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ECOSOS-tutkimushanke

 ECOSOS – Sosiaalityön ja 
toimeentulojärjestelmien 
kontribuutio yhteiskuntien 
ekososiaaliseen siirtymään

 Suomen Akatemian 
rahoittama, v. 2015–2019

 Tutkitaan kestäviä työn ja 
toimeentulon muotoja 
erityisesti nuorten 
näkökulmasta 



Siirtymä: kestämättömältä 
kehityspolulta kestävämpään 
tulevaisuuteen

Living planet report 2016



Siirtymän tutkimus

 Kestävä siirtymä (sustainability transition, ecosocial
transition)

◦ tutkitaan, miten siirtymää voidaan edistää ja hallita 
kohti kestävämpiä kehityspolkuja

◦ etsitään keinoja, joiden avulla yhteiskunnat voivat 
vastata moninaisiin ja monitahoisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin

 Siirtymä tapahtuu monella tasolla samanaikaisesti



Monitasoinen muutoksen malli

Geels & Schot 2007

Maisema

Hallintojärjestelmät

Paikalliset innovaatiot 
(niche)



Työn ja toimeentulon ongelmat 
kestävyyden näkökulmasta

 Ekologisesti kestämättömän tuotannon ja kulutuksen 
ylläpitäminen

 Työn, toimeentulon ja sosiaaliturvan riippuvuus 
talouskasvusta

 Aktivointipolitiikan hyvinvointia kurjistavat vaikutukset

Mitä on kestävä työ? 

Minkälaiset työn ja toimeentulon muodot edistäisivät 
kestävää siirtymää?



Kestävä työ edellyttää

 syvällisempää ymmärrystä luonnon kantokyvyn rajoista 

ja rajojen ylittämisen riskeistä

 aktiivisempaa ja kriittisempää otetta työn 

ympäristövaikutusten käsittelyyn

 työn monimuotoistamista ja palkkatyöriippuvuuden 

vähentämistä

 uusien ekologisesti kestävien työn tekemisen tapojen 

kokeilua ja konkretisointia

 yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen 

vahvistamista 

(Räikkönen 2016)



Kestävä työnteon järjestelmä (Kasvio 2014)

Ekologinen kestävyys
 energian ja raaka-aineiden  

kulutus planetaaristen rajojen 
mukaista

 toimintojen aiheuttamat 
ympäristökuormat 
mahdollisimman pienet

Inhimillinen kestävyys
 terveelliset ja turvalliset 

työympäristöt
 työkuormitukset kohtuullisia
 työn sisältö mielekäs ja 

kiinnostava
 säällinen toimeentulo
 työ ja elämä tasapainossa
 työkyky säilyy läpi työuran

Taloudellinen kestävyys
 organisaation rahoituspohja 

kunnossa
 toiminta kilpailukykyistä
 toiminta kannattavaa
 uusiutumiskyky riittävä myös 

tulevaisuutta ajatellen

Sosiaalinen kestävyys
 toimivat työyhteisöt
 vaaditut uhraukset ja saadut 

palkinnot jakautuvat 
oikeudenmukaisesti

 toiminnot kaikin puolin 
sosiaalisesti hyväksyttäviä



Janus-artikkelin tutkimuskysymyksiä

 Minkälaiset työn ja toimeentulon muutokset tukisivat 
kestävää siirtymää? 

 Minkälaisia vaihtoehtoja tutkimuskirjallisuudessa on 
esitetty?

 Miten vaihtoehtoja voi jäsentää monitasomallin 
näkökulmasta? 



Kestäviä työn ja toimeentulon 
muotoja siirtymän eri tasoilla 

Siirtymän 
ajovoimia
- Ekologinen 
kriisi, ilmaston-
muutos
- Talouskasvun
muutokset
- Teknologinen 
kehitys, 
digitalisaatio

Työn maiseman taso: 
Ansiotyötä laajempi työn määritelmä

Hallintojärjestelmien taso: 
Työajan lyhentäminen ja perustulo

Paikallisten innovaatioiden taso: 
Yhteisövaluutat



Työn ja toimeentulon muutokset 

nuoren ja sosiaaliturvajärjestelmän 

näkökulmasta

www.omamaa.fi



Kiitos!

http://www.omamaa.fi

tuuli.hirvilammi@chydenius.fi
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