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” Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”

(WCED 1987: Our common future. Oxford University Press.)

” Ihmiset ovat kestävän kehityksen keskiössä. Heillä on 
oikeus terveelliseen ja tuotteliaaseen elämään 
sopusoinnussa luonnon kanssa.”

(Rion julistuksen ensimmäinen periaate, 1992)

Kestävän kehityksen määritelmiä
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Ekologinen kestävyys
• Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja 
aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon 
kestokykyyn.

• Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä 
asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

• Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen 
noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien 
toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön 
puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja 
kustannukset. 

• Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja 
haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset 
peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.
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Taloudellinen kestävyys
• Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista 

kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai 
varantojen hävittämiseen. 

• Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille.
Siihen pitkäjänteisesti tähtäävä talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet 
kansallisen hyvinvoinnin vaalimiselle ja lisäämiselle.

• Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan 
tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia 
kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. 

• Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista 
kestävyyttä vaalivat mekanismit taas auttavat osaltaan lievittämään 
niitä vaikeuksia, joita nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa voi 
syntyä.
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Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

• Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on 
taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.

• Yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, 
sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat 
maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä 
vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Näihin haasteisiin 
vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että 
kansainväliseltä yhteisöltä.

• Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja 
muu yhteiskunnan kehitys edistää maan asukkaiden hyvinvointia.

• Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys ekologisen 
kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle.
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fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys
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• Päämääränä turvata myös tulevien 
sukupolvien hyvinvointi

• Paikallisuus ja maailmanlaajuisuus
• Päätöksenteossa huomioidaan

– Ympäristö
– Ihminen
– Talous

Kestävä kehitys

Laura Vertainen, BTI10.10.2022
Kuva: mtt.fi



Mikki Hiiri –malli
Heikointa kestävyyttä vai todellisuutta?



Lähde: http://www.degrowth.fi/2012/09/degrowth-luento-ymparisto-ja.html



Lähde: Luke 2022: Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-502-6

Kestävyyden donitsimalli

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-502-6


Voiko kasvu olla kestävää?
Dalys rules:
• Renewable resources - e.g., groundwater, biomass - must be used no 

faster than the rate at which they regenerate.
• Nonrenewable resources - e.g., minerals, fossil fuels - must be used no 

faster than renewable substitutes for them can be put into place.
• Pollution and wastes must be emitted no faster than natural systems 

can absorb them, recycle them, or render them harmless.
“If resources could be created out of nothing, and wastes could be annihilated into 
nothing, then we could have an ever-growing resource throughput by which to 
fuel the continuous growth of the economy. But the first law of thermodynamics 
says NO. 
Or if we could just recycle the same matter and energy through the economy 
faster and faster we could keep growth going. The circular flow diagram of all 
economics principles texts unfortunately comes very close to affirming this. But 
the second law of thermodynamics says NO.” [Daly, 2009]
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• Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter)
– oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen 

nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät 
eettiset perusperiaatteet

– tärkeimmät päämäärät  siirtyminen kestävän 
kehityksen mukaisiin elintapoihin ja kestävän 
inhimillisen kehityksen tukeminen

– Yli 4500 järjestöä allekirjoittanut, ns. soft law joka 
moraalisesti velvoittaa (ilman lain voimaa)

– Linkki: Earth charter ja Earth charter video

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Rio de 
Janeirossa
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http://earthcharter.org/
http://www.youtube.com/watch?v=PAWn8sBr-pY


• Biodiversiteettisopimus, UNCBD
– Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus
– Tavoitteena ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden 

sisältämien perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, 
kestävä käyttö sekä biologisten geenivarojen käytöstä saatavien 
hyötyjen oikeudenmukainen jako

– Hyväksyttiin vuonna 1992 Rio de Janeirossa, kansainvälisesti 
voimaan 1993

– Sopimuksen alainen metsätyöohjelma
• N. 130 toimenpide-ehdotusta käytännön toimenpiteisiin, 

jotka tukisivat sopimuksen tavoitteita 
metsäekosysteemeissä. 

• Suomessa Biologista monimuotoisuutta koskeva 
metsätyöohjelma
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• Aavikoitumissopimus, UNCCD United Nations
Convention to Combat Desertification 1994
– Velvoittaa sekä kehitys- että teollisuusmaita
– Tavoite 2008-2018: "to forge a global partnership 

to reverse and prevent desertification/land 
degradation and to mitigate the effects of drought 
in affected areas in order to support poverty 
reduction and environmental sustainability".

– Uusi tavoite: UNCCD 2018-2030 Strategic 
Framework (draft)
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http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.ykliitto.fi/aavikko/yktoiminta.htm
http://www2.unccd.int/sites/default/files/inline-files/ICCD_COP(13)_L.18-1716078E.pdf


Ilmastonmuutossopimus 1992, United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC

• tavoitteena vähentää maapallon lämpenemistä ja 
lieventää sen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin.
– Sopimuksen ratifioinut 192 maata
– Sopimukseen liittyy Kioton pöytäkirja, jonka 

ratifioineet maat sitoutuvat vähentämään vuosien 
2008–2012 kasvihuonekaasupäästönsä  alle tietyn
prosenttiosuuden vuoden 1990 päästöistä. 
Voimassa vuoteen 2020 asti
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• Agenda 21
– maailmanlaajuinen kestävän kehityksen 

toimintaohjelma 21. vuosisadalle
– Neljä kokonaisuutta:
1. kehityksen taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus,
2. luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö,
3. tärkeimpien toimijoiden roolin vahvistaminen sekä

4. toimeenpanon välineet (mm. lainsäädäntö, rahoitus, 
teknologian siirto ja koulutus) 
– Lisäksi suositellaan paikallisia kestävän kehityksen 

toimintaohjelmia (Local Agenda 21)
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• Rion julistus
– 27 kestävän kehityksen edistämisen periaatetta, 

mm. varovaisuusperiaate ja ympäristönäkökohtien 
yhdentäminen kaikkeen kehitykseen

– Englanniksi

– Rion julistus löytyy suomeksi Ympäristöministeriön 
ja Ulkoasiainministeriön julkaisusta ”UNCED: YK:n 
ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio de Janeiro 3. 
– 14.6.1992” (v. 1993, ISBN 951-47-7293-8). 27 
periaatetta sisältävä julistus on kirjassa liitteenä 
nro 1. 
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http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm


• 2012 YK, Rio de Janeiro, Brasilia
– Toistoa 1992 huippukonferenssille United Nations

Conference on Environment and Development:ille (UNCED) 
1992

• Kestävän kehityksen kolme tukipilaria ovat
– taloudellinen kehitys
– sosiaalinen kehitys 
– ympäristönsuojelu

RIO+20
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Ilmastosopimuksen osapuolten konferenssit
YK:n ilmastosopimuksen ylin päättävä elin on osapuolten konferenssi (Conference 
of the Parties, COP). Sen ensimmäinen istunto (COP 1) pidettiin Berliinissä vuonna 
1995, ja siitä lähtien COP-kokouksia on pidetty vuosittain.
• COP 21, COP/MOP 11 (Pariisi, Ranska 30.11.-11.12.2015) Suomen 

valtuuskunnan loppuraportti COP 21
• COP 22, COP/MOP 12 (Marrakech, Marokko 7.-18.11.2016) Suomen 

valtuuskunnan loppuraportti COP 22
• COP23 (Bonn, Saksa 5.-18.11.2017) Suomen valtuuskunnan loppuraportti 

COP23
• COP24 (Katowice, Puola 2.–14.12.2018 )  maailman valtiot sopivat yhteisistä 

säännöistä Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa varten vuodesta 2020 
alkaen. Suomen valtuuskunnan loppuraportti COP24 

• COP25 (Madrid, Espanja 2.–15.12.2019) Suomen valtuuskunnan loppuraportti
• COP26 (Glasgow, UK 1.-12.11.2021) Suomen  valtuuskunnan loppuraportti 
• COP27 (Sharm-el-Sheikh, Egypti, 6-18.11.2022) https://cop27.eg/#/

http://www.ym.fi/download/noname/%7b034F5FE3-7792-4C72-9B19-8013F62802F0%7d/116961
http://www.ym.fi/download/noname/%7bFB7AFA88-76E0-46B6-9626-F7C8C4A0142F%7d/124857
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixxICz_MjsAhVHPcAKHbjCBWQQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ym.fi%2Fdownload%2Fnoname%2F%257BAF49634E-ED69-49CF-B863-CF3A66048A51%257D%2F153915&usg=AOvVaw3t1W1qm8d3QQZiQbcySneR
https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Suomen+valtuuskunnan+loppuraportti+COP+26.pdf/afda3d24-3efc-096a-fc56-5b3e9eb3b32d/Suomen+valtuuskunnan+loppuraportti+COP+26.pdf?t=1638532656945
https://cop27.eg/#/


Pariisin ilmastokokous 2015 (COP21)
• Tulee voimaan 2020 Kioton pöytäkirjan voimassaolon 

päätyttyä
• Kaikille maille velvoitteita
• Tavoitteet:

• koko maailman päästöjen ja hiilinielujen tulee olla 
tasapainossa kuluvan vuosisadan jälkipuoliskolla. 

• Maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa 
selvästi alle kahteen asteeseen ja pyrkiä toimiin, joilla 
lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

• Pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutokseen 
sopeutumiselle.

• http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-ilmastokokouksessa-
lapimurto-tuloksena-kaikkia-maita-sitova-ilmastosopimus
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Pariisin Ilmastosopimuksen velvoitteet
YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa osapuolille 
asetettuja velvoitteita ovat muun muassa:
• Maiden tulee laatia ja toteuttaa kansallisia ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen 

sopeuttavia ohjelmia.
• Maiden tulee selvittää kasvihuonekaasupäästöjensä määrä ja raportoida niistä 

ilmastosopimuksen sihteeristölle (UNFCCC Secretariat).
• Maiden on suojeltava maaperän, metsien ja merien hiilivarastoja ja hiilinieluja.
• Maiden on tuettava ilmastohavainnointia ja aiheeseen liittyvää tutkimusta.
• Teollisuusmailla on erityinen velvollisuus johtaa toimia ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi.
• Vauraimpien teollisuusmaiden tulee järjestää kehitysmaille rahallista apua ja 

asiantuntija-apua sekä hillitsemis- ja sopeutumisohjelmia että raportointia 
varten.

Teollisuusmaiksi ilmastosopimuksessa katsotaan Euroopan unionin maat, 24 OECD:n 
alkuperäistä jäsentä ja 14 siirtymätalousmaata. Kioton pöytäkirjassa 1997 
velvoitettiin teollisuusmaita vähentämään päästöjään. Kehitysmaille ei ole asetettu 
velvoitteita. Lähde: http://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kansainvaliset_ilmastoneuvottelut

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kansainvaliset_ilmastoneuvottelut


Agenda 2030 - kestävän kehityksen tavoitteet
• pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin 

kuin ympäristönkin kannalta. 
• Keskiössä äärimmäisen köyhyyden poistaminen. 
• Poliittisen julistuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi 

sisältää suunnitelman toimeenpanokeinoista sekä siitä, miten 
toimeenpanoa seurataan.

• Kestävän kehityksen tavoitteita on 17 ja alatavoitteita 169.
• Niiden toteutumista seurataan yli 200 globaalin mittarin avulla, minkä 

lisäksi valtioilla on omia kansallisia indikaattoreitaan. 
• Englanniksi tavoitteita kutsutaan nimellä Sustainable Development

Goals (SDG).
• Kaikki maat ovat sitoutuneet edistämään Agenda 2030:tä 

kokonaisuudessaan. Periaatteena on, ettei ketään jätetä kehityksestä 
jälkeen.
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AGENDA 2030 - YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus  
”Suomi, jonka haluamme 2050”

• Yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.
• Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen 

perusta, ja siinä sovitaan toimintatavoista sekä  tavoitteista hyvän 
elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. 

• Kestävän kehityksen toimikunnan tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys 
tarkoittaa. Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen 
sisällön.

• Rakentuu kahdeksasta tavoitteesta, jotka ovat: 1. yhdenvertaiset 
mahdollisuuden hyvinvointiin, 2. vaikuttavien ihmisten yhteiskunta,    
3. työtä kestävästi, 4. kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt,        
5. hiilineutraali yhteiskunta, 6.resurssiviisas talous, 7. luonnon 
kantokykyä kunnioittavat elämäntavat sekä 8. luontoa kunnioittava 
päätöksenteko
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Kestävän kehityksen 17 tavoitetta 1/2
1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää 

kestävää maataloutta.
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet.
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja 

tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia 

kaikille.
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa 

työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
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Kestävän kehityksen 17 tavoitetta 2/2
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja 

innovaatioita.
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden 

kestävää käyttöä.
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden 

kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella 
aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen.

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita 
kaikilla tasoilla.

17.Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia 
kumppanuutta.

10.10.2022 Laura Vertainen, BTI
Lähde: https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet
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Lähde: https://pefc.fi/kuluttajalle/kestavakehitys/

https://pefc.fi/kuluttajalle/kestavakehitys/


Tuumaustauko 1
Pohdi ja kirjoita ajatuksiasi muistiin yhdestä tai useammasta 
kysymyksestä:
• Millainen sinun ja tilasi ”kestävyyshistoria” on? Millaisia 

kestäviä ratkaisuja tilalla on tehty ajan saatossa?
• Mitkä kestävyyden kriteereistä (SDG) ovat lähimpänä omaa 

toimintaasi? Laadi tavoitteiden TOP 5 tai TOP 3 ja pohdi, 
millaisilla valinoilla ja toimenpiteillä näitä kohti voidaan 
päästä?

• Miten kestävyyden eri kriteerit  (taloudellinen, ekologinen, 
sosiokulttuurinen) näkyvät arjen ja yrityksesi toiminnassa?

• Tässä kohtaa muutama, ensin mieleen tullut ajatus tai tukisana 
riittää. Työskentelyä voit jatkaa myöhemmin työkirjan parissa.
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• Isot, monimutkaiset ongelmat, 
jotka vaikuttavat ihmisiin ja 
ympäristöön ympäri maailman. 

• Esim. ilmastonmuutos, luontokato, 
pula raaka-aineista, köyhyys. 

• Monet viheliäiset ongelmat liittyvät 
kestävään kehitykseen. 

• Viheliäisille ongelmille on tyypillistä, 
että ne linkittyvät toisiinsa. 

• Viheliäisiin ongelmiin etsitään 
ratkaisuja samaan aikaan, niiden 
etsiminen sekä löytäminen auttaa 
kaikkia ihmisiä, eliöitä ja alueita.

Viheliäiset ongelmat (wicked problems)
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Lähde: https://toivoajatoimintaa.fi/viheliaiset-ongelmat/

https://toivoajatoimintaa.fi/viheliaiset-ongelmat/


Lähde: https://www.dreamstime.com/nine-characteristics-wicked-problems-image169533465

Toisaalta, ratkaisut voivat auttaa moneen ongelmaan.

Kestävyyden ongelmat ovat usein luonteeltaan viheliäisiä

https://www.dreamstime.com/nine-characteristics-wicked-problems-image169533465


Lähde:https://assets.publishing.s
ervice.gov.uk/government/uploa
ds/system/uploads/attachment_
data/file/957292/Dasgupta_Revi
ew_-_Abridged_Version.pdf

Luonnon, ihmisen ja 
talouden pääomat

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957292/Dasgupta_Review_-_Abridged_Version.pdf


Kuva: WWF



Lähde: 
http://web.unep.org/ecosystems/sites/default/files/uploads/resource/file/Towards%20a%20global%20map%20of%20natural%20capital.pdf

Ekosysteemivaranto ja ekosysteemipalvelut



Burkhard B, Maes J (2017) Mapping Ecosystem Services. Advanced Books.

Pääomien vuorovaikutus lisää tai vähentää
ihmisen hyvinvointia



Lähde:https://assets.publishing.service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploads/attachment_data/file/95729
2/Dasgupta_Review_-_Abridged_Version.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957292/Dasgupta_Review_-_Abridged_Version.pdf


Lähde:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at
tachment_data/file/957292/Dasgupta_Review_-_Abridged_Version.pdf

Luonnon, ihmisen ja talouden pääomien suhteellinen kehitys

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957292/Dasgupta_Review_-_Abridged_Version.pdf


Uusi tapa toimia ja ajatella? 
Ekosysteemitilinpidon avulla kohti kestävää yhteiskuntaa 

Lähde: https://www.syke.fi/ekosysteemitilinpito

https://www.syke.fi/ekosysteemitilinpito


Kestävä kehitys tarkoittaa ihmisten 
hyvinvointia maapallon kantokyvyn 
rajoissa (vihreä vyöhyke).
• Keskiosa kuvaa sosiaalisen

kestävyyden avainkysymyksiä eli 
hyvinvoinnin sosiaalista perustaa.

• Ulkokehällä sijaitsevat ekologisen
kestävyyden avainkysymykset, eli  
ympäristökatto eli ekologiset 
reunaehdot

• Talous mahdollistaa yhteiskunnan 
toiminnan ja palveluiden järjestämisen, 
mutta samalla käyttää luonnonvaroja ja 
kuormittaa ympäristöä. 

• Keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan 
sitä, että sosiaaliseen perustaan, 
talouden toimintaan ja ympäristön 
kuormitukseen liittyvät asiat ovat 
monin eri tavoin kytköksissä toisiinsa.

Kestävän kehityksen donitsimalli, kestävyysdonitsi

Lähde: https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys

https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys


Kohti kestävyyttä – muutos, siirtymä tai murros?

Lähde: Luke 2022: Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-502-6

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-502-6


Lähde: Luke 2022: Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-502-6

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-502-6


Tuumaustauko 2
Pohdi ja kirjoita ajatuksiasi muistiin yhdestä tai useammasta 
kysymyksestä:
• Millaisia viheliäisiä ongelmia olet kohdannut omassa 

toimintaympäristössäsi? Miten niitä voisi pyrkiä ratkaisemaan?
• Miten kestävyyden eri ulottuvuudet (taloudellinen, ekologinen, 

sosiokulttuurinen) vaikuttavat toisiinsa omassa ja yrityksesi 
toiminnassa? Onko ristiriitoja?  Voit miettiä tätä asiaa myös 
kestävyysdonitsia tutkien.

• Millaisia ajatuksia donitsitalous ja/tai kestävyysmurros 
herättää? Keksitkö sekä uhkia että mahdollisuuksia?

• Tässä kohtaa muutama, ensin mieleen tullut ajatus tai tukisana 
riittää. Työskentelyä voit jatkaa myöhemmin työkirjan parissa.

10.10.2022 Laura Vertainen, BTI
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