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● Miksi uusi tutkimustieto on tärkeää ja miten kytkeytyneitä 

asiat ovat?

● Mikä merkitys on käytännön kokeiluilla?

● Miten yhteiskuntasitoumuksista voi tulla merkityksellisiä?

Alustukseni rakenne



Uusi 

tutkimustieto 

voi paljastaa, että 

oletuksemme 

ja oppimamme 

tieto ei aina pidä 

paikkaansa



Politiikka-arvioinnit 

osoittavat, että asiat 

eivät ole vain sitä 

miltä ne näyttävät; 

niillä voi olla 

epäsuoria ja 

odottamattomia 

vaikutuksia ja usein 

löytyy yllättäviä 

keskinäisiä 

yhteyksiä



Ihminen ja luontoympäristö



Allergiaherkkyys lisääntyy kun 

metsä- ja maatalousmaan

osuus kodin ympäristössä

(3 km) vähenee
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von Hertzen, Hanski & Haahtela 2011 EMBO Reports

Biodiversiteettihypoteesi

Monipuolinen

ympäristön 

mikrobilajisto

Terve ihmisen 

mikrobilajisto

Supistunut

ympäristön 

mikrobilajisto 

Vinoutunut ihmisen 

mikrobilajisto

Immunologinen 

suoja

Immunologinen 

suoja murtunut



von Hertzen L, Hanski I, Haahtela T. EMBO Report 2011

WWF 2010 Latvala J, et al. Finnish Conscripts. Brit Med J 2005 

Luonnon monimuotoisuuden katoaminen 

ja tulehdussairauksien lisääntyminen 

- kaksi globaalia megatrendiä voivat olla 

yhteydessä toisiinsa

heinänuhaastma
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Luonnon monimuotoisuus Tulehdussairaudet



Allergia ja astma

Krooniset 

suolistotulehdukset, keliakia

Neurologiset sairaudet

Diabetes, lihavuus, syöpä, depressio….

Haahtela T 2013

Krooniset immuuni/tulehdussairaudet tyypillisiä 

moderneille kaupunkiyhteiskunnille -

entä kansantaloudelliset kustannukset?

Pelkästään 

allergioiden ja 

astman 

kustannukset 

Suomessa 

ovat yli 1,3 

Mrd. EUR/v



Viherrakenne mukaan  

aluesuunnitteluun
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Luonnonmukaiset ratkaisut vienti- ja kotimaan 

markkinoille



Tarvitaan kaikkien 

suomalaisten ja 

Suomessa toimivien 

aktivoitumista: niin 

kansalaisten, 

yritysten, hallinnon, 

poliitikkojen kuin 

tutkijoidenkin

Suomella erinomainen kansainvälinen 

maine kestävänä ja hyvänä maana 
Suomi on 

strategioiden maa. 

Nykyisessä 

hallitusohjelmassa 

niitä on 200, näistä 

KeKeen liittyviä 46. 

Strategioista ei 

kuitenkaan ole hyötyä, 

ellei niitä 

toimeenpanna. 



Suomen materiaali- ja energiajärjestelmät



Suomi osana globaaleja tuotannon ja 

kulutuksen prosesseja 

Luonnonvarojen

kasvava käyttö

Kasvihuonekaasujen 

päästöjen kasvu

Jätteiden ja muiden 

päästöjen kasvu

Ekosysteemipalveluiden 

köyhtyminen



Järjestelmämuutos: kohti kiertotaloutta

VÄHÄN

VÄHÄN

VÄHÄN

TURVATAAN LUODAAN



Välttämättömyys on myös mahdollisuus

● Vihreys, 

resurssiviisaus ja 

vähähiilisyys ovat 

tulevaisuudessa 

maiden, kaupunkien ja 

yritysten keskeisiä 

kilpailuvaltteja

● Millaiset maat ja alueet 

tulevat hyvin toimeen 

tulevaisuudessa?

● Millaiset yritykset pärjäävät 

tulevaisuudessa?

● Missä ihmiset haluavat 

tulevaisuudessa asua? 



Yksittäisistä innovaatioista järjestelmien 

muuttumiseen

1. Muutospaineita toiminta-

ympäristöstä

2. Hallitsevan järjestelmän 

destabilisointi

3. Paikallisia kokeiluja



Paikallisia kokeiluja

● Mahdollistetaan pilotteja ja 

kokeiluja koti- ja 

vientimarkkinoita varten



19

Tavara Trading

Kiinteistö Oy Akavatalo

Kierrätyskeskus

Suomen metatason 

kokeilu:

Kestävän kehityksen 

yhteiskuntasitoumukset



Sitoutumistyypit

● luonnon kantokykyä 

kunnioittavat elämäntavat 

27 

● resurssiviisas talous 15 kpl 

● yhdenvertaiset 

mahdollisuudet 

hyvinvointiin 15 

● hiilineutraali yhteiskunta 

12 

● vaikuttavien kansalaisten 

yhteiskunta 8 

● työtä kestävästi 8 

● luonnon kantokykyä 

kunnioittava 

päätöksenteko 7 

● kestävät yhdyskunnat 4

Sitoutujatyypit

● yritykset 23 kpl

● oppilaitokset + koulut 25 

kpl

● muu hallinto 11 kpl

● elinkeinoelämän 

etujärjestö 5

● työmarkkinajärjestö 1

● kansalaisjärjestö 8 kpl

● maakunta 1

● kaupunki 2

● ministeriöt 2

● muu yhteisö 8

● päiväkoti 1

● puolue 1

● yksityishenkilö 5
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Kestävän kehityksen tavoitteiden ja 

toimenpiteiden koordinointi

Kuka Suomessa 

sparraa, seuraa, 

kokoaa, analysoi?

Kuka kommunikoi 

saavutuksistamme 

muiden maiden 

kanssa?

Valtioneuvoston 

kanslia

Kansalaisjärjestö

Esim. DEMOS

SITRA



“Why are we, whose very livelyhood

depends  on the knowledge accumulated 

over the ages, so reluctant to act on new 

environmental knowledge?”

David Tilman, 

Balzan palkinnonsaaja 2014


