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Vahvat ympäristöarvot ja yhteys 
kestävään liiketoimintaan

- Tämä on tiivistelmäversio, lähteet ja käsitteet löytyvät tarkemmin 
laajassa selvityksessä (ota yhteys tekijään)
- Peilaten vuoden 2030 Suomeen
- Sitran megatrendit

1. Vain ympäristövastuulliset yritykset menestyvät
2. Isot investoijat näyttävät suuntaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiselle 
3. Sertifikaatit osana ratkaisua 
4. Eettinen kuluttaminen
5. Väestörakenteen muutoksen takia kilpailu 
osaavista ja kyvykkäistä työntekijöistä kovenee 
6. Kaupungistuminen ja valosaaste osa 
ympäristöhaasteita
7. Teknologia sulautuu kaikkeen tekemiseen
8. Vastuullisuudesta globaali kilpailuetu 
9. Työn uudelleen määrittely tulevaisuudessa 
10. Omistustaloudesta jakamistalouteen
11. Kestävän hyvinvoinnin mittarit 
12. Ekososiaalinen sivistys 



PANELISTIT

Vahvat ympäristöarvot ja 
yhteys kestävään liiketoimintaan

Panelisteiksi kutsuin verkostoni ympäristövastuusta kiinnostuneita 

ammattilaisia ja/tai substanssiosaamista ja kiinnostusta omaavia 

tahoja/yrityksiä/organisaatioita, joilla on vaikuttavuutta tai tahtoa 

toimia ympäristövastuun edistäjinä.

PANEELIN KOOSTUMUS:

Yritykset 27

Järjestöt 4

Ympäristöalan asiantuntijat 5

Koulutus ja kasvatus 4

Tutkimus ja tiede, Valtionhallinto (ministeriö) 4

Kuntatalous 2 



- Luontokato

- Ilmaston lämpeneminen

- Väestön ikääntyminen 

Työvoimapula; ammattitaito

- Arvoketjun läpinäkyvyys

-Tavaraa tuotetaan/

kulutetaan tarpeettomasti

- Ihmiset voivat huonosti   

työpaikoilla

- Eettinen maksaa

- Pienillä ei varaa investoida

- Tulevaisuuden lukutaito

- Datan haitat/päästöt

VAHVAT YMPÄRISTÖARVOT JA YHTEYS KESTÄVÄÄN LIIKETOIMINTAAN

Ratkaisu VaikutusOngelma

- Ekososiaalinen sivistys

- Uudet hyvinvoinnin mittarit

- Finanssi- ja luontopääoma 

yhdistäminen

- Vastuullisuustietoisuus, 

yhteiskehittäminen

- Tulevaisuusennakointi

- Sidosryhmäkyselyt, selvitykset

- Jakamis-, kohtuu- ja omatunto-

talous

- Vihreä talous

- Sidosryhmäoppaat rahoittajia, 

sijoittajia ja sidosryhmiä varten

- Tulevaisuuden muutoksen ennakointi 

- Pitkä aikajänne

- Ympäristövaikutus; planetaaristen 

rajojen kunnioittaminen 

- Hyvinvointi keskiössä

- Ei rahamääräiset mittarit/ekologinen ja 

sosiaalinen/ekosysteemipalvelut

- Vastuulliset menestyvät kestävästi

- Rahoittajat ja sijoittajat näyttävät vihreää 

valoa

- Positiivinen sidosryhmävaikutus

- Vastuullisuus näkyy kilpailutuksissa 

Yrityksen kilpailukyvyn paraneminen

- Yrityksen  liiketoiminta- ja kansainvälisen 

kasvun edellytysten paraneminen



Parhaimmillaan tapahtuu seuraavaa
suuntaa; joitakin nostoja ja löydöksiä

Uusille kestävän hyvinvoinnin mittareille on ominaista 
pitkä aikajänne sekä kestävän talouden, työn ja sitä 
seuraavan hyvinvoinnin huomiointi eri ulottuvuuksissa, 
ilman rahamäärettä. 

Hyvinvointia on yhteisöllisyys, tulevaisuuden lukutaito, 
rikas kulttuuri, turvallinen ja terveellinen arki ja 
elinvoimainen luonto, ja näitä arvoja ei huomioida tällä 
hetkellä tarpeeksi.

Ekososiaalinen sivistys on ajattelua, joka uudistaa 
maailmansuhdettamme ja käsitystämme ihmisyydestä 
ja tavoittelemisen arvoisesta elämästä. 
Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja muodostuu 
vapaudesta, vastuullisuudesta, kohtuullisuudesta ja 
ihmistenvälisyydestä.



1. Vain ympäristövastuulliset yritykset menestyvät
Ympäristövastuulliset yritykset ovat selkeänä enemmistönä vastuullisten yritysten ranking-kärkitilastoissa 

vuonna 2030, mikä osoittaa, että ympäristövastuu on yritysvastuun merkittävä painopistealue Suomessa.



Vain ympäristövastuulliset yritykset menestyvät

● Tulevaisuudessa vastuullisuus on yritysten elinehto, jos yritys haluaa pysyä kilpailussa mukana. 
Ympäristön huomioon ottavat yritykset todennäköisesti menestyvät paremmin kuin muut, osin 
mainesyistä, mutta ennen kaikkea riskien ennakoinnin ja niihin varautumisen vuoksi. Yrityksen 
vastuullisuutta tarkkailevat yrityksen sidosryhmät eli asiakkaat, rahoittajat, työntekijät ja yhteistyötahot. 
Olemme vastuullisuuden uudelleen määrittelyn kynnyksellä: vastuullisuuteen ei enää riitä se, että 
tarkastellaan, MITEN asioita tuotetaan. Sen sijaan oleelliseksi kysymykseksi muodostuu se, MITÄ asioita 
tuotetaan.

● Ympäristövastuullisuus tulee kasvamaan entisestään, ja luontoarvot sekä luontokato tunnistetaan 
ilmastonmuutoksen rinnalla. Elvytystoimien myötä suunta on vahvasti kohti kestävää kehitystä. Yleinen 
mielipide ohjaa toimintaa ja muutokset voivat olla hyvin nopeita. Arvojen muutos on ratkaisu. 

● Tärkein vauhdittaja tälle kehitykselle on investointien ohjautuminen mitattavasti ja läpinäkyvästi 
vastuullisiin yrityksiin. Tulevaisuudessa tulee olemaan entistä tarkempia mittareita liiketoiminnan 
todellisten ympäristövaikutusten arvioimiselle ja se mahdollistaa "luontokirjanpidon", jossa 
ympäristövaikutukset tulevat mukaan taseeseen. 

● Ympäristövastuu nousee myös esimerkiksi kilpailutuksissa. Kaupunki saattaa velvoittaa yritykset 
kertomaan tavastaan toteuttaa ympäristövastuullisuuttaan. Yritykset, jotka eivät täytä kannattavuuden 
kriteereitä, eivät ole oikeutettuja erilaisiin yhteiskunnan yritysten tukimuotoihin.



Vastuullisuuteen ei enää riitä se, 
että tarkastellaan, MITEN asioita 
tuotetaan. Sen sijaan oleellisiksi 

kysymykseksi muodostuu se, MITÄ 
asioita tuotetaan.



2. Isot investoijat näyttävät suuntaa ilmastonmuutoksen hillitsemiselle
Suurten instituutiosijoittajien varat ohjautuvat 100 % vähähiilisiin kohteisiin vuonna 2030.



Ilmastonmuutos muuttaa rahavirtojen suuntaa

● Institutionaalisille sijoittajille yritysten toiminnan ympäristöeettisyys on vahva suunta tänä päivänä. Raha 
mahdollistaa myös nopeampia etenemisiä ilmastonmuutoksen ratkaisuissa. Sijoittajilla on hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa yritysten jatkotoimintaan ympäristövastuun osalta.

● Uusissa vähähiilisissä tai pikemminkin hiilivapaata yhteiskuntaa rakentavissa sijoituskohteissa ei ole kysymys 
vain korkeista kasvuodotuksista, vaan riskien hallinnasta (vakuutuslaitosten ja luotonantajien rooli). Mikäli 
vähähiilisiin kohteisiin sijoittaminen arvioidaan imago- tai muista syistä kannattavaksi tai mikäli se 
lainsäädännön vuoksi on pakollista, rahat menevät niihin. Vaikka raha suuntautuukin yhä enenevässä 
määrin vähähiilisiin kohteisiin, niin lyhyeksi myyminen suuntautuu tuottoa tuottaviin kohteisiin 
muutoksessa. 

● Tärkeää on luoda selkeät, läpinäkyvät kriteerit investointien ilmastovaikutuksille. 



3. Sertifikaatit osana ratkaisua

Kaikilla ympäristövastuun kriteerit täyttävillä suomalaisilla yrityksillä on hyväksytty 
kolmannen osapuolen auditoima sertifikaatti vuonna 2030.



Sertifikaatit osana ratkaisua

● Sertifiointi tukee yritystä tavoittelemaan ympäristövastuullista toimintaa. Sertifioidun prosessin ja 
säännöllisen auditoinnin avulla yritykset ja henkilökunta voivat lisätä omaa tietoisuutta ympäristöasioista 
ja muuttaa yrityksen ja henkilökohtaisen elämän käytänteitä ilmastoviisaaseen suuntaan. Sertifiointi 
edistää tietoa ja taitoa sekä positiivisia toimenpiteitä. Se myös auttaa ja helpottaa kuluttajien ja 
asiakkaiden valintoja. 

● Lisäksi merkitystä on tietojärjestelmien kehittymisellä. Verifioidut sertifioinnit vaativat joko paljon työtä 
tai automaatiota ja läpinäkyvyyttä datan käsittelyyn. 

● Haasteena on sertifiointien uskottavuus. Jos kaikilla alan toimijoilla on sertifikaatti, se kärsii inflaation. 
Ulkopuolisia auditointeja käytetään, mutta eri sertifikaattien rooli vähenee jatkossa 
ympäristölainsäädännön kiristyessä. Harkitsemattomasti laaditut sertifikaatit saattavat muodostua jopa 
kestävän kehityksen esteeksi ja kääntyä itseään vastaan.



Kestävät ja eettiset tuotteet ja palvelut ovat hyvin trendikkäitä vuonna vuonna 2030 ja 

yli 50 % kuluttajista ovat valmiita maksamaan lisähintaa eettisyydestä.

4. Eettinen kuluttaminen 



Eettinen kuluttaminen 

● Miten kuluttamatta jättämisestä saataisiin trendikästä, kun se ei tuo kenellekään bisnestä?

● Kulutuksen vähentäminen tai kohtuullistaminen olisi hyvä ratkaisu ja se, että eettisyys ja ekologisuus 
saadaan tehtyä näkyvämmäksi ja tuntuvammaksi esimerkiksi laadussa ja terveellisyydessä. Kuvat 
tuotanto-oloista ja henkilöityminen (kuvia työntekijöiden ja eläinten oloista) voisivat olla osa 
ratkaisua. Tuotteen hinnoittelun läpinäkyvyys voisi auttaa päättämään kenelle rahat päätyvät. Ainoa 
tie on kulutuksen radikaali vähentäminen.

● Osa kuluttajista valitsee lompakon eikä vastuullisuuden perusteella. Emme yksinkertaisesti pysty 
shoppailemaan itseämme ulos kriisistä. Tämän trendin vahvistumista ei pidetä erityisen 
todennäköisenä, jos se on edelleen sidoksissa kulutuksen kasvuun. Ongelma on myös se, että 
eettinenkin kuluttaminen on kuluttamista.



Väestörakenteen muutoksen takia kilpailu osaavista ja kyvykkäistä työntekijöistä kovenee 
tulevaisuudessa ja yritysten vastuullisuus on yksi kestävimpiä sitouttamisen keinoja vuonna 2030.

5. Väestörakenteen muutoksen takia kilpailu osaavista ja kyvykkäistä 
työntekijöistä kovenee 



Miten kuluttamatta 
jättämisestä saataisiin 

trendikästä, kun se ei tuo 
kenellekään bisnestä?



Väestörakenteen muutoksen takia kilpailu osaavista ja kyvykkäistä työntekijöistä kovenee

● Työnantajamielikuva on yksi tärkeimpiä syitä sille, miksi yritysten pitäisi sitoutua yritysvastuuseen. 
Erityisesti nuorten osalta on tunnistettu arvojen ja vastuullisuuden merkitys työmarkkinoilla. Työn 
merkityksen kysymys on keskeinen. Parhaat tekijät asettavat arvot ja tarkoituksen jo nyt korkealle. 
Tärkeänä osa-alueena nähdään yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja kehityksen mahdollistuminen.

● Välttämättömänä nähdään ulkomainen työvoima. Samalla on tärkeää tuottavuuden nostaminen 
robotisaation avulla. Nämä kaksi trendiä vaikuttavat tänä vuosikymmenenä.

● Kysymys on myös aluepolitiikasta; väestöryhmät ja alueet polarisoituvat. Uusi "normaali" on tuonut 
mukanaan etätyön, eikä työnteko ole kaikilla toimialoilla enää paikkasidonnaista. Yritys voi sijoittua myös 
maaseudulle tai kaupunkikeskusten ulkopuolelle, jolloin verotuloja kertyy myös pienemmille 
paikkakunnille. Se on ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa.

● Julkisyhteisöiden, kuten valtion, kuntien ja kaupunkien on ensin muutettava omia toimintatapojaan 
ennen kuin yrityksiä voidaan alkaa rankaisemaan valo- ja melusaasteen tuottamisesta. Uusiin 
kaupunginosiin esim. Helsingissä rakennetaan valotaidetta, joten se on ristiriidassa tämän kanssa.

● Täydennysrakentaminen on lisännyt melun ja valon määrää etenkin kasvukeskuksissa. Kun maailma 
urbanisoituu ja 24/7 voimistuu, niin tarkoittaa, että melua ja valoa on yhä enemmän. Olisi hyvä 
lähtökohta, että saastuttaja maksaa, tai vähintään menettää tuet. Toisaalta tähän varmasti syntyy hyviä 
innovaatioita tai liiketoimintaa estämään tätä, kuten Framery. 

● Verrattuna muihin ympäristövastuullisiin teemoihin tämä näkyy trendeissä ehkä vähiten.  
Ympäristörikokset ovat pitkään olleet niitä, joista rangaistukset ovat olleet mitäänsanomattomia. Suunta 
on muuttumassa.



6. Kaupungistuminen ja valosaaste osa ympäristöhaasteita

Vuonna 2030 yritys saa merkittäviä rangaistuksia, mikäli se aiheuttaa melu- tai valosaasteongelmia 
tekemisellään.



Kaupungistuminen ja valosaaste osa ympäristöhaasteita

● Julkisyhteisöjen, kuten valtion, kuntien ja kaupunkien, on ensin muutettava omia toimintatapojaan ennen 
kuin yrityksiä voidaan alkaa rankaisemaan valo- ja melusaasteen tuottamisesta. Uusiin kaupunginosiin 
esimerkiksi Helsingissä rakennetaan valotaidetta, joten se on ristiriidassa tämän kanssa.

● Täydennysrakentaminen on lisännyt melun ja valon määrää etenkin kasvukeskuksissa. Kun maailma 
urbanisoituu ja 24/7-elämäntyyli voimistuu, se tarkoittaa, että melua ja valoa on yhä enemmän. Olisi hyvä 
lähtökohta, että saastuttaja maksaa, tai vähintään menettää tuet. Toisaalta tähän varmasti syntyy hyviä 
innovaatioita tai liiketoimintaa estämään tätä, kuten Framery. 

● Verrattuna muihin ympäristövastuullisiin teemoihin tämä näkyy trendeissä ehkä vähiten.  
Ympäristörikokset ovat pitkään olleet niitä, joista rangaistukset ovat olleet mitäänsanomattomia. Suunta 
on muuttumassa.



7. Teknologia sulautuu kaikkeen tekemiseen

Yritysvastuulaki valvoo tiukasti yritysten datan käyttöä suhteessa ympäristövaikutuksiin 
vuonna 2030.



Teknologia sulautuu kaikkeen tekemiseen

● Teknologia vaikuttaa hyvässä ja pahassa. Internetin kasvihuonekaasupäästöt koostuvat pääasiassa kahdesta 
osasta: fyysisten tietokoneiden, älypuhelinten ja palvelinten tuottamisesta ja kuljettamisesta, sekä käytössä 
olevien laitteiden ja dataa varastoivien palvelimien jatkuvasta lataamisesta ja pyörittämisestä.

● Internetissä toimivat jätit ovat viimeisiä, joita voidaan saada kuriin, ja tavallinen ihminen tai yrittäjä tuskin itse 
vapaaehtoisesti vähentää netissä surffaamistaan. Datan käyttö on noussut tärkeäksi aiheeksi erityisesti GDPR-
direktiivin tulon jälkeen. Sen merkitystä tarkastellaan vahvemmin muista kuin ympäristövastuun suunnista, 
esimerkiksi eettisten kysymysten osalta. Datan käytön valvominen suhteessa ihmisten terveyteen, sosiaalisiin 
vuorovaikutustaitoihin, muiden ihmisten huomioon ottamiseen, läsnä olemiseen, ajankäyttöön ja muihin 
riskeihin on kiireellistä. 

● Tätä ei mielletä vielä ympäristövastuun alueelle, vaan dataa käytetään huolettomasti ja kuluttajien osalta 
erityisesti ylitsevuotavaisesti viihdekäyttöön. Ehkä mielipidepäästöjä somessa joudutaan rajoittamaan jossakin 
vaiheessa. 

● Energiansäästötoimet ja hiilineutraaliuteen tähtäävä lainsäädäntö pakottavat isoja datavirtoja pyörittäviä 
yrityksiä ja suoratoistopalveluita kehittämään palvelujen teknistä toteutusta vähähiilisemmiksi ja 
energiatehokkaammiksi. 

● Tekoälyn käytön laajeneminen tulee vahvistamaan tätä kehitystä. On olemassa todellinen vaara, että se hyvä 
mikä datalla ja teknologialla on saavutettavissa, kääntyy itseään vastaan. Ilman globaalia ohjausta on riski, että 
datavarastot siirtyvät halvimman energian ja matalimman sääntelyn markkinoille.



Vuonna 2030 yrityksien on avattava koko tuotantoketjunsa, jolloin kuluttajat voivat luottaa 
vastuullisiin valintoihinsa. 

8. Vastuullisuudesta globaali kilpailuetu



Vastuullisuudesta globaali kilpailuetu

● Halpavaateketjun vaatteissa saattaa lukea "vastuullisesti valmistettu", joka sotii erittäin paljon aidosti 
vastuullisten yritysten yrittäessä kertoa koko tuotantoketjustaan kuluttajalle. Tiedon saanti 
arvoketjusta ja vastuullisuudesta on vaikeaa. 

● Tulee uusi yrityksiä, jotka auttavat kuluttajia tekemään helposti vastuullisia valintoja yritysten 
tarjoaman datan avulla. Arvoketjuun eräs ratkaisu olisi vähemmän välikäsiä toteuttava malli, joka taas 
vaatii mahdollisesti volyymiä toteutuakseen. Arvoketjujen avaaminen läpinäkyväksi on kuluttajan 
käyttäytymisen yksi muutosmahdollisuus. 



9. Työn uudelleen määrittely tulevaisuudessa

Ekologista ja sosiaalista kestävyyttä tuova työ määritellään viralliseksi työksi vuonna 2030 riippumatta siitä,
onko se nykyisen rahatalouden tai palkkatyön piirissä.



Työn uudelleen määrittely tulevaisuudessa

● Talkootyö voi olla yhtä tuottavaa yhteiskunnan kannalta kuin kallis palkkatyö. Mielipiteitä on sen 
puolesta, että tulee olla myös yhteisöjen luomaa kestävyyttä ilman työn määritelmää.

● Hybridimalliin pääseminen voisi tarkoittaa valikoivaa kansalaispalkkaa, jota olisi tässä muodossa 
helppo kannattaa. 

● Tähän pääsemiseksi tarvitaan talousajattelun ja talouden mittareiden radikaalia uudistamista. 
Sitten, kun onnistumme määrittelemään talouden yhteistä hyvää lisäävänä toimintana, joka kattaa 
pelkän rahatalouden sijaan kaikki inhimillisen aktiivisuuden kentät, voimme löytää 
todennäköisemmin ratkaisuja, jotka johtavat talouden ja ympäristöhaitan aitoon irtikytkentään.



Kun onnistumme määrittelemään 
talouden yhteistä hyvää lisäävänä 

toimintana, joka kattaa pelkän 
rahatalouden sijaan kaikki inhimillisen 
aktiivisuuden kentät, voimme löytää 
todennäköisemmin ratkaisuja, jotka 

johtavat talouden ja ympäristöhaitan 
aitoon irtikytkentään.



10. Omistustaloudesta jakamistalouteen 



Omistustaloudesta jakamistalouteen

● Hyvän elämän tavoittelu voi olla muuta kuin materiaalisen vaurauden lisäämistä.

● Ympäristövastuun tietoisuus lisääntyy koko ajan ja kohtuullisuus on tulevaisuudessa yhä useamman 
ihmisen tietoinen valinta, iästä riippumatta.

● Kun tarkastelemme samanaikaisesti sitä, mitä oikeasti tarvitsemme ja miten voimme saada tarvittavan 
palvelun, olemme kestävyyden ytimessä. 



Hyvän elämän tavoittelu voi 
olla muuta kuin 

materiaalisen vaurauden 
lisäämistä.



11. Kestävän hyvinvoinnin mittarit

Tärkeimmäksi yhteiskunnan tilan mittariksi on vuonna 2030 noussut kestävän hyvinvoinnin ei-rahamääräiset 
mittarit, jolloin rahamääräiset mittarit, kuten BKT, GPI ja ISEW ovat menettäneet merkitystään.



Kestävän hyvinvoinnin mittarit

● Globaalin markkinatalouden rinnalla hyvinvointia luodaan kaiken aikaa paikallisyhteisöjen (kunta, valtio) 
ja ydintalouksien (kotitaloudet, yhteisöt) toimesta. Luonnonvarat ehtyvät, joten ekologisia ja eettisiä 
malleja on kehitettävä. Nykyiset rahan mittarit eivät ota huomioon vaurautta, joka kasvaa luonnon 
elinvoimaisuudesta sekä sivistyksestä ja ihmisten välisten suhteiden laadusta. Ne eivät ota huomioon 
myöskään erilaisia tapoja tehdä työtä ja tuottaa arvoa yhteiskuntaan. Uusille kestävän hyvinvoinnin 
mittareille on ominaista pitkä aikajänne ja kestävän talouden, työn ja sitä seuraavan hyvinvoinnin 
huomiointi eri ulottuvuuksissa, ilman rahamäärettä.

● Nykyisiä talouskasvun kehitystä kuvaavia rahamääräisiä mittareita ovat BKT, GPI, ISEW. Näiden 
mittareiden avulla tarkastellaan yritysten taloutta neljännesvuosittain (puhutaan kvartaalitaloudesta).
BKT = Bruttokansantuote on kotimaisen tuotannon mitta kansantaloudessa.
GPI = Global Peace Index mittaa yhteiskunnan vakautta ja rauhallisuutta. 
ISEW = Kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (Index of Sustainable Economic Welfare). ISEW ottaa 
huomioon kuluttajien hyvinvoinnin tasoon vaikuttavat tekijät kattavasti rahamääräisinä. Painotuksen 
taustalla on oletus, että tulonjaon tasaisuus lisää yhteiskunnan hyvinvointia.



Kestävän hyvinvoinnin mittarit – Delfoi-raportin tekijän nostot

● Kestävä kehitys määritellään pyrkimykseksi taata tuleville sukupolville vähintään yhtäläiset elämisen 
mahdollisuudet ja hyvinvointi kuin mitä meillä on. 

● Uusille kestävän hyvinvoinnin mittareille on ominaista pitkä aikajänne ja kestävän talouden, työn ja sitä 
seuraavan hyvinvoinnin huomiointi eri ulottuvuuksissa, ilman rahamäärettä. 

● Hyvinvointia on yhteisöllisyys, lukutaito, rikas kulttuuri, turvallinen ja terveellinen arki ja elinvoimainen 
luonto, ja näitä arvoja ei huomioida tällä hetkellä tarpeeksi.

● Dasguptan raportti on käynnistänyt hyvän muutoksen tähän suuntaan.
Mitä Dasguptan raportti sanoo luonnosta ja taloudesta? – BIOS

● Jos talousajattelussa mentäisiin enemmän donitsitalouden suuntaan, niin tämä olisi mahdollista.

https://bios.fi/dasguptan-raportti/


12. Ekososiaalinen sivistys

Suomalaisten yritysten läpileikkaus yritysvastuun tilasta osoittaa yli 80 % yrityksistä omaavan
ekososiaalisen sivistyksen arvopohjan vuonna 2030. 



Ekososiaalinen sivistys

● Ekososiaalinen sivistys on ajattelua, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja käsitystämme ihmisyydestä 
ja tavoittelemisen arvoisesta elämästä. 

● Ekologinen arvonmuodostus perustuu yhteisöllisiin ja systeemisiin näkökulmiin, joissa ihmisen toimintaa 
tarkastellaan kestävän sosiaalisen ja luonnonympäristön kehityksen kautta. 

● Arvojen murroksessa voidaan puhua käsitteestä ekososiaalinen sivistys, joka on inhimillisen kasvun 
kautta saavutettua ymmärrystä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat ihmisen riippuvuuteen 
luonnosta ja toisista ihmisistä. Ekososiaalinen sivistys esittää sivistysprosessille ekososiaalisen suunnan, 
sivistyksen ideaalin. Ekososiaalisesti sivistynyt kansalainen on kestäviin elämäntapoihin ja kulttuurin 
johtavan yhteiskunnallisen muutoksen toimeenpanija siten, että elämän ekologinen perusta kestää 
(ekologinen hyvän elämän ehto) ja ihmisoikeuksien toteutumisen edellytykset säilyvät (sosiaalinen 
hyvän elämän ehto). Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja muodostuu vapaudesta, vastuullisuudesta, 
kohtuullisuudesta ja ihmistenvälisyydestä.



Ekososiaalinen sivistys

● Ekososiaalinen sivistys on ajattelua, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja käsitystämme 
ihmisyydestä ja tavoittelemisen arvoisesta elämästä. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja muodostuu 
vapaudesta, vastuullisuudesta, kohtuullisuudesta ja ihmistenvälisyydestä.

● Ilmastonmuutoskeskustelu ja toimenpideohjelmat ovat tuoneet yleiseen tietoisuuteen luonnon 
haavoittuvuuden. Ekososiaalinen sivistyksen suuntainen arvopohja on ratkaisu sivilisaatiomme 
tulevaisuuden turvaamiseen. 

● Tarvitaan enemmän systeemistä ajattelua ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Nyt käy usein niin, että 
kun yhtä nurkkaa lähdetään korjaamaan, aiheutetaan ongelmia toisaalle. Tarvitaan kykyä myös 
haastaa nykyisiä ajattelu- ja toimintamallejamme. Tarvitaan tulevaisuuden lukutaitoa, mutta ennen 
kaikkea yhteiskehittäjyyttä edistäviä toimintamalleja sekä -kulttuuria. 

● Olisi hyvä painottaa myös ympäristöherkkyyttä eli empaattista kykyä aistia ja havainnoida ympäristöä 
- aistien, havaintojen ja mielikuvituksen merkitystä esteettisen ympäristökasvatuksen kontekstissa. 
Maailma muutetaan ajattelemalla toisin.

● Yritystoiminnan lähtökohdat pitäisi määräytyä hyvän elämän edistämisen, eikä voiton tavoittelun 
logiikan ohjaamana. Ekososiaalisessa sivistyksessä talous on väline toteuttaa ihmisyyttä ja toimintaa 
planetaaristen rajojen sisällä. 



Linkki Ekososiaalinen sivistys, Erkka Laininen, Okka-säätiö: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ikb4nxxYkM0

https://www.youtube.com/watch?v=Ikb4nxxYkM0


Delfoi on koeteltu ja 
vaiheistettu tekniikka hankkia 
ennakointitietoa tavalla, jossa 

tulevaisuustiedon laatu 
varmistetaan 

asiantuntijalähtöisyydellä, 
argumentoinnilla ja 

keskustelulla. 

Delfoi-prosessin kulku kuvataan 
kuviossa 1.
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