
Green ICT
Tavoitetilasta systeemisuunnittelun

lähtökohdaksi



Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry

▪ Perustettu 1981

▪ Puolueeton ja voittoa tavoittelematon

▪ Verkostomainen toiminta

▪ Mitä tehdään käytännössä mm.:
▪ Osaamisen kehittäminen

▪ Tietokoneen ajokortti, osaamismerkit

▪ Verkkolaskuosoitteisto, verkkolaskufoorumi

▪ Datan käyttö ja datatalous, mm. matkailu

▪ Tietosuoja, GDPR

▪ Green ICT – kolmen hankkeen kokonaisuus, rakennetaan ekosysteemiä, tuotetaan mittareita ICT:n 
ilmastovaikutuksista ja autetaan teollisuuden vähähiilisyyttä ICT:n keinoin

▪ Logistiikka



Teoria



Mistä on kyse – Kestävä kehitys?
“Kestävä kehitys mahdollistaa tämän sukupolven saavuttaa 
tavoitteensa, vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia 
saavuttaa omansa.” –Brundtland raportti, YK
- 1969 ihmiskunnan kulutus ylittää maapallon kantokyvyn
- 1972 YK:n ympäristöjärjestö perustetaan
- 1974 Coyococ declaration, UNEP ja UNCTAD
- 1983-87 Bruntlandin komissio ja raportti, UN GA
- 2000 Millenium development goals, UN
- 2008 GeSI SMART
- 2015 Sustainable development goals, UN
- 2015 GeSI SMARTer
- Tavoitteet: Suomi hiilineutraali 2035, EU 2050



Kestävä kehitys

Talous
- Energiantuotanto
- Haittaverot
- Kiertotalous
- Päästökauppa
- Uusiutuva energia
- Ympäristösääntely

Ympäristö
- Maankäyttö
- Maatalous
- Luonnonsuojelu
- Luonnonvarojen käyttö
- Päästöt ja saasteet
- Vedenkäyttö

Yhteiskunta
- Ihmisoikeudet
- Köyhyyden eliminointi
- Oikeusvaltioperiaatteet
- Terveys
- Tuloerot
- Yksilönvapaudet



Kestävän kehityksen tavoitteet

- Talous
- 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
- 9 Kestävä teollisuus, innovaatio ja infra
- 10 Eriarvoisuuden vähentäminen
- 12 Vastuullinen kulutus

- Ympäristö
- 6 Puhdas vesi ja sanitaatio
- 13 Ilmastotoimet
- 14 Vedenalainen elämä
- 15 Maanpäällinen elämä

- Yhteiskunta
- 1 Ei köyhyyttä
- 7 Halpa ja uusiutuva energia
- 11 Kestävät kaupungit ja 

yhteisöt
- 16 Rauha, oikeus ja vahvat 

instituutiot

- 2 Ei nälkää
- 3 Terveys ja 

hyvinvointi
- 4 Koulutus
- 5 Sukupuolten 

tasa-arvo



Mistä on kyse – Kestävä ICT?
“Sustainability is a political choice, not a technical one. It's not a 
question of whether we can be sustainable, but whether we choose 
to be.” –Gary Lawrence, Washingtonin yliopisto
- Green ICT tai Sustainable ICT, kestävä ICT-kehitys
- Tietoyhteiskunnassa kestävää ICT-kehitystä ei voi erottaa yleisestä 

kestävästä kehityksestä
- Hiilijalanjälki kuvaa hiilidioksidipäästöjä, hiilikädenjälki positiivisia 

vaikutuksia päästöihin, hiilineutraalius tarkoittaa päästöttömyyttä 
tai päästöjen täydellistä kompensaatiota

- Kiertotalous on malli, jossa tuotteet ja raaka-aineet käytetään 
uudestaan mahdollisuuksien mukaan



Energia ja materia, rajalliset resurssit
”It’s not about if, it’s about when” –Elon Musk
- Siirtymä uusiutuvaan energiaan ja kierrätykseen on pakollinen 

kehityskulku, kiertotalous tulee, kyse on vain ajasta
- ICT käyttää arvioiden mukaan vajaa 10 % maailman energiasta, 

tuottaa vajaat 5 % kasvihuonepäästöistä
- Suomen konesalien hukkalämpö on 2 TWh, vrt. Helsingin 

kotitalouksien vuotuinen sähkönkäyttö on 1 TWh
- Elektroniikkajätteen määrä kasvoi 21 % 2015-20, 53.6 milj. tonnia
- Elektroniikkajätteestä eri arvioiden mukaan 13-20 % kierrätetään 

globaalisti, Suomessa kierrätysaste on 20-33 %
- Kierrätys jaetaan pehmeään (laitteet, komponentit) ja kovaan 

(raaka-aineet) kierrätykseen



Green ICT - potentiaali
- Talous

- Uusi liiketoiminta
- Reilu ja inhimillinen datatalous
- Materiaalivirrat ja kiertotalous
- Uudet teknologiat

- Ympäristö
- Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

ja sopeutumistoimet
- Biodiversiteetin seurantadata
- Luonnonvarojen säästö
- Energiansäästö

- Yhteiskunta
- Jatkuva oppiminen
- Hyvinvointiteknologiat
- Köyhyyden eliminointi
- Työvoimapulan ja eläkepommin 

mahdollinen ratkaisu



Käytäntö
“Sustainability is like teenage sex. Everybody says 
they’re doing it, very few people actually are doing it. 
Those that are doing it are doing it badly.”
- Joseph Room, kirjailija



Kestävä ICT – haasteet 

- ”Suuri ekologinen haaste”
ICT-teknologian ja ohjelmistojen kehitys johtaa lyhempiin tuotteen elinkaariin. 
Yhdistettynä haitallisten kemikaalien ja raaka-aineiden käyttöön, matalaan 
kierrätysasteeseen, sekä elinkaaren energiankäytön painottumiseen käytön 
ulkopuolelle, aiheuttaa e-jätteiden ja energiankäytön eksponentiaalisen 
kasvun.

- ”Teolliset vallankumoukset”
3D-tulostus, AI, automaatio, datatalous, lohkoketju, robotiikka ja 
sisällöntuotanto muuttavat perinteisiä aloja ja työmarkkinoita, aiheuttaen 
perinteisten työpaikkojen katoamista ja uudelleenkoulutustarpeita
Työ on yhä enenevässä määrin automatisoitua ja työn lisäarvosta yhä suurempi 
osa tulee koneilta, tämä aiheuttaa tuloverojärjestelmän uudistamistarvetta



ICT-alan madonluvut
Facebook
- Käyttäjä tuottaa noin 300 grammaa CO^2e päästöjä vuodessa
- Noin 3 miljardia käyttäjää, eli noin 900 000 tonnia CO^2e
Google
- Käyttäjä tuottaa noin 8 grammaa CO^2e päästöjä päivässä
- Käyttäjiä yli 3 miljardia, eli yli 8,7 miljoonaa tonnia CO^2e
Microsoft
- Microsoftin palvelut (Azure, O365, Outlook, Office) tuottivat päästöjä 13,8 miljoonaa tonnia CO^2e
Email
- Yksi email tuottaa 0,3-4 g CO^2e päästöjä, kuvaliite 25-50 g CO^2e päästöjä
- Spämmiviesti tuottaa noin 0,03-0,3 grammaa CO^2e päästöjä
- Maailmassa lähetettiin noin 375 miljardia sähköpostiviestiä vuonna 2020
- Vrt. kirjeposti tuottaa noin 20 kertaisen määrän päästöjä per viesti
Blockchain – Bitcoin 
- Bitcoinin käyttö tuotti vuonna 2020 22-23 miljoonaa tonnia CO^2e päästöjä
Maailman päästöt vuonna 2020 olivat noin 34 miljardia tonnia



Kiertotalous
- Siirtymä lineaaritaloudesta
- Ellen MacArthur Foundation

- Uudistuva suunnittelu
- Suoritetalous (aaS)
- Kehdosta kehtoon
- Teollinen ekologia
- Biomimiikka
- Sininen talous/sivuvirrat
- Permakulttuuri

- Sitra: kansallinen tiekartta
- Ensimmäisenä, 2016



Ilmastonmuutoksen hillintä
Alan oma jalanjälki
- 4-10 % energiankäytöstä, ~5 % kasvihuonekaasujen päästöistä
- Nykyisellä kasvutahdilla kolminkertaistuu vuosikymmenen aikana
Kädenjälkivaikutukset
- GeSI:n arvio: ICT:llä 20 % päästönvähennys tällä vuosikymmenellä
- Rakennusten energiankäytön optimointi
- Logistiikan optimointi
- Teknologiateollisuus ry:n tunnistamat vaikutukset

- Data, IoT, tekoäly
- Paperiton, digitaalinen taloushallinto, logistiikka ja toiminnot
- Vihreä robotiikka
- Vihreät pilvipalvelut
- Vähähiilisyyden huomioon ottaminen ICT-hankinnoissa
- Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät



Kestävä suunnittelu
Uudistuva suunnittelu
- Järjestelmät suunnitellaan siten, että niillä on ekosysteemiä 

parantava vaikutus
- Järjestelmän materiaalit uudistuvat suljetussa kierrossa
- Permakulttuuri maataloudessa, kestävät kaupungit, pitkä 

käyttö
Kedosta kehtoon suunnittelu
- Teknisten järjestelmien luonnonmukainen kierto
- Elinkaari-ajattelu suunnittelussa
- Tehokkuus ja jätteettömyys
Palvelumuotoilu
- ICT-järjestelmien suunnittelu
- Suunnitellaan oikeita asioita
- Suunnitellaan asiat oikein



Karlskronan malli
- Kestävyys systeemisenä, ei itsenäisenä
- 5 ulottuvuutta

- Tekninen
- Inhimillinen

- Huomioitava itsenäisesti systeemistä ja 
sen tarkoituksesta riippumatta

- Oppiaineiden rajat ylittävä
- Konteksti ja riippuvuussuhteet
- Ei hopealuoteja
- Systeemin vaikutukset

- Suorat
- Epäsuorat
- Systeemiset

- Huomioi vaihtoehtoiskustannukset
- Kuva: Christoph Becker



Kontekstin tärkeys – case Autot
Sähköautot
- Hyvä ajatus ilmaston ja ympäristön kannalta, mutta…

- 83,1 % energiantuotannosta fossiilisia
- Akkuteknologia perustuu harvinaiseen Litiumiin

- Sosiaaliset vaikutukset
- Pitkät välimatkat
- IoT-autot, etäkatkaisu, seuranta

- Taloudelliset vaikutukset
- Mikrotransaktiot

- BMW: penkinlämmittimet
- Tesla: akkuteho, kiihdytysteho

Kuva: Marian Kamensky, humor-kamensky.sk/



Ulottuvuuksien tärkeys – case Apotti
Apotti
- Disclaimer: kolmannen tahon tietoja, hankkijasympatia
- Inhimillinen ulottuvuus

- Vaikeakäyttöinen
- 609 lääkäriä tehnyt valituksen
- Tietoja tallennettu väärin, vaikeuttanut hoitoa

- Päivystyksen ruuhkat
- Taloudellinen ulottuvuus

- Toimitus viivästynyt, kolme kuntaa jättänyt maksamatta

Kuva: Esa Holopainen, 
verikoirat.com
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Tule mukaan



A Mote of dust, suspended in a sunbeam
- Carl Sagan



Miksi mukaan?

Hyödyt
1. Kasvavat markkinat
2. TKI-yhteistyö
3. Hankkijavuoropuhelut
4. Parhaat kestävyyskäytännöt
5. Palvelumuotoiluneuvontaa
6. Tukea kehityssuunnitelman 

tekoon

Viivyttelyn riskit
1. Kelkasta putoaminen

1. Muuttuvat markkinat
2. Uudistuva teknologia
3. Eco design -palvelumuotoilu

2. Menetykset
1. Alihankinnoissa
2. Julkishallinnon tilauksissa
3. Rahoituksessa
4. Yhteistyökumppaneissa
5. Sijoittajissa
6. Asiakkaissa!

Kestävyysosaaminen+
1. Innovaatiotarpeet

Tutkimustiedosta käytäntöön
2. Tuorein kestävyystietous
3. Työkaluja tiedolla johtamiseen
4. Ajantasaiset asetukset ja 

ohjeistukset



Green ICT-

ekosysteemin

kulmakivet

1. Kestävämpi ICT
• kestävän kehityksen periaatteet

ICT-sovituksella
• vähähiiliset palvelut ja ohjelmistot
• hankintaketjujen päästökuorma
• laitteiden arvoketjujen ilmasto- ja 

ympäristövaikutukset
• kestävä tietoyhteiskunta

2. Yhteistyö
• tutkimus, julkishallinto, 

yritykset, kolmas sektori
• TKI-yhteistyö
• hankintayhteistyö ja 

vuoropuhelut
• alihankintaketjut
• hanketyö & rahoitus

3. Kilpailukyky
• pk-yritysten & 

startuppien tuki
• julkisten hallintojen 

kilpailutukset
• Suomen ja Euroopan 

edelläkävijyys
vihreässä siirtymässä



Hankkeet

Green ICT -
ekosysteemi

• Uusimaa

• Ekosysteemi

• Hankkijan opas

• Tuottajan opas

• Tietopankki

• Tivia ja LUT

MitViDi

• Etelä-Karjala ja 
Varsinais-Suomi

• Mittaristo koodin 
päästöille

• Arviointityökalu

• UTU, TuAMK, 
TkuSciPark, LUT

Green ICT 
teollisuuden pk-

yrityksille

• Keski-Suomi

• Pk-yrityksille

• Teollisuus

• Koulutus ja sparraus

• Oppaita

• mm. AI, IoT



Kiitos! – Tervetuloa mukaan talkoisiin!

▪ “Suomen seuraava Nokia on vihreä
teknologia.”

▪ Lisätietoja hankkeesta:

▪ Nettisivut: https://tieke.fi ja https://greenict.fi/

▪ Youtube: https://www.youtube.com/user/TiekeRy

▪ Tule nykäisemään hihasta virtuaalisesti

▪ Sähköposti/Teams: antti.sipila@tieke.fi

▪ Sosiaalinen media:
▪ ja       @tiekery /       @ajsipila

https://tieke.fi/
https://greenict.fi/
https://www.youtube.com/user/TiekeRy
mailto:antti.sipila@tieke.fi

