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Lisää tutkimusta tarvitsevan digitalisaation ilmasto- ja 

ympäristövaikutusten arvioinnille oli mahdollista laatia yleisen tason 

teoreettiset periaatteet ja käytännön arviointimenetelmä, jonka 

käyttöä on mahdollista edistää politiikkatoimin. Keskeistä arvioinnissa  

on sektori- ja tapauskohtaisten erojen huomiointi sekä laadullisten 

sosiaalisten ja yhteiskunnallisten heijastevaikutusten huomiointi.  
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Kestävyys osaksi kaikkea toimintaa  
Kestävyyden huomioiminen organisaatioiden toiminnassa on tulossa yhä keskeisem-
mäksi. Suomi on muun muassa sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja Kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. Näiden sitoumusten pitämiseksi on keskeistä, että sekä julki-
nen että yksityinen sektori huomioivat kestävyyttä osana oman toimintansa suuntavii-
voja, käytännön toimintaa, mittarointia ja näistä raportointia.   

Julkisen sektorin palvelujen digitalisointi nähdään yhtenä vaihtoehtona vähentää julki-
sen palveluntuotannon ympäristövaikutuksia. Digitaaliset palvelut voivat vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja muita negatiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa 
liikkumisen ja  lämmitystarpeen sekä paperinkulutuksen vähentyessä. 

Digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi on kuitenkin ollut vaikeasti 
hahmoteltavissa. Tästä syystä oli tarve selvittää julkisen sektorin palvelujen digitali-
saation ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä menetelmiä niiden arvioimiseksi. Esi-
merkkisektoriksi valikoitui sosiaali- ja terveyspalvelut. Aihe on erityisen ajankohtainen, 
sillä tällä alalla digitalisaatiolla odotetaan olevan keskeinen asema toiminnan kehittä-
misessä. Näiden toimien toteuttamisen tueksi on ollut tarve saada konkreettisia käy-
tännön työkaluja digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksien arvioimiseksi.  

Hankkeen tavoitteena oli työstää tutkimustietoon perustuva viitekehys, joka tukee jul-
kisten palveluiden digitalisaation aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointia. Tavoit-
teena oli myös luoda viitekehityksen pohjalta käytännön toimintamalli julkisen sektorin 
digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi palvelujen tuottamisen ja 
käyttämisen yhteydessä.  

Käytännön toimintamallin luomiseksi hanke selvitti kahden tapaustutkimuksen avulla 
julkisen sektorin palvelujen digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä kar-
toitti menetelmiä niiden arvioimiseksi ja ennakoimiseksi. Tapaustutkimuksissa tarkas-
teltiin myös sosiaalisia ja yhteiskunnallisia heijastevaikutuksia. Tavoitteena oli, että 
työn tuloksena kartoitettuja menetelmiä hyödyntäen olisi mahdollista muodostaa koko-
naisvaltainen, mitattuun aineistoon perustuva toimintamalli sisältäen näkökulmat, joita 
tulee ottaa huomioon digitaalisten julkisten palvelujen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
arvioitaessa. 
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Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 
Hanke käynnistyi taustoittavalla työllä, jonka tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden ja 
empiirisen tutkimuksen avulla ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnin nykytilaa ja 
käytäntöjä.  

Kirjallisuusanalyysi, haastattelu- ja kyselytutkimus digitaalisten palveluiden omistajien 
ja tuottajien parissa sekä työpajat olivat hankkeen alkuvaiheessa menetelmiä, joilla 
kerättiin tietoa digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioinnin nykytilasta ja 
käytännöistä. Samalla niiden avulla oli mahdollista selvittää yleisimmät julkisten palve-
luiden yhteydessä käytetyt digitalisaation sovellusalueet laitteineen ja infrastruktuurei-
neen sekä niiden hankintaan liittyviä käytäntöjä ja käyttökokemuksia.  

Tämän taustoittavan vaiheen jälkeen hanke aloitti ilmasto- ja ympäristövaikutusten vii-
tekehyksen kehittämisen. Työ eteni alustavan viitekehyksen testaamiseen kahdella 
sosiaali- ja terveyssektorin tapaustutkimuksella. Tämä toteutettiin haastatellen palve-
lujen henkilökuntaa (palveluista vastaavia, niitä kehittäviä ja hoito- tai hoivatyötä teke-
viä ammattilaisia) sekä teknologiatoimittajia. Lisäksi kerättiin tausta-aineistoa, kuten 
tilastoja. Aineiston perusteella tehtiin sekä kvantitatiivinen arviointi että laadullinen ar-
viointi, jossa olivat mukana myös heijastevaikutukset. Valitut tapaukset olivat seuraa-
vat:  

• Tapaus 1: Kotiin vietävät palvelut (kotihoito) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhty-
män Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla, erityisesti kotiin vietävien 
palveluiden a) kuvapuhelin- ja b) lääkeautomaattipalvelut 

• Tapaus 2: Etävastaanottotoiminta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspii-
rissä, erityisesti kolmessa yksikössä: a) suun terveydenhuolto, b) ravitsemus-
terapia, c) lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Tulokset ja johtopäätökset 
Hankkeen ensimmäinen keskeinen tuotos oli elinkaariajatteluun perustuva viitekehys. 
Aiemmasta tutkimuksesta ja hankkeen alkuvaiheessa tehdyistä kysely- ja haastattelu-
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tutkimuksista oli mahdollista tehdä johtopäätös, että ilmastonmuutos on ainoa ympä-
ristövaikutusluokka, johon oli saatavilla jonkin verran lähtötietoja. Tästä syystä tapaus-
tutkimusten laskenta rajattiin yksinomaan ilmastovaikutusten arviointiin. 

Tapaustutkimuksissa saadut keskeisimmät tulokset on alla jaoteltu määrällisen ja laa-
dullisen arvioinnin tuloksiin.  

Määrällisen arvioinnin tulokset 

Kaikkien valittujen tapausten ilmastovaikutukset pystyttiin laskemaan kohtuullisella vaivalla 
ja luotettavuustasolla. Ilmastovaikutusten suuruus riippuu palvelun toimittamiseen tar-
vittavien laitteiden määrästä ja niiden allokoinnista palveluun, laitteiden elinkaaren pi-
tuudesta sekä palvelun dataintensiteetistä. Laskennassa vaadittavia tietoja jouduttiin 
kuitenkin hakemaan usealta taholta ja osin päättelemään vajavaisen tiedon pohjalta. 

Kotiin vietävien palvelujen yhden asiakkaan vuotuisen käytön hiilijalanjälki vastasi satojen 
kilometrien henkilöautolla ajoa. Joidenkin asiakkaiden osalta kasvihuonekaasupäästöt siis 
näiden palvelujen vaikutuksesta lisääntyivät, mutta kauempana asuvien osalta päästöt las-
kivat selvästi. Merkittävin yksittäinen tekijä näiden palvelujen hiilijalanjäljessä oli kotiin vie-
tyjen laitteiden valmistuksen päästöt. Toinen merkittävä tekijä oli palvelun dataintensiivi-
syys. Näistä kahdesta tekijästä johtuen kuvapuhelinpalvelun päästöt olivat noin kolminker-
taiset lääkeautomaattipalveluun nähden. 

Yksittäisen etävastaanottokäynnin hiilijalanjäljessä korostui palvelun tuottamiseen 
käytettävien laitteiden valmistus ja energiankulutus, mutta kaiken kaikkiaan ilmasto-
vaikutus arvioitiin vähäiseksi ja etävastaanotto yleensä vihreämmäksi vaihtoehdoksi. 

Laadullisen arvioinnin tulokset 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiossa voitiin valittujen tapausten laadullisen 
arvioinnin perusteella tunnistaa myönteisiä ja kielteisiä ilmasto- ja ympäristövaikutuk-
sia sekä myönteisiä ja kielteisiä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia (heijaste-
vaikutuksia). Heijastevaikutukset jaoteltiin asiakkaisiin, työntekijöihin sekä palveluor-
ganisaatioihin ja yhteiskuntaan kohdistuviin vaikutuksiin. Myönteisinä ilmasto- ja ym-
päristövaikutuksina havaittiin esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden matkustamisen 
väheneminen ja hoitajien suojavarusteiden tarpeen väheneminen. Kielteisinä ilmasto- 
ja ympäristövaikutuksina tulivat ilmi muun muassa tietoliikenneyhteyksistä, datan siir-
rosta, palvelimista, muistikapasiteetista sekä laitteiden valmistuksesta ja materiaa-
leista aiheutuvat vaikutukset.  
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Myönteisiä heijastevaikutuksia olivat esimerkiksi asiakkaan aktiivisuuden ja itsenäi-
syyden säilyminen sekä alueellinen tasa-arvo asuinpaikasta riippumatta, työntekijöi-
den työn järkevöityminen ja työn joustavuuden lisääntyminen siirtymisiin kuluvan ajan 
vähentyessä sekä yhteiskunnan resurssien järkevämpi kohdentuminen. Kielteisinä 
heijastevaikutuksina tunnistettiin muun muassa asiakkaiden epätasa-arvoon liittyvät 
kysymykset (digitaidot ja taloudelliset mahdollisuudet tai kyseisen palvelun sopimatto-
muus asiakkaalle ja tästä johtuvat ongelmat), työntekijöiden kuormittuminen uuden 
toimintatavan opettelun äärellä sekä johtamisen haasteiden ja monimutkaisuuden li-
sääntyminen. Yksityiskohtaiset vaikutukset riippuvat palvelu- ja teknologiatyypistä. 

Ympäristövaikutukset eivät ole olleet sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaation kes-
keinen ajuri. Laadullinen arviointi osoitti selkeästi digitalisaation vaikutusten monen-
suuntaisuuden ja yhteenkietoutuneisuuden sekä niiden kytkökset ihmisiin ja ihmisten 
toimintatapoihin. Tämä korostaa tarvetta monimenetelmäiselle arvioinnille ja laadulli-
sen arvioinnin mahdollistamalle kontekstiymmärrykselle arviointeja tehtäessä. Arvioin-
titulokset kertoivat muun muassa siitä, että on tärkeää arvioida riittävästi digitaalisen 
palvelun tai siinä käytetyn teknologian soveltuvuutta asiakkaalle tai potilaalle ja pereh-
dyttää kaikki asianosaiset huolellisesti, jotta käyttö on varmaa ja onnistunutta. Tämä 
puolestaan edesauttaa työn suunnittelua ja ennakointia ja näin ollen kokonaisuuden 
toimivuutta, jolloin myönteisten ympäristövaikutusten mahdollisuudet kasvavat. Laa-
dullisen arvioinnin antama tieto onkin tyypillisesti ihmisten toimintatapoihin liittyvää sy-
vätietoa, jota palveluorganisaatio ja -järjestelmä voivat hyödyntää kehittämistoimin-
nassa. 

Seuraavaksi hankkeen tulosten perusteella laadittiin yksinkertainen arviointimene-
telmä julkisen sektorin palvelujen digitalisaation ilmastovaikutusten arviointiin. Arvioin-
timenetelmän havainnollistamiseksi on kehitetty myös verkkopalvelu, joka löytyy osoit-
teesta: laskurit.hiilineutraalisuomi.fi/verkkopalvelu/. Menetelmä pohjautuu sekä laadul-
liseen että kvantitatiiviseen arviointiin.  

Arviointimenetelmän päävaiheet on esitetty kuvassa 1. Ensimmäisessä vaiheessa py-
ritään tarkistuslistan kysymysten avulla tunnistamaan, onko digitaalisella palvelulla 
merkittäviä negatiivisia tai positiivisia ilmastovaikutuksia. Toisessa vaiheessa pyritään 
arvioimaan ilmastovaikutusten määrä. Varsinainen laskenta voidaan joidenkin palve-
lujen osalta tehdä tässä yhteydessä kehitetyllä yksinkertaisella laskurilla. Monimutkai-
sempien palvelujen osalta tarvitaan kuitenkin edelleen erillistä asiantuntijan suoritta-
maa elinkaarilaskentaa. Arviointimenetelmään on liitetty myös laadullinen arviointi pa-
rannuspotentiaalista. Myös tämä kolmas vaihe on toteutettu tarkistuslistan muotoon.  

 

 

https://laskurit.hiilineutraalisuomi.fi/verkkopalvelu/
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Kuva 1. Arviointimenetelmän vaiheet 

 

Seuraavat suositukset tiivistävät hankkeen tulokset:  

• Digitalisaation ilmasto -ja ympäristövaikutuksille oli mahdollista laatia yleisen tason 
teoreettiset periaatteet ja yllä kuvattu arviointimenetelmä. Sektori- ja tapauskohtaiset 
erot edellyttävät tapauskohtaista tarkastelua.  

• Palvelun digitalisointiin on yleensä useita syitä ja digitalisointia pidetään yleisesti il-
mastomyönteisenä toimenpiteenä. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen digitali-
sointi aiheuttaa myös negatiivisia ilmastovaikutuksia. 

• Digitalisoinnin suunnittelu ja toteutus vaikuttavat olennaisesti sen ilmastovaikutuk-
siin. Ainakin suurempien digitalisointihankkeiden yhteydessä tulisi arvioida myös il-
mastovaikutukset. Suunnittelijoiden paremmalla ymmärryksellä toteutusvaihtoehtojen 
ilmastovaikutuksista on potentiaalisesti merkittävä vaikutus energian kulutukseen ja 
kasvihuonekaasupäästöihin. 

• Politiikkatoimilla voitaisiin olennaisesti nopeuttaa digitalisaation ilmastovaikutusten 
arvioinnin yleistymistä, esimerkiksi edellyttämällä suurimpien kehityshankkeiden ja sa-
malla hankintojen yhteydessä selvitystä ilmastovaikutuksista. Tällaiset politiikkatoimet 
olisivat selkeä esimerkki ilmastovaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta digitalisaation 
yhteydessä. 

• Tämän hankkeen tuloksena syntyvät yleisen tason suuntaviivat tarvitsevat jatkotutki-
musta. Kestävä kehitys, mukaan lukien ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulee yhä tär-
keämmäksi eri toimijoille. Niiden huomioimisen integrointi osaksi kaikkea julkisen sek-
torin tekemistä on keskeistä. 

• Numeerisen arviointimenetelmän lisäksi – ja sen tulkitsemista auttamaan – tarvitaan 
laadullista ymmärrystä digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista. Tämä on erityisen tär-
keää numeerisen tiedon saannin ollessa rajallista. Tarvitaan niin ikään systeemistä 
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ymmärrystä siitä, että ”kaikki vaikuttaa kaikkeen.” Laadullinen arviointi antaa esimer-
kiksi ihmisten toimintatapoihin liittyvää syvätietoa, johon on mahdollista reagoida tar-
vittavin kehittämistoimin.  

• Moninäkökulmaisen ja -menetelmäisen vaikutusten arvioinnin tärkeyden tunnistavaa 
ajattelutapaa on keskeistä edistää laajasti eri sektoreilla ja toimialoilla. 

Lisälukemista 
• laskurit.hiilineutraalisuomi.fi/verkkopalvelu/ 
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