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Tiekartta vastaa kolmeen kysymykseen:

MIKSI?

MITÄ?

MITEN?

Miksi tiekartta on tehty? 

Miksi systeemilähestymistapa?

Mitä systeemisiä muutoksia tarvitaan? 

 Kuuden muutosalueen läpikäynti

Miten muutoksia pitäisi toteuttaa?

 Läpileikkaavien periaatteiden käsittely



Hyvinvointia edistävä 

ruokajärjestelmä
Kestävä energiajärjestelmä

Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta 
vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö

Sivistys, osaaminen ja kestävät 
elämäntavat

Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen 
osallisuus

Hyvinvointia ja ekologista kestävyyttä 
edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus

Kuusi muutosaluetta 



Murrosareena Agenda 2030 
tiekartan valmistelun tueksi 
Satu Lähteenoja
Väitöskirjatutkija
Aalto-yliopisto, muotoilun laitos

Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 11.10.2021



Muutospolkuja vuoteen 2030



Hyvinvointia edistävä talous ja työ 
sekä kestävä kulutus

1) Kaikista pääomista huolehtiminen

Inhimillisen pääoman ja luontopääoman arviointi ja hallinta

2) Hyvinvointitalous 

Hyvä työelämä ja osaava työvoima

Kestävien valintojen tukeminen

3) Kiertotalous

Taloudelliset ohjauskeinot, tuotesääntely, julkiset hankinnat
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Sivistys, oppiminen ja kestävät 
elämäntavat

Kestävyysmurrokseen liittyvän ymmärryksen ja taitojen edistäminen

Kestävää kehitystä edistävä osaaminen ja arvot koulutuksessa ja 

kasvatuksessa

Arvopohjan ja elämäntapojen muutos
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Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta 
vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö

Keskustelun ja yhteisen ymmärryksen lisääminen 

Kuntien työ ja toimet keskeisiä

Monipuoliset, joustavat ja riittävät suojelutoimet

Taloudelliset kannustimet

Oikeudenmukaisuus ja vastuunjako
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Terveys, hyvinvointi ja 
yhteiskunnallinen osallisuus

Rakenteiden ja palveluiden muutos kohti ennaltaehkäisyä

Köyhyyden vähentäminen

Perusoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja rakenteellisen rasismin ja 

syrjinnän vähentäminen
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Hyvinvointia edistävä 
ruokajärjestelmä

Kulutuskysynnän muutos: ravitsemustottumusten, valintojen, arvojen 

ja asenteiden muuttaminen

Ruokajärjestelmän tuotantoketjujen kestävyyden parantaminen ja 

kiertotalouden edistäminen

Tutkimus ja kehitys, innovaatiot, investoinnit sekä neuvonta, koulutus 

ja kasvatus mahdollistavat muutosta.
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Kestävä energiajärjestelmä 

1. Meneillään olevat teknologiapolut vuoteen 2030

2. Verotuksen ja sääntelyn kehittäminen

3. TKI-panostusten kasvattaminen ja uudet innovaatiot

4. EU:n 55-valmiuspaketin toteutus

5. Liikenteen vähäpäästöinen infra ja ratkaisut 
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Ruoka Energia Maankäyttö Sivistys 

osaaminen

Hyvinvointi 

terveys

Talous ja 

työ

Oikeudenmukaisuuden varmistaminen 

Koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus

Heikoimmassa asemassa olevien korostettu 

huomioiminen (Leave no-one behind)

Pitkäjänteisyyden ja politiikka-

johdonmukaisuuden varmistaminen 

Globaalin vastuun ja globaalin 

johdonmukaisuuden varmistaminen 

Läpileikkaavat periaatteet

?



21.10.202114 |


