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Planetaariset rajat ovat ylittymässä



YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet maailmalle
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• Lähtökohtana köyhyyden poistaminen

• Välineenä osallistava talouskasvu, demokratia, 
koulutus ja ihmisoikeudet 

• Talouskasvua tarvitaan kaikissa maissa

• Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys 
on mahdollista tasapainottaa

• Ympäristöongelmat ratkaistaan teknologian sekä 
kulutus- ja tuotantotapojen muutoksen avulla

Agenda 2030:n lähtöoletuksia

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E


• Luonnonvarojen käyttöönotto kasvaa edelleen 
voimakkaasti. 

• Valtioiden ilmastolupaukset ovat täysin 
riittämättömiä.

• Yli 80% maailman energiankulutuksesta on 
fossiilienergiaa.

• Uusiutuvan energian osuuden kasvu uhkaa 
tyrehtyä globaalin kulutuksen kasvuun.

• Biodiversiteetti rapautuu uhkaavasti.

Toteutuuko talouskasvun irtikytkentä?



238 kestävyystutkijan viesti 
Euroopan päättäjille 16.9.2018



Vaihtoehtoinen tapa 
Agenda 2030:n 
tavoitteiden 
hahmottamiseen

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
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SYSTEEMINEN MAAILMANSUHDE

• Maailman hahmottaminen ekososiaalisena 

systeeminä

• Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen 

todellisuuden yhteistarkastelu

KOHTUULLISUUS

• Mitä tarvitaan 

vähemmän ja mitä 

enemmän hyvään 

elämään?

IHMISTENVÄLISYYS

• Yhteistoiminta

• Yhteisen elämän 

rikastaminen

VASTUULLISUUS 

• Eettisen huolenpidon piirin laajentuminen 

(maailman ihmiset, elollinen ja eloton luonto, 

tulevat sukupolvet)

Mukaillen: Salonen, A., & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen.
https://www.academia.edu/11334115/Salonen_A._and_Bardy_M._2015_._Ekososiaalinen_sivistys_her%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4_luottam
usta_tulevaisuuteen._Aikuiskasvatus_35_1_4-15

Ekososiaalinen sivistyskäsitys (POPS 2014, LOPS 2015)

1. LUONTO - elinehto

2. IHMISYYS - päämäärä

3. TALOUS - väline

https://www.academia.edu/11334115/Salonen_A._and_Bardy_M._2015_._Ekososiaalinen_sivistys_her%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4_luottamusta_tulevaisuuteen._Aikuiskasvatus_35_1_4-15


SYSTEEMISYYS
Talous

Sosiaalinen 
todellisuus

Luonto ja 
ympäristö



BIOSFÄÄRIN KESTÄVYYS ON 
ELINEHTO: 
Planetaariset rajat eivät 
jousta!

UHAT: 
• Ilmastonmuutos
• Luonnonvarojen ylikulutus
• Ravinnekierrot
• Biodiversiteetti

OIKEUDENMUKAINEN 
IHMIMILLINEN KEHITYS ON 
ITSEISARVOINEN
PÄÄMÄÄRÄ

TUOTANTO, KULUTUS, TALOUS JA 
INNOVAATIOT OVAT VÄLINEITÄ 
IHMIMILLISEN KEHITYKSEN 
EDISTÄMISEEN PLANETAARISTEN 
RAJOJEN SISÄLLÄ

• Millainen talous voi toimia 
planetaaristen rajojen puitteissa?

• Millainen talous on oikeudenmukainen?
• Mitä tarvitaan enemmän ja mitä 

vähemmän hyvään elämään?
• Mikä on teknologian rooli kestävässä 

yhteiskunnassa?

Ratkaisujen 
oikeuden-

mukaisuus?

?? ?

1

2

3

X Kulttuurien 
itseisarvo?

Millaisia ovat hyvän ja 
merkityksellisen elämän 
mahdollistavat  kestävät 
yhdyskunnat?

Z Luonnon 
itseisarvo?

HIERARKKISUUS



1. Tulisiko kasvatuksen ja 
koulutuksen kyseenalaistaa 

teknologiaan, kasvuun ja 
kulutukseen perustuva 
edistysusko ja pohjata 

oppiminen ekososiaaliseen 
sivistykseen?



Tieto 
ympäristöstä

Toimiminen 
ympäristössä

Toimiminen 
ympäristön 

puolesta



Positivistinen ja 
reduktionistinen 

tiedekäsitys

Ihminen on luonnon 

herra

Materialistinen 

hyvinvointi-

käsitys

Ihminen on 
rationaalinen olento

Kilpailu-
yhteiskunta

Teknologia-
optimismi

Olemmeko maailmankuvamme vankeja?
Atomistinen ja 

mekanistinen 

maailmankuva

Teollisuuden 

ajan yhteiskunta

Jatkuvan 

talouskasvun 

paradigma
Ihminen on 

kuluttaja

1.Talous
2.Hyvinvointi

3. Ekologia

Maapallo: NASA

Laininen, E. (2018). Transforming 
Our Worldview Towards a 
Sustainable Future. 





Kuva: Sterling, (2003): Whole System Thinking as a basis for Paradigm Change in Education

Maailmankuvamme uudistumisen 
ytimessä on jakavan ja erottelevan 

todellisuuskäsityksen eheyttäminen



Helsingin Sanomat, 11.1.2019



”Toivo luottaa 
sitkeästi ja 

rohkeasti elämän 
merkityksellisyyteen, 

vaikka tulevaisuus 
on avoin.”



A UNESCO position paper on the future of 
Education for Sustainable Development (ESD)

-> Globaalit linjaukset kestävän kehityksen kasvatukseen vuosikymmenelle 2020 - 2030 

Transformatiivisen toiminnan synnyttäminen

• Totuttujen ajatus- ja toimintamallien ravistelu

• Tieto, kriittinen reflektio, kokemuksellisuus

• Empatia ja myötätunto

• Asioiden henkilökohtaistaminen

• Luovuus ja innovatiivisuus

• Oppiminen yhteisöissä

• Yhteinen toiminta

• Talouskasvun kritiikki

• Vaihtoehtoisen arvopohjan etsiminen kulutusyhteiskunnalle

https://en.unesco.org/news/online-consultation-draft-unesco-position-paper-future-education-sustainable-development

https://en.unesco.org/news/online-consultation-draft-unesco-position-paper-future-education-sustainable-development


2. Riittävätkö tieto ja järki 
vai tarvitaanko oppimisen 

vallankumous?

Miten koulutuksesta 
syntyy yhteiskunnallinen 

muutosvoima?



Seppo Saloranta (2017). Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen 
toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa. 
Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta.

”Kestävän kehityksen kasvatus 
toteutuu suomalaisissa peruskouluissa 
hyvin vaihtelevasti.”

”Oppilaat olivat saaneet koulussa melko 
vähän kestävään kehitykseen liittyviä 
elämyksellisiä koulukokemuksia.”

”Luokanopettajat toteuttavat kestävän kehityksen
kasvatukseen sopivia oppilaskeskeisiä ja luonnon 
tutkimiseen sekä kokemiseen liittyviä työtapoja 
opetuksessaan vain satunnaisesti.”



3. Onko koulu valmis 
uudistavan oppimisen 

haasteeseen?

Mitä muutoksia tarvitaan 
koulujärjestelmän eri tasoilla?


