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Kestävän kehityksen lähtökohtia ja
periaatteita
2. Sosiaalisesti kestävä varhaiskasvatusyhteisö
ja kestävän kehityksen edistäminen
3. Yhteiskunnallinen muutos kohti kestävän
kehityksen mukaista tietoisuusyhteiskuntaa
1.

Väestön kasvu

Kulutusmyönteisyys

Väestönkasvu vakiintuu 9–10 miljardin tuntumaan vuoteen 2050
mennessä
Massakulutus nähdään pääasiassa myönteisenä asiana
 Hyvinvointikäsitys on materialisoitunut
 Tyytymättömyys > halu saada koko ajan uutta ja enemmän
 Yksilökeskeisyys > yksilöllisen omistamisen merkitys korostuu
 Politiikka > kannustetaan kuluttamiseen talouden kasvattamiseksi
4,9 miljardia keskiluokkaista kuluttajaa vuonna 2030 (nyt 2
miljardia). Tuotteiden ja palvelujen kuluttamisesta aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt ovat Suomessa Pohjoismaiden korkeimmat ja
globaalilla tasolla maailman 9. suurimmat. 1/3 näistä päästöistä
syntyy maamme rajojen ulkopuolella.
_______________________
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Tavoitteena on, että tulevilla sukupolvilla olisi samat
mahdollisuudet ja vapaudet kuin meillä – tai vielä
enemmän.
-> pitkän aikavälin suuntautuminen
-> paikallinen ja globaali ulottuvuus
-> toteutuminen edellyttää vastuuta

________________
Sen, Amartya (2009). The idea of justice. Cambridge: Harvard University.

Kaikki ihmiset itsenäisinä toimijoina ja erilaisten
yhteisöjen jäseninä yhteiskunnassa.

Ihmisen toiminnan tuloksena syntyy henkinen ja
materiaalinen todellisuus (kulttuuri), joka
määrittää olemisen ja elämisen muotoa.

Vapaus ja vastuu

Ekologinen eheys ja
monimuotoisuus

Ihmisten
keskinäinen
riippuvuus ja
tasavertaisuus

Demokratia,
väkivallattomuus ja
rauha

________________
Salonen, A. (2010). Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Väitöstutkimus. Tutkimuksia 318. Helsinki:
Yliopistopaino. Luettavissa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/63980/kestavak.pdf?sequence=1

Kestävälle kehitykselle on
tunnusomaista, että hyvinvointia
tarkastellaan laajasti huomioimalla
ekologiset, sosiaaliset ja
taloudelliset näkökohdat

________________________________

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 . Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2011:1.

ESIMERKKI

Luonto ja hyvinvointi
Puiston läheisyys vähentää 345
euron edestä terveyspalvelujen
käytön tarvetta vuodessa/ asukas
Englannissa.
Ekologinen

Sosiaalinen

Taloudellinen

_______________
UK National Ecosystem Assessment (2011). Synthesis of the Key Findings. UNEP-WCMC, Cambridge, 2011.

ESIMERKKI

Ihmissuhteet ja hyvinvointi
Suuresta ihmisryhmästä seulottuja
erittäin onnellisia ihmisiä luonnehtivat
hyvät sosiaaliset suhteet.
Ekologinen

Sosiaalinen

Taloudellinen

________________
Seligman, M. (2002). Very Happy People. Psychological Science 13(1), 81–84.

ESIMERKKI

Ekologinen
Sosiaalinen

Taloudellinen

Ruotsi

Yhdysvallat

Vuosi 1875 Vuosi 1995 Vuosi 1875

Vuosi 1995

Ruoka ja juoma

50

15

57

12

Vaatteet ja kengät

10

3,5

14

4

Asuminen

27

24,5

16

14

Terveydenhoito ja koulutus

3

21,5

3

34

Muu (ei perustarpeet)

10

35,5

10

36

YHTEENSÄ

100 %

100 %

100 %

100 %
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Elinvoimaiset
ekosysteemit

Tinkimätön
ihmisarvo

Vakaa talous

________________
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SOSIAALISESTI
KESTÄVÄ
VARHAISKASVATUSYHTEISÖ
JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN
EDISTÄMINEN

Lähtökohtana ihmisiä laajasti yhdistävä
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
1948.
Puolustaa arvokasta ihmisyyttä asettamalla
ehtoja talouden toiminnalle ja puolustautuu
luonnon voimaa vastaan.



Ihmisten välinen epätasa-arvo on nykyään
kehittyneissäkin yhteiskunnissa suurempaa kuin 20
vuotta sitten.
> kansalaisten keskinäinen luottamus, väkivallan määrä, eliniän
odote, lapsikuolleisuus, mielenterveysongelmat, teini-iän
raskaudet, liikalihavuus, vankien määrä, materian kierto

Pakkotyö, lapsityö ja epäinhimilliset
työskentelyolosuhteet liittyvät tavanomaisiin päivittäin
käyttämiimme hyödykkeisiin
 Kustannustehokas vanhustenhoito: ”Sinulla on vaippa, ei
sinun vessaan tarvitse päästä.”


______________
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Mitä on sosiaalinen kestävyys?
Tasavertaisuus

- Erilaisuuden ja toiseuden myönteinen kohtaaminen
- Köyhyyden vähentäminen ja kehitysmaiden haasteet
- Sosiaalinen vastuu kulutusvalinnoissa
- Kehityksestä seuraavien hyötyjen ja haittojen tasaaminen

Osallisuus

- Sosiaalisen osallisuuden vaaliminen
- Yhteisöllisyyden edistäminen
- Kansalaisyhteiskunnan vaaliminen ja edistäminen

Yhteenkuuluvuus

- Sukupolvien välisen yhteyden vaaliminen
- Fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta huolehtiminen
- Lannistumattomuus

Tietoisuus

- Inhimillisen kasvun mahdollisuuksista huolehtiminen
- Terveyttä edistävät elämäntavat
- Kansanterveydellisten riskien välttäminen
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Sosiaalista kestävyyttä kannattelevan
varhaiskasvatusyhteisön piirteitä
a) Yhteisö voi henkisesti hyvin ja pitää kiinni ihmisarvosta,
mikä ilmenee vahvana osallisuuden kokemisena.
a) Yhteisössä vaalitaan ihmisten välistä yhteyttä, kohtaamista
ja yhteistoimintaan osallistumista.

b) Toiminta ylläpitää fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja
edellyttää, että ketään ei suljeta yhteisön ulkopuolelle.
c) Yhteisön solidaarisuus ilmenee tasavertaisuutena. Se
laajenee kattamaan myös omaan yhteisöön kuulumattomia
ihmisiä.

Planeettamme ei ole kokoelma toisistaan irrallisia asioita
ja tapahtumia vaan systeemi, jossa kaikki vaikuttaa
kaikkeen.
Yksinkertaisten päivittäisten valintojemme vaikutukset
säteilevät eri puolelle planeettaamme.
 Haasteena on tunnistaa millaisia systeemeitä arkiset
valintamme tukevat ja ylläpitävät
 Sosioekologinen lähestyminen: Kannattelevatko
systeemit ihmisarvoa ja ekosysteemeiden
elinvoimaisuutta?


Ostamalla purkillisen jugurttia vahvistamme
sosiomateriaalista verkostoa, johon kuuluu satoja ihmisiä
ja lukuisia teollisuuslaitoksia
Ostopaikka: Stuttgart, Saksa
 Maito ja sokeri tulevat lähialueiden maanviljelijöiltä ja sokerin jalostamolta.
 Bakteeriviljelmät kuljetetaan tehtaalle 850 kilometrin päästä läheltä Tanskan rajaa.
 Alumiinikantisen muovipurkin raaka-aineet tulevat Nordrhein-Westfalenin alueelta 500
kilometrin päästä.
 Mansikat kasvavat puolalaisilla pelloilla, mistä ne toimitetaan ensin käsiteltäviksi Belgian
rajalla olevaan tehtaaseen tuhannen kilometrin päähän ja sen jälkeen Stuttgartiin.
 Tukkupakkaus koostuu eri pahveista, kartongeista, liimasta ja muovikalvosta, joita
tuodaan sekä läheltä 15–70 kilometrin päästä että Itävallasta ja Ranskasta 350–700
kilometrin päästä.
Yksi Stuttgartissa valmistettu jugurttipurkillinen edellyttää 7857 kilometriä rekka-autoilla
liikkumista Keski-Euroopassa.
__________
Schmidt-Bleek, F. (2000). Luonnon uusi laskuoppi. Alkuperäisteos Wieviel umwelt braucht der mensch? Suom. Michael Lettenmeier.
Helsinki: Gaudeamus.

Englannissa nautitun kolajuoman tarina
Alumiinitölkin valmistuksessa tarvittava bauksiitti louhitaan Australiassa. Malmi siirretään
kuorma-autoilla kemialliseen jalostukseen ennen sen laivaamista Ruotsiin. Ruotsalaisessa
sulattamossa raaka-aineesta valetaan alumiinitankoja, jotka kuljetetaan Saksaan. Saksassa
tangot lämmitetään ja niistä puristetaan ohutta alumiinilevyä. Sen jälkeen 10 000 kg
painoiset alumiinilevyrullat kuljetetaan Englantiin, jossa ne muotoillaan tölkeiksi. Tölkit
pestään, kuivataan ja maalataan, minkä jälkeen ne lähtevät pullottamoon. Pullottamo saa
kolajuoman sokerin ranskalaiselta sokeriruokotilalta, jossa sokeri myös jalostettiin
virvoitusjuomakäyttöön soveltuvaksi. Juoman fosfori tulee Yhdysvaltalaisesta kaivoksesta.
Kaivoksen käyttämä energia vastaa 100 000 ihmisen energian kulutusta, sillä
elintarvikekäyttöön soveltuva fosfori vaatii korkeaa jalostusastetta. Juoman sisältämä
kofeiini tulee pullotustehtaan lähellä sijaitsevasta kemiantehtaasta. Tölkit ja niiden
sisältämä sokeri-, kofeiini-, fosfori- ja hiilidioksidipitoinen vesi pakataan kartonkiin, joka on
valmistettu selluloosasta kartonkitehtaassa. Tehtaan käyttämät puut on kaadettu ja
kuljetettu Siperiasta, Ruotsista tai Kolumbiasta - osittain ikimetsistä. Kartonkiin pakatut
juomat siirretään markettiin, josta ne myydään kuluttajille kolmen päivän sisällä.
Keskimääräinen kuluttaja juo tölkillisen kolajuomaa muutaman kymmenen sekunnin sisällä
ja siirtää tyhjän tölkin taloudestaan poistuvan materiaalin joukkoon. Tölkin valmistaminen
tulee kalliimmaksi kuin sen sisältämän juoman valmistaminen.
__________________

Womack, J. & Jones, D. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: Free Press
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Sosiomateristen systeemeiden tarkastelu
•
•
•
•
•
•
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•
•

Millainen ja miten pitkä on tämän perunan tie ruokapöytäämme?
Mistä meidän vesi tulee?
Kuka kasvatti nämä appelsiinit? Miksi?
Kuka tämän kalan pyydysti, perkasi ja valmisti? Miksi?
Kuka tämän pippurin on kasvattanut?
Mistä meidän sähkö tulee ja miten sitä tuotetaan? Miksi?
Miksi kaupassa myydään brasilialaista lihaa, vaikka asumme karjatilan lähellä?
Mistä farkut on tehty ja ketkä ne ovat valmistaneet?
Ketkä poimivat meillä juotavan kahvin pavut? Miksi?
Ketkä lämmittävät meidän talon? Miksi?
Onko olemassa suomalaista suklaata? Ketkä kaakaoviljelmillä työskentelevät? Miksi?
Miksi on olemassa tavallisia ja reilun kaupan banaaneja?
Mistä tämä kännykkä tulee? Ketkä sen valmistivat? Kuka louhii raaka-aineet?
Onko olemassa ruokaa tai tuotetta, joka olisi kaikilta osin suomalainen?
Onko olemassa ruokaa tai tuotetta, jonka tuottamisessa ei käytettäisi öljyä? Miksi?
__________________________________________________
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Tuemmeko valinnoillamme sosiomateriaalisia
verkostoja, jotka eivät ole arvojemme mukaisia?
Valokatkaisijan painallus liittää minut osaksi sähköntuotantosysteemiä.
Eurooppalaisessa sähkön tuotannossa yhden terawattitunnin verran
kivihiilen avulla tuotettua energiaa on yhteydessä
 0,12 kaivostyöläisen kuolemaan kaivosonnettomuuksissa,
 25 ihmisen menehtymiseen ilmansaasteisiin ja
 225 ihmisen vakavaan sairastumiseen
Valtaosa Suomessa käytetystä kivihiilestä tulee kaivosalueilta, joissa
työperäiset sairaudet, ympäristörikkomukset tai ihmisoikeusrikkomukset
ovat tavallisia.
________________
Markandya, Anil ja Wilkinson, Paul. (2007). Electricity generation and health. Lancet 370(9591): 979–990.
Mäkelä, Anni ja Pöyhönen, Päivi (2010). Kivihiiltä idästä ja etelästä. Vastuullisuus energiayhtiöiden ostoissa. FinnWatch 3/2010.

- Olen vastuullinen ja osallistuva
maailmankansalainen
- Elinkaariajattelu ja harkitsevuus on läsnä
kuluttamisessani
- Ylläpidän ja edistän paikallistaloutta
- Edistän yhteisöllisyyttä ja huolehdin
terveydestäni
- Huolehdin materian kierrosta
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Tulevien sukupolvien toimintamahdollisuuksia turvaavat energiaratkaisut
Salonen, A. & Åhlberg, M. (2011). Sustainability in Everyday Life - Integrating Environmental,
Social and Economic Goals. Sustainability: The Journal of Record, 4(3), 134-142.

Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.
- Mohandas Gandhi














keinotekoiset lannoitteet
rokotukset
antibiootit
lentokoneet
sähköistyminen
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948
ydinteknologia (ydinase ja ydinvoima)
puolijohdeteknologia (transistorit ja mikropiirit)
internet
tiedonsiirtoteknologia (valokuitu ja langaton)

Aurinkoenergian (ilmaisenergian)
laajamittainen hyödyntäminen
 Kestävyysperustaisen
hyvinvointikäsityksen valtavirtaistuminen
tietoisuuden lisääntyessä


Inhimillisen kasvun suunta
tietoisuusyhteiskuntaan siirryttäessä
Maailmankuva

Ihmiskeskeinen

Elämäkeskeinen

HyvinvointiKulutusmahdollisuuksien
käsitys
maksimointi

Olemisen
orientaatio

Yksilökeskeinen

Minä Perhe
Vastuun piiri

Ekosysteemikeskeinen

Elämän
merkityksellisyyden
maksimointi

Yhteisöllinen

Ystävät ja Suomalai- Länsimaal Kaikki
sukulaiset set ihmiset aiset
ihmiset
ihmiset

Planetaarinen

Ihmiset ja Ihmiset, Ekosys- Maapallo
eläimet
eläimet teemit
ja kasvit
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Aineettomien tarpeiden
– identiteetin, yhteisön,
itsekunnioituksen,
haastavuuden, rakkauden ja ilon –
tyydyttäminen materialla on
loputon yritys tyydyttää näitä tarpeita
väärillä ratkaisuilla.
____________
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