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1 Johdanto 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 
2035 mennessä vaatii toteutuakseen päästövähennyksiä kaikilla aloilla. Tieto- ja vies-
tintäteknologia-ala (ICT-ala) tuottaa päästövähennyksiä edistäviä ratkaisuja, mutta sa-
malla on kiinnitettävä huomiota alan omaan hiilijalanjälkeen ja muihin ympäristövaiku-
tuksiin, ml. vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Nämä kysymykset ovat herättä-
neet viime aikoina kasvavaa kansainvälistä huomiota. 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 1.11.2019 työryhmän valmistelemaan ICT-alan 
ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Hallinnon, järjestöjen, korkeakoulujen ja yritysten 
edustajista koostuvan laajan työryhmän väliraportti ICT-ala, ilmasto ja ympäristö jul-
kaistiin 15.6.2020 ja loppuraportti Ekologisesti kestävällä digitalisaatiolla ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin 30.11.2020.  

Työryhmän loppuraportti koostaa yhteen väliraportissa laajasti käsitellyt ICT-alan kes-
keiset ympäristövaikutukset sekä kuvaa vision ja ehdotuksia toimenpiteiksi Suo-
messa. Laajan näkemyksen varmistamiseksi loppuraportti asetettiin lausunnoille sen 
julkaisemisen jälkeen. Tämä strategia on viimeistelty liikenne- ja viestintäministeriössä 
loppuraportin ja lausuntokierroksen perusteella. Suomi on ICT-alan kansallisen il-
masto- ja ympäristöstrategian laatijana edelläkävijä. 

Strategiassa esitettävillä toimilla edistetään toimia datan siirtämisen ja prosessoinnin 
energiankulutukseen ja ICT-laitteiden materiaalienkulutukseen liittyvien haasteiden 
paremmaksi ymmärtämiseksi ja niihin vastaamiseksi. Toisaalta esitetään toimia digita-
lisaation keskeisen roolin vahvistamiseksi muutoksessa, joka mahdollistaa taloudelli-
sen hyvinvoinnin ympäristön kannalta kestävästi ja ilmastonmuutosta aiheuttavia kas-
vihuonekaasupäästöjä vähentäen. Suomalaisella ICT-alan osaamisella, tutkimuksella, 
kehitystyöllä ja käytännön hankkeilla voi olla keskeinen rooli vihreän siirtymän edistä-
misessä. 

Kuva 1. ICT-ala kuluttaa energiaa ja materiaaleja, mutta sillä on merkittävä rooli ja potentiaali 
ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin vastaamisessa. 
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2 Visio vuoteen 2035 
Suomi on ekologisesti kestävien ICT-ratkaisujen käytön ja kehittämisen edelläkävijä. 
ICT-ala on tuotteillaan ja palveluillaan merkittävä ilmasto- ja ympäristöongelmien rat-
kaisija. ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutukset tunnetaan yhteiskunnassa laajasti ja 
niistä on saatavissa luotettavaa tietoa, jota hyödynnetään alan kehittämisessä. Suomi 
edistää ilmasto- ja ympäristöystävällistä digitalisaatiota kansainvälisesti ja tuottaa rat-
kaisuja myös maamme rajojen ulkopuolelle. 
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3 Tavoitteet ja toimenpiteet 

3.1 ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja 
ympäristöystävällisyys 

  



LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2021:4 

10 

Kuva 2. Matkaviestinverkot ovat kehittyneet energiatehokkaammiksi eli kulutetun sähkön määrä 
siirrettyä tavua kohti on vähentynyt. Matkaviestinteknologioiden ja niiden uusien sukupolvien ke-
hittyminen entistä energiatehokkaammiksi on tärkeää sähkönkulutuksen kasvun hillitse-
miseksi.Suomen laajakaistatavoitteet ovat teknologianeutraalit – sekä langattomia että kiinteitä 
yhteyksiä tarvitaan ja edistetään. Suomi on matkaviestinverkkojen kehityksen ja käytön kärki-
maita. Matkaviestinverkossa tiedonsiirto kuluttaa lähtökohtaisesti enemmän energiaa kuin kiinte-
ässä verkossa. Kuvan lähde: FiCom ry. 

 

 

  

Kuva 3. Datakeskusten toiminnan sivutuotteena syntyy lämpöä, jota voidaan hyödyntää raken-
nusten lämmittämiseen ja siten vähentää lämmöntuotannon tarvetta muista lähteistä. Afry arvioi 
työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässään selvityksessä hukkalämmön kannalta otollisten kone-
salien potentiaalin Suomessa olevan noin 2 TWh lämmöntuotantoa. 
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Toimenpiteet ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden  
edistämiseksi: 

1) Edistetään energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä ja käyttöä 
• Tavoitellaan energiatehokkuutta verkkojen suunnittelussa, rakentami-

sessa ja operoinnissa, ml. verkkolaitteiden uusiminen energiatehokkaim-
miksi, käyttämättä olevien osien energiansäästötoimintojen käyttäminen, 
optimointi tekoälyllä  
Pääasiallinen toimija: teleoperaattorit 

• Osallistutaan verkkojen ekologisen kestävyyden arviointiperusteiden ke-
hittämiseen EU-tasolla ja laajemmin kansainvälisesti 
Pääasiallinen toimija: Suomen edustajat EU:n ja kv. työryhmissä, 
mm. Traficom 

• Hyödynnetään parhaita käytäntöjä ja suosituksia energiatehokkuuden 
lisäämiseksi uusia datakeskuksia suunniteltaessa ja rakennettaessa 
sekä olemassa olevia ylläpidettäessä, päivitettäessä ja operoitaessa. 
Kehitetään uusia menetelmiä mallinnusta ja pilottihankkeita ja innovaa-
tiorahoituksen mahdollisuuksia hyödyntäen. 
Pääasiallinen toimija: datakeskustoimiala, ICT-toimiala, teknologiateolli-
suuden yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset 

• Kehitetään energiatehokkaita jäähdytysratkaisuja datakeskuksiin ja verk-
kotukiasemille pilottihankkeita hyödyntäen 
Pääasiallinen toimija: operaattorit, laitetoimittajat, korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset  

• Solmitaan energiatehokkuussopimuksia sisältäen vuosittaisen raportoin-
nin. Hyödynnetään myös muita instrumentteja, kuten energiakatselmuk-
sia ja energianhallinta ja -johtamisjärjestelmiä, toiminnan tehosta-
miseksi. 
Pääasiallinen toimija: teleoperaattorit, datakeskustoimiala 

2) Edistetään hiilettömien sähkönlähteiden käyttöä 
• Hankitaan päästötöntä sähköä ja tarkastellaan mahdollisuuksia uusiutu-

van energian tuotannon lisäämiseen pitkäaikaisten ostosopimusten 
(PPA) kautta 
Pääasiallinen toimija: ICT-alan yritykset 

• Kehitetään päästöttömiä sähkönlähteitä hyödyntäviä ratkaisuja alalla, 
esimerkiksi uusiutuva energia verkkotukiasemilla 
Pääasiallinen toimija: teleoperaattorit, laitetoimittajat, korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset 

• Selvitetään datakeskusten ja muiden volyymiltään riittävän suurten tieto-
liikennelaitetilojen sähkömarkkinoille osallistumisen mahdollisuuksia 
Pääasiallinen toimija: ICT- ja energia-alan yritykset, virtuaalivoimalarat-
kaisujen tuottajat 
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3) Parannetaan hukkalämmön hyödyntämisen edellytyksiä 
• Kannustetaan hukkalämmön hyödyntämiseen kaikenkokoisissa datakes-

kuksissa verotuksellisin ratkaisuin 
Pääasiallinen toimija: valtiovarainministeriön energiaverotustyöryhmä, 
valtioneuvosto 

• Huomioidaan datakeskusten sijoittelun varhaisessa suunnitteluvai-
heessa hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuudet ja lisätään tietoi-
suutta onnistuneista case-esimerkeistä 
Pääasiallinen toimija: datakeskustoimiala, kaupungit ja kunnat, kauko-
lämpöyhtiöt ja muut lämmön hyödyntäjät 

• Tutkitaan hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia verkkojen tu-
kiasemissa ja laitetiloissa 
Pääasiallinen toimija: teleoperaattorit, korkeakoulut, tutkimuslaitokset 

4) Otetaan ympäristönäkökohdat huomioon verkkojen rakentami-
sessa ja edistetään yhteiskäyttöä 

• Ylläpidetään ja kehitetään yhteisrakentamisen ja -käytön keskitettyä tie-
topistettä 
Pääasiallinen toimija: Traficom 

• Nostetaan ympäristönäkökohtien huomioiminen esiin passiivisen infran 
asiantuntijaryhmässä yhteiskäytön parhaiden käytäntöjen edistämiseksi 
Pääasiallinen toimija: Traficom 

• Kannustetaan yhteisrakentamiseen laajakaistatukihankkeissa 
Pääasiallinen toimija: LVM, Traficom 

• Vaikutetaan yhteisrakentamiseen liittyvissä EU:n aloitteissa, ml. yhteis-
rakentamisdirektiivin uusiminen, uusien yhteisrakentamista edistävien 
työkalujen löytämiseksi 
Pääasiallinen toimija: LVM, Traficom 
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3.2 Datatalouden ilmasto- ja 
ympäristöystävällisyys 
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Kuva 4. Globaali internetliikenne kasvaa voimakkaasti ja lisää datakeskusten, verkkojen ja pää-
telaitteiden sähköntarvetta. Lähde: Kansainvälinen energiavirasto IEA. 

 

 
  

Kuva 5. Suomen matkaviestinverkoissa siirretään nykyisin tietoa monikymmenkertainen määrä 
asukasta kohden verrattuna 2010-luvun alkuun. Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 
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Toimenpiteet datatalouden ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden 
edistämiseksi: 

1) Vahvistetaan energianäkökohtien huomioimista ohjelmistojen ja  
palvelujen suunnittelussa  

• Käynnistetään ja osallistutaan tutkimushankkeisiin ICT-palvelujen ener-
gia- ja ilmastovaikutuksista 
Pääasiallinen toimija: korkeakoulut, tutkimuslaitokset, Suomen Akatemia 

• Vauhditetaan vihreän ohjelmistotuotannon ja ohjelmistoratkaisujen kehit-
tymistä, mm. selvitetään mahdollisuus käynnistää tutkimusohjelma 
Pääasiallinen toimija: ohjelmistoyritykset, korkeakoulut, Suomen Akate-
mia, Business Finland 

• Koulutetaan osaajia vihreään koodaamiseen ja ohjelmistotuotantoon 
Pääasiallinen toimija: korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, kurssi-
pohjaisen täydennyskoulutuksen tarjoajat, yritysten kysyntä moottorina 

• Lisätään ymmärrystä palveluntuotannon merkityksestä ilmasto- ja ympä-
ristökysymyksissä Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä koulutuk-
sen ja viestinnän keinoin 
Pääasiallinen toimija: korkeakoulut, tutkimuslaitokset, teknologiateolli-
suuden yritykset, viranomaiset, edustajat EU:n ja ITU:n toimielimissä 

• Kehitetään energiankulutuksen todentamismenetelmiä (sertifikaatteja) ohjel-
mistoihin perustuville palveluille ympäristöystävällisten hankintojen tueksi 
Pääasiallinen toimija: korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset 

2) Vahvistetaan energianäkökohtien huomioimista ohjelmistojen ja 
palvelujen hankinnoissa 

• Lisätään osaamista ilmasto- ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta 
ICT-palvelujen hankinnoissa ja hankintakriteerien laatimisessa, noste-
taan esiin onnistuneita pilottiratkaisuja ja otetaan oppia kansainvälisistä 
parhaista käytännöistä 
Pääasiallinen toimija: olemassa oleva kestävien hankintojen verkostot 
ja neuvontaorganisaatiot, mm. Keino-osaamiskeskus, julkisen sektorin 
ICT-hankintayksiköt 

3) Kehitetään ilmasto- ja ympäristöhyötyjä tuottavia ICT-ratkaisuja ja 
edistetään niiden yleistymistä 

• Lisätään ohjelmistoalan koulutuksessa ilmasto- ja ympäristöratkaisujen 
tuottamisen näkökulmia, tarkastellaan mahdollisuutta korkeakoulujen 
yhteiselle ohjelmalle 
Pääasiallinen toimija: korkeakoulut, sidosryhmät 

• Kannustetaan ratkaisuja tuottavaan ohjelmistokehitykseen teemoitetuilla 
kilpailuilla ja hackathoneilla 
Pääasiallinen toimija: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset 
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• Suunnataan ja hyödynnetään kansallista (mm. Suomen Akatemia, inno-
vaatiorahoitus) ja EU-rahoitusta keskeisiä ilmasto- ja ympäristöhaasteita 
ratkaiseviin datatalouden keinoihin 
Pääasiallinen toimija: ministeriöt yhteistyössä sidosryhmien (yritykset, 
tutkimuslaitokset, korkeakoulut) kanssa 

• Tarkastellaan mahdollisuuksia alueellisten ympäristöystävällisten ICT-
palvelupilottien käynnistämiseen ja oppien keräämiseen niiden kautta 
Pääasiallinen toimija: kunnat, kaupungit, korkeakoulut, tutkimuslaitok-
set, yritykset 
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3.3 Kestävät materiaalivirrat ja kiertotalous 
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Kuva 6. Älypuhelimia myydään Suomessa huomattavasti enemmän kuin muita ICT-laitteita. Yli 
80 prosentilla suomalaisista on älypuhelin omassa käytössään. Älykellojen ja tarkkaa 4k-kuvaa 
tukevien UHD-televisioiden myynti on viime aikoina kasvanut. Lähteet: ETK ry, FiCom, SYKE. 

 

 

Kuva 7. Päätelaitteissa käytetään runsaasti materiaaleja, joista tähän kuvaan sisällytetty vain 
osa. Arvokkaimpia materiaaleja ovat akkujen ja näyttöjen harvinaiset metallit. Samoja aineita tar-
vitaan useisiin nykyteknologioihin. Niiden louhinta ja käsittely kuormittaa ympäristöä ja kierrätys 
on puutteellista. Lähteet: SYKE, Cucchiella ym. 
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Toimenpiteet materiaalivirtojen kestävyyden ja kiertotalouden 
edistämiseksi: 

1) Pidennetään laitteiden käyttöikää suunnittelun, hankintojen ja tie-
toisuuden lisäämisen avulla 

• Lisätään kuluttajien tietoisuutta tuotetakuista ja ohjelmistopäivityksistä 
Pääasiallinen toimija: perusopetus, ammatillinen ja lukiokoulutus digitai-
tojen opettamisen yhteydessä, laitemyyjät 

• Vaikutetaan EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanon ja 
ekosuunnittelun kautta laitteiden korjattavuuteen ja käyttöikään 
Pääasiallinen toimija: ympäristöministeriö, Energiavirasto 

• Tarkastellaan laitteiden käyttöiän pidentämisen (korjaaminen, uudelleen-
käyttö) taloudellisten kannusteiden mahdollisuuksia sekä uusien kierto-
talouden liiketoimintamallien yleistymisen edellytyksiä 
Pääasiallinen toimija: kiertotalouden taloudellisia kannusteita tarkastel-
laan sekä Suomen kansallisen kiertotalouden strategisen ohjelman että 
EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanossa, toimijoita 
mm. ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, tutkimuksen tukena 
mm. Suomen Akatemian ohjelmat 

• Lisätään ja päivitetään hankintaosaamista ICT-laitteiden hankinnoissa, 
kuten  

o jaetaan onnistuneita esimerkkejä laite palveluna -hankinnoista 
(leasing) sekä käytettyjen laitteiden hankinnasta 
Pääasiallinen toimija: kestävien hankintojen verkostot ja neu-
vontaorganisaatiot, julkisen sektorin ICT-hankintayksiköt 

o päivitetään laitteita koskevia hankintakriteerejä EU:n vihreiden 
hankintojen kriteerien mukaan sekä kehitetään, päivitetään ja 
pidetään yllä energia- ja resurssitehokkaiden laitteiden hankinta-
ohjeita ja mallikriteerejä 
Pääasiallinen toimija: Motiva, julkisen sektorin ICT-hankintayksiköt 

2) Tehostetaan laitteiden keräystä ja niihin sisältyvien materiaalien  
kierrätystä 

• Lisätään tietoisuutta kierrätykseen toimittamisen tärkeydestä, innoste-
taan esimerkiksi pelillisyydellä 
Pääasiallinen toimija: perusopetus, ammatillinen ja lukiokoulutus, viran-
omaiset, järjestöt ja laitteita myyvät yritykset erilaisin kampanjoin, Sitra 
eurooppalaisen yhteistyöverkoston kautta 

• Helpotetaan kierrätykseen tuomista ja tiedotetaan siitä huomioiden tieto-
turvaan liittyvät ohjeet 
Pääasiallinen toimija: ICT-tuottajaosuuskunta, jätehuollon toimijat, myy-
jäliikkeet 
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• Lisätään kierrättämisen taloudellisia kannusteita, esimerkiksi hyvitykset 
vanhoja laitteita palautettaessa 
Pääasiallinen toimija: yritysten kampanjat; kiertotalouden taloudellisia kan-
nusteita tarkastellaan sekä Suomen kansallisen kiertotalouden strategisen 
ohjelman että EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanossa, 
toimijoina mm. ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö  

• Vaikutetaan kierrätettävyyteen EU-ekosuunnittelussa ja EU:n kiertota-
lousaloitteissa 
Pääasiallinen toimija: Energiavirasto, ympäristöministeriö   

• Tuetaan kokeiluja, innovointia ja tutkimusta metallien kierrätysosaami-
sen ja siihen liittyvän liiketoiminnan lisäämiseksi 
Pääasiallinen toimija: tuki-instrumentit niin kansallisia kuin EU:n instru-
mentteja (mm. Suomen Akatemian ohjelmat); akkumetallien kierrättä-
mistä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa edistetään kansallisen 
akkustrategian toimeenpanossa (seuranta työ- ja elinkeinoministeriö) 

3) Edistetään kestävien primäärimateriaalien käyttöä 
• Vaikutetaan tuotannon kestävyyteen ja materiaalien jäljitettävyyteen 

kansallisesti ja EU:ssa, mm.  
o kehitetään keinoja materiaalien alkuperän selvittämiseksi ja vas-

tuullisuuden todentamiseksi, akkujen osalta kehitetään elinkaari-
menetelmiin pohjautuvia työkaluja ympäristövaikutusten arvioin-
tiin kansallisen akkustrategian (TEM) toimenpiteenä 
Pääasiallinen toimija: tutkimuslaitokset, korkeakoulut, mm. Bu-
siness Finlandin ja Suomen Akatemian ohjelmat tukena  

o osallistutaan tuote-/materiaalipassien kehittämiseen EU-tasolla 
Pääasiallinen toimija: ympäristöministeriö 
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3.4 Tietopohjan laajentaminen ja mittaamisen 
kehittäminen 
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Toimenpiteet tietopohjan laajentamiseksi ja mittaamisen kehittämiseksi: 
1) Kehitetään datakeskusten ja verkkojen energiankulutuksen tilas-

tointia sekä päästövaikutusten seurantaa 
• Kehitetään, tutkimustietoa hyödyntäen, 1) avointa ilmasto- ja ympäristö-

vaikutusten raportointia sekä 2) Tilastokeskuksen kautta anonymisoidun 
tiedon raportointia ja seurantaa  
Pääasiallinen toimija: teleoperaattorit, datakeskustoimijat, valtion ICT-
palvelutuotannon toimijat, Tilastokeskus, Fingrid 

• Seurataan ja vaikutetaan energiankulutusta ja päästöjä koskevan tilas-
toinnin ja tiedon läpinäkyvyyteen liittyvien aloitteiden etenemiseen Eu-
roopan unionissa, tavoitteena systemaattisesti kerätty, kansainvälisesti 
vertailukelpoinen data 
Pääasiallinen toimija: edustus EU:n työryhmissä 

• Koostetaan ICT-alan ympäristövaikutusten mittaamista ja seurantaa 
koskevia kansainvälisiä menetelmä- ja indikaattorisuosituksia ja ohjeita 
Suomen kannalta tarkoituksenmukaiseksi tiivistelmäksi  
Pääasiallinen toimija: Traficom, laajempi keskustelu toimialan asiantun-
tijoiden kanssa 

• Kehitetään ICT-alan positiivisten vaikutusten vertailukelpoista mittaa-
mista ja seurataan tätä koskevaa kansainvälistä työtä 
Pääasiallinen toimija: korkeakoulut, tutkimuslaitokset, EU-yhteistyö, 
ITU:n SG5 Q9 -työryhmä (Suomea edustaa Traficom) 

2) Lisätään tietoa ICT-alan materiaalivirtojen kestävyyskysymyksistä 
• Selvitetään ICT-alan materiaalivirtoihin liittyviä avoimia kysymyksiä, ml. 

yleistyvät IoT-laitteet ja näytöt eri käyttökohteissa ja jaetaan tuloksia 
näistä selvityksistä kansainvälisesti.  
Pääasiallinen toimija: Sitra (selvitys kokonaiskuvan luomiseksi digitali-
saation ympäristövaikutuksista luonnonvarojen käytön näkökulmasta), 
korkeakoulut, tutkimuslaitokset 

• Jaetaan kansainvälisten selvitysten ja tutkimusten tuloksia kotimaassa 
Pääasiallinen toimija: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmiste-
lutyön ympärille syntynyt verkosto 
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3) Lisätään tietoa digitaalisten ratkaisujen elinkaaren aikaisista vaiku-
tuksista ja heijastevaikutuksista 

• Selvitetään digitaalisten ratkaisujen elinkaaren aikaisia vaikutuksia stra-
tegiatyön aikana esille nousseista keskeisistä teemoista ja jaetaan näitä 
tuloksia kansainvälisessä yhteistyössä. 
Pääasiallinen toimija: valtiovarainministeriö (julkisten palvelujen digitali-
saatio), opetusministeriö (digitalisaatio opetuksessa), liikenne- ja vies-
tintäministeriö (etätyö, logistiikan digitalisaatio), Sitra, mahdolliset muut 
toimijat (ulkomailla prosessoitujen palveluiden vaikutus kotimaiseen di-
gijalanjälkeen), korkeakoulut, tutkimuslaitokset (kokonais-/heijastevai-
kutukset, ohjelmistojen välilliset vaikutukset/rakenteelliset vaikutukset 
yhteiskuntaan ja digitalisaatiohankkeiden ympäristövaikutusten arvioin-
timallien kehittäminen) 

• Jaetaan kansainvälisten selvitysten ja tutkimusten tuloksia kotimaassa 
Pääasiallinen toimija: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmiste-
lutyön ympärille syntynyt verkosto  
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3.5 Kuluttajien tietoisuuden ja osaamisen 
lisääminen 
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Kuva 8. Suomalaisilla on melko hyvä ymmärrys siitä, että päätelaitteiden ympäristövaikutuksia 
voidaan vähentää käyttämällä laitteita pidempään ja toimittamalla käytöstä poistetut laitteet kier-
rätykseen. Palvelujen käyttötapojen ilmasto- ja ympäristövaikutukset tunnetaan huonommin. Esi-
merkiksi videotiedonsiirto teräväpiirtoisella kuvalla, suuret näytöt ja mobiilidatan käyttö paikal-
laankin oltaessa kasvattavat energiankulutusta. Kuvan lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficom. 

 

 

  

Kuva 9. Enemmistö suomalaisista olisi valmis muuttamaan internetpalveluiden käyttöään, jos 
saisivat niiden ympäristövaikutuksista lisää tietoa. Kaikkein valmiimpia ollaan vaihtamaan vaihto-
ehtoisiin ympäristöystävällisempiin palveluihin. Neljännes suomalaisista ei ollut valmis muutta-
maan internetpalvelujen käyttöään mitenkään. Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 
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Toimenpiteet kuluttajien tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi: 
1) Lisätään tietoisuutta ICT-palvelujen käytön ympäristövaikutuksista 
• Edistetään ICT:n palvelujen käytön ja eri käyttötapojen ympäristövaiku-

tusten huomioimista digitaitojen opettamisessa 
Pääasiallinen toimija: perusopetus, ammatillinen koulutus ja lukiot, va-
paa sivistystyö, digitaitohankkeet; kampanjat: viranomaiset, järjestöt, 
yritykset, laitteiden myyjät 

2) Lisätään ilmastoystävällisen laitteiden käytön taitoja 
• Lisätään ICT-laitteiden energiatehokkaan käytön osaamista 

Pääasiallinen toimija: perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus, va-
paa sivistystyö, digitaitohankkeet; kampanjat: viranomaiset, järjestöt, 
yritykset, laitteiden myyjät 
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3.6 Nousevien teknologioiden hyödyntäminen 
ja haasteisiin vastaaminen 
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Toimenpiteet nousevien teknologioiden hyödyntämiseksi ja haasteisiin  
vastaamiseksi: 

1) Lisätään ymmärrystä nousevien teknologioiden ilmasto- ja  
ympäristövaikutuksista 

• Edistetään nousevien teknologioiden ja niiden käyttöönottoa tukevien 
teknologioiden (kuten uudet verkkoteknologiat) energian ja materiaalin 
tarpeeseen liittyvien kysymysten tutkimusta ja hyödynnetään näitä tulok-
sia toiminnan ohjauksessa 
Pääasiallinen toimija: kansainvälisessä yhteistyössä korkeakoulut, tutki-
muslaitokset, ITU:n työryhmät (mm. ITU-T FGAI4EE), ICT-ala ja jul-
kishallinto mm. Traficom 

• Panostetaan nousevien teknologioiden ja niiden käyttöönottoa tukevien 
teknologioiden (kuten uudet verkkoteknologiat) ekologisesti kestävän 
soveltamisen tutkimukseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen fokuk-
sessa alat, joissa Suomessa jo vankkaa osaamista, kuten 6G, tekoäly ja 
dataköyhä koneoppiminen, kvanttiteknologia 
Pääasiallinen toimija: kansainvälisessä yhteistyössä korkeakoulut, tutki-
muslaitokset, EU:n ja ITU:n työryhmät, ICT-ala ja julkishallinto mm. Tra-
ficom, Suomen Akatemia 

2) Kasvatetaan nousevien teknologioiden ja niiden soveltamisen eko-
logisesti kestävää hyödyntämispotentiaalia 

• Huomioidaan systemaattisemmin ilmasto- ja ympäristövaikutukset nou-
sevia teknologioita hyödyntävissä hankkeissa sekä ICT-alaa koskevan 
lainsäädännön valmistelussa 
Pääasiallinen toimija: hankkeiden kehittäjät yksityisellä ja julkisella sek-
torilla, lainsäädännön valmistelijat 

• Nostetaan positiivisten ilmasto- ja ympäristöratkaisujen tuottaminen digi-
talisaatiohankkeiden rahoituksen arviointikriteeriksi 
Pääasiallinen toimija: julkisen rahoituksen valmistelijat 

• Mahdollistetaan eri alojen lainsäädännössä uusien teknologioiden hyö-
dyntäminen ja käyttöönotto positiivisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten 
aikaansaamiseksi 
Pääasiallinen toimija: lainsäädännön valmistelijat  
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4 Toimeenpanon seuranta ja 
kansallinen koordinaatio 

Strategia on laaja-alainen ja sitä pannaan toimeen usealla eri taholla, niin julkisella kuin 
yksityisellä puolella. Strategian valmistelun yhteydessä, työryhmätyössä ja sitä seuran-
neella lausuntokierroksella, on muodostunut käsitys laajasta joukosta suomalaisia asian-
tuntijoita, jotka tuntevat ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten eri näkökohtia ja koh-
taavat niitä käytännön työssään. On ilmeistä, että kansalliselle koordinaatiolle ja tiedon-
vaihdolle on kiinnostusta ja tarvetta myös jatkossa. Kansallinen koordinaatio on myös te-
hokkaan EU-vaikuttamisen ja laajemman kansainvälisen vaikuttamisen edellytys. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraavat yh-
teistyössä sidosryhmien kanssa strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. 
Strategian toimeenpanon seuraamiseksi järjestetään vuosittainen foorumi strategian 
valmisteluun osallistuneiden ja muiden kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa. Kaikkia 
osapuolia kannustetaan viestimään omasta etenemisestään strategian tavoitteiden 
edistämisessä. Hallituskausittain arvioidaan tarvetta päivittää strategian tavoitteita ja 
mahdollisuutta määrittää kaikkein vaikuttavimpia toimia ja niille asetettavia tavoitteita. 

Niin EU:n elpymisväline kuin viime aikoina valmistuneet vihreää siirtymää edistävät 
kansalliset ohjelmat painottavat kaikki digitaalisten ratkaisujen roolia tavoitteiden saa-
vuttamisessa. ICT:n hyödyt vähähiilisyyden ja luonnonvarojen kestävän käytön ja mui-
den ympäristötavoitteiden edistämiseksi on mahdollista ulosmitata vain panostamalla 
toimintatapojen ja prosessien muuttamiseen eri toimialoilla. Digitalisaation merkittävä 
potentiaali ja myös konkreettisia jatkoaskelia sen käyttöönottamiseksi on tunnistettu 
muun muassa energiasektorin eri ohjelmissa, kansallisessa kiertotalousohjelmassa ja 
fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelussa sekä useissa muissa eri tiekartoissa, 
ohjelmissa ja strategioissa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä seurataan ensisijai-
sesti näiden toimiala- tai teemakohtaisisten hankkeiden toimeenpanon seurannassa.  

Kaikkia strategian toimeenpanemiseksi tarvittavia toimia ei viedä eteenpäin yksin il-
masto- ja ympäristöasioihin keskittyvillä foorumeilla. Monet niistä kysymyksistä, jotka 
ovat Suomelle tärkeitä niin kansallisesti ja EU:n tasolla, ovat oleellisia myös ICT-alan 
ilmasto- ja ympäristövaikutusten kannalta. Esimerkiksi datatalouden kehittämisessä 
Suomelle tärkeitä periaatteita ovat datan avoimuus, saatavuus ja yhteentoimivuus. 
Näitä tarvitaan myös ICT-alan hiilikädenjäljen kasvattamiseksi. Toisena esimerkkinä, 
osaaminen ja koulutus sekä Suomen houkuttelevuus kansainvälisille osaajille ovat 
keskeisiä ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittämiselle.  

Valtion rahoituksen osalta strategian toimenpiteiden mahdollisia määrärahatarpeita 
arvioidaan tarkemmin julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä.  



Twitter: @lvm.fi 
Instagram: lvmfi 
Facebook.com/lvmfi 
Youtube.com/lvm.fi 
LinkedIn: Liikenne- ja viestintäministeriö

lvm.fi

ISSN 1795-4045 
ISBN 978-952-243-587-3


	ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia
	Kuvailulehti
	Presentationsblad
	Description sheet
	Sisältö
	1 Johdanto
	2 Visio vuoteen 2035
	3 Tavoitteet ja toimenpiteet
	3.1 ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja ympäristöystävällisyys
	3.2 Datatalouden ilmasto- ja ympäristöystävällisyys
	3.3 Kestävät materiaalivirrat ja kiertotalous
	3.4 Tietopohjan laajentaminen ja mittaamisen kehittäminen
	3.5 Kuluttajien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen
	3.6 Nousevien teknologioiden hyödyntäminen ja haasteisiin vastaaminen

	4 Toimeenpanon seuranta ja kansallinen koordinaatio


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.05000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 200
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /SUO <FEFF005B005000650072007500730074007500750020006B006F0068007400650065007300650065006E00200027005B004C0061006100640075006B00610073002000740075006C006F007300740065005D0027005D0020004B00E40079007400E40020006E00E40069007400E4002000610073006500740075006B007300690061002C0020006B0075006E0020006C0075006F0074002000410064006F0062006500200050004400460020002D0064006F006B0075006D0065006E007400740065006A00610020006C0061006100640075006B006100730074006100200074007900F6007000F60079007400E400740075006C006F0073007400750073007400610020006A00610020007600650064006F007300740075007300740061002000760061007200740065006E002E00200020004C0075006F0064007500740020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740069007400200076006F0069006400610061006E0020006100760061007400610020004100630072006F0062006100740069006C006C00610020006A0061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030003A006C006C00610020006A006100200075007500640065006D006D0069006C006C0061002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.05000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 200
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.01667
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 600
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \0501998\051)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




