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Oikeudenmukaiset  
ilmastoteot

STTK:n linjaukset  
työntekijöiden ja  
työpaikkojen  
osallistamiseksi

Taataan  
työntekijöille reilu  
tulevaisuus

Kannustetaan  
työpaikkoja vastuullisiin 
ilmastotoimiin

Hiilineutraali yhteiskunta 
rakennetaan suunnitel-
mallisesti ja tieteelliseen 
tietoon nojautuen. Muutos 
on toteutettavissa sosiaa-
lisesti oikeudenmukaisella 
tavalla siten, että työn- 
tekijät ovat mukana teke-
mässä ilmastoratkaisuja 
tulevaisuutta varten.
 
Työpaikkojen kannattaa 
olla edelläkävijöitä ilmas-
tonmuutoksen torjun- 
nassa. Suomen puoles-
taan kannattaa tukea  
työpaikkojen omia ilmas- 
totoimia ja varmistaa  
siirtymä uudenlaiseen 
tuotantoon kattavan  
muutosturvan keinoin.

1 
Hallitus toteuttaa kansallisen yritysten 
yhteiskuntavastuulain kolmikantaisessa 
valmistelussa, sekä laatii yhteiskuntavastuun 
toteutumiseksi tavoitteellisen toimintaohjel-
man. Ohjelmalla vauhditetaan yritysten omia 
vastuullisuustoimia mm. ilmastoasioissa.

1 

Palkansaajat on otettava mukaan hallituksen 
ilmastopolitiikkaan liittyvien lakien ja kehittä-
mishankkeiden valmisteluun ja seurantaan.

5 
Rakentamisen ja korjaamisen sääntelys-
sä otetaan huomioon ilmastomuutoksesta 
aiheutuvat muutostarpeet terveys-  
ja turvallisuushaitallisten kosteusvaurio- 
riskien minimoimiseksi sekä nopeutetaan  
sisäilman parannusten toteutusta suun- 
niteltua nopeammin.

2 
Hallitus selvittää yhteistyössä työmarkkina- 
järjestöjen kanssa toimialakohtaisesti toi-
menpiteet ilmastonmuutoksen aiheuttamista  
vaikutuksista työllisyyteen ja osaamiseen  
sekä työntekijöiden asemaan.

6 
Lisätään yliopistotutkimusta ja tutkimustu-
loksiin perustuvaa koulutusta sääriskien eri-
laisista terveysvaikutuksista, sairausriskien 
muutoksista ja ilmastoahdistuksen vaiku-
tuksista kansalaisiin ja työntekijöihin, sekä 
varaudutaan riskeihin työpaikoilla.

3 
Työelämää koskevassa lainsäädännössä 
(mm. työaikalaki, työsuojelulainsäädäntö, 
yhteistoimintalaki) on otettava huomioon 
ilmastonmuutoksen vaikutukset työntekijöi-
den osaamisen uudistamiseen, työpaikkojen 
työolosuhteisiin ja työntekijöitä koskeviin 
suojelutoimiin.

7 
Hallitus tukee työpaikkojen omia ilmasto- 
toimenpiteitä valmistelemalla työpaikoille 
käytännön toimia esittelevän kierto- 
talouden käsikirjan.4 

Ilmastonmuutoksesta seuraavan osaamis- 
tarpeen kattamiseksi hallitus tukee työssä  
olevien ammattitaitojen uudistamista aikuis- 
koulutuksen keinoin.

2 
Valtion ja kuntien hankintatoiminnassa 
korostetaan sosiaalisesti ja ilmastollisesti 
kestäviä hankintoja ja hankintojen ilmas-
tovaikutuksia yhtenä tärkeimmistä hankin-
takriteereistä. Näin vauhditetaan ilmasto-
vastuullisuutta julkisen sektorin käyttämissä 
tuotteissa ja palveluissa, sekä innovaatioita 
yrityksissä ja järjestöissä.

3 
Työmarkkinajärjestöjen sopimustoiminnassa 
otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset varautumisessa rakennemuutoksiin, 
koulutustarpeeseen, työolosuhteisiin, sekä 
työntekijöitä koskevat suojelutoimet, mm.  
töiden suunnittelu tauotuksineen, työn teke- 
misen tavat erilaisissa lämpötilaolosuhteissa  
ja asiakaspalvelun uudet haasteet.

4 
Työpaikoilla otetaan oman hiilijalanjäljen  
pienentäminen osaksi normaalia toimintaa. 

Lue lisää STTK:n  
ilmastolinjauksista sekä perusteista:  
www.sttk.fi/subject/ilmastonmuutos

↘


