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Yksikään maa ei ole onnistunut saavuttamaan korkeaa 

hyvinvointia kestävällä tavalla



Kuva: Jari Lyytimäki, SYKE/ORSI

Ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus onnellisuuteen 
edellyttää huomiota ekologiseen kestävyyteen, 
luontopääoman turvaamiseen 



Ymmärrys kestävän kehityksen 
lähestymistavasta uudistumassa



Kolmen ulottuvuuden kompromissista  
kokonaiskestävyyden toimeenpanoon
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Kestävä kehitys on ihmisten hyvinvoinnin turvaamista 
maapallon kantokyvyn rajoissa



Muutos syntyy järjestelmätasolla:
* hyvinvointi tavoitteeksi 
* luontopääoma perustaksi
* järjestelmät keinoja
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Näetkö tulevaisuuden 

vaaleanpunaisena 

vai mustana?



• Kestävyysmurrosten esteenä on hidasteita 
ja harhapoluille ohjaavia suuntaviittoja, 
joista on nyt päästettävä irti.

• Onnistuaksemme tarvitsemme mukaan 
kaikki yhteiskunnan toimijat mediasta 
finanssialaan.

• Valtionhallinnolla on suuri rooli viitoittaa 
tietä.

Tarvitsemme nopean muutoksen ja uuden 
positiivisen tulevaisuudenkuvan



• Hankaluusharhassa kestävyysmurros nähdään toisiinsa 

arvaamattomasti kytkeytyvien haasteiden hankalana kimppuna 

Tarvitaan

• jaettuja kokemuksia siitä, että kestävyys tarkoittaa entistä 

helpompaa, mukavampaa ja toimivampaa ympäristöä, kuten 

planetaarinen terveys, siirtymä kasvisproteiineihin, onnistuneet 

murrostilanteet.

Hankaluusharha



• Jatkuvuusharhassa rakennetaan huomista eilisen saumattomaksi 

jatkumoksi, eikä osata kuvitella radikaalisti muunlaisia tulevaisuuksia. 

Tarvitaan

• tulevaisuustietoisuuden vahvistamista, jolla voidaan luoda ymmärrystä 

vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, toimijuutta muutosten edessä, kykyä 

systeemiseen ajatteluun ja huolenpitoa toisista.

Jatkuvuusharha

papu.net



• Jatkuvuusharhaan liittyy myös kuvitelma siitä, että pystymme samanaikaisesti 
kasvattamaan taloutta ja pienentämään ympäristön kuormaa. 

Tarvitaan

• Yhteistä ymmärrystä, että hyvinvoinnin irtikytkentää talouskasvusta tai 
ympäristökuormituksesta ei voi saavuttaa nopeasti. 

• bruttokansantuotteen rinnalle nykyistä kattavampia ja realistisempia talouden mittareita 

• jämäkkää julkista ohjaamista myös kansainvälisellä tasolla läpinäkyvyyden varmistamiseksi

• uudenlaisten hyvinvoinnin käsitteiden - kuten planetaarisen terveyden- operationalisointia

Irtikytkennän illuusio
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Hyvinvointia edistävä talous ja 

työ sekä kestävä kulutus
➢ Tuodaan luontopääoma ja 

inhimillinen pääoma talousajattelun 

keskiöön

➢ Omaksutaan ja valtavirtaistetaan

kestävämpiä kulutus- ja 

tuotantotapoja

➢ Varmistetaan hyvän työelämän 

toteutuminen ja osaava työvoima

Hyvinvointi, terveys ja 

yhteiskunnallinen 

osallisuus
➢ Panostetaan 

ennaltaehkäiseviin rakenteisiin 

ja saavutettaviin palveluihin

➢ Vahvistetaan osallisuutta

➢ Valtavirtaistetaan

hyvinvointitalousajattelua

Hyvinvointia edistävä 

ruokajärjestelmä
➢ Parannetaan ruokaketjun 

ympäristökestävyyttä

➢ Kestävöitetään ruoan 

kulutusta ja 

kulutustottumuksia

Kestävän 

kehityksen 

toimikunnan 

strategia 2022-

2030
”Luonnon kantokyvyn 

turvaava, hyvinvoiva ja 

globaalisti vastuullinen 

Suomi”
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Hyvinvointia edistävän talouden 

ytimessä on luontopääoman ja 

inhimillisen pääoman 

vahvistaminen
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Tulevaisuuden hyvinvoinnin 

rakennamme ekososiaalisen 

sivistykselle, joka vaikuttaa 

siihen, miten ja mitä

• tutkimme, 

• opetamme ja   

• toimimme kansalaisina 



• ”Ekososiaalisesti sivistynyt kansalainen on 
kestäviin elämäntapoihin ja kulttuurin johtavan 
yhteiskunnallisen muutoksen toimeenpanija 
siten, että elämän ekologinen perusta kestää ja 
ihmisoikeuksien toteutumisen edellytykset 
säilyvät.

• Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja: vapaus, 
vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys.

• Ekososiaalisen ajattelun lähtökohtana on 
systeemiajattelu: ihminen on yhteydessä 
luontoon ja toisiin ihmisiin.”

Ekososiaalinen sivistys
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Syke.fi



• Vaikka vakaassa toimintaympäristössä päätöksenteon rutiinit 
auttavat toimimaan tehokkaasti, murrosvaiheessa on irtauduttava 
vanhasta, jotta voidaan ratkaista uudenlaisia haasteita.

• Tarvitaan uudenlaista tietoa sekä uudenlaisia tiedontuotannon ja 
soveltamisen tapoja.

• Eri toimijoita aidosti kuuntelevan yhteisen keskustelun perustaksi 
tarvitaan monitieteistä ja laaja-alaista tutkittua tietoa. 

• Tarvitaan tulevaisuusorientaatiota ja ohjausta sekä uusia käytänteitä, 
rutiineja, seurantaa

Tiede ja tutkimus tuovat ymmärrystä menneestä ja 
työkaluja tulevaisuusvaihtoehtojen mahdollisuuksien ja 
riskien arviointiin
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Materiaali- ja 

rahavirtojen 

läpinäkyväksi 

tekeminen

Uusien teknologioiden 

vaikuttavuuden arviointi

Uudet innovaatiot 

käyttäytymistieteiden 

näkökulmasta

Uusien hallinta- ja 

toimintatapojen 

kokeilut

Sivuvaikutusten 

arviointi ja 

ennakointi 

Tulevaisuuden 

tutkimus: 

kulttuurintutkimus, 

vaihtoehtojen 

tunnistaminen ja 

arviointi; historia 



• Varhaisiän positiivinen, kannustava elinympäristö 

• Laadukas formaali että epäformaali opetus

• Elinikäinen oppiminen

Koulutuksesta oppimiseen
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• Kulttuurinen rohkeus perustuu järjestelmätason muutokseen -
miten toimimme yhdessä, miten syömme, liikumme, asumme, 
opimme, tuemme, keskustelemme, kunnioitamme jne.

• Ihmisen luontosuhteen uudelleenmäärittäminen

• Se miten me ihmiset toimimme ei ole suoraan johdettavissa 
tietämyksestämme, ymmärryksestämme, arvoistamme tai 
asenteistamme

• Käyttäytymisen muutos edellyttää laajaa yhteiskunnallista dialogia, 
uusien rutiinien opettelua, yhdessä ja yksin: kokeilut, kulttuurinen 
muutos

Kulttuurinen murros oleellinen osa kestävyysmurrosta
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25 Mitä väliä 

vaikka 

lajit 

katoavat?

Päättäjillä suuri vastuu 
hyvinvoinnin 
tuottamisen 

kestävyydestä



Tervetuloa tulevaisuuden hyvinvoinnin talkoisiin

eeva.furman@gov.fi


