




Ilmasto-TET on tuotettu vuosien 2012-2016 aikana.
Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä –hankkeessa. 

Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Toteuttajina Nuorten Akatemia, Dodo, Luonto-liitto 
ja Maan ystävät.  Kehittäjinä tulevaisuusagentuuri.



Alkusanat 

Ilmastonmuutos vaikuttaa meidän kaikkien elämään 
monin tavoin jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa.  

Se, millaisia valintoja teemme, vaikuttaa ilmastonmuutokseen: 
miten liikumme, miten asumme, mitä syömme, miten 

lämmitämme asuntoja, millaisia tavaroita valmistamme
 tai hankimme ja miten tuotamme sähköä.

Työpaikat ovat ilmastonmuutoksen kannalta tärkeässä 
asemassa. Työpaikoilla esimerkiksi päätetään, miten 

käyttämiämme tuotteita tehdään ja palveluita tuotetaan. 
Muuttamalla toimintaa työpaikoilla voimme viedä elämäämme 

ilmastoystävällisempään suuntaan. Ilmastonmuutokseen 
kannattaa varautua jo nyt harjoittelemalla 

ilmastoystävällisempiä työtapoja. 

Näillä tehtävillä saat hyvän alun! 



Ilmasto-TET tulee 
ja muuttaa koko maailman! 

 
No, ehkä ei vielä, mutta sitä kohti on hyvä pyrkiä askel kerrallaan. 

Ilmasto-TET:issä nuori pääsee tutkimaan TET-paikkaa 
ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ilmasto-TET -tehtäviä 
tekemällä selviää millä tavalla työpaikan toiminta ja käytännöt 
liittyvät ilmastonmuutokseen. Näitä tehtäviä voi soveltaa joko  

TET-ohjaaja tulevalle TET-oppilaalleen työpaikalla tai  
TET-oppilas omassa TET-paikassaan.  

 
Tehtävät voi tehdä annetussa suositusjärjestyksessä, tai sieltä
 voi valita itselleen mielekkäimmät tehtävät. Tehtävien tueksi 

on tehty Ilmasto-TET -opas, joka löytyy erillisenä tiedostona.  
Se on erinomainen tuki taustoittamaan aihetta. 
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1. Tutustu Ilmasto-TET blogiin &  ilmasto-oppaaseen

Mahtavaa, että olet valinnut ilmasto -TETin! Aloitellaan ensimmäisella 
tehtävällä eli tutustumalla muiden tettiläisten hienoihin aikaansaannoksiin sekä 
palautetaan hieman mieleen, mitä ilmastonmuutos oikeastaan käytännössä 
tarkoittaa. Lue ensin Ilmasto-TET oppaasta kpl 1 - 2 (s. 1 – 9).
Käy sen jälkeen Ilmasto-TET blogissa (https://ilmastotetnyt.wordpress.com/)  
ja lue muiden TETiläisten projekteista.

Tehtävä: Mikä blogiteksti herätti eniten mielenkiintoa ja minkä vuoksi?  
Voit myös kirjoittaa vastaus sähköpostitse TET-ohjaajallesi ja linkkaa myös blogi 
vastaukseesi.

Kaikki tehtäviin tarvittavat materiaalit  
sähköisenä osoitteessa: http://urly.fi/COL



2. Ympäristöjärjestelmät 

Oletko kuullut Green Officesta, EcoStartista tai Ekotuesta?

1. Selvitä mitä ne ovat? (http://urly.fi/COL)

2. Selvitä onko TET-paikallasi jokin näistä käytössä? Millä eri tavoin se näkyy 
työpaikallasi?

3. Käy esittelemässä itsesi työpaikan ekovastaavalle, mikäli sellainen on.  
Kysy häneltä, mitä ekovastaavan työtehtäviin kuuluu.

3. Mikä tuottaa eniten päästöjä?  

Lue ilmasto-oppaasta kappale 3 - 4 (s. 9 - 15)
Katso täältä video siitä, miten jo nyt ilmastonmuutosta pyritään ehkäisemään 
maailmalla. Video: http://urly.fi/COL.

Tehtävät:
Ympyröi oikea vastaus ja perustele. 
1. Minkä luulet olevan suurin kasvihuonepäästöjä tuottava osa-alue omalla 
työpaikallasi? 
a) Työpaikan tuottamat tuotteet tai palvelut?
b) Kulutetut materiaalit?
c) Energiankäyttö? 

4. Tutki työpaikkaa 

Käy kiertämässä ja tutkimassa erilaisia ilmastoon vaikuttavia tekijöitä 
työpaikallasi. Käytä oheista listaa tutkimisen apuna. Valokuvaa asiat, jotka 
työpaikkasi hoitaa hyvin, ja ne, joissa voisi parantaa. Lisää kuviin myös pieni 
selostus, miksi olet ottanut kuvan. 

Tee kuvistasi ja selostuksistasi esimerkiksi PowerPoint-esitys tai video. 
Lähetä esitys ja tekemäsi lista TET-ohjaajallesi. Voit myös esitellä havaintosi 
esimerkiksi kahvitauolla työtovereillesi! 



Nimesi ja TET-paikkasi_________________________________________
 

Kaikki työntekijät ja sijaiset perehdytetään työpaikan ympäristöasioihin

O   KYLLÄ

O   EI
Tyky-/virkistystoimintaa järjestettäessä pyritään suosimaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja

O   KYLLÄ

O   EI
Henkilökunta osallistuu kestävää kehitystä tukeviin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja 
lisäkoulutuksiin

O   KYLLÄ

O   EI
Tietokoneet ja näytöt sammutetaan viimeistään työpäivän päätteeksi, näytöt myös 
lyhyempien taukojen ajaksi

O   KYLLÄ

O   EI
Muut sähkölaitteet sammutetaan käytön jälkeen. Yhteisten laitteiden sammutuskäytännöistä 
on sovittu yhdessä

O   KYLLÄ

O   EI
Työtilojen lämpötila on maksimissaan 21-22 °C

O   KYLLÄ

O   EI
Ikkunoiden ja ovien tiiviyttä ja pattereiden toimivuutta tarkkaillaan säännöllisin väliajoin

O   KYLLÄ

O   EI
Valot sammutetaan työtiloista poistuttaessa

O   KYLLÄ

O   EI
Luonnonvaloa hyödynnetään tilojen valaistuksessa

O   KYLLÄ

O   EI
Sähkön- ja lämmönkulutusta seurataan

O   KYLLÄ

O   EI
Vedenkulutusta seurataan

O   KYLLÄ

O   EI
Hankinnoissa kiinnitetään huomiota hinnan lisäksi myös laatuun, ekologisuuteen ja 
kestävyyteen

O   KYLLÄ

O   EI
Ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita (mm. Joutsenmerkki, Bra miljöval, EU-kukka) 
sekä uusiotuotteita suositaan

O   KYLLÄ

O   EI



Tarjoiluissa suositaan kasvisvaihtoehtoja, luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita

O   KYLLÄ

O   EI
Tavaroita ja laitteita lainataan, vuokrataan ja käytetään yhdessä muiden yritysten/
järjestöjen kanssa

O   KYLLÄ

O   EI
Tietokoneita ja muita laitteita hankittaessa valitaan energiatehokkaita laitteita (mm. 
Energy Star-merkki ja energiamerkintä)

O   KYLLÄ

O   EI
Käytössä on monitoimilaitteita erillisten ja henkilökohtaisten laitteiden sijaan (esim. 
tulostimet)

O   KYLLÄ

O   EI
Tulostusasetuksissa on oletusasetuksena kaksipuoleisuus ja mustavalkoisuus ja 
paperinkulutusta seurataan 

O   KYLLÄ

O   EI
Asiakirjat arkistoidaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti

O   KYLLÄ

O   EI
Kokouksissa käytetään dataprojektoria ja kokousasiakirjat lähetetään sähköisinä

O   KYLLÄ

O   EI
Käytössä on kestotuotteita ja -astioita kertakäyttöisten sijaan

O   KYLLÄ

O   EI
Käytössä on kierrätettäviä pyyherullia tai kangaspyyhkeitä WC- ja muissa tiloissa

O   KYLLÄ

O   EI
Kaikki jäteastiat on selkeästi merkitty ja lajitteluohjeet helposti saatavilla

O   KYLLÄ

O   EI
Biojätteet lajitellaan

O   KYLLÄ

O   EI
Toimisto- ja sekapaperi lajitellaan

O   KYLLÄ

O   EI
Keräyskartonki lajitellaan

O   KYLLÄ

O   EI
Ruskea pahvi lajitellaan

O   KYLLÄ

O   EI



Metallit lajitellaan

O   KYLLÄ

O   EI

Lasit lajitellaan

O    KYLLÄ

O   EI
Muovit ja energiajae lajitellaan (huom. PVC-tuotteet)

O   KYLLÄ

O   EI
Vaarallinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen

O   KYLLÄ

O   EI
Tulostimien ja monitoimilaitteiden värikasetit toimitetaan hyötykäyttöön valmistajan ohjeiden 
mukaan

O   KYLLÄ

O   EI
Työpaikalla on kierrätyspiste tai kirpputori

O   KYLLÄ

O   EI
Yksipuoleisesti tulostetut ja kopioidut paperit kerätään ja hyödynnetään uudelleen

O   KYLLÄ

O   EI
Työmatkaliikuntaan kävellen tai pyörällä kannustetaan

O   KYLLÄ

O   EI
Henkilökunnalla on käytössään toimivat suihkutilat ja pukuhuoneet

O   KYLLÄ

O   EI
Henkilökunnan pyörille on turvallinen säilytystila, jossa on riittävästi pyörätelineitä

O   KYLLÄ

O   EI

Julkista liikennettä (erityisesti raideliikennettä) ja kimppakyytejä suositaan

O   KYLLÄ

O   EI
Etätöitä suositaan, jos työtehtävät sen mahdollistavat

O   KYLLÄ

O   EI
Etäkokouksia on mahdollisuus järjestää

O   KYLLÄ

O   EI

Kysely sähköisenä osoitteessa: http://bot.fi/1ic6



5. Kestävä kehitys työpaikallasi 

Pyydä TET-ohjaajaasi näyttämään sinulle työpaikan kestävän kehityksen 
suunnitelma. Tutustu siihen selaillen. Onko se mielestäsi riittävän selkeä ja hyvä? 
Mitä asioita siinä käsitellään? Pohtikaa yhdessä. 

6. Työtoverin haastattelu

Koska TET - jakson yhtenä tarkoituksena on oppia viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä tutustua työpaikkaan, mikäpä siihen olisi parempi 
keino kuin työkaverin haastattelu! Pyydä hyvissä ajoin työtoveriltasi aikaa 
pieneen haastatteluun. Haastatteluun menee noin 30 minuuttia.

Haastattelun tarkoitus on että tutustut yhden tai useamman työntekijän 
näkemyksiin työstä, tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta.Voit keksiä itse 
kysymyksiä haastatteluun, tai käyttää valmiita kysymyksiä.

Esimerkkikysymykset

1. Mikä on ammattinimikkeesi?
2. Mitä olet opiskellut ja missä?
3. Olivatko ympäristöasiat tai ilmastonmuutos millään tavalla esillä opiskelussasi?
4. Mitä teet työpäivän aikana?
5. Mitä teet yksin ja mitä yhdessä muiden kanssa?
6. Mikä on parasta työssäsi?
7. Miten tässä työssä voi kehittyä?
8. Millainen ihminen sopii tähän työhön?
9. Millaisia haasteita näet työpaikallasi tulevaisuudessa?
10. Liittyykö ilmastonmuutos näihin haasteisiin?
11. Miten tämä työpaikka ja täällä suoritettavat toiminnot liittyvät suoraan tai 

epäsuorasti ilmastonmuutokseen? (Käytä käsikirjaa apuna, jos termit ovat uusia)
12. Miksi tämä työpaikka on olemassa? Mitä hyötyä tästä työpaikasta on?
13. Keksi oma kysymys!



Tehtävä: Kirjoita lyhyesti ylös miten haastattelu meni ja mitä ajattelet 
saamistasi vastauksista. Oliko siellä jotain yllättävää tai jäitkö pohtimaan jotain?

7. Työmatka ja ilmastonmuutos 

Oletko ajatellut, että myös työmatka voi olla teko ilmaston puolesta?

Tehtävä: Ota kuvia työmatkastasi. Voit halutessasi myös tehdä työmatkastasi 
lyhyen videon. Tai jos keksit vielä jonkin vielä itsellesi hauskemman tai 
luovemman tavan, voit toteuttaa sen! Mieti, miten ilmastovaikutukset näkyvät 
työmatkallasi ja voisitko valita jonkin ilmastoystävällisemmän kulkuvälineen.Ota 
myös selvää, kannustetaanko TET-paikallasi jättämään oma auto kotiin.

Lähetä 3-4 kuvaa tai video ja pohdintasi sähköpostitse tervehdyksenä 
kollegoillesi. Kannusta ympäristöystävälliseen työmatkailuun! 



8. Unelmien työpaikka 

Unelmoinnin aika! 

Ajattele 10 vuoden päähän, jolloin olet itse mukana työelämässä. Kirjoita lyhyesti 
(noin 7-10 lausetta) tulevaisuuden unelmatyöpaikastasi.

- Missä haluaisit olla silloin töissä?
- Missä unelmiesi työpaikka sijaitsee ja mitä siellä tehdään?
- Miten unelmiesi työpaikalla huomioidaan ilmastonmuutos? 

Esittele kolme ehdotusta.

Huom! Voit kirjoittamisen sijaan myös tehdä kuvakollaasin tai piirtää 
unelmatyöpaikastasi kertovan kuvan tai sarjakuvan.  Tallenna tuotos sähköisesti 
ja lähetä se halutessasi TET-ohjaajallesi tai opollesi. 



9. Pohdinta ja kiitos  

Seuraavaksi olisi aika koostaa viikon aikana saamasi tieto pohdinnaksi ja antaa 
palautetta jaksosta. Palauta mieleesi Ilmasto-TETin tavoitteet. 

Nehän olivat: 

1) Tulet tietoiseksi työpaikan ilmastovaikutuksista ja pääset kertomaan 
havainnoistasi myös muille työpaikan työntekijöille. Täyttyikö tämä tavoite?
2) Näytät, miten voidaan vähentää työpaikan ja työntekijöiden 
ilmastovaikutuksia. 
3) Opit työelämässä tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Saat kokemusta 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mistä voi olla hyötyä myöhemmin 
elämässäsi.  
4) Opit miten TET-paikassasi toimitaan ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
tulevaisuuden työelämään. Millaisia havaintoja teit?

Tehtävä: Kirjoita lyhyt pohdinta siitä, täyttikö TET-jaksosi nämä tavoitteet? 
Lähetä tekstisi sekä ottamasi valokuvat tai muut tuotokset TET-ohjaajallesi. 
Muista myös kiittää TET-kokemuksesta! 

10. Bonustehtävä 1 Maan keskilämpötilat 

Katso seuraava linkki siitä, mitä tapahtuu eri nähtävyyksille, jos vuoden 
keskilämpötila nousee 2 °C tai 4 °C vuodessa (vinkki: siirrä markkeria kuvassa 
vasemmalle tai oikealle, toimii huonosti tabletilla ja kännykällä).

Materiaalit sähköisenä osoitteessa:
http://urly.fi/COL

11. Bonustehtävä 2 Uutinen ilmastonmuutoksesta
 
Tehtävä: Etsi uutinen siitä, miten lmastonmuutos vaikuttaa työelämään.

Käsittele uutista lyhyesti ja lähetä se pohdintasi ja uutinen sähköpostitse 
työtovereillesi. 

Kiitos! 





info@nuortenakatemia.fi
2016


