittiset ohjenuorat suhteen hallinnan keinoina. Ryhmit-

telyjen ja apukysymyksiin vastaamisen ohella havaintoja keskustelutetaan kirjallisuustaustan kanssa. 

Osa haastateltavista huomautti, että haastatteluissa puhutut asiat saattavat muuttua nopeastikin. Lau-

sunnot siis sidottiin tiettyyn aikaan. Tämän annetun tiedon kontekstoinnin kunnioittamiseksi analyysi 

ja johtopäätökset on raportoitu niin, että suoraan haastateltavien lausunnoista kertominen tehdään 

imperfektissä. Itse sisällöllisissä kuvailuissa kerronnan aikamuoto muuttuu sisällön mukaan.   

5.1 Ilmastonmuutoksen ja työn tilannekuva 

Ilmastonmuutoksen ja työn tilannekuvaa luonnehtivat aineistossa yhtäältä havainnot muutoksesta ja 

toisaalta muuttumattomuudesta, arvioiden tekemisen tärkeys, työllisyystilanteen hienoinen muutos 

sekä olemassa olevan tiedon epävarmuus. Työn ja työllisyyden sekä ilmastonmuutoksen tai ilmasto-

toimien mustavalkoinen vastakkainasettelu torjuttiin erheellisenä. 

5.1.1 Epälineaariset näkemykset ja arvioita muutoksista 

Näkemykset ilmastonmuutoksen ja työn suhteesta piirtyivät haastatteluissa epävarmuuden sävyttä-

miksi ja osittain epälineaariseksi. Asiantuntijat nimesivät konkreettisia työssä tapahtuvia muutoksia, 

mutta nostivat esiin myös tietämisen tai tulevaisuuden ennustamisen mahdottomuuden. Työn ja il-

mastonmuutoksen suhde osoittautui usein vielä tuntemattomaksi ja alati muuttuvaksi. Epävarmuuden 

lisäksi mielenkiintoista lähestymistavoissa oli se, että ilmastonmuutokseen viitattiin pääsääntöisesti 

jonain tulevana, ja nykyhetkeä painotettiin vähemmän kuin tulevien vaikutusten arviointia.  

Ilmastonmuutos tunnistettiin koko yhteiskuntaan ja siten myös työn tekemiseen vaikuttavana tren-

dinä. Kuitenkin sekä haastatteluiden välillä että osin myös haastatteluiden sisällä nousi esiin risteäviä 

näkemyksiä siitä, kuinka voimakkaasti ilmastonmuutos vaikuttaa työhön. Yhtäältä se nähtiin margi-

naalisena muutoksena: työelämän tavallisen muutoksen jatkumona ja yhtenä muutostrendinä muiden 

ilmiöiden, esimerkiksi väestökehityksen ja digitalisaation ohella. Joihinkin työelämän sektoreihin se 

ei vaikuttaisi juurikaan, ja sellaisilla aloilla, joissa ilmastonmuutos aiheuttaa muutospainetta, tilan-

netta pystyttäisiin hallitsemaan pienillä muutoksilla. Teollisuudessa prosessit voitaisiin muuttaa vä-

häpäästöisemmiksi tai alkaa valmistaa ilmastoystävällisempiä tuotteita, ja maataloudessa jalostaa 

käytettäviä lajikkeita ilmastoystävällisemmiksi ja uusissa olosuhteissa pärjääviksi. Korkeakoulutet-

tujen yleiskäyttöisiä teknologioita puolestaan voitaisiin soveltaa eri sisältöihin ja työtehtäviin. 
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Toisaalta ilmastonmuutos nousi haastatteluissa koko yhteiskuntaa ja siten myös työelämää läpileik-

kaavaksi ja mahdollisesti perustavanlaatuisesti muuttavaksi ilmiöksi. Osan lausunnoista mukaan työ-

elämän on muututtava ilmastonmuutoksen edessä, työssä tulee tapahtumaan valtavia muutoksia, ja 

muutokset koskevat kaikkia toimialoja – niitäkin, joita sen ei suoraan ajattelisi koskevan.  

Ei oo sellasta sektoria mitä tämä ei koskisi. (STTK:n asiantuntija)  

Muutosten erilaisuus eri toiminnoissa tunnistettiin, mutta ilmastonmuutoksen ajateltiin vaikuttavan 

koko työn tekemisen kenttään joko fyysisesti muuttuvina olosuhteina, ilmastopolitiikasta kumpua-

vina velvollisuuksina ja suuntaviivoina tai välillisesti vaikuttaen talouden kehitykseen ja siten työhön 

ja työllisyyteen. Esimerkiksi muuten heterogeenisenä nähdyllä yrityskentällä ilmastonmuutoksen ta-

loudelliset vaikutukset koskisivat kaikkia: 

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa negatiivisesti talouteen jos sitä ei pystytä torjumaan tar-

peellisessa määrin. Silloinhan se heijastuu kaikkiin yrittäjiin talouden kautta. Se on aika 

yhteinen tekijä siinä. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Akavan asiantuntija puolestaan kuvaili ilmastonmuutokseen reagoimisen vaativan laajempaa yhteis-

kunnallista muutosta, jossa järjestelmät työelämän toiminnoista yhteiskuntarakenteen ylläpitämiseen 

muovataan uudenlaisiksi. Kyse ei tällöin ole pienistä muutoksista siellä täällä, vaan pakottavasta tar-

peesta laajoille muutostoimille. 

Me uskotaan, että myöskin työelämän on muututtava, monellakin tavalla, ilmastonmuu-

toksen edetessä. Jos me halutaan työelämän ilmastokestävyyttä vahvistaa. (Akavan asi-

antuntija) 

Näkemysten epälineaarisuuden taustalla voidaan päätellä olevan työn tekemisen sektoreiden hetero-

geenisyys sekä arvioiden esittämisen vaikeus epävarmuuden oloissa. Ensimmäisestä seuraa myös se, 

että jotkut työelämän sektorit ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen fyysisille ja poliittisille vaikutuksille 

kuin toiset, ja toisaalla näistä taas hyödytään. Esimerkiksi eri yrittäjien työssä ilmastonmuutos näyt-

täytyy eri tavoin: 

Liikenteeseen voi vaikuttaa ihan eri lailla kuin vaikka yrittäjään, joka toimii juristina. 

Tai voi olla että on clean tech -teknologian yrittäjä versus sitten vaikkapa turveyrittäjä. 

(Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Työn tekemisen kenttien erilaisuuden lisäksi työelämän edunvalvonnan tietotarpeet näyttäytyvät ai-

neistossa erilaisina. EK:n asiantuntija huomautti, että esimerkiksi ilmastopolitiikan työllisyysvaiku-

tuksista on tehty arvioita osana hallituksen ilmasto- ja energiastrategioita. Lisäksi Euroopan 
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komission hiilineutraalisuustavoitteen yhteydessä on tarkasteltu työllisyyden ja työvoimatarpeiden 

muutosta osana vaikutusten arviointia. SAK:n asiantuntija puolestaan katsoi, että makrotason arviot 

eivät vielä kerro tarpeeksi: 

On toivottu, että silloin kun näitä ilmastotoimia linjataan ja päätetään niin siinä tehtäis 

samalla arvio siitä, että mitkä niitten työllisyysvaikutukset on. Makrotasolla niitä on 

tehty, mut ne on tosi, ne on tätä että tavallisen skenaarion 2030 vuonna, vaikutukset on 

-0,2. Ja sehän nyt ei oikeestaan kerro yhtään mitään. (SAK:n asiantuntija) 

”Tavallisen skenaarion” arvion mukaan talous kasvaisi ilmastotoimista huolimatta ja työllisyys ke-

hittyisi positiivisesti kasvun mukana. Ilmastotoimien vaikutukset olisivat kuitenkin kokonaiskuvassa 

negatiiviset verrattuna tilanteeseen, jossa niitä ei tehtäisi lainkaan. Yleiskuvan perusteella ei kuiten-

kaan pystytä ennakoimaan tarkasti, millaista uutta osaamista tarvitaan missäkin, ja miten mahdollinen 

rakennemuutoksen tuoma työttömyys minimoidaan. SAK:n asiantuntijan kuvaamassa tilanteessa ar-

vioiden esittämisestä tekee epävarmaa sektorikohtaisen tiedon puute. Työnantajapuolella arvioinnin 

vaikeus liitettiin niin ikään siihen, ettei ole varmaa, mikä ilmastotoimi koskee kutakin yritystä, mutta 

myös siihen, ettei tiedetä miten fyysinen muutos lopulta vaikuttaa talouden tuotantoketjuihin. 

On nää vaikutukset mitkä tulee ilmastonmuutoksesta, ja sitähän me ei tiedetä tarkalleen 

et miten laajat ne tulee olemaan. Koska me ei tiedetä miten maailma tulee suhtautu-

maan, tai miten nopeasti teknologia kehittyy, miten maat lähtee oikeesti toteuttamaan 

ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Arvioiden epävarmuutta aiheutti osaltaan myös se, että tutkimuksen kohteeksi rajautuivat keskusjär-

jestöt, ylätason edustajat. Jäsenyritysten ja -liittojen viitattiin tuntevan käytännön näkymät paremmin.  

Korostetusta tiedon puutteesta ja muutoksen ennustamattomuudesta huolimatta asiantuntijat nostivat 

esiin joitain konkreettisia muutoksia, joita työelämässä tapahtuu tai arvellaan tapahtuvan. Fyysisen 

ilmaston muuttumisen nähtiin johtavan esimerkiksi työn yksityiskohtien uudelleenjärjestelyyn sekä 

kuumuuden aiheuttamiin olosuhde-, työterveys- ja työturvallisuushuomioihin. Ilmastonmuutokseen 

reagoiminen johtaisi siihen, että työtä tehtäisiin enemmän ilmastonmuutosta käsittelevissä tehtävissä 

sekä ilmastoystävällisillä talouden aloilla. Yhteiskunnallisten järjestelmien ylläpitäjät ja järjestöjen 

omat asiantuntijat käsittelisivät ilmastonmuutosta enemmän työssään, maa- ja metsätalouden työnte-

kijöiden tulisi sopeutua fyysisen olosuhdemuutoksen tuomiin leutoihin talviin sekä sään ääri-ilmiöi-

hin, ja teollisuudessa prosessien ja koko tuotantotavan muuttaminen vähäpäästöisemmiksi muuttaisi 

sitä, minkälaisissa prosesseissa työtä tehdään. Samoin tarjolla olevien palveluiden nähtiin muuttuvan. 

Esimerkiksi yrittäjä tarjoaisi enemmän elinkaaripalveluja tai ravintoloitsija erilaista ruokaa. 
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Minkälaista se ruoka on, minkälaista tarjotaan ravintoloissa. Onko se vähähiilistä, 

onko se luomua, tuleeko se läheltä, mitä on kuljetusten määrä, kuinka sitä tuotetaan. Et 

se vaikuttaa tietyllä tavalla kaikessa työssä mitä me tehdään. (SAK:n asiantuntija) 

Samalla työssä tarvittavan taitotason arvioitiin nousevan. Vaikka vaadittavan osaamistason nousu 

nähtiin osana yleistä työelämän muutosta, ilmastonmuutoksen ja siihen vastaamisen nähtiin myös 

itsessään asettavan tarvetta osaamiselle ja lisäkoulutukselle. Muut muutostrendit nähtiin myös ilmas-

tonmuutokseen sopeutumista mahdollistavina seikkoina: esimerkiksi metsä- ja maataloustyön auto-

matisoituminen ja robotisoituminen eivät johdu ilmastonmuutoksesta, mutta osaltaan mahdollistavat 

työvoimaresurssien jäämistä ilmastoystävällisempien toimintatapojen kehittämiseen. 

Kokonaiskuvan kannalta tärkeimpiä huomioita oli se, että ilmastonmuutoksen ratkaiseminen itses-

sään on työtä. Ongelman ratkaiseminen vaatii työtä, joten työtehtävät tulevat sisältämään enemmän 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumiseen liittyvää sisältöä (vrt. Jorgenson ym. 2019, 

7; Toivanen & Järvensivu 2018). Ainakin osassa työmarkkinakenttää työn halutaan olevan aktiivinen 

muutosvoima ilmastonmuutoksen aikana. Ilmeisenä vastauksena siihen, miten työelämän täytyy 

muuttua ilmastonmuutoksen myötä, mainittiin työn tekeminen ilmastonmuutoksen ratkaisujen eteen: 

Tietysti meillä pitää ruveta tekemään sellaisia asioita työelämässä, jotka edistää ilmas-

tonmuutoksen hillitsemistä ja sopeutumista. (Akavan asiantuntija) 

Yksilötasolla ilmastoystävällisen työn tekemisen arveltiin lisääntyvän siksi, että ihmiset haluavat 

osallistua ongelman ratkaisemiseen. Ilmastonmuutokseen reagoimisen sivuuttavilla työpaikoilla ei 

enää haluttaisi olla eikä ilmastoa huomioimatonta työtä koettaisi merkitykselliseksi. Ilmastoon liitty-

vien asenne-erojen nähdään riippuvan sukupolvesta ja koulutustaustasta. Aiempien arvioiden tavoin 

etenkin nuorten on havaittu pitävän ilmastoasioita tärkeinä työelämässään (vrt. Kasvio 2014, 163).  

Työelämän konkreettisen muutoksen arvioitiin näkyvän myös siinä, minkä verran työpaikat panosta-

vat oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Tämä panostus muuttaisi sitä, mitä kaikkea työssä teh-

dään. Esimerkiksi työssä tapahtuvan liikkumisen päästöistä pyritään monessa paikassa eroon pääs-

töttömiin työmatkoihin ja etätyöhön kannustamalla. Motivaatio näihin työpaikkaorganisaatioiden il-

mastotoimiin voi kummuta paitsi pakotteista ja henkilöstön tahdosta, myös esimerkiksi asiakaskun-

nan synnyttämän paineen myötä:  

Toki yks asia mikä monelle yritykselle tulee varmasti heijastumaan, on tietoisuus oman 

yritystoiminnan päästöistä. Uskon että pidemmällä aikavälillä se voi tulla ihan asia-

kaskunnan kautta. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 
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Etenkin palkansaajapuolella nostettiin esiin tarve myös työelämän suhteiden muuttumiselle samalla, 

kun organisaatiot ryhtyvät kattavampiin ilmastotoimiin. Työntekijäpuolella ilmastoasioiden halutaan 

nousevan työsuhteen ehtojen rinnalle työntekijöiden ja johdon yhdessä neuvottelemaksi asiaksi.  

Yleiskuvaa tarkastellessa ilmastonmuutos näyttäytyy siis luonteenomaisesti epävakaana. Työmark-

kinakeskusjärjestöillä ei ole yhtä täsmällistä tapaa hahmottaa sitä. Työn tekemisen sektoreita on 

useita, ja ne kohtaavat ilmastonmuutoksen eri tavoin. Ilmastonmuutos on työmarkkinakeskusjärjes-

töille monia asioita samanaikaisesti. Tästä huolimatta sen voidaan nähdä johtaneen kymmenen vuotta 

sitten ennakoituihin kestävän kehityksen, ympäristö- ja energianäkökulmien painoarvojen nousuun 

ja rakennemuutoksen alkamiseen talouden ja työelämän rakenteissa (vrt. Kasvio 2014, 167–169). Ra-

kennemuutos ei tämän tutkimuksen aikana ollut valtavaa, mutta tapahtumassa. Työn tekemisen sisäl-

töjen ja työllistävien alojen nähtiin muuttuvan, kun hiilineutraalisuutta aletaan rakentamaan.  

Suhteessa kirjallisuuteen aineiston yleiskuvassa on myös mielenkiintoista se, ettei talouden tai työn 

tekemisen uusien muotojen huomioissa viitattu retorisesti vihreän työn tai vihreiden työpaikkojen 

käsitteisiin tai pyritty määrittelemään, mikä ekologisesti kestävää työtä (vrt. esim. Kuusi 2013, Räik-

könen 2011). Käsitteen käyttämättömyys voi kertoa esimerkiksi sen latautuneisuudesta, toimimatto-

muudesta tai siitä, että ilmastonmuutoskeskustelu ei ole kuitenkaan läpäissyt työn tekemisen arjen 

maailmaa niin, että tämän tason tarkasteluja olisi tehty.  

5.1.2 Ilmastonmuutos ja työllisyys 

Työllisyys muodostaa työmarkkinakeskusjärjestöjen edunvalvonnassa keskeisen kokonaisuuden, ja 

on työn määrää ja jakautumista kuvatessaan myös osa tutkielmassa käytettävää lähestymistapaa työ-

hön yhteiskunnallisena instituutiona. Lisäksi työllisyydestä tekee mielenkiintoista se, että juuri siitä 

puhutaan silloin, kun ilmastotoimet ja työ asetetaan vastakkain. Haastateltavat tunnistivatkin ilmas-

tonmuutoksen työllisyysvaikutuksista esiintyvän vahvoja emotionaalisia kantoja, joiden osin koettiin 

luovan ”tummia pilviä” julkisessa poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tarkastelen näitä 

tulevaisuuden kuvitelmia tarkemmin työn ja ilmastonmuutoksen suhteen hallintaa käsittelevässä lu-

vussa esitettyäni ensin työllisyyshuomioiden yleiskuvan.  

Samoin kuin työn muutos, myös työllisyyden vaihtelut ovat tavallinen osa työmarkkinoita. Yhtäältä 

työpaikat kiertävät vuosittaisella tasolla, kun jostain yrityksestä katoaa ja toiseen syntyy työpaikka. 

Toisaalta pidempiä ajanjaksoja tarkastellessa työelämän eri sektorit syntyvät, kehittyvät ja katoavat. 

Kuten kirjallisuudessa, muutos näyttäytyy aineistossa pysyvänä osana työllisyyttä (esim. Eurofound 

2009, 1; McNeill & Williams 2007, 217).  
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Ilmastonmuutoksen arvioitiin kuitenkin tuovan omaleimaiset piirteensä työllisyyskehitykseen. Eko-

logisten rajojen huomiointi taloudessa tarkoittaa STTK:n asiantuntijan mukaan sitä, että asioita on 

tehtävä ”uudella tavalla”. Vanhat ratkaisut eivät toimi uuteen ongelmaan. Yleisvastauksena työlli-

syysvaikutuksista voidaan todeta, että ilmastonmuutosta jouduttavat, suuren hiilijalanjäljen alojen 

työpaikat tulevat vähentymään, ja ratkaisujen keksimiseen liittyvät työt lisääntymään. Akavan asian-

tuntijan huomiossa ilmastonmuutoksen ratkaisuvalikoiman hillitsemisen ja sopeutumisen toimenpi-

teet (ks. Jorgenson 2019, 7) kääntyivät paitsi ilmastonmuutoksen ratkaisuiksi, myös työn lähteiksi: 

Helpointa on sanoa, että työpaikkoja poistuu sieltä missä hiilijalanjälki on suurin ja 

syntyy sinne missä hiilikädenjälki on suurin. Eli toisin sanoen sinne missä tätä hiili-

nielua voidaan kasvattaa. (Akavan asiantuntija) 

Sektorikohtaisia arvioita ilmastonmuutoksen työllisyysvaikutuksista ei pystytty antamaan. Haastatel-

tavat kuitenkin viittasivat EU-tasolla tehtyihin kokonaistyöllisyysarvioihin, joiden mukaan työllisyys 

ei lisäänny tai vähenny huomattavasti, vaan mahdollisesti katoavat työpaikat korvaantuvat muualle 

syntyvillä työpaikoilla. Lisäksi huomautettiin, että toistaiseksi ilmastotoimet eivät olleet vähentäneet 

työllisyyttä. Esimerkiksi SAK:laisille luottamushenkilöille tehdyssä kyselyssä 78 prosenttia vastaa-

jista ilmoitti, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyneet toimet eivät olleet vaikuttaneet työpaikan 

työllisyyteen mitenkään (ks. myös SAK 2019b).  

Mutta mä korostan, että toistaiseksi arviot on että ei oo ollut huomattavia negatiivisia 

työllisyysvaikutuksia. (SAK:n asiantuntija) 

Ilmastonmuutoksen ratkaisuja tuottavien alojen, esimerkiksi metsäsektorin ja puhtaan teknologian 

työllisyyden nähtiin hyötyvän ilmastonmuutoksesta. Haastateltavat puhuivat uuden talouden tuomista 

uudenlaisesta tuotannosta, palveluista, kasvusta ja kuluttamisesta, jotka toisivat tullessaan työtä. Kier-

totalouden ja erityisesti kiertobiotalouden merkityksen nähtiin kasvavan, ja esimerkiksi biotalous-

tuotteiden kysynnän kasvu hyödyttäisi työllisyystilannetta: 

Mä uskon, että tää iso trendi maailmalla johtaa siihen, että kysyntä korkean jalostus-

arvon biotaloustuotteille tulee kasvamaan. Ja sitä kautta kestävän ja uudistuvan met-

sätalouden merkitys tulee kasvamaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Metsäpuolella 

tällä on positiivinen työllisyysvaikutus. (MTK:n asiantuntija) 

Ainoaksi suoraan ilmastotoimista kärsiväksi alaksi Suomessa nimettiin turvetuotanto. Muualla maa-

ilmassa ilmastonmuutoksen myötä katoaa esimerkiksi hiilikaivosta ja öljyn tuotantoteollisuuden työ-

paikkoja, mutta Suomessa näitä aloja ei verrannollisessa mittakaavassa ole.  
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Taustakirjallisuuteen nähden haastateltavat nojasivat työllisyyspuheessa vahvasti reformistiseen aja-

tukseen vihreästä kasvusta ja sen myötä syntyvistä ilmastoystävällisten alojen työpaikoista. Avauksia 

palkkatyönormin ulkopuolelta ei pidetty varteenotettavina. Eräs haastateltava totesi kirjallisuusha-

vaintojen tavoin esimerkiksi downshiftauksen olevan vaihtoehto lähinnä niille, joille raha tulee jos-

tain muualta, kuin työstä (vrt. Chhetri ym. 2009; Etzioni 1998, 622). Aineistossa kuitenkin esiintyi 

myös transformationaalisempaa näkemystä edustava huomio siitä, että degrowth-keskustelu on otet-

tava huomioon, vaikka siihen ei käytännössä vielä lähdetäkään. Jopa työmarkkinanäkemyksissä tun-

nistetaan siis jollain tasolla nykyisen taloudellisen kasvun jatkumisen mahdottomuus (vrt. Järvensivu 

2015, 252). Näkemykset ovat myös hieman muuttuneet Kasvion (2014) ja Räikkösen (2014) aiem-

mista työelämän avainhenkilöiden näkemysten tarkasteluista. Ilmastonmuutoksesta on tullut aiempaa 

pakottavampi elementti, mutta sen edelleen muuttuvat fyysiset ja yhteiskunnalliset muodot tekevät 

täsmällisen muutoksen hahmottamisen mahdottomaksi. 

5.1.3 Erheellinen vastakkainasettelu ja epävarma, poliittinen tieto 

Asiantuntijoiden esittämän tilannekuvan perusteella työpaikat ja ilmastotoimet nollasummapelinä 

esittävä vastakkainasettelu on erheellistä (vrt. Hyde & Vachon 2018, 269). Lisäksi haastateltujen an-

tama yleisarvio työllisyyden kokonaiskehityksestä oli lopulta myönteinen: työtä tarvitaan aina, ja il-

mastonmuutoksen ratkaiseminenkin edellyttää työtä ja luo siten työpaikkoja ja yritystoimintaa, 

vaikka samalla kadottaisi niitä toisaalta. Toistaiseksi ilmastonmuutos ei ole vaikuttanut työllisyyteen 

negatiivisesti, ja tulevaisuudessa tätä voidaan minimoida onnistuneilla poliittisilla valinnoilla. Tilan-

nekuva on linjassa vihreään talouteen ja vihreiden työpaikkojen syntyyn uskovan kirjallisuuden ja 

aiempien arvioiden kanssa, mutta suurempaa ja poikkeuksellisempaa kokonaisyhteiskunnallista muu-

tosta peräänkuuluttavat lausunnot rikkovat kuvaa aiempiin havaintoihin verrattuna (vrt. Kasvio 2014; 

Räikkönen 2014; UNEP ym. 2008). Aiemmin ennustettua sukupolvien vaihtuessa tapahtuvaa asen-

nemuutosta (Kasvio 2014, 162) kuvaa myös SAK:n asiantuntijan nosto nuorille SAK:laisille tehdystä 

kyselystä, jossa yli puolet vastaajista asetti ilmastonmuutoksen hillinnän työpaikkojen säilyttämisestä 

huolehtimista tärkeämmäksi. Ilmastohuoli on nuorten keskuudessa niin vahvaa, että perinteinen työl-

lisyysimperatiivi jää osan näkemyksissä toissijaiseksi. Toisaalta saman kyselyn tuloksena voidaan 

nähdä, että iso osa pitää työllisyyttä edelleen ilmastonmuutoksen hillintää tärkeämpänä. 

Positiivista työllisyyskuvaa horjuttaa mainittu työllisyysvaikutusten arvioinnin haastavuus. Vaikka 

suoraan ilmastonmuutokseen reagoimisesta kärsiviä aloja ei turvetuotantoa lukuun ottamatta olisi, 

herää kysymys välillisistä vaikutuksista. Näiden arvioiminen on haastavaa, ja tarkan tiedon puuttu-

essa asiantuntijat eivät kommentoineet asiaa kovin tarkasti.  
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Arvioinnin haastavuuden lisäksi työllisyysnäkymät osoittautuivat edelleen osittain poliittiseksi tie-

doksi (vrt. Pearce & Stilwell 2008, 121). SAK:n asiantuntija piti tärkeänä työllisyyden sektorikoh-

taisten arvioiden tekemistä ja katsoi, että näitä ei ole tehty. EK:n asiantuntija puolestaan lähestyi il-

mastonmuutoksen ja työllisyyden suhdetta huomauttaen, että juuri kokonaiskuvan tarkastelu on tär-

keintä. EK:lle Suomen työmarkkinoiden keskeisenä piirteenä näyttäytyi haastatteluhetkellä se, että 

yritykset eivät löydä tarpeeksi työvoimaa. Tällöin riittävästä työllisyydestä huolehtiminen näyttäytyi 

osittain aiheettomana huolena. Ero lähestymistavoissa kertoo kuitenkin kenties työmarkkinaosapuol-

ten erilaisista tiedontarpeista. Elinkeinopuolelle keskeisenä talouden isona mittarina kokonaistyölli-

syyden arviot toimivat, mutta tarkasteltaessa yksittäisen ihmisen asemaa työelämän muutoksessa sek-

torikohtainen tieto näyttäytyy tärkeämpänä. Työmarkkinoiden normaali kehitys näyttäytyy siis erilai-

sena eri tahoille: työnantajapuolella työmarkkinoiden kierto ja työntekijöiden vaihtuvuus eivät hait-

taa, kun taas yksilöiden kannalta tulisi tietää tarkkaan, millaista muutosta tapahtuu, jotta elämäntilan-

teiden muutoksia voidaan tasoittaa. Ero täsmällisten arvioiden tarpeessa yhtyy aiempaan havaintoon 

siitä, että ilmastopoliittisten toimien työllisyysvaikutusten tarkastelu on ollut ammattiliittojen agen-

dalla ja keino varmistaa oman jäsenistön etujen huomiointia (Knuth 2019; Pearce & Stilwell 2008). 

5.2 Politiikka ja talous ilmastonmuutoksen ja työn suhteen kehyksinä 

Merkittäväksi ilmastonmuutoksen ja työn suhdetta kuvaavaksi piirteeksi nousee se, mistä raamit suh-

teen käsittelylle rakentuvat. Arvioita ja ilmastolinjauksia on epävarmuudesta huolimatta tehty, jolloin 

huomionarvoista on se, missä kehyksissä näitä arvioita tehdään. Mikä tarjoaa pohjan ilmastonmuu-

toksen ja työn suhteen käsittelylle ja mitä ovat ne ehdot, joiden varaan näkemyksiä rakennetaan? 

Vahvimmat kehykset suhteen käsittelylle muodostivat ilmastopoliittiset sitoumukset ja talouden käy-

tännöt. Lisäksi haastatellut katsoivat, että talous voidaan poliittisesti rakentaa sellaiseksi, että toiminta 

ohjautuu ilmastoystävällisempään suuntaan. Ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoksi nimetty valtion 

vahva ohjausrooli poliittisen ja taloudellisen reagoinnin synnyttämiseksi (vrt. Giddens 2011; Urry 

2013) on myös keskeinen työn ja ilmastonmuutoksen suhteen määrittäjä. Samoin jo aiemmin perään-

kuulutettu ylirajaisen hallinnan tarve nousi ilmastonmuutoksen ja työn suhteessa keskeiseksi teki-

jäksi. Ratkaisureittien vakiintuneisuudesta huolimatta poliittisten ohjauskeinojen ei kuitenkaan nähty 

olevan kyllin konkreettisella ja vaikuttavalla tasolla. Reformististen näkemysten tavoin politiikan ja 

talouden tarjoamissa kehyksissä liikkumatila rajataan siihen, minkä nähdään olevan poliittisesti ja 

taloudellisesti mahdollista (vrt. Räikkönen 2014, 20–21). Lisäksi tulee huomata, että vaikka politiikka 

ja talous on raportissa jaoteltu kahteen eri lukuun, niiden toiminnot ovat varsin kietoutuneita toisiinsa.  
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5.2.1 Ilmastopolitiikka luo tilan suhteen tarkastelulle 

Sekä haastattelu- että linjausdokumenttiaineistossa ilmastonmuutoksen ja työn suhteeseen tartuttiin 

ilmastopoliittisia sitoumuksia ja keskusteluja seuraamalla. Ilmastonmuutoksen synnyttämää fyysistä 

muutosta käytetään tilannekuvien pohjana, ja juuri niiden pohjalta voidaan tarkastella esimerkiksi 

sääolosuhteiden vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuoltoon STTK:n (2019) ilmastolinjauksessa. Tämä 

tarkastelu tapahtuu kuitenkin usein poliittisista lopputulemista riippuvaisten skenaarioiden ohjaamina 

(ks. esim. Deloitte 2020). Fyysiset olosuhteet huomioidaan, mutta poliittinen ohjaus näyttäytyy näitä 

keskeisempänä suhdetta raamittavana kokonaisuutena. Poliittiset toimenpiteet sitovat ilmastonmuu-

toksen konkreettisiin muutoksiin ja tekevät aiheesta käsiteltävän. Ilmastopolitiikka toimii ikään kuin 

välittäjänä ilmastonmuutoksen ja työn välillä. UNEP:n ym. raportin (2008, 24–25) tavoin talouden ja 

työn maailman toimijoille halutaan hallitusten ja kansainvälisten elinten tarjoamat selkeät ja luotet-

tavat kehykset, joiden puitteissa toiminta voidaan muuttaa vihreämmäksi.  

Kehyksen tärkeyttä korostaa se, että ilmastopoliittisten linjausten puuttuminen puolestaan vaikeuttaa 

työmarkkinakentän reaktioita sekä tiedon ja arvioiden rakentamista. Etenkin konkreettisten toimen-

piteiden määräytymättömyys hankaloitti tilannekuvan rakentamista haastatteluhetkellä. Ilmastotoi-

mien mahdollisten toteutustapojen moninaisuus ja poliittisten päätösten tekemättömyys synnyttää 

epävarmuutta siitä, mitä hiilineutraalisuustavoite kullekin talouden ja työelämän sektorille tarkoittaa.  

Se epävarmuus tulee siitä et mikä on yksittäisen yrityksen tai sen toimintaan vaikuttava 

asia. Kun paljon puhutaan esimerkiksi näistä hiilibudjeteista et jos meil ois tietty määrä 

päästöjä mitä voidaan päästää. Niin on edelleen epäselvää yksittäisen toimijan osalta 

et paljonko mä voisin päästää vielä että pysyn näissä tavoitteissa. (EK:n asiantuntija) 

Ongelma toistuu kansainvälisellä tasolla: globaalin lainsäädännön valmistumattomuus ja tiedotto-

muus taakanjaosta vaikeuttaa sen arviointia, mitä ilmastonmuutos hillintätoimineen lopulta tarkoittaa 

yksittäiselle toimijalle. Lisäksi esimerkiksi globaaleja arvoketjuja hyödyntävien yritysten on ny-

kysäädösten valossa vaikea määrittää sitä, missä maassa tapahtuvaan toimintaan esimerkiksi päästö-

vähennykset kohdistuvat.  

Niin kansallista kuin ylikansallista poliittista sääntelyä tarvitaan, jotta ilmastonmuutoksen vaikutuk-

set realisoituvat talouteen ja siten työelämään. Poliittisia sitoumuksia, joihin haastatteluissa kiinnityt-

tiin, olivat etenkin Pariisin sopimus sekä Suomen ja Euroopan unionin poliittiset ohjelmat. Haastat-

teluissa viitattiin toistuvasti Euroopan unionin tavoitteeseen hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 

mennessä, ja Suomen tätä ”kunnianhimoisempaan” pyrkimykseen olla hiilineutraali jo vuonna 2035. 

Näitä poliittisia sitoumuksia seuraavat EU:n ja Suomen lainsäädäntö määrittävät sen, mitkä 
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ilmastotoimet vaikuttavat esimerkiksi yrityksiin. Erityisesti ylikansallisten tahojen toiminta nähtiin 

edellytyksenä ilmastonmuutokseen vastaamiselle: yksittäisten maiden toimet olisivat tehottomia tai 

mahdottomia, elleivät muutkin sitoudu niihin. 

Esitellyn institutionaalisen politiikan lisäksi STTK:n asiantuntija tunnisti myös kansanliikkeiden voi-

van asettaa ilmastokeskustelun raameja työmarkkinajärjestöille. Esimerkiksi Greta Thunbergin joh-

dolla käynnistynyt nuorten ilmastolakkoliike on toiminut eräänlaisena herättävänä seikkana, joka 

kannustaa tai painostaa myös muita ottamaan aiempaa proaktiivisemman otteen ilmastonmuutokseen 

vastaamisesta. Lisäksi yleisen asennemuutoksen nähtiin heijastuvan ihmisten äänestyspäätösten 

kautta institutionaaliseen politiikkaan. 

Viitatessaan politiikkaan asiantuntijat puhuivat siis monenlaisista poliittisuuksista. Yhtäältä poli-

tiikka ilmeni jonkun muun vastuulla olevana poliittisena ohjauksena: sopimus- ja sitoumusdokument-

teina, näiden tekemisenä ”poliittisten päätöksentekijöiden” tai hallituksen toiminnassa, globaalina 

valtakamppailuna ja EU-tason rahanjakona. Greta Thunbergiin viitatessaan asiantuntija puolestaan 

erotti ilmastoaiheet kansanliikkeestä tuleviksi teemoiksi. Näissä muodoissaan ”politiikasta” haluttiin 

osittain irtisanoutua. Eräs haastateltava totesi, ettei halua ”tähän politiikkaan mennä sen enempää”, 

ja toinen taas totesi työmarkkinatoimien ydintoiminnan vieneen viime aikoina voimavaroja, koska 

”ay-liikkeen heikentäminen on poliittisella agendalla”, jossain itsestä irrallisessa toiminnassa. Esi-

merkiksi omien nimikkeiden viittaukset politiikan osa-alueisiin, esimerkiksi ilmasto- tai elinkeinopo-

litiikkaan eivät olleet samalla tavalla politiikkaa. Vaikka työmarkkinakeskusjärjestöillä on huomat-

tavasti vaikutusvaltaa yhteiskuntapolitiikkaan ja myös ympäristöpolitiikan linjoihin (esim. Gronow 

& Ylä-Anttila 2016), erottelivat asiantuntijat oman edunvalvontansa ”politiikkana” puhutusta.  

Ilmastopolitiikka puolestaan näyttäytyi haastatteluissa sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen omasta toi-

minnasta irrallisena että niiden omana toimintana. Eräs haastateltava totesi työmarkkinakeskusjärjes-

töjen olevan ”ilmastopolitiikan peruslinjausten kanssa yksimielisiä” viitaten joko ilmastopolitiikkaan 

tai sen peruslinjauksiin jonain järjestöistä irrallisena. Lisäksi saatettiin viitata ”meidän ilmastopoli-

tiikkaan” ja omiin ilmastopoliittisiin asiakirjoihin, jolloin ilmastopolitiikka piirtyi joksikin, jota työ-

markkinakeskusjärjestöt itse tekevät ja haluavat aktiivisesti edistää. Ilmastopolitiikan olemassaolon 

monimuotoisuus yhdistyy sen valtavirtaistumiseen: ilmastonmuutoksesta nähtiin tulleen laajasti eri 

yhteiskuntapoliittisia keskusteluja ja areenoja läpäisevä teema.  

5.2.1.1 Valtavirtaistunut ilmastopolitiikka 

Siinä missä noin kymmenen vuotta sitten Räikkösen (2014) tutkielman aineistossa tietoisuus ekosys-

teemien ylikäytöstä ei ollut läpäissyt koko yhteiskuntaa, nyt ilmastopolitiikan mainittiin lähes 
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poikkeuksetta valtavirtaistuneen keskustelunaiheena. Kaikki haastateltavat tunnistivat ilmastokes-

kustelun laajentuneen ja voimistuneen viime vuosina, etenkin edellisen kahden vuoden aikana.  

Tän keskustelun laajuus ja syvyys on muuttunut tässä tosi paljon nyt ehkä 2018 syksystä. 

Silloin kun tää IPCC:n puolentoista asteen raportti julkaistiin. (EK:n asiantuntija) 

Julkaisua seurannut valtavirtaistuminen ulottuu sekä institutionaaliseen politiikkaan, työmarkkina-

keskusjärjestöjen omiin ilmastokantoihin että jäsenistöjen ilmastopoliittisiin asenteisiin. Esimerkiksi 

maatalousyrittäjien nähtiin muuttaneen asennettaan ilmastoystävällisten omaksumista kohtaan tämän 

saman kahden vuoden aikana.  

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija katsoi ilmastonmuutoksen nousseen muuta politiikkaa 

määrittävään rooliin. Ilmastonmuutos oli tullut osaksi kaikkia poliittisia keskusteluja ja politiikan lin-

jauksia. 

Meil ei oikein oo semmosia keskusteluja missä ilmastonmuutos ei olisi. Ja jos katellaan 

poliittisesti niin sekä Suomen hallitusohjelma että Euroopan komission se poliittinen 

ohjelma. Niin ensimmäinen asia on et ilmasto. Ilmastonmuutos on semmonen et se mää-

rittää kaikkea sitä muuta politiikkaa. (EK:n asiantuntija) 

Valtavirtaistuminen näkyy ilmastoteeman laajuudessa institutionaalisessa politiikassa käsitellyissä 

aiheissa sekä siinä, miten ja missä ilmastopolitiikkaa käsitellään. Akavan asiantuntija kuvasi ilmas-

topolitiikan politiikkalohkon muodostumista polkuna valtioneuvoston näkökulmasta olemattomasta 

teemasta sellaiseksi muuta yhteiskuntakehitystä määrittäväksi aiheeksi, että esimerkiksi Akava kat-

soo sen kuuluvan nykyisin päätöksenteon keskiöön pääministerin vastuualueelle. Myös ennestään 

ilmastonmuutosta käsitelleillä areenoilla, esimerkiksi Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa 

(ks. Kestävä kehitys 2020) ilmastonmuutoksen painoarvo on noussut. STTK:n asiantuntija kertoi il-

maston nousseen muiden YK:n kestävän kehityksen agendan tavoitteiden joukosta ”valtavan isoksi 

omaksi jutuksi”. Verrattuna työmarkkinakeskusjärjestöjen agendoille aiemmin päätyneisiin, lähinnä 

työympäristön uhkiin keskittyneisiin haasteisiin ilmastonmuutos näyttäytyy koko yhteiskunnan läpi-

leikkaavana teemana (vrt. Martín Murillo 2012, 33; Olsen & Kemter 2012, 22, 47). 

Ilmastonmuutos on myös tullut keskeisemmäksi osaksi työmarkkinakeskusjärjestöjen omaa toimin-

taa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien asiantuntija kuvasi järjestön ”tulleen tietoisemmaksi”, Akavan 

asiantuntija järjestön ”ottaneen kokonaisvaltaisemman otteen ilmastopolitiikasta” ja SAK:n asiantun-

tija järjestön ilmastopolitiikan ”kehittyneen progressiivisemmaksi” kuin aiemmin. Politiikan ilmas-

tositoumusten ohella julkisen mielipiteen muutos ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen saama 



43 
 

mediahuomio ovat lisänneet myös työmarkkinakeskusjärjestöjen tietoisuutta ilmastoasioista. Siinä 

missä vajaa kymmenen vuotta sitten työmarkkinoiden avaintoimijat saattoivat vielä hienovaraisesti 

kyseenalaistaa ilmastonmuutoksen olemassaolon (Kasvio 2014, 162, 166–167), nyt suurin osa haas-

tateltavista ei edes nostanut esiin ilmiön kyseenalaistamisen mahdollisuutta. Silloinkin, kun se mai-

nittiin, siitä sanouduttiin irti: 

MTK:ssa otetaan ehdottomasti vakavasti tämä ilmastonmuutos. Emmekä lähde siihen 

keskusteluun, että onko sitä yleensä ja onko se ihmisen aiheuttamaa. Ilmasto on muut-

tumassa ja se merkittävästi johtuu ihmisen toiminnasta. Ja siihen pitää puuttua. 

(MTK:n asiantuntija) 

Haastateltavat näkivät, että heidän edustamillaan tahoilla on mahdollisuus osallistua ilmastonmuu-

toksen ratkaisujen rakentamiseen. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien asiantuntija näki yrityksillä olevan 

keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaisujen kehittämisen kautta. STTK:n asian-

tuntijan kuvaus järjestön ilmastolinjauksesta taas yhtyy osuvasti myös kirjallisuuden huomioihin 

siitä, miksi ilmastonmuutoksesta on tullut myös palkansaajajärjestöjen asia: elleivät he kommentoi 

asiaa, heidän edustamiensa työelämän ryhmien ääni ei välttämättä kuulu ilmastopolitiikasta päätettä-

essä (vrt. esim. Rosemberg 2012).  

Erityisesti me halutaan nostaa esiin työelämän rooli ilmastopolitiikassa. […] Tärkein 

juttu meille on tää, kun kukaan muu ei puhu siitä et mitä työelämässä pitäs tehdä. Paitsi 

palkansaajajärjestöt. (STTK:n asiantuntija) 

Lisäksi keskusjärjestöt pyrkivät kannustamaan ja tukemaan jäsenistönsä omia ilmastotoimia tarjoa-

malla informaatiota ja pyrkimällä hankkimaan jäsenistön ilmastotyölle rahallista tukea. Työpaikka-

tasolla nähdään olevan mahdollisuuksia ilmastotoimien viisaaseen toteuttamiseen. Esimerkiksi 

SAK:laisten liittojen haastateltavat korostivat SAK:n (2019c, 22) selvityksessä, että työntekijöiden 

omasta osaamisesta ja kokemuksesta olisi hyötyä ilmastotoimien kehittämisessä ja toteuttamisessa. 

Ilmastonmuutokseen kantaa ottaminen on myös järjestöjen olemassaolon kannalta strateginen va-

linta: aihe, johon juuri nyt tulee ottaa kantaa. Esimerkiksi SAK oli teettänyt ilmastonäkemyksiin kes-

kittyneen jäsenkyselyn nuoremmille jäsenilleen kohdennettuna juuri siksi, että järjestön tulevaisuu-

den kannalta vaikeasti jäseniksi saatavien nuorten kantojen selvittäminen on tärkeää. Myös Akavan 

asiantuntija mainitsi jäsenistön olevan huolissaan ilmastonmuutoksesta. Näin ilmastonmuutos muo-

dostuu järjestöille olennaiseksi siksi, että niiden jäsenistö on tilanteesta huolissaan, ja siksi, että se 

vaikuttaa heidän jäseniinsä. Samoin kuin kirjallisuudessa, ilmastonmuutoksen ottaminen 
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työmarkkinakeskusjärjestöjen agendoille näyttäytyy näin keinona varmistaa oman jäsenistön intres-

sien huomiointi yhteiskuntapolitiikan teossa (vrt. Hvid & Lund 2002, 4). 

Vaikka elinkeinopolitiikan eli työmarkkinajärjestöjen perinteisen toiminta-alueen ajattelutapojen ja 

poliittisen kehikon katsotaan olevan liikkeessä, ilmastopolitiikkaan osallistuminen voi edelleen näyt-

täytyä työmarkkinajärjestöille ylimääräisenä tehtävänä. Viimesijainen vastuu itse ilmastonmuutoksen 

ratkaisusta osoitetaan poliittisille päätöksentekijöille tai näitä äänestäville ihmisille. Esimerkiksi 

SAK:n asiantuntija huomautti, että ammattiyhdistysliikkeen ydintehtävän on sen varmistaminen, että 

jäsenistöllä on työtä, josta maksetaan kunnon palkkaa. Kun tuokin tehtävä on poliittisten virtausten 

vuoksi koettu haasteelliseksi viime vuosikymmeninä, itse ammattiliittojen voimavarat keskittyvät 

ydintoimintaan, eivät ilmastoasioihin. Vain silloin, jos muu taloudellinen tilanne ja työmarkkinaym-

päristö on vakaa, resursseja jää laajempien kehityskulkujen miettimiseen. Sama priorisoinnissa hä-

viäminen näkyy muussa politiikassa: esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliiton haastateltava huo-

mautti ilmastoasioiden jääneen Euroopan unionissa aiemmin akuutimmiksi koettujen ongelmien var-

joon: 

Toisaalta on myös ollut välillä semmosia taantumisvaiheita. Et vaikka Euroopassa fi-

nanssikriisi ja eurokriisi. Niin totta kai ne aiheuttaa sit et välillä myös se ilmastoagenda 

on menny taakse. (EK:n asiantuntija) 

Ilmastopolitiikan asema työmarkkinakeskusjärjestöjen edunvalvonnassa on valtavirtaistunut, mutta 

tarkastellun perusteella vielä toissijainen. Samalla kun sanotaan, että ongelma ja muutos koskee kaik-

kia pidetään muut toiminnan osa-alueet, kuten työn määrän riittävyydestä tai yrittäjien toiminnan 

kustannustehokkaista olosuhteista huolehtiminen tiukasti mukana. Intressiristiriidat hiilineutraalisuu-

teen pääsemisen keinovalinnoissa voivat pakottaa järjestöt takaisin perinteisin tavoin oman jäsenistön 

asemaa – esimerkiksi työpaikkoja tai yritystoiminnan kustannusten hillintää – puolustavaan asemaan. 

Tämä työmarkkinakeskusjärjestöjen perimmäinen tarkoitus tekee niistä tavallaan ehdotettuja tuotan-

non juoksumaton tukijoita (vrt. Hyde & Vachon 2019). Kuitenkin vakavamielinen suhtautuminen 

ilmastonmuutokseen ja halu olla osana sen ratkaisemista osoittavat toiseen suuntaan. Vääjäämätöntä 

ympäristötuhoa ei haluta tukea, vaan saada aikaan vihreä talous, joka kääntää työtä ja vaurautta tuot-

tavan juoksumaton pois vääjäämättömän ympäristötuhon kurssilta. 

5.2.1.2 Työmarkkinakeskusjärjestöjen ilmastokannat 

Institutionaalisen ilmastopolitiikan ja työmarkkinakeskusjärjestöjen lähestymistapojen välillä vallit-

see dynaaminen suhde. Haastatteluaineistossa tilannekuvaa luotiin haastatteluhetkellä voimassa ole-

via poliittisia raameja mukaillen, ja ilmastolinjausdokumenteissa järjestöjen omat linjaukset 
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heijastetaan juuri poliittisiin sitoumuksiin tai ajoitetaan niin, että ne itsessään vaikuttaisivat tuleviin 

poliittisiin linjanvetoihin. Esittelen seuraavaksi aineistojen pohjalta muodostuneen yleiskuvan työ-

markkinakeskusjärjestöjen sisällöllisistä näkemyksistä ilmastopolitiikkaan. 

Tarkastelemani järjestöt olivat ilmastopolitiikan päälinjoista enimmäkseen yhtä mieltä. Kunkin läh-

tökohtana toimivat ilmastotieteelliset huomiot, joiden katsotaan pakottavan reagoimaan ilmaston-

muutokseen. Osasta tämän reagoimisen keinoista ollaan hyvin yksimielisiä: jaettuina näkemyksinä 

esiin nousivat esimerkiksi kiertotalous, osaamisesta huolehtiminen, tutkimuskehityksen ja innovaa-

tiotoiminnan tukeminen sekä talouden kestävyydestä huolehtiminen ja markkinaehtoisten ilmastotoi-

mien rakentaminen poliittisella ohjauksella esimerkiksi päästökaupan ja verotuksen kautta.  

Järjestöt on ilmastopolitiikan peruslinjausten kanssa hyvin yksimielisiä. Totta kai ne 

erot tulee sitten siitä että EK puhuu paljon enemmän teollisuuden prosesseista ja mah-

dollisuuksista. Samoin ehkä sitten painopiste on myös palkansaajajärjestöillä. Liikku-

minen, energiantuotanto, nää on niitä kaikille yhteisiä. (MTK:n asiantuntija) 

Huomio eri painopisteistä oli havaittavissa myös aineistosta. Tämä osaltaan toistaa aiemman havain-

non siitä, että yhteisten ydinnäkemysten lisäksi eri tahot painottavat esimerkiksi kestävyydessä eri 

osa-alueita (esim. Kasvio 2014, 159). Suomen Yrittäjien kohdalla priorisoituja teemoja olivat yritys-

ten toimintakykyisyydestä huolehtimiseen liitettävät ilmastotoimien kustannustehokkuus ja mahdol-

lisimman vähäiset yrityksiin kohdistuvat kustannukset. Elinkeinoelämän keskusliiton näkemys käsit-

teli monipuolisesti elinkeinoelämän taloudellista toimintaympäristöä: talouden hiilineutraaliusuuden 

tiekarttoja ja rahoituksen, tuotannon ja kulutuksen muutoksia ilmastoystävällisempään suuntaan, sekä 

globaalia taloutta. Vaikka näkökulma keskittyi selvästi työtä enemmän talouden yleiskehitykseen, 

viitattiin aineistoissa myös työvoiman tarjonnan ennakointiin väestönliikkeiden myötä sekä tehtaiden 

työskentelyolosuhteiden heikkenemiseen (ks. myös Deloitte 2020).  

Akavan asiantuntija toi esiin yhteiskunnan rakenteiden muutoksen tarpeen, jossa etenkin osaamisjär-

jestelmien kehittäminen sekä kaikkien ihmisten osallistaminen on tärkeää sekä korosti markkinaeh-

toisuutta ilmastopolitiikan ratkaisukeinona. Akavan ilmastolinjauksissa myös ilmastotoimien vaiku-

tusten oikeudenmukaisuusseikat – yhdenvertaisuus, palkansaajien asema, yritysten toimintaedelly-

tykset, työelämän ja elinkeinojen muutokset – ovat esillä (Akava 2019, 10). 

STTK:n tulokulmassa korostui oikeudenmukaisen siirtymän painotus. Siinä missä esimerkiksi Suo-

men Yrittäjien näkökulmasta ilmastotoimien kustannustehokkuudesta ei voida tinkiä, STTK:n ilmas-

tolinjauksen mukaan ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta ei tingitä: 
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Kun torjumme ilmastonmuutosta, meidän pitää huolehtia siitä, että kaikki pysyvät mu-

kana, ja ilmastotoimet ovat oikeudenmukaisia ja hyväksyttäviä. Tästä reunaehdosta 

emme voi tinkiä. (STTK 2019) 

Myös SAK:n ilmastokannan keskiössä oli oikeudenmukainen siirtymä. Merkittäviä huomioita olivat 

myös se, että työntekijät on otettava mukaan ilmastotoimien valmisteluun seurantaan, ja se, että oi-

keudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi ilmastonmuutoksen työllisyysvaikutuksista olisi tehtävä 

yksityiskohtaisempia arvioita. 

MTK:n näkemyksessä painotettiin alan roolia ”ratkaisujen tekijöinä”, esimerkiksi metsien toimiessa 

hiilinieluina. Myös maatalouden saama taloudellinen helpotus nykytilanteeseen nähden ilmastoystä-

vällisten, resurssiviisaiden viljelytapojen parantaessa alan tuottavuutta nousi muita haastatteluja vah-

vemmin esiin. MTK:n ilmastolinjauksessa tuodaan keskeisemmin esille myös ilmastonmuutoksen 

vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle sekä Suomen huoltovarmuuden huomioiminen ilmastotoi-

mia rakennettaessa (MTK 2018, 5).  

5.2.1.3 Epäselvä polku politiikasta konkretiaan 

Eri painotustavat eivät vielä kiellä sitä, etteivätkö työmarkkinakeskusjärjestöjen ilmastokannat olisi 

perusolemukseltaan yhteneviä ja myös sovitettavissa yhteen. On kuitenkin selvää, että ne lähestyvät 

ilmastonmuutoksen ja työn suhdetta eri kohdista. Yksi karkeista jakolinjoista piirtyy perinteiseen 

työntekijä- ja työnantajapuolien erotteluun: Elinkeinojärjestöt tarkastelevat ensisijaisesti ilmaston-

muutosta ja taloutta, ja palkansaajajärjestöt kiinnittävät talouden ohella enemmän huomiota työn ase-

maan ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten seurauksena. 

Vaikka ilmastopolitiikassa on sitouduttu ilmastonmuutokseen vastaamiseksi tarvittaviin toimiin, po-

litiikka ei tarjoa selkeitä käytännön toiminnan raameja. Esimerkiksi Suomen hiilineutraalisuustavoite 

asettaa maalin, johon on mahdollista päätyä useilla eri tavoilla. Taakanjaon kysymykset kaipaavat 

vastauksia, jotka selkeyttäisivät ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia työmarkkinakentällä. Kes-

kustelu näistä kysymyksistä työn osalta ei ole vielä ehtinyt ilmastopolitiikan valtavirtaan.  

Lisäksi yhteenvetona voidaan sanoa, että ilmastonmuutoksen itsensä ja ilmastopolitiikan suhde on 

dynaaminen ja epävarmuuden sävyttämä. Ilmastonmuutos vaikuttaa politiikkaan, ja politiikka ilmas-

tonmuutokseen. Se, mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta työhön voidaan sanoa, on riippuvaista 

siitä, mitä poliittisia päätöksiä tehdään globaalin ja Suomen työmarkkinakentän sektorikohtaisen taa-

kanjaon suhteen. Lisäksi on kyse siitä, miten hyvin ilmastotavoitteissa onnistutaan. Siihen, minkälai-

nen uhka ilmastonmuutos myöhemmin on ja siten myös siihen, mitä se tarkoittaa työlle ja työllisyy-

delle, vaikuttaa se, miten siihen pystytään ilmastotoimilla ja politiikalla reagoimaan. Iso osa aiheen 
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käsittelyn epävarmuudesta vaikutti kumpuavan juuri siitä, että tällä hetkellä ei tiedetä, miten hyvin 

nykyiset ilmastotavoitteet saadaan saavutettua. Esimerkiksi EK:n asiantuntija kuvaili ilmastotavoit-

teiden pohjana toimivan Pariisin sopimuksen olevan osaltaan toimimaton, sillä siinä asetettujen ta-

voitteiden taakanjakoa ei ole saatu sovittua kyllin velvoittavasti eri maiden kesken. Jokainen maa 

esittää omat ilmastotavoitteensa, mutta yhteen laskettuina ne eivät riitä. Eli se, mitä kukin on valmis 

tahollaan tekemään, ei yhteisessä korissa paina kylliksi. Sekä fyysisen muutoksen että ilmastopolitii-

kan epävarmuuden vuoksi ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimisen pohja on alati liikkeessä. 

Vaikka selkeitä poliittisesti asetettuja toiminnan vihertämisen kehyksiä on peräänkuulutettu jo toista 

vuosikymmentä, ei kyllin konkreettisia ohjeita vielä ole asetettu (vrt. UNEP ym. 2008, 24–25). 

Avoimeksi jätettyjä aiheita tai käsitteitä voidaan myös tulkita eri tavoin. Esimerkiksi oikeudenmu-

kaisuuteen viitattiin eri järjestöissä, mutta siihen ja tarkemmin rajattuna oikeudenmukaisen siirtymän 

kokonaisuuteen liitettiin eri asioita. Harvoista asioista ollaan suorasanaisesti eri mieltä, mutta samaa 

kuvaa tarkastellaan eri linssien läpi tai siitä katsotaan eri kulmia. 

5.2.2 Talous pakottaa ja mahdollistaa, mutta myös muuttuu 

Siitä huolimatta, että talousnäkökulma on työnantajajärjestöille leimallisempi, asettui talous koko ai-

neistossa ehdoksi, joka yhdessä politiikan kanssa asettaa kehyksen ilmastonmuutokseen reagoimi-

selle ja sille, mitä tämä tarkoittaa työlle. Työstä ja ilmastonmuutoksesta oli vaikea puhua suoraan, 

tekemättä mutkaa talouden kautta. 

Nyt mennään taas siihen, mitä heijastusvaikutusta sillä on globaaliin talouteen, mitä 

Suomen talouteen, työllisyyteen. Sitten on se että miten hyvin me pystytään kustannus-

tehokkaasti torjumaan ilmastonmuutosta niin että sillä ei ole suuria vaikutuksia meidän 

talouteen, ja sitä kautta työllisyyteen. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Kuten politiikka, myös talous on kuitenkin dynaamisessa suhteessa ilmastonmuutokseen: se on en-

sinnäkin samanaikaisesti poliittisesti ja käyttäytymisen kautta muokattavissa ja rakennettavissa, 

toiseksi vankkumaton pakko, josta ilmastonmuutokseen reagoiminen on riippuvaista, sekä kolman-

neksi sitä, mitä ilmaston fyysinen muutos siitä tekee.  

5.2.2.1 Talouden muutoksen mahdollisuudet ja ehdot  

Pääsääntöisesti haastattelut luovat kuvan taloudesta, joka voidaan tietoisesti rakentaa sellaiseksi, että 

se edesauttaa ilmastonmuutokseen reagoimista. Markkinamekanismia voitaisiin ohjata niin, että esi-

merkiksi päästökauppa ja verotus tekisivät ilmastoystävällisestä toiminnasta taloudessa kannattavam-

paa. Moni haastateltava piti esimerkiksi markkinamekanismin mukaisesti toimivaa päästökauppajär-

jestelmää toimivana keinona reagoida ilmastonmuutokseen. Se on kuitenkin täytynyt ensin luoda: 
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Se ei synny itsestään. Päästökauppajärjestelmä ei syntynyt markkinatoimijoiden hy-

västä tahdosta vaan lainsäätäjän piti luoda se viitekehys, sääntely sille. (Akavan asian-

tuntija) 

Päästökauppajärjestelmä kuvattiin kaikissa tarkastelluissa järjestöissä lakeja säätävän tahon luomana 

kehyksenä, joka ohjaa taloudellista etua tavoittelevat toimijat vähentämään kasvihuonekaasupäästö-

jään. Ohjausta voitaisiin myös lisätä niin, että samalla kun ilmastolle epäedullinen toiminta rakenne-

taan taloudellisesti kannattamattomaksi, päästöjä sitovien hiilinielujen kehittämisestä tehtäisiin mark-

kinamekanismissa kannattavaa. Ohimennen esiin nousi myös mahdollisuus ohjata poliittisesti suo-

raan sitä, mitä markkinoille tuotetaan: 

Jos EU asettaa vaikka kodinkoneille jonkun velvoitteen, että on tietty energiatehokkuus 

tai -luokka. Niin se vaikuttaa siihen et mitä yritykset, minkälaisia tuotteita ne voi laittaa 

kuluttajien saataville kauppaan. (EK:n asiantuntija) 

Vankkumattomana pakkona talous nähtiin resurssien tarvetta ja sijoittajien tärkeyttä korostettaessa. 

Tarkasteltujen järjestöjen ilmastokannoissa painotettiin esimerkiksi tutkimuskehityksen ja innovaati-

oiden roolia. Näiden edistämiseksi taas tarvitaan talouskasvusta saatavia taloudellisia resursseja. 

Jos ei oo sitä kasvua mistä pistää uusiin innovaatioihin ja investoida uusiin vähemmän 

kuluttaviin laitteisiin ja tuotteisiin, niin se on ympäristölle myös katastrofaalista. 

(SAK:n asiantuntija) 

Talouden tarjoamien kehittämisresurssien menettäminen voisi itsessään siis synnyttää ympäristöon-

gelmia. Haastateltavien mukaan ympäristökriisiin reagoiminen edellyttää taloudellista menestystä. 

Tällöin ilmastonmuutoksen hillintää ei voida tehdä niin, että se haittaisi merkittävällä tavalla talouden 

kasvua. Samalla tavalla toivotaan vauraiden sijoittajien panosta ilmastoystävälliseen toimintaan: 

Valtion toimenpiteillä ei mitään yksistään saa aikaan. Et se on yksityinen raha mikä tän 

ratkaisee. Se tekee sitten sen muutoksen. Et suuret sijoittajat alkaakin sijoittaa ihan toi-

senlaiseen juttuun. (STTK:n asiantuntija) 

Samalla, kun yhtäältä sanotaan, että markkinat voidaan ja tulee rakentaa poliittisesti tietynlaisiksi, 

nostetaan esiin myös suurten yksityissijoittajien valta kehityksen määrittelyssä. Myös Elinkeinoelä-

män keskusliiton asiantuntija nosti sijoittajien kiinnostuksen ilmastonmuutokseen varautuneisiin si-

joituskohteisiin yhdeksi viimeaikaisista ilmastonmuutokseen reagoimisen edistysaskeleista. Sijoitta-

jien huoli sijoitustensa riskeistä ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien politiikkatoimien myötä ai-

heuttaisi painetta valmistautua ja varautua sekä fyysisiin että yhteiskunnallisiin muutoksiin. 
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Muuttuvat tuotto-odotukset ohjaavat rahoituksen sellaisille yrityksille, jotka ovat huomioineet uudet 

riskit, sekä niille, jotka hyötyvät taloudellisesti ilmastonmuutoksesta eli esimerkiksi ilmastonmuutok-

seen ratkaisuja liiketoimintanaan tuottaville yrityksille. Ne, joiden liiketoiminta ei kestä ilmaston 

muuttumista tai siihen reagoimiseksi tehtyjä politiikkatoimenpiteitä, eivät saa rahoitusta, sillä sijoit-

tajat eivät näe näihin sijoittamisen mahdollistavan heille omia voittoja.  

Asiantuntijoiden näkemyksissä esiin nousseen poliittisen sääntelyn, jolla ilmastoystävälliseen toimin-

taan ohjaavat markkinat luotaisiin, täytyisi koskea vaikutusvaltaisia suursijoittajia siinä missä muita-

kin talouden toimijoita. Nämä osin avoimet näkemykset politiikan vaikutuskeinoista vaikuttavat ai-

neiston perusteella johtuvan siitä, että talouspolitiikka on parhaillaan liikkeessä. Tarkastellut työ-

markkinakeskusjärjestöt peräänkuuluttavat ilmastonmuutosta hillitsevää poliittista taloutta ja tunnis-

tavat sen mahdollisuudet, mutta näitä ehtoja ei ole vielä kylliksi sovellettu talouteen:  

Tällä hetkellä ei vielä tarpeeksi voimakkaasti näy se, että ne yritykset jotka oikeesti on 

ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä, suhteessa verrokkeihin, että ne sais siitä liike-etua. 

Se ei tällä hetkellä näy. Tää taloudellinen malli ei sillä lailla suosi. Vaikka teoriassa on 

jo ymmärretty että näin pitäis olla. (SAK:n asiantuntija) 

Yksi keskeisimmistä talouden pakoista oli kilpailukyvyn ylläpitämisen ensisijaisuus. Kilpailussa pär-

jäämisen ehto asettaa rajat sille, miten talous voi reagoida ilmastonmuutokseen. Kilpailukyvyn heik-

kenemiseen johtavia ilmastotoimia puolestaan ei voida toteuttaa. ”Kilpailuedun” saaminen ilmasto-

ystävällisillä ratkaisuilla puolestaan kannustaa tarttumaan toimeen: 

Uskon että tämä ilmastoviisas ruoka, siitä tulee markkinointivaltti myös markkinoilla. 

Että Euroopasta löytyis kuitenkin edes miljoona tai kaks miljoonaa kuluttajaa, jotka 

haluaa tehdä sitten ostopäätöksiä sen mukaan että ostetaan ilmastoviisasta ruokaa. Ja 

jos me ollaan edelläkävijöitä tässä kehityksessä niin me voitas sit saada markkinoilta, 

ja tuolta vientipuolelta kenties kilpailuetua. (MTK:n asiantuntija) 

Viennin huomioiminen viittaa kilpailukyvyn muodostaman pakon syntyvän etenkin globaalissa ta-

loudessa. Suomen menestyminen globaalissa kilpailussa nousi aineistossa kyseenalaistamattomaan 

rooliin. Menestyä voitaisiin, jos menestyviä toimintatapoja ja teknologioita pystytään kehittämään. 

Tällöin ilmastonmuutoksen myötä syntyvän kehityksen tulosten vienti voisi tarjota Suomen talou-

delle huomattavan globaalin mahdollisuuden. Vääränlainen ilmastopolitiikka voisi myös haitata glo-

baalia kilpailukykyä. SAK:n asiantuntijan huomio teollisuuden ammattiliittojen näkökulmasta puo-

lestaan viittaa epäsuorasti huoleen siitä, että hinnat eivät olisi kilpailukykyisiä: 
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Teollisuusliitoissa se näkökulma oli enempi kilpailukykynäkökulma. Painottui se huoli, 

että jos tulee paineita investoida voimakkaasti. Niin riittääkö, suhteessa muuhun Eu-

rooppaan ja varsinkin Euroopan ulkopuoliseen maailmaan, miten se kilpailukyky py-

syy. (SAK:n asiantuntija) 

Vertailu eri alueiden välillä yhdistyi aiemmassakin työn ja ilmastonmuutoksen suhteen keskustelussa 

laajasti tunnistettuun niin kutsuttuun hiilivuotoon. Globaalissa taloudessa alueellisesti säännelty, 

muuten talouden ehdoillakin toimiva päästökauppajärjestelmä asettaisi toimijoille eri säännöt. 

Kun tällaista päästökauppajärjestelmää ei oo käytössä muualla, Euroopan ulkopuo-

lella. Niin sitten se kilpailukyky Suomessa heikkenis ja voi olla että jossain vaiheessa 

varsinkin monikansallisille yrityksille joilla on jo tuotantoo muissa maissa, niin se hou-

kutus siirtää sitä muualle kasvaisi. (SAK:n asiantuntija) 

Kuten kirjallisuudessa, myös aineistossa maailmanmarkkinoiden kilpailukykyisyyden heikkenemi-

nen ympäristösääntelyn myötä on työnantaja- että työntekijätahoille yhteinen huoli (Eurofound 2009, 

6; Martín Murillo 2012, 36). Aineistossa hiilivuodosta huolehtimisessa on kuitenkin mielenkiintoista 

se, että esimerkiksi teollisuusliittojen huolen kilpailukyvyn heikkenemisestä ilmastotoimien myötä ei 

ole havaittu toteutuneen käytännössä. 

Mut tää on sellainen skenaariohuoli. Joka ei oo siis toteutunut. Mut varsinkin teolli-

suuspuolella tää näkyy jonkun verran. (SAK:n asiantuntija) 

Toteutumattomuudesta huolimatta talouden globaalius ja poliittisen sääntelyn alueellisuus hankaloit-

tavat toiminnan kenttää ja luovat epävarmuutta ilmastonmuutokseen reagoimisen keinojen rakenta-

miseen.  

Siinä missä hiilivuoto-näkökulman korostaa globaalia kilpailukykyä, voisi ilmastonmuutos johtaa 

myös lähituotannon kilpailukykyisyyteen. Jos lähituotantoa aletaan arvostaa itsessään ”puhtaana” ja 

suhteellisesti ”puhtaampana” ilmastotoimia soveltamattomiin alueisiin verrattuna, voivat ilmasto-

sääntelyn kannalta kalliimmatkin tuotantopaikat säilyttää kilpailukykyisyytenä: 

Uskon myös et lähituotanto voi, jos se nähdään puhtaana ja se on puhtaampaa kuin 

joissain tietyissä maissa tehdyt. Niin niillä voi olla mahdollisuuksia, isossa mittakaa-

vassa. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Aineistossa elävät kuvatulla tavalla rinnakkain näkemykset siitä, että talous voidaan rakentaa ilmas-

toystävällisemmäksi, että ilmastonmuutos voi synnyttää taloudellisia mahdollisuuksia, että kilpailu-

kykyä heikentäviä toimia ei voi tehdä, ja että kilpailukyky oikeastaan rakentuu hyvin monenlaisia 
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reittejä pitkin. Kilpailukyky on samanaikaisesti itseisarvoinen argumentoinnin pohja, että jotain, 

jonka rakentamiseen ei varsinaisesti ole selvää reseptiä. Se on sekä epävarma ja liikkuva ominaisuus 

että kova ja itsenäinen pakko, josta tulee huolehtia ilmastotoimia rakennettaessa. 

Markkinaehtoisuuden ja poliittisen sääntelyn ohella myös kuluttajilla nähtiin olevan vaikutusvaltaa 

talouden muutoksiin. Kuluttajat voivat vaikuttaa siihen, mikä yritykselle on kannattavaa, ja rakentaa 

talouden muutosta siinä missä yritykset ja poliittinen kehyskin (vrt. Hvid & Lund 2002, 8). 

Jos rupeet tekemään yrityksessä semmoista toimintaa mikä on varmasti ilmastoystäväl-

listä mutta kustannukset ovat huomattavasti suurempia, ja jos sun asiakkaat ei arvosta 

sitä. Silloinhan sä oot huonommassa asemassa kuin se kilpailija. Ja todennäköisesti ei 

menesty. Ja se ei tietenkään voi olla se lähtökohta. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Tässä keskeiseksi nousee se ehto, että asiakkaat eivät arvosta tuotetta. Hinta yksin ei luo kilpailuky-

kyä, vaan kyse on tarjonnan ja kysynnän kokonaisuudesta. Kilpailukyvyn rajojen puitteissa voidaan 

poliittisesti säännellä sitä, mitä on tarjolla, ja kuluttajat taas voivat vaikuttaa siihen, mitä kysytään.  

Meillä on monia esimerkkejä myös siitä, että kuluttajat tai asiakkaat aktiivisesti tulee 

sinne yritykseen sanoo että me haluttais tämmösiä ja tämmösiä tuotteita. Esimerkiksi kau-

passa. Meillähän ei oo mitään lainsäädäntöä sille tällä hetkellä, että kuluttajat ostaa nyh-

tökauraa. (EK:n asiantuntija) 

Huomio siitä, että nyhtökauraa ostetaan paljon, palauttaa keskustelun kestävän siirtymän monitasoi-

suuteen. Kuluttajien ostovoima on poliittisen sääntelyn ja talouden isojen linjojen ohella keskeinen 

muutostekijä. Etenkin tietyillä talouden sektoreilla, esimerkiksi ruoan- ja palveluiden tuotannossa ku-

luttajilla nähtiin olevan huomattavasti vaikutusvaltaa toiminnan muuttamisessa ilmastoystävällisem-

mäksi. Palveluntuotannossa kuluttajat voivat vaikuttaa etenkin kotimaiseen tuotantoon esimerkiksi 

tiedustelemalla yritykseltä ympäristöasioista. Lisäksi jo ylipäätään palveluiden kulutuksen lisäänty-

minen tavaroiden kulutuksen vähentyessä ohjaa talouden rakenteita ilmastolle parempaan suuntaan. 

Tämän trendin arveltiin voivan vahvistua ilmastonmuutokseen liittyvän asennemuutoksen myötä.  

SAK:n asiantuntija nosti kuitenkin esiin sen, että organisaatioiden välisessä myynnissä asennemuu-

toksen heijastuminen kysyntään on usein hidas tai raskaampi prosessi kuin kuluttajamyynnissä. 

Vaikka kuluttajatuotteissa ja etenkin palveluiden kulutuksessa yksilöt voivat nopeastikin vaikuttaa 

yritysten toimintamalliin, koko yrityskentän muutos on niin hidasta, että kuluttajien voima ei riitä. 

Ilmastonmuutoksen asettama paine vaatii nopeita systeemitason muutoksia. 
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Poliittisella ohjauksella halutaan siis nimenomaan rakentaa aitoja taloudellisia insentiiveja toimia ym-

päristöystävällisesti. Haastateltavat eivät nostaneet esiin talouden toimijoiden näennäistä ekologi-

suutta tai niin kutsuttua viherpesua, vaan puheavaruuksissa painottuivat pyrkimykset rakentaa ke-

hikko, joka ohjaisi aidosti kestävämpään toimintaan. (Vrt. Hvid & Lund 2002, 7; Räikkönen 2011, 

123–124; UNEP ym. 2008, 24.) Osa haastateltavista kuitenkin painottivat markkinaehtoisuuden vaa-

timusta, ja myös suursijoittajien valtaan viitatessa raha määrittyy toiminnan perimmäiseksi ehdoksi. 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa talouden pakkojen ja poliittisen ohjauksen nähdään kummankin vai-

kuttavan tahollaan talouden vihertymiseen. Kirjallisuuden valossa juuri yhtäaikaiset, useilla tahoilla 

tapahtuvat muutokset johtavatkin parhaiten toteutuneisiin siirtymiin (ks. esim. Fisher-Kowalski & 

Rotmans 2009; UNEP ym. 2008, 24–25). 

5.2.2.2 Vihreän talouden visiot 

Ilmastonmuutoksen asettamien realiteettien nähtiin siis muuttavan taloutta. Aiempi näkemys kestä-

vän kehityksen sekä ympäristö- ja energianäkökulmien vahvistumisesta ja niitä seuraavasta talouden 

ja työelämän rakennemuutoksesta kuului vahvana, totena pidettynä asiana aineistossa (vrt. Kasvio 

2014, 167–169). Asiantuntijat mainitsivat myös selkeärajaisia uuden talouden piirteitä. Fossiilisten 

polttoaineiden käytöstä luopuminen esitettiin haastatteluissa kyseenalaistamattomana toimenpiteenä, 

joka johtaisi siirtymään kohti vihreämpää taloutta ja joka myös yhdistää kaikkia talouden toimijoita. 

Myös kiertotalouteen siirtyminen esitettiin kovana realiteettina; asiana, joka tulee tapahtumaan: 

Siirtyminen kiertotalouteen jollakin aikavälillä. Koska meidän luonnonvarat vaan lop-

puu sitten jossain vaiheessa. Tai tulee niin kovaa niukkuutta niistä, että on parempi 

saada se materiaali ja raaka-aineet mitä meillä on jo käytössä niin uudelleen käyttöön. 

(Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Sisällöllisesti kiertotaloudesta puhuttiin eri tasoilla. Osalle haastateltavista se näyttäytyi nykyisen ta-

louden toimintalogiikkaa mukailevana, vain sen sisäisiä elementtejä muuttavan siirtymän lopputu-

loksena. Osa pohti kokonaisvaltaisemman muutoksen tarvetta tai mahdollisuutta. MTK:n asiantuntija 

puhui muita korostetummin kiertotaloudesta kiertobiotaloutena, jossa se neitseellinen materiaali, mitä 

talouden kiertosykleihin olisi pakko ottaa, olisi uusiutuvaa materiaalia. Tällainen malli tarjoaisi maa- 

ja metsätaloudelle taloudellisia mahdollisuuksia biotuotteiden käytön ja kysynnän lisääntyessä. Kier-

totalous esiintyi sellaisena muutoksen mallina, joka on sekä realistinen jo näkyvien kehityskulkujen 

valossa että sopii nykyisiin talouden logiikoihin. Muutos voi olla suuri, mutta talouskasvun logiikkaa, 

johon palkkatyöjärjestelmä ja verorahoitteinen hyvinvointivaltio perustuvat, ei tarvitse tällöin muut-

taa ihmisten toiminnan planetaarisiin rajoihin sovittamiseksi. Kiertotaloudessa kestävä talouskasvu 

ekologisten rajojen puitteissa olisi mahdollista.  
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Talouden muutosta haettiin kuitenkin myös ehdottamalla sen mittaamiseksi uusia välineitä. Talous-

kasvun rooli ainoana tavoiteltavana asiana kyseenalaistettiin. EK:n asiantuntija ehdotti hyvinvoinnin 

kasvattamisesta puhumista talouskasvun sijaan, Akavan asiantuntija esitti järjestön haluavan ohjata 

keskustelua siihen, miten markkinayhteiskunta ”muokataan sellaiseksi, että taloudellinen voiton ta-

voittelu ei ole se tärkein ohjaava tekijä”, ja STTK:n asiantuntija nosti esiin hyvinvoinnin mittarit, 

esimerkiksi Genuine Progress Indicator GPI:n, jotka sisältävät kestävän kehityksen taloudellisen, 

sosiaalisen ja ekologisen ulottuvuuden. Nämä huomiot kertovat siitä, että työmarkkinakeskusjärjes-

töjen näkemyksissä esiintyy myös transformationaalisempaa ajattelua. Ajatuksen tasolla on kyse siitä, 

että näkemys taloudellisesta kehityksestä muovautuu uudelleen (vrt. Williams & Millington 2004).  

Myös SAK:n näkemyksessä reilusta talouskasvusta ekologinen ja sosiaalinen kestävyys on otettava 

huomioon. Talouskasvusta luopuminen kuitenkin tarkoittaisi globaalisti markkinaliberaalissa järjes-

telmässä sitä, että ihmisillä ei olisi riittävän hyväpalkkaista työtä tai työtä ollenkaan. 

Meillä on näitä keskimäärin pienitulosia, niin meillä on ennemminkin se ongelma et ne 

ei edes tule sillä palkalla tällä hetkellä toimeen. Ja meidän on hirveen vaikea ruveta 

puhumaan että jos nyt sit ruvettais himmaileen. Koska meidän jäsenistön näkökulmasta 

se tarkoittasi vielä pienempää tuloo. (SAK:n asiantuntija)  

Tarkennettaessa tulojen pienentymisen huomiota kysymyksellä siitä, onko kyse itse kasvusta vai tu-

lonjaosta, vastaus oli tulonjako. Yhtäältä kyse on kasvun jatkumisen hyväksymisestä, koska niukko-

jen tulojen jaosta olisi vaikeampi keskustella. Toisaalta ongelmaksi palaa resurssien saaminen ilmas-

totoimiin. Kestävän kehityksen ulottuvuudet asettuvat paitsi keskinäiseen ristiriitaan, myös hiertä-

vään asetelmaan resurssien riittävyyden ja jaon kysymysten kanssa: 

Se tulonjakokysymys on eri ja se on tärkee. Mutta sitten jos ei oo talouskasvuu niin 

niillä yrityksillä ei oo saumaa tehdä niitä aivan välttämättömiä investointeja. Et se on, 

tää on tosi hankala. (SAK:n asiantuntija) 

Tunnistettu tarve muutokselle vaikutti kuitenkin avaavan mahdollisuuden laajempien tulevaisuuden 

muutosten pohtimiselle. Esimerkiksi Akavan asiantuntija kertoi järjestön myös tunnistavan tarpeen 

uusille, ehkä talouskasvun tarpeellisuuttakin keskusteluttaville avauksille, vaikka järjestö ei ole niitä 

itse tehnyt. Niin tämän argumentin yhteydessä kuin useimmissa muissakin haastatteluissa nostettiin 

selkeästi esiin tilanteen ongelmallisuus. Julkilausuttuna linjana on se, että hyvinvointiyhteiskunnan 

ylläpitäminen edellyttää talouskasvua, mutta samanaikaisesti tiedostetaan, että muidenkin vaihtoeh-

tojen harkitseminen voi tulla kyseeseen.  
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Että oltais otettu esimerkiks degrowthin puolesta kantaa että meidän täytyy siirtyä uu-

teen degrowth-yhteiskuntaan niin tätä me ei olla tehty kuitenkaan. Mutta ei me olla toki 

sanottu että tätä ei pitäis tehdä. Koska tää on erittäin tärkee kysymys. Ja erittäin haas-

tava kysymys jos ajattelee koko ihmisyhteiskuntaa. (Akavan asiantuntija) 

Talouskasvun yhteys hyvinvointiin on tiivis ja niin tärkeä Suomen hyvinvointivaltion veropohjan ja 

rahoituksen sekä maailmanlaajuisesti kehittyvien maiden kansalaisten hyvinvoinnin synnyttämisessä, 

että ekologisia ongelmia ei voida julkisesti ehdottaa ratkaistavaksi talouskasvusta tinkimällä.  

Vihreän talouden visioissa ei ole kyse yksiselitteisestä rajanvedosta kasvun ja ei-kasvun välillä. Mie-

lenkiintoista on se, mikä nähdään mahdolliseksi. Suomen pienituloisten tarvitsemaan vaurauden li-

sääntymiseen viitataan samalla argumentilla kuin globaalisti köyhien mahdottomuuteen priorisoida 

ekologinen kestävyys muiden kestävyyden osa-alueiden yli, vaikka näiden elintilanteet poikkeavat 

toisistaan huomattavasti. Tarve on suhteellista. Talous ja sen kasvu itsessään ovat niin tärkeitä ele-

menttejä ilmastonmuutokseen reagoimiselle, että niiden suora kyseenalaistaminen ei ole mahdollista. 

Ajattelutapojen hienovarainen muuttuminen kuitenkin näkyy siinä, miten paljon talouden sisäisiä 

muutoksia visioidaan. Eräs haastateltava myös totesi, että hinnan asettaminen hiilelle itsessään hidas-

taa talouskasvua siitä, mitä se voisi olla. Kasvun näennäiseen pakkoon on siis itse asiassa jo puututtu.  

Talouden muutosten visioissa kuitenkin nojataan irtikytkennän kyseenalaiseen mahdollisuuteen. Toi-

sin kuin Vadénin ym. (2019, 3–5) tarkastelussa, eräs haastateltava esitti, että on olemassa runsaasti 

kansainvälistä tutkimusta siitä, että kasvu, päästöjen vähentäminen ja taloudellisen hyvinvoinnin li-

sääminen pystytään yhdistämään. Toinen haastateltava näki kansainvälisessä tarkastelussa tehtyjen 

havaintojen (Eurofound 2009) tavoin talouden positiivisten mahdollisuuksien aukeamisen syynä työ-

markkinakentän ilmastonäkemysten yhtenäistymiselle. Ilmastoystävällisen toiminnan muuttuminen 

taloudellisesti kannattavaksi on johtanut siihen, että ”EK:kin on kääntänyt kelkkansa” aiemmasta il-

mastopolitiikkaa haastateltavan mukaan jarruttaneesta näkemyksestään. Ilmastoystävällisyydestä on 

tullut taloudessa muotia. Positiivisten lopputulosten korostaminen herättää lopulta kysymyksen siitä, 

onko mahdollisuuksien näkemisen motivoivan luonteen kääntöpuolena se, että niiden näkymättö-

myys halvaannuttaisi ilmastonmuutoksen eteen toimimista (vrt. Beckert 2013).  

Itse ilmastonmuutos fyysisinä olosuhteina nousee kuitenkin kuvattujen mahdollisuuksien ja pakkojen 

edelle. Ilmastonmuutoksen katsotaan tekevän koko globaalin talouden toiminnasta epävakaampaa. 

Siinä on näitä riskejä. Elinolosuhteitten heikentyminen, luonnonkatastrofien lisäänty-

minen. Kun elinolosuhteet heikentyy niin silloin myös ihmiset lähtee liikkeelle. Se luo 
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epästabiilisuutta talouteen ja eri alueille. Heijastusvaikutukset voi hyvinkin helposti 

tulla koko globaaliin talouteen. (Suomen Yrittäjien asiantuntija) 

Samoin ilmastonmuutos itsessään suoraan ja yksinkertaisesti pakottaa jotkin toimijat reagoimaan. 

Useampi haastateltava viittasi tästä puhuessaan Rukan laskettelukeskukseen, jossa tiedostetaan, että 

koko toiminnan perusedellytystä, lumisia talvia, ei ole, ellei ilmastonmuutokseen löydetä ratkaisuja.  

Muutos, joka ilmastonmuutoksen nähdään aiheuttavan tai vaativan taloudessa, piirtyy aineistossa jok-

sikin vanhan järjestelmän ja täysin uusien käytäntöjen väliseksi. Talouden pakot eivät mahdollista 

täysin uutta järjestelmää, mutta muutokseen ehdotetaan status quosta poikkeavia ratkaisuja. Kenties 

tehokkaimmaksi muutoksen ajamisen keinoksi nousee edelleen hinnan asettaminen ympäristöongel-

mille (vrt. Hajer 1995, 25), mutta kokonaisnäkökulmassa huomioidaan myös paljon muuta.  

5.2.2.3 Talouskasvusta riippuvainen työllisyys 

Aineiston näkemykset ilmentävät perinteistä näkemystä työstä instituutiona, joka on riippuvainen ta-

louskasvusta. Siksi kasvusta tai sen syntymisen mekanismeista ei voida tinkiä vahingoittamatta työn 

ja siitä saatavan hyvinvoinnin maailmaa.  

Esimerkiksi kilpailukyvyn ylläpitämisen pakko kumpuaa mekanismista, jossa talouskasvua syntyy 

vain kilpailukyisissä talouksissa. Tässä työstä saatava hyvinvointi ja ilmastonmuutos kietoutuvat työ-

markkinakentän tulokulmassa perinteiseen elinkeinopolitiikan näkökulmaan: jos tuotantokustannuk-

set nousevat esimerkiksi ilmastotoimien vuoksi, kilpailukyky heikkenee. Tästä nähdään seuraavan 

ketjureaktio, joka päättyy siihen, että työtä tai palkkaa on vähemmän. Pohjimmiltaan näkemykset 

yhtyvät reformistisiin ekologisesti kestävän työn avauksiin. Aineistosta nousi kuitenkin vahvasti esiin 

myös se, että talous voidaan poliittisesti rakentaa sellaiseksi, että se tukee ilmastonmuutokseen rea-

goimista. Myös työmarkkinat näyttäytyvät siten poliittisesti ohjautuvana osana talousjärjestelmää. 

Poliittisen ohjauksen tila on kuitenkin kamppailtu, eikä muutokselle nähdä valmista reseptiä. Samalla, 

kun politiikalla nähdään voitavan rakentaa vihreämpi talousmalli, poliittista ekologista kestävöittä-

mistä ei voida tehdä, ellei talous muutu ensin vihreämmäksi. Aiemmissa tarkasteluissa esiintyneeseen 

nähden vihreän talouden mahdollisuuksiin uskotaan kuitenkin nyt vankasti, vaikka poliittinen sään-

tely ei vieläkään ohjaa voitontavoittelua tarpeeksi ilmastoystävälliseksi (vrt. Kasvio 2014, 167–169).  

Talouden käsittelytavat aineistossa osoittavat sen, että vaikka ilmastonmuutokseen reagoiminen on 

työmarkkinakentällä tärkeää, se on käytännössä vain yksi tekijä muiden joukossa. Vaikka uudenlai-

sen talousmallin visiointia tehdään runsaasti, ilmastonmuutokseen reagoiminen ei asemoidu tavan-

omaisista elinkeinopolitiikan huolenaiheista, talouskasvusta, sen edellytyksistä ja sen hedelmien ja-

kamisesta huolehtimista tärkeämmäksi. Vuonna 2011 kerätystä aineistosta tehdyn tarkastelun 



56 
 

(Kasvio 2014, 166) tavoin talouspuhe dominoi keskustelua edelleen. Siihen yhtyy koko työmarkki-

najärjestökenttä, ja erityisen hallitsevaa se on työnantajajärjestöissä. Nykykeskustelu ilmentää näin 

yhtenevästi aiempia havaintoja siitä, että työn kestävyydestä tai ekologisuudesta puhuminen on työn-

tekijäpuolelle ominaisempaa, ja saa toistamaan kysymyksen siitä, jättääkö vihreän kasvun korosta-

minen kestävyysagendan ja työn yhteensovittamisen jäämiseen syrjään talousagendan taakse (vrt. 

Hvid & Lund 2002, 4; Pearce & Stilwell 2008; Räikkönen 2016, 16). 

5.3 Ilmastonmuutoksen ja työn suhteen hallinta 

Siinä missä politiikka ja talous asettavat ehtoja ilmastonmuutoksen ja työn suhteelle, tulevaisuuden 

mahdollisuuksien näkeminen ja tietoinen rakentaminen sekä erinäiset yhteiskuntapoliittiset välineet 

muodostavat toiminnan paikkoja. Aineistosta hahmottui etenkin kolme toisiinsa kietoutuvaa yhteis-

kunnallisen muutoksen hallinnan elementtiä, joiden avulla pakkojen asettamissa raameissa luovittai-

siin, ja joiden avulla onnistunutta siirtymää hiilineutraaliin tai kestävään yhteiskuntaan pyritään ra-

kentamaan. Kestävän kehityksen ajatuksen monitavoitteisuus ja tasapainoilu eri tarpeiden välillä 

mahdollistavat monimutkaisen ongelman kohtaamisen ja eri intressitahojen yhteen tulemisen. Näin 

myös pyritään luomaan positiivisia tulevaisuudenkuvia, jotka synnyttäisivät proaktiivista muutosta. 

Tätä monitavoitteista, positiivista siirtymää tavoitellaan yhteiskuntapolitiikan ohjenuorien, etenkin 

oikeudenmukaisen siirtymän, ilmastotoimien osallistavuuden sekä osaamisen kehittämisen kautta.  

5.3.1 Monitavoitteisuus ratkaisuna kompleksisuuteen 

Ilmastonmuutoksen siirtyminen marginaalisesta politiikkalohkosta kaikkea lävistäväksi teemaksi tuo 

esiin sen kompleksisen luonteen. Aiheen kirjallisuuden tavoin haastateltavat liittivät sen osaksi kes-

kinäisriippuvaisia yhteiskunnallisia ongelmia (vrt. Held, Hervey & Theros 2011, 5; Urry 2013). On-

gelman ytimessä nähtiin olevan ilmastonmuutoksen aiheutuminen nykyisen tasoisen hyvinvoinnin 

tuottamisesta ja siitä neuvotteleminen, minkä verran tästä hyvinvoinnista voidaan tinkiä. 

Se perustavanlaatuinen ongelmahan on se, että se syntyy sivutuotteena sille, että me 

yritetään lisätä vaurautta ja hyvinvointia. (EK:n asiantuntija) 

Lisäksi kompleksisuus syntyy siitä, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat epävarmoja: ne riippuvat 

sekä fysiologisesta ilmaston muuttumisesta, siihen reagoimisen ja reagoimisessa onnistumisesta että 

poliittisista toimista, joita niin ikään voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Ilmastonmuutos näyttäytyykin 

jonain, jota yksittäisten toimien sijaan tulee ratkaista kokonaisvaltaisesti eri tahoilta. Kuten ongelman 

itsensä, myös ongelman vastausten halutaan kietoutuvan yhteen, ja ilmastoasioiden nähdään kulkevan 

yhdessä yleisen yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Kestävän kehityksen alkuperäinen monitavoit-

teisuus on kiinteä osa työmarkkinakeskusjärjestöjen ilmastonäkemyksiä: taloudellisen, sosiaalisen ja 

ekologisen hyvinvoinnin tasapainoa pyritään rakentamaan yhteisillä ratkaisuilla. Esimerkiksi 
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Suomessa yli 20 vuotta toimineessa Kestävän kehityksen toimikunnassa ilmastotoimenpiteet ovat 

mittakaavansa kasvusta huolimatta edelleen riippuvaisia muista kestävän kehityksen tavoitteista. 

Et sä voi tehdä yksin ilmastotoimenpiteitä, ajatella vaan sitä ilmastoa. Vaan sun on 

mietittävä koko ajan et miten se vaikuttaa näihin kaikkiin muihin. Ettet sä ala vetään 

mattoo näiden kaikkien muiden alta. (STTK:n asiantuntija) 

Kestävyyden eri ulottuvuuksien näkeminen toisiaan tukevina elementteinä nähtiin olevan viimeaikai-

nen muutos. Esimerkiksi EK:n asiantuntija kuvasi ajattelun muuttuneen aiemmasta näkemyksestä, 

jossa ympäristötoimet haittasivat talouden kasvua tai työllisyyttä siihen, että muun muassa teknolo-

gian kehityksen ja halventumisen myötä taloudessa voidaan tehdä samoja asioita pienemmillä pääs-

töillä, ja siten ohittaa ristiriita. Esimerkissä ulkopuolinen tekijä, teknologian kehitys, tarjoaa tien ulos 

umpikujasta. Keinojen löytäminen ristiriidan ylittämiseen muodostuu aineistossa ainoaksi suoraan 

lausutuksi ratkaisuvaihtoehdoksi, eikä monitavoitteisuudesta tinkimistä tai yhden tavoitteen priori-

soimista pidetä vaihtoehtona, vaikka yhteensovittamisen vaikeus tiedostetaan. 

Se onkin tässä olennaista että löydetään niitä keinoja, jotka vie ilmastotavoitteita eteen-

päin ja samalla ei ainakaan haittaa muiden tavoitteiden toteutumista. Pikemminkin tu-

lee näitä win-win-win ja vielä win-tilanteita. (MTK:n asiantuntija) 

MTK:n asiantuntijan sitaatissa erityisen mielenkiintoista on se, miten toteutettavien ilmastotavoittei-

den ei tulisi ”ainakaan haitata” muiden tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden yhdensuuntaisuus ja 

toisiaan tukevien toimien löytäminen nähdään mahdolliseksi. Kääntöpuolena sellaisia ilmastotavoit-

teita, jotka haittaisivat muiden tavoitteiden optimaalisuutta, ei tämän lainauksen logiikan perusteella 

voitaisi toteuttaa. Kuitenkin haastatteluissa huomautettiin myös, että optimaalisesta talouskasvusta 

on tingitty jo nykyisillä ilmastotoimilla. ”Win-win-win ja vielä win-tilanteet” hahmottuvat kenties 

paremmin yksittäisillä talouden ja työn sektoreilla kuin koko kompleksisessa kokonaiskuvassa. 

Toisaalta kyse on argumentin asettamisen tavasta. Silloin, kun ilmastonmuutokseen reagoimattomuu-

den korostetaan aiheuttavan tulevaisuudessa taloudellisia tappioita, muodostuu pienten nykyhetken 

taloudellisten hidasteiden hyväksyminen järkeväksi tulevaisuuden suurempien menetysten estä-

miseksi. Näin ajateltuna monitavoitteisuudessa onnistuminen tulevaisuudessa tarkoittaisi oikeastaan 

ekologisen osa-alueen priorisoimista nykyhetkessä. 

Sillä on varsinkin pidemmällä aikavälillä talouteen liittyviä heijastusvaikutuksia. Ne-

gatiivisia, ilmastonmuutoksella. Jolloin sen hillitseminen on taloudellisestikin järkevää. 

(Suomen Yrittäjien asiantuntija) 
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EK:n ja MTK:n asiantuntijat mainitsivat nykyisten toimintatapojen olevan paikoin helposti muutet-

tavissa sekä ilmastolle että taloudelle paremmiksi. Järjestelmässä on ”tehottomia” tai jopa ”järjettö-

miä” tapoja tehdä asioita, ja aiempaa viisaammaksi kuvailtu resurssien käyttö hyödyttäisi molempia 

tavoitteita. Toisaalta monitavoitteisuuden nähdään ohjaavan etsimään suurempaa muutosta, jossa ko-

konaisvaltainen kestävyys löydetään muokkaamalla koko yhteiskunnan toimintaperiaatteita. 

Enemmän pitää käydä tästä keskustelua että miten tämä markkinayhteiskunta muoka-

taan sellaseks että se taloudellinen voiton tavoittelu ei oo se tärkein ohjaava tekijä. 

Vaan siel on se hiilineutraali yhteiskunta joka pakottaa taloudellisen toiminnan sellai-

seen muotoon joka on kestävää. (Akavan asiantuntija) 

Haastatteluissa mainittiin ilmasto-ongelman lisäksi myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen 

vaatimus, mikä laajentaa tavoitteita entistä moninaisemmiksi. Ympäristön kestävyydessä pelkkä il-

mastovaikutusten optimoiminen voisi esimerkiksi metsätaloudessa johtaa plantaasimaiseen metsien 

hoitoon. Samoin monitavoitteisuutta laajentaa asiantuntijoiden esiin nostama, kirjallisuudessakin 

kestävän kehityksen ongelmakohdaksi tunnistettu globaalisti tasa-arvoisemman kehityksen vaatimus. 

Köyhempien maiden hyvinvoinnin tavoittelua ei voida kieltää ilmastonmuutokseen vedoten.  

Pelkästään Intiassa on monta sataa miljoonaa ihmistä joilla ei oo edes sähköä ja pe-

rusterveydenhuoltoa. Ei oo puhdasta vettä ja muuta. Jotenkin se ajatus siitä että voi-

taisko me länsimaalaisina sanoo että hei sori, et nyt on sellanen tilanne et te ette voi 

enää hakee sitä, mitä meillä on jo, vaan et teidän pitäis nyt sitten hyväksyä se et me 

ikään ku palattais johonkin historialliseen hetkeen. (EK:n asiantuntija) 

Eri maantieteelliset mittakaavat risteävät, kun paikallisten taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 

kestävien toimintatapojen lisäksi tulee huomioida globaali taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 

kestävä ja oikeudenmukainen kehitys. Keskustelu ohjautuu globaaliin taakanjakoon, väestönkasvuun 

ja kansainvaelluksiin, jotka tulisi myös huomioida kansallisissa ja sektorikohtaisissa ratkaisuissa. 

Kun köyhiltä mailta ei voida ottaa, pitäisi rikkaiden luopua. 

Mun mielestä se pitäis tehdä rehellisesti sillee että me tingittäis, me länsimaalaiset teh-

täis jotain vaikeeta luopumista. (EK:n asiantuntija) 

Pienten, monitavoitteisuudessa onnistumista tukevien resurssiviisauden muutosten jälkeen edessä 

saattaisi siis kuitenkin olla perustavanlaatuisempi talouden, ihmisten ja maapallon hyvinvoinnin yh-

teensovittamisen ongelma. Näitä kysymyksiä ei kuitenkaan vielä juurikaan käsitellä konkretian ta-

solla ja retorisesti harvoin puhutaan luopumisesta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
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ilmastonäkemyksissä huomio ohjataan pikemminkin siihen mitä voidaan tehdä ja mitä vähintään ha-

lutaan ottaa huomioon. Keskustelua käydään realistisiksi nähtyjen mahdollisuuksien puitteissa. Jär-

jestelmän ja sitä pohjustavien oletusten toimivuudesta keskusteleminen saatettiin sanoittaa käytännön 

mahdollisuuksista irralliseksi ”filosofoinniksi”. 

Monitavoitteisuuden korostamisesta huolimatta työmarkkinakeskusjärjestöjen lähestymistapojen 

eroavaisuudet kertovat jotain siitä, miten tavoitteet käytännössä asettuvat edelleen toisilleen alistei-

siksi (vrt. esim. Kasvio 2014, 238). Samalla piirtyy esiin jako työnantaja- ja työntekijänäkökulmiin 

sekä oman jäsenistön intressien mukana kuljettaminen.  Suomen yrittäjille ilmastotoimien kustannus-

tehokkuus ja siten yrittäjille, koko maalle ja ihmisille syntyvien kustannusten pitäminen mahdolli-

simman pieninä nousi keskeisimmäksi ehdoksi. Tämän rinnalla tunnistettiin muitakin tavoitteita, 

mutta asetelman hierarkkisuus on selvä. Esimerkiksi oikeudenmukaisen siirtymän elementtinen huo-

mioiminen asetettiin toissijaiseksi ja kustannustehokkuudesta huolehtiminen ensisijaiseksi huomion 

kohteeksi: 

Mä en tarkota sitä, että niitä ei oo hyvä kattoo. Varmasti näinkin. Et se on hyvä huomi-

oida päätöksenteossa. Mutta kyllä se kustannustehokkuus sinänsä. (Suomen Yrittäjien 

asiantuntija) 

SAK puolestaan tunnistaa yhtä lailla kustannustehokkuuden tärkeyden esimerkiksi kotimaisen tuo-

tannon menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa ja näin työpaikkojen pysymiselle kotimaassa, 

mutta ilmastotoimiin osallistumisen ehdoksi asetetaan ennen kaikkea juuri se, että niitä toteutetaan 

oikeudenmukaisesti oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden mukaan: 

Elikkä me ollaan valmiit tukeen ja me ollaan Pariisin sopimusta tuettu. […] Sillä eh-

dolla, että, me ollaan kunnianhimoisen ilmastopolitiikan takana jos se on oikeudenmu-

kaista. Ja siellä on tää oikeudenmukainen siirtymä. (SAK:n asiantuntija) 

Työnantajat nostavat selkeästi etusijalle talouden, kun taas työntekijäpuoli pyrkii nostamaan työelä-

män roolin mukaan keskusteluun. Työntekijäjärjestöjen asiantuntijat toivat esille sen, että työelämän 

roolia ja kohtaloa ilmastotoimien toteuttamisessa ei ole vielä tunnistettu yhteiskunnallisessa ja poliit-

tisessa keskustelussa yhtä laajasti kuin tarvitsisi.  

Ei niissä keskusteluissa ole juurikaan palkansaajia. Eikä siellä mietitä työpaikkojen 

muuttumista tai työntekijöiden osaamista. (STTK:n asiantuntija) 

Vaikka koko kenttä puhuu eri tavoitteiden kuljettamisesta mukana, eivät kaikki tunnista eri ulottu-

vuuksia yhtä painokkaasti. Toisaalta määrällisenä arvona työllisyyttä ja siten ihmisten toimeentuloa 
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tulee ajateltua myös talouden kokonaiskehitystä tarkasteltaessa. Talouden hyvän kehityksen käänty-

minen työinstituution välittämäksi hyvinvoinniksi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan kyllästyy 

kysymyksillä tulonjaosta, osallisuudesta työelämän päätöksenteossa, työterveyden sekä sektorikoh-

taisen työllisyyden vaihteluista ja siitä, miten ihmiset pärjäävät arjen muuttuessa, vaikka talouden 

kokonaiskehitys olisikin hyvää.  

Monitavoitteisuuden julkilausuma mahdollistaa useita erilaisia konkreettisia polkuja. Yhtäältä se pal-

velee moninaista työelämän kenttää jättäessään eri aloilla tilaa toteuttaa ilmastotoimia niille sopivilla 

keinoilla, motivoi toimintaan ja tukee kestävän siirtymän yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Samalla 

se kuitenkin jättää paljon määrittelemättä. Tilaa jää konflikteille, joiden yli neuvotteleminen voi olla 

hidasta, ja prioriteettien muuttumiselle. Esimerkiksi Euroopan talouskriisin aikaan ilmastoagendan 

nähtiin jääneen muiden huolien varjoon. Miten monitavoitteisuudessa tasapainotellaan, jos akuutit 

huolenaiheet vaihtelevat ja intressiristiriidat tulevat konkreettisia polkuja etsittäessä näkyvämmäksi? 

Monitavoitteisuus kuitenkin näyttäytyy osana maltillisemman vihreän ajattelun institutionalisoitu-

mista, joka aiemmin on poistanut kontrastia työväen- ja ympäristöliikkeiden väliltä ja mahdollistanut 

yhteiset hyödyt (vrt. Hvid & Lund 2002, 4). 

5.3.2 Tulevaisuudenkuvat, kuvittelu ja toiminta nykyhetkessä 

Asiantuntijat lähestyivät ilmastonmuutosta usein mielikuvaretoriikan kautta. Positiivisessa mielessä 

mahdollisuudet näyttäytyivät jonain, joka saa sekä järjestöt itsensä että talouden ja muun yhteiskun-

nan toimijat tarttumaan ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen proaktiivisesti. Negatiivisten 

mielikuvien – näköalattomuuden, huolen ja epävarmuuden – nähtiin puolestaan johtavan ilmastotoi-

mien vastustukseen ja yhteiskunnalliseen levottomuuteen.  

Tarkastelen seuraavaksi näitä mielikuvia Beckertin (2013) fiktiivisten odotusten käsitteen avulla. 

Huolimatta siitä, että poliittiset sitoumukset ja talouden pakot asettavat raameja ilmastonmuutoksen 

ja työn väliselle suhteelle, suhdetta kuvaa perustavanlaatuinen epävarmuus. Ilmastonmuutoksen fy-

siologisia vaikutuksia ei tiedetä: hillintä- ja sopeutumisteknologioiden kehitystä tai poliittisten sopi-

musten määrittämissä rajoissa pysymistä ei voida ennustaa. Ei myöskään tiedetä, mitä täsmällisiä 

ilmastotoimia Suomessa tullaan toteuttamaan ja millä sektoreilla, miten kuluttajien valinnat tulevai-

suudessa muuttavat kaupan ja palveluiden tarjontaa tai miltä globaalin ja kansallisen talouden koko-

naiskuva ja sitä seuraava työllisyystilanne tulevaisuudessa näyttävät. Epävarmuus johtaa siihen, ett-

eivät asiantuntijat tiedä suoria vastauksia tai pysty antamaan kattavia arvioita kysymykseen ilmaston-

muutoksen merkityksestä työlle. Järjestöjen kuitenkin täytyy muodostaa jokin käsitys epävarmuu-

dessa navigoimisesta, jotta edunvalvonta ilmastonmuutoksen suhteen olisi mahdollista. Nykyhet-

kessä tehtävät lausunnot ja kannanotot sidotaan saatavilla oleviin poliittisiin raameihin, taloudellisiin 
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pakkoihin ja esimerkiksi tarkan tiedon puutteessa ”yleisiä tunnelmia” raportoiviin kyselytutkimuk-

siin. Epävarmuudessa rakennetut arviot ankkuroidaan uskottaviksi sijoittamalla ne saatavilla olevan 

tiedon ja rakenteellisten, institutionaalisten ja kulttuuristen kehystensä rajoihin (vrt. Beckert 2013). 

Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöjen kantaman tiedon poliittisen luonteen ja järjestöjen vaikutta-

maan pyrkivän perustehtävän vuoksi tulevaisuudenkuvia käsitellään tässä myös diskursiivisina te-

koina, jotka ovat paitsi faktanäkökulman mukaisesti totta, myös vahvistavat, uusintavat tai rakentavat 

järjestölle edunmukaista kuvaa tulevaisuudesta. 

5.3.2.1 Mahdollisuudet motivoivat vastaamaan ilmastonmuutokseen 

Mahdollisuuksien syntyminen näyttäytyy aineistossa jonain, joka luo tilaa ilmastonmuutokseen vas-

taamiselle. Työmarkkinakeskusjärjestöt itse tarttuvat ilmastonmuutokseen proaktiivisesti sen vuoksi, 

että ne näkevät siinä mahdollisuuksia, heijastaen ja samalla rakentaen työelämän eri osapuolten nä-

kemyksiä tulevasta. 

Me kaikki suhtaudutaan positiivisesti aina sellaisiin haasteisiin missä on luvassa myös 

jotain hyvää. (STTK:n asiantuntija) 

STTK:n asiantuntija myös arvioi työnantajapuolen edunvalvojien lähteneen mukaan ilmastopolitiik-

kaan silloin, kun sen alettiin nähdä rakentavan liiketoiminnalle mahdollisuuksia. Esimerkiksi kulut-

tajakäyttäytymisen muutoksen katsotaan tuovan liiketoimintamahdollisuuksia palvelusektorille tai lä-

hituotannolle ja innovaatiotoimintaan panostamisen synnyttävän lisää työtä ja uusia työpaikkoja.  Tu-

leviin myönteisiin asiantiloihin viittaavilla mahdollisuusfiktioilla tarjotaan sekä yrityksille että työn-

tekijöille myönteinen näkymä tulevaisuuteen. Ne muodostavat Beckertin (2013) kuvaileman nyky-

hetkessä saatavan välittömän positiivisen palkkion, joka kannustaa toimimaan nykyhetkessä.  

Mahdollisuuspuhe kommentoi epävarmaa ja muodostaa siten fiktiivisen odotuksen tulevasta asiain-

tilasta. Konkreettisesti avautuvien toiminnan mahdollisuuksien ohella haastateltavat sanoittivat mah-

dollisuudet suorasanaisesti joksikin, joka motivoi toimimaan. Esimerkiksi EK:n asiantuntija luon-

nehti Euroopan Green Dealin tuoneen eurooppalaista ilmastopolitiikkaa eteenpäin juuri siksi, että 

talouden, ympäristön että ihmisten hyödyt on alettu nähdä yhtenevinä. Positiivinen mielikuva mah-

dollisuuksista motivoi toimijoita. 

Tulee semmonen positiivinen visio mitä kohti ihmiset ajattelee. Et hei täähän on hieno 

mahdollisuus. Että itse asiassa tässähän on asia mihin meidän kannattaa pyrkiä, koska 

se lupaus paremmasta huomisesta siellä on hyvä. (EK:n asiantuntija) 

Ilmastonmuutoksen synnyttämät taloudelliset mahdollisuudet muodostuvat myös geopoliittisiksi 

mahdollisuuksiksi. EK:n asiantuntija nosti esiin Euroopan tasolla tunnistettavissa olevan 



62 
 

taloudellisen mahdollisuuden siinä, että menestyessään ilmastonmuutokseen vastaamisen kautta Eu-

rooppa voi nostaa omaa painoarvoaan maailmassa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalla. Sa-

malla eurooppalainen talous ja työpaikat voisivat voittaa. Mahdollisuuksien aukeamista hahmotettiin 

laajemminkin juuri ilmastonmuutoksen voittajien ja häviäjien pohtimisen kautta. Esimerkiksi talou-

den ja työelämän kentän heterogeenisyyden vuoksi jotkin alat kohtaavat enemmän haasteita ja joille-

kin avautuu mahdollisuuksia, samalla tavalla miten isot talous- ja poliittiset alueet kuten Eurooppa 

asettuvat eräänlaiseen kilpailuasemaan muutoksessa luovimisessa. Kilpailuasema rakentuu finanssi-

logiikan mukaisesti. Ilmastonmuutos on haaste kaikille, mutta ennakoimalla se voidaan kääntää mah-

dollisuudeksi, jonka myötä voidaan saavuttaa suhteellisia voittoja verrattuna muihin, ”selvitä voitta-

jana”. Sama positiivinen odotus piirtyi talouspuheessa Suomen mahdollisiin kilpailuetuihin ilmasto-

ystävällisiä tuotteita vievänä maana. 

Isojen poliittisten toimijoiden lisäksi mahdollisuudet saavat talouden pienet ja isot toimijat tarttumaan 

toimeen. Yrittäjien arvellaan panostavan ilmastonmuutokseen reagoimiseen enemmän, jos siinä näh-

dään liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan motivaatioon yhdistyy mielenkiintoisesti myös Suo-

men Yrittäjien pk-yritysbarometristä nostama huomio siitä, että ne yritykset, jotka ovat voimakkaim-

min kasvuhakuisia, näkevät ilmastonmuutoksen tuovan heidän toiminnalleen enemmän mahdolli-

suuksia kuin haasteita. Sen sijaan, että juuri ilmastonmuutoksesta hyötyvät yritykset olisivat sattu-

malta kasvuhakuisimpia, mahdollisuuksien näkeminen voi kummuta halusta menestyä tulevassa ke-

hityksessä. Tällöin mahdollisuuksia etsimällä ja positiivisia mielikuvia luomalla rakennetaan polkua 

tulevaan menestykseen. Aiemman yksityiskohtaisen ja kenties rajoittavaksi koetun kolmoistaseajat-

telun (ks. Norman & MacDonald 2004) sijaan painotetaan toimia, joiden avulla yritykset voivat etsiä 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

Maa- ja metsätaloussektorilla ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän esimerkiksi ilmastoviisaan 

ruoan ja biomateriaaleista valmistettujen tuotteiden kysyntää synnyttäen näin myös maa- ja metsäti-

layrittäjille liiketoiminnan mahdollisuuksia. Maatilallisten ilmastoasenteissa nähtiin myös tapahtu-

neen huomattava käännös positiiviseen ja peräti innostuneeseen silloin, kun ilmastoystävällisten vil-

jelytapojen huomattiin mahdollistavan paremman taloudellisen tuloksen.  

Tässä on tapahtunut vuoden aikana ja koko ajan tapahtumassa valtavan suuri muutos 

siinä, että maatilayrittäjät alkaa olemaan kohta kautta linjan todella motivoituneita tä-

hän työhön. Jos pari vuotta sitten oli vielä iso joukko joka vähän puhisi koko asialle 

että tää on humpuukia, ei yksittäinen tila voi tehdä mitään. (MTK:n asiantuntija) 
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Tuotantotapojen jalostaminen, esimerkiksi hiiltä sitovaan viljelyyn siirtyminen tai vähemmän kasvi-

huonekaasupäästöjä tuottavien lehmälajikkeiden kehittäminen nähdään paitsi ilmastoystävällisenä, 

myös viisaana ja taloudellisena resurssien käyttönä. Resurssitehokkuus on ratkaisu sekä tilojen huo-

noon tuottavuuteen että ilmastonmuutokseen reagoimiseen. Monitavoitteisuus ja taloudellisten etujen 

ennakointi motivoi tällöin maatilayrittäjiä ilmastotyöhön. Positiivinen mielikuva omasta roolista il-

mastonmuutoksen ratkaisujen luojana on ollut merkittävä tekijä maa- ja metsätalouden toimijoiden 

ilmastoasenteiden muuttumisessa myönteisemmiksi. Aiemman, maatalouden syyllistämisenä näyt-

täytyneen ilmastopoliittisen puheen puolestaan nähtiin synnyttäneen vastareaktiota. 

Pieni semmonen vastareaktio oli ensin maatiloilla, koska koettiin että tää oli syyllistä-

vää. Että maatalous nostettiin pahimmaksi syntipukiksi. (MTK:n asiantuntija) 

Mahdollisuusretoriikka yhtyy tiiviisti monitavoitteisuuteen ilmastopolitiikan ohjenuorana. Parhaiten 

motivoivia ovat sellaiset fiktiot, joissa mahdollisuuksia hyötyihin rakennetaan tinkimättä muista ta-

voitteista. Monitavoitteisuuden pitäminen vähintään retorisena ohjenuorana toimii siten inklusiivi-

sena yhteiskuntapoliittisena keskustelun sitojana tehden myös mahdollisuuspuheesta uskottavaa. Il-

man ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden samansuuntaisuutta positiivisia mielikuvia 

olisi vaikea saada syntymään laajasti eri työmarkkinaosapuolissa.  

Monitavoitteisten mahdollisuuksien näkeminen piirtyi motivoivaksi ja muutoksessa jaksamista aut-

tavaksi myönteiseksi mielikuvaksi myös henkilökohtaisessa elämässä ja työurilla. Positiivinen suh-

tautuminen ja mahdollisuuksien näkeminen nähtiin aineistossa eteenpäin vievänä voimana silloinkin, 

kun työelämän mahdollisuudet avautuvat eri tavoin eri asemissa. Eri ikäisten ja eri koulutustaustais-

ten ihmisten nähtiin suhtautuvan mahdollisuuksien ja haasteiden suhteeseen eri tavoin.  

Tässä tulee ehkä sukupolvikysymys ja se haaste että eri ikäset ihmiset ja eri koulutus-

taustalla olevat ihmiset suhtautuu hyvin erilailla tähän muutokseen. Et onko se uhka vai 

mahdollisuus. (EK:n asiantuntija) 

Aineistojen keskeinen sanoma olikin se, että henkilökohtaisen elämän ja työurien mahdollisuuksien 

avautumista tulisi tukea. Mahdollisuuksia tulisi olla jokaiselle. Ihmisille tulisi rakentaa myönteistä 

näkemystä tulevaisuudesta ja siten myönteisiä reaktioita nykyhetkessä. Ilman myönteisten mieliku-

vien tukemista epävarmuuden nähtiin johtavan huoleen, turhautuneisuuteen ja vihaisuuteen – nega-

tiivisiin fiktioihin tulevaisuudesta. 

5.3.2.2 Yksilöiden huolesta demokratian säilyvyyteen  

Siinä missä positiiviset mielikuvat motivoivat proaktiivista toimintaa, negatiivisten mielikuvien näh-

tiin johtavan vastarintaan ja levottomuuteen. Huoli omasta tulevaisuudesta ja sen myötä kielteiset 
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mielikuvat tulevasta liitettiin haastatteluissa jopa yhteiskuntarauhan säilymisen kysymyksiin. Yksi-

löiden tunnistettiin kantavan huolta ilmastonmuutoksen ja ilmastotoimien vaikutuksista heidän 

omaan asemaansa työmarkkinoilla. Ilmastotoimista seuraavien muutosten epäillään vaikeuttavan toi-

meentuloa, ja työpaikkojen pelätään katoavan ilmastolle epäystävällisen toiminnan tullessa lakkaute-

tuksi. Lisäksi muutoksen epäillään johtavan etenkin sellaisten työpaikkojen, joista ennen on saanut 

suhteellisen matalalla koulutuksella hyvän tulotason, vähenemiseen, mikä myös tarkoittaisi tulotason 

laskua. Ilmastonmuutos voisi näin yllyttää työelämän polarisoitumista vakaiden ja epävarmojen ase-

mien välillä (Jakonen 2015, 109; Kasvio 2014, 164). 

Ennakoivan huolipuheen voisi katsoa kertovan pikemminkin tulevaan liitetyistä mielikuvista kuin 

nykyisistä ongelmista, vaikka se ankkuroituukin jo nähtyihin kehityskulkuihin työelämän vaatimus-

ten noususta4. Ihmisten huoli toimeentulosta ja siitä kumpuava haastateltavien huoli yhteiskunnalli-

sen muutoksen hyväksyttävyydestä nousivat ilmastonmuutoksesta puhuttaessa keskeiseen rooliin, 

vaikka samalla sanottiin, että tähän mennessä ilmastotoimet eivät tiettävästi ole vaikuttaneet työhön 

tai työllisyyteen negatiivisesti.  

Tällä hetkellä se arvio oli kyllä ihan selkeesti että toistaiseksi ilmastotoimet ei oo vai-

kuttanut kovinkaan negatiivisesti työhön. (SAK:n asiantuntija) 

Nykytilanteesta huolimatta työpaikkojen kohtalosta oltiin huolissaan etenkin aloilla, jotka ovat mui-

den työelämän trendien myötä kohdanneet muutoksia lähimenneisyydessä. Aiemmat epävarmuuden 

kokemukset ohjaavat liittämään tulevaan muutokseen negatiivisia mielikuvia positiivisten sijaan (vrt. 

Pyöriä ym. 2019, 159–160; Pyöriä & Ojala 2016, 58). Lisäksi SAK:n asiantuntija huomautti huolen 

koskevan ilmastotoimien vaikutusta työhön, ei ilmastonmuutosta itseään: 

Oli havaittavissa eroja et semmosilla toimialoilla joissa on jo muita tämmösiä mega-

trendejä tapahtunut, kuten automatisaatiota globalisaatiota muuta, niin oltiin jatkossa 

enempi huolissaan et miten niitten työpaikkojen käy. Myös johtuen ilmastonmuutok-

sesta. Ei muutoksesta sinänsä vaan siitä miten sitä pystytään hillitteen ja mitä se työ-

paikoilla tarkoittaa. (SAK:n asiantuntija) 

Huolen tarpeellisuus näyttäytyi erilaisena työelämän eri sektoreilla. Esimerkiksi EK:n asiantuntija 

arveli SAK:laisten liittojen sisälläkin esimerkiksi lähihoitajan ja paperityöntekijän kohtaavan ilmas-

tonmuutoksen ja ilmastotoimien vaikutukset eri tavoin ja työuran vaiheen vaikuttavan siihen, millai-

sena oma tulevaisuus näyttäytyy. Vaikka julkisessa keskustelussa esiintynyt huoli työpaikkojen 

 
4 Työelämän vaatimusten kasvun kommentoitiin haastatteluissa näkyvän esimerkiksi siinä, että peruskoulututkinnolla ei 

aiemmasta poiketen enää saa Suomessa töitä.  
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menettämisestä näyttäytyi työnantajapuolella jopa liioiteltuna, yksilötason huolet omasta muuttu-

vassa työelämässä pärjäämisestä tunnistettiin oikeutetuksi: 

Se on täysin legitiimi ja iso kysymys. On aivan eri asia puhua kolmekymppisestä ihmi-

sestä ja siitä et pystyykö hän hakeutumaan uusiin töihin, muuttamaan, kouluttautu-

maan. Kuin sellainen jolla on eläkeikään viis–kymmenen vuotta. Joka oikeesti täysin 

oikeutetusti on huolissaan siitä että työllistynks mä enää ollenkaan. (EK:n asiantuntija) 

Huolta omasta toimeentulosta voidaan tarkastella fiktiivisten odotusten näkökulmasta negatiivisena 

kuvitelmana tulevasta asiaintilasta (ks. Beckert 2013). Kuten myönteiset fiktiot, myös kielteiset fik-

tiot motivoivat toimintaa. Yksilötason huoli ja positiivisen tulevaisuudenkuvan puuttuminen liitettiin 

haastatteluissa ilmastotoimien vastustukseen ja jopa yhteiskuntarauhan ja demokratian ongelmiin. 

Esimerkiksi STTK:n asiantuntija arveli, että rajujen ilmastotoimenpiteiden ja tulonjakoon vaikutta-

van hallituspolitiikan seurauksena ihmisten elämän vaikeutuminen ja mahdollinen työttömyys voisi 

johtaa Ranskan keltaliivien kaltaisiin levottomuuksiin ja lisätä populististen liikkeiden kannatusta. 

Se on juuri tätä mille äärioikeisto rakentaa. Juuri tällaselle. Et ihmiset on tyytymättö-

miä eikä niillä oo mitään tulevaisuudennäkymää. (STTK:n asiantuntija) 

STTK:n haastateltava korosti sitä, että huoli tulevasta työttömyydestä tulee ottaa vakavasti. Pelko 

tulevasta työttömyydestä tuskin saa kannattamaan sellaisten ilmastotoimien tekemistä, joiden näh-

dään johtavan työpaikan menettämiseen. SAK:n haastateltava viittasi samaan ilmiöön: työn menettä-

minen johtaisi ihmisten vihaisuuteen ja pahimmillaan demokratiavajeeseen. Myös Akavan asiantun-

tija pohti yhteyttä ilmastotoimien, talouskasvun hidastumisen ja populistiliikkeiden nousun välillä. 

Ilmastonmuutoksen ja työn suhde on siis suuren, laajalti ihmisiin vaikuttavan yhteiskunnallisen muu-

toksen tila, jossa syntyvien negatiivisten tulevaisuudenkuvien nähdään voivan johtaa vakaviin yhteis-

kunnallisiin ongelmiin. Sosiologisen fiktionalismin ajatuksen mukaisesti kielteinen fiktio synnyttää 

vastarintaa (Beckert 2013). 

Vastarinta ja levottomuus ovat kuitenkin toimintaa siinä missä proaktiivinenkin reagointi. Fiktio, joka 

toimintaan tällöin motivoi, on kuitenkin ennemmin kuvitelma tulevaisuuden turvallisuudesta ja toi-

meentulosta, kuin kestävästä siirtymästä tai muusta ilmastonmuutoshuoleen vastaavasta tulevaisuu-

den tilasta. Vaikka palkansaajien nähdään huolehtivan työpaikkojen kohtalosta, työmarkkinakeskus-

järjestöt peräänkuuluttavat ilmastonmuutokseen vastaamista. Aineisto kuitenkin viittaa siihen, että 

huoli ilmaston ja elinolosuhteiden muutoksesta on tarvinnut ja tarvitsee rinnalleen yhteisiä mahdolli-

suuksia, jotka yhdistävät työmarkkinatoimijoiden näkemykset ja saavat tarttumaan toimeen (vrt. 

myös Eurofound 2009; 1, 4, 7;). Toisaalta voidaan ajatella, että yhteiset mahdollisuudet tekevät myös 
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negatiivisesta fiktiosta jaetun. EK:n haastateltava näki juuri huolen ilmastonmuutokseen reagoi-

miseksi ja sen aikana tarvittavan osaamisen olemassaolosta motivoineen työmarkkinajärjestöjä yh-

teistyöhön koulutusjärjestelmän päivittämiseksi: 

Tää huoli on yhteinen. Mekin halutaan selvyys siihen että vastaako meidän koulutusjärjes-

telmä ja se työvoima siihen kysyntään mikä tulee kun suomalainen teollisuus ja palvelut muut-

tuu hiilineutraaleiksi ja vähäpäästösiksi. (EK:n asiantuntija) 

Negatiiviset mielikuvat ovat myös osa järjestöjen oman ilmastopoliittisen toiminnan tiedollista poh-

jaa. Haastatteluissa käytetty mielikuvaretoriikka muodostaa lopulta kuvan, jossa positiivisen tilanne-

kuvan rakentaminen ja mahdollisuuksien näkeminen poistaa tilaa negatiivisten, levottomuutta syn-

nyttävien mielikuvien syntymiseltä. Etenkin STTK:n ja SAK:n kannoissa selkeän polun ja tulevai-

suuden vision tarjoaminen työstä nähtiin keskeisinä keinoina hallita yhteiskunnallista muutosta niin, 

että hiilineutraaliin yhteiskuntaan voidaan siirtyä rauhanomaisesti. Akavan ilmastokannassa puoles-

taan korostui työntekijöiden osallisuus työpaikkojen ilmastotoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa 

– yhdessä tehty muutos olisi todennäköisimmin onnistunut muutos.  

5.3.3 Hyväksytyn siirtymän ohjenuorat 

Ilmastonmuutokseen vastaamisen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys koettiin tärkeäksi läpi työmark-

kinakentän. Näkökulmat mukailevat kirjallisuuden korostamaa kestävän siirtymän ehtoa: siirtymän 

on oltava oikeutettu niiden parissa, joihin se vaikuttaa (McNeill & Williams 2007, 217, Räikkönen 

2011, 128). Työnantajapuolen näkökulmissa yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden alle voidaan lukea 

talouden ehdot kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisestä. Työntekijäpuoli taas korosti 

erityisesti oikeudenmukaista siirtymää sisältöineen keinona, jonka avulla muutos voidaan kohdata 

rauhanomaisesti. Sekä oikeudenmukaisen siirtymän osana että siitä irrallaan keskeiseksi hyväksyttä-

vyyden rakentamisen keinoksi nostettiin osallisuus ilmastotoimiin. Koko työmarkkinakentän jaka-

mana näkemyksenä taas näyttäytyi osaamisen päivittäminen. Usein mainittiin myös ilmastopoliittis-

ten verotoimenpiteiden oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen, ja eräs asiantuntija nosti esiin myös 

työmarkkinoiden alueellisen tasa-arvon ilmastotoimien vaikuttaessa huomattavasti jonkin alueen 

elinkeinoihin (vrt. McNeill & Williams 2007, 218). 

Sosiologisen fiktionalismin näkökulmasta nämä yhteiskuntapoliittiset ohjenuorat näyttäytyvät nyky-

hetkessä lausuttuina, uskottavina myönteisiä reaktioita motivoivina kuvitelmina siitä, millaista pol-

kua pitkin osittain epävarmassa tulevaisuudessa voidaan navigoida. Samanaikaisesti ne ovat fak-

tanäkökulman mukaisesti yhteiskuntapoliittisia välineitä, joilla ilmastonmuutoksen ja työn suhdetta 

pyritään hallitsemaan. Erittelen seuraavaksi kolmea eniten haastatteluissa kommentoitua työn ja 
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ilmastonmuutoksen suhdetta tasoittavaa yhteiskuntapoliittista hahmotelmaa: oikeudenmukaista siir-

tymää, osallisuutta sekä osaamista. 

5.3.3.1 Oikeudenmukainen siirtymä 

Kaikissa tarkastelluissa järjestöissä tunnistettiin oikeudenmukaisen siirtymän ajatus ja ainakin osa 

sen alkuperäisistä sisällöistä kunnollisista työpaikoista koulutukseen, työmarkkinatahojen vuorovai-

kutukseen, tutkimustyöhön sekä sosiaaliturvamekanismien kehittämiseen (vrt. Rosemberg 2019, 20). 

Mittavimmin käsitteen tärkeys ja sisällön yksityiskohtainen hahmottaminen priorisoituivat kuitenkin 

STTK:n ja SAK:n nostoissa. Näin käsite paikantuu edelleen ammattiyhdistysliikkeen ensisijaisten 

intressien mukaiseksi hallinnan välineeksi (vrt. Rosemberg 2019, 26). STTK:n asiantuntija viittasi 

oikeudenmukaisella siirtymällä sellaiseen yhteiskuntapoliittisten toimien kokonaisuuteen, jonka 

avulla ihmiset pärjäävät siirtymän ajan. Pärjääminen hahmottui edelleen työllisyydeksi, tulevaisuu-

denkuvaksi ja tarvittavien taitojen hallitsemiseksi. Toimenpiteitä, jolla tätä pärjäämistä voidaan ra-

kentaa, ovat esimerkiksi ennakoiva uusien taitojen koulutus sekä eräänlaisten muutosturvajärjestely-

jen mahdollisuus. Muutosturvalla viitattiin esimerkiksi muualla Euroopassa hiiliteollisuuden aloilta 

kadonneiden työpaikkojen myötä kokonaan työnsä menettäneiden ihmisten tueksi rakennettuihin jär-

jestelyihin. Ennakoiva kouluttaminen taas nousi myös Suomea keskeisesti koskevaksi oikeudenmu-

kaisen siirtymän teemaksi, jolla näkymää tulevaisuuteen voidaan rakentaa: 

Pidetään huolta siitä että näiden ihmisten ammattitaidot kehittyy koko ajan. Ne on val-

miita silloin kun ollaan hiilineutraalissa Suomessa ja siinä työelämässä missä on eri-

laisia töitä, erilaisia aloja. (STTK:n asiantuntija) 

Sen sijaan, että ilmastotoimia vastustettaisiin, jotta voidaan suojella jäseniä irtisanomisilta (ks. Hyde 

& Vachon 2018, 169), ne hyväksytään ja pyritään suojelemaan jäseniä irtisanomisten seurauksilta. 

Lähtökohtainen toimien tyrmäämättömyys osoittaa ilmastoaiheen vakavasti ottamisen työmarkkina-

kentällä. Samalla tullaan toimineeksi enemmän sen näkemyksen mukaisesti, jossa ympäristöuhista 

on tullut myös työntekijöitä uhkaava tekijä. Tällöin siihen täytyy puuttua myös työntekijöiden edun-

valvonnassa. (Vrt. Martín Murillo 2012; Olsen & Kemter 2012; Rosemberg 2012).  

SAK:n asiantuntija tiivisti oikeudenmukaisen siirtymän keskeisen sisällön niin ikään siihen, että jo-

kaisen tason – kansallisen, alueellisen, sektori- tai työpaikkakohtaisen – ilmastopolitiikassa on huo-

mioitava sen vaikutus työhön, työntekijöihin ja näiden ansionsaantimahdollisuuksiin. Keskeistä huo-

mioinnissa on vaikutusten ennakointi, ja tärkeiksi osa-alueiksi mainittiin niin ikään työllisyydessä 

tapahtuvan liikkeen ja uuden osaamisen tarpeen kartoittaminen.  
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Akavan asiantuntija ei haastattelussa maininnut oikeudenmukaisen siirtymän käsitettä. Järjestön il-

mastolinjauksissa esitetään ”oikeudenmukaisuustavoitteet”, joihin sisältyy oikeudenmukaisen siirty-

män ajatteluun rinnastuva ”heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon turvaaminen”, mutta myös 

eri tulokulmasta asiaa lähestyvät hiilijalanjälkeä koskevan tiedon tarjoaminen kansalaisille ja kustan-

nustehokkuudesta huolehtiminen. Järjestö vaatii myös työnantajien ja henkilöstön edustajien yhteisen 

ilmastokeskustelun tukemista. MTK:n asiantuntija puolestaan mainitsi sekä Euroopassa että Suo-

messa keskustelussa olleen oikeudenmukaisen siirtymän ”äärettömän tärkeänä” palauttaen sen kes-

kusteluun ilmastopolitiikan sosiaalisesta ja taloudellisesta hyväksyttävyydestä ja siitä, ”ettei kenen-

kään taakka nouse kohtuuttomaksi”. 

Huomioitavana, mutta pienemmän painoarvon asiana oikeudenmukaisen siirtymän tunnistivat Suo-

men Yrittäjien ja EK:n asiantuntijat. Sitä ei kuitenkaan käytetä työnantajille suunnatun julkisen sek-

torin tuen suunnittelun käsitteenä, kuten esimerkiksi UNEP:n ym. (2008, 27) raportissa ehdotettiin. 

EK:n asiantuntija näki työntekijäpuolesta eroavan suhtautumisen oikeudenmukaisen siirtymän tar-

peeseen kumpuavan erilaisesta käsityksestä työmarkkinoiden tämänhetkisestä tilanteesta. Oikeuden-

mukaisen siirtymän kokonaisuuden peräänkuuluttamisen nähtiin perustuvan käsitykseen työpaikko-

jen katoamisesta. EK:n näkymä työllisyyteen taas on erilainen: työttömyyden tai sen uhan sijaan näh-

dään joka puolella Suomea esiintyvä yritysten työvoimapula.  

Oikeudenmukaisen siirtymän osalta mä oon hyvin eri mieltä siitä että Suomessa olis 

ongelma ettei olis töitä. Se ongelma on meidän mielestä tosi vahvasti että meillä ei oo 

tarpeeks porukkaa tekeen niitä töitä. (EK:n asiantuntija) 

Erilaisen työllisyysnäkymän vuoksi työllisyydestä huolehtiminen ilmastonmuutoksen seurauksena 

näyttää tästä näkökulmasta jopa irrelevantilta. Osa työllisyyttä koskevasta poliittisesta tai yhteiskun-

nallisesta keskustelusta synnyttää tästä näkökulmasta katsottuna tarpeettomia ”tummia pilviä”, jotka 

eivät vastaa tilannekuvaa. 

Kuitenkin se, mikä EK:lle näyttää irrelevantilta huolelta, piirtyy STTK:n asiantuntijan puheessa erit-

täin keskeiseksi. Oikeudenmukaisen siirtymän rakentaminen näyttäytyy avaintekijänä, kun huomio 

kiinnitetään työntekijöihin yksilöinä, näiden elämänkulkuihin sekä tulevaisuudenkuvattomuuden ja 

työttömyysjaksojen sosiaalisiin seurauksiin. Näkökulman erikohtaisuus johtaa myös siihen, että ter-

min ohimennen esiin nostaneilla oikeudenmukaisen siirtymän sisällöt piirtyvät häilyviksi verrattuna 

STTK:n ja SAK:n tarkkarajaisiin kuvauksiin. Siinä missä oikeudenmukaisen siirtymän ajatus on 

muotoutunut ammattiyhdistysliikkeen piirissä tai myötävaikutuksesta, ja edunvalvonnan ydin on yh-

den haastateltavista mainitsema oman näkökulman saaminen muidenkin agendalle, kertoo käsitteen 
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läpileikkaava tunnettavuus jonkinasteisesta työntekijöiden edunvalvonnan onnistumisesta aiheessa. 

Vaarana voi kuitenkin olla käsitteen ytimen hajoaminen kestävän kehityksen käsitteen tavoin ja siten 

sen depolitisaatio (vrt. Davidson 2019, 28, 32; Rosemberg 2012, 26). 

Oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteet yhdistyvät kuvatuilla tavoilla mahdollisuuspuheen ja tulevai-

suudenkuvien logiikkaan. Oikeudenmukaisen siirtymän keinot loisivat työntekijöille mahdollisuuk-

sia luovia muuttuvilla työmarkkinoilla, ja tieto mahdollisuuksista rakentaisi myönteistä suhtautumista 

muutokseen. Myöskään se, että EK näkee, että uhkia liioitellaan ja se, että STTK korostaa tulevai-

suudenkuvan tarjoamisen tärkeyttä, eivät ole keskenään ristiriitaiset lausunnot. Molemmissa pyritään 

hallittuun, yksilöiden ja yhteiskunnan tasolla paniikittomaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman yhteis-

kunnallisen muutoksen käsittelyyn. Vain tilannekuva on erilainen: yhden mielestä huoli on työllisyy-

den kokonaisuustilanteen huomioiden jokseenkin turhaa, ja toinen peräänkuuluttaa konkreettisia toi-

mia ihmisten henkilökohtaisen tason huolen minimoimiseksi.  

5.3.3.2 Osallisuus 

Tarkastellut työntekijäjärjestöt jakoivat näkemyksen työntekijöiden osallisuuden tärkeydestä hyväk-

syttävien ilmastotoimien synnyttämisessä. Vaikka se määritelmällisesti kuuluu kansainvälisillä aree-

noilla muotoillun oikeudenmukaisen siirtymän sisältöihin, nousi se haastatteluissa itsearvoisen huo-

mion kohteeksi. Ajatus on hieman Kellyn (2004) akateemista näkökulmaa mukaillen se, että työnte-

kijöiden ja työnantajien yhdessä neuvottelemat toimet voisivat tehdä työpaikkaorganisaatioista so-

peutuvampia muutokseen vähentämällä epävarmuutta ja konfliktien mahdollisuuksia ja siten sitout-

tamalla koko henkilöstön paremmin ilmastotoimiin.  

Akavan ilmastokannassa työpaikkakohtaisen osallisuuden rooli koettiin keskeiseksi. Ylhäältä alas 

säädetyt ilmastotoimet näyttäytyivät hankalina ymmärtää yksilön näkökulmasta ja siten sellaisina, 

joihin ihmiset eivät omassa toiminnassaan sitoudu. Etenkin silloin, kun ilmastotoimet koskettavat 

välittömästi yksilöitä ja kansalaisia, osallisuuden kautta rakentuvaksi nähty ymmärrys ja mahdolli-

suus vaikuttaa omaan tekemiseen nousevat tärkeään asemaan. Ihmisten yksityisen päätösvallan 

alaiseksi koettuja elämänalueita on muokattava ilmastoystävällisemmäksi, eikä tätä pystytä tekemään 

pakottamalla. Sen sijaan työpaikoilla tulisi vahvistaa osallisuutta laajentamalla työpaikkojen neuvot-

telukäytäntöjä niin, että työsuhteen ehdoista neuvottelun lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutu-

misen ehdoista neuvoteltaisiin yhdessä työpaikkojen johdon ja työntekijöiden kesken. Akava oli eh-

dottanut valtakunnallisia suosituksia tai lakisääteisiä velvoitteita yhteiseksi ohjenuoraksi osallistavien 

työpaikkojen ilmastotoimien neuvottelukäytäntöjen luomiseksi. Työnantajajärjestöjen ei kuitenkaan 

katsottu olevan ”valtavan innostuneita” ideasta, eikä ehdotus ollut vielä edennyt. 
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SAK:n selvityksen mukaan vain 15 prosentilla työpaikoista henkilökunta oli osallistunut työpaikan 

ympäristötoimiin. Osallisuuden puutteen nähtiin tässäkin johtavan siihen, että työntekijät eivät tiedä 

miten ilmastotoimet vaikuttavat työpaikkaan. Epävarmuudesta seuraa epäilyksiä ja huolta siitä, että 

seuraukset ovat negatiivisia. Työntekijöiden nähtiin olevan myös kiinnostuneita osallistumaan mah-

dollisimman toimivien ekologisten käytäntöjen kehittämiseen, sillä myös heidän toimeentulonsa on 

lopulta kiinni siitä, ennakoidaanko työpaikalla ilmastonmuutoksen seurauksia niin, että toiminta säi-

lyy ilmastonmuutoksen muovatessa taloutta. Lisäksi osallisuuden tarve kumpuaa ihmisten henkilö-

kohtaisesta halusta toimia ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Esimerkiksi akavalaisten etujärjestö-

jen jäsenistön tiedettiin olevan huolissaan ilmastonmuutoksesta ja haluavan työpaikkojen selvittävän 

mahdollisuuksiaan toimia enemmän ilmastonmuutoksen asettamien ongelmien ratkaisemisen eteen. 

Sekä SAK:n, STTK:n että Akavan ilmastopoliittisissa kannoissa tuli ilmi myös se, että työntekijäjär-

jestöt eivät ole olleet mukana kansallisen ilmastopolitiikan valmistelussa yhtä aktiivisesti, kuin toi-

voivat. Ilmastopolitiikan konkretiaan viitatessa usein mainitut työ- ja elinkeinoministeriön valmiste-

lemien toimialakohtaisten vähähiilisyyteen siirtymisen tiekarttojen (ks. Työ- ja elinkeinoministeriö 

2020) nähtiin jättävän työn ja työntekijän näkökulmat huomiotta. Tiekartoissa nähtiin keskitytyn yri-

tysten näkökulmaan siirtymässä, kun taas työn näkökulma on jäänyt toissijaiseksi. 

Niissä ei toistaiseksi ole sisällä tätä oikeudenmukaista siirtymä ajattelutapaa. TEM on 

alkanut valmisteleen niitä työnantajajärjestöjen kanssa yksikseen. Meidät on kyllä 

otettu jälkikäteen siihen mukaan mutta vieläkään me ei olla varmoja et onko siellä näitä 

työllisyysvaikutuksia vai ei. (SAK:n asiantuntija) 

Myös kirjallisuudessa havaituissa vihreän talouden avauksissa sekä työnantajien että työntekijöiden 

edustuksen saaminen siirtymän suunnitteluun on nähty tärkeäksi ja myös itse osapuolia hyödyttä-

väksi, molemmille uusia mahdollisuuksia avaavaksi käytännöksi (ks. Eurofound 2009, 1, 4, 7). Haas-

tatteluajankohdan tienoilla alkuvuodesta 2020 saapuneet kutsut myöhemmin toukokuussa toimin-

tansa aloittaneeseen ilmastopolitiikan pyöreään pöytään (ks. Ympäristöministeriö 2020) nähtiinkin 

hyvänä uutena avauksena kohti sellaista ilmastopolitiikan suunnittelua, jossa myös työntekijöiden 

edustus huomioitaisiin. Työntekijänäkökulman puuttuminen ilmastopolitiikan toimeenpanon valmis-

telusta kuvaa kuitenkin sekä aiemmissa tarkasteluissa että tutkielman aineiston yleiskuvassa ilmene-

vää talouden dominoivuutta keskustelussa. Kokonaishyvinvoinnin tarkastelun sijaan ilmastonmuu-

toksen vaikutuksia katsotaan ensisijaisesti talouden ja sen toimijoiden näkökulmasta. Tällöin työtä 

tekevät ihmiset nähdään talouden toimijoina jättäen työn muut funktiot huomioimatta. Toisaalta osal-

lisuuden peräänkuuluttamisen näkökulma viestii, että sitä, miten ammattiyhdistysliikkeen mukanaolo 

keskustelussa on saanut työntekijöiden oikeuksien huomioinnin sisäänrakennetuksi vihreän talouden 
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määritelmiin (Martín Murillo 2012; Rosemberg 2012, 16), halutaan jatkaa myös näiden määritelmien 

kääntyessä konkreettisiksi toimintasuunnitelmiksi. 

Osallisuusnäkökulman ohittamisesta kertoi myös SAK:n asiantuntijan näkemys siitä, että poliittiset 

toimijat, virkamiehet ja työnantajat suhtautuvat haluttomasti ilmastotoimien negatiivisten työllisyys-

vaikutusten arviointiin. Ajatukseksi haluttomuuden taustalle epäiltiin sitä, että tiedon saaminen työ-

paikkojen menetyksestä asettaisi nämä toimijat tiukemmin vastuuseen negatiivisten vaikutusten en-

nakoinnista ja eräänlaisesta ennaltaehkäisystä.  

Kuka on menettämässä, onko siellä et jotkut työnkuvat menee kokonaan. Ketkä mahdolli-

sesti menettää sitä työtä. Siihen arvioon on haluttomuutta, ja meidän mielestä se on kaik-

kein tärkein. Että se ennakoitas et ihminen ei jää työttömäksi vaan jos näyttää et sitä hä-

nen työnkuvaansa just ei viiden vuoden päästä olisi niin silloin häntä pitäisi kouluttaa 

uudestaan hyvissä ajoin. (SAK:n asiantuntija) 

Lainauksen huomautus kouluttamisen tarpeesta kääntää huomion kolmanteen keskeisimmistä yhteis-

kuntapoliittisista ohjenuorista, osaamiseen, ja sävyeroihin sen rakentamisen keinoissa. 

5.3.3.3 Osaaminen 

Osaamisen kehittäminen nousi aineistossa kenties selkeimmäksi ilmastonmuutoksen ja työn välisen 

suhteen hallinnan välineeksi. Kaikki haastateltavat nostivat sen esiin keinona valmistautua työn muu-

toksiin. Etenkin muutoksen epävarmuuteen voitaisiin tarttua uutta tietotaitoa kehittämällä. Osaami-

nen piirtyi keinoksi, jolla sekä nykyisiin ja tiedettyihin että tuleviin ja vielä tuntemattomiin muutok-

siin pystytään varautumaan myös työelämän heterogeenisyydestä huolimatta.  

Osaamisen keskeisyys yhdistyy myös tiedon puutteeseen. Samalla, kun ilmastonmuutoksen aikaisia 

työn realiteetteja ei vielä tiedetä, huomiota suunnataan tulevaisuuden tekijöiden muovaamiseen. 

Työtä koskevaa epätietoisuutta puretaan tällöin osoittamalla ilmastonmuutoksen ratkaisemisen teh-

tävä osaajille, joita ei vielä ole tai joita ei vielä ole tarpeeksi, tai sellaiselle osaamiselle, jota ei ole 

vielä kehittynyt. Osaamisnäkökulman painottuminen välittää siis idean siitä, että työtä ei tarvitsisi 

miettiä, jos mietitään osaamista. Osaavat ihmiset ratkaisisivat ongelman. Osaamisen päivittäminen ja 

laajemminkin sivutut koulutuspoliittiset toimet tähtäävät vielä tuntemattomien muutosten ennakoin-

tiin työntekijöiden osaamisen tasolla sekä koko työelämän eräänlaisen muutosherkkyyden lisäämi-

seen. 

Kaikilla toimialoilla tapahtuu muutoksia ja siellä myös osaamisvaatimuksissa tapahtuu 

muutoksia. Työelämän näkökulmasta varmaan on niin että kaiken kaikkiaan me 
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joudutaan lisäämään erilaisilla järjestelmillä tätä muutosherkkyyttä tai joustavuutta 

työelämässä. (Akavan asiantuntija) 

Esimerkiksi energia-alalla Suomen poliittisen tavoitteen mukainen siirtymä hiilineutraaliin energian 

tuotantoon vuoteen 2035 mennessä edellyttää muutosta, jonka nähdään kasvattavan työvoima- ja 

osaamistarpeita. Työtehtävät muuttuvat järjestelmänmuutoksen myötä, ja vanhan, mekaanisen ener-

giajärjestelmän odotetaan korvautuvan digitaalisella järjestelmällä. Tällöin laitoshuoltajien mekaani-

sen osaamisen tarve työssä vähenee, ja digitaalista järjestelmää hallitsevien ohjelmointiosaajien tarve 

lisääntyy. Työvoimaa tarvitaan siis eri tehtävissä kuin aiemmin, ja siltä odotetaan aiempaa pidempää 

tai tuoreempaa koulutusta vaativia taitoja. Etenkin niille, joiden ammattiosaaminen on tiettyyn tehtä-

vään sidottua, osaamisen päivittäminen olisi tärkeää. Esimerkiksi korkeakoulutettujen taas nähtiin 

käyttävän työssään sellaisia yleiskäyttöisiä teknologioita, joita voidaan käyttää joustavasti erilaisissa 

organisaatioissa, työtehtävissä ja toimialoilla. SAK:laisten liittojen arviot osaamisen päivittämisen 

tarpeesta olivat niin ikään vaihdelleet teollisuuden pitkiä uudelleenkouluttautumispolkuja vaativista 

täydellisistä prosessien ja teknologioiden muutoksista pienimuotoisempiin osaamisen päivityksiin. 

Osaamisen kehittäminen on myös ehto ilmastonmuutokseen vastaamiselle. Jonkun tulee osata raken-

taa ilmastonmuutoksen ratkaisut. EK:n näkemyksessä pula osaavista tekijöistä voi jopa muodostua 

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen esteeksi. Samoin maa- ja metsätalouden aloilla, joissa voi-

taisiin sitoa hiiltä ja ratkaista siten ilmasto-ongelmaa, katsottiin uuden tiedon hankkiminen ja omak-

suminen edellytykseksi tuotanto- ja toimintamenetelmien uudistamiselle.  

Osaamisen ajantasaisuudesta huolehtiminen nähtiin myös keinona, jolla ihmisille voidaan tarjota tai 

he voivat itse rakentaa itselleen tulevaisuudennäkymän tulevassa hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Ti-

lanteessa, jossa työntekijät koulutetaan riittävästi ja riittävän ajoissa uudenlaisen tuotannon tai palve-

lun käsittelemiseen, yksilötason ongelmat siirtymävaiheessa voidaan välttää.  

Pitää olla sellasia toimenpiteitä, että meidän ihmiset pärjää sen siirtymän ajan. Niillä 

pitää olla töitä, niillä pitää olla näkymä siihen et niilläkin on tulevaisuus. Sit meillä 

kaikilla pitää olla se osaaminen. Sä handlaat uudenlaista tuotantoo tai uudenlaista pal-

velua. Et sitä kouluttamista riittävin ajoin, riittävis määrin. (STTK:n asiantuntija) 

Mainittu päivittämisen oikea-aikaisuus piirtyi haastatteluissa keskeiseksi seikaksi. Esimerkiksi 

SAK:n asiantuntija puhui osaamistarpeiden selvittämisen sitomisesta itse ilmastotoimista päättämi-

sen yhteyteen. Osaamisajatus halutaan sisäänrakennetuksi työmarkkinoita koskevaan ilmastopolitiik-

kaan niin, että koulutustarpeet pyrittäisiin tunnistamaan jo ilmastotoimia suunniteltaessa. Tästä näkö-

kulmasta osaamistarpeiden ennakointi yhdistyy myös työntekijän huomioimiseen ja siten 
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oikeudenmukaisen siirtymän sisältöön. Toisaalta osaamisvaatimusten kasvu ja työssä uuden oppimi-

sen yleistyminen tunnistettiin yleiseksi, pidemmän ajanjakson kehityssuunnaksi työelämässä. Perus-

koulututkinnolla ei saa enää työtä, ja uusien laitteiden tai tuotteiden esitteleminen edellyttää osaami-

sen päivittämistä kulloiseenkin työtehtävään. Vaikka osaaminen sisältyy oikeudenmukaisen siirty-

män keinovalikoimaan, yhdistyy sen korostaminen selkeästi myös muihin työelämän trendeihin (ks. 

esim. Ikonen & Koivunen 2020, 1; Julkunen 2008, 9–13; Kovalainen ym. 2019). Osaamisen päivit-

täminen näyttäytyi eräänlaisena valmiina yhteiskuntapolitiikan imperatiivina ja työelämän uudeksi 

normiksi toivottavana asiana, jolla myös ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin voidaan vastata.  

Nykyään kaikessa työssä koko ajan muuttuu joku, ja täytyy uudella tavalla orientoitua. 

Aikuisten työssä olevien kouluttaminen, osaamisen kehittäminen pitäisi olla osa nor-

maalia työtä. Silloin sä olet resilientti ja valmis, oli se mikä muutos vaan. (STTK:n 

asiantuntija) 

Osaamisen päivittämisen haasteiksi nostettiin esimerkiksi pienten yritysten resurssien vähäisyys ja 

ihmisten haluttomuus oppia. Pienissä yrityksissä ilmastonmuutoksen edellyttämä osaamisen päivit-

täminen ja osaamistarpeiden oikea-aikainen tunnistaminen nähdään pienempien resurssien vuoksi 

haasteellisemmaksi kuin isoissa yrityksissä. Samoin maa- ja metsätaloudesta puhuttaessa neuvonta-

palveluiden kehittäminen nousi keskeiseen asemaan siinä, että usein pienyrittäjinä tai sivutoimisina 

toimivat tilalliset saavat ilmastonmuutokseen reagoimisen osalta keskeisimmän tiedon ja koulutuksen 

vaivatta käyttöönsä. Oppimishalukkuuden puolestaan nähtiin vaihtelevan sukupolvien ja koulutusta-

sojen myötäisesti: vanhemmat ovat nuoria haluttomampia päivittämään osaamistaan, kun taas nuoret 

näkevät uudelleen kouluttautumisen osana työuran normaalia kulkua. Eroja lisä- tai uudelleenkoulut-

tautumishalukkuudessa nähtiin piirtyvän myös sen mukaan, järjestyisikö koulutus osana työtä vai 

itsenäisenä opiskeluna. 

Näkemykset osaamisen päivittämisen konkreettisista toteutustavoista ja periaatteista vaihtelivat jär-

jestöjen välillä. Etenkin vastuun nähtiin jakautuvan eri tavoin yhteiskunnan, yksilöiden ja työnanta-

jien sekä näiden erilaisten yhdistelmien välillä. Toiminnan tarkoituksen korostukset taas vaihtelivat 

yksilöiden elämänpolut huomioivan rauhanomaisen muutoksen välineestä yritysten työvoimaresurs-

sien ylläpitoon ja yksilöllisten urapolkujen rakentamiseen.  

Esimerkiksi SAK:n asiantuntija mielsi työnantajapuolen ajattelevan, että työntekijöiden tulisi päivit-

tää osaamisensa omalla ajallaan ja että koulutuksen maksaisi joko työntekijä itse tai valtio. SAK:n 

kanta taas on se, että työntekijöiden osaamisen päivittäminen on työnantajan tehtävä. Toisaalta 
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haastateltava mainitsi myös tarpeen valtion rahalliselle tuelle työnantajille, jotta nämä pystyvät pa-

nostamaan koulutuksiin: 

Se edellyttää sitä, että työnantajilla ja sitten tietysti poliittisella toimijoilla, hallituk-

sella, on intressi myös työnantajia tukea siinä. Että ne oikeasti haluaa päivittää työnte-

kijöidensä osaamista ja pitää sen relevanttina. (SAK:n asiantuntija) 

Työnantajapuolella osaamisesta puhuttiin ikään kuin abstraktimmin jonain, jota täytyy olla saatavilla. 

Esimerkiksi EK:n asiantuntijan puhuessa ”osaajista, joita ei löydy”, välittyy kuva osaamisesta resurs-

sina. Vastapainona tälle on työntekijäpuolelta kuulunut näkemys siitä, että työnantajaorganisaation 

tulisi pitää työntekijänsä mukana muutoksessa. Työllisyyden tilannekuvan lisäksi osapuolet hahmot-

tavat työvoiman luonteen erilaisena: työnantajajärjestöt tarkastelevat sitä tuotannontekijänä, työnte-

kijäjärjestöt ihmisten elämänkulun osana. Tällöin käsitykset siitä, mitkä vastuut kuuluvat työnanta-

jalle ja mitkä työntekijälle, pohjautuvat eri lähtöoletuksiin, ja ilmastonmuutoksen tuomat työvoima-

tarpeiden muutokset yhdistyvät työmarkkinapolitiikan ydinkysymyksiin: 

Tämä ei liity vain ilmastotoimiin vaan yleensäkin siihen mikä on yritysten vastuu työn-

tekijöistään ja heidän osaamisensa ylläpitämisestä. (SAK:n asiantuntija) 

Myös osaamisen päivittämisen ennakoinnista nähtiin olevan eriäviä mielipiteitä. SAK:n asiantuntija 

painotti tarvetta yksityiskohtaisemmalle osaamistarpeiden ennakkoarvioinnille. Osaamistarpeiden 

ennakointia ei hänen mukaansa ole huomioitu kylliksi Suomessa eri tasojen ilmasto-ohjelmissa. Ar-

vioiden tekemättä jättämisen nähtiin olevan työnantajille keino vältellä vastuuta niiden paljastamiin 

koulutustarpeisiin vastaamisesta. Työnantajapuolta edustava EK:n asiantuntija kuitenkin painotti jär-

jestöjen yhteistä intressiä koulutusjärjestelmän tarpeisiin vastaavuuden varmistamisessa tuomatta 

esille haluttomuutta ennakointiin. Vastuutahon määrittelyn eroista huolimatta osaamisen päivittämi-

nen näyttäytyi läpi aineiston tehtävänä, johon on vastattava yhteiskuntapolitiikan keinoin.  

5.4 Analyysin yhteenveto 

Tutkimuskysymykseen siitä, miten Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen asiantuntijat hahmottavat 

ilmastonmuutoksen ja työn suhteen ja tämän suhteen hallitsemisen, voidaan lopulta vastata tiivistä-

mällä analyysin luvut viiteen seikkaan. 

Ensinnäkään työn ja ilmastonmuutoksen suhteesta ei esitetty yksiselitteistä nykytilanteen kuvausta, 

koska työn tekemisen muotoja on runsaasti ja tietoa tai arvioita suhteesta niukasti. Työssä tarvittavan 

taitotason nähtiin nousevan, ilmastonmuutoksen ja ekologisuuden tulevan tiiviimmin osaksi työn si-

sältöjä, työllisyyden siirtyvän osin ilmastolle haitallisilta aloilta sen ratkaisuja rakentaviin tehtäviin 

ja ilmastoasioiden tulevan itse työtä tekeville ihmisille aiempaa tärkeämmiksi. Kattavia 
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sektorikohtaisia arvioita suhteesta ei kuitenkaan ollut, ja sekä fyysisen ilmaston muuttumisen että 

ilmastopolitiikan kehysten nähtiin olevan vakiintumattomia. Lisäksi työssä ilmastonmuutoksen 

myötä tapahtuvat muutokset yhdistyvät työelämän muihin muutostrendeihin – esimerkiksi osaamis-

tason nousua on havaittu muistakin syistä. Kuvauksia luonnehti silti vastakkainasettelun ja huolehti-

misen torjuminen: työ on aina muuttunut, työtä tarvitaan aina ja kuva kokonaistyöllisyydestä nähdään 

hyvänä. Työ itsessään ei tule katoamaan, mutta esitetyt työinstituution hallinnan tavat kertovat työl-

lisyysjärjestelmän muutostarpeista.  

Toiseksi ilmastonmuutos hahmotetaan ensisijaisesti poliittisten sopimusten ja sitoumusten määrittä-

mänä ilmiönä. Myös fyysinen muutos piirtyy viime kädessä olennaiseksi seikaksi, mutta kokonai-

suudessa kansallinen ja kansainvälinen poliittinen ohjaus ovat usein se, minkä mukaan tilanne käy-

tännössä määräytyy. Työmarkkinakentän reaktiot perustuvat virallisiin poliittisiin päätöksiin ja si-

toumuksiin, ja ilman ilmastopoliittisia linjauksia konkreettiseen reagointiin ei katsota pystyttävän. 

Haastatteluhetkellä kyllin täsmällisiä ja konkreettisia ilmastopoliittisia raameja työmarkkinoille ja 

työelämälle ei ollut muotoiltu, ja työmarkkinakeskusjärjestöjen oma ilmastopoliittinen toiminta oli-

kin näiden muotoilun edistämistä ja linjauksiin päätyviin sisältöihin vaikuttamista. Haastateltavat 

hahmottivat oman toimintansa sekä irralliseksi politiikasta että osaksi sitä.  

Toinen näkökulma politiikan tarjoamiin raameihin on se, että ilmastopolitiikasta on hiljattain tullut 

tärkeä politiikan osa-alue. Se on siirtynyt marginaalista politiikan teon keskiöön, ja samalla työmark-

kinakeskusjärjestöjen toiminnan osaksi. Paine tähän siirtymiseen on tullut sekä poliittisista instituu-

tioista että järjestöjen jäsenistöjen näkemyksistä ja siitä, että ilmastoasiat koetaan edunvalvonnan 

kannalta strategisesti tärkeiksi. Ilmasto nähdään osana kaikkea, mitä yhteiskunnissa tehdään. 

Kolmanneksi keskustelua ilmastonmuutoksesta ja työstä dominoi puhe taloudesta. Talouden muutok-

set ilmaston fyysisen muuttumisen ja ilmastotoimien myötä johtavat työn sisältöjen ja paikkojen muu-

toksiin. Talouskin on kuitenkin alisteinen poliittiselle sääntelylle – sääntelyn mahdollisuudet vain 

hahmotetaan eri kokoisiksi. Yhtäältä nähdään, että koko talousjärjestelmä voidaan ohjata uuteen 

muotoon, fossiilittomaan kiertotalouteen. Talouden tämänhetkiset pakot, esimerkiksi yritysten kilpai-

lukykyisyydestä huolehtiminen, ovat kuitenkin todellisia ehtoja, joita ei voida noin vain muokata. 

Talouden muutokselta odotetaan eräänlaista vaivihkaista tai luonnolliseksi nähtyä etenemistä. Vaikka 

ilmastonmuutoksen aiheuttama muutospaine otetaankin työmarkkinakeskusjärjestöissä ehdottoman 

tosissaan, ei yhtäkkisiä suuria suunnanmuutoksia ole mahdollista tehdä, sillä ne saattaisivat vaarantaa 

ilmastonmuutokseen vastaamiseksi tarvittavien investointien rahoituksen tai ilmastotoimien hyväk-

syttävyyden. 
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Neljänneksi ilmastonmuutoksen ja työn suhteen hallinta edellyttää yhteisiä voittoja. Kestävän kehi-

tyksen monitavoitteisuudessa onnistuminen on resepti, jolla näitä voittoja tavoitellaan. Ekologisuu-

den priorisoiminen sosiaalisten oikeuksien tai taloudellisen kilpailukykyisyyden ylitse ei pääsääntöi-

sesti näyttäydy mahdollisuutena. Ilmastonmuutoksen kietoutuneisuus nyky-yhteiskuntien hyvinvoin-

nin tuottamisen tapoihin ja työn lukuisat hyvinvoinnin tuottamisen funktiot asettuvat osaksi näin 

muodostuvaa kestävyyden umpikujaa. Umpikuja-näkemys ei kuitenkaan johtaisi edes ongelmanrat-

kaisuyrityksiin, joten sen tilalle etsitään osaratkaisujen mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien painotta-

minen näyttäytyy diskursiivisena toimintana, jolla pyritään kannustamaan positiiviseen muutokseen.  

Viidenneksi suhdetta hallitaan hahmottelemalla yhteiskuntapoliittisia ohjenuoria niin, että työelä-

mässä ja työmarkkinoilla voidaan rakentaa hyväksi nähty siirtymä. Kestävän siirtymän katsottiin tar-

vitsevan laajan yhteiskunnallisen hyväksynnän. Sen tulisi olla hyväksyttävä ihmisten keskuudessa 

ylipäätään, ja tarkemmin määriteltynä kansalaisten sekä eri alojen yrittäjien ja työntekijöiden tahoilta. 

Ilmasto- tai siirtymätoimet, joilla ei olisi hyväksyntää herättäisivät puolestaan vastahakoisuutta ja 

vastarintaa ja johtaisivat pahimmillaan vihan tuntemuksiin ja poliittiseen myllerrykseen. Negatiivis-

ten mielikuvien sijaan työmarkkinakeskusjärjestöt korostavat positiivisten tulevaisuudenkuvien tär-

keyttä ja pyrkivät sekä oman retoriikkansa että yhteiskuntapolitiikan avulla rakentamaan sellaisia. 

Keskeisimpiä yhteiskuntapoliittisia ohjenuoria, joita nimenomaan työtä koskevan siirtymän tueksi 

hahmotellaan, ovat oikeudenmukaisen siirtymän elementit, työntekijöiden osallisuus muutoksessa 

sekä osaamisen kehittäminen työelämän uusien tarpeiden mukaisiksi.  

Hallinnan ohjenuorien tarkastelu paljastaa myös ison osan työn ja ilmastonmuutoksen suhteessa työ-

markkinakeskusjärjestöjä jakavista aiheista. STTK, SAK ja Akava esimerkiksi korostavat työnteki-

jöiden osallisuutta, kun taas muut järjestöt mainitsevat tämän vain ohimennen. Kaikki haluavat pitää 

huolta osaamistarpeisiin vastaamisesta ja koulutusjärjestelmän ajantasaisuudesta, mutta vastuu kou-

lutuksen järjestämisestä osoitetaan eri tahoille tai näiden erilaisille yhdistelmille. Perinteisen elinkei-

nopolitiikan jakolinjat piirtyvät myös ilmastonmuutoksen ja työn suhteessa esiin.  
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
Alussa esiteltyä kirjallisuutta on tuotu analyysin yhteydessä esiin. Lopuksi sidon teoreettisen ja em-

piirisen näkökulman vielä kokonaisuutena yhteen tarkastellen sitä, mitä kirjallisuus kertoo aineistosta 

ja sitä, mitä aineiston perusteella voidaan sanoa kirjallisuudesta. Esittelen myös tehdyn tutkimuksen 

rajoitteet ja jatkotutkimustarpeet. Lopuksi pohdin tutkielmassa havaitun normatiivista antia. 

6.1 Kirjallisuus ja aineisto kohtaavat 

Kokonaiskuvassa olennaisia havaintoja ovat se, miten ilmastonmuutos ilmenee työmarkkinapolitii-

kassa, sekä se, millaisia näkemyksiä ekologisesti kestävästä työstä esiintyy ja miten siirtymää tähän 

hallitaan. Ilmastonmuutos muodostaa aiempaa vahvemman toiminnan pakon, mutta toiminnan keinot 

on sidottava olemassa oleviin yhteiskunnallisiin käytäntöihin (vrt. Toivanen & Järvensivu 2018, 56). 

6.1.1 Ilmastonmuutos työmarkkinapolitiikassa 

Kirjallisuustaustoitukseen nähden havainnot osoittavat, että ilmastonmuutos on työmarkkinakeskus-

järjestöjen näkemykset läpäisevä teema ja ehdoton pakko. Niin työntekijöiden kuin työnantajien etu-

jen valvominen edellyttää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista (vrt. Martín Murillo 

2012; Olsen & Kemter 2012; Rosemberg 2012). Käytännön keinovalikoimissa ilmastonmuutosta ei 

kuitenkaan aina nähdä muilta pakoilta, vaan esimerkiksi riittävän palkan, hyvinvointivaltion rahoi-

tuksen ja yritysten kilpailukyvyn pakot ohjaavat toimintaa. Lisäksi ilmastonmuutos lipeää työmark-

kinakeskusjärjestöjen otteesta eri tavoilla: ei tiedetä, millaisiin fyysisiin olosuhteisiin lopulta päädy-

tään; ei tiedetä, miten poliittisesti asetetuilla ilmastotoimilla pystytään vaikuttamaan fyysiseen muu-

tokseen; ei tiedetä, mitkä ilmastotoimet lopulta vaikuttavat työelämän ja talouden toimijoihin ja mi-

ten; ei tiedetä, millaisia teknologisia läpimurtoja ilmastonmuutokseen vastaamisessa saavutetaan; ei 

tiedetä, millaisia työtä synnyttäviä liiketoimintaideoita ilmastonmuutoksen tarjoamista mahdolli-

suuksista lopulta keksitään eikä tiedetä, miten kuluttaja-kansalaiset ilmastonmuutoksen johdosta 

suuntaavat osto- ja äänestysvoimaansa. Ilmastonmuutos muuttaa ehdottomasti työn sekä työmarkki-

noiden edunvalvonnan toimintamaisemaa (vrt. Beck & Van Loon 2011, 114–115). Dynaamisuutensa 

vuoksi sitä ei kuitenkaan pystytä käsittelemään konkreettisesti (vrt. Haila & Lähde 2003).  

Ilmastonmuutos ei siis ole työmarkkinakeskusjärjestöille yksi vaan monta: se on hallituksen ilmasto-

politiikkaa ja työn kentän toimijoita pakottavia ilmastotoimia, liiketoimintamahdollisuus ja taloutta 

muovaava maailman kehityssuunta, työterveys- ja työturvallisuusuhka, oman ja jäsenistön toiminnan 

kohde sekä kansallisesti ja globaalisti yhteinen huolenaihe. Osa haastateltavista pyrki tekemään sitä 

hallittavammaksi keskittymällä fyysisen etenemisen sijaan vain ilmastotoimiin. Tällainen analyytti-

nen jaottelu vaikutti välttämättömältä, jotta aiheeseen voidaan tarttua. Käytännöllisyydestään 
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huolimatta jaottelu kuitenkin törmää lopulta luonnon ja yhteiskunnan tai ihmisen erottelun vaikeu-

teen, ja johtaa arvioiden epävarmuuteen (vrt. Haila & Lähde 2003; Lehtonen 2008).  

Arvioiden ja tiedon epävarmuus yhtyy myös osaksi aiempaa vajaata ja puolueellista tietopohjaa il-

mastonmuutoksen hillitsemisen työllisyysvaikutuksista (vrt. Pearce & Stilwell 2008, 121). Aineis-

tossa kuuluivat samanaikaisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen halu vastata ilmastokriisiin ja perim-

mäinen tarve ajaa oman jäsenistön asiaa. Jälkimmäinen ei näyttäydy ensimmäistä kumoavana seik-

kana, vaan näitä nähdään voitavan toteuttaa yhtä aikaa. Esimerkiksi palkansaajajärjestöt eivät toivo 

ilmastolle tuhoisien ammattialojen säilyttämistä, vaan mahdollisten työllisyyden muutosten aikaisia 

tukitoimia (vrt. Hyde & Vachon 2018, 269). Ilmastonmuutoksen valtavirtaistumisen työmarkkinapo-

litiikassa voidaan katsoa nostaneen ilmastoteeman aiempaa vahvemmin työmarkkinatahokohtaisten 

prioriteettien rinnalle (vrt. Kasvio 2014, 159). Ratkaisujen halutaan löytyvän jostain muualta kuin 

vastakkainasetteluista. Useiden eri tavoitteiden samanaikaiseen saavuttamiseen halutaan uskoa, ja tä-

hän halutaan valaa uskoa myös muissa. 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen perimmäinen tarkoitus tekee niistä tavallaan ehdotettuja tuotannon 

juoksumaton tukijoita (vrt. Hyde & Vachon 2019). Kuitenkin vakavamielinen suhtautuminen ilmas-

tonmuutokseen ja halu olla osana sen ratkaisemista osoittavat toiseen suuntaan. Vääjäämätöntä ym-

päristötuhoa ei haluta tukea vaan aikaansaada vihreä talous, joka kääntää työtä ja vaurautta tuottavan 

juoksumaton pois vääjäämättömän ympäristötuhon kurssilta. Käytännön toimijapositiot eivät ole tuo-

tannon juoksumatto -teorian tavoin mustavalkoisia. Niin työt vastaan ympäristö -narratiivin (vrt. 

Hocschild 2016; Hyde & Vachon 2018) todellisuutta kuin tuotannon juoksumaton elementtejä pys-

tytään tai ainakin halutaan pystyä muuttamaan olemukseltaan kestävämmiksi. Vaikka oman jäsenis-

tön eduista huolehtiminen on järjestöjen toiminnan perimmäinen tarkoitus, nyt osa sitä, mihin suh-

teessa jäsenistön eduista täytyy huolehtia, ovat ilmastonmuutos ja sitä ratkaisevat politiikat.  

Työmarkkinakeskusjärjestöjen näkemykset ilmastonmuutoksen ja työn suhteesta asettuvat näin siksi 

poliittiseksi tueksi, jota kestävän siirtymän rakentamiseen on sanottu tarvittavan (vrt. esim. Hirvi-

lammi ym. 2016, 306; Hvid & Lund 2002, 18; Jorgensen 2012; Markard ym. 2012). Kyse on kuiten-

kin nimenomaan tuesta. Itse vastuu kestävän siirtymän toteuttamisesta osoitetaan jonnekin muualle: 

toisenlaiseen ”politiikkaan” tai päätöksentekijöille. Oma siirtymän rakentamisen rooli nähdään ole-

van oman jäsenistön ilmastotoimien tukemisessa ja esimerkiksi mahdollistamisessa koulutuksien 

kautta. Ilmastoagenda ei ole työmarkkinakeskusjärjestöjen toiminnan tarkoitus, vaikka se saattaakin 

olla keskeinen strateginen osa sitä. Oman jäsenistön etujen valvominen asettuu etusijalle, ja tällöin 

eri kestävän kehityksen osa-alueiden painottaminen näkyy kannoista selkeästi. Samalla kuitenkin löy-

detään aidosti yhteisiä intressejä esimerkiksi globaalin hallinnan peräänkuuluttamisesta ja osaamisen 
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ja tutkimusresurssien varmistamisesta. Lisäksi on huomattava keskusjärjestöjen jäsenjärjestöjen nä-

kemysten ja tilanteiden mahdolliset eroavaisuudet. Kuten Martín Murillo (2012, 35) huomauttaa am-

mattiyhdistysliikkeen ympäristönäkökulmien eriytymisestä liikkeen sisällä sen mukaan, minkä alojen 

työntekijöitä mikäkin ympäristöongelma koskettaa, aineisto osoittaa, että heterogeenisellä työn teke-

misen kentällä ja eri sektoreilla ilmastonmuutosteeman edunvalvonta voi jakaa jäsenjärjestön toimin-

taa niin, että toiset ottavat tai ovat ottaneet sen enemmän agendalleen kuin toiset. 

6.1.2 Näkemykset ekologisesti kestävästä työstä  

Näkemykset ekologisesti kestävästä työstä yhtyivät selkeimmin reformistisiin näkökulmiin, joissa 

muutosta haetaan olemassa olevaa järjestelmää muuttamalla. Työstä saatava hyvinvointi on tutkiel-

massa tehdyn tarkastelun valossa edelleen riippuvaista kasvun käytännöistä. Esimerkiksi työlli-

syysintressien huomioimiseksi ilmastonmuutokseen on edelleen vastattava kasvusta liikaa tinkimättä 

(vrt. Hvid & Lund 2002, 4). Perusideoiden taustalla on ajatus irtikytkennästä. Haastateltavien huo-

miot poliittisen talouden muovaamisesta ja resurssien tarpeesta yhtyvät Vadénin ym. (2019, 3–5) pai-

notukseen riittävän valtiollisen ohjauksen ja rahoituksen tarpeista irtikytkennässä onnistumiseksi.  

Vaikka reformistiset näkemykset dominoivat keskustelua, osoittaa kokonaiskuva myös uusien, trans-

formationaalisempien elementtien olemassaolon. Työmarkkinakeskusjärjestöjen näkökulmissa yhtei-

nen ja samalla konflikteja ylittävä pohja rakentui maltillisemman ja mukautuvamman vihreän poliit-

tisen ajattelun perustalle, mutta avaukset uusista talouden mittareista, degrowth-keskustelun tärkey-

den tunnistaminen ja kiertotaloudesta puhumisen avaruus viittaavat myös uusiin avauksiin (vrt. Hvid 

& Lund 2002, 3–4). Siinä missä Hvidin ja Lundin (em.) tarkastelussa maltillisen vihreän ajattelun 

institutionalisoitumisen vaarana nähtiin ympäristöaloitteiden jääminen näennäisiksi, aineistossa mal-

tilliset ja uudet avaukset elävät rinnakkain, ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin perustuva ekologisoi-

tuminen nähdään toimintaan motivoivana reittinä, ei sen tarkoitusta hämärtävänä. Yhteiskunnallisten 

tarpeiden ei ajatella olevan alisteisia taloudellisille hyödyille, vaan taloudellisten hyötyjen nähdään 

johtavan siihen, että talouden eri toimijat motivoituvat yhteiskunnallisten tarpeiden tyydytykseen.  

Työmarkkinakeskusjärjestöjen näkökulmaan työn ja ilmastonmuutoksen suhteesta eivät kuitenkaan 

lukeudu selkeän transformationaaliset ajatukset tulevaisuudesta, jossa ilmastonmuutoksen aiheutta-

man paineen myötä informaali työ nousee ansiotyönormin rinnalle tai ohi (ks. Räikkönen 2011, 120). 

Ansiotyönormin ja siihen kytkeytyvän vaurauden syntymisen mekanismin tuottamia taloudellisia re-

sursseja itsessään katsotaan tarvittavan ilmastonmuutoksen ratkaisujen synnyttämiseksi. Avauksia 

ansiotyönormin ulkopuolelta puolestaan saanee etsiä muualta kuin ansiotyön ytimestä työmarkkinoi-

den edunvalvonnasta. Kirjallisuuskatsauksessa ekologisesti kestävän työn edistämiseksi usein esitet-

tyjen hidastamisen tai uusien vaihtoehtojen esittämistä ei juurikaan esiintynyt asiantuntijoiden 
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näkemyksissä (vrt. Räikkönen 2016, 54; Räikkönen 2013, 105). Uusien vaihtoehtojen mahdollista-

mista voisi kuitenkin katsoa edistettävän korostamalla tutkimukseen ja kehitykseen panostamista. 

Eräs uusien vaihtoehtojen luotaamista muistuttava teema aineistossa oli se, että yritysten halutaan 

näkevän ilmastonmuutoksessa liiketoimintamahdollisuuksia. Näin taloudellisten voittojen tavoittelun 

ajatellaan motivoivan etsimään täysin uusia reittejä. Perimmäiseksi prioriteetiksi nousee tällöin kui-

tenkin talous, ei itse ekologisuus. Talous ja ekologisuus ovat edelleen kietoutuneet yhteen, mutta toi-

sin kuin vuosikymmen sitten (ks. Kasvio 2016, 166), nyt tietoisuus ekosysteemien ylikäytöstä on 

läpäissyt koko yhteiskunnan ja tuonut ilmastonmuutoksen pakottavan luonteen aiempaa priorisoi-

dummaksi osaksi talouskeskustelua. 

6.1.3 Kestävän siirtymän hallinta 

Työn kestävän siirtymän hallinnointia tehdään työllisyysjärjestelmän tasolla, mutta tarkastelu jättää 

auki kysymyksen siitä, tehdäänkö sitä työn konkreettisempien käytäntöjen parissa. Itse keskustelu 

ekologisesti kestävästä työstä ei ole kovin laajamittaista aineistossa. Siinä missä vajaa kymmenen 

vuotta sitten työn kestävöittämiskeskustelun arveltiin lisääntyvän (esim. UNEP ym. 2008, 24–25), 

näyttää nykytilanne siltä, että työn kokonaisuuden integrointia osaksi ilmastonmuutoksen politiikkoja 

yritetään tehdä, mutta laajamittaiseen ja yksityiskohtaiseen keskusteluun on vielä matkaa. Kuten 

aiemminkin työelämän avaintekijöiden näkemyksissä, talous dominoi työmarkkinakeskusjärjestöjen 

lähestymistavoissa (vrt. Kasvio 2014, 166; Räikkönen 2014, 27). Talouspuhe kuitenkin piirtyy osaksi 

siirtymän hallinnan keinoista keskustelemista. Sisällöllisiä ekologisesti kestävän työn avauksia työ-

markkinoiden kattojärjestöissä toimivat asiantuntijat eivät nosta esiin, mutta koko työn tekemisen 

kentän siirtymän hallinta on työyhteiskunta-lähtöisessä tarkastelussa ymmärrettävissä ekologisesti 

kestävän työllisyysjärjestelmän hahmotteluksi. Tällaista työllisyysjärjestelmän kestävän siirtymän 

hahmottelua ovat esimerkiksi näkemykset ilmastonmuutoksen aikaisen työelämän tarpeisiin vastaa-

vasta osaamisesta ja siitä, miten koulutusjärjestelmä muovataan vastaamaan tähän (vrt. Kasvio 2014, 

69; Räikkönen 2016, 14). Lisäksi ekologisesti kestävän työllisyysjärjestelmän hahmottelua olivat 

työntekijäjärjestöjen näkemykset ilmastotoimien muotoilun osallistavuudesta, työllisyysvaikutusten 

arvioinnista sekä sosiaaliturvamekanismien kehittämisestä (vrt. Rosemberg 2019, 20). Kuitenkaan, 

koska esimerkiksi Toivasen ja Järvensivun (2018) hahmotteleman ekologisen jälleenrakennuksen ai-

kaisen työllisyysnäkymän tyylistä sektorikohtaista tietoa ei ole, ei sektorikohtainen työllisyysjärjes-

telmän vastaavuuden suunnittelukaan ollut tutkimushetkellä mahdollista.  

Varsinaista työtä koskevan kestävän siirtymän tarkoituksenmukaista, pitkän tähtäimen tavoitteellista 

kokonaisnäkemystä haastatelluilla ei ollut (vrt. Hirvilammi ym. 2016, 206; Jorgensen 2012; Markard 

ym. 2012). Siirtymälle annettiin kuitenkin runsaasti suuntaviivoja. Nykyisen hallitusohjelman 
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muotoiluihin yhtyen siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan tuettiin vahvasti, mutta kokonaisnäke-

myksen sijaan eri työmarkkinakeskusjärjestöt nostivat esiin siirtymän osana huomioitavia, usein 

omaa jäsenistöään koskevia osa-alueita. Yhteisinä huomioina olivat osaamiseen panostaminen sekä 

talouden ohjaaminen niin että se on kaikille taloudessa toimiville – yritykset, työn tekijät – oikeuden-

mukaista.  

Asiantuntijoiden kuvailema monitahoinen muutos vastaa kestävän siirtymän hahmotteluissa tiivistet-

tyyn tarpeeseen moninaisista, yhdensuuntaisista muutoksista, sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös ta-

pahtuvan muutoksen hallinnoinnista ja sekä institutionaalisten rakenteiden että yksilöiden suunnan-

vaihdosten tarpeista (Fisher-Kowalski & Rotmans 2009; Järvensivu 2015, 165; Räikkönen 2016, 56). 

Yhtäällä talouden hiilineutraaliuden tiekartoilla tietoisesti muutetaan ansiotyön taloudellista toimin-

taympäristöä ilmastonmuutokseen vastaamista palvelevaksi. Toisaalla kannattavaan taloudelliseen 

toimintaan vaikuttava kuluttajien asennemuutos sekä työntekijöiden asennemuutos synnyttävät al-

haalta ylös nousevaa muutosta. Aiemmin arvioitu suomalaisen työelämän arvoilmaston muutos suh-

teessa ilmastonmuutokseen (ks. Kasvio 2014, 163) on tapahtunut, mutta ”perinteisen elinkeinopoli-

tiikan” arvot elävät ympäristöarvojen rinnalla. Työmarkkinakeskusjärjestöjen näkemyksissä talouden 

isot linjat voidaan ja halutaan muuttaa, mutta samalla ”nyhtökauran ostamiselle ei ole olemassa mi-

tään lakia”, ja silti se toimii kestävän siirtymän prosessin osana. Monitahoisen muutoksen dynaami-

nen suhde ilmeni selkeästi haastatteluissa. Keskustelun talouspainotteisuus herättää kuitenkin epäi-

lyksen siitä, että työelämän käytäntöjen muutosta ei hallinnoida tietoisesti. Jonkinasteista tietoista 

hallinnointia kuvastaa keskitason hallinnointi, jossa yritykset vastaavat niihin päästövähennystavoit-

teisiin, joita vaaditaan, ja työpaikkaorganisaatioina tarkkailevat omaa hiilijalanjälkeään tuotantopro-

sesseissa ja työn käytännöissä. Työntekijäpuolen huomauttama työn näkökulman ja työntekijöiden 

osallisuuden vähäisyys hiilineutraalisuuskeskusteluissa kuitenkin kertovat siitä, että työn itsensä jär-

jestämistä ei mietitä kokonaisuutena.  

Tutkielmassa tehdyn tarkastelun pohjalta voidaan myös todeta, että niin kutsutun perinteisen elinkei-

nopolitiikan työnantaja–työntekijä-linja muodostaa olemassa olevan, teollisen yhteiskunnan valta-

asetelman, joka vaikuttaa ekologisesti kestävän työn rakentamiseen (vrt. Toivanen & Järvensivu 

2018, 56). Elinkeinoista tai toimeentulosta puhuttaessa kokonaisuudessa kuuluu kuitenkin vahvasti 

myös toimeliaiden ihmisten ääni: yhtäältä eri alojen pienyrittäjät ja toisaalta ilmastonmuutosta tär-

keinä pitävät, etenkin nuoret työntekijät sekä politiikan ja talouden muotoutumiseen vaikuttavat kan-

salaiset ja kuluttajat voivat valta-asetelmista huolimatta rakentaa taloutta ja yhteiskuntaa, jossa teh-

tävä työ on ekologisempaa.  
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Työmarkkinakeskusjärjestöt pyrkivät tietyllä tavalla hallinnoimaan myös näkemyksiä ilmastonmuu-

toksen aikaisesta kestävästä siirtymästä. Erityisen mielenkiintoisia olivat pohdinnat siitä, että kieltei-

set mielikuvat tulevasta, esimerkiksi huoli toimeentulosta voisivat johtaa yhteiskuntarauhan järkky-

miseen. Aiemmissa havainnoissa kestävän siirtymän ehdoiksi on laajalti nähty niiden legitiimiys nii-

den parissa, joihin tämä siirtymä vaikuttaa (McNeill & Williams 2007, 217; Räikkönen 2011, 128). 

Tutkielman aineistossa kaikkien mukana pitäminen ja tulevaisuuden näkymien tarjoaminen hahmot-

tuvat keskeisiksi onnistuneiden yhteiskunnallisten muutosten vaatimuksiksi. Näitä pyritään rakenta-

maan kolmella tavalla. Ensinnäkin halutaan luoda sellainen talous, jossa vaihtoehtoja onnistuneeseen 

tulevaisuuteen voidaan aidosti nähdä. Toiseksi halutaan luoda siirtymäajan tukimekanismeja, esimer-

kiksi tarpeisiin vastaava koulutusjärjestelmä ja mahdollisia muutosturvan muotoja, joiden avulla yk-

silöt voivat rakentaa elämäänsä muuttuvissa työelämän olosuhteissa. Kolmanneksi on huomattava, 

että samalla, kun aidosti puhutaan näiden rakentamisesta, tullaan niitä rakentaneeksi kielellisesti tuot-

tamalla yhteisten mahdollisuuksien diskurssia. 

Kokonaisuudessaan tämä aitoihin tavoitteisiin pohjaava mutta jo ennen niiden saavuttamista raken-

tuva onnistumisen diskurssi toimii ikään kuin uskottavana nykyhetken fiktiona. Beckertin (2013, 

222–226, 232–234) tulkinnassa fiktiot ovat uskottavia perustuessaan saatavilla olevaan tietoon sekä 

ankkuroituessaan rakenteellisiin, institutionaalisiin ja kulttuurisiin kehyksiinsä. Politiikan ja talouden 

pakkoihin sovitettavat yhteiskuntapoliittiset ohjenuorat ovat paitsi toimintaohjeita, myös kertovat ha-

lutun tulevaisuudenkuvan ja motivoivat toimimaan juuri tämän ohjeen mukaisesti nykyhetkessä, jotta 

kuvan mukainen tuleva tila voidaan saavuttaa. Beckertin tulkintaa mukaillen tämän positiivisen fik-

tion voisi katsoa motivoivan ihmisiä paitsi hyväksymään ilmastotoimet, myös etsimään omia ratkai-

sujaan tilanteessa. Samalla niillä saatetaan tavoitella pahoinvointia synnyttävän huolen vähentämistä 

etenkin niiden kohdalla, joille työelämän epävarmuus on jo entuudestaan kasautunut (vrt. Pyöriä ym. 

2019, 159–160; Pyöriä & Ojala 2016, 58). 

Fiktiot ovat kuitenkin myös avoimia vaikutusvaltaisten toimijoiden manipulaatiopyrkimyksille 

(Beckert 2013, 222.). Työmarkkinapoliittisten toimijoiden fiktiot ovatkin paitsi uskottavia, myös pyr-

kimyksiä vaikuttaa tulevan rakentumiseen niin, että oman jäsenistön etu on turvattu. Myös työn ja 

ilmastonmuutoksen vastakkainasettelun muotoja voi tarkastella fiktioina, jotka ovat avoimia esimer-

kiksi ilmastotoimia vastustavien tahojen manipulaatiopyrkimyksille. Työmarkkinakeskusjärjestöt 

asettuvat proaktiivisella asenteellaan selkeästi jonnekin muualle, kuin näiden tahojen joukkoon. Nä-

kemyksiä ja hallinnan välineitä rakennetaan mahdollisuuksien, ei huolen pohjalta, vaikka molempia 

– niin työn kannalta hyviä asioita kuin työpaikkojen menetyksiä ja yksittäisten elämäntilanteiden, 

esimerkiksi iäkkäänä uudelleenkouluttautumisen vaikeuksia – on nähtävissä.  
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6.2 Tutkielman rajoitteista ja jatkotutkimustarpeista 

Tutkielmassa on tarkasteltu kahden itsessään moninaisen entiteetin, työinstituution ja ilmastonmuu-

toksen suhdetta. Näiden sisäinen moninaisuus johtaa siihen, ettei niiden välille muodostu yksiselit-

teistä suhdetta (vrt. Haila & Lähde 2003, 32). Ilman analyyttista erottelua ja eräänlaisten ylätason 

käsitteiden käyttöä kokonaiskuvan tarkastelu ei kuitenkaan olisi mahdollista. Rajatumpi tarkastelu ei 

myöskään mahdollistaisi havaintoa siitä, että antroposeenin aikaisessa maailmassa työtä on tarkastel-

tava pikemminkin osana ihmisen ja luonnon kattavaa kokonaisuutta kuin Hvidin ja Lundin (2002) 

ehdotuksen mukaisesti näiden välittäjänä. Asetelman testaaminen osoittaa, että työtä itsessään tulisi 

käsitellä jonain, jossa ihminen ja luonto ovat yhdessä.  

Tutkielman toiseksi rajoitteeksi voidaan katsoa aineiston kattamien aiheiden laajuus. Suhtauduin 

aiemman tutkimustiedon puuttuessa asiantuntijahaastattelujen tekoon sekä tutkielman tekemiseksi 

tarvittavan tiedon että analysoitavan materiaalin keräämisenä. Tästä seurauksena aineisto kattaa 

useita eri aihealueita, eivätkä tarkemmat eri aiheiden määrittelyt pääse esiin. Aineisto antaa välineet 

kokonaiskuvan tarkasteluun, mutta ei esiin nousseiden eri aiheiden läpikotaiseen ymmärtämiseen. 

Tämän ongelmallisuutta kuitenkin poistaa se, että tarkastelu on rajattu työmarkkinoiden edunvalvon-

tajärjestöjen tietoon aiheesta. Kattavat lähtökäsitteet mahdollistavat kunkin näkökulman kärkien nou-

semisen ikään kuin orgaanisesti esiin. Tarkasteltaessa poliittista halukkuutta, jota kestävän siirtymän 

rakentaminen edellyttää, hajanaiseksikin jäävä yhden institutionalisoituneen politiikan tahon tarkas-

telu antaa kokonaiskuvan aiheen yhdestä kulmasta. Vaikka aineistosta ei sen moninaisuuden vuoksi 

ole mahdollista tehdä yleistyksiä työmarkkinatahojen ilmastonäkemysten eroista tai yhtäläisyyksistä, 

tarjoaa se kuusinkertaisesti trianguloidun koonnin työmarkkinakentän näkemysten kokonaiskuvasta.   

Kokonaiskuvaan keskittyvä tutkimusasetelma nostaa esiin useita jatkotutkimusaiheita. Työn ja ilmas-

tonmuutoksen suhteen osalta huomionarvoisia tutkittavia olisivat työn sisältöjen ekologisuudessa, 

työntekijöiden osallisuudessa työpaikan ympäristöpolitiikkoihin tai metsä- ja maatalouden toiminto-

jen muuntumisessa hiiltä sitoviksi jo tapahtuneiden muutosten systemaattinen kartoittaminen; työ-

markkinoiden ilmastonmuutoksen myötä vaatimien koulutustarpeiden tarkempi tarkastelu ja sen hah-

mottaminen, kenen taidot vanhenevat ja kuka pystyy löytämään uuden suunnan ja miten nämä pro-

sessit mahdollisesti kytkeytyvät eriarvoistumiseen ilmastonmuutoksen tuoman rakennemuutoksen 

edetessä. Työmarkkinakentän työn ja ilmastonmuutoksen suhdetta koskevien näkemysten osalta kun-

kin työelämän tason – esimerkiksi keskusjärjestöjen jäsenjärjestöjen, työpaikkaorganisaatioiden, työ-

yhteisöjen tai yksittäisten työntekijöiden – näkemysten selvittäminen täsmentäisi tässä luotua koko-

naiskuvaa oleellisesti. Myös siitä, mitä ilmastopolitiikka työmarkkinakeskusjärjestöille oikeastaan 

on, saisi oman tutkimuksensa. Nyt tutkielmassa on lähestytty työn ja ilmastonmuutoksen suhdetta 
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työmarkkinakeskusjärjestöjen poliittisesti sävyttyneen tiedon näkökulmasta, ja työmarkkinakeskus-

järjestöjen ilmastopolitiikan nyansseihin on pystytty viittaamaan vain pintapuolisesti. 

6.3 Yhdessä tehty ilmastonmuutoksen aikainen työ 

Huolimatta osittaisista konflikteista ja siitä, että osa Suomessa tehtävästä työstä todennäköisesti kärsii 

ilmastonmuutoksesta, painotettiin työmarkkinakeskusjärjestöissä yhteistä näkemystä suurista lin-

joista ja halua etsiä yhteisiä ratkaisuja. Myös vaade työntekijät huomioivista ja osallistavista kansal-

lisista ja työpaikkakohtaisista ilmastotoimista sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintakyvystä 

huolehtiminen ilmastotoimien vähäisillä kustannuksilla osoittavat yhdessä tekemisen tarpeeseen.   

Mahdollisimman monen eri tahon huomiointi ja näiden hyväksynnän tavoittelu paljastaa samalla oi-

keudenmukaisuuden monet kasvot. Vaikka työmarkkinajärjestöjen ilmastokannoissa kiertäisivät sa-

mat retoriset oikeudenmukaisen siirtymän ja oikeudenmukaisuuden tavoitteet, niiden sisällöt voivat 

vaihdella runsaastikin. Myös eräs haastateltavista huomautti, että työmarkkinapolitiikassa on tähän 

mennessä tarkoitettu eri asioita puhuttaessa oikeudenmukaisesta siirtymästä kuin laveammin oikeu-

denmukaisuudesta. Tässä tehdyn tarkastelun valossa oikeudenmukaisuuden sisältöjä määriteltäessä 

perinteiset elinkeinopolitiikan jakolinjat voivat piirtyä vahvastikin esiin ellei yhdessä tekemisen pe-

riaatetta pidetä tiukasti mukana keskusteluissa ja tiedosteta myös sen kompromisseja vaativaa kään-

töpuolta. Eri osapuolten huomioiminen ja työmarkkinapolitiikan neuvotteleva perinne on nähty osana 

yhteiskuntarauhan ylläpitoa (ks. Masner 1981). Samaa katsotaan tarvittavan ilmastonmuutoksen ai-

kaiseen työmarkkinapolitiikkaan. Yhteisyys kuitenkin hahmottuu työmarkkinaosapuolten edustajien 

neuvottelun lisäksi myös yksittäisten ihmisten, työntekijöiden, yrittäjien ja kansalaisten osallisuutena.  

Jakolinjoilla ja erilaisilla lähestymistavoilla on kuitenkin tarkoituksensa. Täysin yhteiset retoriset ke-

hykset voisivat tyhjentää eri intressitahojen tarpeet. Jos esimerkiksi oikeudenmukaisen siirtymän kä-

site irrotettaisiin sen taustasta ammattiyhdistysliikkeen muotoiluna, voisi se yleistyessään menettää 

kestävän kehityksen käsitteen tavoin kärkensä (vrt. Davidson 2019, 27–32; Rosemberg 2012, 26). Se, 

mitkä ilmastotoimet lopulta nähdään ehdottomiksi ja hyväksytyiksi, ei ole yksiselitteistä. Työmark-

kinoilla näyttäytyvä kiistely siitä, keneen tiukkoja rajoituksia tai muutostoimia kohdennetaan, on osa 

ehdottomuuden ja hyväksyttävyyden määrittelyä. Poliittisten ilmastositoumusten säilyessä tai tiuken-

tuessa ilmastopolitiikasta voi myös tulla yhä isompi osa työmarkkinapolitiikkaa.  

Perustellun kiistelyn ja kompromissien tarpeen ohella tulee kuitenkin muistaa, että jos itse ilmaston-

muutoksen asettamat ekologiset pakot kohtaavat liikaa kompromisseja, vesittyy koko ilmastotoimien 

syy. Win-win-win ja vielä win -tyyppiset lopputulemat sen sijaan vaikuttavat idealistisilta, kun huo-

mioidaan, kuinka pakottavia, kiireellisiä ja epävarmoja ilmastotoimet ovat. Pieni idealistisuus saattaa 
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kuitenkin olla sitä, mitä ilmastonmuutoksen asettaman haasteen kohtaamiseen vaaditaan. Tapa, jolla 

aiheen käsittelyssä kierrettään negatiivisia mielikuvia ja etsitään ennen kaikkea ratkaisuja, kertoo 

kestävää siirtymää koskevan diskursiivisen tai mielikuvamaiseman tärkeydestä. Työmarkkinakeskus-

järjestöjen käsittelyssä työn ja ilmastonmuutoksen diskursiivinen todellisuus viestii siitä, että siirty-

mässä ei onnistuta, jos siinä ei pyritä yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta. Ratkaisujen löytymisessä 

onnistumista määrittävät paitsi ylhäältä alas asetetut raamit, myös organisaatiotason toimet ja alhaalta 

ylös nousevat käytännöt: tässä politiikan ja talouden pakot ja mahdollisuudet, työpaikkojen ilmasto-

toimet ja työntekijöiden myönteiset ilmastoasenteet. Kategorisen kielteiset näkemykset tulevaisuu-

desta taas voisivat suistaa koko demokraattisen järjestelmän kriisiin.  

Myös edunvalvontaa ja mielikuvia käytännöllisemmällä tasolla ilmastonmuutoksen aikainen työ – 

mitä se on ja missä sitä on – täytyy suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Jos paitsi tuotanto ja tulonjako, 

myös esimerkiksi sosialisaation perusteena toimiminen, sosiaalinen palkitseminen sekä inhimillisen 

vapauden edistäminen (Asp & Peltonen 1991, 10–11; Koistinen 2014, 242–247) säilyvät ansiotyön 

funktioina, hyötyisi yhteiskunnallisesti hyväksytyn kestävän siirtymän rakentaminen siitä, että työn 

ja ilmastonmuutoksen suhteesta keskusteltaisiin enemmän myös ruohonjuuritasolla. Ilmastoasioiden 

nähdään olevan huomattavan tärkeitä esimerkiksi nuorille SAK:laisille tai ekologisia tuotteita ja pal-

veluita etsiville kuluttajille. Voisiko ekologisesti kestävästä työstä tulla asenteiden muuttuessa myös 

sosiaalisesti palkitseva ja negatiivisten tulevaisuudenkuvien tuottamasta huolesta vapauttava elämän 

osa-alue? Lisäksi, jos ansiotyö on organisaatioiden ja kansallisvaltioiden menestyksen tekijä, tulisi 

myös ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tarvittavat inhimilliset resurssit valjastaa sen kautta tehok-

kaasti käyttöön yhteisen ongelman ratkaisemiseksi (vrt. Fevre 1992, 19; Kasvio 2014, 12).  

Silloittavista näkökulmista ja reaktioista huolimatta modernin työn ja ympäristöongelmien kestämä-

tön suhde on edelleen aidosti ongelmallinen.  Ilmastotoimien legitimiteetin ja jatkuvan aineellisen 

hyvinvoinnin kasvun haasteeksi on tunnustettava, että osa ilmasto- ja työllisyystoimista on toisilleen 

vastakkaisia. Joistain elinkeinoista – esimerkiksi turpeesta – ja joistain toimintamalleista – esimer-

kiksi resurssien hukkaamisesta teollisuuden prosesseissa – on tässä kerätyn tiedon valossa luovuttava, 

mistä seuraa muutoksia työmarkkinoiden rakenteissa ja työllisyystilanteissa. Ratkaisuna ilmaston-

muutoksen seurauksena syntyviin työn rakennemuutoksiin ei kuitenkaan ole ilmastotoimien kieltä-

minen vaan siihen vaikuttaminen, miten niitä tehdään, ja ennen kaikkea se, mitä niiden ympärillä 

tehdään. Menetysten, esimerkiksi tutun elinkeinon tai yhteisön pääelinkeinon loppumisen ohella il-

mastonmuutos myös luo työtä ja tarvitsee työtä. Vaikka tilanne edellyttää muutoksen sietämistä ja 

rohkeitakin henkilökohtaisia ratkaisuja ei tekeminen lopu, ja voidaan olettaa, että yhteisen menesty-

misen eteen tehtävistä asioista ollaan edelleen halukkaita maksamaan tekijöilleen.  
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8 Liitteet 
 

Liite 1 

Haastattelurunko 

 

Osio 1: Kontekstointi 

1) Mitä organisaationne tekee? 

2) Mikä teidän oma asemanne on organisaatiossanne? 

Osio 2: Ilmastonmuutos asiana 

3) Miten teillä suhtaudutaan ilmastonmuutokseen? Miten on reagoitu? 

a. Muuttuvat olosuhteet 

b. Sosiaalinen reaktio: politiikkatoimet, mediahuomio, asennemuutos 

4) Onko suhtautumisessa tai reagoinnissa tapahtunut muutosta?  

5) Onko organisaation ja henkilökohtaisen näkemyksenne välillä jännitettä? 

Osio 3: Työ ilmastonmuutoksen aikana ja seurauksena 

6) Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa sille, miten Suomessa tehdään työtä?  

7) Onko tässä ongelmaa? Jos on, mikä? 

8) Miten ilmastonmuutos vaikuttaa edustamiinne toimialoihin 

a. Fyysisinä muuttuvina olosuhteina? 

b. Yhteiskunnallisena reaktiona, esim. politiikkatoimet, mediahuomio tai asenteiden 

jakautuminen? 

9) Missä on työpaikkoja?  

10) Mitä tapahtuu työllisyydelle? 

11) Mitä työssä tehdään eri tavalla? 

12) Muuttuuko ajatus ansiotyönormista?  

a. Downshiftaus, informaali hoiva, oma ruoan tai energian tuotanto? 

13) Mitä eroja ilmastonmuutoksen näkymisessä on eri toimialojen välillä? 

14) Mitä eroja voi olla eri työnantajien välillä? 

15) Voiko työ vaikuttaa ilmastonmuutokseen? 

16) Onko jotain konkreettista esimerkkiä, jossa sinun näkökulmastasi ilmastonmuutos eniten nä-

kyy? 

Osio 4: Ilmastotoimet ja yhteiskunta 

17) Mikä työelämän rooli tai vastuu ilmastotoimista on? 

18) Kenellä tai millä on valtaa vaikuttaa kehitykseen? 

19) Mitä ajatuksia tämän hetkinen ilmastopolitiikka herättää? 

20) Seuraako ilmastonmuutoksesta huomattavia muutoksia talousjärjestelmään? 

21) Onko järjestönne eri mieltä kuin joku toinen työmarkkinakeskusjärjestö? 
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Liite 2 

Tiedote pro gradu -tutkielmasta ja suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Olen Tampereen yliopiston opiskelija yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa. Teen pro gradu -

tutkielmaa siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa työlle ja työllisyydelle Suomessa. Kerään tutkiel-

maani varten aineistoa haastattelemalla suomalaisen työn ja työllisyyden maailmaa eri näkökulmista 

tuntevia johtavia asiantuntijoita, jotka edustavat alan keskeisiä toimijoita ja joilla on käsitys siitä, 

miten ilmastonmuutos nyt ja tulevaisuudessa suhteutuu kyseiseen toimialaan ja työhön. 

 

TUTKIMUKSEN ESITTELY 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ilmastonmuutoksen asettamia realiteetteja työn tekemiselle 

Suomessa ja analysoida havaintoja yhdistäen ne aiheen aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen. 

Työtä lähestytään tutkielmassa yhtenä keskeisimmistä yhteiskunnallisista instituutioista, joiden toi-

mintaan ilmastonmuutos yhteiskunnan läpäisevänä teemana saattaa vaikuttaa. Tutkimuksen keskeisin 

tavoite on eri työmarkkinaorganisaatioiden esiin nostamien seikkojen tarkasteleminen yhdessä ja suh-

teessa toisiinsa sekä tilannekuvan tuottaminen työn ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta ja sen 

hallinnasta.  

Kyseessä on laadullinen haastattelututkimus, joka toteutetaan opiskelijan sosiologian maisteritutkin-

non päättävänä opinnäytetyönä (pro gradu) Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekun-

nassa.   

 

INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa yllä kuvatusta tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää 

siitä kysymyksiä. 

Olen saanut tiedon, että aineistoa (esim. nauhoitettua haastatteluani) käsitellään seuraavasti: 

1. Aineiston salassapito turvataan niin, että aineistoa käsittelevä opiskelija allekirjoittaa tämän 

suostumuksen ja hänen on siten suojattava aineisto ulkopuolisilta, eikä hänellä ole oikeutta 

kertoa kenellekään tutkimuskohteen / haastateltavan henkilökohtaisia tietoja. 

2. Tutkimusraportissa (pro gradu -tutkielma) henkilökohtaiset tietoni, organisaationi ja asemani 

sekä haastattelulainaukset muokataan yhdessä sovittuun muotoon, joka takaa toivotun tasoi-

sen anonymiteetin. 

3. Tutkielmaa tekevän opiskelijan lisäksi aineistoa tarkastelevat tarvittaessa vain tutkielman oh-

jaaja sekä muut tutkielmaseminaariin osallistuvat opiskelijat. Tällöinkin varmistetaan, että 

osallistujien identiteetti on suojattu. 

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä 

siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu tai muuten tallen-

nettu aineisto tuhotaan. 

Tutkimukseen osallistuvien henkilötietojen käsittelyperusteena on Euroopan unionin tietosuoja-ase-

tuksen mukaisesti yleistä etua koskeva tehtävä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkomaille eikä tässä 
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mainitsemattomille tahoille. Henkilötietoja säilyttää tutkimuksen tekijä vain tutkimuksen käynnissä 

olon ajan. Henkilötiedot tuhotaan, kun aineisto on kerätty. 

Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus pyytää tutkimuksen toteuttajalta itseään koskevia henkilötie-

toja sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja käsittelyn rajoittamista tai 

vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tutkimukseen osallistuvalla on 

oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle. Henkilötietoja ei käytetä automaattisessa päätöksen-

teossa. 

 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN 

Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. Olen saanut tietoa tutkimuksesta kirjallisesti, ja minulle on 

annettu mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä tutkimukseen liittyvistä asioista. 

Tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja kuten nimi, ammattinimike, organisaatio ja sähköposti-

osoite. 

Antamiani tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoa ei luovuteta arkistoitavaksi tut-

kielman valmistumisen jälkeen. 

 

____  Suostun yllä kuvattuun tutkimukseen ja siihen, että haastatteluni tallennetaan ja sen jäl-

keen litteroidaan eli muutetaan tekstimuotoon. 

____  Minua on informoitu Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesta 

henkilötietojen käsittelystä ja sen perusteista koskien yllä kuvattua tutkimusta. 

 

 

Päivämäärä ______________________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

 

Haasteltavan allekirjoitus ja nimenselvennys            Tutkielman tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 3 

Kuvaus toissijaisesta aineistosta 

SAK:n osalta käytetty taustamateriaali sisältää järjestön energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet, sel-

vitysraportin ilmastotoimien vaikutuksesta työhön ja työntekijöiden asemaan, SAK:n vuoden 2019 

jäsentutkimuksen ilmastonmuutosta käsittelevän osan sekä ilmastonmuutosaiheisen luottamushenki-

löpaneelin.  Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet esitetään SAK:n nettisivuilla 13:n sivun diaesi-

tyksessä. Esityksen keskeisimmiksi viesteiksi nostetaan Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimon ta-

son nostaminen, oikeudenmukaisen siirtymän eli työntekijöiden äänen huomioiminen politiikanteon 

joka tasolla sekä toimenpiteiden toteuttaminen siten, että työllisyydestä huolehditaan. Tavoitteet on 

päivitetty ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja esitys on päivätty maaliskuun 3. päivälle vuonna 

2019.  

Selvitysraportti ”Ilmastotoimien vaikutus työhön ja työntekijöiden asemaan. Millaisena ay-liike nä-

kee ilmastonmuutoksen hillintätoimien vaikutukset työelämään?” on vuonna 2019 tehty tutkimus 

SAK:laisten ammattiliittojen arvioista siitä, miten ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa työelämään. 

Tutkimus on toteutettu haastatteluilla 13:ssa SAK:n jäsenliitossa ja keskittymällä neljään päätoi-

mialaan: teollisuuteen, kuljetukseen sekä yksityisiin ja julkisiin palvelualoihin. Raportti on 29 sivua 

pitkä. 

SAK:n vuoden 2019 jäsentutkimuksessa ilmastonmuutosaiheisista kyselyvastauksista raportoidaan 6 

sivun verran. Kyselytutkimus on poikkeuksellisesti rajattu nuoriin, 20–40 vuotiaisiin SAK:laisten 

ammattiliittojen jäseniin ja ilmastonmuutos on toinen sen erityisteemoista. Kysely on toteutettu huh-

tikuussa 2019. Luottamushenkilöpaneelin raportti ”Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpai-

koilla” puolestaan on 25 sivua pitkä esitys, joka sisältää pääosassa kyselyn tuloksia esittäviä kuvaajia. 

Raportti on julkaistu 19. marraskuuta 2019.  

STTK:lta tausta-aineistona on käytetty järjestön ilmastolinjausta. STTK:n ilmastolinjaus ”Oikeuden-

mukaiset ilmastoteot ja reilu muutos tulevaisuuteen” on 16-sivuinen lehtinen ja päivätty 8. tammi-

kuuta 2020. Sen valmisteluun on osallistunut eri STTK:laisten liittojen omia asiantuntijoita, minkä 

lisäksi on kuultu ulkopuolisia asiantuntijoita mm. Traficomista, Ilmatieteenlaitokselta ja Finans-

sialasta.  

Akavan ilmastolinjaus on saatavilla järjestön nettisivuilla ja erikseen koottuna dokumenttina. Netti-

julkaisu on julkaistu 12. kesäkuuta 2019 ja dokumentti päivätty 10. kesäkuuta 2019. Näistä katta-

vampi, erillinen dokumentti, on 20 sivua pitkä ja käsittää 7 tekstikappaletta.   

Elinkeinoelämän keskusliiton osalta tausta-aineistona toimi järjestön pääviestit tiivistävä ilmastolin-

jaus ”EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta”. Dokumentti on 12 sivua pitkä ja sen 

saatavilla oleva versio on julkaistu muista poiketen jo 12. huhtikuuta 2016. Deloittella teettämä sel-

vitys ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään. Skenaariotyön yhteenveto”. 

Selvitysraportti on 31 sivua pitkä ja julkaistu alkuvuonna 2020.  

Suomen Yrittäjiltä taustoittavana materiaalina käytettiin niin ikään järjestön nettisivuilta löytyvää Il-

masto- ja energiakysymykset -sivua sekä selvitysraporttia ”Ilmastonmuutos muokkaa markkinoita – 

keskeiset vaikutukset yrittäjille ja politiikkalinjaukset 2035”. Nettisivun linjaukset ovat muutaman 

sivun pituinen esitys järjestön huomioista ilmastonmuutos- ja energia-asioissa, ja ne on päivitetty 20. 

maaliskuuta 2019. Raportti taas on 21-sivuinen koonti, joka on julkaistu 17. tammikuuta 2020. 

MTK:n ilmastonäkemyksiä on taustoitettu tarkastelemalla MTK:n ilmasto-ohjelmaa ”Tavoitteena 

hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut”. Ohjelmadokumentti on 20 sivua pitkä ja se on 

julkaistu 18. joulukuuta 2018.  
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