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Uudet 
ongelmat

▪ ilmastonmuutos
▪ luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen
▪ luonnonvarojen 

hupeneminen

Perinteiset
ongelmat

▪ nälkä
▪ sodat
▪ kulkutaudit
▪ köyhyys



aika vuosina

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus (ppm) 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu 420 000 vuoden aikana
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Ilmastonmuutoksia on aina ollut, mutta 
nykyinen poikkeaa aikaisemmista 400 ppm (2015) 



Olemme siirtymässä 
kuudenteen sukupuuttoaaltoon

443 milj. 
vuotta 
sitten 
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251 milj. 
vuotta 
sitten

200 milj. 
vuotta 
sitten

65 milj. 
vuotta 
sitten
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Raaka-aine Riittävyys 

maaperässä

Käyttötarkoitus

Maakaasu 2075 energia

Öljy 2055-2100 energia, muoviteollisuus jne.

Kivihiili 2160-2210 energia

Kupari 2040-2070 energian siirto, putkitukset, elektroniikka,

Lyijy 2030 autoteollisuus, kemianteollisuus

Hopea 2020-2030 elektroniikka, lääketeollisuus

Sinkki 2025-2035 korroosion esto, energian varastointi (akut)

Tantaali 2030 elektroniikka (kännykät, autot), lääketeollisuus, kemianteollisuus

Bleischwitz, R., Giljum, S., Michael Kuhndt, M., & Schmidt-Bleek. F. (2009). Eco-innovation – Putting the EU on the path to a resource and 
energy efficient economy. Wuppertal Spezial 38. Germany: Wuppertal. 

Uusiutumattomia luonnonvaroja 
ei tule maapallolle lisää



NYT TULEVAISUUDESSA

”Ylikehittyneet” kulttuurit ja elämäntavat

”Alikehittyneet” kulttuurit ja elämäntavat

1 MAAPALLO

2 maapalloa

3 maapalloa

4 maapalloa

Luonnonvarojen hyödyntäminen, saastuminen ja päästöt 
tasa-arvoiseen yhden planeetan politiikkaan pyrittäessä



Holoseenista 
antroposeeniin

Ihmisen toiminta on suurin yksittäinen maapallon tulevaisuuteen 
vaikuttava tekijä.

Maailman vauraimman viidesosan kulutus 
vastaa yli 80% luonnonvarojen 
käytöstä ja saastumisesta. 
Vaikutukset ovat 60-kertaiset 
köyhimpään viidennekseen verrattuna.

Munasinghe, M. (2014). Millenium Consumption Goals MCGs. 
In: R. Costanza & I. Kubiszewski (Ed.) Creating a Sustainable and Desirable Future. London: World Scientific, 255–262.



Planetaarisen kansalaisen 
elämänorientaatio



▪ paikallinen
▪ alueellinen
▪ globaali
▪ planetaarinen

Olen elävä osa itseäni suurempaa kokonaisuutta.



yksilökeskeisyys, eristyneisyys, irrallisuus



▪ 49 % suomalaisten vesijalanjäljestä muodostuu 
ulkomailla

▪ noin 40 % suomalaisten syömän ruuan vaatimista 
pelloista sijaitsee ulkomailla

▪ yli 30 % suomalaiseen kuluttamiseen liittyvistä 
hiilidioksidipäästöistä muodostuu ulkomailla

Aasia on nykyinen 
tuotantoalueemme?
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▪ 1 kanadalaisen energiankulutus = 1000 Sahelin alueella asuvan energiankulutus
▪ 1 amerikkalaisen hiilidioksidipäästöt = 500 ihmisen päästöt Etiopiassa, Tsadissa, Malissa, 

Afganistanissa, Kambodžassa tai Burundissa. 
▪ 1 Yhdysvalloissa syntyvät lapsen rasitus planeettamme kantokykyyn =

15-150 kehittyvässä maassa syntyvän lapsen vaikutus
▪ 85 varakkaimman varallisuus =

3,7 miljardin köyhimmän varallisuus

Oikeuden-
mukaisuuden 
haaste rajallisella
maapallolla 



Raviolin tarina

esimerkkinä

yhteyksistä, joita

jokapäiväiseen

elämäämme liittyy



RAVIOLIN REITTI PÖYTÄÄNI

TÖLKIN VALMISTUS

Raviolitölkki valmistetaan tinapellistä. Tina 

saadaan avolouhoksesta Brasiliasta. Pelti on 

terästä, jota saadaan eri puolilta maailmaa 

rautamalmia louhimalla. Tölkkien sisäpinta 

suojataan lakalla syöpymisen estämiseksi. Lakka 

tehdään kemiantehtaissa.  Tölkkeihin 

kiinnitetään paperiset etiketit. Etikettien paperi 

valmistetaan selluloosamassasta, joka on saatu 

puuta keittämällä. Puut on kaadettu eri puolilta 

maailmaa.

Lähde: Säilöttyjä unelmia dokumenttielokuva. Käsikirjoitus: Katja Gauriloff, Joonas Berghäll ja Jarkko T. Laine. Ohjaus: Katja Gauriloff. Oktober Oy
2012. Grafiikka: Mira Visanto



▪ minä
▪ yhteisöt
▪ yhteiskunta
▪ maapallo
▪ kaikkeus

Ketä ja mitä elämänpiiriini sisältyy?



liittyminen, kuuluminen,osallisuus



KOHTUULLISUUS JA RIITTÄVYYS
Tarpeiden ja halujen erottaminen

b
Timo Pajunen



𝑇yytyväisyys =
𝑀𝑖𝑡ä 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑛

𝑀𝑖𝑡ä 𝑚𝑖𝑛ä ℎ𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛

Tyytyväisyys on 
onnistumista riittävyyden 
tarkastelussa



TARPEET HALUT

Kaikille ihmisille samoja Yksilöllisiä

Ei voida kyseenalaistaa Voidaan kyseenalaistaa

Perustarpeiden tyydyttäminen(* 
on luovuttamaton ihmisoikeus

Mielihalujen tyydyttäminen on 
eettinen kysymys

*) ruoka, juoma, asunto, energia, terveyden hoito, itsensä kehittäminen…

Tarpeiden ja halujen erot



Timo Pajunen



elämänilo
”Ilman iloa ei ole elämää, 
vaikka ihmisellä olisi kaksitoista autoa, 
kuusi hovimestaria, linna, yksityinen kappeli ja 
pommisuoja.” 

– Henry Miller



Köyhyyttä on se, 
ettei ole yhteyttä ihmisiin, 
joiden kanssa jakaa 
elämän ilot ja surut.



”Jotta minä voisin olla 
minä, tarvitsen sitä, että 
sinä olet sinä.”

-Desmond Tutu



Vahva organisaatio, yhteisö ja
yhteiskunta rakentuu erilaisuuden
tuoman voiman varaan. 

Yhteys toiseen auttaa 
kurkottamaan oman 
rajallisuuden tuolle puolen.



Vahvuudet 
huomion kohteeksi
Onko kukoistavan ihmissuhteen, koulun ja 
yhteiskunnan idea siinä, että tunnistamme 
toistemme ainutlaatuisuutta ja 
saamme sitä esiin?



Jokaisessa ihmisessä on jotakin pysäyttävän kaunista.
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Salonen, A. (2015). Vastuullinen maailmasuhde ja sen merkitys hyvän elämän tavoittelussa. UAS Journal 1/2015. 



Ihmiset

Eläimet

Kasvit

Eloton 
luonto

Hyönteiset
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Ihmiset Eläimet Kasvit
Eloton 
luonto

Hyönteiset
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Sopivan suurta 
tarinaa 
omalla elämällä 
kirjoittamaan



SOSIAALISET HUOLET
ihmisoikeudet,
arvokas elämä,
oikeudenmukaisuus,
tasa-arvo

EKOLOGISET HUOLET
elämän edellytysten säilyminen, 
planetaariset rajat, luonnonvarat

Kaikki tulevaisuuteen liittyvät suuret huolet 
palautuvat ekologisiin ja sosiaalisiin lähtökohtiin



Henkiset, sosiaaliset ja 
kulttuuriset asiat voivat 
kasvaa rajattomasti, mutta 
materiaaliselle kulutukselle 
maapallo asettaa rajat.



Elämänlaatu kääntyy vain 

vaivoin mitattavaan 

muotoon?
elämänilo – tympeys

arvokkuus – arvottomuus 

merkityksellisyys – mitättömyys

luottamus – epäluuloisuus

tyytyväisyys – tyytymättömyys 



ELINTASO, ELÄMÄN KULISSIT ELÄMÄNLAATU, NÄYTELMÄN JUONI

Hyvinvointinäkemys aineellinen, kulutuskeskeinen aineeton, elämäkeskeinen

Ihmisen rooli yhteiskunnassa kuluttaja aktiivinen kansalainen

Elämän tarkoitus aineellisen vaurauden maksimointi arvokas ja merkitykselliseksi koettu elämä

Yhteiskunnallinen edistyminen talouskasvu, kuluttajien luottamus huono-osaisuuden määrä, hyvinvointikokemukset

Talouden toimintaperiaate kilpailu, omistajien voittojen maksimointi yhteistyö, luottamukseen perustuvat arvoverkostot

Maailman hahmottamisen tapa atomistinen, yksityiskohtainen systeeminen, ehyt ja elävä 

Luonto ja luonnonvarat hyöty, kertakäyttöisyys jatkuvuuden turvaaminen, kaikki kiertää

Mahdollisuuksien mitta raha aika
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Joutsenvirta, M. & Salonen, A. (2020). Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books
Salonen, A. & Joutsenvirta, M. (2018). Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen. Aikuiskasvatus 38(2), 84-101

aineellinen, kulutuskeskeinen aineeton, elämäkeskeinen

kuluttaja aktiivinen kansalainen

aineellisen vaurauden maksimointi arvokas ja merkitykselliseksi koettu elämä

talouskasvu, kuluttajien luottamus huono-osaisuuden määrä, hyvinvointikokemukset

kilpailu, omistajien voittojen maksimointi yhteistyö, luottamukseen perustuvat arvoverkostot

atomistinen, pirstaleinen systeeminen, ehyt ja elävä 

hyöty, kertakäyttöisyys jatkuvuuden turvaaminen, kaikki kiertää

raha aika

Kaksi arvonäkökulmaa hyvinvointiin



Eettisesti sensitiivisen planetaarisen 
toimijuuden rakentuminen on hyvän 
tulevaisuuden ehto. Se muodostuu järkeä, 
tunnetta ja moraalista mielikuvittelua 
yhdistelemällä.

▪ paikallinen
▪ alueellinen
▪ globaali
▪ planetaarinen
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