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Kaksi	  näkökulmaa	  aiheeseen	  

posi.ivisempi	   …ja	  vähän	  nega.ivisempi	  



Työelämän	  ajankohtaisia	  ongelmia	  
•  Pääsevätkö	  teollisuusmaat	  normaaliin	  kasvuun?	  
•  pörssikurssit	  nousseet	  mu4a	  kasvu	  ollut	  vaa5matonta	  
•  kasvun	  työllisyysvaikutukset	  jääneet	  heikoiksi	  
•  yhteiskunnat	  kriisirajoilla	  E-‐	  &	  I-‐Euroopassa	  

•  Työelämä	  kuormi4aa	  ihmisiä	  
•  pakko	  ponnistella	  asemien	  säily4ämiseksi	  syvenevän	  polari-‐
saa5on	  oloissa	  

•  Entä	  tulevaisuuden	  näkymät?	  
•  talouskasvun	  painopiste	  siirtymässä	  Kiinaan	  &	  muihin	  uusiin	  
kasvutalouksiin	  

•  velano4oa	  &	  ylikeveää	  rahapoli5ikkaa	  ei	  voida	  jatkaa	  loput-‐
tomiin	  

•  teknologia	  &	  itseorganisoituvat	  verkostot	  syövät	  työpaikkoja	  
•  resurssit	  ehtymässä	  &	  ilmasto	  lämpenemässä	  



Meidän	  .lanteemme	  
•  Suomi	  vielä	  AAA-‐luokkaa	  
–  näkyy	  myös	  koroissa	  

•  Uskomme	  Suomen	  malliin	  on	  vahva	  
•  Todellisuudessa	  näkymät	  eri4äin	  huonot	  
–  kasvun	  moo4orit	  karanneet	  muualle	  

•  Olemme	  panostaneet	  5etoon	  &	  osaamiseen	  perustu-‐
vaan	  kasvuun	  
–  päästäksemme	  mahdollisimman	  ylös	  globaaleissa	  arvoket-‐
juissa	  

•  Toimiiko	  strategia?	  
–  toivo4uja	  tuloksia	  ei	  ole	  saatu	  näkyviin	  
–  joskus	  kanna4aa	  olla	  realis5	  &	  o4aa	  kri5ikit	  vakavas5	  

•  Edessämme	  on	  uudelleenarvioinnin	  paikka	  
–  mistä	  ainekset	  kestävälle	  kasvulle	  &	  toimivalle	  työelämälle?	  



Nyky.lanteen	  juuret	  
•  Ongelmiemme	  ymmärtämiseksi	  kanna4aa	  palata	  mo-‐
dernisaa5oprojek5n	  alkuun	  
–  inhimillisen	  työn	  tuo4avuus	  ja	  väestönkasvu	  etenivät	  hitaas5	  
19.	  vuosisadalle	  saakka	  	  

–  valistus	  keksi	  ajatuksen	  5edon	  avulla	  tapahtuvasta	  luonnon-‐
voimien	  alistamisesta	  palvelemaan	  ihmisten	  pyrkimyksiä	  

–  työn	  tuo4avien	  poten5aalien	  kasvun	  myötä	  tulevaisuudessa	  
ir5	  aineellisesta	  niukkuudesta	  

–  ehkä	  myös	  työn	  tekemisen	  väl4ämä4ömyydestä	  
•  Projek5	  liikkeelle	  teollisen	  vallankumouksen	  myötä	  
–  työn	  tuo4avuuden	  kasvuvauh5	  moninkertaistunut	  	  
–  teollisuusmaiden	  elintaso	  ~	  30-‐kertaistunut	  	  
–  maapallon	  väestömäärä	  7-‐kertaistunut	  
–  lupaus	  aineellisen	  niukkuuden	  voi4amisesta	  lähes	  toteutu-‐
nut	  teollisuusmaissa	  



Menestystarinan	  toinen	  puoli	  
•  Taustalla	  yksipuolinen	  luontokäsitys	  
–  Baconin	  ajatus	  luonnosta	  joka	  on	  tarkoite4u	  ihmisten	  alistet-‐
tavaksi	  	  

–  roman5ikan	  toisenlainen	  luontokäsitys	  sai	  väistyä	  taustalle	  
–  hallinnut	  myös	  ihmisten	  suhde4a	  omaan	  luontoonsa	  

•  Fossiilisten	  pol4oaineiden	  omaksuminen	  tärkeimmäksi	  
energian	  lähteeksi	  
–  kasvihuonepäästöjen	  todellinen	  merkitys	  paljastunut	  vasta	  
viime	  vuosikymmeninä	  

•  Laajami4ainen	  materiaalien	  kulutus	  &	  ympäristön	  ras-‐
kas	  kuormitus	  
–  yli4ää	  monin	  verroin	  maapallon	  todellisen	  kantokyvyn	  
–  vaikutus	  näkyy	  planetaarisessa	  mi4akaavassa	  	  

•  Ajatus	  kestävästä	  kehityksestä	  
–  Rooman	  klubista	  &	  Brundtlandin	  komissiosta	  nykypäivään	  



Entä	  tästä	  eteenpäin?	  
•  Siirtymä	  modernin	  työn	  maailmaan	  toteutunut	  vasta	  
rajatulla	  osalla	  maapalloa	  
–  teollistuneissa	  maissa	  alle	  viidesosa	  maailman	  väestöstä	  

•  Nykyajan	  suuri	  muu4o	  
–  kehi4yvien	  maiden	  kansalaiset	  tulleet	  5etoisiksi	  modernin	  
elämän	  mahdollisuuksista	  

–  laajami4ainen	  hakeutuminen	  asutuskeskuksiin	  &	  uusiin	  elin-‐
keinoihin	  

–  väestönkasvu	  jatkuu	  voimakkaana	  etenkin	  E-‐Aasiassa	  &	  
Saha-‐ran	  eteläpuolisessa	  Afrikassa	  

•  Globaalin	  sosiaalisen	  kehityksen	  päätavoi4eet	  
–  ihmisille	  kaikkialla	  mahdollisuus	  päästä	  työnsä	  välityksellä	  ir5	  
köyhyydestä	  &	  parempaan	  elämään	  

–  mieluiten	  omilla	  ko5seuduillaan	  
–  ja	  kestävän	  kehityksen	  vaa5mukset	  huomioon	  o4aen	  



•  Tehdessämme	  työtä	  kulutamme	  aina	  energiaa	  &	  
raaka-‐aineita	  ja	  kuormitamme	  ympäristöä	  
–  vaikutukset	  jatkuvat	  tuo4eita	  käyte4äessä	  &	  jä4eitä	  pois	  
hei-‐te4äessä	  

–  tuo4avuuden	  kasvaessa	  energian	  &	  materiaalien	  käy4ö	  ja	  
ympäristökuormat	  lisääntyvät	  

–  eivät	  kuitenkaan	  lineaarises5	  
•  Millaisesta	  työn	  ekspansiosta	  on	  kyse?	  
–  nyrkkisääntö:	  henkilön	  siirtyminen	  perinteisistä	  moderneihin	  
elinkeinoihin	  	  4-‐kertaistaa	  hänen	  työnsä	  tuo4avuuden	  

–  teollisuusmaissa	  työikäisiä	  nykyisin	  n.	  830	  milj	  
–  maailmanlaajuises5	  työikäisten	  määrä	  kasvaa	  4,7	  mrd:sta	  5,9	  
mrd:in	  2050	  mennessä	  

–  painopiste	  E-‐Aasiaan	  ja	  Saharan	  eteläpuoliseen	  Afrikkaan	  
•  Rii4ääkö	  planee4a?	  

Työn	  kehityksen	  logiikkaa	  



Todellinen	  kestävyysongelmamme	  
•  Maailmantalous	  kasvaa	  voimakkaas5	  teollisuusmaiden	  
stagnaa5osta	  huolima4a	  
–  ihmiskunnan	  taloudelliset	  toiminnot	  kokonaan	  uuteen	  mi4a-‐
kaavaan	  

–  jatkuuko	  kasvu	  todella?	  Toisenlaistakin	  on	  esite4y	  
•  Rii4ävätkö	  resurssit	  &	  ekosysteemin	  mukautumiskyky?	  
–  energian	  rii4ävyys	  ei	  väl4ämä4ä	  pahin	  pullonkaula	  
–  kyse	  ennemmin	  siitä	  miten	  sitä	  tuotetaan	  
–  veden	  &	  ruoan	  rii4ävyys	  lämpenevällä	  maapallolla	  
–  aineen	  käy4ö	  yleensä	  
–  ympäristön	  	  pilaantuminen	  &	  lajien	  tuhoutuminen	  

•  Megaluokan	  riskit	  
–  jo	  nykyisten	  tarpeiden	  tyydy4äminen	  edelly4änyt	  eri4äin	  
kompleksisten	  järjestelmien	  rakentamista	  

–  resurssisodat,	  epidemiat,	  ympäristökatastrofit,	  eri	  järjestel-‐
mien	  kumuloituva	  kriisiytyminen	  

–  populaa5oekologin	  tyly	  johtopäätös	  



Historiallinen	  valinta	  
•  Voiko	  elämämme	  jatkua	  edes	  pääosin	  nykyisellään?	  
–  op5mis5nen	  tulkinta:	  kyllä	  jos	  ennakoimme	  riskit	  ja	  opimme	  
käy4ämään	  resursseja	  taloudellisemmin	  &	  kestävämmin	  

–  5e4yyn	  mi4aan	  voisi	  olla	  mahdollista,	  mu4a	  mitat	  yli4ymäs-‐
sä	  moninkertaises5	  

–  UNDP:	  decoupling	  ei	  voi	  onnistua	  nyky5edon	  varassa	  
•  Realis5sempi	  arvio	  
–  valistuksen	  lupauksen	  vastaises5	  modernin	  työn	  ekspansio	  
johtaa	  pahenevaan	  niukkuuteen	  &	  ennennäkemä4ömiin	  kär-‐
simyksiin	  

–  myös	  tältä	  osin	  E-‐Aasia	  ja	  SS	  Afrikka	  pol4opisteessä	  
•  Viestejä	  sivilisaa5omme	  edessä	  olevista	  romahduksen	  
uhista	  tulee	  en5stä	  enemmän	  &	  en5stä	  usko4avam-‐
milta	  tahoilta	  
–  on	  korkein	  aika	  nähdä	  aiheu4amamme	  riskit	  ja	  niiden	  akuut-‐
5suus	  todellisessa	  mi4akaavassaan	  



Kestävä	  kehitys	  2.0	  
•  Koh5	  tehokkaampaa	  väestöpoli5ikkaa	  
–  erityises5	  Etelä-‐Aasiassa	  &	  Saharan	  eteläpuolisessa	  Afrikassa	  

•  Luonnonvarojen	  käytön	  &	  ympäristöhai4ojen	  globaalin	  
hallinnan	  järjestelmien	  luominen	  

•  Uudenlaisten	  kasvustrategioiden	  omaksuminen	  kehit-‐
tyneissä	  &	  kehi4yvissä	  maissa	  
–  tärkeää	  keskustelua	  Aasiassa	  ,	  osin	  Euroopassakin	  

•  Kansalaisten	  elin-‐	  ja	  kulutusto4umusten	  uudistuminen	  
•  Muutosten	  toteu4aminen	  vaikeinta	  työelämän	  
alueella	  
–  ihmiset	  vaa5vat	  pää4äjiltä	  työtä	  ja	  toimeentuloa	  
–  siksi	  tavoitellaan	  kasvua	  hinnalla	  millä	  hyvänsä	  

•  Pohja	  ei	  ole	  kestävä	  
–  tuloksena	  yhä	  sairaammaksi	  muu4uva	  ins5tuu5o	  joka	  ei	  ky-‐
kene	  vastaamaan	  siihen	  kohdiste4uihin	  odotuksiin	  



Onko	  muutos	  mahdollinen?	  
•  Arvot,	  työhön	  kohdistuvat	  odotukset	  &	  
työkäy4äytymi-‐nen	  ovat	  vähitellen	  muu4umassa	  

•  Organisaa5ot	  joutuvat	  sovi4amaan	  toimintojaan	  kes-‐
tävän	  kehityksen	  vaa5muksiin	  
–  muutoksia	  tarvitaan	  myös	  työpaikkatasolla	  

•  Entä	  yhteiskunta-‐	  ja	  työllisyyspoli5ikan	  tason	  
ratkaisut?	  
–  pää4äjien	  aika	  puhua	  to4a	  tulevaisuuden	  haasteista	  &	  
tarvit-‐tavista	  toimista	  niihin	  vastaamiseksi	  

–  muutosten	  toteu4aminen	  inhimillises5	  arvokkaalla	  &	  sosiaa-‐
lises5	  oikeudenmukaisella	  tavalla	  

–  työ	  ei	  lopu	  vaan	  sitä	  rii4ää	  raja4omas5	  jos	  haluamme	  kestä-‐
vämmälle	  kehityspolulle	  

–  osaamisresurssit	  käyte4ävä	  viisaas5	  
•  Pidemmällä	  aikavälillä	  työ	  muu4uu	  radikaalis5	  
–  uudenlaisessa	  kestävän	  kehityksen	  sivilisaa5ossa	  



Suomen	  rooli	  
•  1990-‐luvun	  menestystarina	  on	  pää4ynyt	  
•  Miksemme	  läh5si	  kaikin	  voimin	  mukaan	  uuden	  
kehitys-‐mallin	  rakentamiseen?	  
–  pullonkauloja	  rii4ää	  ratko4aviksi	  
–  luo	  mahdollisuuksia	  uusien	  liiketoimintojen	  kehi4ämiseen	  
–  innovaa5ojärjestelmän	  painopisteet	  uusiksi	  
–  oma	  yhteiskuntamme	  kestävän	  sivilisaa5on	  
koelaboratorioksi	  

•  Mahdollisuuksia	  olisi	  myös	  kestävien	  työnteon	  kul4uu-‐
rien	  rakentamisessa	  
–  pohjoismaat	  olleet	  pitkään	  työelämän	  modernisaa5okehityk-‐
sen	  kärjessä	  

–  miksemme	  pyrkisi	  siihen	  myös	  nykyisessä	  murroksessa?	  
–  hankitulle	  osaamiselle	  löytyisi	  käy4öä	  myös	  muualla	  maail-‐
massa	  

–  ei	  onnistu	  ilman	  uudenlaista	  henkistä	  heräämistä	  



Lopuksi	  
•  Olemme	  poh5neet	  näitä	  teemoja	  TSR:n	  tuella	  toteute-‐
tussa	  kestävän	  työn	  hankkeessa	  
–  samannimisen	  kirjan	  käsikirjoitus	  kustantajan	  käsi4elyssä	  *	  

•  Jatkossa	  olen	  ajatellut	  o4aa	  työn	  muu4uvan	  luonto-‐
suhteen	  tarkemman	  pohdinnan	  kohteeksi	  
–  oma	  luontomme	  mukaan	  lue4una	  
–  ihminen	  voi	  olla	  terve	  &	  hyvinvoiva	  vain	  terveessä	  luonnossa	  

•  Tämän	  ohella	  downshibingia	  käsi4elevä	  Tekesin	  
rahoit-‐tama	  tutkimushanke	  
–  tarjoaa	  erinomaisen	  mahdollisuuden	  poh5a	  yksilöiden	  ongel-‐
mat	  &	  elämänpoliicsten	  valintojen	  (problems)	  sekä	  laajem-‐
pien	  yhteiskunnallisten	  kysymysten	  (issues)	  välityksiä	  

•  Yksilöiden	  uravalinnoista	  &	  kohtuullistamisesta	  enem-‐
män	  seuraavassa	  luennossa	  

kiitos!	  
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