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Selvityksen taustaa 

 

Selvityksen lähtökohtana on ollut luoda käsitys siitä, miten ilmastonmuutoksen 

hillintä ja hiilineutraalius huomioidaan taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa. Il-

mastonmuutos on koko maapallon elinkelpoisuutta uhkaava, kiireellisen ajankoh-

tainen kriisi, johon on reagoitava kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla ja tasoilla. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ympäri maailmaa ja nyt ja niiden hillitse-

miseen ja niihin sopeutumiseen on kiinnitettävä huomiota kaikessa yhteiskunnan 

toimintaa ohjaavassa päätöksenteossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausta 

ilmastonmuutoksen suhteen ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet sekä Suo-

men ilmastopoliittiset tavoitteet.  

 

Selvitys tarkastelee käytännön toimien kuten hiilijalanjäljen muodostumisen 

ohella taiteen ja kulttuurin roolia ilmastonmuutoksen mukanaan tuomassa ja sen 

vaatimassa kulttuurisessa muutoksessa Samalla kun hallinnonalan toimijat ovat 

enenevissä määrin siirtyneet ja siirtymässä käytännön ratkaisuihin ekologisen 

kestävyyden huomioonottamiseksi toiminnassaan, kasvaa paine opetus- ja kult-

tuuriministeriön ohjauskeinojen päivittämiseen ajan tasalle ilmastotoimien suh-

teen. 

 

Selvityksen toteutus 

 

Selvitystyön päämääränä on ollut tarkastella opetus- ja kulttuuriministeriön hal-

linnonalaa mahdollisimman laajasti, selvityksen resurssit huomioon ottaen. Sel-

vityksen aineisto koostuu sekä kirjallisista lähteistä että haastatteluista. Haasta-

teltavat on pyritty valitsemaan niin, että keskustelujen avulla olisi mahdollista 

luoda kokonaiskuvaa eri aloilla käytävästä keskustelusta, käytännön toimista 

sekä toiveista ja tavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen kehittämi-

sen tueksi 

 



Selvitystä tehdessä on pyritty mahdollisimman kattavasti huomioimaan organi-

saatiotasolla tehtävien toimien lisäksi näkökulma yksittäisten taiteilijoiden ja yh-

teisöjen roolista ilmastonmuutoksen hillinnän ja hiilineutraaliuden edistämisen 

suhteen. Painotus on kuitenkin organisaatiotason toiminnassa. 

  

Selvitys on tehty syksyllä 2020 ja on huomioitava sekä ilmastonmuutokseen liit-

tyvän tiedon että käytännön toimien tilan ajankohtaisuus niin opetus- ja kulttuuri-

ministeriön kuin hallinnonalan toimijoiden osalta. Hallitusten välisten ilmastopa-

neeli IPCC:n seuraavan ilmastoraportin on määrä ilmestyä 2021. 

 

Osaltaan toimintaan ja aiheen ympärillä vaikuttavaan keskusteluun on vaikutta-

nut Covid-19-pandemia. Pandemia on vaikuttanut huomattavasti taiteen ja kult-

tuurin alojen toimintaan ja hidastanut tai keskeyttänyt osan työstä ja toiminnasta, 

jota ilmastonmuutoksen suhteen on tehty tai suunniteltu tehtävän.   

 

Kirjallisen osion aluksi kiinnitetään huomio ilmastonmuutokseen ja tarkastellaan 

kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista Suomessa. Sen jälkeen tarkastel-

laan ilmastonmuutoksen huomioimiseen taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa 

pyrkien muodostamaan yleiskuva päälinjoista, jotka yhdistävät hallinnonalan kes-

kenään erilaisia toimijoita. Viimeiseen osaan on koottu yhteen sellaisia seikkoja, 

joiden osalta opetus- ja kulttuuriministeriön toivotaan kehittävän ja uudistavan 

rooliaan ja ohjauskeinojaan. Tekstilaatikoihin on nostettu joitakin esimerkkejä 

käytännön toimista, joita toimialalla on tehty aiheesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilmastonmuutos 

 

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Se on kaikkia yhteiskunnan osa-alu-

eita koskettava maailmanlaajuinen kriisi, joka tapahtuu parhaillaan. Ilmastonmuu-

tos vaikuttaa sääolosuhteisiin ja maapallon fyysisiin elinehtoihin, mutta sillä on 

myös sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia. 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat laadultaan ja voimakkuudeltaan erilaisia eri 

puolilla maailmaa. Maantieteelliset erot näkyvät myös Suomessa. Maantieteellis-

ten erojen lisäksi erot liittyvät ihmisten asemaan yhteiskunnallisissa rakenteissa. 

Vaikutukset osuvat voimakkaimmin ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi yhteiskunnal-

lisesti heikossa asemassa ja joilla on näin ollen muita vähemmän resursseja so-

peutua muutokseen1. 

 

Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen on todettu vaikuttavan merkittävästi al-

kuperäisväestöihin. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voimakkaim-

pia arktisilla alueilla. Suomessa Saamelaiset ovat erityisen herkässä asemassa 

ilmastonmuutoksen vaikutusten suhteen. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja 

kulttuurin jatkuvuuden turvaaminen on alkuperäisväestöjen kannalta ihmisoi-

keuskysymys. 

 

Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, mutta toimia sen hillitsemiseksi voi-

daan tehdä. Sillä kaikkiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ei voida enää puuttua, 

puhutaan myös ratkaisujen etsimisestä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 

Käytännön toimien suunnittelussa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen 

sopeutumisen suhteen on ensisijaisen tärkeää huomioida toimien oikeudenmu-

kaisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.  

 

                                            
1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020. 



Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on todennut viimeisimmässä raportis-

saan, että maapallon lämpötilan nousu tulee rajoittaa 1,5 asteeseen2. Se tarkoit-

taa, että hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä maailmanlaajuisesti 45 prosenttia 

vuoteen 2030 mennessä. Globaali hiilineutraalius tulee saavuttaa vuoteen 2050 

mennessä. 

 

Suomi on pääministeri Sanna Marinin johdolla asettanut tavoitteeksi saavuttaa 

hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilan-

netta, jossa maa tai muu toimija ei tuota lainkaan (netto)hiilidioksidipäästöjä. Käy-

tännössä tila saavutetaan merkittävien päästövähennysten ohella jäljelle jäävien 

hiilipäästöjen kompensoinnilla muualla tai lisäämällä hiilinieluja. 

 

Suomessa ilmastonmuutos nostaa lämpötilaa keskimääräisesti enemmän ja no-

peammin kuin maapalolla yleisesti. Nopeinta lämpeneminen on Pohjois-Suo-

messa. On todennäköistä, että kaikkein korkeimmat lämpötilat nousevat ja vas-

taavasti alhaiset lämpötilat vähenevät. Lisäksi hellejaksot yleistyvät ja pitenevät, 

samoin kuin lämpimämmäksi muuttuva kasvukausi. Sademäärät lisääntyvät ja 

myrskytuulet voimistuvat. Lumipeite ja routa vähenevät, pilvisyys lisääntyy ja au-

ringonpaiste vähenee. Itämeren pinnankorkeuden ennustetaan nousevan ja sen 

jääpeitteen supistuvan ja ohenevan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 IPCC, 2018. 



Kestävä kehitys 
 

 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka ei tapahdu tulevien sukupolvien elinolosuhtei-

den kustannuksella. Se koostuu neljästä ulottuvuudesta, jotka ovat ekologinen, 

taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.3 Suomen toiminta kestävään 

kehitykseen tähtäävien tavoitteiden toteuttamiseksi perustuu YK:ssa vuonna 

2015 hyväksyttyyn kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda20304, jonka 

tavoitteena on varmistaa yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys sellaisella ta-

valla, että hyvän elämän edellytykset toteutuvat myös tuleville sukupolville.  

 

Toimintaohjelmassa määritellään 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta. Ne ovat 

toisiinsa kytkeytyneitä ja edellyttävät toimia kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Ilmas-

tonmuutos, ihmisten eriarvoistuminen ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen 

ovat toimintaohjelman mukaan tärkeimpiä toimintaa vaativia haasteita.  

 

Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kulttuurista muutosta, jossa 

kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on tärkeä asema. Kulttuurin merkitys tunnistetaan 

toimintaohjelman tavoitteissa, samoin kuin kulttuuriperinnön vaalimisen ja suoje-

lun tärkeys.5Myös Unescon kulttuuriperintösopimukset tukevat tavoitteiden toteu-

tumista.6 Suomen EU-puheenjohtajuuskauden koulutus-, nuoriso, kulttuuri- ja ur-

heiluneuvostossa hyväksyttiin päätöslauselma kestävän kehityksen kulttuuriulot-

tuvuudesta. Lauselman tavoitteena on vahvistaa kulttuurin osuutta kestävän ke-

hityksen tavoitteiden edistämisessä käynnistämällä kestävän kehityksen kulttuu-

rista ulottuvuutta koskeva toimintasuunnitelma.7  

 

                                            
3 Valtioneuvoston kanslia, 2020 
4 YK, 2015 
5 Veijola ja Kyyrö 2020:30 
6 UNESCO, 2020 
7 Euroopan unioni, 2019 



Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjausten mukaan ministeriö 

tukee ja täydentää Suomen kansallista kestävän kehityksen toteuttamistyötä. Lin-

jaus toimii Kulttuuripolitiikan strategian 2025 rinnalla tukena ministeriön ja hallin-

nonalan kestävän kehityksen tavoitteiden toiminnassa. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja perustanut minis-

teriön eri osastojen yhteisen kestävän kehityksen työryhmän vuonna 2017.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, 

nuoriso- ja liikuntapolitiikan keinoin voidaan edistää kaikkia Agenda 2030:n ta-

voitteita. Se tarkoittaa esimerkiksi sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaista to-

teutumista, korkealaatuista varhaiskasvatusta, osaamisen ja koulutustason nos-

toa, jatkuvaa oppimista, tiedon saatavuutta, kulttuurisia oikeuksia sekä hyvinvoin-

tia ja osallisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimilla edistetään 

kulttuurista muutosta, joka on edellytyksenä kokonaisvaltaisen kestävän kehityk-

sen toteutumiselle.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripoliittisen strategian 20258 mukaan vaati-

mus ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehityk-

selle voimistuu. Tärkeiksi nousevat tavat, joilla kulttuurin toimialalla voidaan tukea 

kokonaisvaltaisesti kestävää kehitystä. Kun kestävä kehitys otetaan lähtökoh-

daksi kulttuurin toimialla, toiminta- ja organisoitumistavat voivat uudistua merkit-

tävästi. 

 

Valmisteilla oleva kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli2020 9ottaa 

keskeisesti huomioon ilmastonmuutoksen.  

 

Kansallinen maailmanperintöstrategia 202510 korostaa elinvoimaisten ympäristö-

jen olevan osa yhteistä perintöä. Strategian mukaan maailmanperintökohteet 

                                            
8 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017 
9 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020 
10 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015 



osallistuvat resurssiensa puitteissa kestävän kehityksen ja Agenda 2030:n toi-

meenpanoon ja laativat kestävän matkailun suunnitelmat kohdekohtaisesti mat-

kailualan toimijoiden kanssa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 203011 nostaa esiin mu-

seoiden mahdollisuudet kulttuuri- ja luonnonympäristön hallitulle muutokselle ja 

siihen sopeutumiselle sekä matkailun ja elinkeinoelämän kehittämiselle, oppilai-

tosyhteistyölle, taiteen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle.  

 

Kulttuuriympäristöstrategian 2014-202012 tavoitteena on tunnistaa kulttuuriympä-

ristö kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksessä taide- ja kulttuurifestivaa-

lien toimintaohjelmaksi 2017-202513 todetaan, että tulevaisuudessa taide- ja kult-

tuurifestivaalien toimintaan vaikuttavat erilaiset taide- ja kulttuurielämään ja -po-

litiikkaan, alue- ja kuntakehitykseen, talouteen ja teknologiaan liittyvät sekä so-

siokulttuuriset ja ekologiset muutokset. Taide- ja kulttuurifestivaalitoiminnan säi-

lyminen ja kehittäminen edellyttävät, että muutokset tunnistetaan ja niihin osa-

taan reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

 

Ekologisesti kestävä kehitys 

Ekologisesti kestävä kehitys viittaa taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeut-

tamiseen luonnon kestokykyyn pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutokseen reagoi-

misen lisäksi ekologisesti kestävän kehityksen perusehtona on biologisen moni-

muotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen. Kestävyyspaneelin 

mukaan ilmastonmuutos on tällä hetkellä keskeisin haaste kestävyyden kannalta, 

mutta muiden näkökulmien on oltava mukana toiminnassa sen hillitsemisessä.  

 

                                            
11 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018 
12 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014 
13 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016 



Selvityksen lähtökohtana on ollut ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliu-

teen liittyvien toimien tarkastelu. Kestävän kehityksen tavoitteiden ohjatessa ope-

tus- ja kulttuuriministeriön toimintaa, ottaa selvitys kuitenkin huomioon ekologisen 

kestävyyden laajemmin. Myös selvityksen aineistossa termejä ekologinen kestä-

vyys ja ilmastonmuutoksen hillintä tai ekologisuuden huomioonottaminen on käy-

tetty sekaisin samoihin käytäntöihin ja keskusteluihin viitatessa.  

Ilmastonmuutos ja siihen reagointi on kuitenkin laajemmin huomioitu myös kes-

tävän kehityksen tavoitteiden ulkopuolella, eivätkä nämä tavoitteet aina kohtaa 

yhteiskunnallisessa keskustelussa ja toiminnassa. Ilmastonmuutoksen hillintään 

ja sopeutumiseen tähtääviä toimia tehdään siis myös huomioimatta kestävää ke-

hitystä. Selvityksen perusteella ilmastonmuutokseen reagointi ja ekologinen kes-

tävyys saavat taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa merkittävästi huomiota suh-

teessa muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.  

 

Kulttuuri ja kestävä kehitys 

Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii tekno-

logisten ratkaisujen ohella laajaa sosiaalista ja kulttuurista14,15  muutosta. Muutos 

edellyttää laajaa arvojen ja toiminnan muutosta ja vahvistettua käsitystä siitä, että 

ihminen on erottamattomasti kytköksissä ympäröivään maailmaan ja siinä tapah-

tuviin muutoksiin. Merkityksellisyyden kokemus on tärkeä yhteisön hyvinvoinnille 

ja taiteella ja kulttuurilla on mahdollisuus tuottaa ymmärrystä ja merkityksiä mit-

taluokaltaan valtavasta, vaikeasti hahmotettavissa olevasta ekologisesta krii-

sistä. Kestävyyden ja ekologisuuden sen osana on siis tultava osaksi kulttuuria, 

jotta muutos on mahdollinen. 16Kulttuurinen kestävyys sisältää kaikkien yhteis-

kunnan tasojen osallistumisen uusien toimintamallien suunnitteluun osana muu-

tosta.17 Kulttuuripolitiikalla on monitahoinen rooli suhteessa kestävyyteen ja yh-

teiskunnalliseen muutokseen kohti kestävyyttä. 

                                            
14 Kulttuurilla ja kulttuuripolitiikalla viitataan tässä selvityksessä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kulttuuripolitiikan strategiassa 2025 käytettyyn Unescon määritelmiin (Unesco, 2005 ja Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2017) 
15 BIOS, 2020 
16 Hawkes, 2001:25 
17 Dessein, Soini, Farilclough & Horlings, 2015:19, 33,42-44 



 
18 

 

 

Kulttuuripolitiikan ja kestävän kehityksen suhde voidaan jakaa neljään osaan. 

Kulttuuripolitiikka suojelee ja takaa kulttuuristen oikeuksien ja toiminnan jatku-

vuutta; kannustaa kulttuurikentän toimijoita ekologisuuteen käytännön toimin-

nassa esimerkiksi hiilineutraaliuteen pyrkimisessä; herättää toimintaan ja muu-

tokseen kestävyyden ja ilmastonmuutoksen huomioimisen suhteen taiteen ja 

kulttuurin sisältöjen suhteen; luo globaalia ekologista kansalaisuutta, jonka avulla 

voidaan tunnistaa ja ratkaista kestävyyden haasteita.19 

 

Kaikkia neljä roolia ovat olennaisia selvityksen kannalta. Suojelunäkökulma nou-

see esiin kulttuuriperinnön suhteen. Suojelun ja ekologisen kestävyyden kannalta 

on huomattava, ettei kaikki kulttuuri ja kulttuuriperintö ole yhdenmukaista kestä-

vyyden ja ekologisuuden kanssa. On siis tarkasteltava kriittisesti sitä, mitä suo-

jellaan. Keskusteluun siitä, mitä suojellaan, on taattava osallistumisen mahdollis-

taminen niille ihmisille, joille kyseessä oleva kulttuuriperintö on läheistä.  

 

                                            
18 YK,2020 
19 Duxbury et al. 2020:224,225 ja Siivonen 2020 



Toinen rooli on keskeinen selvityksen kannalta. Tarkoituksena on ollut selvittää 

millaisia konkreettisia toimia taiteen ja kulttuurin toimialalla tehdään hiilineutraa-

liustavoitteiden ja ilmastonmuutoksen hillinnän eteen. Kirjallisen osan viimei-

sessä luvussa käsitellään toiminnan haasteita ja toiveita, joita sen tueksi on osoi-

tettu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan kehittämisen suuntaan.  

Kolmas rooli on korostunut selvityksen aineistossa. Rahoituksen ja tiedonjakami-

sen haasteisiin vastaamisen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöön kohdistetaan 

toiveita sen roolin vahvistamiseen tuen ja kannustuksen tarjoajana aiheen esillä 

pitämiseen toimialalla ja yleisötyössä.  

 

Neljäs rooli liittyy kokonaisvaltaiseen arvojen ja tapojen muutokseen, joka on vält-

tämätön osana ilmastonmuutoksen hillintää, hiilineutraaliustavoitteiden saavutta-

mista sekä laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Kulttuuri-

politiikka voi kannustaa globaalin kuuluvuuden tunteen muodostumiseen ja siitä 

johdettavan vastuuntunnon syntymiseen. Siirtyminen kansallisesta yhteisöllisyy-

destä globaalin ekologisuuteen kansalaisuuteen mahdollistaa ilmastonmuutok-

sen ja kestävyyden käsittelyn maailmanlaajuisena ongelmana, joka on ratkais-

tava yhdessä.20 

 

Ilmastonmuutoksen huomiointi taiteen ja 

kulttuurin alojen toiminnassa 

 
Ilmastonmuutos ja ekologisuus ovat olleet aiheena taiteen ja kulttuurin eri alojen 

sisällöissä jo pitkään. Keskustelun katsotaan olevan lähtöisin taiteilijakentältä ja 

ihmisten henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aiheeseen. Keskustelu on viime vuo-

sina siirtynyt lisääntyvästi koskemaan myös toimialan organisaatioiden työtä ja 

sitä, miten toimintaa voidaan muuttaa kestävämmäksi niin ekologisesti kuin kes-

tävän kehityksen tavoitteet laajemmin huomioiden. Käytännön toimintaan on ryh-

                                            
20 Duxbury et al 2020:226 



dytty ja ollaan ryhtymässä tasapuolisesti kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla. Kan-

sallinen ja kansainvälinen hiilineutraaliustavoite ja Agenda 2030:n kestävän ke-

hityksen tavoitteet ohjaavat toimijoita, mutta toimeen tarttuminen nähdään kiireel-

lisenä ja tärkeänä myös muuten, ilmastonmuutoksen ja ekologisen kriisin uha-

tessa maapallon elinkelpoisuutta. Motivaatioita ilmastonmuutoksen huomiointiin 

on monia, mutta yleisesti voidaan todeta aiheen olevan merkittävässä roolissa 

toimialalla. Selvityksen kattaman aineiston pohjalta korostuu, että rakenteellisen 

tuen koetaan olevan puutteellista ja tarvitsevan päivitystä tilanteen vaatimalle ta-

solle.  

 

Hiilijalanjäljen muodostavien tekijöiden mittaaminen on monilla toimijoilla ensim-

mäinen askel matkalla ilmastoystävällisempiin toimintatapoihin. Taiteen ja kult-

tuurin alojen erityispiirteet huomioonottavien laskurien puuttuminen koetaan 

haastavaksi, eikä laajamittaisia lukuja toimialan hiilipäästöistä ole saatavilla. Kes-

tävän kehityksen työryhmä valmistelee koko opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-

nonalalle teetettävää kyselyä toimijoiden hiilipäästöistä.  

 

Toimialan päästöt seuraavat kuitenkin muun yhteiskunnan osa-alueiden aiheut-

tamien päästöjen muodostumista. Yksittäisten tehtyjen laskentojen pohjalta esiin 

näyttävät nousevan kolme suurien hiilipäästöjen lähdettä koko toimialalla yhtei-

sesti. Ne ovat kiinteistöjen energiankulutus, matkustus ja kuljetukset, sekä mate-

riaalien ja tuotantotapojen aiheuttamat päästöt. Alojen väliset ja alojen sisällä toi-

mijoiden koko ja toiminnan luonne vaikuttavat siihen, mistä suurimmat päästöt 

syntyvät. Alojen erityispiirteet vaativat toimia, jotka ottavat ne huomioon. Selvitys 



pyrkii tarjoamaan yleiskuvan suurimpia päästöjä aiheuttavista toimista ja haas-

teista, joita päästöjen vähentämiseen tähtäävässä työssä on tullut esiin kaikkien 

taiteen ja kulttuurin alojen työssä. 

 

Hiilijalanjälkeä kasvattavat myös näiden kolmen päälajin lisäksi muut tekijät. Toi-

mia, joihin toimialalla on niiden osalta ryhdytty, ovat mm. ruokatarjoilussa eläin-

peräisten ruokatuotteiden ja ruokahävikin välttäminen, jätteiden lajittelu ja kierrä-

tys. Digitalisaation ilmastovaikutuksia käsitellään luvussa lyhyesti. Aihe on kerän-

nyt kasvavaa huomiota Covid-19-pandemian myötä yleistyneiden digitaalisten 

sovellusten ja alustojen käytön myötä.  

 

Taiteen sisältöjen sekä taiteen ja kulttuurin alojen organisaatioiden roolia ilmas-

tonmuutoksen ja kestävyyden vaatimassa kulttuurisessa muutoksessa käsitel-

lään tämän luvun toisessa osassa. Toiminta ja vaikuttamismahdollisuudet koe-

taan tärkeiksi aiheen suhteen eri aloilla.  

 

Kiinteistöjen energiankulutus 

Kiinteistöjen energiankulutus muodostaa yhden merkittävimmistä hiilipäästöjen 

lähteistä toimialalla. Myös kiinteistöjen jäähdytys vie runsaasti energiaa. Energi-

ankulutus on keskeisessä roolissa hiilijalanjäljen muodostumisessa kaikilla tiloja 

käyttävillä toimijoilla. Arkistoinnin ja kokoelmien säilytyksen suhteen energianku-

lutus korostuu entisestään tarkkojen säilytysolosuhteiden vuoksi.  

Ekokompassi 

Ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti. Sisältää mm. organisaa-

tion ympäristösuunnitelman laatimisen. Suomen luonnon-

suojeluliiton omistama. 

 
 



Energiankulutuksen aiheuttamia päästöjä voidaan vähentää huomattavasti siirty-

mällä uusiutuvan energian käyttöön. Sähkönkulutus muodostaa osan kiinteistö-

jen energiankulutuksesta lämmityksen ohella ja samoin sen suhteen on siirtymi-

nen ekologisemmin tuotetun sähkön käyttöön verrattain yksinkertaista. Aina ei 

kuitenkaan riitä, että yksittäinen toimija haluaa vaihtaa käytettyä energiamuotoa. 

Useat pienemmät organisaatiot saattavat olla mukana taloyhtiöiden tekemissä 

sopimuksissa. Toisaalta taas väliaikaisesti tiloja käyttävät tapahtumat pystyvät 

harvoin vaikuttamaan siihen, millaista tilojen energiankulutus on. Tiloja tarjoavien 

tahojen toivotaan kiinnittävän aiheeseen huomiota ja tuomaan sitä esille esimer-

kiksi markkinoinnissaan. Kannustusta taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden käyt-

tämiä tiloja tarjoavia tahoja toivotaan kannustettavan energiatehokkuuden huo-

miointiin. Sen lisäksi toivotaan kannustusta energiatehokkuuden nousemiseksi 

kriteereihin tiloja valitessa.  

 

Konkreettisen esimerkin uusiu-

tuvan energiankäytön vaikutta-

vuudesta tarjoaa kahden tai-

dealan organisaation hiilijalan-

jäljen vertailu. Fossiilisilla polt-

toaineilla tuotettua energiaa 

käyttävän, 70 neliön tiloissa toi-

mivan organisaation hiilijalan-

jälki huomattiin laskennassa suunnilleen saman suuruiseksi kuin noin 10 kertaa 

suuremmissa tiloissa toimivan, uusiutuvaa energiaa käyttävän organisaation. 

Eroja muiden tekijöiden aiheuttamissa hiilipäästöissä ei ollut tulosten kannalta 

huomattavasti.21 

 

Vanhat rakennukset kuluttavat huomattavasti enemmän energiaa kuin uudet. Ra-

kennusvaiheessa aiheutuvat päästöt nousevat kuitenkin niin mittaviksi, että läh-

tökohtaisesti on energiankulutuksen kannalta tehokkaampaa kunnostaa vanha 

                                            
21 Korpela, 2020 

Hiilifiksu järjestö 

Helsingin yliopiston kehittämä järjestöille 

suunnattu hiilijalanjälkilaskuri, jonka toi-

mialan organisaatiot ovat kokeneet sopi-

vaksi omaan käyttöönsä 

 



rakennus kuin rakentaa uusi. Rakennusperintökohteiden energiatehokkuutta kor-

jatessa on huomioitava se, että rakennuksen olemus ja luonne säilyvät. Raken-

nusperintö voi myös tarjota tietoa ekologisesti kestävämmistä suunnittelu-, raken-

nus- ja kunnostustavoista. Rakennusten suunnittelussa ja muotoilussa huomioi-

daan kasvavissa määrin ilmastonmuutos ja ekologinen kestävyys. Kuitenkin 

myös tilaaja- ja rahoittajatahoilla on keskeinen rooli siinä, miten paljon painoarvoa 

nämä seikat saavat. Arkkitehtuuripoliittinen toimintaohjelmassa Apoli 2020 il-

mastonmuutoksen huomiointi on tärkeässä roolissa.  

 

Matkat 

Kiinteistöjen energiankulutuksen ohella hallinnonalan suurimmat päästöt synty-

vät matkoista, jotka käsittävät niin henkilöiden tekemät matkat kuin materiaalien 

siirtämisen paikasta toiseen. Henkilömatkoihin sisältyvät mm. matkat tapahtu-

miin, näyttelyjen järjestämiseen liityvät matkat, konsertti- ja esitysmatkat ja –kier-

tueet, residenssimatkat ja muut työmatkat. Ehdottomasti mittavimmat päästöt ai-

heutuvat lentäen tehdyistä matkoista, mutta myös muut liikennemuodot kasvat-

tavat hiilijalanjälkeä huomattavasti. Lentomatkustuksen päästöjä laskettaessa lu-

kuihin vaikuttaa suuresti se, huomioidaanko käytetyn lentokerosiinin päästöjen 

lisäksi muut ilmastovaikutukset, jotka nostavat päästölukuja suuresti, mutta jää-

vät joissakin laskureissa huomioimatta. 

Vihreä kädenjälki –työpajamalli 

Kansallisgallerian työntekijöiden aloitteesta perustettu työpaja-

malli, joka on osoittautunut suosituksi museoalalla. Kaikille or-

ganisaation työntekijöille suunnattu työpaja sisältää mm. johda-

tuksen tehtyihin ympäristötekoihin ja ideointityöpajan, jossa ke-

hitetään työkaluja ekologisen kestävyyden huomioimiseksi or-

ganisaatiossa. Painottaa kokeilevaa kehittämistä ja käytännön 

toimintaan ryhtymistä. Tulokset ovat olleet konkreettisia ja mal-

lin tuotteistamista harkitaan.  

 
 



 

Riippuu toiminnan luonteesta, minkälaisessa roolissa matkojen aiheuttamat 

päästöt ovat suhteessa muihin hiilipäästöihin. Kansainvälisesti suuntautuneilla 

aloilla, organisaatioilla, ryhmillä ja taiteilijoilla matkat ovat suuri haaste siirty-

mässä ilmastoystävällisempiin toimintatapoihin. Tosin jo muutama lentomatka li-

sää hiilijalanjälkeä tuntuvasti, ja lentämisen päästöt nousevatkin nopeasti energi-

ankulutuksen aiheuttamien päästöjen rinnalle hiilijalanjälkeä laskettaessa.  

Kuljetusten päästöt ovat haaste myös tapahtumien ja festivaalien järjestämisen 

suhteen. Sen lisäksi mm. näyttelyjen, lavastusten ja esitys- ja kuvauskaluston 

siirtely lisää hiilipäästöjä. Kirjastoalalla haasteena ovat aineistokuljetukset kirjas-

tojen välillä. 

 

Kansainväliseen toimintaan keskittyneillä tai ulkomailta suuren osan tuloistaan 

saavilla taiteilijoilla, kollektiiveilla ja organisaatioilla matkustuksen aiheuttamat 

päästöt ovat perustavanlaatuinen ongelma. Kansainvälisestä toiminnasta ei ha-

luta luopua, mutta matkojen aiheuttamat päästöt koetaan todella suureksi ongel-

maksi. Cupore:n taiteen ja kulttuurin barometrissa 201822 nousi esiin huoli taiteen 

ja taiteilijoiden liikkumisen ekologisesta ongelmasta ja toive vaikutusten huomioi-

misesta liikkuvuustuissa. 

 

 

 

                                            
22 Cupore, 2018:7 

Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle 

Hanke on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja sen 

tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hii-

lineutraaliutta ja jakamistaloutta. Hankkeen tavoitteena on 

mm. saada aikaan työkalu, jonka avulla yleiset kirjastot voivat 

arvioida omia ympäristövaikutuksiaan sekä osoittaa toimin-

nan positiivisia vaikutuksia. 

 



Samankaltaisia mielipiteitä esitettiin tämän selvityksen osalta. Esimerkiksi liikku-

vuusapurahoja jakavat tahot ovat pohtineet varojen käyttöä kompensointiin.23 

Kompensointia on käytetty myös organisaatioiden työntekijöiden matkojen 

osalta. Tiedotuskeskukset ovat esittäneet kompensointiin liittyvän kysymyksen 

opetus- ja kulttuuriministeriölle. Aiheeseen toivotaan selkeää linjausta ja mahdol-

lista kannustusta. Lentomatkojen kompensointi nähdään kuitenkin ongelmalli-

sena pitkällä aikavälillä ja enemmän painoarvoa saavat hitaan matkustamisen 

keinot ja matkojen vähentäminen.  

 

Matkoja pyritään vähentämään ja välttämään. Covid-19-apandemia on saanut 

monet kyseenalaistamaan kaikkien matkojen tarpeellisuuden, kun erilaiset etäta-

paamiset, -tapahtumat ja jopa näyttelyripustukset ja elokuvien etäohjaukset ovat 

tulleet osaksi arkea. Näyttelyjen, esitys- ja konserttien suhteen ratkaisuja on et-

sitty kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistamisesta. Matkojen päästöjä 

pyritään vähentämään luopumalla yksittäisistä matkoista ja kuljetuksista järjestä-

mällä kohteen lähialueilla tapahtuvia kiertueita.  

 

Henkilömatkoissa pyritään suosimaan suoria lentoja ja maita pitkin matkusta-

mista. Matkustuksen toteuttamiseen vaikuttaa osalla toimijoista valtion matkus-

tussäännön kohta 5, jonka mukaan ”virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa 

ja vähin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen virkamatkan ja asianomai-

                                            
23 Ks. esim. Frame Contemporary Art Finland 

Ecological travel –tietopaketti 
 
HIAP - Helsinki International Residency Program:in kokoama 

sivu, joka kokoaa yhteen vinkkejä maa- ja meriteitse Suo-

meen saapumista varten. Reittejä, kokemuksia ja työkaluja 

matkan hiilijalanjäljen laskemiseen.   

 



sen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suo-

rittamisen on mahdollista”24. Maita pitkin matkustettaessa matkakulut kasvavat 

matkalippujen hinnan lisäksi mahdollisilla muilla kustannuksilla, kuten ruoka- ja 

majoituskuluilla. Hitaiden matkustustapojen yleistyessä esiin on noussut huoli 

saavutettavuudesta ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Kaikki matkustuskeinot 

eivät ole kehollisesti saavutettavia, ja sen lisäksi matkustuksen ollessa hidasta 

saattaa olla, ettei mahdollisuutta matkaan ole esimerkiksi perhe- tai muista syistä. 

Hitaan matkustuksen yleistyessä vaatii työn tekemisen paikka uudelleenmäärit-

telyä. Kysymykseksi nousee myös se, onko matka-aika työaikaa. 

 

Kulttuurimatkailu 

 
Ilmastonmuutos ja hiilineutraaliustavoitteet vaikuttavat myös kulttuurimatkailuun. 

Matkailulla on ekologisen kestävyyden kannalta myös myönteisiä vaikutuksia, ku-

ten kulttuuri- ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja luontomatkailun tulojen 

ohjaaminen suojelutoimintaan. Hiilijalanjäljen ja päästöjen kasvu, kohdeympäris-

töjen kuluminen sekä saastuminen ovat kuitenkin merkittävä haaste kulttuurimat-

kailun osalta.25 Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös siinä, mihin mat-

kailijavirrat suuntautuvat tulevaisuudessa. Kestävyys on keskeisessä osassa 

Suomen matkailustrategiassa 2019-2028. 

                                            
24 Valtiovarainministeriö, 2020 
25 Työ- ja elinkeinoministeriö, 2019 

Sustainable Travel Finland 

Visit Finlandin matkailuyrityksille ja –alueille tarkoitettu ohjelma, 

joka tarjoaa kestävän kehityksen työkalupakin ja mahdollisuuden 

hakea Sustainable Travel Finland –merkkiä.  Sisältää mm. sitou-

tumisen kestävän matkailun periaatteisiin ja kehittämissuunnitel-

man laatimisen. 

 



Kulttuuriperinnön26 voidaan katsoa olevan kulttuurimatkailun keskiössä. Tällöin 

kulttuuriksi ymmärretään kaikki ihmisen aikaansaama kulttuuri ja se kattaa sekä 

aineelliset että aineettomat kulttuurinmuodot. Ilmastonmuutos vaikuttaa kulttuu-

riympäristöjen osalta esimerkiksi matkailualueiden vetovoimaisuuteen ja matkai-

lukysyntään. Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä biologisen monimuotoisuuden vaa-

rantuminen uhkaa kulttuuriympäristöjä. Globaali matkailu luo päästö- ja muiden 

ympäristöhaittojen lisäksi riskejä esimerkiksi virusten leviämisen suhteen, kuten 

Covid-29-pandemian myötä on konkreettisesti havaittu. Pandemia onkin tuonut 

suuria muutoksia matkailualalle kansainvälisen matkustuksen vähennyttyä radi-

kaalisti ja lähimatkailun suosion noustessa. 

 

Vuonna 2020 ensimmäisen kerran järjestetty Kansallinen maailmanperintöfoo-

rumi kiinnitti huomiota kulttuurimatkailun kestävyyteen ja maailmanperinnön vas-

tuulliseen käyttöön kestävän matkailun voimavarana. Maailmanperintökohteet 

voivat toimia esimerkkinä siitä, kuinka matkailua on mahdollista kehittää vastuul-

lisesti maailmanperintöarvot huomioiden niin ympäristön kuin yhteisöjen kan-

nalta.27 

                                            
26 Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ”niitä menneisyydestä perittyjä voimavaroja niiden omista-
jasta riippumatta, jotka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jatkuvasti muuttuvia arvojaan, 
uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitään. Tähän kuuluvat kaikki ihmisten ja paikkojen vuoro-
vaikutuksesta aikojen kuluessa rakentuneen ympäristön osat.”  (Finlex, 2018) 
27 Kansallinen maailmanperintöfoorumi, 2020 

Kestävämmän musiikin työkalupakki KEMUT 

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeessa 

tavoitteena on luoda helppokäyttöinen aineisto- ja tietopankki 

sekä sopivia laskureita esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraa-

miseksi ja vähentämiseksi koko suomalaisen musiikkialan käyt-

töön. Hanke rohkaisee musiikin ilmastoystävällisempään tuotta-

miseen ja kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin.  

 

 



Myös taide- ja kulttuurifestivaaleilla on tärkeä asema matkailun suhteen. Opetus- 

ja kulttuuriministeriön taide- ja kulttuurifestivaalien kehittämisen toimenpideoh-

jelma 2017-2025 korostaa niiden mahdollisuuksia vahvistaa kestävään kehityk-

seen liittyviä kulttuurisia arvoja ja toiminnan ympäristövastuullisuutta sekä mat-

kailun edistämisetä. Ympäristöhaittoja on mahdollista vähentää ja ennaltaeh-

käistä. Monet tapahtumat ja festivaalit ottavat jo huomioon ekologisuuden ja toi-

mintansa ilmastovaikutukset. 

 

Materiaalit  

Materiaalit nousevat kiinteistöjen energiankulutuksen ja matkustuksen aiheutta-

mien päästöjen ohella huomattavimmaksi hiilipäästöjen lähteeksi eri taiteen ja 

kulttuurin aloilla niin organisaatiotasolla kuin yksittäisten taiteilijoiden ja suunnit-

telijoiden työssä. Materiaalien merkitys korostuu aloilla, joilla luodaan uusia tuot-

teita. Materiaalitietoisuus korostuu suunnitteluvaiheessa jatkuvasti enemmän ja 

uusia materiaaleja ja materiaalien käytön ratkaisuja kehitetään mm. muotoilun ja 

arkkitehtuurin parissa.  

Toisaalta esimerkiksi kuvataiteissa käytettyjen materiaalien ympäristöhaittoihin 

kiinnitetään kasvavaa huomiota. Materiaalitietoisuuden lisäämistä toivotaan huo-

mioitavan koulutustasolla, sillä yksittäisten taiteilijoiden ilmaisunvapauteen puut-

tuminen koetaan hankalaksi.   

 

EU:n ekodesign-direktiivi  

koskee tuotteiden suunnittelua. Sen yleisvaatimuksissa edelly-

tetään mm. tuotteiden olevan energiatehokkaita tai kierrätettä-

viä ja erityisvaatimuksissa energiankulutukselle tai kierrätysma-

teriaalin käytölle voidaan asettaa raja-arvoja.   

 



Materiaalien käytöstä aiheutuvat päästöt tulee huomioida myös lavastus- ja näyt-

telyrakenteisiin liittyen. Niin ikään apahtumien ja festivaalien järjestämisessä ma-

teriaalit ovat olennaisessa osassa, kun tehdään mittavia väliaikaisia rakenteita.  

Ratkaisuna pyritään siirtymään kierrätettäviin materiaaleihin ja rakenteiden uu-

siokäyttöön.  

 

Digitalisaation ilmastovaikutukset 

Covid19-pandemian vaikutukset ovat vauhdittaneet siirtymistä digitaalisiin sovel-

luksiin ja alustoihin. Digitalisaatio ja ICT-ala tarjoavat ratkaisuja ja tukea ilmas-

tonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Huomiota saavat kuitenkin 

myös ratkaisujen tuottamat hiilipäästöt. Erityisesti ilmastopäästöjä aiheuttavat da-

takeskusten energiankulutus. Toinen huomionarvoinen seikka on laitteiden ener-

giankulutus; uudet kuluttavat vähemmän kuin vanhat, mutta tuotantovaiheen 

energia on laitteiston osalta yleisesti merkittävin päästölähde. Arviot päästömää-

ristä vaihtelevat suuresti ja lukujen puute koetaan suureksi haasteeksi aiheen 

suhteen.  

Lokakuussa 2020 järjestetyssä Digitaalinen kulttuuriperintö – kestävästi digitaali-

seen tulevaisuuteen –webinaarissa28 pohdittiin aihetta kulttuurialan toimijoiden 

                                            
28 Digime, opetus- ja kulttuuriministeriö, kansalliskirjasto, CSC, 2020 

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen lupaus 

Ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet yhteisen kestävän kehityk-

sen ohjelman marraskuussa 2020.  Ilmastonmuutos näkyy lu-

pauksessa mm. seuraavasti: ”Tutkintoon johtava koulutuksemme 

tuottaa osaajia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työelä-

mässä ja yhteiskunnassa. Kaikilla meiltä valmistuneilla on omaan 

erityisalan liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kes-

tävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmasto-

asiat.” 

Arene, 2020 

 
[Sijoita lähde tähän.] 



näkökulmasta. Kestävyyden ja ilmastovaikutusten huomioiminen nähdään tär-

keänä. Myös taiteen ja kulttuurin alalla mittausten ja laskennan puute koetaan 

ongelmaksi, ja se yhdistyy muuhun hiilipäästöjen mittausten haasteisiin toi-

mialalla. 

Suoratoistopalvelujen ilmastovaikutukset ovat erityinen huolenaihe esimerkiksi 

av- ja musiikkialalla. Pelialalla datakeskusten hiilijalanjälki on kasvattanut merki-

tystään käytettävien datakeskusten valinnassa. Peliteollisuus myös tunnistaa 

roolinsa digitaalisen tulevaisuuden kehittämisessä, ja pyrkii ottamaan huomioon 

kestävyyden ekologisen ulottuvuuden lisäksi laajasti huomioon.29   

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrate-

giaa, jonka on määrä valmistua helmikuussa 2021. Nyt työryhmän julkaiseman 

loppuraportin kuusi kohtaa puuttuvat juuri näihin haasteisiin. 

 

Taide ja kulttuuri osana muutosta 

Selvityksen aineistossa on korostunut taiteen ja kulttuurin sisällöllinen rooli kes-

keisenä seikkana ilmastonmuutoksen huomioinnin suhteen. Aihe on nostettu 

esiin sekä eri taiteenlajien osalta että kulttuurilaitosten yhteiskunnallisen roolin 

osalta. Ilmastoaiheen ja ekologisen kestävyyden esillä pitäminen ja esimerkin 

näyttäminen koetaan tärkeäksi. Oman toiminnan muuttamista ekologisesti kestä-

väksi ja tehdyistä muutoksista viestiminen ovat monien toimijoiden työssä tärkeitä 

ensiaskeleita.  

 

Taiteen ja kulttuurin mahdollisuutta tutkia ja tehdä näkyväksi vaikeasti hahmotel-

tavaa, mittakaavaltaan valtavaa ekologista kriisiä korostetaan. Taiteen tuomia 

mahdollisuuksia kuvitella uudenlaisia tulevaisuuksia ja etsiä merkityksiä ja mah-

dollisuuksia arvojen ja tapojen muutoksen taustalle pidetään tärkeänä. Keskus-

teluissa nousivat esiin taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet tutkia ja tehdä näky-

väksi vaikeasti hahmoteltavaa, mittakaavaltaan valtavaa ekologista kriisiä. Myös 

taiteen tarjoamat tavat kuvitella uudenlaisia tulevaisuuksia ja etsiä merkityksiä ja 

mahdollisuuksia arvojen ja tapojen muutoksen taustalle korostuvat.  

                                            
29 Neogames, 2020 



 

Kulttuuriperintö voi tarjota näkökulmia siihen, millaisista muutoksista on aiemmin 

selvitty ja miten niihin on sopeuduttu. Toisaalta kulttuuriperinnön avulla voidaan 

myös luoda toivoa ja tarkastella sitä, miten nykyiseen maailmantilaan ja ekologi-

seen kriisiin johtaneeseen tilanteeseen ollaan päädytty, ja siten mahdollistaa 

myös nyt vaaditun ajattelun ja tapojen muutoksen kuvittelua ja toimintaa sen 

eteen. Samalla kun kulttuuriperintö tuo mahdollisuuksia, se tarvitsee suojelua. 

Kulttuuriperintökohteissa näkyvät jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja niiden 

ennustetaan lisääntyvän.30 Ilmastonmuutos vaikuttaa niin aineelliseen kuin ai-

neettomaankin kulttuuriperintöön. Suomessa tutkimusta on tehty mm. ilmaston-

muutoksen vaikutuksista saamelaisten aineettomaan kulttuuriperintöön, johon il-

mastonmuutos vaikuttaa jo nyt.31 

 

Kulttuuriperinnön ohella myös muut taiteen ja kulttuurin osa-alueet voivat olla 

merkityksellisessä roolissa uusien kestävien ja ilmastonmuutoksen hillintään ja 

sopeutumiseen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä. Taiteiden nähdään kykene-

vän tuomaan tärkeän lisän monialaiseen tutkimukseen, tarjoamalla mahdollisuu-

den lopputulosten avoimuudelle, sellaisen löytämiselle jota ei ole välttämättä en-

nalta määrätty, mutta joka saattaa osoittautua merkitykselliseksi.  

 

Museoalalla tunnistetaan museoiden rooli muutoksessa. Selvitystä varten seura-

tussa keskustelussa on pohdittu laajalti museotyön mahdollisuuksia näkökulmien 

ja uuden kuvittelun mahdollisuutena. Kirjastotyössä taas keskustellaan ja suun-

nitellaan kirjastojen merkityksestä osana yhteiskunnallista muutosta, esimerkiksi 

vaihtotalouden osalta ja kaikille avoimina, kulutuksesta vapaina kaupunkitiloina.  

Tutkimus ja erilaiset kokeilevat mallit nähdään tärkeinä ilmastonmuutokseen ja 

kestävyyteen siirtymisessä. Selvityksen aineiston perusteella taiteen ja kulttuurin, 

kulttuuriperinnön ja luovien alojen nähdään tuovan tärkeä lisä tutkimukseen ja 

                                            
30 ICOMOS, 2019 
31 Näkkäläjärvi, Juntunen, Jaakkola, 2019 



kokeiluihin, ja tahtotila monitieteiseen tutkimukseen osallistumisessa on merkit-

tävä. Myös koulutustasolla painotetaan monitieteistä tutkimusta ja kulttuurin ja 

taiteen alojen osallistumista kestävyyden tutkimukseen32. 

Esimerkiksi kestävyyspaneeli on suositellut kestävyyden tutkimuksessa painotet-

tavan enemmän monitieteistä ja eri tahoja osallistavaa tutkimusta. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32 Ks. esim. Aalto-yliopisto ja HELSUS 
33 Kestävyyspaneeli, 2019 



Toiveita toimialalta  

 

 

Selvitystä tehtäessä on piirtynyt selkä kuva siitä, että tietoa ja erilaisia käytäntöjä 

ilmastonmuutoksen huomioimisen ja ekologisuuden kestävyyden edistämisen 

suhteen löytyy laajalti kaikilta taiteen ja kulttuurin aloilta. Käytännön tieto ja työ-

kalut ovat kuitenkin hyvin pirstaleisesti sijoittuneita. Tieto, osaaminen ja hyväksi 

todetut käytännöt eivät liiku toivotulla tavalla alojen sisällä eivätkä niiden välillä.  

 

Ensisijaiseksihaasteeksi koetaan yleisesti, että vaikka tahtotilaa ilmastotoimiin 

ryhtymiseen löytyy, on esteenä useimmiten tiedon etsimiseen ja käytäntöjen 

suunnitteluun vaadittavat ajalliset ja taloudelliset resurssit. Toiveita tuen kehittä-

miseen opetus- ja kulttuuriministeriössä toivotaan erityisesti rahoituksen, tiedon-

jakamisen ja tulosten seuraamisen kanssa. Osa selvityksessä esille tulleista toi-

veista on sellaisia, jotka eivät kuulu ministeriön vaikutusvallan piiriin. Alle on lis-

tattu sellaisia toiveita ja teemoja, joissa opetus- ja kulttuuriministeriön on toivottu 

vahvistavan ja kehittävän rooliaan ja ohjauskeinojaan. Yleisesti voidaan todeta, 

että aiheen toivotaan olevan osa kaikkea tekemistä ja päätöksentekoa, niin ope-

tus- ja kulttuuriministeriössä kuin toimialalla yleisesti.  

 

 Tuki ja kannustus 

- Ilmastonmuutoksen ja ekologisen kestävyyden esillä pitäminen  

- Kannustus ja lupa teemaan keskittymiselle toimialalla 

 

 Rahoituksen ehdot ja kannustava rahoitus 

- Ekologisen kestävyyden ja ilmastonmuutoksen huomioimisen nostaminen selke-

ämmin esille kestävän kehityksen tavoitteiden rinnalle. 

- Ympäristösuunnitelman laatiminen rahoituksen saamisen ehtona. Huolena työ-

määrän lisääntyminen ilman tarvittavien resurssien lisäämistä 

- Kannustava rahoitus, jossa esimerkiksi ympäristösuunnitelman laatiminen korot-

taisi rahoitusta. 



 

 Rahoitus ja tuki aihetta käsitteleville hankkeille 

- Ohjeiden, koulutuksen ja työkalupakkien luominen 

- Teemaa käsittelevien näyttelyjen, esitysten, tapahtuminen ja muun toiminnan ra-

hoitus. 

- Monialaisen yhteistyön tukeminen ja rahoitus 

 

 Mittarit ja seuranta 

- Hiilijalanjäljen mittaamisen työkalujen kehittäminen 

- Toimialan yhteisten indikaattorien luominen 

- Ilmastonmuutoksen hillinnän ja hiilineutraaliuden tavoitteiden toteutumisen ja ke-

hityksen seuraaminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lopuksi 

 

Selvitys on pyrkinyt luomaan yleiskuvan siitä, mitkä ovat keskeisimmät ilmaston-

muutokseen liittyvät haasteet toimialalla, millaisin keinoin niitä pyritään ratkaise-

maan sekä miten opetus- ja kulttuuriministeriö voisi paremmin tukea ja edistää 

ilmastonmuutoksen huomiointia taiteen ja kulttuurin alojen toimminassa. 

 

Selvityksen perusteella voidaan todeta ilmastonmuutoksen hillinnän, hiilineutraa-

liuden ja ekologisen kestävyyden olevan tärkeä osa koko toimialan työskentelyä. 

Uutta tietoa ja käytäntöjä luodaan yhtäläisesti kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla. 

Toive opetus- ja kulttuuriministeriön tuen kehittämiseen on suuri ja ministeriön 

roolin tavoitteiden edistämisessä toivotaan vahvistuvan.  

 

Selvityksessä on pyritty ottamaan mahdollisimman laajasti huomioon koko toi-

miala. Kattavamman kuvan saamiseksi olisi ollut toivottavaa sisällyttää eri alojen 

näkemyksiä aineistoon laajemmin. Selvitys luo kuitenkin ajankohtaisen ja sel-

keän kuvan siitä, että aihe on todella tärkeä kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla, 

kuten yhteiskunnassa laajemminkin. Aineiston pohjalta voidaan myös todeta, että 

tarve ja toive opetus- ja kulttuuriministeriön työlle ilmastonmuutoksen hillinnän ja 

hiilineutraaliuden edistämiseksi tunnistetaan on yhteinen kaikilla taiteen ja kult-

tuurin aloilla.   
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https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus/Rakennusmateriaalien_ymparistovaikutukset_ja_materiaalitehokkuus%20Lainattu%208.12.2020
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://ym.fi/ilmastolain-uudistus
https://ym.fi/ilmastolain-uudistus
https://kestavakehitys.fi/etusiv
https://wearealbert.org/


Archinfo https://archinfo.fi/ 

AVEK https://www.kopiosto.fi/AVEK/avek/esittely/ 

Climate Heritage Network http://climateheritage.org/members/ 

Carbon Scotland https://www.creativescotland.com/ 

Creasus ry https://www.creasus.fi/ 

Creative Scotland https://www.creativescotland.com/what-we-do/the-10-year-

plan/connecting-themes/environment 

CSC https://www.csc.fi/kestava-tulevaisuus 

Design Forum Finland https://www.designforum.fi/ 

Ekokompassi https://ekokompassi.fi/ 

Ekosetti https://ekosetti.fi/ 

Flow Festival https://www.flowfestival.com/en/festival/sustainable-flow/ 

Frame Contemporary Art Finland https://frame-finland.fi/2019/10/22/muutos-

valtion-matkustussaantoon/ 

Helsinki International Residency Program, Mustarinda: Post Fossil Transition 

https://www.hiap.fi/collaboration/post-fossil-transition-hiap-mustarinda/ 

Helsinki International Residency Program: Ecological Travel 

https://www.hiap.fi/ecotravel/ 

Hiilifiksu järjestö –laskuri https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/ 

IHMEHelsinki https://www.ihmehelsinki.fi/ 

Ilmastokanava https://www.ilmastokanava.com/ 

Julies Bicycle https://juliesbicycle.com/ 

Provinssi https://www.provinssi.fi/kategoria/ymparisto/ 

Danceinfo Finland – Tanssin tiedotuskeskus https://www.danceinfo.fi/ 

Taiteen edistämiskeskus https://www.taike.fi/fi/ajankohtaista 

Tinfo – Teatterin tiedotuskeskus https://www.tinfo.fi/ 

Unesco Sustainable Travel https://unescosustainable.travel/ 

Vihreä kirjasto https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto?language_content_entity=fi 

WWF Green Office https://wwf.fi/greenoffice/ 
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