
 

Ekologiset muutokset 
Teknologiset ja tuotannolliset 

muutokset 

ILMASTO-OSAAMISEN KARTTA: Terveys ja hyvinvointi 

Ilmasto-osaamisen mukainen 

yleinen toiminta 

terveydenhuollossa 

Hyvinvoinnin ja 

terveydenhuollon 

monituottajamallit 

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen terveyssektorilla 

Hankintakriteerit 

Puhtaan ruuan 

tuottaminen 

Uusien taidepalvelujen 

tuottaminen (korvaamaan 

materiaalista kulutusta) 

Taloudelliset muutokset 

Potilastyössä tehtävien 

ratkaisujen/valintojen aiheuttamien 

ympäristövaikutusten tunnistaminen 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja 

yksilökohtaiset muutokset 

Ilmastonmuutokseen ja sen 

kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen 

liittyvät muutokset 

Osaamiseen ja koulutukseen liittyvät 

muutokset 

Yhteiskunnalliset, poliittiset ja 

hallinnolliset muutokset 

Jatkuva 

oppiminen 

Digiosaaminen 

LUMA- ja LUMO -osaaminen 

Teknologiaosaaminen 

Materiaaliosaaminen ja 

materiaaliymmärrys 

Luovuus ja innovaatio-osaaminen, esim. 

ilmastoaiheista 

Soveltamisosaaminen (osaksi kaikkea 

oppimista) 

Alakohtainen tietous ilmastoasioista 

(myös seuraukset ja vaikutukset) oman 

alan näkökulmasta 

Yleinen ja oikea tieto 

Asennekasvatus 

Globaaliajattelu 

Kriittinen ajattelu 

Kyky arvioida omaa suhdetta 

ilmastonmuutokseen ja omia 

ilmastotunteita, jotta voi kohdata 

toisia tasapuolisemmin 

Tulevaisuusajattelu 

Ilmastoresilienssi/ 

Kriisinkestävyys 

Ilmastonmuutosvaikutusten 

arviointi 

Tekoälyn hyödyntäminen 

esimerkiksi kotihoidon 

reittioptimoinnissa 

asiakaskäynteihin liittyen 

Vektorimuotoisten sairauksien 

oirekirjon parempi tunnistaminen 

sekä perusterveydenhuollossa että 

erikoissairaanhoidossa 

Osaamista kierrätyksestä ja 

jätteistä mikrobinäkökulmasta 

Oman liikkumistavan 

(työssä/vapaa-ajalla) vaikutus 

syntyviin hiilidioksidipäästöihin 

Toiminnan 

suunnittelu 

hiilineutraaliksi 

Ymmärrys 

ilmastoskenaarioiden 

vaikutuksesta työn 

tekemiseen 

Ilmastoystävällinen 

ravitsemus: eri 

ruokavalioiden vaikutukset 

hiilidioksidipäästöihin 

Ilmastonmuutoksen 

myötä tarttuvien 

tautien kirjon muutos 

(uudet taudit) 

Eläinvälitteisten tautien 

lisääntynyt riski 

Ilmastonmuutoksen 

torjunnan terveyshaitat, 

mm. liikenteen ja 

energiantuotannon 

vaikutukset ilmanlaatuun 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien 

terveysvaikutusten riskiryhmät ja 

niiden tunnistaminen potilastyössä 

Elintarvikkeiden laatu, ruoan 

riittävyys ja näiden tekijöiden 

aiheuttamat riskit terveydelle 

ja hyvinvoinnille 

Varautuminen 

hellejaksoihin, kylmiin 

jaksoihin, myrskyihin, 

tuuliin, kuivuuteen 

Terveydenhuollon 

hygieniavaatimusten ja 

ilmasto-osaamisen 

tarpeiden (materiaalin 

käyttö ja jätehuollon 

vaatimusten) merkityksen 

ymmärtäminen ja 

toteuttamisen osaaminen 

Eri ruokavalioiden 

vaikutukset 

hiilidioksidipäästöihin 

Omien ravitsemusvalintojen 

vaikutus syntyviin 

hiilidioksidipäästöihin 

 

Ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien suorien ja 

epäsuorien terveysvaikutusten 

tunnistaminen ja niiden 

ennaltaehkäisy 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien 

sosiaalisten vaikutusten 

pienentäminen/estäminen eri 

väestöryhmissä 

Tervettä kehoa 

tukevien 

elämäntapojen 

tunnistaminen 

Omien 

liikkumisvalintojen 

ymmärtäminen 

ilmastonmuutoksen 

näkökulmasta 

Ilmastotunteiden ja -

ahdistuksen hoitaminen 

Terveydenhuollon ammattilaisten 

ilmasto-kysymyksiin liittyvä 

asenne- ja tieto-osaaminen oman 

työn näkökulmasta 

Arvokriittisyys ja -

osaaminen 

Terveydenhuollon 

ammattilaisten yleiset 

asenteet ja kansalaistaidot 

ilmasto-osaamisessa 

Eettinen osaaminen 

Terveydenhuollon 

toimijoiden 

tulevaisuusorientaation 

kehittäminen 

Materiaalihävikin vähentäminen, 

materiaalien harkittu käyttö 

(sosiaali- ja terveysalan toimijat): 

miten teen, miten vaikutan 

Ymmärrys sosiaali- ja terveysalan 

hankintaketjujen vaikutuksista maapallon 

hiilidioksidipäästöihin ja näiden 

hiilidioksidipäästöjen syntymisen huomiointi 

tuotteiden ja materiaalien hankinnoissa 

Sääntelyn lisääntymisen 

merkitys omassa työssä 

Uudet työn ja toimeentulon 

lähteet muualla kuin 

kasvukeskuksissa 

Osaaminen 

ilmastonmuutoksen myötä 

lisääntyneen maahanmuuton 

terveydellisistä ja sosiaalisista 

haasteista 

Yleissivistys ilmastojärjestelmän 

toiminnasta: ilmastotekojen ja 

niihin liittyvien investointien ja 

kustannusten ymmärrys 

Epäonnistumisten sieto ja 

epäonnistumisista puhumisen 

taito; epävarmuuden kanssa 

selviämisen taito 

Yhteiskunnallisten 

prosessien ymmärrys ja 

yhteiskunnallisten 

muutosten historian 

tuntemus 

Ilmastokasvatus 

Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi, ILO-ilmasto-osaaminen -teemahanke 

Biodiversiteetin muutokset ja 

sen vaikutukset (ympäristöön 

ja ihmisterveyteen) one 

health -periaatteella 

Ilmastonmuutoksesta 

viestiminen ja 

ohjausosaaminen 

Ohjaus- ja viestintäosaaminen 

(erityisesti liitettynä 

ilmastonmuutokseen ja 

ilmasto-osaamiseen) 


