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AJATTELUTAPA, JOKA  
TULEE MUUTTAMAAN  
KAIKEN
VIESTI SUOMALAISILLE YRITYKSILLE

Kuten kaikkialla muualla maailmassa, Suomenkin 
tulevaisuus tulee näyttämään kovin erilaiselta 
kuin nykypäivä. Tämä raportti peräänkuuluttaa 
muutosta, kiireellistä muutosta, joka mahdollis-
taa kaikille paremman huomisen, joka on hiili-
neutraali, luontopositiivinen ja inklusiivinen. Visio 
2050 on yksityiskohtainen, eteenpäin katsova ja 
käytännönläheinen viitekehys, jonka tarkoitukse-
na on tukea yritysten päivittäistä tekemistä. Se 
on linjassa globaalien, kiireellisesti ratkaistavien 
haasteiden kanssa. Yli 40 kansainvälistä yritys-
johtajaa ja laaja ulkopuolinen arviointikomitea on 
työstänyt tätä raporttia vuonna 2010 julkaistun 
Visio 2050 -raportin pohjalta.

Ihmiskunnalla on nyt kolme polttavaa globaalia 
haastetta: ilmastohätätila, luontokato ja kasvava 
eriarvoisuus. Jokainen näistä voi yksistään vaa-
rantaa turvallisen toimintaympäristön niin ihmi-
sille kuin luonnolle – puhumattakaan yrityksistä. 
Koronapandemia on opettanut meille ennen 
muuta sen, kuinka tiiviisti nämä haasteet kytkey-
tyvät toisiinsa.

Tarvitsemme pitkäjänteisen vision, jonka takana 
voimme kaikki seistä: hyvä elämä yli yhdeksälle 
miljardille ihmiselle maapallon kestokyvyn rajois-
sa vuoteen 2050 mennessä. Tämän vision saa-
vuttaminen vaatii kokonaisvaltaista muutosta 
koko elinympäristössämme: energiantuotannon 
hiilidioksidipäästöjen on vähennyttävä, materiaa-
lit on saatava kiertoon, ruoka on tuotettava kes-
tävästi ja tasapuolisesti ja sen on oltava terveel-
listä.

Tarve systeemiseen muutoksen on syystäkin 
kaikkien huulilla kestävästä kehityksestä puhut-
taessa, myös Suomessa. Ja sanojen on viimein-
kin johdettava konkreettisiin tekoihin. Niinpä 
tämä selvitys keskittyy yhdeksään systeemisen 
muutoksen polkuun, jotka auttavat yrityksiä käy-
tännön työssä. Ne on esitetty muodossa, jonka 
pohjalta voi ryhtyä heti toimeen. Raportin tavoit-
teena on vaikuttaa yritysten tämän vuosikymme-
nen strategisiin ohjelmiin. Sen tavoitteena on 
myös inspiroida kaikkia meitä etenemään entistä 
kunnianhimoisemmin muutoksen tiellä sekä aut-
taa kehittämään tarvittavat muutosohjelmat. 

Tämän raportin lähestymistapa kestävään kehi-
tykseen ei ole perinteinen ”tuho ja perikato”.  
Päinvastoin: se tarjoaa yrityksille käytännön toi-
menpide-ehdotuksia ja mahdollisuuksien tarinan. 
Uskomme vahvasti, että raportin innovatiivisuus 
ja erityisyys piilee siinä, että johtajien kaikkialla 
on muokattava ajattelutapaansa, jossa tavoitel-
laan pitkän aikavälin resilienssiä, uudistavaa toi-
mintaa ja lopulta koko talousjärjestelmän muo-
donmuutosta. Maailmanlaajuisten järjestelmien 
muutos vaatii muutakin kuin tuotteiden ja palve-
luiden jatkuvaa parantamista.  

Tärkein näistä ajattelutavan muutoksista liittyy 
talousjärjestelmän uudistamiseen. Tämä muutos 
takaa sen, että taloudellinen järjestelmä, kannus-
timet, kansainväliset tilinpäätösstandardit ja 
markkina-arvot eivät enää perustu yksinomaan 
liiketoiminnan taloudelliseen suorituskykyyn, 
vaan että huomioimme myös vaikutukset ympä-
ristöön ja ihmisiin määritellessämme menestyk-
sen ja yrityksen arvon. Siirtyminen kaikille jakau-
tuvan todellisen arvon talousjärjestelmään 
vauhdittaa kaikkein ripeimmin muutosta, jonka 
tuloksena yli yhdeksän miljardia ihmistä voi elää 
hyvää elämää ylittämättä maapallon kestokyvyn 
rajoja.

Tämä muutos on valtava mahdollisuus, mutta tie-
dämme, ettei se ole helppo tie. Silti, halusimmepa 
tai emme, olemme nyt kaikki muutoksen tekijöitä. 
Yrityksillä on keskeinen rooli muutoksessa kohti 
Visio 2050:ä ja niiden on toimittava yhteistyössä 
valtioiden, säätelijöiden, sijoittajien ja yksilöiden 
kanssa. Olemme valmiita tekemään kaikkemme 
tämän vision saavuttamiseksi. 

Käsillä on välttämättömän muutoksen aika. On 
aika ajatella systeemisesti ja luoda todellista ar-
voa. Toivomme mahdollisimman monen suoma-
laisyrityksen jatkavan kestävän liiketoiminnan 
edelläkävijöinä maailmassa ja toimivan suunnan-
näyttäjinä sukupolvemme kaikkein tärkeimmällä 
matkalla. 

Terveisin,

ALKUSANAT

Peter Bakker 
CEO, President  
WBCSD

Minna Aila 
SVP, Sustainability  
and Corporate Affairs 
Neste

Annette Stube 
EVP Sustainability 
Stora Enso

Terhi Koipijärvi 
FIBSin hallituksen  
puheenjohtaja

Mikko Korte 
EVP, Operations  
development 
Kone
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WBCSD esitteli visionsa alun perin vuonna 2010 
julkaistussa uraauurtavassa raportissaan, jossa 
tarkasteltiin sitä, miltä kestävä maailma voisi 
näyttää, miten sen pystyisi luomaan ja missä 
roolissa yritysten tulisi olla sen saavuttamiseksi. 
Raportti heijasteli myrskyistä vuosikymmentä 
(”turbulentteja teinivuosia”), joka loi pohjan 
2020-luvulla alkaneelle perusteellisen muutok-
sen aikakaudelle. 

Nyt reilu vuosikymmen myöhemmin, turbulenssi 
jatkuu edelleen. Visio 2050 -raportin peräänkuu-
luttama muutos antaa yhä odottaa itseään. Se ei 
näytä toteutuvan riittävän nopeasti tai tarvitta-
vassa mittakaavassa. Lisäksi koronapandemia 
on nostanut esiin merkittäviä haavoittuvuuksia 
yhteiskunnissamme ja osoittanut, miten ne uh-
kaavat pitkän aikavälin vakautta ja menestystä. 
Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa 
yritys- ja yhteiskuntarakenteita, ja parantaa sen 
myötä maailmaa. Mutta meidän on toimittavat 
nopeasti.

Yritykset voi johtaa muutosta, mutta ne eivät 
pysty siihen yksin – eikä niiden pidäkään. 
Muutos edellyttää ennennäkemätöntä johtajuut-
ta: on hylättävä “business as usual” -ajatustapa 
ja hyväksyttävä se tosiasia, että yritykset voivat 
saada aikaan muutoksen vain, jos ne näkevät it-
sensä osana suurempaa kokonaisuutta. Meidän 
on hyväksyttävä, että elinkelpoinen maapallo, 
tasa-arvoinen yhteiskunta, aidosti vapaat ja oi-
keudenmukaiset markkinat sekä vahvat julkiset 
laitokset ovat sekä yksilöiden että yhteisöjen 
etu. 

Muutos vaatii yritysjohtajilta uudenlaista pitkän 
aikavälin ajatustapaa. Meidän on uudistettava se 

kapitalismi, johon olemme kasvaneet siten, että 
järjestelmä palkitsee kokonaisvaltaista arvon-
luontia, eikä sen riistämistä (minkään sidosryh-
män kustannuksella). Meidän on vahvistettava 
yritysten resilienssiä ja sopeutumiskykyä häi-
riötilanteissa, joita on väistämättä tulossa. Ja 
meidän on ajateltava uudistavasti ja siirryttävä 
”do no harm” -ajattelutavasta siihen, joka antaa 
sosiaalisille, taloudellisille ja ympäristöjärjestel-
mille mahdollisuuden elpyä ja menestyä. 

Jotta yritysten olisi helpompi keskittyä olennai-
seen, olemme määritelleet yhdeksän kunnianhi-
moista mutta realistista muutospolkua keskei-
sillä liiketoiminta-alueilla, jotka ovat olennaisia 
sekä yhteiskunnallisten että Visio 2050:n tavoit-
teiden saavuttamiseksi. 

Yritykset pystyvät johtamaan. Ne voivat käyn-
nistää yhteistyön, jota muutoksen edistäminen 
edellyttää. Ne pystyvät siihen, ja niiden on pak-
ko. On yritysten oman edun mukaista tavoitella 
Visio 2050:n esittämiä muutoksia, sillä niiden 
pitkän aikavälin menestys perustuu kaupan-
käyntiin hyvinvoivien yhteiskuntien kanssa sekä 
elinkelpoiseen maapalloon.

VISIOMME ON MAAILMA, JOSSA VUOTEEN 2050 
MENNESSÄ YLI YHDEKSÄN MILJARDIA IHMISTÄ 
ELÄÄ HYVÄÄ ELÄMÄÄ MAAPALLON KESTO
KYVYN RAJOISSA. VOIMME SAAVUTTAA TÄ
MÄN TAVOITTEEN – MUTTA VAIN JOS TEEMME 
MERKITTÄVÄSTI ENEMMÄN TÖITÄ SEN ETEEN, 
TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ ALKAEN.

TULE MUKAAN 
JOHTAMAAN MAAILMAN 

TARVITSEMIA 
MUUTOKSIA

ESIPUHE
MUUTOKSEN AIKA 
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Gayle Schueller
Vice President and 

ChiVarapääjohtaja ja kestävän 
kehityksen johtaja

3M

Andrea D’Avack
Kestävän kehityksen johtaja

Chanel

Carine de Boissezon
Kestävän kehityksen johta-

ja
EDF Group

Gilles Andrier
Toimitusjohtaja

Givaudan

Jan Jenisch
Toimitusjohtaja
LafargeHolcim

Magdi Batato
Varatoimitusjohtaja, ope-

ratiivinen johtaja
Nestlé

Harry Brekelmans
Projekti- ja teknologiajoh-

taja, hallituksen jäsen 
Shell

Annica Bresky
Pääjohtaja ja toimitusjoh-

taja
Stora Enso

Luiz Eduardo Osorio
Institutionaalisten suhtei-

den, viestinnän ja kestävän 
kehityksen johtaja

Vale

Peter Oosterveer
Toimitusjohtaja

Arcadis

Piyush Gupta
Toimitusjohtaja

DBS Bank

Keryn James
Toimitusjohtaja

ERM

Sylvie Nicol
Varatoimitusjohtaja, henkilöstö-
hallinto ja infrastruktuuripalvelut  

Henkel

Masakazu Sakakida
Hallituksen jäsen, varatoi-

mitusjohtaja, 
Chief Compliance Officer

Mitsubishi Corporation

Colm Kelly
Johtaja, 

Purpose, Policy and 
Corporate Responsibility

PwC

Ilham Kadri
Toimitusjohtaja

Solvay

João Castello Branco
Hallituksen puheenjohtaja

The Navigator Company

Svein Tore Holsether
Pääjohtaja ja toimitusjoh-

taja 
Yara

José Manuel Entrecanales
Hallituksen puheenjohtaja ja 

toimitusjohtaja
ACCIONA

Dominic Blakemore
Toimitusjohtaja
Compass Group

Jean-Pierre Clamadieu
Hallituksen puheenjohtaja

ENGIE

Nadir Godrej
Toimitusjohtaja 

Godrej Industries

Ralph Haupter
Pääjohtaja

Microsoft Corporation

Sunny Verghese
WBCSD:n hallituksen pu-

heenjohtaja
Perustaja ja toimitusjohtaja 

Olam International

YaofengCao
Hallituksen jäsen 

Sinopec Corp 
Hallituksen varapuheenjohtaja 

China Petrochemical Corporation 
(Sinopec)

Erik Fyrwald
Toimitusjohtaja

Syngenta

Ralf Pfitzner
Kestävän kehityksen johtaja  

Volkswagen AG

Saori Dubourg
Hallintoneuvoston jäsen

BASF

Remi Eriksen
Pääjohtaja ja toimitusjoh-

taja
DNV

Steve Varley
Varapuheenjohtaja, kestä-

vä kehitys
EY

Andreas Fibig
Hallituksen puheenjohtaja 

ja toimitusjohtaja
IFF

Andrea Álvares
Johtaja, brändi, innovaatio, 

kansainvälisyys ja  
kestävä kehitys 

Natura

Masaya Futamiya
Hallituksen puheenjohtaja 

ja vastaava johtaja
Sompo Japan Insurance 

Inc.

Takeshi Uchiyamada
 Hallituksen puheenjohtaja
Toyota Motor Corporation

Geraldine Matchett
Toimitusjohtaja ja hallituk-

sen jäsen 
DSM

Takahito Tokita
Pääjohtaja ja toimitusjoh-

taja
Fujitsu

Jon Abrahamsson Ring
Toimitusjohtaja

Inter IKEA Group

Mercedes Alonso
Varatoimitusjohtaja

Uusiutuvat polymeerit ja 
kemikaalit 

Neste Corporation

Ana Botín
Johtaja

Banco Santander

Cláudia Azevedo
Hallituksen jäsen ja toimi-

tusjohtaja
Sonae

Alan Jope
Toimitusjohtaja

Unilever

Wiebe Draijer
Hallintoneuvoston pu-

heenjohtaja
Rabobank
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WBCSD julkaisi tämän vision ensimmäisen ker-
ran uraauurtavassa raportissaan vuonna 2010. 
Sen työstämiseen osallistui WBCSD:n 29 jäsen-
yritystä 14 eri toimialalta, jotka heijastivat yli 
200 muun yrityksen ja sidosryhmän näkemyksiä 
20 maasta. Raportissa tarkasteltiin sitä, miltä 
kestävä maailma voisi näyttää, miten sen pys-
tyisi luomaan ja missä roolissa yritysten tulisi 
olla sen saavuttamiseksi. 

Raportti osoitti, että tarvitaan radikaalia muu-
tosta, jotta voimme taata riittävästi ruokaa, puh-
dasta vettä, sanitaatiojärjestelmät, suojaa, liik-
kumismahdollisuudet, koulutuksen ja 
terveydenhuollon niille yli yhdeksälle miljardille 
ihmiselle, joiden ennustetaan elävän maapallolla 
vuonna 2050. Sen turvin pystyisimme elämään 
hyvää elämää niillä resursseilla, joita pieni haa-
voittuva maapallomme kykenee tarjoamaan, uu-
distamaan ja täydentämään. 

Raportissa hahmoteltiin Visio 2050:n toteutta-
miseksi polku, joka kattoi kaksi ajanjaksoa. 
Vuodet 2010-2020 nimettiin “turbulenteiksi tei-
nivuosiksi” eli dynaamiseksi ja energiseksi kehi-
tysvaiheeksi, jonka kuluessa syntyneet uudet 
ideat ja lähestymistavat voisivat kilpailla keske-
nään ja kehittyä. Lopulta ne mahdollistaisivat 
vuosien 2020-2050 ”muutoskauden”, jonka ai-
kana systemaattisen työn tuloksena syntyneet 
ideat ja yhteydet mullistaisivat yritykset, talou-
det ja yhteiskunnat laajassa mittakaavassa.

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin on varsin 
selvää, ettemme ole vielä kasvaneet ulos myrs-
kyisistä teinivuosista. Muutos antaa yhä odot-
taa itseään. Vaikka monet rakennuspalikat ovat 
jo olemassa YK:n kestävän kehityksen tavoittei-
den ja Pariisin ilmastosopimuksen tapaisten vii-
tekehysten muodossa, muutos ei ole käynnisty-
nyt riittävän nopeasti tai tarvittavassa 
mittakaavassa. Ennennäkemättömiä globaaleja 

riskejä ilmaantuu edelleen, ja lähestymme niin 
ekologista kuin sosiaalistakin käännekohtaa. 
Meillä on siis ainutlaatuinen tilaisuus ryhtyä te-
koihin seuraavan vuosikymmenen kuluessa, 
mutta meidän on toimittava heti ja kiihdytettävä 
vauhtia. 

Tässä ratkaisevassa vaiheessa WBCSD:n 40 jä-
senyritystä käynnisti yli kaksi vuotta kestäneen 
Visio 2050:n päivitystyön, ja määritteli yritysten 
johtajuudelle uuden lähtökohdan tulevalle vuo-
sikymmenelle. Työn tukena oli maailman johta-
vista asiantuntijoista koostuva ulkopuolinen ar-
viointikomitea sekä WBCSD:n globaalin 
toimintaverkoston lukuisat sidosryhmät. 

Tämä raportti on mittavan päivitystyön lopputu-
lema. Se sisältää:

     Yhteisen vision: päivitetty visiomme 
vuodelle 2050 ja mitä vision saavuttami-
nen edellyttää käytännössä.

     Muutospolut: polut kuvaavat keskeiset 
muutokset yhdeksällä liiketoimin-
ta-alueella sekä yritysten tärkeimmät toi-
menpiteet, joilla muutosta vauhditetaan 
seuraavan vuosikymmenen aikana. 

    Perustavanlaatuiset ajattelutavan muu-
tokset: keskeisiä muutoksia tukevat uu-
det näkökulmat.  

     Keskeistä taustatietoa muutosten  
sisäistämiseksi ja käynnistämiseksi:  
mitä systeeminen muutos tarkoittaa, mi-
ten se tapahtuu ja mikä yritysten rooli voi 
ja täytyy olla.

Päivitetyn Visio 2050 -raportin tavoitteena on 
tukea yrityksiä muutos- ja vastuullisuustyössä. 
Raportin viitekehyksen avulla yritykset voivat 
johtaa muutosta, jonka ansiosta yli yhdeksän 
miljardia ihmistä voi elää hyvää elämää maapal-
lon kestokyvyn rajoissa.

Raportti ei ole toimintasuunnitelma, vaan työka-
lu, jonka avulla kaikki yritykset voivat rakentaa 
selkeän ja inspiroivan ohjelman muutoksen 
vauhdittamiseksi. Raportin tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta kiireellisistä ja tarvittavista muutok-
sista, joita maailmassa on saatava aikaan, tarjo-
ta yritysjohtajille yhteinen liiketoimintalähtöinen 
narratiivi sekä tukea yritysten vastuullisuus- ja 
strategiaviestintää. 

VISIOMME ON MAAILMA, JOSSA VUOTEEN 2050 
MENNESSÄ YLI YHDEKSÄN MILJARDIA IHMISTÄ 
ELÄÄ HYVÄÄ ELÄMÄÄ MAAPALLON KESTO
KYVYN RAJOISSA.

TÄSTÄ 
RAPORTISTA

4
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Innovations that could 
shape and transform 
2020-2030

Reinventing Capitalism: 
a transformation agen-
da

Building long-term busi-
ness resilience

The voice of youth

Unlocking systems 
transformation

Macrotrends and 
Disruptions shaping 
2020-2030

The consequences 
of COVID-19 for the de-
cade ahead

PROJEKTIN JÄSENYRITYKSET 

KIITOKSET JA VASTUUVAPAUS 
Raportin projektiryhmä ja muut tekijät löytyvät 
julkaisun lopusta. Työssä on hyödynnetty myös 
ulkopuolisen arviointikomitean huomioita ja nä-
kemyksiä sekä lukuisten kansainvälisten kes-
kustelutilaisuuksien ja työpajojen arvioita ja ke-
hitysehdotuksia.   

Raportin julkaisija on WBCSD. Se on tuotettu 
yhteistyössä verkoston sihteeristön ja jäsenyri-
tysten ylimmän johdon kanssa, kuten kaikki 
WBCSD:n julkaisut. Useat verkoston jäsenorga-
nisaatiot ovat arvioineet raportin luonnoksia, 
näin varmistettiin, että julkaisu edustaa laajasti 
jäsenistön näkemyksiä. Jäsenten panostus ja 
palaute on huomioitu raportissa tasapuolisesti. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen jä-
senyritys allekirjoittaisi raportin jokaisen sanan.

Raportin on suomentanut vuonna 2021 FIBS, 
joka on WBCSD:n kansallinen jäsen. 

Visio 2050 -raportin päivitysprojektin 
yhteydessä WBCSD on julkaissut myös 
sarjan lyhyitä katsauksia, joissa 
käsitellään tarkemmin raportin keskeisiä 
käsitteitä.

Julkaisut ovat saatavilla Vision 2050 
-mikrosivustolla: 

www.wbcsd.org/Overview/ 
About-us/Vision2050/Resources

Recreated PMS

Found from website recreated PMS
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Visio 2050:n päivitetyssä versiossa määritellään, mitä vision saavut-
taminen tarkoittaa käytännössä, hahmotellaan muutospolut ja yri-
tysten toimenpiteet tulevalle vuosikymmenelle, sekä kolme vision 
kannalta olennaista ajatustavan muutosta. Raportissa selvitetään li-
säksi, miten systeeminen muutos tapahtuu, miten sitä voi edistää ja 
millainen rooli yrityksillä voi ja tulee olla muutoksen johtajina Visio 
2050:n tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Emme tavoittele utopistista ihannetta: suosituksemme ovat käytän-
nöllisiä, toteutettavissa ja linjassa kansainvälisten sitoumusten ku-
ten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopi-
muksen kanssa. Ensimmäisen Visio 2050:n tavoin raportin 
tarkoituksena on toimia luotettavana ja kunnianhimoisena viiteke-
hyksenä, joka tarjoaa valtioiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen 
johtajille kokonaisnäkemyksen tavoitteistamme ja kuinka ne ovat 
saavutettavissa.

Haasteemme ovat globaaleja. Yksikään valtio tai yritys ei voi ratkais-
ta niitä yksin. Elinkeinoelämän kansainvälisyys auttaa yrityksiä ja 
valtioita keskittymään haasteiden kannalta olennaisiin ratkaisuihin 
sekä kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. 

TIIVISTELMÄ

WBCSD:N JÄSENYRITYKSET OVAT 
PÄIVITTÄNEET VISIO 2050:N MUUTOS
POLUT JA MÄÄRITELLEET YRITYKSIL
LE UUDEN LÄHTÖKOHDAN SEURAA
VALLE VUOSIKYMMENELLE. 
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TIIVISTELMÄ
YHTEISEN VISION 
AIKA

VISIO 2050
Uskomme, että vuoteen 2050 mennessä yli yh-
deksän miljardia ihmistä voi elää hyvää elämää 
maapallon kestokyvyn rajoissa.

Mutta se on mahdollista vain tehostamalla mer-
kittävästi toimenpiteitä yritysten ja yhteiskun-
tien muuttamiseksi.

Tämä raportti tarjoaa yhteisen päämäärän ja 
muutospolkuja, joita yritykset ja muut sidosryh-
mät voivat hyödyntää Visio 2050:n toteuttami-
seksi. Siitä löytyvät keskeiset muutokset ja toi-
menpiteet, joihin voi ryhtyä heti. Niiden tulee 
olla jokaisen edelläkävijäyrityksen mission yti-
messä.

HYVÄÄ ELÄMÄÄ MAAPALLON KESTOKYVYN 
RAJOISSA 
Tuoreimpien tutkimusten perusteella tiedäm-
me, mitä yli yhdeksän miljardin ihmisen hyvä 
elämä maapallon kestokyvyn rajoissa edellyt-
tää. 

“Hyvä elämä” tarkoittaa ihmisten perusoikeuk-
sien kunnioittamista sekä perustarpeiden ja yh-
denvertaisten mahdollisuuksien takaamista. 
Elämä “maapallon kestokyvyn rajoissa” tarkoit-
taa, että ilmaston lämpeneminen pysähtyy 
+1.5°C -asteeseen ja että luontoa suojellaan, en-
nallistetaan ja hyödynnetään kestävästi. Se tar-
koittaa myös, että yhteiskuntia on kehitetty ra-
kentamaan ja ylläpitämään resilienssiä ihmisten 
ja luonnon hyvinvoinnin tukemiseksi. Näiden ta-
voitteiden saavuttaminen on olennaista yritys-
ten tuottavuuden ja pitkän aikavälin menestyk-
sen kannalta.

KIIRE RYHTYÄ TOIMEEN 
Tämä visio on yhä saavutettavissa, mutta mei-
dän on toimittava nopeammin. Tuleva vuosi-
kymmen on ratkaiseva eikä päivääkään ole hu-
kattavissa.

Ennennäkemättömiä globaaleja riskejä ilmaan-
tuu edelleen. Edessämme on täydellinen haas-
teiden myrsky, jossa yhdistyvät ilmastokriisi, 
luontokriisi, kasvava eriarvoistuminen ja yhteis-
kunnalliset levottomuudet. Ratkaiseva käänne-
kohta on käsillä, ja seuraava vuosikymmen on 
viimeinen tilaisuus kääntää kurssi. 

VISIO 2050
 9+ miljardia ihmistä elää vuoteen 

2050 mennessä hyvää elämää 
maapallon kestokyvyn rajoissa

7



MUUTOSPOLUT VISIO 2050:N SAAVUTTAMISEKSI

ENERGIA Kestävä energiajärjestelmä tarjoaa luotettavaa ja edullista 
hiilineutraalia energiaa kaikille.

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN Turvallinen, esteetön, puhdas ja tehokas kuljetusjärjestelmä 
ihmisille ja tuotteille.

ELINYMPÄRISTÖT Terveelliset, osallistavat ja luonnon kanssa tasapainossa olevat 
elinympäristöt.

TUOTTEET JA MATERIAALIT Resurssien käyttö on optimoitu vastaamaan yhteiskunnan 
tarpeita, ja resursseja tuottavien järjestelmien sallitaan uudistua.

RAHOITUSTUOTTEET JA 
PALVELUT

Kaikki rahoituspääoma, -tuotteet ja –palvelut tukevat kestävää 
kehitystä.

YHTEYDET
Vastuulliset viestintäjärjestelmät yhdistävät ihmisiä, edistävät 
läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta sekä tarjoavat mahdollisuuksia 
kaikille.

TERVEYS JA HYVINVOINTI Korkeimmat mahdolliset terveys- ja hyvinvointistandardit kaikille.

VESI JA SANITAATIO Hyvinvoivat vesistöjen ekosysteemit tuottavat ravintoa, energiaa 
ja terveyttä kaikille.

RUOKA Uudistavuuteen perustuva ja tasa-arvoinen ruokajärjestelmä 
tuottaa terveellistä, turvallista ja ravitsevaa ruokaa kaikille. 
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VISIO 2050 MUUTOSPOLUT
Visio 2050:n tavoitteet on mahdollista saavut-
taa ainoastaan uudistamalla perusteellisesti 
niin yritykset, talousjärjestelmät kuin yhteis-
kunnatkin. Yritysten tarjontaan sisältyvät yh-
teiskuntien kannalta keskeiset tuotteet ja pal-
velut: energiantuotanto, liikenne- ja 
kuljetuspalvelut, asunnot ja elinympäristöt, 
tuotteet ja materiaalit, rahoitustuotteet ja -pal-
velut, yhteydet, terveys- ja hyvinvointipalvelut, 
vesi- ja sanitaatiopalvelut sekä ruoantuotanto.

Olemme määritelleet näille kaikille toimialoille 
kunnianhimoiset mutta toteutettavat muutosvi-
siot- ja -polut, sekä yritystoiminnan vaikutta-
vuuden kannalta keskeiset muutokset ja toi-
menpiteet. Kokonaisuudessaan nämä polut 
mahdollistavat maailman, jossa yli yhdeksän 
miljardia ihmistä voi elää hyvää elämää maapal-
lon kestokyvyn rajoissa. Muutosvisiot ja -polut 
on koottu alla olevaan taulukkoon.

TOIMINNAN 
 AIKA

AJATUSTAVAN 
MUUTOKSEN 
 AIKA

RATKAISEVAT AJATUSTAVAT 
Uudistukset edellyttävät kolmea keskeistä lii-
ketoiminnan strategisen ajatustavan muutos-
ta: kapitalismin muuttamista siten että se pal-
kitsee todellista ja kokonaisvaltaista 
arvonluontia eikä sen riistämistä muilta, pitkän 
tähtäimen resilienssin rakentamista sekä en-
nallistavuuteen perustuvaa näkökulmaa yri-
tysvastuuseen.

Muutospolut eivät toteudu ilman perusteellista 
ajatustavan muutosta. Mitä kaikkea kapitalismil-
la voitaisiinkaan saada aikaan, jos yritysten ta-
voitteena olisi tuottaa todellista (kestävää) lisä-
arvoa pitkällä tähtäimellä? Miten yrityksistä 
tehdään riittävän resilienttejä, jotta ne pystyisi-
vät sopeutumaan jo tapahtuneisiin peruutta-
mattomiin muutoksiin ja kestämään tulevat häi-
riötilanteet ja väistämättömät muutokset? Voiko 
ennallistava ajatustapa auttaa elvyttämään ja 
ylläpitämään sosiaalisia ja ympäristöjärjestel-
miä, joihin yritysten menestys perustuu?  

8
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MENESTYKSEN 
AIKA

JOHTAJUUDEN 
 AIKA

MITÄ MUUTOS TARKOITTAA?
Muutos tarkoittaa juurisyiden muuttamista, 
jotta saadaan aikaan perustavanlaatuisia uu-
distuksia.

Muutos edellyttää radikaalia kunnianhimoa, ta-
voitteita ja käytännön toimenpiteitä kaikilta yri-
tyksiltä ja valtioilta, niin taloudessa kuin yhteis-
kunnassa. Se edellyttää myös systeemistä 
ajattelua. Yritykset eivät yksin voi muuttaa jär-
jestelmiä, mutta ne voivat edistää ja tukea muu-
tosta määrätietoisesti oman toimintansa kautta, 
yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN
Strategioiden ja ratkaisujen tulee pohjautua 
teknologisiin, taloudellisiin, poliittisiin, kulttuu-
risiin ja ympäristörealiteetteihin, jotka vaikut-
tavat niiden toteutukseen ja edistävät Visio 
2050:n tavoitteita.

Emme voi laatia suunnitelmia omassa kuplas-
samme. Muutos ei tapahdu täydellisessä maail-
massa. Edellisen vuosikymmenen ajan muhinut 
epävakaus jatkuu myös tulevalla vuosikymme-
nellä. Makrotrendit, sekasortoiset häiriötilan-
teet ja uudet innovaatiot muokkaavat tulevia 
haasteita sekä keinoja, joilla voimme tai emme 
voi niihin ratkaista. On reagoitava tilanteen mu-
kaan, mutta samaan aikaan tunnistettava mah-
dollisuudet vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun. 

Monikansallisten yritysten vaikutusmahdolli-
suudet ovat vertaansa vailla: ne voivat vaikut-
taa muutokseen globaalisti innovaatioiden ja 
sijoitusten kautta sekä vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden, yhteisöjen, yhteistyökumppanei-
den ja päättäjien kanssa. 

Yritykset eivät vain reagoi kuluttajien odotuk-
siin, rahoitusmarkkinoihin tai sääntelyyn ja poli-
tiikkaan, vaan myös muokkaavat niitä omalta 
osaltaan. Tämän ansiosta yrityksillä on mahdol-
lisuus edistää kunnianhimoisesti ja tehokkaasti 
Visio 2050:n tavoitteita ja muutospolkuja.

YHTEISEEN VISIOON, SYSTEEMISEEN 
AJATTELUUN JA AJATUSTAVAN MUUTOKSEEN 
PERUSTUVA JOHTAJUUS 
Monikansalliset yritykset voivat vaikuttaa koko 
arvoketjuun voimaannuttamalla toimijoita kaikil-
la maantieteellisillä ja kulttuurialueilla. Visio 
2050 tarjoaa yrityksille viitekehyksen, jonka 
avulla ne voivat johtaa ja vauhdittaa tarvittavaa 
muutosta kokonaisvaltaisesti sekä toteuttaa yh-
teiskuntavastuutaan. Johtajuuden ydin koostuu 
yhteisestä visiosta, systeemisestä ajattelusta ja 
ajatustavan muutoksista. 

Turvallinen, kestävä ja menestyksekäs tulevai-
suus riippuu systeemisestä muutoksesta, joka 
edellyttää tietoisia ja jatkuvia toimenpiteitä kaikil-
ta yhteiskunnallisilta toimijoilta, yritykset mukaan 
lukien.

Visio 2050 tarjoaa yrityksille yhteisen vision, mää-
rittelee millaisen maailman pyrimme luomaan ja 
kristallisoi ne ajattelutavat, muutokset ja toimen-
piteet, joilla muutos saadaan aikaiseksi. 

Visio perustuu näkemykseen siitä, miten systee-
minen muutos tapahtuu ja mitkä tekijät mahdollis-
tavat muutoksen ja vauhdittavat sitä. 
Systeeminen muutos on välttämätöntä, mikäli ha-
luamme uudistaa ”business as usual” -liiketoimin-
nan yhteistyössä lainsäätäjien, innovaattoreiden, 
sijoittajien ja kaikkien ihmisten kanssa. 

Myös ajattelutavan muutos on olennaista: mikä on 
liiketoiminnan tarkoitus, mitä resilienssi edellyt-
tää, ja miten voimme toimia uudistavasti tuhoami-
sen sijaan. Näin voimme tuottaa pitkän aikavälin li-
säarvoa ja varmistaa tulevaisuuden 
menestystekijät. Nämä ajattelutavat ovat keskei-
siä, jotta liiketoimintaa voidaan johtaa hyvin –  
pitkälle tulevaisuuteen.

”VISIO 2050:N PÄIVITYKSEN 
TAVOITTEENA ON AUTTAA YRITYKSIÄ 
MUUTTAMAAN AJATTELUTAPOJAAN, 
STRATEGIOITAAN JA KESTÄVÄN 
LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUA. SE 
ON KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEIDEN 
VIITEKEHYS, JOKA VASTAA 
KANSAINVÄLISEN YHTEISÖN 
POLTTAVIIN HAASTEISIIN.”
 Peter Bakker, pääjohtaja & toimitusjohtaja, WBCSD 9
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YLI YHDEKSÄN 
MILJARDIA IHMISTÄ 

ELÄÄ HYVÄÄ 
ELÄMÄÄ…

Jokaisen ihmisarvoa ja –oikeuksia kunnioitetaan, 
perustarpeet tyydytetään ja kaikille tarjotaan 

yhdenvertaiset mahdollisuudet.

… MAAPALLON 
KESTOKYVYN 

RAJOISSA
Ilmaston lämpeneminen pysähtyy +1.5°C:een,  

luontoa suojellaan, ennallistetaan ja hyödynnetään kestävästi.  
Yhteiskunnat ovat kehittyneet riittävän sopeutumiskykyisiksi  

voidakseen luoda ja ylläpitää resilienssiä hyvinvoivalla ja  
uudistuvalla maapallolla.

VISIOIMME MAAILMAN, 
JOSSA VUOTEEN 2050 
MENNESSÄ YLI YHDEK
SÄN MILJARDIA IHMIS
TÄ PYSTYY ELÄMÄÄN 
HYVÄÄ ELÄMÄÄ MAA
PALLON KESTOKYVYN 
RAJOISSA.
Elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa kun-
nianhimoinen yhteinen visio on tärkeämpi kuin 
koskaan aiemmin. Kestävän kehityksen edistä-
miseksi tarvitaan selkeää näkemystä siitä, mihin 
olemme menossa, sekä polku, jota pitkin kulkea 
– vaikka emme vielä näkisikään kaikkia edessä 
odottavia mutkia. 

Julkaisimme ensimmäisen Visio 2050:n vuonna 
2010. Siinä peräänkuulutettiin maailmaa, jossa 
vuoteen 2050 mennessä yli yhdeksän miljardia 
ihmistä voi elää hyvää elämää maapallon kesto-
kyvyn rajoissa. Tämä visio on edelleen yhtä 
ajankohtainen ja vastustamaton johtotähti yri-
tyksille.

Yhteisen vision lisäksi on tärkeää luoda yhtei-
nen näkemys siitä, miltä maailma tulee käytän-
nössä näyttämään sen perusteella mitä olemme 
tähän mennessä saaneet aikaan ja mitä tutki-
mukset osoittavat: mistä ”hyvä elämä” koostuu 

ja mitä ”maapallon kestokyvyn rajoissa” oikeas-
taan tarkoittaa? 

Ehkä vieläkin tärkeämpää on luoda ymmärrys 
siitä, miten nämä kaksi edellytystä kohtaavat ta-
valla, joka vahvistaa molempia: voi olla mahdo-
tonta erottaa kestävyyskysymyksiä ympäristö-
asioista käytännön tasolla. 

Esittelemme nyt yhteisen vision siitä todellisuu-
desta, jonka pyrimme luomaan tulevaisuudessa. 
Se on koottu hyödyntämällä uusimpia tutkimuk-
sia, eri asiantuntijoiden näkemyksiä sekä kan-
sainvälisiä viitekehyksiä, kuten YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita ja YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallista julistusta. Visio kuvataan tar-
kemmin seuraavilla sivuilla. 

11
O

SA
 Y

K
SI

 
 

Y
H

TE
IS

EN
 V

IS
IO

N
 A

IK
A



IHMISET OVAT VAPAITA, YHDENVERTAISIA JA 
HEILLÄ KAIKILLA ON SAMAT OIKEUDET
• Kaikki ihmisoikeudet, mukaan lukien sosiaali-

set, kulttuuriset, taloudelliset, poliittiset ja 
kansalaisoikeudet, jotka määritetään YK:n ih-
misoikeuksien yleismaailmallisessa julistuk-
sessa ja siihen liittyvissä sopimuksissa ja si-
toumuksissa, tunnustetaan ja niitä 
kunnioitetaan kaikkialla maailmassa. 

• YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koske-
via periaatteita noudatetaan. Kaikkien valtioi-
den ja yritysten tulee täyttää omat velvollisuu-
tensa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja 
turvaamiseksi sekä taattava mahdollisuus 
saada tarvittavaa hoitoa ja korvauksia, mikäli 
ihmisoikeuksia rikotaan. 

• Liiketoimintamalleja ja –strategioita kehite-
tään huomioimalla haavoittuvassa asemassa 
oleviin työntekijöihin, yhteisöihin ja kuluttajiin 
kohdistuvat mahdolliset riskit, niitä mukaute-
taan haittojen välttämiseksi. 

• Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on olen-
naista pakkotyön, nykypäivän orjuuden ja ih-
miskaupan kitkemiseksi, lapsityön poistami-
seksi sekä seksuaalisen häirinnän 
lopettamiseksi kaikilla työpaikoilla. 

• Yritykset toimivat yhteistyössä alihankkijoi-
den, ammattiliittojen ja muiden sidosryhmien 
kanssa, jotta työntekijöiden oikeudet taataan 
läpi arvoketjun, elämiseen riittävä palkka mu-
kaan luettuna.

• Julkisen ja yksityisen sektorin tulee yhteis-
työssä varmistaa ihmisoikeusaktivistien tur-
vallisuus sekä hyödyntää sääntelyjärjestelmiä, 
jotka auttavat turvaamaan kaikkien ihmisoi-
keudet.

TERVEYS JA ONNELLISUUS OVAT KAIKKIEN 
ULOTTUVILLA 
• Kaikkien ihmisten perustarpeet tyydytetään, 

jotta he voivat elää tervettä, onnellista ja oma-
ehtoista elämää. 

• Ruokaa on riittävästi, se on terveellistä, edul-
lista ja ravitsevaa. Oikeus puhtaaseen veteen 
ja sanitaatiopalveluihin taataan. 

• Edullisen sähkön ja lämmön vakaa toimitus 
sekä turvallinen ja kestävä elinympäristö ovat 
kaikkien saatavilla. 

• Kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus laaduk-
kaaseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja 
sosiaaliturvaan niin henkisen, fyysisen kuin 
sosiaalisenkin hyvinvoinnin takaamiseksi.

YHTEISÖT MENESTYVÄT JA OVAT YHTEYDESSÄ 
TOISIINSA 
• Sekä kaupunkien että maaseudun yhteisöt 

menestyvät. Maaseudun yhteisöjen oikeus 
maahan sekä siitä riippuvat elinkeinot turva-
taan, ja alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioi-
tetaan. 

• Maaseutu on vetovoimainen asuin- ja työpaik-
ka sekä sijoituskohde, joka tarjoaa runsaasti 
elinmahdollisuuksia. 

• Kaikille taataan turvalliset ja edulliset liikku-
misratkaisut, jotka yhdistävät eri yhteisöt ja 
takaavat keskeisten tuotteiden ja palveluiden 
saannin. 

• Viestintäteknologian yleinen saatavuus yhdis-
tää ihmisiä yli maantieteellisten, kulttuuristen 
ja sosioekonomisten rajojen, mikä auttaa ke-
hittämään oikeudenmukaisia, valistuneita, 
vauraita ja osallistavia yhteiskuntia. Julkisen 
vallan toimenpiteet ja yritysten käytännöt ta-
kaavat, ettei näitä teknologioita käytetä vahin-
gon tuottamiseksi.

IHMISET VOIVAT HYVIN MAAILMASSA, JOSSA 
JOKAISEN IHMISARVOA JA OIKEUKSIA KUN
NIOITETAAN, KAIKKIEN PERUSTARPEET TYYDY
TETÄÄN JA KAIKILLE TARJOTAAN YHDENVER
TAISET MAHDOLLISUUDET. 

VISIOIMME YHTEISKUNNAN, JOSSA VUO
TEEN 2050 MENNESSÄ:

IHMISET ELÄVÄT
HYVÄÄ ELÄMÄÄ
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KETÄÄN EI JÄTETÄ KEHITYKSESTÄ JÄLKEEN
• Ihmisiä ei syrjitä rodun, alkuperän, seksuaali-

sen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, 
aseman tai uskonnon vuoksi, ja kaikilla on ta-
sapuoliset mahdollisuudet edistää tarpeitaan 
ja etujaan. 

• Yhteiskunta on saavuttanut sukupuolten väli-
sen tasa-arvon naisten ja tyttöjen voimaan-
nuttamisen kautta sekä kitkemällä kaikki su-
kupuoleen perustuvan syrjinnän muodot.  

• Taloudellisen kasvun hyödyt jaetaan oikeu-
denmukaisesti. Kaikille on taattu yhdenvertai-
nen pääsy julkisiin palveluihin sekä välttämät-
tömiin tuotteisiin ja palveluihin. 

• Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on kaventu-
nut huomattavasti. Köyhyys kaikissa muo-
doissaan on poistettu kaikkialta.

IHMISILLÄ ON RUNSAASTI MAHDOLLISUUKSIA 
JA TAVOITTEITA
• Kaikilla on mahdollisuus saada kelvollista ja 

mielekästä työtä, joka tarjoaa riittävän elan-
non heille ja heidän perheilleen. 

• Työ tarjoaa ihmisille kaikkialla maailmassa ta-
loudellista turvaa, omanarvontuntoa ja mah-
dollisuuden kehittää itseään, sekä myös mah-
dollisuuden viettää aikaa perheen ja 
harrastusten parissa ja tarjota oma panoksen-
sa yhteiskunnan hyväksi. 

• Ihmisille taataan oikeus kehittää taitoja, joita 
he tarvitsevat työhön, elämiseen sekä 

tulevaisuuden tavoitteiden ja työllistymisen 
edistämiseksi.  

• Ihmisillä on mahdollisuus koulutukseen, jota 
he tarvitsevat tehdäkseen työnsä hyvin ja luo-
dakseen mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 
kehittymiseen ja ammatilliseen kasvuun. 

• Työkulttuurit perustuvat empatiaan ja muiden 
kunnioittamiseen ja ne rohkaisevat keskuste-
lemaan haasteista ja virheistä keinoina oppia 
ja edistyä. 

• Yritykset tarjoavat ihmisille ja talouksille mah-
dollisuuksia kasvaa ja kehittyä sekä tuottaa 
mitattavia panostuksia yhteiskunnalle. 

• Työpaikat ovat turvallisia paikkoja, jotka suo-
jelevat ja hoitavat ihmisten fyysistä ja henkis-
tä hyvinvointia sekä luovat merkityksellisiä 
kontaktiverkostoja.

Olemme hyödyntäneet useita eri lähteitä ”hyvän 
elämän” määrittelemiseksi kuten: YK:n Ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat 
ohjaavat periaatteet, Maslowin tarvehiearkia, Sosiaalisen 
edistyksen indeksi sekä Inhimillisen kehityksen indeksi.
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Ihminen on toiminnallaan heikentänyt maapallon 
järjestelmiä teollisesta vallankumouksesta läh-
tien, ja yhä kiihtyvään tahtiin viime vuosikym-
menten aikana. 

Elämme nyt epävakaata kriisien aikakautta, jota 
hallitsevat ilmastohätätila, ympäristön pilaantu-
minen ja luontokato. Yhteiskuntien on kehitettä-
vä kapasiteettiaan kyetäkseen vastaamaan 
maapallon hätätilaan. Meidän on toimittava il-
mastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämi-
seksi ja opittava samaan aikaan sopeutumaan 
dynaamiseen ja yhä epävakaampaan maailmaan.

VISIOIMME MAAILMAN, JOSSA VUOTEEN 
2050 MENNESSÄ:

MAAPALLON LÄMPENEMINEN ON 
PYSÄHTYNYT +1.5°C:EEN JA ILMA ON 
PUHDASTA KAIKKIALLA2

• Hiilineutraalius on saavutettu ja maapallon 
lämpeneminen on rajoittunut 1,5°C:een esite-
olliseen aikaan verrattuna.3

• Parantunut ilmanlaatu tukee ihmisten terveyt-
tä ja ympäristön tilaa, kun epäpuhtaudet kuten 
hiukkaset, otsoni, lyijy, hiilimonoksidi, typpi-
dioksidi ja rikkidioksidi ovat vähentyneet. 

• Ihmisen aiheuttamat aerosolipäästöt ja niiden 
vaikutukset ilmakehään on minimoitu.

• Stratosfäärin otsonikerros on stabilisoitunut 
ja itseään korjaava. 

BIOSFÄÄRIÄ SUOJELLAAN JA 
ENNALLISTETAAN 
• Kaikki elolliset organismit maalla ja vesistöis-

sä käsittävää biosfääriä suojellaan ja 

ennallistetaan siten, että niiden ekosysteemit 
ovat riittävän resilienttejä ylläpitämään ja sää-
telemään ympäristöä – huolimatta +1.5°C:een 
ilmaston lämpötilan väistämättömistä vaiku-
tuksista merellisiin ja maanpäällisiin elinympä-
ristöihin. 4,5 

• Biosfäärin säätelytoiminnot kuten pölytys, 
siementen levitys, tuholaiskontrolli ja luon-
nonmullistusten vaikutusten hillitseminen toi-
mivat hyvin.6,7 

• Olemme nollanneet vuoteen 2050 mennessä 
luonnonmukaisten metsien ja elinympäristö-
jen kadon ja elämme ”luontopositiivisessa” 
maailmassa, jossa panostetaan metsitykseen 
ja elinympäristöjen kehittämiseen. 

• Ihmisen aiheuttama luontokato rajoittuu vain 
niihin vaikutuksiin, joita ei voi estää +1.5°C:een 
maailmassa.

• Myös rajallisen ilmastonmuutoksen uhkaa-
mien lajien suojelusuunnitelmat on pantu täy-
täntöön ja on tehty aloitteita haitallisten vie-
raslajien leviämisen rajoittamiseksi. 

• Elollisten järjestelmien koskemattomuus tur-
vataan ja niitä ennallistetaan elvyttämällä eli-
nympäristöjä ja parantamalla ekosysteemien 
välisiä yhteyksiä.

HYVINVOIVAA MAAPERÄÄ VILJELLÄÄN 
KOHTUUDELLA JA KESTÄVÄSTI 
•  Maatalous- ja ruoan tuotanto rajataan nykyi-

seen pinta-alaansa, mikä auttaa suojelemaan 
metsiä, ruohomaita, kosteikkoja ja soita.  

• Metsien suojelua ja ennallistamista tehoste-
taan, sillä niiden merkittävyys maankäytön ja 
ilmaston välisessä dynamiikassa tunnuste-
taan maailmanlaajuisesti. 

• Maaperää on ennallistettu ja ihmisen toimin-
nasta aiheutuva pilaantuminen lopetettu. 
Innovatiiviset teknologiat, maanhoitostrate-
giat ja maanhaltijuus-menettely maaresurssi-
en suhteen on otettu laajasti käyttöön.8

MAAPALLON MERKITTÄVÄ ILMASTON VAKAUS 
VIIMEISEN 10 000 VUODEN AIKANA SEKÄ LUON
NON VALTAVA MONIMUOTOISUUS OVAT MAH
DOLLISTANEET YHTEISKUNTIEN KASVUN JA 
MENESTYKSEN.

MAAPALLON MONIMUTKAISET ELOLLISET JA 
ELOTTOMAT JÄRJESTELMÄT OVAT KUITENKIN 
DYNAAMISIA JA EPÄLINEAARISIA.

ELÄMÄ
MAAPALLON  
KANTOKYVYN 
RAJOISSA
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VALTAMERIÄ JA KRYOSFÄÄRIÄ SUOJELLAAN 
JA ENNALLISTETAAN9

• Ilmaston lämpeneminen on rajoittunut 
1,5°C:een esiteolliseen aikaan verrattuna kas-
vihuonekaasujen vähentämiseksi tehtyjen toi-
menpiteiden ansiosta. Tämä on voinut ehkäis-
tä merkittäviä ja peruuttamattomia muutoksia 
maapallolla, kuten arktisen kesäjään sulamista 
ja mannerjään haurastumista. Se on myös hil-
linnyt valtamerien lämpenemistä, merien hap-
pamoitumista, merenpinnan nousua, valtame-
rien lämpöaaltojen esiintymistiheyttä sekä 
muita mahdollisia seuraamuksia. 

• Mannerjään ja jäätiköiden sulamista, lumipeit-
teen sekä arktisen merijään pinta-alan vähe-
nemistä ja ohenemista sekä ikiroudan lämpö-
tilan nousua on rajoitettu niin paljon kuin se on 
mahdollista +1.5°C:een maailmassa. Raskaan 
polttoöljyn käytön aiheuttamat mustan hiilen 
päästöt on eliminoitu, mikä on osaltaan eh-
käissyt kryosfäärin sulamista.

• Valtamerien ekosysteemit uudistuvat ja elpy-
vät. Merien lajisto pysyy runsaana ja sitä hyö-
dynnetään kestävästi.

MAKEAN VEDEN KIERTO TURVATAAN JA 
KAIKILLE ON TARJOLLA PUHDASTA VETTÄ
• Vesijärjestelmiä hoidetaan tehokkaasti ja kes-

tävästi, jotta pohjaveden ennallistuminen voi-
daan varmistaa.10,11

• Paikallinen veden varastointikapasiteetti opti-
moidaan kohtuullista ja tehokasta käyttöä var-
ten.

• Makean veden ekosysteemit kuten kosteikot 
on suojeltu ja ennallistettu, mikä edistää hiilen 
varastointia ja luonnon ennallistamista.12

MAA, VALTAMERET, VESISTÖT JA RANNIKOT 
OVAT JÄTTEETTÖMIÄ JA SAASTEETTOMIA 
• Muovisaasteesta on päästy eroon. 
• Myrkyllisten, pysyvien ja bioakkumuloituvien 

aineiden päästöistä, kuten orgaanisista saas-
teista, antibiooteista ja muista farmaseuttisis-

ta ja radioaktiivisista jäämistä on päästy eroon. 
• Typen ja fosforin biogeokemiallinen kierto on 

palautettu kestävälle tasolle, mikä suojelee ve-
sistöjä rehevöitymiseltä.12

LUONNONVAROJA KULUTETAAN KESTÄVÄSTI
• Tuotannon ja kulutuksen palvelukeskeisyys ja 

kiertotalous mahdollistavat luonnonvarojen 
kestävän kulutuksen ja käytön esimerkiksi 
ruoan, energian, materiaalien ja lääkkeiden 
osalta.13

• Tuotannon ja kulutuksen ekologinen jalanjälki 
on pienentynyt alle puoleen ja luonnonvarojen 
todellinen arvo tunnustetaan.14

• Tehokkaat ja kestävät ruokajärjestelmät takaa-
vat kaikille ravitsevaa ruokaa ja puhdasta vet-
tä.15 Ruokajäte on minimoitu.

• Kaikilla on mahdollisuus hyödyntää puhdasta 
ja edullista energiaa, joka perustuu hiilivapaa-
seen energiajärjestelmään.

LUONTOA ARVOSTETAAN 
• Ihmiset arvostavat luontoa ja tunnustavat luon-

non monimuotoisuuden itseisarvon sekä koko 
luonnon ekologisen, geneettisen, sosiaalisen, 
taloudellisen, tieteellisen, kasvatuksellisen, 
kulttuurisen, virkistyksellisen, esteettisen ja 
eksistentiaalisen arvon.16, 17

• Hallitukset, yritykset ja rahoituslaitokset otta-
vat luonnon arvon huomioon kaikessa päätök-
senteossa.

• Kaikilla on mahdollisuus oleskella luonnossa ja 
nauttia sen tarjoamista fyysisistä ja psyykkisis-
tä hyödyistä. Luonto inspiroi edelleen ihmisten 
kekseliäisyyttä ja luovuutta.18

Olemme hyödyntäneet lukuisia uusimpia tutkimuksia ja lähteitä määritellessämme 
mitä ”maapallon kestokyvyn rajoissa eläminen” tarkoittaa kuten: Stockholm 
Resilience Center –tutkimuskeskuksen Planetary Boundaries Framework; YK:n 
ympäristöohjelman Sixth Global Environment Outlook Report ; IPBES:n Global 
Assessment 2019 ; IIASA:n The World in 2050 -aloitteen Transformations to 
achieve the Sustainable Development Goals 2019; IUCN:n Global Commons in the 
Anthropocene ; The Convention on Biological Diversity, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ; IPCC:n Special Report on 1.5°C ; The EAT Lancet Report ; Rooman klubin 
and Potsdamin instituutin Planetary Emergency Declaration and Action Plan. 15
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Ensimmäisessä Visio 2050:a listattiin useita elin-
tärkeitä tavoitteita seuraaville vuosikymmenille: 
olennaisia rakennuspalikoita, jotka tuli saada 
paikoilleen vuoteen 2020 mennessä, jotta visio 
yli yhdeksästä miljoonasta hyvinvoivasta ihmis-
tä maapallon kestokyvyn rajoissa toteutuisi vuo-
teen 2050 mennessä. Raportissa haastettiin yri-
tykset ja muut sidosryhmät linjaamaan 
strategiansa niin, että ne tukisivat näitä välttä-
mättömiä tavoitteita ja loisivat perustan vuosille 
2020-2050, jota ensimmäisessä raportissa kut-
suttiin ”muutosajaksi”. Tällöin syntyneet ajatuk-
set ja yhteistyösuhteet muuttaisivat yritykset, 
taloudet ja yhteiskunnat laajassa mittakaavassa.

Ensimmäisen Visio 2050:n julkaisun jälkeen on ta-
pahtunut merkittävää positiivista kehitystä. 
Kaikkein tärkeimpiä ovat olleet hallitusten väliset 
sopimukset, joita on solmittu maailman kriitti-
sempien haasteiden ratkaisemiseksi. 
Merkittävimpiä niistä ovat 17 tavoitteesta ja 169 
alatavoitteesta koostuva YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteet (SDG), joka toimii yhteisenä viiteke-
hyksenä kaikille paremman maailman luomiseksi 
sekä Pariisin ilmastosopimus. Molemmat tarjo-
avat yhteisen tavoitetilan, joka auttaa vahvista-
maan yhteistyötä kestävän kehityksen saralla. 

Myös yritykset ovat vaikuttaneet kehitykseen 
positiivisesti. Niiden innovaatiot ja teknologiat 
ovat viitoittaneet tietä kohti vähähiilistä taloutta. 
Yritykset ympäri maailman ovat asettaneet tie-
teeseen perustuvat päästötavoitteet Pariisin il-
mastosopimuksen mukaisesti. Päästöjen vähen-
tämisen lisäksi yritykset ovat tehneet 
huomattavia investointeja luontopohjaisiin rat-
kaisuihin, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja 
suojelevat samaan aikaan luonnon monimuotoi-
suutta ja elinkeinoja. Investointeja on suunnattu 
myös uusiin merkittäviin kiertotalouden mallei-
hin, jotka vähentävät jätteiden määrää radikaa-
listi. Miljardien dollarien varallisuutta hoidetaan 
nyt nyt sosiaalisten, hallinnollisten ja ympäris-
tökriteerien mukaisesti. Ja yritykset tekevät 

yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa globaaleissa 
arvoketjuissa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien 
ohjaavien periaatteiden toteuttamiseksi. Yritykset tiedos-
tavat yhä paremmin kuinka kestävän kehityksen edistymi-
nen ja pitkän aikavälin arvonluonti linkittyvät toisiinsa. 

Kaikesta edistyksestä huolimatta on selvää, että suurelta 
osin emme ole kyenneet saavuttamaan ensimmäisen Visio 
2050:n tavoitteita, mikä ilmenee alla olevasta kaaviosta 1. 
Kaavio 2 osoittaa, kuinka globaali edistys kestävien kehi-
tyksen tavoiteohjelman suhteen on edelleen kaukana pää-
määristä 19. Ja vaikka 189 maata on allekirjoittanut Pariisin 
ilmastosopimuksen, tuoreet laskelmat osoittavat, että vaik-
ka kaikki maat täyttäisivät tämänhetkiset sitoumuksensa 
vähentää hiilen käyttöä, lämpötilojen odotetaan silti nouse-
van katastrofaaliset 3,2°C-astetta esiteollisesta tasosta tä-
män vuosisadan kuluessa. 20

ALHAINEN KORKEA

Parempi saatavuus veden, sanitaation, energian, 
koulutuksen, työpaikkojen, terveydenhuollon ja 
liikkumisen osalta

Hinnoittelu todellisen arvon mukaan, tukien siirto 
ja verotuksen muutos kestävän kehityksen ja 
käyttäytymisen kannustamiseksi

Kansainvälinen yhteisymmärrys kasvihuone-
kaasupäästöjen tehokkaasta hallinnoinnista 

Globaali hinta hiilelle 

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) riittävä 
ja turvallinen havainnollistaminen, käyttöönotto ja 
hyväksyntä

Korkeampi energiatehokkuus teräksen, sementin, 
alumiinin jne. tuotannossa

Tiukemmat ja kansainvälisesti tunnustetut 
energiatehokkuusvaatimukset rakentamismääräyksissä

Suljetun kierron järjestelmien vaatimat 
suunnitteluperiaatteet ja tuotantoprosessit 

Kaatopaikoista tulee aikansa eläneitä ja ne poistuvat 
käytöstä vähitellen tiukentuvan lainsäädännön kautta

Jätevesi määritellään resurssiksi

Polttomoottorilla toimivat ajoneuvot parantavat uusien 
ajoneuvojen hiili-intensiteettiä jopa 30-40 %

Parempi energiatehokkuus kuljetuksessa

Biopolttoaineita testataan ja käytetään lentoliikenteessä 

Uusia viljelykasvilajikkeita ja viljelykäytäntöjä kehitetään 
ilmaston ääriolosuhteisiin

Syvempi globaali ymmärrys metsien roolista 
ilmastonsuojelussa ja luonnonvarojen tuotannossa

Lähde: Perustuu WBCSD:n ja sen jäsenten analyysiin, 2019

KAAVIO 1: WBCSD:N JA SEN JÄSENTEN LAATIMA 
KVALITATIIVINEN ARVIOINTI EDISTYKSESTÄ 
JOIDENKIN ENSIMMÄISEN VISIO 2050:N EHDOTTOMAN 
TÄRKEISSÄ TAVOITTEISSA (“MUSTHAVES”)

VIIMEISEN KYMMENEN VUODEN AIKANA SUURIM
MAT HAASTEEMME – ILMASTONMUUTOS, LAJI
KATO JA ERIARVOISUUS – OVAT MENNEET HUO
NOMPAAN EIVÄTKÄ SUINKAAN PAREMPAAN 
SUUN TAAN. MEIDÄN ON YHÄ MAHDOLLISTA TO
TEUTTAA VISIOMME, MUTTA TULEVA VUOSI
KYMMEN ON RATKAISEVA JA JOKAISELLA PÄIVÄL
LÄ ON VÄLIÄ.

TARVE RYHTYÄ
TOIMEEN 
VÄLITTÖMÄSTI
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Edistyksen riittämättömyys ihmisten mahdolli-
suudessa elää hyvää elämää maapallon kesto-
kyvyn rajoissa on ilmeistä, kun verrataan Global 
Footprint Network -verkoston laskelmia ekolo-
gisesta jalanjäljestä YK:n inhimillisen kehityksen 
indeksiin, kuten kaaviossa 3 seuraavalla sivulla. 
Sama taulukko oli mukana ensimmäisess’ Visio 
2050 -raportissa. Maat eivät kuitenkaan ole sen 
jälkeen siirtyneet alas oikealle kestävän kehityk-
sen kvadranttiin, jossa tavoiteltu ihmiskunnan 
kehitys saavutetaan maapallon kestokyvyn ra-
joissa.

Ongelmana on, että meneillään on inkrementaa-
linen muutos, vaikka tarvitsisimme eksponenti-
aalista muutosta. Ja useilla alueilla trendit johta-
vat yhä väärään suuntaan. YK:n vuonna 2019 
julkaisemassa Global Sustainable Development 
-raportissa korostui neljä merkittävää trendiä, 
jotka uhkaavat kaikkia kestävän kehityksen 
osa-alueita. 21 

ILMASTONMUUTOS 
Kun ensimmäinen Visio 2050 julkaistiin kymme-
nen vuotta sitten, oltiin tutkimusten mukaan lä-
hellä ilmaston käännekohtaa, jonka jälkeen muu-
tokset olisivat peruuttamattomia. Nyt yhdeksän 
viidestätoista merkittävimmistä ilmastoa sääte-
levästä biofyysisestä järjestelmästä on muuttu-
massa. Ne ovat edelleen heikentymässä ja mah-
dollisesti lähestymässä kriittisiä pisteitä. 22

Ihmisen toiminta on jo lämmittänyt maapalloa 
keskimäärin 1,0°C esiteollisen kauden jälkeen,23 

ja menneet sekä nykyiset päästöt nostavat 

keskilämpötilaa edelleen 0,2°C astetta kymme-
nen vuoden aikana.24 Tätä vauhtia maapallon läm-
peneminen todennäköisesti saavuttaa 1,5°C 
vuosien 2030 ja 2052 välillä. 25 Lämpenemiseen 
liittyvät ilmiöt, kuten rankkasateet ja kuivuuskau-
det lisääntyvät, 26, ja ruokaturva heikkenee. 27 

Esimerkiksi vuonna 2019 Grönlannin jääpeite 
oheni enemmän kuin vuosisatoihin, mahdollisesti 
vuosituhansiin, yhteensä 255 miljardia tonnia eli 
noin miljoona tonnia minuutissa. 28 Kasvavasta 
tietoisuudesta huolimatta päästöt kasvavat edel-
leen. Globaali hiilestä irtautumisen tahti on pa-
hasti jäljessä, jos halutaan rajata maapallon läm-
peneminen 1,5°C asteeseen. Tuoreimmat 
tutkimukset osoittavat , että tätä menoa olemme 
käyttäneet 1,5 °C -rajan päästöbudjettimme lop-
puun kahdeksan vuoden kuluttua. 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KATO 
Vaikka YK julisti vuodet 2011-2020 luonnon mo-
nimuotoisuuden vuosikymmeneksi, 29 lajeja kuo-
lee nyt sukupuuttoon satoja kertoja nopeammin 
kuin viimeisen kymmenen miljoonan vuoden ku-
luessa keskimäärin. Maailma on epäonnistunut 
miltei kaikkien vuosikymmenen pituisen biodi-
versiteetin strategisen suunnitelman (Strategic 
Plan for Biodiversity) suojelu tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Maailman luonnonvaraisten 
eläinten kannat kutistuivat 68 prosenttia vuo-
sien 1970 ja 2016 välillä. Tätä menoa menetäm-
me lähes miljoona lajia lopullisesti vuoteen 2050 
mennessä. Tällä on vakavia seurauksia niin elin-
keinoille, talouksille, terveydelle kuin turvalli-
suudellekin. Lajikadon ja ilmastonmuutoksen 

KAAVIO 2: YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN EDISTYMISEN YLEISKATSAUS  
(LASKELMAT YK:N DESA SDG PROGRESS TAULUKOSTA 2020)

HYVIN KAUKANA TAVOITTEISTA TAVOITTEET SAAVUTETTU

KOHTALAINEN ETÄISYYS SAAVUTETTUIHIN TAVOITTEISIIN

EI NÄLKÄÄ

HYVÄ KOULUTUS

PUHDAS VESI JA SANITAATIO

IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA  
JA TUOTANTOA

VEDENALAINEN ELÄMÄ

RAUHAA JA 
OIKEUDENMUKAISUUTTA JA 
VAHVAT INSTITUUTIOT 

HYVIN KAUKANA TAVOITTEISTA TAVOITTEET SAAVUTETTU

KOHTALAINEN ETÄISYYS SAAVUTETTUIHIN TAVOITTEISIIN

EI KÖYHYYTTÄ

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

SUKUPUOLTEN TASAARVO

EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA

KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA,  
INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA

KESTÄVÄT KAUPUNGIT  
JA YHTEISÖT

ILMASTOTEKOJA

MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

Lähde: Laskelmat YK:N DESA SDG Progress -taulukosta 2020
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yhteisvaikutus on johtanut tilanteeseen, jota 
Rooman klubi ja Potsdamin instituutti kutsuvat 
’maapallon hätätilaksi’.

LISÄÄNTYVÄ RAAKA-AINEIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN JA JÄTTEEN TUOTANTO

Globaali raaka-ainejalanjälkemme on yli kolmin-
kertaistunut vuodesta 1979 ja kasvoi 67 % vuo-
sien 2000 ja 2017 välillä.31 Samaan aikaan, eli 
vuoden 2000 tienoilla, raaka-aineiden tuottoi-
suus alkoi laskea ja on viime vuosina pysähty-
nyt. 

Jätteen määrä on tällä välin merkittävästi li-
sääntynyt. Elektroniikka-jätteen määrä kasvaa 
kaikkein nopeimmin ja lisääntyi kahdeksan pro-
senttia eli 43 miljoonaan tonniin pelkästään 
vuosina 2014-2016. Nyt määrän odotetaan saa-
vuttavan 52 miljoonaa tonnia vuoteen 
2021 mennessä. Lisääntyvästä tietoisuudesta 
ja toimenpiteistä huolimatta muovijätteen odo-
tetaan kasvavan vuoden 2016 määrästä eli 260 
miljoonasta tonnista 460 miljoonaan tonniin 
vuoteen 2030 mennessä. Lähes puolet tästä on 
peräisin pakkausmateriaaleista. 32 Ainoastaan 
8,6 % kaikista mineraaleista, fossiilisista poltto-
aineista, metalleista ja biomassasta kierräte-
tään. 33

KASVAVA ERIARVOISUUS 
Tuloerot ovat kasvaneet jyrkästi vuodesta 1980 
sekä yksittäisissä maissa että niiden välillä. 
Maailman väestön rikkain prosentti on saanut 
haltuunsa 27 prosenttia taloudellisesta hyödys-
tä, kun taas köyhimmillä on niistä vain 12 pro-
senttia. 34 Rikkain prosentti omistaa nyt 44 % 
globaalista vauraudesta, köyhimmät vain kaksi 
prosenttia.35 Naiset laahaavat tasa-arvon suh-
teen sata vuotta miesten jäljessä 36. Syrjintä re-
hottaa yhä monin paikoin yhteiskunnassa, ja ar-
violta yli 40 miljoonaa ihmistä on nykyajan 
orjuuden loukussa. 

Ihmiskunnan eriarvoisuutta ovat voimistaneet 
2020-luvun alkajaisiksi yksi maailman nykyhis-
torian pahimmista terveyskriiseistä sekä yksi 
syvimmistä taloudellisista taantumista. 
Koronapandemia on nostanut esiin olennaisia 
heikkouksia ja korostanut sitä, kuinka kaukana 
vielä olemme maailmasta, jossa kaikki voivat 
elää hyvää elämää – puhumattakaan siitä, että 
tämä toteutuisi maapallon kestokyvyn rajoissa. 
Maailman kymmenen rikkaimmat ihmisen yh-
teenlaskettu varallisuus on kasvanut puoli bil-
joonaa Yhdysvaltain dollaria pandemian aikana. 
Samaan aikaan korona ajaa Maailmanpankin ar-
vioiden mukaan 143-163 miljoonaa ihmistä ää-
rimmäiseen köyhyyteen vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

KAAVIO 3: LUETTELO VALTIOISTA EKOLOGISEN JALANJÄLJEN 
JA INHIMILLISEN KEHITYKSEN MUKAAN 
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Lähde: Global Footprint Network (2019). Tiedot: Global Footprint Network National Footprint Accounts, 2019 
Edition; UNDP:n inhimillisen kehityksen raportti, 2018

KAAVIO 4: GLOBAALIT FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN 
PÄÄSTÖT – 1960 2019
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Lähde: Global Carbon Project, 2020
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KAAVIO 5: CO2 LIEVENNYSKÄYRÄT 1,5°C –ASTEESEEN 
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Lähde: Global Carbon Project, 2020

KAAVIO 6: GLOBAALI LAJIKATO 1970 – 2016
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Lähde: WWF/ ZSL, 2020

KAAVIO 7: GLOBAALI RAAKAAINEIDEN LOUHINTA JA 
RAAKAAINEIDEN TUOTTAVUUS – 19702017
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KAAVIO 8: GLOBAALI ERIARVOISUUS JA KASVU –  
1980  2016
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VISIOMME ON  YHÄ SAAVUTETTAVISSA – 
MUTTA MUUTOS ON KÄYNNISTETTÄVÄ HETI
Maailmaan ilmaantuu jatkuvasti uusia ja ennen-
kokemattomia globaaleja riskejä, kuten ilmasto-
hätätila, luontokriisi, kasvava eriarvoisuus ja yh-
teiskunnallinen epävakaus. Samaan aikaan 
meillä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus ryh-
tyä toimeen. 

Huolimatta koronapandemian valtavasta inhi-
millisistä ja taloudellisista menetyksistä, se on 
luonut tilaisuuden edistää ja kiihdyttää muutos-
ta täysin eri tahtiiin kuin aiemmin kuviteltiin. Sen 
ansiosta voimme tunnistaa paremmin haavoit-
tuvuudet, ottaa käyttöön radikaalisti erilaisia 
ajatustapoja, hyödyntää innovatiivisia käytäntö-
jä ja tehdä rohkeita uusia investointeja, jotka 
voivat muuttaa perusteellisesti yritystoiminnan 
ja yhteiskuntien kehityksen kohti maailmaa, jos-
sa vuoteen 2050 mennessä yli yhdeksän miljar-
dia ihmistä voi hyvin maapallon kestokyvyn ra-
joissa.

Mutta tällä ainutlaatuisella tilaisuudella on taka-
raja. Meillä on alle kymmenen vuotta aikaa puo-
littaa globaalit hiilipäästöt, jos haluamme rajata 
ilmaston lämpeneminen 1,5°C-asteeseen 
Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 
Lajikadon pysäyttäminen vaatii välittömiä toi-
mia, ja viime vuosien tapahtumat ovat osoitta-
neet, kuinka lähellä yhteiskunnallisen järjestyk-
sen luhistuminen on monissa lukuisissa maissa, 
niin köyhissä kuin rikkaissakin, ellemme tee jo-
tain edelleen syvenevälle eriarvoisuudelle. 

YK on julistanut 2020-luvun toiminnan vuosi-
kymmeneksi. Yritysten on otettava tämä julistus 
vakavasti: meillä ei ole varaa menettää viimeistä 
tilaisuutta toimia ja muuttaa maailma parem-
paan suuntaan. Olennainen osa tätä prosessia 
on tunnistaa syyt, jotka ovat estäneet meitä toi-
mimasta tähän saakka.

On ymmärrettävä, miksi emme ole pystyneet to-
teuttamaan ensimmäisen Visio 2050:n ehdotto-
man olennaisia tavoitteita, ”must haves” (katso 
Yli esteiden systeemiseen muutokseen, s. 92-
93), jotta voimme tunnistaa ne yritystoiminnan 
mahdollisuudet ja kriittiset toimenpiteet, jotka 
vauhdittavat kehitystä tulevalla vuosikymme-
nellä.

TARVE RYHTYÄ TOIMEEN VÄLITTÖMÄSTI JATKOA

MAHDOLLISUUKSIIN TARTTUMINEN JA  
KUSTANNUSTEN TIEDOSTAMINEN 
Näihin kriittisiin haasteisiin vastaaminen on yri-
tyksille historiallinen mahdollisuus. 
Mahdollisuuksiin on tartuttava siten, että toimin-
ta vastaa haasteiden kiireellisyyttä.

The Business and Sustainable Development -ko-
mission vuonna 2017 julkaisema merkittävä tut-
kimus osoittaa, että markkinamahdollisuuksia voi 
syntyä joka vuosi vuoteen 2030 mennessä vähin-
tään 12 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta, 
mikäli saavutamme YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteet. The Global Commission on the Economy 
and Climate -komission tekemä tutkimus osoit-
taa, kuinka siirtyminen vähähiiliselle ja kestävälle 
kasvupolulle voisi tarjota suoraa taloudellista 
tuottoa 26 biljoonan Yhdysvaltojen dollarin ar-
vosta verrattuna nykyiseen toimintamalliin. 
Accenturen kiertotaloutta tarkastelevan tutki-
muksen mukaan voitaisiin saada 4,5 biljoonan 
Yhdysvaltain dollarin arvosta ylimääräistä talou-
dellista tuottoa vuoteen 2030 mennessä ( ja mää-
rä kasvaisi edelleen 25 biljoonaan dollariin vuo-
teen 2050 mennessä) kiertotalousmalleilla, jotka 
kytkevät talouskasvun irti luonnonvarojen kulu-
tuksesta.

Kestävän kehityksen päämäärien saavuttaminen 
ja Visio 2050:n toteuttaminen on houkutteleva 
kasvustrategia yksityiselle sektorille ja maail-
mantaloudelle. Se on nyt myös kestävä tapa luo-
da kysyntää, jota monet kansantaloudet kipeästi 
tarvitsevat toipuakseen pandemian aiheuttamis-
ta vaurioista. Siirtyminen kohti kestävää kehitys-
tä tuo kuitenkin väistämättä mukanaan myös ly-
hyen ja pitkän aikavälin kustannuksia. Nykyiset 
liiketoimintamallit häiriintyvät, kokonaisten toimi-
alojen on luovuttava kestämättömistä tuotteista, 
ja vaikka uusi infrastruktuuri voi toimia myös ky-
synnän lähteenä, se edellyttää rahoitusta valtioi-
ta, sijoittajilta ja yrityksiltä, joilla on yhdenmukai-
nen näkemys tavoittelemastaan pitkän aikavälin 
arvosta. Lyhyesti sanottuna: jotta voimme korjata 
muutoksen satoa, meidän on sijoitettava tulevai-
suuteen ja hallittava muutokseen liittyvät riskit.
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3.  KOORDINOINTIA JA YHTEISTYÖTÄ 
TUKEVIEN NORMIEN JA INSTITUUTIOIDEN 
HEIKKOUS 

  Eri maiden koronatoimenpiteiden puutteelli-
nen koordinaatio on osoittanut kuinka pahasti 
yhteistyön tueksi rakennetut normit ja insti-
tuutiot ovat rapistuneet viime vuosina. 
Esimerkiksi valtioiden väliset instituutiot ku-
ten G20-ryhmä ja Euroopan unioni sivuutettiin 
pitkälti, hoitolaitteista kilpailtiin niin maiden 
välillä kuin sisälläkin, ja rikkaat valtiot jättivät 
köyhät maat pitkälti oman onnensa varaan. 
Pandemian vastaisen toiminnan koordinoin-
nin puutteet kertovat, miten reagoimme tule-
vaisuudessa tai jo parhaillaan kehittyviin krii-
seihin, mikäli emme kehitä yhteistyötä.   

4.  RIITTÄMÄTTÖMÄT INVESTOINNIT 
TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMIIN, 
TUTKIMUKSEEN JA VALMIUKSIIN 

  Zoonoottisten eli eläinten ja ihmisten välillä 
tarttuvien epidemioiden ja pandemioiden ris-
kit kasvavat metsäkadon, ilmastonmuutoksen, 
kaupungistumisen ja globaalien yhteyksien li-
sääntymisen myötä. Vaikka koronapandemia 
pystyttiin ennustamaan, jopa maailman rik-
kaimpien maiden terveydenhoitojärjestelmät 
ylikuormittuivat nopeasti ( ja toistuvasti). 

  Koronakriisi paljasti myös, kuinka kaukana 
monet yhteiskunnat ovat yleisestä, kaikki kan-
salaiset kattavasta terveydenhuollosta. 
Julkisen terveydenhuollon kasvuvauhti on 
laskenut merkittävästi vuoden 2010 jälkeen, 
koska monet maat käynnistivät säästötoimet 
vuosien 2007-2008 finanssikriisin jälkeen. 38 
Paremman riskin arvioinnin ja suunnittelun 
mahdollistavaan tutkimukseen ei myöskään 
ole investoitu riittävästi, eivätkä päättäjät ole 
läheskään aina hyödyntäneet olemassa ole-
vaa tutkimustietoa. 

5.  YRITYSTEN LIIALLINEN PANOSTUS 
TEHOKKUUTEEN JA LYHYEN AIKAVÄLIN 
ARVOON

  Harvard Business Review -lehden artikkelissa 
vuodelta 2019 todetaan, että ”resilienttejä jär-
jestelmiä yhdistää usein monimuotoisuus ja 
päällekkäisyys tai ylimääräisyys, eli juuri ne te-
kijät, joista pyritään pääsemään eroon tehok-
kuudella.” 39 Yritykset on pitkälti viritetty mak-
simoimaan tehokkuus. Lisäksi jatkuva 
pyrkimys lyhyen aikavälin taloudellisen arvon 
maksimointiin yhdistettynä ylenpalttiseen vel-
kaantumiseen matalan korkotason aikana, on 
johtanut tilanteeseen, jossa monilla yrityksillä 
ei ole ollut mahdollisuutta selviytyä korona-
pandemian käynnistämästä talousshokista.

  Koronapandemian pitkän aikavälin vaikutuk-
sia tarkastellaan Vision 2050 -katsauksessa:  
The consequences of COVID-19 for the  
decade ahead ( julkaistu toukokuussa 2020).

KORONAVIRUS ON 
PALJASTANUT, 
KUINKA HAURAITA 
MONISTA JÄRJES-
TELMIEMME JA YH-
TEISKUNTIEMME 
OSISTA ON TULLUT. 
Koronapandemia oli sekä ennustettavissa että 
ennustettu. 37 Silti se tuli yllätyksenä suurimmal-
le osalle maailmaa paisuessaan yhdeksi ihmis-
kunnan suurimmista kriiseistä sataan vuoteen. 
Pandemia on nostanut esiin monia heikkouksia 
yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa järjestel-
missä, joita ei voi sivuuttaa.

1.  RIIPPUVUUS TALOUSKASVUSTA
  Valinta pandemian tehokkaan hallinnan ja siitä 

seuranneiden talousvaikutusten välillä on ol-
lut keskeinen päättäjien ja yhteiskuntien vas-
tatoimiin vaikuttanut tekijä kaikkialla maail-
massa. Mitä pidempään pandemia kestää, sitä 
vähemmän valintaan on varaa (poliittisesti ja 
taloudellisesti). 

  Pelastus- ja elvytyspaketeista huolimatta 
useimmat valtiot eivät ole onnistuneet välttä-
mään talouden laskusuhdannetta. Yrityksiä 
on jouduttu lopettamaan. Valtavat määrät ih-
misiä on menettänyt työnsä ja tulonsa. 
Monilla rahat eivät riitä vuokraan ja ruokaan, 
ja joissakin maissa, rikkaissa ja köyhissä, ih-
misillä ei ole mahdollisuutta saada sairausva-
kuutusta tai edes perusterveydenhuoltoa (to-
sin tilanne oli monin paikoin sama jo ennen 
pandemiaa). Ilman toimivaa taloutta yhteis-
kunta näivettyy ja valtio menettää vähitellen 
toimivaltansa ja kykynsä huolehtia kansalai-
sistaan. Yhteiskunnan vakauden ja hyvinvoin-
nin riippuvuus jatkuvasta talouskasvusta te-
kee siitä haavoittuvan.

2.  SYVÄ ERIARVOISUUS
  Koronapandemia on nostanut esiin kasvavan 

eriarvoisuuden ja osoittanut vääräksi usko-
muksen, että olemme kaikki samassa venees-
sä. Olemme samassa myrskyssä mutta emme 
samassa veneessä. Ihmisten kokemukset 
pandemiasta määrittyvät osittain sen mu-
kaan, mihin he sijoittuvat globaalilla vauraus- 
ja tuloasteikolla. Yhteiskunnan heikoimmat jä-
senet keikkatyöntekijöistä siirtotyöläisiin, eli 
niin sanottu ”prekariaatti”, ovat joutuneet ko-
kemaan kovimmat iskut. Jopa rokotusten ja-
kelussa on esiintynyt syvälle juurtunutta eri-
arvoisuutta sekä valtioiden välillä että niiden 
sisällä.
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MUUTOSPOLKUMME  
VISIO 2050:N TOTEUTUMISEKSI

VUOTEEN 2050 MENNESSÄ 
IHMISET ELÄVÄT HYVÄÄ 

ELÄMÄÄ…

... MAAPALLON 
KESTOKYVYN RAJOISSA 

YRITYKSET PYSTYVÄT 
EDISTÄMÄÄN NIITÄ KES
KEISIÄ MUUTOKSIA, JOI
TA TARVITAAN LUODAK
SEMME MAAILMAN, 
JOSSA VUOTEEN 2050 
MENNESSÄ YLI YHDEK
SÄN MILJARDIA IHMISTÄ 
VOI ELÄÄ HYVÄÄ ELÄ
MÄÄ MAAPALLON 
KESTO KYVYN RAJOISSA. 
Jotta Visio 2050:n tavoitteisiin päästään, yritys-
ten, hallitusten ja kansalaisyhteiskuntien on muu-
tettava nykyiset haasteet luoneet järjestelmät, ja 
muutettava ne niin perusteellisesti, että voimme 
kutsua toimia todeliseksi muutostilaksi.

Yli yhdeksän miljardin ihmisen hyvinvoinnin mah-
dollistaminen maapallon kestokyvyn rajoissa ei 
tarkoita suodattimien asennusta savupiippuihin. 
Se tarkoittaa muutosten tekemistä tehtaan sisällä 
– ja tietenkin kaikessa mitä tapahtuu tehtaan ulko-
puolella ja vaikuttaa tehtaan sisäiseen toimintaan, 

kuluttajien kysynnästä investointien kohdenta-
miseen, sääntelyyn ja kilpailuympäristöön.

Muutostila merkitsee muutosta juurisyiden ta-
solla. Se tarkoittaa uudelleen tulkintaa ja luontia 
sekä täysin uudenlaisiin lähtökohtiin ja arvon 
lähteisiin pohjautuvaa ajattelua ja toimintaa.

Yritykset voivat johtaa muutosprosessia teke-
mällä sen minkä ne taitavat parhaiten: luomalla 
ja kaupallistamalla ratkaisuja, joita ihmiset tar-
vitsevat ja haluavat, sekä osallistamalla valtiot, 
sijottajat ja suuren yleisö mahdollistamaan 
muutokset kilpailukykyisillä markkinoilla. Mutta 
tämän kaiken on tapahduttava todellisen arvon-
luonnin parametrien sisällä arvon riistämisen si-
jaan.

Todellisen arvon käsite luotiin ensimmäisessä 
Visio 2050:ssa ja sillä tarkoitetaan, että sosiaali-
set ja ympäristökustannukset sekä –hyödyt si-
sällytetään ja heijastetaan tuotteiden ja palvelu-
jen suhteellisiin hintoihin, samoin kuin yrityksen 
tuloslaskelmiin, pääomakustannuksiin ja mark-
kina-arvoon.

Tässä osassa kuvataan yhdeksän muutospol-
kua ja toimialat, joilla yrityksillä on erityisen hy-
vät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että maail-
ma saadaan raiteilleen toteuttamaan Visio 
2050:n tavoitteita.
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ENERGIA

VISIO 2050:N PÄIVITYKSEN  
YHTEYDESSÄ KEHITIMME  
YHDEKSÄN MUUTOSPOLKUA. 

Polut on määritelty kokonaisvaltaisesta ja ihmis-
lähtöisestä näkökulmasta katsottuna. Ne edus-
tavat yhteiskunnan keskeisiä tuotteita ja palve-
luja, joita yritykset tuottavat. Vaikka polut eivät 
ole kaiken kattavia, ne käsittävät laajasti liiketoi-
minnan eri osa-alueet ja liittyvät moniin toimi-
aloihin.  

Nämä polut eroavat ensimmäisessä Visio 
2050:ssa määritellystä yhdeksästä keskeisestä 
toiminta-alueesta, ja ne heijastavat teknologias-
sa, ympäristössä, politiikassa ja demografiassa 
viime vuosikymmenen aikana tapahtuneita kes-
keisiä kehityssuuntia.

Jokainen polku sisältää vision keinosta, joilla 
tietty yhteiskunnallinen tarve on täytetty vuon-
na 2050, sarjan siirtymiä, joita pidämme kriittisi-
nä jokaisen vision saavuttamiseksi, sekä kym-
menen toiminta-aluetta, joihin yritysten tulisi 
keskittyä seuraavan vuosikymmenen aikana. 
Nämä alueet sisältävät innovatiivisia tuotteita, 
palveluja, teknologioita ja liiketoimintamalleja 
sekä tapoja, joilla yritykset voivat auttaa luo-
maan oikeita edellytyksiä muutokselle. Listat ei-
vät ole kaiken kattavia; pikemminkin ne sisältä-
vät WBCSD:n jäsenten kaikkein kiireellisimpinä 
ja tärkeimpinä pitämiä tavoitteita yrityksille tule-
valla, ratkaisevan tärkeällä vuosikymmenellä. 
Ne auttavat hahmottamaan WBCSD:n strategis-
ten painopistealueiden kehityssuuntia jatkossa. 

POLKUMME JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN  
TAVOITTEET (SDG)
Yhdeksän polkua on suunniteltu täydentämään 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita muunta-
malla niiden päämäärät yritystoiminnan alueiksi, 
jotka ovat selkeästi toteutettavissa. Kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Visio 2050 -polkum-
me väliset yhteydet on korostettu kaaviossa 9 
seuraavalla sivulla. Niitä tarkastellaan kestävän 
kehityksen tavoiteohjelman tasolla seuraavilla 
sivuilla. 

KYTKÖSTEN TIEDOSTAMINEN 
Vaikka tämä raportti perustuu yhdeksään pol-
kuun, tiedostamme, että polut kytkeytyvät kiin-
teästi toisiinsa ja että yhtäkään niistä ei voi tar-
kastella erikseen. Tämän tiedostaminen on 
olennaista Visio 2050:n tavoitteiden saavutta-
misen kannalta. Meidän on pidettävä jatkuvasti 
mielessä laajemmat kerrannaisvaikutukset – niin 
positiiviset kuin negatiiviset – ja mahdollisuus 
kompromisseihin kaikilla muutospoluilla. Nämä 
kytkökset on havainnollistettu seuraavalla sivul-
la kaaviossa 10, jonka keskiössä on ruokapolku.

Vaikka jotkut polut ovat siis olennaisempia tie-
tyille toimialoille, on tärkeää, että yritykset tar-
kastelevat kaikkia polkuja kokonaisvaltaisesti, 
ja tunnistavat mahdollisuudet ja vastuut kaik-
kien painotettujen yhteiskunnallisten tarpeiden 
osalta.

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

YHTEYDET

TUOTTEET JA MATERIAALIT

VESI JA SANITAATIO

ELINYMPÄRISTÖT

RAHOITUSTUOTTEET JA -PALVELUT

TERVEYS JA HYVINVOINTI

RUOKA

MUUTOSPOLKUMME
VISIO 2050:N 
TOTEUTUMISEKSI

YHDEKSÄN MUUTOSPOLKUA OVAT:
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KAAVIO 9: VISIO 2050 POLUT JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 

KAAVIO 10: ESIMERKKI VISIO 2050 –POLKUJEN VÄLISISTÄ KYTKÖKSISTÄ, KESKITTYEN RUOKAPOLKUUN 

ENERGIA

ELINYMPÄRISTÖT

VESI JA SANITAATIO

TUOTTEET JA 
MATERIAALIT

LIIKENNE JA  
LIIKKUMINEN

RAHOITUSTUOTTEET 
JA -PALVELUT

YHTEYDET

TERVEYS JA 
HYVINVOINTI

RUOKA

RIIPPUVUUS MUISTA POLUISTA VAIKUTUS MUIHIN POLKUIHIN

RUOKA-
POLKU

Energia: Ruokajäte voi toimia energiantuo-
tannon resurssina. Ruoantuotanto voi myös 
kilpailla energiajärjestelmien kanssa maan-
käytön osalta. 

Terveys ja hyvinvointi: Ravitsevan ruokavali-
on takaaminen on ratkaiseva osa terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamista.

Liikenne ja liikkuminen: Paikalliset hankin-
nat ja tuotanto voivat vähentää logistiikan 
tarvetta.

Tuotteet ja materiaalit: Ruokajäte voi toimia 
kiertotalouden mukaisen biotalouden resurs-
sina. Ruoantuotanto voi myös kilpailla biota-
louden kanssa maankäytön osalta.

Vesi ja sanitaatio: Maatalouden ja tuotannon 
prosessit voivat vaikuttaa veden laatuun ja 
saatavuuteen paikallisella tasolla.

Energia: Tarjoaa käyttövoimaa ruoantuo-
tantoon ja -käsittelyyn sekä maatalouden 
tuotantopanosten tuottamiseen.

Tuotteet ja materiaalit: Välineet, tuotanto-
panokset, säilöntäaineet, mausteet ja pak-
kausmateriaalit ruoantuotannon arvoketju-
jen tueksi.

Liikenne ja liikkuminen: Mahdollistaa  
logistiikan koko ruokaketjussa.

Rahoitustuotteet ja -palvelut: Tukee toimin-
taa pellolta pöytään varmistamalla pääoman 
saatavuuden ja tarjoamalla tärkeitä palveluja 
yrityksille, maanviljelijöille ja kalastajille.

Terveys ja hyvinvointi: Ihmisten, niin työn-
tekijöiden kuin kuluttajien, vakaa fyysinen 
ja henkinen hyvinvointi on ruokapolun kul-
makivi.

Elinympäristöt: Määrittävät kuluttajien elin-
tarvikkeiden saannin, tarjoavat tilaa urbaanil-
le ruoantuotannolle ja parantavat maaseudun 
elinkeinoja tukemalla maatalousyhteisöjä.

Yhteydet: Mahdollistavat sekä tuottajien että 
kuluttajien pääsyn markkinoille. Auttavat 
myös edistämään koko ruokaketjun opti-
mointia, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Vesi ja sanitaatio: Keskeinen merkitys 
ruoantuotannossa ja kaikille arvoketjun yh-
teisöille.
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POLKU�//�ENERGIA

PYSTYMME 
TUOTTAMAAN 
HIILI-
NEUTRAALIN
MAAILMAN
ENERGIAN
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ENERGIA PYÖRITTÄÄ TALOUTTA JA TARJOAA 
IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN ELÄÄ  
TOIVOMAANSA ELÄMÄÄ.

Se esiintyy eri muodoissa kuten sähkönä ja lämpönä sekä kiinteinä, 
nestemäisinä ja kaasupolttoaineina. Energiajärjestelmä kattaa kaiken 
sen, mikä liittyy energian tuotantoon, muuntamiseen, varastointiin, 
jakeluun ja käyttöön. Energiantoimituksen puolella järjestelmä sisäl-
tää öljyn ja kaasun porauksen sekä jalostuksen, hiilen ja uraanin lou-
hinnan, lämpövoimalat ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät tuo-
tantolaitokset. Järjestelmä sisältää myös jakelun eri muodot kuten 
öljy- ja kaasuputket, laivakuljetuksen sekä sähkön välitys- ja jakelu-
verkostot. Kysyntäpuolella järjestelmän avainosassa on teollisuuden, 
liikenteen ja rakennusten energiankulutus.

KESTÄVÄ ENERGIA
JÄRJESTELMÄ, JOKA 
TARJOAA KAIKILLE 
LUOTETTAVAA JA EDUL
LISTA HIILI NEUTRAALIA 
ENERGIAA
LUOTETTAVAA JA EDULLISTA ENERGIAA  
KAIKILLE
Luotettava ja edullinen energia, jota tarvitaan hy-
vään elämään, on kaikkien ihmisten, yhteisöjen ja 
organisaatioiden ulottuvilla. Energia toimii kulje-
tuksen käyttövoimana, tarjoaa mukavan koti- ja 
työympäristön ja pyörittää teollisuus- ja innovaa-
tioprosesseja. Kestävä infrastruktuuri tuottaa ja 
toimittaa energiaa kaikkialla maailmassa.

HIILINEUTRAALIN ENERGIAN KYSYNTÄ  
JA TOIMITUS
Total global greenhouse gas emissions from 
Energiajärjestelmän tuottamat globaalit koko-
naiskasvihuonekaasupäästöt ovat linjassa sen 
kanssa, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 
1.5°C asteeseen esiteollisen ajan keskilämpöti-
lasta. Yritykset ja kuluttajat pitävät hiilineutraalia 

energiaa standardina. Radikaalit innovaatiot – 
energian tuotannossa, muuntamisessa, siirros-
sa, jakelussa, varastoinnissa ja käytössä – ovat 
tehostaneet globaalin energiajärjestelmän va-
pautumista hiilestä. Tilanteissa, jossa päästöt 
ovat väistämättömiä, käytössä ovat hiilen pois-
to-, sidonta- ja hyödyntämisratkaisut. 

TEHOKAS SÄHKÖENERGIAJÄRJESTELMÄ 
Energiajärjestelmästä on tullut suurelta osin 
sähköinen ja digitaalinen. Suunnittelussa on 
huomioitu kiertotalous ja energiatehokkuus 
kaikkien valmistusprosessien, elinympäristöjen 
ja kuljetusmuotojen osalta maailmanlaajuisesti. 

POHJAUTUU OIKEUDENMUKAISEEN  
JA REILUUN SIIRTYMÄAIKAAN
Energiajärjestelmän siirtymäaika on toteutettu 
oikeudenmukaisella, reilulla ja inklusiivisella ta-
valla, jossa puhdas energia on edullista kaikille. 
Se on luonut miljoonia uusia työpaikkoja paran-
taen samalla terveyttä ja hyvinvointia parantu-
neen ilmanlaadun myötä. Hiilineutraaliin talou-
teen siirtymisen haitalliset vaikutukset ihmisten 
elinkeinoihin on korjattu onnistuneesti uudel-
leenkoulutuksen kautta ja ihmisillä on mahdolli-
suus menestyä uudessa tilanteessa. Ihmis-
oikeuksia suojellaan ja kunnioitetaan koko 
energia-arvoketjun laajuudelta.

TUTUSTU 
ENERGIAPOLUN 

YRITYSTEN 
TOIMINTA-
ALUEISIIN 

s.31

VISIO 2050
ENERGIA
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mukaan lukien kysyntäpuolen hallinta ja ener-
gian varastointiteknologiat kuten akut ja vety. 

• Kehitetään uusia toimintaperiaatteita, joilla 
varmistetaan, että saatavilla on sopivia rannik-
ko- ja avomerialueita vastaamaan tulevaisuu-
den uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin. 
Samalla kunnioitetaan paikallisten yhteisöjen 
oikeuksia, suojellaan luonnon monimuotoi-
suutta ja mukautetaan energiantuotanto muu-
hun olennaiseen maankäyttöön kuten ruoan-
tuotantoon.  

• Yritykset tarttuvat liiketoimintamahdollisuuk-
siin ja hyödyntävät asiantuntijuuttaan: edistä-
vät uusia liiketoimintamalleja, kehittävät raken-
nuksille ja muulle omaisuudelle uusia käyttö-
tarkoituksia ja ennallistavat maata. 

HIILINEUTRAALISTA ENERGIASTA TULEE 
EDULLISTA, LUOTETTAVAA JA RESILIENTTIÄ 
• Yritykset tekevät yhteistyötä hallitusten, kan-

salaisjärjestöjen, kuluttajien ja muiden sidos-
ryhmien kanssa taatakseen saavutettavat ja 
edulliset hiilineutraalit energiapalvelut kaikille. 

• Kannustinohjelmat, tuet ja aloitteet, kuten The 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) ja  EU taksonomia auttavat 
edistämään merkittäviä investointeja infra-
struktuuriin, jota tarvitaan tarjoamaan luotet-
tavaa ja kestävää hiilineutraalia energiaa kaik-
kialla maailmassa. 

• Sähköverkkojen integraatioon ja energian va-
rastointiin liittyvät innovaatiot auttavat takaa-
maan jatkuvan ja luotettavan energiansaannin 
yhteisöille kaikkialla maailmassa. 

• Yritykset auttavat valtioiden ja kuntien johtoa 
huomioimaan resilienssin uuden infrastruktuu-
rin suunnittelussa. Yhteistyöllä varmistetaan, 
että olemassa olevia energiajärjestelmiä ja 

HIILINEUTRAALEJA TUOTANTOTEKNOLO
GIOITA KEHITETÄÄN LISÄÄ JA NIITÄ OMAK
SUTAAN VAUHDILLA GLOBAALISTI
• Fossiilipolttoaineen tuotanto lopetetaan vai-

heittain tukien poistolla, hiilen hinnoittelulla 
sekä kohdistamalla kannustimia hiilineutraaliin 
energiantuotantoon.  

• Rahoituslaitokset siirtävät investointeja fossii-
lisista polttoaineista hiilineutraaleihin ja vähä-
hiilisiin energialähteisiin. Uudet liiketoiminta-
mallit ja rahoitusmekanismit selviävät kustan-
nuksista ja mahdollistavat olemassa olevien ja 
nousevien vähähiilisten teknologioiden kypsy-
misen ja käyttöönoton. Yritykset ja hallitukset 
kehittävät strategioita, joilla minimoidaan ja 
hallitaan uponneiden ja muiden kustannusten 
vaikutuksia fossiilisten polttoaineiden inves-
tointeihin. 

• Puhtaan sähköenergian tuotantoteknologiat 
skaalautuvat nopeasti ympäri maailman. 
Aurinko- ja tuulienergia kasvavat eksponenti-
aalisesti ja kattavat yli 60 prosenttia sähkön 
tuotannosta vuoteen 2050 mennessä, samalla 
kun muut teknologiat, kuten vesi-, ydin- ja bio-
massaenergia, ovat myös tärkeässä roolissa. 

• Sähköverkot hallinnoivat lisääntynyttä uusiu-
tuvan sähkön tarjontaa ja vastaavat kasvavaan 
kysyntään joustavien ratkaisujen kautta, 

KESKEISET
MUUTOKSET 
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niihin liittyvää julkista infrastruktuuri a suojel-
laan riittävästi häiriöiltä tulevaisuudessa.

RASKAS TEOLLISUUS JA RASKAAT 
KULJETUSAJONEUVOT MUUTTUVAT 
HIILETTÖMIKSI
• Haastavimmat raskaan teollisuuden sektorit 

(kuten sementti, teräs ja kemikaalit) saadaan 
hiilettömiksi viranomaisten toimenpiteiden 
myötävaikutuksella yhdistelmällä raaka-aine-
tehokkuutta ja kiertotaloutta, parantunutta 
energiatehokkuutta sekä innovatiivisia hiilestä 
irtautumisen teknologioita.

• Vaihtoehtoiset sähköpolttoaineet, kuten elekt-
rolyysin kautta tuotettu vähähiilinen vety sekä 
kestävä biomassa tai biokaasu, korvaavat fos-
siiliset polttoaineet teollisissa, korkeita lämpö-
tiloja tuottavissa prosesseissa.

• Raskas tiekuljetus, laivakuljetus ja lentoliiken-
ne saadaan hiilettömiksi yhdistämällä sähköi-
siä ratkaisuja, sähköpolttoaineita ja kestäviä 
vähähiilisiä biopolttoaineita.

• Siellä missä täydellistä hiilettömyyttä ei voi 
saavuttaa, kaikki hiilipäästöt otetaan tehok-
kaasti talteen, kierrätetään tai varastoidaan. 

VÄISTÄMÄTTÖMIIN PÄÄSTÖIHIN PUUTUTAAN 
LUONNOLLISEN TAI TEOLLISEN HIILENPOIS
TON JA VARASTOINTIRATKAISUJEN KAUTTA
• Siellä, missä jäännepäästöjen eliminointi ei 

edelleenkään ole mahdollista teknisten ja talo-
udellisten rajoitteiden takia, hiilen neutralisoin-
titoimenpiteet täydentävät, mutta eivät kor-
vaa, tieteeseen pohjautuvia päästöponnistelu-
ja. Yritykset noudattavat mitigaatiohierarkiaa, 
joka priorisoi päästölähteiden eliminoinnin ar-
voketjun sisällä. 

• Uskottavat ja luotettavat luontopohjaiset rat-
kaisut, kuten metsäkadon välttäminen, met-
sänviljely ja metsien uudelleen istutus, 

skaalataan. Luontopohjaiset ratkaisut noudat-
tavat vahvoja sosiaalisia ja ympäristöperiaat-
teita, jotka takaavat luonnontilaisten ekosys-
teemien ja biodiversiteetin suojaamisen ja en-
nallistamisen ja toteuttavat tiukkoja sosiaalisia 
suojauskeinoja.   

• Hiilen talteenotto-, hyödynnys- ja varastointi-
teknologiat skaalataan ratkaisuiksi haastaville 
sektoreille. Tätä tukevat poliittiset toimenpi-
teet sekä jatkuva tutkimus ja kehitys. 
Teolliseen symbioosiin ilmaantuu uusia mah-
dollisuuksia, mikä osaltaan lisää taloudellista 
elinkelpoisuutta.

KORKEA ENERGIATEHOKKUUS SAAVUTE
TAAN KAIKILLA ALOILLA SÄHKÖISTÄMISEN, 
KIERRON JA DIGITALISAATION KAUTTA 
• Energiatehokkuus paranee eksponentiaali-

sesti kaikilla sektoreilla, mukaan lukien kulje-
tus, rakentaminen ja teollisuus, osittain ri-
peästi kasvavan sähköistymisen ansiosta. 
Sähköstä tulee energian pääasiallinen kuljet-
taja kattaen yli 50 prosenttia energian koko-
naiskulutuksesta vuoteen 2050 mennessä. 40 

• Tarjonnan ja kysynnän tehokkuus mahdollis-
tetaan sähkösektorin digitalisaatiolla älysäh-
köverkko- teknologioiden kautta sekä muiden 
uusien liiketoimintamallien avulla. 
Digitalisaatio mahdollistaa myös tehokkaam-
man verkostohallinnan ja –valvonnan, tarjoten 
näin sähköverkoille reaaliaikaista sopeutumis-
kapasitettia, jotta ne pystyvät tasapainotta-
maan tuotannon ja kysynnän vaihtelut paikalli-
sella tasolla. Digitalisaation mukana seuraa 
vahva verkkoturvallisuus.  

• Siirtymä kohti kiertotalouden, yhteiskäytön ja 
palvelullistamisen liiketoimintamalleja edistää 
tehokkuutta ja auttaa vähentämään päästöjä. 
Energia-ala omaksuu itse kiertävämpiä malleja 
käyttämiensä raaka- ja polttoaineiden osalta.  
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3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä huomattavasti vaarallisten kemikaalien 
sekä ilman, veden ja maaperän saasteiden aiheuttamia kuolemia ja 
sairauksia. 

7.1 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille edulliset, luotettavat ja nykyaikaiset 
energiapalvelut. 

7.2 Kasvattaa vuoteen 2030 mennessä merkittävästi uusiutuvan energian 
osuutta maailman eri energiamuotojen joukossa. 

7.3 Kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä globaali edistys 
energiatehokkuudessa.

7.A Tehostaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä, tarjoten 
mahdollisuuksia puhtaan energian tutkimukseen ja teknologiaan, mukaan 
lukien uusiutuvan energian käytön, energiatehokkuuden sekä edistyneen 
sekä entistä puhtaamman fossiilisten polttoaineiden käyttöteknologian 
– sekä edistää investointeja energiainfrastruktuuriin ja puhtaan energian 
teknologiaan. 

7.B Laajentaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja parantaa 
teknologioita uudenaikaisten ja kestävien energiapalvelujen tarjoamiseksi 
kaikille kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa, pienissä 
kehittyvissä saarivaltioissa ja kehittyvissä sisämaavaltioissa niiden omien 
tukiohjelmien mukaisesti. 

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä tuottava täystyöllisyys ja taattava 
kunnollista työtä kaikille naisille ja miehille, mukaan lukien nuoret ja 
vammaiset, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä. 

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin, joilla kitketään pakkotyö, 
lopetetaan nykyajan orjuus ja ihmiskauppa sekä varmistetaan pahimpien 
lapsityömuotojen kielto ja poistaminen – mukaan lukien lapsisotilaiden 
rekrytointi ja käyttö – ja lopetetaan vuoteen 2025 mennessä lapsityö sen 
kaikissa muodoissa. 

8.8 Suojella työntekijöiden oikeuksia ja edistää turvallisia työolosuhteita 
kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläiset ja erityisesti 
naissiirtotyöläiset, sekä vaarallista työtä tekevät.  

9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasentaa aloja 
kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaen resurssien käyttöä ja lisäten 
puhtaiden sekä ympäristökestävien teknologioiden ja tuotantoprosessien 
käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti. 

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia 
ympäristövaikutuksia asukasta kohden mukan lukien huomioimalla 
etenkin ilman laatu sekä kunnallinen ja muu jätehuolto. 

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä hoito ja 
tehokas käyttö. 

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä huomattavasti jätteen tuotantoa 
ennaltaehkäisyn, vähentämisen, kierrätyksen ja uudelleenkäytön kautta. 

12.8 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla on olennaista tietoa 
ja tietämystä kestävästä kehityksestä sekä ympäristökestävistä 
elämäntavoista. 

13.1 Vahvistaa resilienssiä ja sopeutumiskykyä ilmaston ääri-ilmiöihin ja 
luonnonkatastrofeihin kaikissa maissa.

13.2 Liittää ilmastotoimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja 
suunnitteluun.

13.3 Parantaa koulutusta, lisätä tietoisuutta sekä ihmisten ja instituutioiden 
kapasiteettia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, siihen sopeutumisessa, 
sen vaikutusten vähentämisessä ja varhaisessa varoittamisessa.

14.2 Hoitaa kestävästi ja suojella vuoteen 2020 mennessä merten ja 
rannikoiden ekosysteemejä merkittävien haittavaikutusten välttämiseksi 
vahvistamalla niiden resilienssiä ja ennallistamistoimilla terveiden ja 
tuottavien valtamerien saavuttamiseksi. 

15.5 Vähentää luonnonmukaisten elinympäristöjen rappeutumista, pysäyttää 
lajikato ja – vuoteen 2020 mennessä – suojella uhanalaisia lajeja ja estää 
niiden sukupuutto.  

MUUTOKSET KÄYTTÄYTYMISESSÄ JA  
KYSYNNÄSSÄ KIIHDYTTÄVÄT SIIRTYMISTÄ 
HIILI NEUTRAALIIN ENERGIAAN
• Globaalin energiajärjestelmän vapauttaminen 

hiilestä nousee poliittisessa agendassa laajal-
le levinneen kansalaistoiminnan ansiosta. 
Tämä johtaa kunnianhimoisempaan politiik-
kaan, joka tukee hiilettömän energian tarjoajia 
esimerkiksi hiilen hinnoittelulla ja energiave-
roilla. Politiikkaa suunnitellaan suojelemaan 
kuluttajien ostovoimaa.

• Yritykset siirtyvät kasvavissa määrin hiilettö-
mään energiaan. Monet sektorit alkavat laskea 
puhdasta energiaa vaativan teknologian va-
raan, mikä lisää kysyntää edelleen. 

• Maailman talouden merkittävät toimijat, kuten 
rahoitusala, jatkavat luopumista fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyvästä toiminnasta tukeak-
seen siirtymää hiilineutraaleihin energianläh-
teisiin.  

• Kansanvalistuskampanjat, koulutusaloitteet ja 
mainonta tarjoavat ihmisille parempaa tietoa 
energian lähteistä ja vaikutuksista. Samaan ai-
kaan teknologian kehitys ja taloudelliset kan-
nustimet auttavat ihmisiä valitsemaan kestä-
vämpää energiaa. 

ENERGIASIIRTYMÄ EI JÄTÄ KETÄÄN JÄLKEEN
• Siirtymä vähähiiliseen energiaan luo ainakin 18 

miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 
mennessä. 41 Yritykset, valtiot, ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt yhdistävät voimansa ja ke-
hittävät pitkän aikavälin strategisia suunnitel-
mia valmistautuakseen mahdollisiin haittavai-
kutuksiin, joita siirtymävaihe saattaa aiheuttaa 
haavoittuvassa asemassa oleville työntekijöil-
le ja yhteisöille. 

• Yritykset tekevät ennakoivaa yhteistyötä työn-
tekijöiden kanssa ja valtuuttavat nämä hyöty-
mään uusista teknologioista ja liiketoiminta-
malleista. Työntekijöiden tulevaisuuden tur-
vaaminen varmistetaan erilaisilla toimenpiteil-
lä, kuten lyhyen aikavälin työllistämisellä ja 
palkkasuojalla, lisäkoulutuksella ja investoin-
nilla vaihtoehtoisiin toimialoihin sekä koulutuk-
sella ja innovaatioilla. 

• Samanaikaisesti ihmisoikeusrikkomukset 
energian arvoketjusta pyritään poistamaan 
yritysten, valtioiden ja eri sidosryhmien yhteis-
ten aloitteiden kautta.

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA

OLENNAISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET
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Älä rakenna uusia hiilivoimaloita. Suunnittele 
ja toimeenpane vähittäinen luopuminen 
hiilivoiman tuotannosta vuoteen 2040 
mennessä ja vähennä hiilen osuutta 
maailman kokonaissähköntuotannosta alle 
10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Puhu hiilen hinnoittelun ja muun 
politiikan puolesta, joka johtaa 
fossiilisten polttoaineiden tuen 
tehokkaaseen poistamiseen ja sisällyttää 
markkinahintoihin niiden ulkoisvaikutukset 
ympäristöön niin, että vähähiilisistä 
ja hiilineutraaleista ratkaisuista tulee 
kannattavampia.

01 02

Käytä hiilineutraalia energiaa kaikissa 
toiminnoissa. Kannusta ja tue samalla 
toimitusketjuja ja asiakkaita pyrkimään 
samaan.

Tee yhteistyötä vertaisryhmien, kaupunkien 
ja valtioiden kanssa ympäri maailman, jotta 
kaikki noudattaisivat vähähiilisiä periaatteita, 
asettaisivat SBT (Science Based Targets) 
-tavoitteita ja toimisivat niiden mukaisesti. 

03 04

Lisää investointeja ja nopeuta innovointia, 
jotta saadaan alennettua olemassa olevien 
ratkaisujen hintoja, kaupallistettua 
läpimurtoteknologioita ja digitalisoitua 
energiajärjestelmä. Investoi erityisesti 
energianvarastointiteknologian 
kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä 
kestäviin sähköverkkoihin vastaamaan 
kasvavaa kysyntää.

Siirry kiertotalouden mukaiseen 
suunnitteluun ja liiketoimintamalleihin 
vähentääksesi energian tarvetta ja 
resurssinkäyttöä koko arvoketjussa.

05 06

Sähköistä energian loppukäyttö aina kun 
mahdollista rakennuksissa, liikkumisessa 
ja teollisuudessa ja skaalaa samalla 
uusiutuvien polttoaineiden kehittäminen 
ja käyttöönotto, jotka mahdollistavat 
teollisuuden ja kaukokuljetusten vaatimat 
korkeat lämpötilat.

Tue tiedonjako- ja koulutusaloitteita, 
jotka lisäävät ihmisten ymmärrystä ja 
energiatietoista käyttäytymistä.

07 08

Investoi korkealaatuisiin luontopohjaisiin 
ratkaisuihin, jotka poistavat päästöjä 
ja lisäävät samalla biodiversiteettiä ja 
ekosysteemipalveluja. Jos fossiilisia 
polttoaineita ei voi korvata vähähiilisellä 
energiamuodolla, ota käyttöön hiilen 
talteenotto- ja varastointiteknologioita. 

Mobilisoi liittoumia päätöksentekijöiden 
ja muiden sidosryhmien kanssa 
kehittääksenne kokonaisvaltaisia 
strategioita, jotka takaavat ihmisoikeuksien 
kunnioituksen koko energian arvoketjussa. 
Kannata oikeudenmukaista ja tasa-
arvoista energiasiirtymää, kun fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä luovutaan 
vähitellen.

09 10

 ENERGIA
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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POLKU�//�LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

PYSTYMME
JATKAMAAN 
LIIKKUMISTA
– MUTTA  
FIKSUMMIN

IHMISTEN JA TUOTTEI
DEN TURVALLINEN,  
ESTEETÖN JA TEHOKAS 
KULJETUS
LIIKKUVUUS LUO MAHDOLLISUUKSIA  
KAIKILLE
Esteettömät, edulliset ja laadukkaat liikkumis-
mahdollisuudet tarjoavat sekä kaupunkien että 
maaseudun asukkaille sosiaalisia ja taloudellisia 
mahdollisuuksia. Ihmisten liikkumistarpeet – ku-
ten pääsy toistensa luo, muihin paikkoihin sekä 
tuotteiden ja palveluiden luo – tyydytetään su-
kupuoleen, ikään, kykyihin, sosioekonomiseen 
asemaan tai maantieteeseen katsomatta. 
Maailmanlaajuinen liikenneinfrastruktuuri on yh-
tenäinen, optimoitu ja resilientti. Se muodostaa 
pohjan dynaamisille paikallisille, alueellisille ja 
globaaleille talouksille ja yhteisöille. 

TERVEYS JA TURVALLISUUS ETUSIJALLA
Liikenteeseen liittyvät kuolemantapaukset ovat 
miltei olemattomia. Liikennejärjestelmät on 
suunniteltu ja niitä käytetään tavalla, joka suoje-
lee kaikkien ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, 
ja parantaa yhteisöjen elämänlaatua. Ihmisten 
omat valmiudet sekä ajoneuvojen ja kuljetusinf-
rastruktuurin yhdistettävyys maksimoivat osal-
taan tieliikenteen turvallisuuden ja vähentävät 
loukkaantumisriskiä. Ilman saasteista, meluhai-
toista ja niiden terveysvaikutuksista on päästy 
laajalti eroon yhteistyöllä kaikissa kaupungeissa 
kautta maailman. Aktiivisemmat 

liikkumisvaihtoehdot parantavat ihmisten ter-
veyttä ja hyvinvointia. 

KULJETUS ON PUHDASTA JA TEHOKASTA
Ihmisten ja tavaroiden kuljetuksessa huomioi-
daan maapallon kestokyvyn rajat ja turvataan 
ympäristön uusiutumiskyky. Innovaatiot akku- ja 
polttokennokäyttöisten sähköajoneuvojen, uu-
siutuvien polttoaineiden sekä erittäin polttoai-
netehokkaiden moottorien ja hybridimoottorei-
den saralla on mahdollistanut hiilettömän 
liikenteen, joka ei tuota lainkaan ilmansaasteita,  
raskas kuljetus sekä laiva- ja lentoliikenne mu-
kaan luettuna. Infrastruktuuri ja kulkuvälineet on 
kytketty toisiinsa ja toimivat osana optimoitua 
liikkumisjärjestelmää. Kierto- ja jakamistaloudet 
ovat auttaneet vähentämään tuotteiden, raa-
ka-aineiden, energian ja veden kysyntää. 
Ihmiset ovat tietoisia kuljetuksen ympäristövai-
kutuksista ja tekevät kestäviä liikkumisvalintoja.

LIIKENNEJÄRJESTELMÄT OVAT IHMISIÄ JA 
YHTEISÖJÄ KUNNIOITTAVIA
Ihmisoikeuksia suojellaan ja kunnioitetaan koko 
kuljetuksen ja liikkuvuuden arvoketjujen laajuu-
delta. Infrastruktuuri ja kaupunkisuunnittelu 
suojelevat paikallisyhteisöjen oikeuksia ja vaali-
vat niiden hyvinvointia. Uusiin kuljetusmuotoihin 
siirtyminen on ollut oikeudenmukaista, reilua ja 
osallistavaa. Sen yhteydessä työntekijöitä on 
uudelleen- ja täydennyskoulutettu kaikkialla 
maailmassa. Oikeudelliset ja poliittiset viiteke-
hykset on muokattu tukemaan työntekijöiden 
oikeuksia myös liikenteen ja liikkumisen keikka-
taloudessa.

LIIKENNE JA LIIKKUVUUS MÄÄRITTÄVÄT OSAL
TAAN NE TUOTTEET, PALVELUT JA KOKEMUK
SET, JOISTA IHMISILLÄ ON MAHDOLLISUUS 
HYÖTYÄ JA NAUTTIA. 

Liikenne kattaa ihmisten, eläinten ja tuotteiden liikuttamisen paikasta 
toiseen maa-, vesi- tai ilmateitse. Liikkumisen käsite keskittyy siihen, 
kuinka ihmiset voivat tavoittaa turvallisesti toisensa sekä ne paikat, 
tuotteet ja palvelut, joita he tarvitsevat elääkseen tervettä, onnellista 
ja merkityksellistä elämää. Kuljetus- ja liikkumisjärjestelmä sisältää 
ajoneuvot, palvelut ja infrastruktuurin, joita tarvitaan eri kuljetusmuo-
toihin – kävelystä ja pyöräilystä autoiluun, lentämiseen ja laivakulje-
tukseen. 

TUTUSTU YRITYSTEN 
TOIMINTA-

ALUEISIIN LIIKENNE 
JA LIIKKUMINEN 

-POLULLA 

s.37

VISIO 2050 
LIIKENNE JA LIIKKUMINEN 
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INFRASTRUKTUURIN KEHITYS JA SUUNNIT
TELU VIITOITTAVAT TIETÄ KESTÄVÄÄN, RESI
LIENTTIIN JA OSALLISTAVAAN LIIKKUMISEEN
• Tehokas ja osallistava liikenneinfrastruktuuri, 

joka liittää kaupungin ja maaseudun toisiinsa, 
laajenee ja paranee maailmanlaajuisesti ja saa 
tukea uusista rahoitusmuodoista. 

• Viranomaiset panostavat kaupunkien julkisen 
liikenteen laadun, kannattavuuden ja resiliens-
sin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. 

• Kaupunkien kehitys keskittyy liikkumismuo-
toihin, joilla on vähemmän vaikutuksia. Kävely- 
ja pyörätiet tarjoavat tehokkaita, turvallisia ja 
terveellisiä vaihtoehtoja autoille. 
Kaupunkisuunnittelussa varataan myös tiloja 
ja rakenteita, jotka on tarkoitettu erityisesti 
moottorittomille ajoneuvoille, sähköisille hen-
kilömikroajoneuvoille sekä kyyti- ja yhteis-
käyttöauto-palveluille.

• Kaikki uusi liikenneinfrastruktuuri suunnitel-
laan ja rakennetaan siten, että se kykenee sel-
viytymään pitkällä aikavälillä luontoon ja yh-
teiskuntaan liittyvistä sekä ihmisten terveyttä 
uhkaavista vaaratekijöistä. Olemassa olevien 
rakenteiden resilienssiä kehitetään ja uudel-
leensuunnitellaan tarvittaessa.

• Kaupunkisuunnittelijat ja -rakennuttajat otta-
vat käyttöön ja standardoivat ajoneuvojen la-
tausteknologioita, kuten sähkölatausinfra-
struktuuria sekä vety- ja muita vähähiilisiä 
polttoaineita. Sähköverkostoja parannetaan 
vastaamaan kasvavaan lataustarpeeseen hiili-
neutraaleista energialähteistä.  

• Innovaatiot infrastruktuurissa ja liikenteen 
hallinnointijärjestelmissä parantavat tieturval-
lisuutta ja auttavat laskemaan tieliikenneon-
nettomuuksien aiheuttamat vammat ja kuole-
mat miltei nollaan. 

• Tiedepohjaiset menetelmät, joilla arvioidaan 
kuljetusinfrastruktuurin muotoilun, rakentami-
sen ja käytön potentiaalisia ympäristö- ja so-
siaaliset vaikutuksia, valtuutetaan ja otetaan 
laajalti käyttöön. Ne tukevat sosiaalisten ja 
luonnonjärjestelmien elpymistä.  

AKKUIHIN, VÄHÄHIILISIIN POLTTOAINEISIIN 
JA TEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT INNOVAATIOT 
VAPAUTTAVAT LIIKENTEEN HIILESTÄ
• Teknologian kehittyessä, kustannusten las-

kiessa ja poliittisen ilmapiirin muuttuessa kai-
kissa kulkuneuvoissa on hiilineutraali sähköi-
nen voimansiirto vuoteen 2050 mennessä. 
Akkukäyttöisten sähköhenkilöautojen (BEV) 
myynti kasvaa eksponentiaalisesti, kun taas 
polttomoottorikäyttöisten henkilöautojen 
myynti saavuttaa huippunsa ja alkaa laskea 
kauan ennen vuotta 2050. 

•  Vedyllä toimivat polttokennosähköautot 
(FCEV) täydentävät BEV-autoja etenkin ras-
kaampien ajoneuvojen ja kaukokuljetusten 
osalta. 

• Raskas maaliikenne siirtyy päästöttömään 
voimansiirtoon.

• Polttoaineiden vapautuminen hiilestä ja pa-
nostus moottoritehoon vähentää kuljetus-
päästöjä merkittävästi. 

• Vety, sähkö ja vähähiilinen polttoaine korvaavat 
öljypohjaisten polttoaineiden kulutuksen ilmai-
lualalla uuden säätelyn kannustamana. Uudet 
kevyet materiaalit tukevat tätä prosessia.  

• Pyrkimykset uudistaa globaaleja arvoketjuja 
ja optimoida rahtiliikenteen malleja mahdollis-
tavat huimat vähennykset logistiikan hiili-in-
tensiteetissä. 

OLENNAISET 
SIIRTYMÄT
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LIIKKUMISRATKAISUT MONIMUOTOISTUVAT, 
MIKÄ MUUTTAA LIIKKUMISTAPOJA JA LISÄÄ 
TURVALLISUUTTA, KÄTEVYYTTÄ JA TEHOK
KUUTTA
• Kävelystä, pyöräilystä ja mikroliikkumisesta 

tulee normi lyhyillä etäisyyksillä (kaupungeis-
sa, jotka on uudistettu siten, että olennaisia 
palveluja on saatavilla lähietäisyydellä). 
Pidemmille matkoille on tarjolla erilaisia täy-
dentäviä, alhaisten vaikutusten ajoneuvoja 
sekä yhteiskäyttöperiaatteella toimivia liikku-
misen vaihtoehtoja. 

• Kestäviksi todetuista, kätevistä ja mukavista 
liikkumispalveluista kuten taksi-, kyytipalvelu- 
ja yhteiskäyttöautoyrityksistä tulee keskeinen 
osa liikkumisen ekosysteemiä. Ne fuusioidaan 
teknologian avulla julkiseen liikenteeseen liik-
kuminen palveluna -kokonaisuudeksi.

• Ihmiset ovat yhä tietoisempia liikkumis- ja kul-
jetuskäyttäytymisen ja -valintojen sosiaalisis-
ta ja ympäristövaikutuksista. Päättäjät puo-
lestaan varmistavat, että eri 
liikkumisvaihtoehtojen hinta heijastaa niiden 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä ulkoisvaikutuksia. 

• Työnantajat ja -tekijät suosivat etätyötä, mikä 
vähentää globaalia matkustustarvetta, liiken-
neruuhkia ja tungosta joukkoliikennevälineis-
sä sekä ihmisten työmatkoihin kuluttamaa ai-
kaa. Yritykset arvioivat jatkuvasti 
käytän töjään työmatkojen tarpeen, tiheyden 
ja muodon suhteen. 

• Työnantajat omaksuvat laajalti kestäviä käy-
täntöjä yrityksen oman kuljetuksen ja liikkumi-
sen suhteen suosimalla sähköautoja ja yhteis-
käyttöautoja sekä kannustamalla työntekijöitä 
kävelemään, pyöräilemään ja käyttämään 
joukkoliikennettä. 

KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA HYÖ
DYNNETÄÄN JA SKAALATAAN KOKO LIIKEN
NE JA LIIKKUVUUSSEKTORILLA
• Kiertotalouslähtöisyys on sisällytetty osaksi 

suunnittelun, hankinnan, tuotannon ja käytön 
jokaista vaihetta liikkumisen ja liikenteen saralla.

• Kierrätettyjen auto-, lento- ja laivaliikennema-
teriaalien markkinat skaalataan ripeästi ja ro-
mujen purkamisessa erottelusta ja ”upcyclin-
g”-toiminnasta (hyödyttömän materiaalin 
muuntaminen uuteen muotoon) tehdään edul-
lista, mikä synnyttää uusia taloudellisia mah-
dollisuuksia. 

• Kun autojen toimitusketjussa siirrytään kier-
totalousmalliin, ajoneuvojen jakelu- ja huolto-
verkostot monipuolistuvat ja niistä tulee uu-
delleenvalmistuskeskuksia. 

• Tehokkaat kierrätettyjen akkujen markkinat 
palauttavat hyötykäyttöön melkein 100 pro-
senttia akkujen materiaaleista. 

ITSEOHJAUTUVIEN AJONEUVOJEN VALIKOI
VA KÄYTTÖÖNOTTO PARANTAA TEHOKKUUT
TA, TURVALLISUUTTA JA SAATAVUUTTA 
• Päästöttömiä itseohjautuvia henkilöajoneuvo-

ja otetaan yhteiskäyttöön kaupunkialueilla, 
missä liikenne on kontrolloitua ja ennustetta-
vaa. Tämä parantaa tieturvallisuutta ja tehok-
kuutta.  

• Itseohjautuva tavaran hallinta varastoissa sa-
moin kuin itseohjautuva sähköinen viimeisen 
kilometrin toimitus lisäävät tehokkuutta ja re-
silienssiä, vähentäen samalla päästöjä. 

• Pitkän matkan rekka-autojen platooning-ajo li-
sää polttoainatehokkuutta ja tieturvallisuutta.  

• Kevyiden rahtien sähköiset kuljetusdroonit 
helpottavat tärkeiden tavaroiden ja palvelui-
den saantia syrjäseuduilla.  

• • Itseohjautuvat ajoneuvot ja niiden sisäänra-
kennettu tietokoneohjelmisto on suunniteltu 
takaamaan, etteivät virheet ja ennustamaton 
käytös johda kuolemiin tai loukkaantumisiin.  
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TIEDONVAIHTO PARANTAA KAUPUNKIEN 
LIIKKUMISJÄRJESTELMIÄ
• Informaatio- ja viestintäteknologian innovaa-

tiot ja tiedon hankinnan, vaihtamisen ja ana-
lyysin uudet standardit mahdollistavat yhte-
näisemmän urbaanin liikkumisen ja logistiikan.

• Toisiinsa yhteydessä olevat ajoneuvot ja infra-
struktuuri mahdollistavat tehokkaamman ja 
vaikuttavamman intermodaalisen logistiikan, 
kaupunkisuunnittelun, infrastruktuurin ja il-
manlaadun hallinnan. 

• Alueelliset tietojenvaihtomuodot leviävät ja 
muuttavat tapaa, jolla liikkumisjärjestelmiä 
suunnitellaan ja hallinnoidaan, mikä johtaa lo-
pulta turvallisempaan, puhtaampaan, tehok-
kaampaan ja esteettömämpään liikkumiseen. 

• Valtiot kannustavat politiikallaan eettiseen, 
verkkoturvalliseen ja yksityisyyden turvaa-
vaan tietojen kokoamiseen ja jakamiseen kul-
jetuksen ja liikkumisen alalla.  

• Tiedonjako mahdollistaa sen, että kaupungit 
löytävät ratkaisuja, jotka parhaiten tukevat 
kestävää kehitystä ja kehittävät suorituspe-
rusteista verotusta ja tukiohjelmia. 

ERI SIDOSRYHMIEN YHTEISET TOIMENPI
TEET TAKAAVAT, ETTÄ KETÄÄN EI JÄTETÄ 
JÄLKEEN KESTÄVÄÄN LIIKKUMISJÄRJES
TELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ
• Yhteiskunnallinen tasapuolisuus ja oikeuden-

mukaisuus ovat infrastruktuurin ja liikkuvuu-
den suunnitteluun keskeisiä periaatteita. 
Kaikissa liikennemuodoissa on reilut käyttö-
maksut ja yhteiskuljetuspalvelut suunnitellaan 
siten, että ne ovat kaikkien ulottuvilla ja riittä-
vän edullisia kaikille. 

• Jatkuva huolellisuusvelvollisuus, raportointi ja 
korjaukset YK:n yritystoimintaa ja ihmisoi-
keuksia koskevien ohjaavien periaatteiden 
(UNGP) mukaisesti auttavat hallitsemaan liik-
kumisen ja liikenteen arvoketjujen haittavaiku-
tuksia. 

• Nopeasti kasvavaan kysyntään vastaavat ak-
kujen arvoketjun osapuolet yhdistävät voi-
mansa eliminoidakseen ihmisoikeusrikkomuk-
set ja taatakseen turvalliset työolosuhteet.  

• Itseohjautuvien ajoneuvojen yleistymisen, 
sähköisiin ajoneuvoihin siirtymisen ja uusien 
liikkuminen palveluna -käytäntöjen rinnalla 
tehdään kattavaa ja ennakoivaa yhteistyötä 
muutosten työllisyysvaikutusten huomioimi-
seksi. Yritykset omaksuvat ihmislähtöisen lä-
hestymistavan, keskustelevat tilanteesta 
työntekijöidensä kanssa ja luovat heille mah-
dollisuuksia hyötyä uusista teknologioista. 

• Yritykset tekevät yhteistyötä viranomaisten 
kanssa edistääkseen lainsäädännöllisiä ja po-
liittisia viitekehyksiä, jotka takaavat sen, että 
keikkatalouden työntekijöiden oikeudet tun-
nistetaan ja niitä suojellaan. 

OLENNAISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET 

3.6 Puolittaa vuoteen 2020 mennessä tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttama kuolemien ja loukkaantumisen määrä maailmassa. 

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisten kemikaalien 
sekä ilman, vesistöjen ja maaperän saasteiden aiheuttamien kuolemien ja 
sairauksien määrää. 

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys sekä 
kunnon työtä kaikille naisille ja miehille, mukaan lukien nuoret ja 
vammaiset, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä. 

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön hävittämiseksi 
sekä nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan lopettamiseksi, ja taata 
pahimpien lapsityön muotojen kieltäminen ja eliminointi, mukaan lukien 
lapsisotilaiden rekrytointi ja hyväksikäyttö. Lopettaa lapsityön käyttö 
kaikissa muodoissa vuoteen 2025 mennessä.

8.8 Suojella vuoteen 2030 mennessä työntekijöiden oikeuksia ja edistää 
turvallisia työympäristöjä kaikille työntekijöille, mukaan lukien 
siirtotyöläiset ja etenkin naissiirtolaiset, sekä vaarallista työtä tekeville 
ihmisille. 

9.1 Kehittää korkeatasoista, kestävää ja resilienttiä infrastruktuuria, mukaan 
lukien alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, joka tukee taloudellista 
kehitystä ja ihmisten hyvinvointia keskittyen kaikille edulliseen ja 
tasapuoliseen saatavuuteen.

11.2 Tarjota vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus turvalliseen, 
edulliseen, esteettömään ja kestävään liikennejärjestelmään parantaen 
tieturvallisuutta, etenkin laajentamalla julkista liikennettä. Huomioida 
etenkin haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt – naiset, lapset, 
vammaiset ja ikääntyneet – sekä heidän tarpeensa. 

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien aiheuttamia 
ympäristöhaittoja asukasta kohden kiinnittämällä erityistä huomiota 
ilmanlaatuun sekä kunnalliseen ja muuhun jätehuoltoon. 

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä hoito ja 
tehokas käyttö.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteen tuotantoa 
ennaltaehkäisyn, hyötykäytön, vähentämisen, kierrätyksen ja uudelleen 
käytön kautta. 

12.8 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla on olennaista tietoa ja 
ymmärrystä kestävästä kehityksestä sekä ympäristökestävistä 
elämäntavoista. 

13.1 Vahvistaa resilienssiä ja sopeutumiskykyä ilmastoon liittyviin vaaroihin ja 
luonnonmullistuksiin kaikissa maissa. 

13.2 Integroida ilmastoponnistelut kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja 
suunnitteluun. 

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, 
vaikutusten lievittämiseen ja varhaiseen varoitukseen liittyvää koulutusta, 
tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

15.5 Vähentää luonnonmukaisten elinympäristöjen rappeutumista, pysäyttää 
biodiverstieettikato ja – vuoteen 2020 mennessä – suojella uhanalaisia 
lajeja ja estää niiden sukupuutto. 

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA
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Kehitä ja ota käyttöön ohjeita ja standardeja 
kestävän liikenneinfrastruktuurin 
levittämiseen, jotka edesauttavat 
sosiaalisten ja luonnon ekosysteemien 
elpymistä.

Kehitä, testaa ja skaalaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia autoteollisuudessa sekä 
koko liikenne- ja liikkumisjärjestelmässä.

09

01 02
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07 08

Kehitä ja omaksu kunnianhimoisia ja 
kestäviä liikkumistapoja, jotka edistävät 
yrityksen kuljetuskaluston sähköistämistä, 
korkeimpia mahdollisia ajoneuvojen 
turvallisuusstandardeja, ajoneuvojen 
yhteiskäyttöä, aktiivista liikkumista sekä 
etätyötä. 

Jatka investointeja innovatiivisten 
sähkölataus- ja energian 
varastointiteknologioiden kehittämiseen, 
jotka voidaan ottaa käyttöön kaikilla 
liikkumisen alustoilla. Auta tuomaan 
akkukäyttöiset täyssähköautot markkinoille 
kaikissa hintaluokissa ja -segmenteissä.

Tee yhteistyötä valtionhallinnon, kaupunkien 
ja alan kollegojen kanssa sekä eri sektorien 
välillä, jotta saataisiin käyttöön yhtenäinen ja 
yhteentoimiva latausinfrastruktuuri.  

Skaalaa vähähiilisten polttoaineiden käyttö 
pitkän matkan ja raskaassa liikenteessä.

Toimi paikallisten ja kansallisten järjestöjen 
kanssa, jotta päästään sopimukseen 
ja otetaan käyttöön vastuullisen 
tietojenjakamisen periaatteet julkista ja 
yksityistä arvoa tuottavaan liikenteeseen. 

Käy vuoropuhelua päättäjien, toimijoiden 
ja ammattiliittojen kanssa tarkastellessasi 
mahdollisia työllisyysvaikutuksia, jotka 
liittyvät uusiin liikkumispalvelumuotoihin, 
robotti- ja sähköajoneuvoihin sekä 
tuotantolinjateknologian innovaatioihin. 
Varmista, että työntekijät otetaan huomioon 
ja heille annetaan mahdollisuus hyötyä 
uusista teknologioista niiden ilmaantuessa 
markkinoille. 

Varmista, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan 
liikenteen ja liikkumisen koko arvoketjussa. 
Pyri tähän kehittämällä ja parantamalla 
sisäisiä ihmisoikeuskäytäntöjä 
ja -järjestelmiä asianmukaisella 
huolellisuudella, YK:n yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti. 

Kehitä, testaa ja skaalaa taloudellisesti 
elinkelpoisia liiketoimintamalleja 
liikkumispalveluissa sekä niihin liittyvässä 
kaupunkilogistiikassa ja vehicle-to-city –
kytkennöissä.

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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POLKU�//�ELINYMPÄRISTÖT

PYSTYMME
TARJOAMAAN 
KODIT KOKO 
MAAILMALLE
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ELINYMPÄRISTÖT KÄSITTÄVÄT NE ALUEET,  
JOILLA IHMISET ASUVAT, TYÖSKENTELEVÄT  
JA VIETTÄVÄT VAPAAAIKAA. 

Elinympäristöllä on merkittävä vaikutus ihmisten fyysiseen ja psyykki-
seen terveyteen, ihmissuhteisiin ja työn laatuun. Tämä muutospolku huo-
mioi kaupungeissa ja maaseudulla asuvien tarpeet sekä julkisen ja yksi-
tyisen sektorin yhteiset pyrkimykset luoda rakennettu ympäristö, joka 
tarjoaa riittävästi asuntoja, työpaikkoja ja tilaa yhteisötoiminnalle ja va-
paa-ajan harrastuksille. Kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri, rakentami-
nen, vähittäiskauppa ja vapaa-aika, sekä huolto-, kiinteistö- ja ravinto-
la-ala ovat tässä keskeisessä roolia.

TERVEELLISIÄ JA INKLU
SIIVISIA ELINYMPÄRIS
TÖJÄ, JOTKA KUKOISTA
VAT SOPUSOINNUSSA 
LUONNON KANSSA

ELINYMPÄRISTÖT EDISTÄVÄT TERVEYTTÄ  
JA HYVINVOINTIA 
Ihmisten suhtautuminen asuin- ja työympäris-
töön sekä tapa, jolla he käyttävät näitä tiloja, on 
muuttunut merkittävästi. Ne vaikuttavat melkein 
jokaiseen elämänalueeseen: nukkumisesta so-
siaaliseen elämään, tuottavuudesta turvallisuu-
den tunteeseen. Vuoteen 2050 mennessä ra-
kennettu ympäristö edistää yksilöiden ja 
yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia ja on sopeu-
tunut vastaamaan kasvavan ja kaupungistuvan 
väestön tarpeita. 

KAIKILLE SOPIVIA EDULLISIA ASUNTOJA  
JA YHTEISÖJÄ
Kaikkien saatavilla on asianmukaisia, turvallisia, 
resilienttejä ja edullisia asuntoja. Infrastruktuuri 
tarjoaa kaikille inklusiivisen pääsyn 

peruspalveluihin, koulutukseen ja elinkeinoon. 
Kaupunkiympäristöt kattavat viher- ja julkisia 
alueita ja takaavat, että kaikilla on puhdasta il-
maa, ruokaa, vettä ja kunnollinen sanitaatiojär-
jestelmä. Niin kaupunkien kuin harvaan asuttu-
jen alueidenkin suunnittelu kunnioittaa ja turvaa 
kulttuurista identiteettiä ja perinteitä. 
Ihmisoikeudet turvataan ja niitä kunnioitetaan 
läpi koko rakennusalan arvoketjun.

HIILINEUTRAALI, RESILIENTTI, JOUSTAVA  
JA UUDISTAVA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 
Kaikki rakennukset ovat toiminnaltaan hiilineut-
raaleja ja niiden rakennusvaiheen hiilijalanjälki 
on nollattu. Ilmastoresilienssi on olennainen kri-
teeri infrastruktuurin suunnittelussa. Kaupungit 
ovat vahvasti riippuvaisia ja yhteydessä ympä-
ristöön ja niissä pyritään luonnon uudistami-
seen. 

ELINYMPÄRISTÖT, JOISSA HYÖDYNNETÄÄN 
KIERRÄTETYN JA UUSIUTUVAN MATERIAA
LIN MAHDOLLISUUDET
Rakennukset on suunniteltu minimoimalla mate-
riaalin käyttö ja maksimoimalla niiden remontoi-
tavuus ja muunneltavuus. Rakentaminen perus-
tuu kierrätettyihin ja uusiutuviin raaka-aineisiin, 
joita hoidetaan uudistavasti.

TUTUSTU YRITYSTEN 
TOIMINTA-ALUEISIIN 

ELINYMPÄRISTÖT-
POLULLA 

p.43

VISIO 2050
ELINYMPÄRISTÖT
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RAKENNUSTEN JA INFRASTRUKTUURIN 
SUUNNITTELUSSA PAINOPISTE SIIRTYY 
KÄYTTÄJIEN TERVEYTEEN 
• Asukkaiden terveys ja hyvinvointi on yhä kes-

keisemmässä roolissa rakennusten suunnitte-
lussa ja rakentamisessa. Rakennukset suunni-
tellaan mukaviksi ja turvallisiksi paikoiksi, jotka 
vaalivat positiivista sosiaalista kanssakäyntiä, 
terveellisiä ja aktiivisia elämäntapoja, keskitty-
mistä työhön, luovuutta, rentoutumista ja lepoa.

• Tiukat säädökset vähentävät vaarallisten mate-
riaalien käyttöä rakennetussa ympäristössä 
aina suunnittelusta ja rakentamisesta käyttöön 
ja purkuun. Rakenteissa käytetään vain terveel-
lisiä materiaaleja.

• Altistuminen ympäristön ja kotitalouksien ilman 
epäpuhtauksille vähenee, koska poliittiset linja-
ukset ja investoinnit tukevat puhdasta liikku-
mista ja liikennettä, kotitalouksien puhdasta 
energiankäyttöä ja muita innovaatioita. 

• Parantunut jätehuolto, melusaasteen rajoitta-
minen, optimaalinen lämpötilan säätö ja päivän-
valon saatavuus vähentävät terveysriskejä 
työssä, kotona ja vapaa-ajalla.  

OLENNAISET MUUTOKSET
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INFRASTRUKTUURISSA JA RAKENNUKSISSA 
HUOMIOIDAAN ENENEVÄSSÄ MÄÄRIN LUON
NON MONIMUOTOISUUS
• Rakennusten ja infrastruktuurin ympäristöja-

lanjälki minimoidaan. Rakennusten energia tuo-
tetaan paikan päällä ja uusiutuvaa energiaa 
käyttäen, ja jätevedet varastoidaan ja käsitel-
lään. Kaikki rakennukset rakennetaan myrkyt-
tömistä ja kestävästi hankituista materiaaleista. 

• Biodiversiteetistä tulee keskeinen osa 
kaupunki suunnittelua. Luonnonjärjestelmiä 
kuten metsiä, mangrove-soita ja -metsiä sekä 
kosteikkoja arvostetaan yhä enemmän ydininf-
rastruktuurin ja ekosysteeminpalvelujen tarjo-
ajina. Vihreä infrastruktuuri auttaa ratkaise-
maan lukuisia haasteita sadeveden hallinnasta 
ilmanlaadun parantamiseen.

• Kaupungeissa ja yhteisöissä aletaan huomioi-
da luonnon arvo. Tämä johtaa voimakkaampiin 
poliittisiin ja kaupallisiin pyrkimyksiin suojella 
luontoa tehokkaasti.

• Kaupunkialueet suunnitellaan tavalla, joka takaa 
kaikille pääsyn viheralueille, yhdistää ihmiset 
luontoon ja suo mahdollisuuden nauttia sen tar-
joamista fyysisistä ja psyykkisistä hyödyistä. 

KAUPUNGIT JA RAKENNUKSET VIITOITTAVAT 
TIETÄ HIILINEUTRAALIIN TULEVAISUUTEEN
• Kaupungit toimeenpanevat yhdessä kansallis-

ten säätelyelinten kanssa merkittäviä toimen-
piteitä ja ohjelmia, joilla vähennetään olemassa 
olevan rakennuskannan kasvihuonekaasu-
päästöjä ja varmistetaan uusien rakennusten 
rakentaminen pienimmällä mahdollisella jalan-
jäljellä. Ne varmistavat myös, että vuoteen 
2030 mennessä kaikki rakennukset toimivat 
hiilineutraalisti ja että sitoutunut hiili on vähen-
tynyt ainakin 40 prosenttia vuoden 2020 ta-
sosta. Luku yltää 100 prosenttiin vuoteen 
2050 mennessä. 

• Sähköverkkoja päivitetään vastaamaan hiili-
neutraalien energianlähteiden kasvavaan ky-
syntään. 

• Uudet ja kunnostetut rakennukset ovat erittäin 
energiatehokkaita ja niiden oletetaan pysty-
vän tuottamaan uusiutuvaa energiaa ja/tai va-
rastoimaan sitä.  

• Sopimus yhteneväisen mittarijärjestelmän 
käyttöönotosta rakennusten ja rakentamisen 
koko arvoketjussa auttaa vakiinnuttamaan sel-
keät polut hiilestä vapautumiselle ja edistää 
näin siirtymää hiilineutraaliuteen. 

• Nopeasti kasvavat kaupungit pyrkivät torju-
maan yhdyskuntarakenteen hajautumista ja 
ohjaamaan infrastruktuuri-investointeja kohti 
tiiviimpää ja tehokkaampaa kasvutapaa. 

RESILIENTTIEN KAUPUNKI JA MAASEUTU
YHTEISÖJEN ESIINMARSSI 
• Pitkäkestoinen resilienssi on integroitu kau-

punkien ja maaseudun infrastruktuuriin ja 
suunnitteluun. Suunnittelijat kehittävät omak-
sumis-, oppimis- ja muutoskykyjään.  

• Yhteiskunnat sopeutuvat kaupunkien ja paikal-
lisviranomaisten johdolla ilmastomuutokseen 
ja kasvattavat resilienssiään myös sään ääri-il-
miöt, merenpinnan muutokset, vesipulan, läm-
pötilan nousun, satojen niukentumisen sekä 
pienemmät raaka-aineresurssit huomioon ot-
taen. 

• Rakennusten kykyä selvitä myrskyn aiheutta-
mista tulvista ja helleaalloista parannetaan. 
Vettä kerätään ja ohjataan uusiin tarkoituksiin, 
viheralueita käytetään lieventämään kuivuutta 
ja uusi teknologia mahdollistaa lämpötilan sää-
telyn ja terveellisen sisälämpötilan.  

• Kaupungit ja yhteisöt vahvistavat resiliens-
siään muiden potentiaalisten yhteiskunnallis-
ten ja ympäristöshokkien varalta, pandemiat 
mukaan lukien.  

• Varoitusjärjestelmät ja hätätilasuunnitelmat 
ovat käytössä globaalisti. Sekä kaupunkien ja 
maaseudun asukkailla on valmiudet ottaa 
käyttöön hätätilasäännökset.

SIIRTYMINEN KIERTOTALOUTEEN POHJAU
TUVAAN ELINYMPÄRISTÖÖN, JOSSA MINI
MOIDAAN KULUTUS JA JÄTTEET
• Kiertotalousajattelu omaksutaan yhä  

laajemmin rakennetun ympäristön liiketoimin-
tamalleissa, omistajarakenteissa, rakentamis-
käytännöissä ja -hallinnossa, samalla luodaan 
runsaasti markkina- ja työllis tymis mahdol-
lisuuksia.

• Rakennuksissa käytettävien materiaalien mää-
rä vähenee jyrkästi kannustimien ja innovaati-
oiden myötä. Rakennusstandardeja kehitetään 
siten, että uudet rakennukset ovat helposti re-
montoitavia ja kierrätykseen soveltuvia. 
Vanhempia rakennuksia entisöidään ja muun-
netaan uusia käyttötarkoituksia varten purka-
misen sijaan. 

• Poliittiset linjaukset edistävät sekundaaristen 
ja uusiutuvien biopohjaisten rakennusmateri-
aalien käyttöä. Materiaalit ovat modulaarisia ja 
purettavia.

• Kaikkien rakennusmateriaalien tarkat kestä-
vyystiedot ovat saatavilla, mikä mahdollistaa 
luotettavat elinkaariarviot. Rakennuspassin 
käyttö valtavirtaistuu ja skaalataan.

• Palveluihin pohjautuvat toimintamallit lisäänty-
vät merkittävästi. Monet yritykset laajentavat 
tuotetarjontaansa rakennus- ja huoltopalveluil-
la, mikä lisää tehokkuutta ja mahdollistaa sulje-
tun tuotekierron. Myös uudelleen käyttö-, korja-
us- ja entisöintimarkkinat kasvavat ja ne tuot-
tavat merkittävän määrän uusia työpaikkoja.  
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KAUPUNGIT SUUNNITELLAAN 
 PALVELEMAAN KAIKKIA 
• Viranomaiset ja yritykset tekevät yhteistyötä 

taatakseen korkealaatuisen, edullisen, esteet-
tömän ja muunneltavan asumisen kaikilla so-
sioekonomisilla tasoilla.  

• Asuinalueet suunnitellaan tai muokataan es-
teettömiksi, inklusiivisiksi ja turvallisiksi. Niiltä 
löytyy työmahdollisuuksia, ruokakauppoja, 
kulttuuri- ja terveydenhoitopalveluja, liiken-
neyhteyksiä ja kouluja ja ne mahdollistavat ter-
veellisen ja aktiivisen elämäntavan.

• Kaupunkeja kehitetään tavalla, joka turvaa 
kulttuuri- ja luonnonperinnön. 

• Suunnittelijat ja arkkitehdit luovat yhdessä pai-
kallisten sidosryhmien kanssa inklusiivisia, 
vehreitä ja luonnon osalta monimuotoisia ul-
koilualueita, sekä monitoimitiloja, jotka tukevat 
monipuolista ja interaktiivista vapaa-ajan toi-
mintaa. 

• Infrastruktuuria kehitetään vastaamaan ikään-
tyvän väestön tarpeet esteettömien, yhteisöl-
listen ja inklusiivisten asuntojen kautta. 

IHMISOIKEUDET HUOMIOIDAAN RAKENTA
MIS JA MATERIAALISEKTORILLA GLOBAA
LISTI
• Kaupunkeja ja maaseutua kehitetään paikallis-

yhteisöjen oikeuksia ja tarpeita kunnioittaen ja 
ketään syrjäyttämättä. 

• Rakennusprojektit takaavat oikeudenmukai-
sen palkan työntekijöille ja pyrkivät täyttä-
mään korkeimmat mahdolliset terveys- ja tur-
vallisuusstandardit. 

• Valtio, kaupungit ja yritykset takaava yhteis-
voimin, että nykyajan orjuus, pakkotyö ja lapsi-
työ poistetaan rakennussektorin ja sen edel-
lyttämien materiaalien arvoketjuista.  

• Rakennuskäytäntöjen kehittyessä työntekijöi-
tä uudelleen- ja jatkokoulutetaan jatkuvasti, 
heille tarjotaan mahdollisuuksia menestyä. 

OLENNAISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET 

1.5 Kehittää köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien resilienssiä vuoteen 
2030 mennessä ja vähentää heidän alttiuttaan ja haavoittuvuuttaan ilmastoon 
liittyville ääri-ilmiöille ja muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöön 
liittyville tuhoille sekä katastrofeille.

3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tarttumattomien tautien 
aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä 
edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia. 

3.9 Vähentää merkittävästi vuoteen 2030 mennessä vaarallisten kemikaalien 
sekä ilman, veden ja maaperän saasteiden aiheuttamia kuolemia ja sairauksia. 

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta 
kaikilla sektoreilla ja taata kestävä makean veden otto ja tarjonta niukkojen 
vesivarojen hallitsemiseksi. Vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien 
ihmisten määrää.

7.3 Kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden kasvu 
maailmassa.

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä tuottava täystyöllisyys ja ihmisarvoinen 
työ kaikille miehille ja naisille, mukaan lukien nuoret ja vammaiset, ja sama 
palkka samanarvoisesta työstä. 

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin, joilla kitketään pakkotyö, 
lopetetaan nykyajan orjuus ja ihmiskauppa sekä varmistetaan pahimpien 
lapsityömuotojen kielto ja poistaminen – mukaan lukien lapsisotilaiden 
rekrytointi ja käyttö – ja lopetetaan vuoteen 2025 mennessä lapsityö sen 
kaikissa muodoissa.

8.8 Vuoteen 2030 mennessä suojella työntekijöiden oikeuksia ja edistää 
turvallisia työolosuhteita kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläiset ja 
erityisesti naissiirtotyöläiset, sekä vaarallista työtä tekevät. 

9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa, kestävää ja resilienttiä infrastruktuuria, 
kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen 
ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen 
saantiin kaikille.

9.4 Päivittää vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuri ja muokata eri 
toimialoista kestäviä lisääntyneellä resurssitehokkuudella ja puhtaan ja 
ympäristökestävän teknologiaa paremmalla käyttöönotolla.

11.1 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille asianmukainen, turvallinen ja edullinen 
asunto ja peruspalvelut sekä parantaa slummien oloja. 

11.3 Tehostaa vuoteen 2030 mennessä osallistavaa ja kestävää kaupungistumista 
sekä kapasiteettia osallistumiselle avoimeen, integroituun ja kestävään 
asutusaluesuunnitteluun ja –hallintoon kaikissa maissa.

11.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi katastrofien aiheuttamia 
kuolemia ja niistä kärsivien ihmisten määrää, ja vähentää huomattavasti niiden 
aiheuttamia taloudellisia tappioita suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Suojella erityisesti köyhiä ja haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. 

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien aiheuttamia ympäristöhaittoja 
asukasta kohden kiinnittäen erityistä huomiota ilmanlaatuun sekä 
kunnalliseen ja muuhun jätehuoltoon. 

11.7 Taata vuoteen 2030 mennessä yhtäläinen pääsy turvallisiin, inklusiivisiin, 
vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä 
vammaisille.

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä hoito ja tehokas 
käyttö. 

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteen tuotantoa 
ennaltaehkäisyn, vähentämisen, kierrätyksen ja uudelleen käytön kautta. 

12.8 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla on oleellista tietoa ja tietämystä 
kestävästä kehityksestä sekä ympäristökestävistä elämäntavoista.

13.1 Vahvistaa resilienssiä ja sopeutumiskykyä ilmastoon liittyviin vaaroihin ja 
luonnonmullistuksiin kaikissa maissa.  

13.2 Integroida ilmastotoimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja 
suunnitteluun.

13.3 Parantaa koulutusta, lisätä tietoisuutta ja kykyä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen, siihen sopeutumiseen, sen vaikutusten vähentämiseen ja 
varhaiseen varoitukseen.

15.5 Ryhtyä kiireisiin ja merkittäviin toimiin luonnonmukaisten elinympäristöjen 
rappeutumisen vähentämiseksi,  lajikadon pysäyttämiseksi ja – vuoteen 
2020 mennessä – uhanalaisten lajejijen suojelemiseksi ja niiden sukupuuton 
estämiseksi.

OLENNAISET MUUTOKSET 
JATKOA
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Toteuta lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin SBT (Science Based Targets) 
-tavoitteita rakennusten koko elinkaaren 
hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja päästöjen 
nollaamiseksi. Tee yhteistyötä asiakkaiden, 
tavarantoimittajien ja kaikkien rakennetun 
ympäristön toimijoiden kanssa tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja hiilineutraalien rakennus- 
ja entisöintikäytäntöjen toteuttamiseksi. 

Tue osaltasi kansallisia ja sektorikohtaisia 
päästösuunnitelmia. Toimi 
yhteistyössä viranomaisten kanssa 
alueellisella, kansallisella ja paikallisella 
tasolla edistääksenne tavoitteita, 
rakennusmääräyksiä sekä suunnittelu-, 
lupa- ja hankintaprosesseja, joita kestävästi 
rakennettu ympäristö edellyttää. 

Noudata YK:n yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien 
ohjaavien periaatteiden mukaisia 
huolellisuusvelvoitteita varmistaaksesi 
ihmisoikeudet ja kunnolliset työolosuhteet 
koko rakentamisen arvoketjussa, myös 
epävirallisessa taloudessa. 

Kehitä liiketoiminnan kiertotalousmalleja 
materiaalien ja resurssien arvon 
ylläpitämiseksi rakennusten ja rakenteiden 
koko elinkaaren ajan. Kehitä innovaatioita, 
joiden myötä kierrätysvaihtoehdot 
ovat kilpailukykyisempiä, kätevämpiä ja 
luotettavampia.

09

01 02

03 04

Varmista rakennusten ja rakenteiden 
kestävyys ympäristö-, terveys- 
ja yhteiskunnallisten shokkien 
varalta kaupunkisuunnittelun, 
suorituskykystandardien ja 
rakennuskäytäntöjen kautta. 

10

05 06

07 08

Hyödynnä digitalisaatiota 
tehostaaksesi tiedontallennusta 
ja -jakamista kaikille sidosryhmille 
rakennuksen koko elinkaaren ajan sekä 
edistääksesi kokonaisvaltaisempaa 
kaupunkisuunnittelua, läpinäkyvyyttä ja 
tehokkuutta koko rakennetun ympäristön 
sektorilla. 

Luo keinoja, joiden avulla asukkaat voivat 
osallistua ympäristövaikutusten minimointiin 
asuin- ja työympäristöissä.

Kehitä ja sovella SBTN (Science Based 
Targets for Nature) -tavoitteita, jotka 
huomioivat niin materiaalin hankinnan, 
rakentamisen kuin rakennuksen purkamisen 
ympäristövaikutukset. Hyödynnä luontoon 
pohjautuvia ratkaisuja suunnittelussa ja 
rakentamisessa.

Varmista laadukkaiden, edullisten, terveyttä 
ja hyvinvointia tukevien asuntojen tuotanto 
innovaation ja yhteistyön kautta sekä 
olemassa olevilla että uusilla asuinalueilla.

Kehitä kokonaisvaltaisia strategioita 
varmistaaksesi siirtymävaiheen 
oikeudenmukaisuuden niiden työntekijöiden 
kannalta, joihin rakentamisen uudet 
tavat, materiaalit ja teknologiat saattavat 
vaikuttaa.

 ELINYMPÄRISTÖT
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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POLKU�//�TUOTTEET JA MATERIAALIT

PYSTYMME
VALMISTAMAAN
ASIOITA
PAREMMIN
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TÄMÄ POLKU KÄSITTELEE “ASIOITA”: TAVAROI
TA JA TUOTTEITA, JOITA IHMISET KÄYTTÄVÄT 
TYYDYTTÄÄKSEEN TARPEENSA JA TAVOIT
TEENSA, SEKÄ NIITÄ RESURSSEJA JA MATERI
AALEJA, JOITA YRITYKSET TARVITSEVAT TOI
MINTAA JA KASVUA VARTEN.

Polku kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineiden talteenotosta 
ja prosessoinnista tuotteen valmistukseen, jakeluun ja myyntiin ja lo-
pulta romun käsittelyyn ja hyödyntämiseen. 

RESURSSIEN KÄYTTÖ 
OPTIMOIDAAN VASTAA
MAAN YHTEISKUNNAN 
TARPEITA JA SAMALLA 
MAHDOLLISTAMAAN SE, 
ETTÄ JÄRJESTELMÄT 
PYSTYVÄT UUDISTA
MAAN RESURSSEJA
TALOUS PERUSTUU KIERRÄTYKSEEN
Ihmiset, yritykset ja valtiot ovat omaksuneet kier-
totalouden periaatteet: vähennä, uudelleenkäytä, 
korjaa, kunnosta ja kierrätä. Tuotteet ja palvelut 
ovat kaikkien saatavilla tavalla, joka ei ylitä maa-
pallon kykyä uudistaa resursseja eikä saastuta 
luontoympäristöä. Uudet poliittiset linjaukset, lii-
ketoimintamallit, teolliset ekosysteemit ja moni-
muotoisemmat materiaalit tukevat kiertotaloutta, 
tuottavat merkittävää markkina-arvoa, luovat uu-
sia taitoja ja työllistymismahdollisuuksia sekä ke-
hittyneissä että kehittyvissä maissa. 

TUOTTEET SUUNNITELLAAN  
KIERRÄTETTÄVIKSI
Yritykset ovat uudelleensuunnittelun myötä pois-
taneet jätteet ja toteuttaneet suljetun kierron koko 
arvoketjun pituudelta. Uusien ja ei-kierrätettävien 
materiaalien kulutus on vähentynyt merkittävästi. 

Tuotteet kehitetään ilman haitallisia aineita ja ne 
suunnitellaan hyödyn maksimoimiseksi joko laaja-
mittaisen uudelleenkäytön tai korjauksen kautta 
tai mukauttamalla ne uuteen käyttötarkoitukseen, 
ennen kuin ne lopulta kierrätetään tai biohajote-
taan. Jäljitettävät, uusiutuvat ja kierrätettävät ma-
teriaalit ovat olennaisia tekijöitä tuotanto- ja uu-
delleentuotantoprosesseissa kaikilla toimialoilla. 

TUOTTEIDEN ELINKAARET MAKSIMOIVAT 
ARVON JA SUOJELEVAT LUONTOA
Kaikkia materiaaleja pidetään arvokkaina resurs-
seina ja niitä käsitellään huolella, jotta niiden talou-
dellinen potentiaali saadaan hyödynnettyä koko-
naan ennen niiden palauttamista turvallisesti 
biologiseen ja tekniseen kiertoon. Tehokas ja joh-
donmukainen globaali kierrätysinfrastruktuuri 
varmistaa, että kaikki tuotteet voidaan tehokkaas-
ti kerätä ja muuttaa takaisin arvokkaiksi raaka-ai-
neiksi niiden elinkaaren lopussa siten, etteivät ne 
päädy luontoympäristöön. Yhteisjätteet on siivot-
tu pois ja luontoympäristöt on ennallistettu kaik-
kialla missä se suinkin on mahdollista.

KIERTOTALOUDESSA KETÄÄN EI JÄTETÄ 
JÄLKEEN
Yhteiskäyttöön, palveluihin sekä tuotteiden elin-
kaaren pidentämiseen perustuvat liiketoiminta-
mallit ovat parantaneet huomattavasti perushyö-
dykkeiden ja -materiaalien saatavuutta edulliseen 
hintaan kaikkialla maailmassa. Yrityksillä on ihmis-
lähtöinen lähestymistapa uusien liiketoimintamal-
lien ja tuotantoteknologioiden integroinnissa, ne 
kehitetään yhteistyössä työntekijöiden ja yhteisö-
jen kanssa varmistaen että kaikki hyötyvät uusista 
käytännöistä ja mahdollisuudet elannon hankkimi-
seen ja yrittämiseen säilyvät. Yritykset ja julkinen 
valta varmistavat että ihmisoikeuksia kunnioite-
taan ja yritykset tukevat työntekijöiden terveyttä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia kaikkialla.

TUTUSTU YRITYSTEN 
TOIMINTA-ALUEISIIN 

TUOTTEET JA 
MATERIAALIT 

-POLULLA 

s.49

VISIO 2050
TUOTTEET JA
MATERIAALIT
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KIERTOTALOUSMALLEISTA TULEE NORMI, 
MIKÄ LUO NIIN TALOUDELLISIA, SOSIAALI
SIA KUIN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ MAHDOL
LISUUKSIA
• Valtio kehittää yhteistyössä yritysten ja mui-

den sidosryhmien kanssa säätelyrakenteita, 
joka maksimoivat pitkäaikaisen arvon. Tämä 
tapahtuu viitekehysten yhdistelmällä, joka 
kannustaa käyttämään kierrätettyjä ja uusiutu-
via materiaalia ja maksimoi tuotteiden elinkaa-
ren ja kierrätyksen. Tämä luo markkinat, jotka 
suosivat sekundaarisia materiaaleja ja valitse-
vat uusiutumattomia uusia materiaaleja vain 
silloin kun tarjolla ei ole muita vaihtoehtoja, 
mikä puolestaan normalisoi kierrätysmallin 
laajassa mittakaavassa.

• Yritykset innovoivat ja skaalaavat uusia tekno-
logioita ja liiketoimintamalleja ja luovat näin 
merkittäviä uusia kiertotalouteen perustuvia 
sitä vahvistavia markkinoita.

• Investoinnit tarjoavat kehitysmaille mahdolli-
suuden tehdä suuria digiloikkia materiaali-in-
novoinnissa sekä juurruttaa kestävä tuotanto 
ja kulutus talouden ytimeen. 

• Kierrätykseen ja palveluihin perustuvan talou-
den vahvistuminen luo monenlaisia uusia työ-
paikkoja eri toimialoille ympäri maailman. 
Kiertotalouteen siirtymisen aiheuttamat työ-
paikkojen menetykset ratkaistaan osallista-
vasti ja vastuullisesti ja työntekijöille tarjotaan 
uudelleenkoulutusta.

• Menestyvä kiertotalous tarjoaa työntekijöille 
ja yrityksille paremmat mahdollisuudet siirtyä 
epävirallisesta taloudesta viralliseen talou-
teen, edistää työntekijöiden oikeuksia ja var-
mistaa mahdollisuudet vakaaseen palkkatur-
vaan, elantoon ja yrittämiseen. 

BIOKIERTOTALOUDELLA ON ENTISTÄKIN 
KESKEISEMPI ROOLI GLOBAALISSA  
TALOUDESSA
• Kiertoon perustuvalla biotaloudella on keskei-

nen rooli vähähiilisen kiertotalouden vahvista-
misessa: se auttaa hillitsemään ilmastonmuu-
tosta ja tarjoaa materiaaleja yhteiskunnan tar-
peisiin ruoan, rehujen, asuntojen ja energian 
muodossa. 

• Kaikki toimialat (kuten rakennus-, kemikaali- ja 
tekstiilisektorit) hyödyntävät mahdollisuutta 
täydentää tai korvata uusiutumattomia tai fos-
siilipohjaisia materiaaleja uusiutuvilla ja kestä-
västi tuotetuilla bio-pohjaisilla resursseilla.  

• Biologisia resursseja uudistetaan ja käytetään 
uudelleen aina kun mahdollista. Kun niitä ei voi 
enää käyttää uudelleen, ne palautetaan turval-
lisesti luontoon ravinteina. 

• Puu- ja selluloosatuotteiden materiaali hanki-
taan terveistä talousmetsistä, joiden moninai-
siin hyötyihin sisältyvät hiilen varastointi, ilman 
ja veden puhdistus sekä luonnonmukaiset eli-
nympäristöt ja maaseudun elinkeinot. 

TUOTTEET JA PALVELUT TÄYTTÄVÄT YHTEI
SÖJEN TARPEET KAIKKIALLA MAAILMASSA 
EIKÄ KETÄÄN JÄTETÄ JÄLKEEN
• Tuotannon kiertomallit arvoketjun eri vaiheissa 

takaavat sen, että maailman kasvavan väestön 
tarpeet täytetään merkittävästi pienemmillä 
primääriresursseilla asukasta kohti, jotta ihmi-
sen toiminta pysyy maapallon kestokyvyn ra-
joissa. 

• Päivittäishyödykkeitä on laajemmin tarjolla 
edullisempaan hintaan jälleenmyynti-, vuokra-
us- ja palvelumallien kautta, mikä poistaa pe-
rinteiset omistajuuden esteet ja mahdollistaa 
käyttämättömien varojen yhteiskäytön. Tämä 
tarjoaa ihmisille tilaisuuden parantaa elämän-
laatua kestävällä tavalla. 

• Yritykset, valtiot ja eri sidosryhmien yhteiset 
toimintafoorumit varmistavat, että ihmisoi-
keuksia suojellaan ja kunnioitetaan koko toimi-
tusketjun pituudelta globaalisti. Ne toimivat 
yhteistyössä kitkeäkseen pakko- ja lapsityön, 
nykypäivän orjuuden ja ihmiskaupan.  

• Siirtymä kiertävämpään talouteen ja uusien lii-
ketoimintamallien ja -teknologioiden laaja 
käyttöönotto tapahtuu ihmislähtöisesti: var-
mistetaan ihmisoikeuksien kunnioitus ja työn-
tekijöiden mahdollisuus hyötyä muutoksista. 

OLENNAISET 
MUUTOKSET
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MATERIAALIN KERÄYS JA UUDELLEENKÄYT
TÖ PARANTUVAT EKSPONENTIAALISESTI
• Ympäristön saastuttamista ja roskaamista 

vastaan säädettyjä lakeja sekä kaatopaikkojen 
verotusta valvotaan säännöllisesti ja johdon-
mukaisesti, mikä edistää tuotteiden uudelleen-
käyttöä, kierrätystä ja kompostointia. 

• Biotalouden muodostavat ruoka-, rehu-, luon-
nonmateriaalista valmistetut tuotteet ja ener-
giatuotteet, tuotetaan siten, että ne ovat pa-
lautettavissa kiertoon eri käyttötapojen sarjoi-
tuksella, jälleenkäsittelyllä ja lopulta kompos-
toimalla ja anaerobisella mädätyksellä. Nämä 
kierrot on myös suunniteltu uudistamaan elol-
lisia järjestelmiä kuten maaperää.

• Palautusjärjestelmien ja paluulogistiikan kal-
taisista ratkaisuista tulee normaalikäytäntöjä. 
Eri sidosryhmät kuten valmistajat, jälleenmyy-
jät, valtion virastot ja kunnat tukevat käytetty-
jen tuotteiden, materiaalien ja pakkausten ke-
räystä ja niiden palautusta tuotantokiertoon. 
Keräysmateriaalien volyymi on pian tasoissa 
myydyn materiaalin kanssa. 

• Kierrätyksestä tehdään helpompaa kuluttajille. 
Kaikkien saatavilla on tietoa siitä, kuinka eri 
tuotteiden ja materiaalien kanssa toimitaan nii-
den elinkaaren lopussa. 

• Tuotteen loppukäytön logistiikkaa ja materiaa-
leja prosessoivien yritysten välille kehittyy 
kiinteä yhteistyö. Prosessointi- ja tuotantoyri-
tykset toimivat yhä tiiviimmin hyötykäyttöyri-
tysten kanssa taatakseen kilpailuedun laaduk-
kaan jakeluturvan sekä alentuneiden tuotanto-
kustannusten kautta. 

JÄTTEEN LEVIÄMINEN YMPÄRISTÖÖN LOPE
TETAAN JA LUONTO UUDISTETAAN
• Jätejärjestelmät muuttuvat kansallisella, alu-

eellisella ja paikallisella tasolla. Toimialojen vä-
linen yhteistyö, investoinnit ja standardisointi 
edistävät materiaalien ja tuotteiden kuten 
muovin, elektroniikan, tekstiilien, rakennusma-
teriaalien, ajoneuvojen osien ja taloushyödyk-
keiden parempaa hallinnointia niiden elinkaa-
ren eri vaiheissa ja arvoketjussa.

• Uudet innovaatiot auttavat edistämään ja 
skaalaamaan teknologioita, jotka helpottavat 
kierrätystä ja materiaalien uudelleenkäyttöä. 
Johdonmukaisesti suunniteltu infrastruktuuri 
luodaan keräämään, lajittelemaan, hallinnoi-
maan ja kierrättämään kotitalouksien ja kunti-
en jätettä – etenkin nopeasti kehittyvissä maa-
ilmanosissa. Tämä vähentää merkittävästi ja 
lopulta ehkäisee kokonaan jätteen päätymisen 
luontoympäristöön.  

• Tuotteet, jotka sisältävät muovia ja muuta ma-
teriaalia, jota ei voi kerätä ja kierrättää, suunni-
tellaan täysin biohajoaviksi siten, että ne eivät 
sisällä mitään haitallista materiaalia.

• Käynnistetään laajoja globaaleja hankkeita 
ympäristön puhdistamiseksi muovista ja 
muusta jätteestä. Luonnosta kerätty jäte pa-
lautetaan talouteen. 

IHMISET OMAKSUVAT KIERRÄTYKSEEN, UU
DISTAMISEEN JA SOSIAALISEEN VASTUU
SEEN PERUSTUVAN KULUTTAMISEEN 
• Yhteiskunnat arvioivat uudelleen suhteensa 

kulutukseen. Vastuullista kulutus- ja kierrätys-
käyttäytymistä arvostetaan ja sitä edistetään 
poliittisesti johdetuilla kannustimilla ja hinnoit-
telumalleilla.

• Kulutuskäyttäytyminen siirtyy kohti kierrätys-
malleja, kun ihmiset tiedostavat yhä paremmin 
kasvavan resurssipulan ja jätteiden ympäristö-
vaikutukset. Kierrätys- ja yhteiskäyttömalleis-
ta tulee yhä yleisempiä, edullisempia, käytän-
nöllisempiä ja halutumpia ja ne ovat helpom-
min kaikkien saatavilla monien eri tuotteiden ja 
palvelujen osalta. Kuluttajat alkavat arvostaa 
käyttömahdollisuutta enemmän kuin omista-
juutta, ja he hyväksyvät kasvavissa määrin 
korjatut, entisöidyt ja käytetyt tuotteet. 

• Yritykset ovat keskeisessä roolissa kuluttajien 
valistuksessa ja kulutushalujen ohjauksessa 
suosimaan kiertotalouden tuotteita ja vastuul-
lisia kulutustottumuksia. Yritykset investoivat 
innovointiin, mikä tekee kestävästä elämän-
tyylistä mahdollista, tavoiteltavaa, edullista ja 
saavutettavaa.

• Olennainen tieto tuotteiden alkuperästä ja 
kestävyydestä koko toimitusketjun pituudelta 
on laajalti saatavilla ja vertailukelpoista, mikä 
mahdollistaa kestävämmät hankintapäätök-
set.

• Kuluttajien lisääntynyt tietoisuus pakkausjät-
teen ympäristövaikutuksista saa ihmiset 
muuttamaan käyttäytymistään, samalla kun 
yritykset kehittävät jatkuvasti uusia kestäväm-
piä pakkausratkaisuja.  
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OLEELLISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET 

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saasteita, 
lopettamalla pois heittäminen ja minimoimalla vaarallisten kemikaalien 
ja materiaalien pääsy ympäristöön, puolittamalla käsittelemättömän 
jäteveden osuus ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä 
ja turvallista uudelleen käyttöä. 

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta 
kaikilla sektoreilla ja varmistaa makean veden kestävä otto ja toimitus 
vesipulan ehkäisemiseksi sekä huomattavasti vähentää vesipulasta 
kärsivien ihmisten määrää. 

7.3 Kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden 
maailmanlaajuinen parantumisvauhti. 

8.4 Parantaa vuoden 2030 loppuun mennessä asteittain maailmanlaajuista 
resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa sekä pyrkiä 
erottamaan talouskasvu ympäristön rappeutumisesta, kehittyneet maat 
eturintamassa. Tavoite on kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan 
kymmenvuotisen puiteohjelman (10YFP) mukainen. 

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä tuottava täystyöllisyys ja kelvollista 
työtä kaikille naisille ja miehille, mukaan lukien nuoret ja vammaiset, sekä 
sama palkka samanarvoisesta työstä. 

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin pakkotyön kitkemiseksi, 
lopettaa nykyajan orjuus ja ihmiskauppa sekä taata pahimpien 
lapsityömuotojen kielto ja eliminointi, mukaan lukien lapsisotilaiden 
rekrytointi ja hyväksikäyttö. Lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan 
vuoteen 2025 mennessä.

8.8 8 Suojata työntekijöiden oikeuksia ja parantaa työturvallisuutta kaikille, 
mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naissiirtotyöläisille, sekä 
epävarmassa työsuhteessa oleville. 

9.4 Päivittää vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja 
kestäviksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden ja 
ympäristökestävien teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa 
kunkin maan oman valmiuden mukaan. 

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä hoito ja 
tehokas hyödyntäminen. 

12.3 Puolittaa vuoteen 2030 mennessä globaali ruokajäte asukasta kohden 
vähittäiskaupan ja kuluttajan tasolla. Vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja 
toimitusketjuissa, mukaan lukien sadonkorjuun jälkeinen hävikki. 

12.4 Saavuttaa vuoteen 2020 mennessä kemikaalien ja kaiken jätteen 
ympäristökestävä hallinta koko niiden elinkaaren ajan kansainvälisten 
puitesopimusten mukaisesti. Vähentää merkittävästi niiden pääsyä 
ilmaan, veteen ja maaperään ja näin minimoida niiden haittavaikutukset 
terveyteen ja ympäristöön. 

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä huomattavasti jätteen tuotantoa 
ennaltaehkäisyn, vähentämisen, kierrätyksen ja uudelleen käytön kautta. 

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki ovat kaikkialla tietoisia 
kestävästä kehityksestä ja ympäristökestävistä elämäntavoista. 

13.1 Vahvistaa resilienssiä ja sopeutumiskykyä ilmastohaittoihin ja 
luonnonmullistuksiin kaikissa maissa.

13.2 Integroida ilmastotoimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja 
suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, siihen sopeutumiseen, sen 
vaikutusten lievittämiseen ja varhaisiin varoituksiin liittyvää koulutusta, 
tiedostamisen lisäämistä sekä yksilöiden ja instituutioiden valmiuksia. 

14.1 Ehkäistä ja merkittävästi vähentää vuoteen 2025 mennessä kaikenlainen 
merien saastuttaminen ja erityisesti maatoiminnasta johtuva, joka kattaa 
meriin joutuvan jätteen ja ravinteista aiheutuvan pilaantumisen. 

15.2 Edistää vuoteen 2020 mennessä kestävän hallinnan käyttöönottoa 
kaikissa metsätyypeissä, pysäyttää metsäkato, ennallistaa turmeltuneita 
metsäalueita sekä lisätä metsitystä kaikkialla maailmassa. 

15.5 Ryhtyä välittömiin ja merkittäviin toimiin luontaisten elinympäristöjen 
turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiseksi sekä – vuoteen 2020 mennessä – uhanlaisten lajien 
suojelemiseksi ja niiden sukupuuton ehkäisemiseksi. 

UUDET TEKNOLOGIAT OTETAAN KÄYTTÖÖN 
VASTUULLISESTI JA NE TUOVAT KOKO 
ARVO KETJUUN TEHOKKUUTTA JA  
LÄPINÄKYVYYTTÄ 
• Edistysaskeleet robotiikassa, tekoälyssä ja ko-

neoppimisessa mahdollistavat koneiden työs-
kentelyn ihmisten rinnalla, mikä kasvattaa ta-
loudellista hyötyä ja resurssitehokkuutta ja luo 
arvoa tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa.

• Teknologian kehityksen myötä kierrätyksestä, 
korjauksesta, uudelleentuotannosta ja keräyk-
sestä tulee turvallisempaa ja pidemmälle auto-
matisoitua, mikä johtaa tehokkaampaan tuot-
toon kierrätyksessä ja mahdollistaa uudelleen-
käytön sellaistenkin materiaalien osalta, jotka 
eivät aiemmin olleet käytettävissä uudelleen.  

• Teknologiset ratkaisut muuttavat myös toimi-
tusketjun läpinäkyvyyttä. Materiaalit, tuotteet 
ja pakkaukset jäljitetään koko arvoketjun läpi 
käyttämällä pilvipalveluihin perustuvaa, jaetta-
vaa kirjanpitoa ja muuta digitaalista teknolo-
giaa. Tämä mahdollistaa toimitusketjujen riski-
en ja mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten 
valvonnan ja hallinnan, mikä edistää vastuulli-
suutta ja resilienssiä ja edistää samalla materi-
aalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. 
Teknologia lisää läpinäkyvyyttä ja tilivelvolli-
suutta tuotteiden sosiaalisten ja ympäristövai-
kutusten suhteen koko niiden elinkaarella.  

AVAINMUUTOKSET JATKOA
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Kehitä uusia liiketoimintamalleja 
varmistaaksesi tuotteille mahdollisimman 
pitkän elinkaaren, ja suosi huoltoa 
ja kunnostusta aina kun se on 
tarkoituksenmukaista.

Integroi kiertotalous koko yritysstrategiaan 
tuotesuunnittelusta go-to-market 
-strategiaan, myynnin jälkeiseen palveluun 
ja käytöstä poistettujen tuotteiden 
keräykseen. Kartoita ja tunnista arvoketjujen 
puutteet valmiuksissa, jotka liittyvät suljetun 
kierron talouteen, ja työstä niitä sekä 
sisäisesti että yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

Investoi innovaatioihin sekä kestäviin 
ja kiertäviin biologisiin tuotteisiin, 
jotka varastoivat hiiltä ja korvaavat 
uusiutumattomat ja fossiilipohjaiset 
tuotteet, ja aseta SBT-tavoitteita, jotka 
tukevat luonnon elpymistä.

Huomioi tuotteiden ja materiaalien todellinen 
arvo laskemalla niiden hintaan sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja luontopääomaan 
kohdistuvista vaikutuksista aiheutuvat 
kustannukset. Päivitä kirjanpitotavat siten, 
että ne edistävät tuotteiden pidempää 
elinkaarta. 

Pyri yhteiseen näkemykseen määritelmistä 
ja mittareista päätöksenteon, yhteistyön 
ja kiertotalouden suoriutumiskyvyn 
ja lineaaristen riskien raportoinnin 
tehostamiseksi, samoin kuin määritelmien ja 
mittareiden käyttöönotosta.

Omaksu ihmislähtöinen lähestymistapa 
innovointiin investoimalla työntekijöiden 
elinikäiseen koulutukseen ja tarjoamalla 
heille mahdollisuus hyötyä uusista 
liiketoimintamalleista ja teknologioista.

Edistä asioita rakentavasti 
päätöksentekijöiden kanssa ja luo näin 
pelikenttä, joka suosii ennen kaikkea 
sekundäärisiä materiaaleja.

Kehitä ja paranna sisäisiä 
ihmisoikeusoikeuskäytäntöjä ja 
-järjestelmiä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia 
koskevien periaatteiden mukaisten 
huolellisuusvelvoitteiden mukaisesti 
ja varmista, että ihmisoikeuksia 
kunnioitetaan arvoketjujen koko pituudelta 
globaalisti.

Edistä yhteistyötä koko arvoketjujen 
pituudelta investoidaksesi erityisesti 
kehitysmaissa parempaan paikalliseen 
valmiuteen ja infrastruktuuriin, joka 
mahdollistaa kiertotalousmallien vaatiman 
materiaalin keräyksen ja prosessoinnin.

Osallistu yhteistyöhankkeisiin 
edistääksesi maailmanlaajuista muutosta 
kuluttajakäyttäytymisessä, erityisesti 
kestävien, huolettavien, kunnostettujen ja 
kierrätettyjen tuotteiden osalta. Tee samalla 
kierrätyksestä mahdollisimman helppoa ja 
kätevää. 

TUOTTEET JA MATERIAALIT
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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RAHOITUSPALVELUT JA INVESTOINNIT OVAT 
KAIKEN TALOUDELLISEN TOIMINNAN YTIMES
SÄ. NE TUKEVAT, TURVAAVAT JA EDISTÄVÄT 
TOIMINTAA JA TULOKSIA KAIKILLA TEOLLI
SUUS JA PALVELUALOILLA.

Rahoitustuotteet ja -palvelut ovat elintärkeitä jatkuvalle yhteiskun-
nalliselle ja taloudelliselle vakaudelle ja resilienssille. 
Rahoitustuotteet kattavat yritysten ja yksilöiden rahoitusmekanis-
meja ja -tapahtumia, jotka tarjoavat keinoja tehdä ja saada investoin-
teja ja lainoja sekä hankkia turvallisuutta vakuutusten kautta. 
Rahoituspalvelut ovat keinoja, joilla rahoitustuotteita toimitetaan ja 
valvotaan, esimerkiksi sijoitus- ja maksupalveluja, eläkesuunnittelua, 
luottoja, kiinnelainan välitystä ja tilintarkastuksia. Se millä laajuudella 
näitä tuotteita ja palveluja kohdistetaan tukemaan ja edistämään 
kestävää kehitystä on ratkaisevan tärkeää Visio 2050:n tavoitteiden 
toteuttamisessa. 

KAIKKI RAHOITUS
PÄÄOMA, TUOTTEET  
JA –PALVELUT MOBILISOI
DAAN TUKEMAAN 
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

RAHOITUSJÄRJESTELMÄ TUNNISTAA  
YHTEISKUNNALLISTEN JA YMPÄRISTÖÖN 
LIITTYVIEN TULOSTEN ARVON TALOUDELLI
SEN SUORITUSKYVYN RINNALLA
Kaikki rahoitusinstituutiot, alan ammattilaiset ja 
taloudelliset toimijat ymmärtävät ja soveltavat 
arvoon usean pääoman lähestymistapaa, yhdis-
täen yhteiskunnallisen ja ympäristökapasitee-
tin, kynnykset ja tulokset yritys- ja markkina-ar-
voon. Tilinpäätösjärjestelmät, -prosessit ja 
-normistot auttavat takaamaan, että tämä arvo 
tunnustetaan ja ymmärretään. 

RAHOITUSPÄÄOMAN KOHDENNUS  
MAHDOLLISTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN
Pääoman kohdentamiseen liittyvät päätökset 
tunnustavat koko rahoitusketjun pituudelta kes-
tävän kehityksen tulokset ja asettavat ne etusi-
jalle. Pääomamarkkinat arvostavat asianmukai-
sesti inklusiivisia, vaikuttavia ja kestäviä 
liiketoimintakäytäntöjä palkitsemalla 

kestävimmät yritykset. Epäonnistuminen  ympä-
ristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään 
hallintotapaan (ESG) liittyvien riskien ja mahdolli-
suuksien hallinnassa muodostaa merkittävän es-
teen kaupalliselle menestykselle. 
Finanssimarkkinoiden sisällä eri instrumentit tar-
joavat lukuisia erilaisia mekanismeja pääoma-
markkinoiden toimijoille edistää kestäviä ratkai-
suja ja tuloksia. 

RAHOITUSJÄRJESTELMIEN SAATAVILLA ON 
KOKONAISVALTAISTA JA VERTAILUKELPOIS
TA TIETOA YRITYSTEN VASTUULLISUUS
TOIMINNASTA 
Kaikki yritykset tarjoavat oikea-aikaisesti oleel-
lista, päätöksenteossa hyödyllistä ja kaukonä-
köistä ESG-dataa, joka evästää koko investointi-
ketjun toimijoiden päätöksiä. Raportoinnin laatu 
kehittyy ja paranee kestävän kehityksen priori-
teettien mukaisesti.

FINANSSIJÄRJESTELMÄ PALVELEE KAIKKIA
Rahoitustuotteet ja –palvelut ovat kaikkien saa-
tavilla. Rahoitukseen liittyvä tietotaito on levin-
nyt laajalle ja kansalaiset tiedostavat vaikutus-
valtansa globaaliin finanssijärjestelmään. 
Vastavuoroisesti järjestelmä heijastaa sen palve-
lemien edunsaajien ja säästäjien mieltymyksiä ja 
arvoja.

TUTUSTU YRITYSTEN 
TOIMINTA-ALUEISIIN 

RAHOITUSTUOTTEET JA 
-PALVELUT -POLULLA 

s.55

VISIO 2050
RAHOITUSTUOTTEET JA -PALVELUT
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KULTTUURINEN JA KÄYTTÄYTYMISEN  
MUUTOS 
• Julkinen valta, säätelijät, pääoma markkinoiden 

toimijat ja yritykset mahdollistavat yhdessä 
kulttuurisen ja käyttäytymisen muutoksen, 
joka auttaa vähentämään lyhytnäköisyyttä, 
liiallista spekulointia ja hyödyn tavoittelua sekä 
toisaalta vaalimaan pitkäaikaista resilienssiä ja 
arvonluontia, mikä tukee kestävä kehitystä 
edistävää rahoitusjärjestelmää. 

• Päätöksentekijät edistävät säätelyn kautta 
ESG-kysymysten integrointia rahoittajan käy-
täntöihin oleellisena osana omaisuuden hoi-
toa. Omaisuuden hoitoon liittyvä keskustelu 
laajenee ja kattaa sijoittajien lisäksi investoin-
tiketjun muutkin toimijat. 

• Kannustinrakenteita tarkastellaan uudelleen 
siten, että kestävään kehitykseen liittyvä suo-
rituskyky asetetaan lyhyen ja pitkän aikavälin 
palkitsemisen avaintekijäksi koko finanssijär-
jestelmässä. 

• ESG-kysymysten merkitys investointipäätök-
sissä juurtuu osaksi ammattietiikkaa ja -päte-
vyyttä. Näin se tarjoaa tarvittavan kulttuurin, 
työkalut ja tiedon, joka kannustaa ja vaatii sijoi-
tusalan ammattilaisia toimimaan.

• Rahoitusjärjestelmän toimijat painottavat kes-
tävyysasioiden olennaisuutta toimiessaan 
vertaisryhmien ja laajempien verkostojen 
kanssa investointiketjussa. Omaisuuden halti-
jat ja hoitajat edistävät aktiivisen vuorovaiku-
tuksen kautta kestävämpää yritystoimintaa.

MARKKINAT JA RAHOITUSINSTITUUTIOT 
OMAKSUVAT LAAJEMMAN ARVOKÄSITTEEN
• Koko rahoitusjärjestelmässä tunnustetaan laa-

jalti, että rahoituspääoman lisäksi on muita ar-
vokategorioita, joista yhteiskunta ja sen insti-
tuutiot hyötyvät. Nämä kattavat inhimillisen ja 
sosiaalisen sekä tuotanto- luontopääoman. 
Yritykset ja pääomamarkkinat ymmärtävät ne-
gatiivisten ja positiivisten ulkoisvaikutusten 
tärkeyden, ja näkevät ne riskeinä ja mahdolli-
suuksina, jotka voivat vaikuttaa yritykseen ja 
sijoituksiin.  

• Laajempien todellisen arvon käsitteiden luo-
kitteluun ja tunnistamiseen liittyviä lähesty-
mistapoja kehitetään ja valtavirtaistetaan. 
Laskenta- ja arviointikäytännöt kehittyvät tu-
kemaan lukuisten pääomalähteiden integraa-
tiota yleisen edun hyväksi.

• Rahoitusanalyytikkojen, varainhallinnan, ris-
kinhallinnan sekä vakuutus- ja sijoitusten hoi-
don koulutuksessa huomioidaan multi-capi-
tal-lähestymistapa. 

OLENNAISET 
MUUTOKSET
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PÄÄOMA MOBILISOIDAAN TUKEMAAN  
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 
• Koko rahoitusjärjestelmä vahvistaa varojen 

mobilisaatiota kestävän liiketoiminnan rahoit-
tamiseksi. Varoja kohdennetaan kestäviin 
tuotteisiin ja ESG-kysymykset huomioidaan 
kaikessa rahoitukseen ja investointiin liittyväs-
sä päätöksenteossa. Pääoman hinta laskee 
kestävän liiketoiminnan rahoituksessa ja kas-
vaa kestämättömän liiketoiminnan rahoituk-
sessa. 

• Varojen omistajat painostavat yhä enemmän 
varainhoitajia integroimaan ESG-näkökohdat 
kaikkiin sijoituksiin, näin pitkän aikavälin kestä-
vyysriskien ja -mahdollisuuksien huomioinnis-
ta tulee osa sijoitusvaltuuksia ja varainhoitajan 
valintaprosessia. Varainhoitajat puolestaan 
painostavat liikkeellelaskijoita hallitsemaan 
ESG-riskit ja -mahdollisuudet sekä raportoi-
maan niistä.  

• Sijoituskonsultit ja pankit lisäävät neuvonta-
palveluita ja myyntipuolen tutkimusta, mikä 
auttaa varmistamaan, että varojen omistajat ja 
hoitajat ovat tietoisia asiakassalkkujen pitkän 
aikavälin kestävyyteen liittyvistä riskeistä ja 
mahdollisuuksista. Luottoluokituslaitokset pa-
rantavat samaten kestävyyskysymysten inte-
graatiota luottoriskin arviointeihin. 

• Pankit ryhtyvät toimeen linjatakseen asiakas-
rahoitustoiminnan Pariisin ilmastosopimuksen 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaiseksi.

VANKAT MARKKINARAKENTEET KESTÄVÄÄ 
KEHITYSTÄ TUKEVILLE RAHOITUS
TUOTTEILLE 
• Yritysten ja sijoittajien vuoropuhelu käynnistää 

kriittisen järjestelmäarkkitehtuurin kehityksen, 
joka tukee instituutionaalisia ja teknisiä pyrki-
myksiä mobilisoida pääomaa tukemaan kestä-
vää kehitystä. 

• Kestäville investoinneille kehitetään selkeä ja 
maailmanlaajuisesti tunnustettu määritelmä, 
joka kattaa standardisoidut termit ja tuotteet.  
Johdonmukainen terminologia, määritelmät 
sekä selkeät tuotemerkinnät – joita tukevat 
standardit ja valvonta – takaavat kestävät in-
vestointituotteet ja estävät vilpillisen myynnin. 

• Uudet rahoitusinstrumentit, -palvelut ja -tuot-
teet (sisältäen vakuutukset, arvopaperit, joh-
dannaiset, joukkovelkakirjat ja strukturoidut 
tuotteet), jotka edistävät osallistavaa, kestä-
vää ja resilienttiä tulosta, skaalataan.

• Standardien lähentyminen mahdollistaa inte-
groitujen indeksien ja viitearvojen kehittymi-
sen, mikä tarjoaa kuluttajille tietoa riskeistä, 
tuotoista, vaikutuksista ja tuloksista. 

YRITYKSET TEHOSTAVAT ESGKYSYMYSTEN 
STRATEGISTA INTEGRAATIOTA JA RAPOR
TOINTIA EDISTÄÄKSEEN RAHOITUINSTI
TUUTIOIDEN KESTÄVÄÄ PÄÄOMAN  
KOHDENNUSTA 
• Yhä useammat yritykset asettavat kestävän 

kehityksen päätöksentekonsa keskiöön. ESG-
signaaleista tulee olennaisia kysymyksiä ta-
lousjohdolle, varainhoitajille, sihteeristölle ja 
sijoittajasuhteiden parissa toimiville. ESG-
kysymyksistä tulee myös perustavanlaatuinen 
osa strategista analyysia, riskinhallintaa, osak-
keiden suorituskykyä ja yrityksen resilienssiä.

• Yhä useampi yritys tarjoaa sijoittajille oikea-ai-
kaisesti olennaista, päätöksenteon kannalta 
hyödyllistä ja kaukonäköistä ESG-tietoa, arvi-
ointien ja arvon määrityksen tueksi. 
Rahoitusinstituutiot kannustavat yrityksiä 
omaksumaan ESG-raportointiperiaatteiden 
parhaat käytännöt, jotka ovat linjassa esimer-
kiksi TCFD:n (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure) kanssa. Omaisuuden hal-
tijat ja hoitajat kannustavat yrityksiä tuotta-
maan yhä laadukkaampaa kestävyysrapor-
tointia. 

• Yhteistyöalustat kannustavat yrityksiä ja ra-
hoittajia parantamaan ESG-tiedon ja -viestin-
nän määrittelyä, johdonmukaisuutta ja vaihtoa, 
mikä edesauttaa kokonaisvaltaisemman ja 
vertailukelpoisemman tiedon saantia yritysten 
vastuullisuustoiminnasta. 

• Säätelijät pyrkivät lisäämään ESG-raportoinnin 
johdonmukaisuutta, ajankohtaisuutta ja ylei-
syyttä. Pörssit asettavat ESG-raportoinnin 
vaatimukseksi listautumiselle kaikkialla maail-
massa. 

IHMISTEN ARVOT PALAUTETAAN FINANSSI
JÄRJESTELMÄN YTIMEEN
• Taloudellinen lukutaito lisääntyy kaikkialla 

maailmassa, mikä lisää ihmisten tietoisuutta 
roolistaan finanssijärjestelmässä ja auttaa hei-
tä muokkaamaan järjestelmää vastaamaan 
kestävyys- ja eettisiä mieltymyksiään.  

• Ihmiset ryhtyvät vaatimaan, että heidän sijoi-
tuksensa ovat linjassa kestävän kehityksen 
kanssa ja sisällyttävät kestävyystekijät val-
tuuksiin, jotka he antavat varojensa hoitajille. 
Sijoittajat pyrkivät huomioimaan edunsaajien 
ja säästäjien kestävyyteen liittyvät mieltymyk-
set huolimatta siitä, ovatko ne päätöksenteon 
kannalta oleellisia. 

• Vähittäispankit tarjoavat asiakkaille asianmu-
kaista neuvontaa ja kannustimia kestävän ke-
hityksen tukemiseksi henkilökohtaisten sääs-
töjen, sijoitusten ja eläketuotteiden kautta. 

• Yritykset varmistavat, että niiden eläkesuunni-
telmat huomioivat ESG-kysymykset ja että ne 
yhdenmukaistetaan kestävän kehityksen ta-
voitteiden kanssa – työntekijöiden vaatiessa 
tätä yhä enemmän.
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RAHOITUSPALVELUT TUKEVAT LAAJAA  
INKLUSIIVISUUTTA JA TASAPUOLISIA  
MAHDOLLISUUKSIA 
• Finanssisektori siirtyy tukemaan sellaisten 

tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, jotka 
mahdollistavat kaikkien osallistumisen talous-
elämään. Suuren mittakaavan ja infrastruktuu-
risten tuotteiden ja palveluiden saatavuus ta-
sapainotetaan mikrotason tuotteiden suunnit-
telulla ja toimituksella. 

• Organisaatiot keskittyvät tukemaan henkilö-
kohtaista ja sosiaalista resilienssiä ja turvalli-
suutta kaikkialla yhteiskunnassa. 
Rahoitustuotteiden ja -palveluiden tarjoajat 
pyrkivät tuomaan yhä monipuolistuvaa palve-
lutarjontaa – talletuksia, vakuutuksia ja luottoja 
– kaikkien ihmisten saataville.  

• Alhaisen tulotason yhteisöjen, kuten myös mi-
krokokoisten, pienten ja keskisuurten yritys-
ten mahdollisuudet saada kestävää rahoitusta 
paranevat eksponentiaalisesti. 

• Digitaalisten ja mobiiliteknologioiden avulla 
ylitetään maantieteelliset, kustannuksiin ja ää-
nioikeudettomuuteen liittyvät esteet ja tuo-
daan finanssipalvelut kaikkien ulottuville.

• Monisidosryhmäinen yhteistyö mobilisoi pyr-
kimyksiä lisätä taloudellisen lukutaidon tasoa 
kaikkialla maailmassa.  

OLENNAISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET 

1.4 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla, erityisesti köyhillä ja huono-
osaisilla, on sukupuoleen katsomatta yhtäläiset oikeudet taloudellisiin 
resursseihin ja peruspalveluihin, maan ja muun omaisuuden omistukseen 
ja hallintaan, perintöön, luonnonvaroihin, uuteen teknologiaan ja 
rahoituspalveluihin kuten mikrorahoitukseen.

5.A Toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saavat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin 
resursseihin, maan ja muun omaisuuden omistajuuteen ja hallintaan, 
rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin kyseisen maan lakien 
mukaisesti. 

8.10 Voimistaa kotimaisten rahoituslaitosten kykyä tarjota pankki-, vakuutus- 
ja rahoituspalveluja kaikille ja rohkaista kansalaisia niiden käyttämiseen.

9.3 Lisätä pienten teollisuus- ja muiden yritysten pääsyä rahoituspalvelujen, 
kuten edullisten luottojen, piiriin erityisesti kehitysmaissa sekä niiden 
integroitumista arvoketjuihin ja markkinoille. 

10.5 Parantaa globaalien finanssimarkkinoiden ja -instituutioiden sääntelyä ja 
valvontaa sekä tukea sääntelyn käyttöönottoa. 

12.6 Kannustaa etenkin suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä omaksumaan kestävät 
käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevan informaation 
raportointiinsa. 

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki ovat tietoisia kestävästä 
kehityksestä ja ympäristökestävistä elämäntavoista. 

13.1 Parantaa kaikkien maiden resilienssiä ja kykyä sopeutua ilmastoon 
liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.  

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen 
politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun. 

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen, sen 
vaikutusten lievittämiseen ja varhaisiin varoituksiin liittyvää koulutusta, 
tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

15.5 Ryhtyä välittömiin ja merkittäviin toimenpiteisiin luonnontilaisten 
elinympäristöjen rappeutumisen vähentämiseksi, luonnon 
monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi sekä uhanalaisten 
lajien suojelemiseksi ja niiden sukupuuton estämiseksi vuoteen 2020 
mennessä.

17.3 Mobilisoida lukuisista eri lähteistä lisää rahoitusresursseja kehitysmaihin.

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA
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Edistä kestävää finanssipolitiikkaa, joka 
tukee läpinäkyvyyttä, varainhoidollisen 
vastuun käsitteiden evoluutiota 
sekä strategisia lähestymistapoja 
ulkoisvaikutusten arviointiin. 

Omaisuuden haltijat lisäävät selkeitä 
ja johdonmukaisia ESG-vaatimuksia ja 
suorituskyvyn mittareita ohjeisiin, joita 
jaetaan sijoitusneuvojille ja omaisuuden 
hoitajille. 

09

01 02

03 04

10

05 06

07 08

Yritykset sisällyttävät ESG-riskit ja 
-mahdollisuudet sekä sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja luontopääomaan 
liittyvät vaikutukset ja riippuvuudet 
tilinpäätösprosesseihin ja arvo-olettamiin. 

Vähittäis- ja investointipankkien on 
sisällyttävät kestävyyden kaikkiin 
liiketoimintamalleihin ja kehittävät kestäviä 
rahoitusinstrumentteja, mikä takaa omien 
lainojen ja sijoitusten kestävyyden ja lisää 
myyntipuolella ESG-tekijöiden analysointia.

Yritykset ja sijoittajat kehittävät 
yhteistyössä standardien asettajien ja 
säätelijöiden kanssa päätöksenteon tueksi 
selkeän ohjeistuksen kestävyystiedon ja 
-viestinnän määrittelyn, johdonmukaisuuden 
ja vertailukelpoisuuden lisäämiseksi.  

Tunnista kannustimet, joka suosivat lyhyen 
aikavälin taloudellista suorituskykyä 
kestävän kehityksen kustannuksella.

Luottoluokituslaitokset kehittävät eri 
toimialojen ja yritysten ESG-riskien 
analyysia esimerkiksi ilmastonmuutoksen, 
ihmisoikeuksien, luontokadon ja vesipulan 
osalta.

Tue ammatillisen kehityksen standardeja ja 
eettisiä käytäntöjä, jotka lisäävät kestävän 
rahoitustoiminnan osaamista ja käytäntöjä.

Paranna sijoitusten kohdentamisen 
läpinäkyvyyttä edunsaajille, eläkkeensaajille 
ja muille vähittäissijoittajille, jotta he näkevät 
mihin ja miten heidän rahansa sijoitetaan 
ja millainen vaikutus sijoituksilla on 
kestävyyteen.

Käytä saavutettavuusperiaatteita 
toiminnan suunnittelun lähtökohtana, 
jotta voit helpottaa rahoitustuotteiden ja 
–palveluiden saatavuutta laaja-alaisesti ja 
edistää yhdenvertaisuutta ja taloudellista 
inkluusiota. Osallistu globaalia taloudellista 
lukutaitoa edistäviin yhteistyöhankkeisiin. 

RAHOITUSTUOTTEET JA –PALVELUT 
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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POLKU�//�YHTEYDET

PYSTYMME
YHDISTÄMÄÄN
IHMISET
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TÄSSÄ MUUTOSPOLUSSA KESKITYTÄÄN 
DIGITEKNOLOGIAAN JA ALUSTOIHIN, 
JOTKA TUOVAT IHMISET SEKÄ TOISTENSA 
ETTÄ INFORMAATION JA JATKUVASTI LI
SÄÄNTYVIEN TUOTTEIDEN JA PALVELUI
DEN PIIRIIN.

Se kattaa myös ratkaisut, jotka yhdistävät ja viestivät laittei-
den kautta esineiden internetissä, sekä infrastruktuurin, tar-
vikkeet ja välineet – älypuhelimista tietokoneisiin ja satelliittei-
hin – joiden varassa nämä ratkaisut ovat. 

VASTUULLISET YHTEY
DET  YHDISTÄVÄT IHMI
SET, PARANTAVAT LÄPI
NÄKYVYYTTÄ JA 
TEHOKKUUTTA SEKÄ 
EDISTÄVÄT MAHDOLLI
SUUKSIEN SAAVUTET
TAVUUTTA
YHTEYDET VOIMAUTTAVAT KAIKKI 
Digi- ja viestintäteknologia mahdollistaa maail-
manlaajuisen yhteydenpidon: tarjoaa ihmisille 
keinot pitää yhteyttä toisiinsa ja saada olennais-
ta tietoa ja peruspalveluja taloudesta koulutuk-
seen ja terveydenhuoltoon. Tämä puolestaan 
edistää yhteiskuntien yhdenvertaisuutta, vau-
rautta ja inklusiivisuutta sekä vähentää merkit-
tävästi eriarvoisuutta kaikkialla maailmassa. Se 
on ihmisille myös mahdollisuus kehittää osaa-
mista, jota tarvitaan menestyäkseen digitaali-
sessa maailmassa.

DATA OPTIMOI SUORITUSKYVYN  
JA TEHOKKUUDEN
Esineiden internet on saavuttanut täyden po-
tentiaalinsa. Verkkoon liitettävien laitteiden 

laajamittainen käyttö mahdollistaa massiivisten 
tietomäärien koonnin ja analysoinnin, mikä edis-
tää prosessien ja menettelytapojen optimointia 
monilla toimialoilla. Tämä tehostaa suoritusky-
kyä ja vähentää päästöjä, parantaa vesivarojen 
hallintaa ja pienentää raaka-aineiden käyttöä. 

MAHDOLLISUUS SEURATA JA HALLINNOIDA 
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Digitaalisuuden avulla voi havainnoida ja seura-
ta reaaliajassa luontoympäristöä sekä ihmisten 
kehittämiä järjestelmiä. Tämä lisää yhteiskun-
nallisten ja ympäristöhaasteiden läpinäkyvyyttä 
ja mahdollistaa oikea-aikaiset ja koordinoidut 
korjaustoimenpiteet. 

YHTEYKSISSÄ HUOMIOIDAAN SEKÄ IHMISET 
ETTÄ YMPÄRISTÖ 
Digitaalisen toimitusketjun sosiaalisia ja ympä-
ristövaikutuksia on vähennetty. Raaka-aineita 
hankitaan vastuullisesti, datakeskukset toimivat 
puhtaalla energialla ja kiertotalousperiaatteiden 
mukaiset loppusijoituskäytännöt ovat laajasti 
käytössä. Kansainvälinen yhteistyö ja globaalit 
standardit mahdollistavat turvalliset verkostot 
ja tehokkaat hallintomekanismit, jotka takaavat 
tietojen eheyden ja yksityisyyden suojan. Rajat 
ilmaisunvapauden ja vihapuheen välillä on mää-
ritelty selkeästi, ja edellistä suojellaan, jälkim-
mäistä kitketään. 

TUTUSTU 
YRITYSTEN 
TOIMINTA-
ALUEISIIN 

YHTEYDET-POLULLA 

s.61

VISIO 2050
YHTEYDET
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LAAJAKAISTAYHTEYDET JA DIGIPALVELUT 
OVAT KAIKKIEN SAATAVILLA EIKÄ KETÄÄN 
JÄTETÄ JÄLKEEN
• Laadukasta ja luotettavaa digi-infrastruktuuria 

rakennetaan globaalisti. Yritykset ja valtiovalta 
mahdollistavat yhteistyössä edulliset laaja-
kaista- ja mobiilipalvelut jokaiselle. 
Yhteenliitettävät laitteet ovat helposti saata-
villa edulliseen hintaan maantieteellisestä si-
jainnista riippumatta. 

• Valtiot ja yritykset yhdistävät voimansa digilu-
kutaidon kehittämiseksi ja lisäävät yhteistyötä 
koulutussektorin kanssa ihmisten osaamisen 
kasvattamiseksi.  

• Yhteydet ja digilukutaito auttavat ihmisiä toi-
mimaan verkossa vastuullisesti ja hyödyntä-
mään sen mahdollisuuksia laajasti työelämäs-
sä, viestinnässä, tiedonhaussa ja viihteessä. 
Keskeisiä palveluita, kuten talous, terveyden-
huolto ja koulutus, tarjotaan yhä laajemmin 
verkossa ja mobiiliratkaisujen kautta, mikä 
edistää sosiaalista ja taloudellista voimaantu-
mista, parantaa terveyttä ja vähentää köyhyyt-
tä ja eriarvoisuutta.

OLENNAISET MUUTOKSET
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DIGITAALISET ALUSTAT RIKASTAVAT  
SOSIAALISTA VUOROVAIKUTUSTA JA 
 KANSALAISTOIMINTAA
• Ihmiset hyödyntävät digitaalisia alustoja luo-

dessaan ja vahvistaessaan suhteita perheen-
jäseniin, ystäviin, asiakkaisiin ja kollegoihin. 
Digitaalisen ympäristön globaalisuus rikastut-
taa kulttuurista ja normatiivista monimuotoi-
suutta. 

• Uusia hallintokäytäntöjä luodaan jotta voidaan 
puuttua verkon ongelmalliseen sisältöön, ku-
ten kiusaamiseen, vihapuheeseen, ääriliikkei-
den väkivallan lietsontaan ja syrjintään.  

• Digitaaliset työkalut tarjoavat ihmisille mah-
dollisuuden osallistua aktiivisemmin kansa-
laistoimintaan ja tuoda panoksensa demo-
kraattisiin prosesseihin. 

• Alustat ja sisällöntuottajat omaksuvat tiukkoja 
periaatteita ja käytäntöjä, jotka priorisoivat lä-
pinäkyvyyttä ja totuutta ja vähentävät demo-
kraattisten prosessien sabotoinnin riskiä esi-
merkiksi puuttumalla tahallisesti harhaanjoh-
tavaan tietoon.

• Tarkastusjärjestelmiä luodaan estämään digi-
taalisten monopolien syntyminen ja varmista-
maan, ettei yksittäisillä alustoilla ole suhteet-
toman paljon vaikutusvaltaa. 

YHTEYDET MAHDOLLISTAVAT YHTEISTYÖN, 
INNOVAATIOT SEKÄ UUDET LIIKETOIMINTA
MALLIT JA TYÖTAVAT
• Digitaaliset alustat ja teknologiat mahdollista-

vat yhteistyöverkostot toimialojen sisällä ja vä-
lillä, mikä edesauttaa uusien kumppanuuksien 
ja innovaatioiden syntyä. 

• Digitalisaatio mahdollistaa monilla toimialoilla 
siirtymän perinteisistä liiketoimintamalleista 
alustoille ja verkostoihin, jotka muodostavat 
uuden digitalouden ytimen. Tämä parantaa 
tuotteiden ja palveluiden tarjontaa ja luo uusia 
taloudellisia ja työllistymismahdollisuuksia.  

• Työnantajat ja -tekijät jatkavat uusien etätyön, 
-oppimisen ja -yhteistyön tapojen hyödyntä-
mistä, niiden valtavirtaistuttua koronapande-
mian aikana.  

VERKKOON LIITETTÄVÄT LAITTEET JOHTA
VAT PAREMPAAN SUORITUSKYKYYN JA  
TEHOKKUUTEEN
• Yritykset hyötyvät kehittyvistä teknologioista, 

jotka tekevät esineiden internetin helpommak-
si toteuttaa eri ympäristöissä. 
Sensoriteknologiasta tulee edullisempaa ja 
kehittyneempää ja sitä on laajemmin saatavil-
la. Laskentateho kasvaa ja sovellukset siirty-
vät kohti pilvi- ja reunalaskentaratkaisuja. 

• Samalla kun esineiden ja organisaatioiden yh-
teydet paranevat, voidaan koota ja analysoida 
valtavia tietomääriä, mikä parantaa tuotta-
vuutta ja tehokkuutta ja auttaa optimoimaan 
energian, raaka-aineiden ja veden käyttöä mo-
nilla toimialoilla. 

• Uudet standardit puuttuvat yhteenliittyviä lait-
teita koskeviin tietoturva- ja yksityisyydensuo-
jakysymyksiin.

LUONTOYMPÄRISTÖN JA SOSIAALISTEN 
JÄRJESTELMIEN TILAA SEURATAAN  
JATKUVASTI
• Yhteyksien kautta pystytään seuraamaan 

luonnon tilaa ja siihen kohdistuvia vaikutuksia 
globaalisti. Valtiot, yritykset ja järjestöt tekevät 
yhteistyötä metsien, valuma-alueiden, kalave-
sien ja muiden tärkeiden luonnonympäristöjen 
tilan seuraamiseksi reaaliajassa, maailmanlaa-
juisesti. 

• Jatkuvan seurannan ansiosta negatiiviset vai-
kutukset sekä laittomat tai haitalliset käytän-
nöt tunnistetaan varhain, mikä tarjoaa ihmisille 
kaikkialla mahdollisuuden toimia ajoissa luon-
nonympäristöjen suojelemiseksi. 

• Monipuolisten datakokonaisuuksien proses-
sointi auttaa tehostamaan ja kohdentamaan 
tukea köyhyyden ja nälän, terveydenhuollon, 
koulutuksen ja katastrofien osalta yhteisöihin, 
jotka tarvitsevat sitä kiireellisesti.

• Yritykset hyödyntävät kasvavaa tiedon mää-
rää, laatua ja jakamismahdollisuuksia sekä loh-
koketjuteknologiaa toimitusketjujen riskien ja 
vastuullisuuden seurannassa ja hallinnassa.
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VALTIOT JA YRITYKSET VAHVISTAVAT DIGI
TURVALLISUUTTA, VASTUULLISUUTTA JA 
LUOTTAMUSTA
• Tieto- ja yksityisyydensuojan merkitys kasvaa 

eksponentiaalisesti koko yhteiskunnassa ja 
organisaatiot ovat siitä vastuussa enenevässä 
määrin.  

• Kansainväliset ohjeistukset digitaalisen tiedon 
ja palveluiden jakamisen varmistamiseksi sekä 
yksityisyydensuojan turvaamiseksi otetaan 
laajasti käyttöön. Yksityisyydensuoja taataan 
yritysten johdolla.

• Yritykset tekevät yhteistyötä valtionhallinnon, 
järjestöjen ja innovoijien kanssa kehittääkseen 
normeja ja käytäntöjä, jotka vahvistavat luotta-
musta digitalouteen. 

DIGITALISAATION KASVUN VAIKUTUKSIA VÄ
HENNETÄÄN VASTUULLISTEN TUOTANTO 
JA KULUTUSMALLIEN KAUTTA
• Teknologiset innovaatiot ja hiilen poisto vä-

hentävät merkittävästi digitaalisen infrastruk-
tuurin ja laitteiston ympäristövaikutuksia. 

• Elektroniset tuotteet suunnitellaan siten, että 
ne voi korjata, hyötykäyttää, kierrättää ja uu-
delleen käyttää. Toimialojen yhteistyö, inves-
toinnit ja standardointi edistävät elektronisen 
jätteen vähentämistä ja parempaa hallinnointia.

• Säätelijät, yritykset ja kansalaisjärjestöt teke-
vät yhteistyötä taatakseen, että ihmisoikeudet 
turvataan ja niitä kunnioitetaan yhteyksien 
koko arvoketjun pituudelta mineraalien ja me-
tallin hankinnasta sisällön valvontaan.

• Eri sidosryhmien yhteisaloitteet seuraavat 
digimurroksen vaikutuksia työmarkkinoihin ja 
puuttuvat niihin. Yritykset tarjoavat työnteki-
jöille mahdollisuuden hyötyä uusista teknolo-
gioista ja tarjoavat tarvittavaa koulutusta ja 
tukea. 

• Kuluttajat ovat yhtä tietoisempia digikäyttäyty-
misen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. 

OLEELLISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET

1.4 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla, erityisesti köyhillä ja 
vähäosaisilla, on yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä 
mahdollisuus peruspalveluihin, maan ja muunlaisen omaisuuden 
omistukseen sekä hallintaan, perintöön, luonnonvaroihin, uuteen 
teknologiaan ja rahoituspalveluihin kuten mikrorahoitukseen. 

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva 
taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten 
terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja 
edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille.

4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuoleen katsomatta kaikille 
tasapuolinen mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen tekniseen, 
ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen mukaan lukien 
korkeamman asteen koulutus.

5.B Tehostaa mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologian, käyttöä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien 
edistämiseksi. 

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä tuottava täystyöllisyys ja kunnollista 
työtä kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka 
samanarvoisesta työstä. 

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön kitkemiseksi, 
nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön 
pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden rekrytoinnin ja käytön, 
kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan 
vuoteen 2025 mennessä. 

8.8 Suojata työntekijöiden oikeuksia ja parantaa työturvallisuutta kaikille, 
mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naissiirtotyöläisille, sekä 
epävarmassa työsuhteessa oleville.

9.C Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta ja pyrkiä 
tarjoamaan yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttömahdollisuus vähiten 
kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä.

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista 
ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, 
vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai 
taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta. 

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä 
ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön kautta.

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki ovat tietoisia kestävästä 
kehityksestä ja ympäristökestävistä elämäntavoista. 

13.1 Parantaa kaikkien maiden resilienssiä ja kykyä sopeutua ilmastoon 
liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen 
politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, siihen sopeutumiseen, 
sen vaikutusten lieventämiseen ja varhaiseen varoitukseen liittyvää 
koulutusta, tietämystä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia. 

16.7 Varmistaa joustava, osallistava ja edustava päätöksenteko kaikilla 
tasoilla.

16.10 Taata julkinen tietojen saanti ja turvata perusvapaudet kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

17.8 Ottaa täysimääräisesti käyttöön teknologiapankki sekä tutkimus-, 
teknologia- ja innovaatiovalmiuksia kehittävä mekanismi vähiten 
kehittyneille maille vuoteen 2017 mennessä ja lisätä mahdollistavan 
teknologian – erityisesti tieto- ja viestintäteknologian – käyttöä.

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA
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Tee yhteistyötä julkisen vallan kanssa 
digilukutaidon ja -osaamisen kehittämiseksi 
erityisesti  aliedustetuissa ryhmissä. 
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Tee yhteistyötä hallitusten, toimialan 
vertaisryhmien sekä rahoituslaitosten 
kanssa voidaksesi kehittää infrastruktuuria 
ja palvelutarjontaa, joita avulla voidaan taata 
kaikille edulliset ja luotettavat internet-
yhteydet. 

Tee yhteistyötä ICT-sektorin, 
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan 
kanssa läpinäkyvän ja puolueettoman 
infrastruktuurin rakentamiseksi, jotta 
luonnon tilaa voi seurata ja havaita siihen 
kohdistuvat muutokset reaaliajassa.

Ota käyttöön uusien digitaalisten 
teknologioiden keinot edistää toimitusketjun 
läpinäkyvyys- ja jäljitettävyysmekanismeja 
ja edistä tietojen avointa saatavuutta.  

Toimeenpane ja kehitä uusia käytäntöjä 
sen takaamiseksi, että tietoja suojataan 
yhteyksien koko arvoketjun pituudelta 
ja oikeus yksityisyydensuojaan voidaan 
varmistaa.   

Vaihda kaikkien datakeskusten ylläpitoon 
käytettävä energia sataprosenttisesti 
päästöttömään energiaan.

Varmista ihmisoikeuksien toteutuminen 
yhteyksien arvoketjuissa YK:n liiketoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden 
mukaisesti.

Toimi kiertotalouden periaatteiden 
pohjalta hillitäksesi e-jätteen kasvua ja 
luonnonvarojen ehtymistä.

Tee yhteistyötä työntekijöiden kanssa 
uusien digiteknologioiden suunnittelun ja 
käyttöönoton osata ja vahvista henkilöstön 
osaamista, jotta jokainen voi niitä hyödyntää.

Ota käyttöön toimintaperiaatteita 
ja käytäntöjä voidaksesi estää 
tarkoituksellisesti harhaanjohtavan 
tiedon jakamisen ja suojella käyttäjiä 
verkkorikollisuudelta, ääriaatteilta, 
vihapuheelta, syrjinnältä ja 
verkkokiusaamiselta.   

YHTEYDET
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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POLKU�//�TERVEYS JA HYVINVOINTI

PYSTYMME
AUTTAMAAN 
IHMISIÄ  
VOIMAAN 
PAREMMIN
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TERVEYS JA HYVINVOINTI LUOVAT  
POHJAN HYVÄLLE ELÄMÄLLE.

Tämä muutospolku käsittelee kaikkea toimintaa, joka parantaa 
ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä laajassa mittakaa-
vassa tarttuvien ja tarttumattomien tautien ehkäisystä ja hoi-
dosta ja kattavien terveydenhoitojärjestelmien varmistami-
sesta terveiden elämäntapojen edistämiseen. 
Terveydenhuollolla ja lääketeollisuudella on luonnollisesti täs-
sä vahva rooli, mutta niin on myös muiden toimialojen yrityksil-
lä elintarviketeollisuudesta rakennusteollisuuteen. 

KORKEIN MAHDOLLINEN 
TERVEYDEN JA HYVIN
VOINNIN TASO KAIKILLE
IHMISET ELÄVÄT TERVETTÄ ELÄMÄÄ
Vuoteen 2050 mennessä kaikilla on mahdolli-
suus hyvään terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
elää terveellistä ja mielekästä elämää.

TERVEYTTÄ EDISTETÄÄN JA SUOJELLAAN
Terveydenhuoltojärjestelmä panostaa vahvasti 
sairauksien ennaltaehkäisyyn. Valtio tukee pyr-
kimyksiä lisätä ihmisten mahdollisuuksia ter-
veellisiin elämäntapoihin ja ruokavalioon sekä 
kannustaa kaikkia parantamaan terveyttään 
näiden kautta. Yritykset ovat uudistaneet tuote- 
ja palveluvalikoimansa panostamalla terveelli-
sempiin vaihtoehtoihin ja markkinoinnissa kan-
nustetaan terveellisiin valintoihin ja 
käyttäytymiseen. Sairauksien leviäminen eh-
käistään rokotuksilla, varhaisseurannalla ja -hoi-
dolla, sekä tehokkailla globaaleilla epidemiolo-
gisilla valvonta- ja toimintajärjestelmillä. 
Luonnonvaraisten eläinten elinympäristöjä suo-
jellaan uusien zoonoosien ehkäisemiseksi. 

KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS SAADA TEHO
KASTA, RESILIENTTIÄ JA KESTÄVÄÄ TER
VEYDENHUOLTOPALVELUA
Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saada edulli-
sesti tarvittavaa terveydenhoitoa yhteisössään. 
Tämä kattaa elinaikaisen ennaltaehkäisevän, 
terveyttä edistävän, suojaavan, hoitavan, kun-
touttavan ja palliatiivisen hoidon. Sen ansiosta 
sairaudet vähenevät ja yhä useammat selviävät 
tartunta- ja muista taudeista. 
Terveysjärjestelmät ovat resilienttejä ja varau-
tuneet äkillisiin kriiseihin ja pandemioihin. 
Järjestelmiä hallinnoidaan ja koordinoidaan te-
hokkaasti ja ne ovat hyvin varustettuja, tehok-
kaita, kestäviä ja toimivat ammattitaitoisen hen-
kilöstön voimin.

TYÖPAIKAT EDISTÄVÄT HYVINVOINTIA
Yritykset edistävät vahvaa terveys- ja hyvin-
vointikulttuuria kaikissa toiminnoissaan ja koko 
toimitusketjun pituudelta. Koulutusohjelmat 
auttavat parantamaan henkilöstön fyysistä ja 
henkistä terveyttä ja kaikki yritykset varmista-
vat työterveyden ja -turvallisuuden.  

TUTUSTU YRITYSTEN 
TOIMINTA-

ALUEISIIN TERVEYS 
JA HYVINVOINTI 

-POLULLA 

S.67
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TERVEYSTAITOJA EDISTETÄÄN GLOBAALIS
TI JA IHMISTEN LUOTTAMUS TUTKIMUKSEEN 
PALAUTUU
• Viranomaiset, yritykset ja kansalaisryhmät 

edistävät yhdessä koulutusta hygieniassa, ter-
veydessä, henkisessä hyvinvoinnissa, tutki-
musten lukutaidossa, seksuaali- ja lisäänty-
misterveydessä sekä perhesuunnittelussa 
kaikkialla maailmassa. 

• Yritykset edistävät fyysiseen ja psyykkiseen 
terveyteen liittyvää koulutusta ja osaamista 
niin henkilöstönsä ja toimitusketjujensa piiris-
sä kuin myös niissä yhteisöissä, joiden puit-
teissa ne toimivat. 

• Sosiaalisen median alustat puuttuvat tarkoi-
tuksellisen harhaanjohtavan terveyskysymyk-
siin liittyvän tiedon jakamiseen ja levitykseen.

INVESTOINNIT LUOVAT LUO VALMIUKSIA  
ENNALTAEHKÄISTÄ TARTUNTATAUTIEN  
ILMAANTUMINEN JA LEVIÄMINEN
• Terveysjärjestelmistä tulee uuden teknologian 

ansiosta ennakoivampia, minkä ansiosta voi-
daan keskittyä sairauksien ennaltaehkäisyyn 
ja varhaisempaan diagnosointiin sekä potilaan 
terveydentilan tiiviimpään seurantaan. 

• Keskeisten terveyspalvelujen rahoitusta lisä-
tään matala- ja keskituloisissa maissa, mikä te-
hostaa perusrokotusten jakamista ja parantaa 
toiminnan suunnittelua varten kootun tiedon 
laatua ja saatavuutta.

• Terveydenhoitojärjestelmät vahvistavat resi-
lienssiä ja valmistautuvat pandemioiden varal-
le luomalla kumppanuuksia, parantamalla lo-
gistiikkaa ja varastoimalla olennaisia laitteita.  

• Valtiot ja yritykset investoivat järjestelmiin, 
joilla voidaan edistää turvallisten ja tehokkai-
den rokotteiden ripeää kehittämistä, hyväk-
syntää ja jakelua, nopeasti leviävien taudinai-
heuttajien eliminoimiseksi. 

• Valtiot ja yritykset investoivat merkittäviä 
määriä sairauksien valvontaan ja globaalien 
tietokantojen luontiin sekä tietosuojan turvaa-
miseen. 

• Mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja anti-
bioottien jatkuvan tehon takaamiseksi käyn-
nistetään järjestelmätason toimenpiteitä.

POLIITTISET KÄYTÄNNÖT, INVESTOINNIT JA 
INNOVOINTI TAKAAVAT TERVEYDENHOIDON 
MAAILMANLAAJUISEN SAATAVUUDEN
• Hallitukset kehittävät – tarvittaessa yhteis-

työssä yritysten kanssa – käytäntöjä, jotka ta-
kaavat kansalaisille elinaikaiset mahdollisuu-
det keskeisiin terveydenhoitopalveluihin yhtei-
söissään. 

• Luotettavaa teleterveysteknologiaa ja -sys-
teemejä skaalataan terveydenhoidon maail-
manlaajuisen saatavuuden takaamiseksi. 

YRITYKSET KEHITTÄVÄT TUOTTEITA JA  
PALVELUJA TERVEELLISTEN ELÄMÄN
TAPOJEN EDISTÄMISEKSI
• Valtiot, yritykset ja kansalaisryhmät edistävät 

yhdessä terveempiä elämäntapoja kaikissa 
sosioekonomisissa ryhmissä, mikä auttaa eh-
käisemään sairauksia sekä vähentämään nii-
den vaikutuksia.

• Yritykset uudistavat ja kehittävät tuotevalikoi-
maansa terveellisten ruokavalioiden ja elä-
mäntapojen edistämiseksi julkisen vallan ja 
kansalaisryhmien tukemana. 

• Luotettava terveystieto, henkilökohtaiset ter-
veydenhoito-ohjelmat, terveellinen ja ravitse-
va ruoka sekä parempi kuntoilu- ja urheiluinfra-
struktuuri mahdollistavat ihmisten elämänta-
pamuutokset.  

• Kaikki tuotteet ovat turvallisia eivätkä ne sisäl-
lä haitallisia ainesosia tai materiaaleja. 
Epäterveelliset tai riippuvuutta aiheuttavat 
tuotteet ja palvelut poistuvat valikoimista sää-
dösten ja vapaaehtoisten toimenpiteiden myö-
tä. Myös tuotteiden ja palvelujen, kuten sosiaa-
lisen median, mielenterveyshaittoja pyritään 
ehkäisemään.  

• Vastuullinen markkinointi edistää terveitä va-
lintoja, käyttäytymistä ja elämäntapaa. 
Yritykset eivät markkinoi epäterveellisiä tuot-
teita etenkään lapsille ja nuorille. 

OLENNAISET
MUUTOKSET
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• Terveydenhoitoalan yritykset kehittävät, skaa-
laavat ja kopioivat inklusiivisia liiketoiminta-
malleja, joiden avulla voidaan hoitaa useampia 
sairauksia entistä useammissa maissa ja tarjo-
ta palveluita myös vähävaraisille. Ne edistävät 
kansainvälisiä kauppasopimuksia, jotka takaa-
vat, että myös köyhimmät voivat hyötyä inno-
vaatioista, samalla kehitetään oikeudenmu-
kaista hinnoittelua ja käyttöperusteisia lisens-
sistrategioita.

• Luodaan erilaisia sairausvakuutusjärjestelmiä 
kansallisesta sairausvakuutusjärjestelmästä 
mikrovakuutukseen, jotka vastaavat kaikkien 
potilaiden tarpeisiin. 

• Terveydenhoitoalan yritykset lisäävät köyhyy-
teen liittyvien tarttuvien ja muiden tautien tut-
kimusta ja kehitystyötä. 

TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄT  
HYÖDYNTÄVÄT UUTTA TEKNOLOGIAA  
VASTUULLISESTI
• Teknologia, kuten synteettinen biologia ja digi-

taalinen terveys, mullistaa valmiudet ehkäistä, 
diagnosoida ja hoitaa monia sairauksia, ja aut-
taa kehittämään tehokkuutta ja tuloksia vai-
heittain. 

• Uuden teknologian myötä säätelijät luovat eri 
sidosryhmien avustuksella säännöt potilaiden 
terveyden, turvallisuuden ja yksityisyydensuo-
jan turvaamiseksi. 

YRITYKSET TURVAAVAT TERVEYDEN JA  
HYVINVOINNIN TOIMINNASSAAN  
JA TOIMITUSKETJUISSAAN
• Yritykset ylläpitävät toiminnassaan ja toimitus-

ketjuissaan terveys- ja hyvinvointikulttuuria, 
mikä edistää kaikkien fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä ja luo toimintaympäristön, jossa 
työntekijöitä rohkaistaan suosimaan itsehoi-
toa. 

• Kaikki työnantajat noudattavat ja kehittävät 
parhaita mahdollisia standardeja työtervey-
dessä ja -turvallisuudessa, mikä auttaa ennal-
taehkäisemään työtapaturmia, vaaratilanteita 
ja työperäisiä sairauksia.

• Yritykset edistävät mielenterveyttä panosta-
malla työn ja vapaa-ajan tasapainoon, luomalla 
vertaisryhmiin perustuvia hyvinvointiverkos-
toja ja järjestämällä stressinhallintakoulutusta. 

• Yritykset puolustavat ihmisoikeuksia ja työnte-
kijöiden oikeuksia kaikessa toiminnassaan ja 
toimitusketjuissa. Ne noudattavat YK:n yritys-
toimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia 
periaatteita ja muita soveltuvia kansainvälisiä 
puitesopimuksia ja takaavat, että tehokkaisiin 
oikaisutoimiin ryhdytään ripeästi ja läpinäky-
västi tarpeen vaatiessa. 

ILMASTO JA LUONTOKRIISIT  
MÄÄRITELLÄÄN MYÖS TERVEYSKRIISEIKSI
• Eri toimijat ovat enenevässä määrin tietoisia il-

masto- ja luontokriisien terveysriskeistä, joihin 
sisältyvät huonon ilmanlaadun aiheuttamat 
hengitysoireet, lämpöaaltojen vaikutukset, uu-
det zoonoosit sekä turbulentin maailman vai-
kutukset mielenterveyteen. 

• Yritykset edistävät politiikkaa, joka ylläpitää 
terveellisiä elinympäristöjä. Ne ottavat johta-
van roolin vähentämällä dramaattisesti kasvi-
huonekaasu- ja ilmansaasteiden päästöjä, ja 
rajoittamalla merkittävästi terveydelle haital-
listen aineiden käyttöä.  

• Yritykset parantavat yhdessä valtioiden kans-
sa kansallisten terveydenhoitojärjestelmien ja 
kansainvälisten verkostojen valmiuksia käsi-
tellä terveysriskejä ja -kriisejä, tukemalla sa-
malla heikoimmassa asemassa olevia.
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2.1 Poistaa vuoteen 2030 mennessä nälkä ja varmistaa, että kaikki, 
erityisesti köyhät ja huono-osaiset, mukaan lukien pienet 
lapset, saavat riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa ympäri 
vuoden.

2.2 Poistaa vuoteen 2030 mennessä kaikki aliravitsemuksen 
muodot. Saavuttaa vuoteen 2025 mennessä alle 
5-vuotiaiden lasten kasvun hidastumista ja kuihtumista 
koskevat kansainvälisesti sovitut tavoitteet, sekä tyydyttää 
murrosikäisten tyttöjen, raskaana olevien ja imettävien naisten 
sekä ikääntyneiden ihmisten ravitsemukselliset tarpeet.

3.1 Vähentää vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuista 
äitiyskuolleisuutta niin, että alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä 
syntynyttä lasta kohden.

3.2 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä vastasyntyneiden ja 
alle 5-vuotiaiden lasten ehkäistävissä olevat kuolemat. 
Tavoitteena on kaikkien maiden osalta, että tuhannesta elävänä 
syntyneestä lapsesta enintään 12 kuolee vastasyntyneinä ja 
enintään 25 kuolee ennen 5 vuoden ikää. 

3.3 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä AIDS-, tuberkuloosi- ja 
malariaepidemiat sekä hoitamattomien trooppisten tautien 
epidemiat sekä estää hepatiitin, veden välityksellä tarttuvien 
tautien ja muiden tarttuvien tautien leviäminen. 

3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella 
tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia 
ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkistä 
terveyttä ja hyvinvointia. 

3.5 Tehostaa päihteiden kuten huumeiden ja alkoholin 
väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa.

3.7 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollista päästä 
pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitopalvelujen, 
kuten perhesuunnittelun, tiedottamisen ja koulutuksen, piiriin 
sekä varmistaa se, että lisääntymisterveys sisältyy kansallisiin 
strategioihin ja ohjelmiin.

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, johon kuuluu myös 
turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten 
terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, 
laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset 
kaikille. 

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista 
kemikaaleista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä 
pilaantumisesta johtuvia kuolemia ja sairauksia. 

3.B Tukea pääasiassa kehitysmaihin vaikuttaviin tarttuviin ja 
tarttumattomiin tauteihin tarkoitettujen rokotteiden sekä 
lääkkeiden tutkimusta ja kehitystä, tarjota edullisten ja 
välttämättömien lääkkeiden ja rokotteiden saanti TRIPS-
sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen 
mukaisesti – joka vahvistaa kehitysmaiden oikeuden 
hyödyntää täysimääräisesti teollis- ja tekijänoikeuksien 
kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyyn sopimukseen 
sisältyviä määräyksiä, jotka koskevat kansanterveyden 
turvaamiseen liittyviä joustoja – ja erityisesti varmistaa 
lääkkeiden saanti kaikille. 

3.C Lisätä merkittävästi terveyteen kohdennettua rahoitusta 
ja terveydenhuollon työvoiman rekrytointia, kehittämistä, 
kouluttamista ja ylläpitämistä kehitysmaissa, erityisesti 
vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä 
saarivaltioissa.

5.6 Taata kaikille mahdollisuudet seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen sekä lisääntymisoikeudet 
kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 
toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden 
arviointikonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti sovitulla 
tavalla.

6.1 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä turvallisen ja edullisen 
juomaveden saatavuus kaikille.

6.2 Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä ja yhtäläinen sanitaatio 
ja hygienia kaikille ja lopettaa avokäymälät kiinnittäen erityistä 
huomiota naisten ja tyttöjen sekä huono-osaisten tarpeisiin.

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä tuottava täystyöllisyys ja 
kunnollista työtä kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, 
sekä sama palkka samanarvoisesta työstä.

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin 
orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön 
pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden rekrytoinnin ja 
käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö 
kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä. 

8.8 Turvata työntekijöiden oikeudet ja taata turvallinen 
työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien 
siirtotyöläisille – erityisesti naissiirtotyöläisille – ja 
epävarmassa työsuhteessa oleville. 

13.1 Parantaa kaikkien maiden resilienssiä ja kykyä sopeutua 
ilmastoon liittyviin vaaroihin ja luonnonkatastrofeihin. 

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet 
kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun. 

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, siihen 
sopeutumiseen, sen vaikutusten lievittämiseen ja varhaiseen 
varoitukseen liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä 
kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia. 

15.5 Ryhtyä välittömiin ja merkittäviin toimenpiteisiin 
luonnonmukaisten elinympäristöjen turmeltumisen 
vähentämiseksi, lajikadon pysäyttämiseksi sekä uhanalaisten 
lajien suojelemiseksi ja niiden sukupuuttoon kuolemisen 
estämiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA

OLENNAISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
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Käynnistä ohjelmat, jotka takaavat 
parhaat terveys-, turvallisuus- ja 
hyvinvointistandardit työntekijöille kaikessa 
globaalissa toiminnassa ja arvoketjuissa, 
ja paranna samalla ennaltaehkäisevien 
peruspalvelujen saatavuutta työpaikoilla. 

09

01 02

03 04

10

05 06

07 08

Innovoi ja uudista tuotevalikoimaa siten, 
että se tukee terveellistä ruokavaliota 
ja elämäntapaa, ja lopeta riippuvuutta 
aiheuttavien ja haitallisten tuotteiden 
tarjonta. 

Ohjaa kulutuskäyttäytymistä kohti 
terveellisempiä ruokavalioita ja 
elämäntyylejä markkinoinnin, 
tiedotuskampanjoiden sekä yhteistyössä 
toteutettujen koulutusalustojen kautta. Älä 
markkinoi haitallisia tuotteita.

Skaalaa liiketoimintamallit, jotta voit 
vaikuttaa sisä- ja ulkoilman saasteisiin 
etenkin teollisuusvaltaisilla ja tiheästi 
asutuilla kaupunkialueilla. 

Tue tavoitteita, joilla suojellaan luonnon 
monimuotoisuutta ja estetään villieläinten 
elinympäristöjen muuntaminen ihmisten 
käyttöön zoonoosien leviämisen 
ehkäisemiseksi.

Investoi yhteistyössä hallitusten ja 
hallitusten välisten järjestöjen kanssa 
järjestelmiin, jotka lisäävät kansainvälisten 
terveysjärjestelmien resiliessiä 
pandemioiden ja muiden terveysriskien 
varalta. 

Luo yhdessä päätöksentekijöiden kanssa 
selkeät standardit ja periaatteet tietoturvan 
varmistamiseksi uudistuvassa digitaalisessa 
terveydenhoitojärjestelmässä.   

Kehitä uutta teknologiaa, joka lisää 
valmiuksia ehkäistä, diagnosoida ja 
hoitaa sairauksia, ja varmista pääsy 
terveydenhuollon piiriin alhaisen ja 
keskitulotason markkinoilla. 

Tee yhteistyötä hallitusten ja 
muiden sidosryhmien kanssa 
antibioottien väärinkäytöstä johtuvan 
mikrobilääkeresistanssin poistamiseksi 
ja investoi uusiin infektioiden hoidossa 
käytettäviin antibiootteihin.

Uudista käsitykset 
terveydenhoitojärjestelmän rajoista, 
ja painota terveiden elämäntapojen 
ja eri sektoreiden välisen yhteistyön 
merkitystä. Selvitä terveyteen liittyvien 
ulkoisvaikutusten todellinen arvo.

TERVEYS JA HYVINVOINTI
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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POLKU�//�VESI JA SANITAATIO

PYSTYMME
TARJOAMAAN 
VETTÄ  
KAIKILLE 
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POLKU�//�VESI JA SANITAATIO

PYSTYMME
TARJOAMAAN 
VETTÄ  
KAIKILLE 

TOIMIVAT VESIEKOSYS
TEEMIT, JOTKA TARJO
AVAT KAIKILLE  
MAHDOLLISUUDEN 
RUOKAAN, ENERGIAAN 
JA TERVEYTEEN 
VESI JA SANITAATIO OVAT KAIKKIEN  
SAATAVILLA
Turvallinen ja luotettava juomavesi sekä tarkoi-
tuksenmukaiset sanitaatio- ja hygieniapalvelut 
ovat kaikkien saatavilla ja niillä on olennainen 
rooli terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa. 
Avokäymälöiden käyttö on loppunut ja kaikki ih-
miset on saatu tehokkaan jätevedenpuhdistus-
järjestelmän piiriin.

VETTÄ ARVOSTETAAN 
Vesi ymmärretään elintärkeäksi sosioekonomi-
selle kehitykselle ja sitä arvostetaan sen mukai-
sesti. Se on olennainen osa sosiaalisen, talou-
dellisen ja ympäristöjärjestelmän resilienssin 
vahvistamista. Kun käyttäjät ymmärtävät veden 
todellisen arvon, he omaksuvat vesitehokkaita 
tapoja ja ratkaisuja sekä auttavat minimoimaan 
ja ehkäisemään veden saastumisen.

VESI JA SANITAATIORESURSSEJA HALLIN
NOIDAAN KIERRÄTYSPERIAATTEELLA
Vettä hallinnoidaan tehokkaasti ja tasa-arvoi-
sesti. Sitä käytetään, uudelleenkäytetään ja 
kierrätetään tehokkaasti ja tarkoituksen-
mukaisesti teollisuudessa, kaupungeissa ja 
maaseudulla. Kansainvälitä yhteistyötä ja kehit-
yshankkeita lisätään veden talteenoton, käyttö-
tehokkuuden, käsittelyn, kierrätyksen ja uudel-
leenkäyttön edistämiseksi kaikkialla 
maailmassa. Sanitaatioresursseja (mukaan lu-
kien jätevesi) käytetään, uudelleenkäytetään 
sekä muutetaan tehokkaasti ja turvallisesti uu-
siutuviksi resursseiksi kuten energiaksi, säh-
köksi, ravinteiksi, proteiineiksi ja arvokkaiksi ke-
mikaaleiksi. 

VEDEN LAATUA JA VESIEKOSYSTEEMEJÄ 
SUOJELLAAN 
Kaikki jätevesi käsitellään ja puhdistetaan uu-
delleenkäyttöä varten. Saastuminen on vähen-
tynyt minimaaliselle tasolle ja kaatopaikat sekä 
vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt 
on eliminoitu. Ympäristön vesivirtaamat säilyte-
tään ennallaan ja hyvässä kunnossa olevia ve-
siekosysteemejä suojellaan. Vesistöjen laatua 
seurataan tiiviisti kaikkialla maailmassa.

VESI ON ELÄMÄN ELINEHTO. SE ON KAIKEN 
PERUSTA, KUN PYRIMME RUOKKIMAAN JA 
TARJOAMAAN KÄYTTÖVOIMAA YHTEIS
KUNNILLE JA TALOUKSILLE KAIKKIALLA 
MAAILMASSA.

Veden saanti on kaikkialla yhtä lailla luonnollisen kierron kuin 
rakennetun infrastruktuurin varassa. Jälkimmäinen mahdollis-
taa veden oton, puhdistuksen, jakelun, keräyksen ja kierrätyk-
sen kotitalouksien, teollisuuden ja maatalouden käyttöön. 
Tämä polku tarkastelee myös sanitaatiota, jossa vesi ja ter-
veys kohtaavat esimerkiksi hyvän hygienian ja ihmisperäisen 
jätteen asianmukaisen hävittämisen ja käsittelyn kautta. 

TUTUSTU 
YRITYSTEN 
TOIMINTA-

ALUEISIIN VESI 
JA SANITAATIO 

-POLULLA 

s.73

VISIO 2050
VESI JA SANITAATIO

69
PO

LK
U

 
 

V
ES

I J
A

 S
A

N
IT

A
AT

IO



INFRASTRUKTUURI JA TEKNOLOGIA  
VALJASTETAAN VEDEN YLEISEN  
SAATAVUUDEN TAKAAMISEKSI
• Kaikilla on mahdollisuus saada tarpeeksi edul-

lista, puhdasta ja turvallista juomavettä – myös 
vähäosaiset ja aiemmin puutteellista palvelua 
saaneet väestöryhmät. 

• Vahvat hallintojärjestelmät ja kansainvälinen 
julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö 
edistävät parannuksia veteen liittyvässä infra-
struktuurissa ja helpottavat veden jakelua, toi-
mitusta ja varastointia kaikkialla maailmassa. 

• Kestäviä teknologisia ratkaisuja skaalataan, 
jotta voidaan lisätä veden saantia siellä missä 
se on tarpeen, hyödyntämällä uusia vesivaroja 
ja kehittämällä älykkäämpää vesi-infrastruk-
tuuria. 

• Veden uudelleenkäyttö ja kierrätys auttavat 
vastaamaan veden kysyntään lisäämättä sii-
hen kohdistuvaa kuormitusta etenkään kau-
punkialueilla, jotka ovat kaukaisempien vesiva-
rojen varassa. Jätevedet puhdistetaan tiukem-
pien ja globaalisti yhdenmukaistettujen laatus-
tandardien mukaisesti, jotka takaavat, että se 
on turvallista ja asianmukaista käyttäjien tar-
peisiin. 

KAIKKI YMMÄRTÄVÄT VEDEN  
TODELLISEN ARVON
• Makean veden ja vesiekosysteemien sosiaali-

nen, kulttuurinen, esteettinen, ympäristöllinen, 
taloudellinen, virkistyksellinen ja koulutukselli-
nen arvo ymmärretään ja huomioidaan kaik-
kialla, mikä takaa monien eri sidosryhmien 
osallistumisen vesien suojelu- ja ennallista-
mistoimiin.

• Veden arvostuksesta tulee keskeinen yritys-
toimintaa liikkeelle paneva voima, jossa veden 
kulutusta kohdennetaan kaikkein tuottavim-
piin tarkoituksiin ja minimoidaan veteen liitty-
viä ulkoishaittoja. 

• Institutionaaliset sijoittajat seuraavat tarkkaan 
veteen liittyviä haasteita ja riskejä ja ne inte-
groidaan salkunhoitokäytäntöihin. 

• Teknologian ja tuotekehityksen tukitoimenpi-
teet yhdenmukaistuvat ja tehostavat kotitalo-
uksien vedenkäyttöä etenkin niillä alueilla, joil-
la vettä on vähemmän saatavilla. 
Vesitehokkaat kotitalouslaitteet ja vettä sääs-
tävä käyttäytyminen yleistyvät ja molempiin 
kohdentuvat investoinnit ja innovaatiot lisään-
tyvät.

• Kuluttajat ovat yhä tietoisempia veden arvosta 
ja suosivat vähemmän vettä kuluttavia tuottei-
ta ja käytäntöjä. 

OLENNAISET
MUUTOKSET
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VESIVAROJEN HOIDOSSA TOTEUTETAAN 
LAAJALTI INTEGROITUA LÄHESTYMISTAPAA
• Integroitu lähestymistapa vesivarojen hoitoon 

takaa sen, että veden otossa kunnioitetaan ve-
sialueiden kynnyksiä, mukaan luettuna rajat 
ylittävä yhteistyö. Tämä auttaa rajoittamaan 
veteen kohdistuvaa kuormitusta kaikkialla 
maailmassa.  

• Yritykset siirtyvät veden ja jäteveden hallin-
noinnissa haltijuus-lähestymistapaan 
(stewardship), ja ottavat käyttöön uusia pro-
sesseja, jotka osallistavat sidosryhmät ja kat-
tavat sekä paikalliset että paikka- ja valu-
ma-alue-kohtaiset toimenpiteet. 

• Vettä, maaperää ja niihin liittyviä resursseja 
hoidetaan koordinoidusti ruokateollisuuden ja 
maatalouden kanssa. Näin voidaan maksimoi-
da taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ta-
sa-arvo vaarantamatta elintärkeiden ekosys-
teemien kestävyyttä. 

• Ratkaisut muokataan paikallisten hydrologis-
ten, geopoliittisten, sosiaalisten ja ympäristö-
olosuhteiden mukaisesti. Niissä huomioidaan 
paikalliset institutionaaliset ja infrastruktuuri-
perinnöt, taloudelliset ja muiden resurssien ra-
joitteet sekä sosiaaliset vaikutukset. 

TAVOITTEET, MITTAUS JA RAPORTOINTI 
EDISTÄVÄT VESIVAROJEN HOITTOA  
KAIKILLA SEKTOREILLA
• Veden SBT-tavoitteiden avulla määritellään, 

ylittyykö kestävän makean veden määrän tai 
laadun kynnys vai pysytäänkö niiden rajoissa 
valuma-alueilla, joilla yritykset toimivat, teke-
vät hankintoja tai joilla ne myyvät tuotteitaan.  

• Yritykset käyttävät standardoituja prosesseja 
veden mittauksessa ja hallinnoinnissa sekä ra-
portoidessaan vesiriippuvuuksistaan -vaiku-
tuksistaan, ja pitävät aktiivisesti yhteyttä si-
joittajiin sekä kumppaneihinsa koko arvoket-
jussa tehokkuuden parantamiseksi. 

KIERTOTALOUDESTA TULEE NORMI VESI
VAROJEN HALLINNOINNISSA
• Kaikki toimialat ottavat käyttöön strategioita, 

aloitteita ja uutta teknologiaa vähentääkseen, 
uudelleen käyttääkseen ja kierrättääkseen 
vettä, ja elvyttävät samalla vesiresursseja ja 
supistuvia vesistöjä. 

• Jäteveden hyötykäyttöön liittyvät innovaatiot 
skaalautuvat nopeasti. Energian, kemiallisten 
ravinteiden ja metallin saanti luo tärkeitä pa-
noksia laajempaan kiertotalouteen.  

• Yritykset hyödyntävät yhteistyömahdollisuuk-
sia, ja saavat osan tarvitsemastaan vedestä 
muilla toimialoilla sekä omassa toiminnassaan 
puhdistetusta jätevedestä.  
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LUOTETTAVAT SANITAATIO JA HYGIENIA
PALVELUT OVAT KAIKKIEN SAATAVILLA JA 
SANITAATIOTALOUS KASVAA
• Turvallisesti hoidetut, fyysisesti esteettömät 

ja kulttuurisesti hyväksyttävät sanitaatiopal-
velut tuodaan koko väestön ulottuville, mikä 
auttaa poistamaan avokäymälät. 

• Kaikki yritykset takaavat työntekijöilleen mah-
dollisuuden veteen ja sanitaatioon, sekä edis-
tävät turvallisia hygieniakäytäntöjä työssä ja 
sen ulkopuolella. 

• Yritykset tekevät yhteistyötä hallitusten kans-
sa uusien sanitaatiojärjestelmien osalta, jotka 
maksavat itsensä takaisin valtioille ja tuottavat 
voittoa yksityiselle sektorille. Uudet tuoteryh-
mät ja palvelumallit auttavat toimittamaan sa-
nitaatiota laajassa mittakaavassa kaikissa 
konteksteissa ja tulotasoilla.

• Kiertotalouden lähestymistapoja sovelletaan 
yhä enemmän sanitaatioon uuden teknologian 
mahdollistaessa resurssien hyöty- ja uudel-
leenkäytön. Biologisesta jätteestä muovautuu 
arvokas resurssi, kun se prosessoidaan ravin-
teiden ja veden hyödyntämiseksi ja siitä muo-
kataan lisäarvotuotteita, kuten uusiutuvaa 
energiaa, orgaanisia lannoitteita ja proteiinia. 

• Digitalisoidut sanitaatiojärjestelmät auttavat 
optimoimaan tiedon käyttöä ja huoltotoimen-
piteet ja tarjoavat samalla kokonaiskuvan ku-
luttajien terveydentilasta ja kansanterveydes-
tä. Digitaalisen ja genomisen teknologian le-
viäminen koko sanitaatiojärjestelmään WC-
tiloista vedenkäsittelyyn edistää merkittävästi 
ihmisten terveyttä sekä kansanterveyden hal-
lintaa ja tartuntatautien seurantaa.  

VETEEN PERUSTUVAT EKOSYSTEEMIT EN
NALLISTETAAN JA VEDEN SAASTUMINEN 
MINIMOIDAAN AKTIIVISEN YHTEISTYÖN 
KAUTTA
• Kansainvälinen yhteistyö ja valmiuksien nosta-

minen takaa sen, että veteen liittyviä ekosys-
teemejä suojellaan ja ennallistetaan. 

• Ympäristön kontrolloimaton pistekuormitus 
loppuu. Näin taataan se, etteivät päästöt vä-
hennä vesistöjen laatua eikä niiden yhteydessä 
olevien ekosysteemien ja ihmisten terveyttä. 

• Esimerkiksi maatalouden aiheuttama haja-
kuormitus vähenee. Ryhdytään toimiin lannoit-
teiden ja agrokemiallisten valumien rajoittami-
seksi asianmukaisilla levitystekniikoilla, pa-
remmilla maanhoitokäytännöillä ja veden läh-
teiden suojelulla. Veden saasteet eliminoidaan 
yhteishankkeilla arvoketjujen koko pituudelta. 

• Globaalien arvoketjujen eri sidosryhmät yhdis-
tävät voimansa vähentääkseen merien muovi-
jätettä. Tähän päästään puhdistamalla alueet, 
joihin muovijäte keskittyy ja tyrehdyttämällä 
jätevirrat jo niiden lähteillä.

OLEELLISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TAVOITTEET

2.4 Taata vuoteen 2030 mennessä kestävät ruoantuotantojärjestelmät 
ja toteuttaa resilienttejä viljelykäytäntöjä, jotka lisäävät tuottavuutta 
ja tuotantoa, auttavat ekosysteemien suojelussa, vahvistavat kykyä 
sopeutua ilmastonmuutokseen, äärimmäisiin sääoloihin, kuivuuteen, 
tulviin ja muihin tuhoihin sekä parantavat asteittain maaperän laatua.

3.2 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä vastasyntyneiden ja alle 5-vuotiaiden 
lasten ehkäistävissä olevat kuolemat. Tavoitteena on kaikkien maiden 
osalta, että tuhannesta elävänä syntyneestä lapsesta enintään 12 kuolee 
vastasyntyneinä ja enintään 25 kuolee ennen 5 vuoden ikää. 

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista 
kemikaaleista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä 
pilaantumisesta johtuvia kuolemia ja sairauksia. 

6.1 Taata vuoteen 2030 mennessä turvallisen ja edullisen juomaveden 
saatavuus kaikille. 

6.2 Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia 
kaikille ja lopettaa avokäymälät kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja 
tyttöjen sekä huono-osaisten tarpeisiin.

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä 
saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja minimoimalla vaarallisten 
kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän 
jäteveden määrä ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista 
kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä. 

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta 
kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä vedenotto ja makean veden 
riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä vähentää huomattavasti 
vesipulasta kärsivien määrää. 

6.5 Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä integroitu vesivarojen hallinta kaikilla 
tasoilla ja toimia yhteistyössä valtioiden kesken tarpeen mukaan.

6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä 
ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja 
järviä.

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas 
käyttö.

12.4 Varmistaa vuoteen 2020 mennessä ympäristön kannalta kestävä 
kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen 
kansainvälisten puitekehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi 
niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset 
vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki ovat tietoisia kestävästä 
kehityksestä ja ympäristökestävistä elämäntavoista. 

14.1 Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi kaikkea 
merten saastumista erityisesti maalla tapahtuvien toimintojen 
vaikutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden ja ravinnekuormituksen 
kautta. 

14.2 Suojella ja hoitaa vuoteen 2020 mennessä kestävästi merten ja 
rannikkoalueiden ekosysteemejä merkittävien haittavaikutusten 
ehkäisemiseksi – esimerkiksi vahvistamalla niiden resilienssiä. Ryhtyä 
toimiin niiden ennallistamiseksi ja sitä myötä terveiden ja tuottavien 
merialueiden takaamiseksi.

15.1 Taata vuoteen 2020 mennessä maanpäällisten ja sisämaassa 
sijaitsevia makean veden ekosysteemien ja niiden tarjoamia palvelujen 
- erityisesti metsien, kosteikkojen, vuorien ja kuivien alueiden – suojelu, 
ennallistaminen ja kestävä käyttö kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien 
velvoitteiden mukaisesti.

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA
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Kehitä raportointia yrityksen 
vesiriippuvuuksista ja -vaikutuksista 
viittaamalla veden todelliseen arvoon. 

Lisää kuluttajien tietämystä asianmukaisesta 
veden käytöstä ja innovoi tuotteita, jotka 
auttavat vähentämään veden käyttöä 
arjessa.

09

01 02

03 04

Kehitä vesiälykkäitä maatalousratkaisuja 
tukemaan tuotantoa vesivarojen yhä 
niukentuessa.

10

05 06

07 08

Luo yritystasolla tarkoituksenmukaiset, 
tutkimukseen perustuvat vesitavoitteet, 
jotka edistävät kuhunkin kontekstiin 
soveltuvia valuma-alue -kohtaisia 
toimenpiteitä. 

Toteuta veden suhteen haltijuus-
lähestymistapaa, joka edistää sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti tasa-arvoista, 
ympäristökestävää ja taloudellisesti 
tuottavaa veden käyttöä. 

Käsittele turvallisesti kaikki jätevesi ja lisää 
veden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. 
Vähennä myös saasteita ja lopeta haitallisten 
kemikaalien ja materiaalien päästöt.

Ryhdy toimiin taataksesi turvallisen 
juomaveden saanti ja asianmukainen 
sanitaatio, ja lisää tietoisuutta 
hygieniakäytännöistä kaikissa yrityksen 
toiminnoissa ja koko toimitusketjussa.  

Yhdistä voimat kollegoiden ja laajempien 
sidosryhmien kanssa vahvistaaksenne ja 
parantaaksenne veteen ja sanitaatioon 
liittyvän tiedon saatavuutta.

Tee yhteistyötä hallitusten kanssa 
edistääksenne poliittisia toimenpiteitä, 
turvallisuusstandardeja ja 
sekarahoitusratkaisuja, joita tarvitaan 
luomaan vesi- ja sanitaatioinfrastruktuuria 
niillä alueilla, joilla sitä ei vielä ole, sekä 
edistämään kasvavaa sanitaatiotaloutta.

Investoi ja tee yhteistyötä veteen liittyvien 
ekosysteemien puhdistamisessa, 
ennallistamisessa ja valvonnassa. 

VESI JA SANITAATIO
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030

73
PO

LK
U

 
 

V
ES

I J
A

 S
A

N
IT

A
AT

IO



POLKU�//�RUOKA

PYSTYMME
TARJOAMAAN 
TERVEELLISTÄ 
RAVINTOA 
KAIKILLE
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POLKU�//�RUOKA

PYSTYMME
TARJOAMAAN 
TERVEELLISTÄ 
RAVINTOA 
KAIKILLE

UUDISTUVA JA YHDEN
VERTAINEN RUOKA
JÄRJESTELMÄ, JOKA 
TUOTTAA TERVEELLIS
TÄ, TURVALLISTA JA 
RAVITSEVAA RUOKAA 
KAIKILLE
KAIKILLE TURVATAAN RAVITSEVAN  
JA EDULLISEN RUOAN SAANTI 
Vuoteen 2050 mennessä kaikilla on 
mahdollisuus saada riittävästi ravitsevaa ja 
edullista ruokaa. Ruokajärjestelmä tuottaa 
maukasta ravintoa, joka tukee tervettä 
elämäntapaa. Samaan aikaan kuluttajilla on 
mahdollisuus tehdä terveellisiä ostopäätöksiä ja 
heitä kannustetaan siihen. Aliravitsemus ja 
liikalihavuus sekä ravintoon liittyvät 
tarttumattomat sairaudet ovat radikaalisti 
vähentyneet.

KESTÄVÄ TUOTANTO ENNALLISTAA  
JA SUOJELEE LUONTOA 
Ravinnontuotanto toimii maapallon kestokyvyn 
rajoissa. Globaali ruokajärjestelmä on kestävä, 
hiilineutraali ja uudistuva. Se tukee luonnon 
monimuotoisuutta ja suojelee ja ravitsee sekä 
maa- että vesiekosysteemejä.

RUOKAA KULUTETAAN KESTÄVÄSTI
Ihmiset tiedostavat maapallon kestokyvyn 
huomioivan ruokavalion merkityksen. He 
pystyvät syömään kestävästi ja samalla 
ylläpitämään ja vaalimaan ruokakulttuuriaan. 
Kuluttajat arvostavat ruokaa ja asennoituvat 
siihen kunnioittavasti. He muuttavat 
käyttäytymistään jätteen minimoimiseksi. 

ARVOKETJUT OVAT TUOTTAVIA JA TASA 
ARVOISIA EIKÄ NIISSÄ ESIINNY IHMIS
OIKEUSRIKKOMUKSIA
Arvo jakautuu oikeudenmukaisesti ruoan 
arvoketjuissa. Maaseudun elinkeinoelämä on 
elpynyt ja kukoistaa: viljelijät, kalastajat ja 
kaikkien ruokaketjujen kaikki työntekijät saavat 
oikeudenmukaista ja vakaata palkkaa ja heillä on 
hyvät ja turvalliset työolosuhteet. Lapsityö, 
pakkotyö, nykyajan orjuus ja ihmiskauppa on 
kitketty koko ruokajärjestelmästä kaikkialla 
maailmassa.

RUOKA ON KEHON POLTTOAINETTA  
JA RATKAISEVA TEKIJÄ IHMISTEN  
TERVEYDEN, TUOTTAVUUDEN, KULTTUU
RIN JA POTENTIAALIN KANNALTA.

Ruoka tarjoaa myös nautintoja sekä mahdollisuuden toteuttaa 
luovuutta ja tuoda ihmiset yhteen. Ruokajärjestelmä kattaa 
kaiken, mikä liittyy ihmisten ja eläinten ravitsemiseen maanvil-
jelystä ja kalastuksesta prosessointiin, kauppaan, markkinoin-
tiin, jakeluun, kulutukseen ja jätteiden hävittämiseen. Se on 
kiinteästi yhteydessä muuhun maa- ja metsätalouteen – esi-
merkiksi puun ja kuidun tuotantoon – kun kilpailu viljavasta 
maasta kiihtyy. 

TUTUSTU 
YRITYSTEN 
TOIMINTA-

ALUEISIIN RUOKA-
POLULLA 

s.79

VISIO 2050
RUOKA
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RUOKÄJÄRJESTELMÄ TUKEE TERVEITÄ, 
TUOTTAVIA JA HYVIN HALLINNOITUJA  
MERIÄ
• Koska kalastus ja vesiviljely tuottavat yhä suu-

remman osuuden ravinnon proteiinista, yrityk-
sien johtavana roolina on eri sidosryhmien vä-
lisissä aloitteissa taata se, että valtameriä hal-
linnoidaan tehokkaasti ja uhanalaisia kantoja 
suojellaan ja ennallistetaan. 

• Liikakalastus lopetetaan. Ryhdytään toimiin, 
jotka takaavat, että kalakannat saavuttavat tai 
pysyvät kestävällä tasolla, että kalastusta hal-
linnoidaan hyvin, ja että kalastus ja vesiviljely 
huomioivat muut lajit ja laajemmat elinympä-
ristöt. Olennaiset elinympäristöt – kuten es-
tuaarit, kosteikot, mangrove-metsät ja koralli-
riutat – suojellaan ja ennallistetaan eri sidos-
ryhmien välisellä yhteistyöllä. 

• Yritykset innovoivat uusia ravinteiden ja pro-
teiinin lähteitä kalanrehuksi, mikä mahdollistaa 
kalankasvatuksen kestävän kasvun ja eh-
käisee rehukalalajien liikakalastuksen. 

• Uusi teknologia mahdollistaa kalan ja muiden 
merenantimien jäljityksen skaalauksen. 

• Eri sektorien välinen yhteistyö ja investoinnit 
lisäävät tuotteiden ja raaka-aineiden hallintoa 
haltijuus-mallilla sekä laajoja puhdistusponnis-
teluja merien muovijätteen ehkäisemiseksi. 

RUOKAVALIOISTA TULEE KESTÄVIÄ  
JA TERVEELLISIÄ 
• Ruokavalioista tulee tasapainoisempia, ter-

veellisempiä ja ympäristölle kestävämpiä. 
Hedelmät, vihannekset ja kokojyvätuotteet 
muodostavat merkittävän osuuden ravinnosta 
ja sekä kasviperäinen että eläinperäinen pro-
teiini ovat tasapainossa. Punaisen lihan ja liha-
jalosteiden sekä lisätyn rasvan, sokerin, suolan 
ja puhdistetun viljan osuus ruoasta on mini-
maalinen. 

• Yritykset uudistavat tuotevalikoimiaan siten 
että terveellisten elintarvikkeiden valinta on 
kuluttajille helppoa ja houkuttelevaa. Yritykset 
muokkaavat perusteellisesti tuotteiden koos-
tumusta ja jakelujärjestelmää kannustaakseen 
globaalia muutosta kohti terveellisiä ruokava-
lioita, jotka perustuvat kestävään ruokajärjes-
telmään. Ne tarjoavat monipuolisesti edullisia 
ja kulttuurisesti asianmukaisia sesonkituottei-
ta, joilla on korkea ravintoarvo.  

• Yritysten innovaatiot auttavat kehittämään ja 
skaalaamaan uusia, terveellisiä ja kestäviä pro-
teiinin lähteitä, jotka perustuvat esimerkiksi 
kasveihin, hyönteisiin, sieniin, vesieliöihin ja la-
boratoriossa tuotettuun lihaan.

• Yritykset omaksuvat kestäviä markkinoin-
tistrategioita tukemaan muutosta kohti ter-
veellisiä ja kestäviä ruokailutottumuksia kaik-
kialla maailmassa ja lakkaavat edistämästä 
epäterveellisiä vaihtoehtoja. Uudet poliittiset 
ohjauskeinot kannustavat terveellisimpiin ruo-
kavalintoihin. 

MAATALOUDESTA TULEE TUOTTAVAMPAA, 
UUDISTAVAMPAA JA KESTÄVÄMPÄÄ
• Viljelijät yhdistävät perinteiset tuotantotavat 

edistyneeseen viljelytekniikkaan ja esimerkik-
si maaperän seurantaan, pisarakasteluun sekä 
erilaisten siementen, rehujen, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöön.  

• Ilmastoälykkäät tuotantomenetelmät skaala-
taan ja maatalous toimii yhä tehokkaammin hii-
linieluna kasvihuonekaasujen tuottamisen si-
jaan. 

• Ruoan tuotanto rajoittuu olemassa olevalle vil-
jelymaalle ja yritykset perustavat toimitusket-
juja, jotka eivät aiheuta metsäkatoa eivätkä 
maan muuntamista maatalouskäyttöön. Tämä 
pysäyttää tehokkaasti metsien ja muiden luon-
nonympäristöjen muuntumisen tuotantomaak-
si. Rappeutuneet alueet palautetaan tuotta-
vaksi maaksi ja maatalousliiketoiminta investoi 
biodiversiteetin ja maisemien ennallistami-
seen. 

• Maataloustuotannon ihmisille ja ympäristölle 
aiheuttamia haittoja vähennetään jatkuvasti ja 
sen hyödyt optimoidaan, mikä minimoi maata-
louden ympäristövaikutuksia.  

• Maataloustuet kohdistetaan kannustamaan 
kestäviä tuotantomenetelmiä ja pysäyttämään 
metsäkato. Näitä pyrkimyksiä tuetaan aktiivi-
sella yhteistyöllä paikallisyhteisöjen kanssa 
sekä tehokkaalla säätelyllä ja valvonnalla. 

• Eläintuotanto toimii maapallon kesto- ja uudis-
tumiskyvyn rajoissa. Häkkikasvatuksen ja elä-
vien eläinten pitkien kuljetusten kielto, samoin 
kuin kaikkien tuotantoeläinlajien inhimillisen 
teurastamisen takaavat säädökset, edistävät 
eläinten hyvinvointia. 

OLENNAISET
MUUTOKSET
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MAAILMA SIIRTYY KOHTI KIERTORUOKAJÄR
JESTELMÄÄ, JOSSÄ HÄVIKKI JA JÄTE  
NOLLAANTUVAT
• Koko ruokajärjestelmän yritykset, mukaan lu-

kien tuottajat, ravintolat ja vähittäiskauppiaat, 
johtavat kehitystä ruokahävikin ja -jätteen vä-
hentämisessä pellosta pöytään saakka kehittä-
mällä mittauskeinoja, asettamalla tavoitteita ja 
toteuttamalla uusia periaatteita ja käytäntöjä. 

• Yritykset kehittävät erilaisia innovatiivisia lä-
hestymistapoja minimoimaan ruokajäte, mu-
kaan lukien pilaantuvan ruoan säilyvyysajan 
pidentäminen, varastoinnin ja toimitusketjun 
infrastruktuurin ja tehokkuuden optimointi 
sekä kysyntäennusteiden parantaminen. 

• Yleistä tietoisuutta lisäävät mainoskampanjat 
edistävät muutoksia sosiaalisissa normeissa 
laajasti ja ripeästi niin ettei ruoan tuhlaus enää 
ole hyväksyttävää. Myös parannukset päi-
väysmerkinnöissä ja annoskoissa auttavat ku-
luttajia muuttamaan käyttäytymistään. 

• Ruoan arvoketjussa väistämättä syntyvä jäte 
jaetaan edelleen tai otetaan sovellettuna käyt-
töön materiaaleissa tai energiassa osana kas-
vavaa kiertobiotaloutta. Uusi lainsäädäntö ja 
teknologia auttavat sulkemaan ruokajärjestel-
män kierron. 

ARVO JAKAUTUU YHDENVERTAISESTI 
RUOAN KOKO ARVOKETJUSSA
• Ruoan arvoketjun yritykset takaavat yhteis-

työssä, että arvo jaetaan oikeudenmukaisesti 
viljelijöiden ja kalastajien kanssa. Tämä auttaa 
poistamaan köyhyyttä ja edistämään maaseu-
dun kehitystä.  

• Yritykset auttavat myös luomaan sekä pienille 
että keskisuurille tiloille valmiuksia omaksua 
paikallisiin olosuhteisiin soveliaita uusia käy-
täntöjä ja tekniikoita, jotka ovat tuottavampia, 
kestävämpiä ja uudistavampia. 

• Yritykset, valtiot ja kansalaisyhteiskunta ta-
kaavat yhdessä oikeudenmukaisen siirtymän 
luomalla resilienssiä ja uusia työpaikkoja maa-
seudun elinkeinoelämään. Samalla tuetaan ja 
uudelleenkoulutetaan työvoimaa, jonka työti-
lanteeseen markkinamuutokset vaikuttavat. 

• Yritykset, valtiot ja sidosryhmien väliset yh-
teistyöfoorumit takaavat, että ihmisoikeudet 
turvataan ja niitä suojellaan ruoan koko arvo-
ketjussa. Ne lopettavat yhteistyössä pakko- ja 
lapsityön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan 
sekä takaavat työntekijöiden terveyden, tur-
vallisuuden ja hyvinvoinnin.  

RUOKAKETJU LÄPINÄKYVÄKSI PELLOSTA 
PÖYTÄÄN
• Yritykset, kansalaisryhmät, päätöksentekijät ja 

sijoittajat pyrkivät yhdessä elintarvikkeiden 
jäljitettävyyteen ja seuraamaan kokonaisval-
taista ja johdonmukaista tietoa koko toimitus-
ketjusta. 

• Edistysaskeleet tiedon määrässä, laadussa ja 
jakamisessa auttavat takaamaan vastuullisen 
ja kestävän hankinnan, paremmat tulot tuotta-
jille, ruokapetosten määrän laskun sekä pie-
nemmän määrän ruokahävikkiä ja –jätettä. 

• Tieto lisää yritysten valmiuksia vastata niiden 
elintarvikeketjussa käyttämän luonnon, so-
siaalisen ja inhimillisen pääoman todellisesta 
arvosta ja vähentää ketjujen negatiivisia ul-
koisvaikutuksia. Tieto tukee myös valtioita nii-
den pyrkimyksissä toimeenpanna asianmukai-
sia kannustimia ja säätelyä. 

• Kuluttajat hyötyvät saadessaan enemmän tie-
toa siitä, missä ja miten heidän ruokansa tuo-
tetaan, mikä mahdollistaa terveellisemmät ja 
kestävämmät ruokavalinnat ja tuovat kuluttajat 
lähemmäs tuottajia. 

RUOAN TODELLINEN ARVO JA KUSTANNUK
SET TUNNUSTETAAN JA NIISTÄ VASTATAAN
• Yhteiskunnassa ja yrityksissä kasvaa paine 

luoda uusia lähestymistapoja, jotka arvioivat 
elintarvikkeiden todellisen arvon ja kustannuk-
set ottamalla huomioon kytkökset ekosystee-
mipalveluihin ja ihmisten terveyteen.  

• Yritykset skaalaavat ruoan koko arvoketjussa 
pyrkimyksiä mitata ja arvioida riippuvuuksiaan 
luonto-, sosiaalisesta ja inhimillisestä pää-
omasta sekä toimintansa ja toimitusketjujensa 
positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. 

• Yritykset hyödyntävät tätä tietoa päätöksente-
ossaan ja hillitäkseen pitkän aikavälin riskejä 
itselleen, ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäris-
tölle. Tämä informaatio herättää yhä enemmän 
huomiota instituutionaalisissa sijoittajissa, jot-
ka integroivat sen salkunhoitokäytäntöihinsä. 
Ruoan todellisen arvon ja kustannusten arvos-
tus motivoi myös poliittisia uudistuksia. 
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2.1 Poistaa vuoteen 2030 mennessä nälkä ja varmistaa, että 
kaikki, erityisesti köyhät ja huono-osaiset, mukaan lukien 
pienet lapset, saavat riittävästi turvallista ja ravitsevaa 
ruokaa ympäri vuoden.

2.2 Poistaa vuoteen 2030 mennessä kaikki aliravitsemuksen 
muodot. Saavuttaa vuoteen 2025 mennessä alle 
5-vuotiaiden lasten kasvun hidastumista ja kuihtumista 
koskevat kansainvälisesti sovitut tavoitteet, sekä tyydyttää 
murrosikäisten tyttöjen, raskaana olevien ja imettävien 
naisten sekä ikääntyneiden ihmisten ravitsemukselliset 
tarpeet. 

2.3 Kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä maatalouden 
tuottavuus ja pienruoantuottajien, erityisesti naisten, 
alkuperäiskansojen, perheviljelijöiden, paimentolaisten 
ja kalastajien, tulot esimerkiksi turvaamalla yhtäläinen 
oikeus maahan, muihin tuotantoresursseihin ja 
-panoksiin, tietoon, rahoituspalveluihin, markkinoihin 
ja arvonluontimahdollisuuksiin sekä työllistymiseen 
maatalouden ulkopuolella.

2.4 Taata vuoteen 2030 mennessä kestävät 
ruoantuotantojärjestelmät ja toteuttaa kestäviä 
viljelykäytäntöjä, jotka lisäävät tuottavuutta ja tuotantoa, 
auttavat ekosysteemien suojelussa, vahvistavat kykyä 
sopeutua ilmastonmuutokseen, äärimmäisiin sääoloihin, 
kuivuuteen, tulviin ja muihin tuhoihin sekä parantavat 
asteittain maaperän laatua.

2.A Lisätä muun muassa tehostetun kansainvälisen yhteistyön 
avulla investointia maaseudun infrastruktuuriin, maatalouden 
tutkimus- ja laajennuspalveluihin, teknologian kehitykseen 
ja kasvien sekä tuotantoeläinten geenipankkeihin, jotta 
kehitysmaiden – erityisesti vähiten kehittyneiden maiden - 
maatalouden tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa. 

3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella 
tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia 
ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkistä 
terveyttä ja hyvinvointia.

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua 
vähentämällä saastumista, hävittämällä kaatopaikat ja 
minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien 
päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä 
ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja 
turvallista uudelleenkäyttöä. 

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön 
tehokkuutta kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä vedenotto 
ja makean veden riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä 
vähentää huomattavasti vesipulasta kärsivien määrää. 

6.5 Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä integroitu vesivarojen 
hallinta kaikilla tasoilla ja toimia yhteistyössä valtioiden 
kesken tarpeen mukaan.

6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin 
liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, 
jokia, pohjavesiä ja järviä. 

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä tuottava täystyöllisyys 
ja kunnollista työtä kaikille, mukaan lukien nuorille ja 
vammaisille, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä.

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, 
modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa 
lapsityön pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden 
rekrytoinnin ja käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä 
lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 
mennessä. 

8.8 Turvata työntekijöiden oikeudet ja taata turvallinen 
työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien 
siirtotyöläisille – erityisesti naissiirtotyöläisille – ja 
epävarmassa työsuhteessa oleville. 

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä 
ja tehokas käyttö.

12.3 Puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen 
ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä 
vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja toimitusketjuissa 
mukaan lukien sadonkorjuun jälkeinen hävikki. 

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki ovat 
tietoisia kestävästä kehityksestä ja ympäristökestävistä 
elämäntavoista.

13.1 Parantaa kaikkien maiden resilienssiä ja kykyä sopeutua 
ilmastoon liittyviin vaaroihin ja luonnonkatastrofeihin.

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet 
kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, siihen 
sopeutumiseen, sen vaikutusten lievittämiseen ja varhaiseen 
varoitukseen liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä 
sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

14.1 Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi 
kaikkea merten saastumista erityisesti maalla tapahtuvien 
toimintojen vaikutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden ja 
ravinnekuormituksen kautta. 

14.4 Säännellä kalastusta tehokkaasti vuoteen 2020 mennessä ja 
lopettaa liikakalastus, laiton, raportoimaton ja sääntelemätön 
kalastus sekä tuhoisat kalastuskäytännöt. Toteuttaa 
tieteeseen perustuvia hallintasuunnitelmia, jotta kalakannat 
voidaan palauttaa mahdollisimman lyhyessä ajassa vähintään 
niille tasoille, joilla voidaan taata suurin mahdollinen kestävä 
tuotto kalakantojen biologisten ominaisuuksien mukaisesti. 

15.1 Taata vuoteen 2020 mennessä maanpäällisten ja sisämaassa 
sijaitsevia makean veden ekosysteemien ja niiden tarjoamia 
palvelujen - erityisesti metsien, kosteikkojen, vuorien 
ja kuivien alueiden – suojelu, ennallistaminen ja kestävä 
käyttö kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien velvoitteiden 
mukaisesti.

15.2 Edistää vuoteen 2020 mennessä kaiken tyyppisten 
metsien kestävää hoitoa, pysäyttää metsäkato, ennallistaa 
turmeltuneita metsäalueita ja lisätä metsitystä merkittävästi 
kaikkialla maailmassa.

15.3 Taistella vuoteen 2030 mennessä aavikoitumista vastaan, 
ennallistaa pilaantunut maaperä esimerkiksi aavikoitumiselle, 
kuivuudelle ja tulville altistuneilla alueilla ja pyrkiä täysin 
estämään maaperän pilaantuminen maailmassa. 

15.5 Ryhtyä välittömiin ja merkittäviin toimenpiteisiin 
luonnonmukaisten elinympäristöjen turmeltumisen 
vähentämiseksi, lajikadon pysäyttämiseksi sekä uhanalaisten 
lajien suojelemiseksi ja niiden sukupuuttoon kuolemisen 
estämiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

OLENNAISET MUUTOKSET JATKOA

OLEELLISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

78
PO

LK
U

 
 

RU
O

K
A



Luo ruoan toimitusketjuja, jotka eivät 
aiheuta metsäkatoa ja maan siirtämistä 
maatalouskäyttöön. Muodosta samalla 
globaaleja liittoumia – ja liity jo olemassa 
oleviin koalitioihin – tukeaksesi pyrkimyksiä 
ennallistaa maata.

09

01 02
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10
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07 08

Omaksu ja levitä maanviljely- ja 
vesiviljelykäytäntöjä, jotka ovat kestäviä, 
uudistavia, kiertoon perustuvia ja tuottavat 
suurempaa ja ravintopitoisempaa satoa.

Kehitä ja investoi uudenlaisiin 
elintarvikesalkkuihin vähentääksesi 
ympäristöön liittyviä ulkoisvaikutuksia, 
tarjotaksesi terveellisempiä vaihtoehtoja 
ja maksimoidaksesi positiiviset 
vaikutukset ihmisiin ja luontoon. Edistä 
erityisesti tutkimusta ja tuotekehitystä 
vaihtoehtoisissa proteiininlähteissä 
keskittyen disruptiiviseen teknologiaan ja 
uudenlaisiin rehun lähteisiin.

Muuta kuluttajien ja työntekijöiden 
ruokailutottumuksia kohti terveellisempiä 
ja kestävämpiä valintoja sekä pienempää 
ruokajätteen määrää markkinointi- ja 
koulutuskampanjoilla. Älä markkinoi 
epäterveellisiä elintarvikkeita. 

Aseta tavoitteita, kehitä mittausjärjestelmiä 
sekä toteuta käytäntöjä ja ohjelmia 
ruokajätteen minimoinniksi koko 
toimitusketjussa. Muokkaa ruoan 
jakelujärjestelmiä niin, että ne toimivat 
kiertoperiaatteella ja vaativat vähemmän 
pakkausmateriaalia takaamaan 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus.

Ole aktiivisesti yhteydessä 
päätöksentekijöihin, jotta tukia ja 
säätelyä ohjattaisiin kannustamaan 
kestäviä viljelykäytäntöjä, terveellisempiä 
kulutusmalleja sekä pienempää määrää 
hävikkiä ja jätettä.

Selvitä ruoan todellinen arvo laskemalla 
mukaan sen luonto-, sosiaaliseen 
ja inhimilliseen pääomaan liittyvät 
kustannukset. Edistä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa läpinäkyvyys- ja 
jäljitettävyysperiaatteita ruoan koko 
arvoketjussa sekä avointa tiedon saantia. 

Aseta tieteeseen perustuvia 
tavoitteita päästöjen vähentämiseksi 
maataloustuotannossa ja siihen 
liittyvässä maankäytön muutoksessa, 
jotta saavutetaan selkeä, sitouttava polku 
keskilämpötilan nousun rajaamiseksi 1.5°C 
asteeseen. Tee maataloudesta hiilinielu. 

Kehitä ja paranna yrityksen sisäisiä 
ihmisoikeuskäytäntöjä ja –järjestelmiä 
huolellisella ja johdonmukaisella 
läpivalaisulla – YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti – ja varmista, 
että ihmisoikeuksia kunnioitetaan 
koko arvoketjujen pituudelta kaikkialla 
maailmassa.

Varmista että elintarvikkeiden arvo jakautuu 
tasa-arvoisesti koko arvoketjussa ja että 
viljelijät ja kalastajat saavat siitä heille 
kuuluvan osan.

RUOKA
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
YRITYKSILLE 2020 – 2030
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OSA KOLME

AJATUS-
TAVAN
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Monet nykyisistä ajattelutavoistamme jarrutta-
vat muutoksia, joita tarvitaan, jotta yli yhdeksän 
miljardia ihmistä voi elää hyvää elämää maapal-
lon kestokyvyn rajoissa. Seuraavan vuosikym-
menen kuluessa meidän on käynnistettävä 
muutos uudella tavalla ja vauhdilla, johon emme 
ole tähän mennessä kyenneet. Ei riitä, että tie-
dämme mitä meidän on tehtävä. Meidän on 
myös hyväksyttävä se, että kaikilla yhteiskun-
nan alueilla, myös elinkeinoelämässä, tarvitaan 
radikaaleja muutoksia.

Ne riippuvat puolestaan ratkaisevasti kolmesta 
muutoksesta yritysten strategisessa ajattelus-
sa: luodaan kapitalismi uudelleen niin, että se 
palkitsee todellista arvonluontia eikä arvon riis-
tämistä; luodaan pitkän aikavälin resilienssiä; ja 
omaksutaan uudistava lähestymistapa kestä-
vään liiketoimintaan. 

Yritysten ajattelutavat näillä kolmella alueella 
viitoittavat tietä seuraavan vuosikymmenen ku-
luessa tehtäville päätöksille ja luovat perustan 
Visio 2050 -muutospolkujen vaatimille siirtymil-
le ja toimenpiteille. Viime kädessä nämä uudet 
ajattelutavat ratkaisevat yritysten pitkän aika-
välin menestyksen.

OSA KOLME

AJATUS-
TAVAN
MUUTOKSEN  
AIKA

SYVÄLLINEN SYSTEEMINEN  
MUUTOS EI TOTEUDU, JOS  
TARRAUDUMME KIINNI VALLITSEVIIN  
KÄSITYKSIIN JA PRIORITEETTEIHIN. 

UUDISTAMINEN 
Uudistaminen tarkoittaa etenemistä “do no harm”-ajattelutavasta 

edistyneempään ajatteluun, joka pyrkii luomaan sosiaalisille ja 
ympäristöjärjestelmille mahdollisuudet elpyä ja kukoistaa.

MUODON 
MUUTOS

Kapitalismin muodonmuutos tai uudelleen luonti 
merkitsee ymmärrystä siitä, että nykyinen 

kapitalistinen järjestelmä tuottaa kestämättömiä 
tuloksia. Pitkän aikavälin tuoton saaminen vaatii 

kapitalismin muokkausta, jotta se palkitsee  
todellista arvonluontia pikemmin kuin  

arvon riistämistä.

AJATUSTAVAN MUUTOS // 01 

RESILIENSSI
Resilienssi merkitsee yrityksen valmiuksien 

parantamista niin, että se pystyy ennakoimaan  
ja sopeutumaan muutoksiin ja häiriöihin  
turvatakseen menestyksensä pitkällä  

aikavälillä.

AJATUSTAVAN MUUTOS // 02

AJATUSTAVAN MUUTOS // 03
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Muodonmuutos merkitsee koko yritystoiminnan merkityksen ja 
maailmantalouden perustavanlaatuista muutosta taloudellisen 
hyödyn tavoittelusta sen itsensä vuoksi todellisen arvon tavoit-
teluun.

MIKSI KAPITALISMIN MUODONMUUTOS ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ
Kapitalismi on nykyisen maailmantalouden pääasiallinen toiminta-
järjestelmä. Markkinat ohjaavat valtaosaa tuotannosta ja suurin 
osaa tuloista jakautuu niiden kautta voiton tavoittelun pohjalta. 
Tämä pätee useimpiin keskeisiin talouksiin, vaikkakin maiden välil-
lä on merkittäviä eroja kulttuurin, säätelyn ja valtion roolin osalta.

Kapitalismin kaupallisen yritystoiminnan ja kilpailukykyisten mark-
kinoiden yhdistelmä on edistänyt innovointia, lisännyt vaurautta ja 
nostanut elintasoa. Se on kuitenkin samalla saanut aikaan kestä-
mätöntä kehitystä niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin talou-
dellisesti. Samaan aikaan kapitalismin innovatiivinen voima ja val-
tava ulottuvuus ovat olennaisia, jotta onnistumme vastaamaan 
suurimpiin haasteisiimme.

Kapitalismin ydinongelma on siinä, ettei se nykyisessä muodos-
saan tee eroa arvonluonnin ja riistämisen välillä. Suosimalla rahoi-
tuspääoman tuottoa muiden pääomamuotojen ylläpitämisen (saati 
kasvattamisen) kustannuksella, kapitalismin nykyversio on vaaral-
lisesti köyhdyttänyt luonto-, sosiaalista ja inhimillistä pääomaa, 
joka tukee taloudellista arvonluontia. Lisäksi riskit sosiaalistetaan 
ja edut taas yksityistetään, ja vuosikymmeniä jatkunut markkinoi-
den keskittyminen uhkaa kilpailua, joka on kapitalismin ratkaisevan 
tärkeä ydinpiirre. 

Epäonnistumiset on nähtävissä kolmella tasolla: kuinka ajattelem-
me ja mittaamme taloudellista ja liiketoiminnan suorituskykyä; 
markkinarakenteissa ja –dynamiikassa, jotka suosivat taloudelli-
sen arvon riistämistä; sekä heikoissa instituutioissa, jotka eivät ky-
kene säätelemään markkinoita tarpeeksi tehokkaasti taatakseen, 
että ne toimivat tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Yh-
dessä nämä epäonnistumiset johtavat kielteisiin yhteiskunnallisiin 
vaikutuksiin ja estävät yritysten mahdollisuuden tavoitella täysi-
määräisesti niitä muutoksia, joita Visio 2050:n toteutuminen edel-
lyttää. 

Kymmenen vuotta sitten Visio 2050 esitti ”Talous”-polun, joka teki 
selväksi sen, että vision toteutuminen vaati radikaalia muutosta 

yritystoiminnassa. Se kannatti siirtymistä talou-
teen, joka palkitsee todellista arvonluontia arvon 
riistämisen sijaan. 

Puollamme yhä tätä visiota. Kapitalismi on luota-
va uudestaan palkitsemaan arvonluontia, joka 
huomioi kaikki sosiaaliset ja ympäristölliset kus-
tannukset ja hyödyt. Tämän on heijastuttava 
tuotteiden ja palveluiden suhteellisessa hinnassa 
sekä yritysten tuloslaskelmissa ja pääoma- ja 
markkina-arvossa. 

Kysymykset siitä, millaisen kapitalismin tarvit-
semme ovat nykyisin valtavirtaa eivätkä pienen 
marginaalin pohdintoja. Yhteiskunnassa tiedos-
tetaan yhä paremmin toimintajärjestelmämme 
negatiiviset vaikutukset. Koronapandemia on ko-
rostanut nykyjärjestelmän ongelmia ja vauhditta-
nut keskustelua kapitalismista suuren yleisön pii-
rissä. Jopa vannoutuneita kapitalisteja on liitty-
nyt joukkoon, joka peräänkuuluttaa perinpohjais-
ta muutosta. Ei vain sen vuoksi, että nykytilanne 
on kestämätön, vaan koska ideologisen vastais-
kun laukaiseminen uhkaa pahentaa tilannetta.

Maailman talousfoorumin Klaus Schwab on va-
roittanut, että ilman merkityksellistä muutosta 
kapitalismin toiminnassa ja vaikutuksissa, ”ide-
ologinen heiluri – joka on jo liikkeessä – voi hei-
lahtaa takaisin kohti täysimittaista protektionis-
mia ja muita talousstrategioita, joissa kaikki hä-
viävät.” 42 

Kapitalismin muodonmuutos ei siis ole pelkäs-
tään sosiaalinen tai ympäristöllinen toiminta-
suunnitelma: se merkitsee edellytysten luomista 
menestyksekkäälle liiketoiminnalle pitkällä aika-
välillä. Elinkelpoinen planeetta, yhtenäiset yh-
teiskunnat, vapaat ja oikeudenmukaiset markki-
nat, joita valvovat vakaat ja osallistavat instituu-
tiot… Nämä ovat kaikki oleellisia minkä tahansa 
yrityksen menestykselle pitemmän päälle.

On täysin yksityisen sektorin oman edun mukais-
ta taata se, että markkinat palkitsevat toimintaa, 
joka vahvistaa taloudellista hyvinvointia tukevia 
sosiaalisia ja ympäristöjärjestelmiä.

Uudistunut, todellista arvoa tuottava kapitalismi 
varmistaa, että tulemme näkemään:

1   Enemmän hyvin johdettuja yrityksiä, jotka 
tekevät parempia päätöksiä ja tuottavat 
tuote-, palvelu- ja 
liiketoimintamalli-innovaatioita, jotka taas 
tuottavat todellista arvoa ja edistävät 
osaltaan yhteiskunnan hyvinvointia..

2   Pääomamarkkinat, jotka arvostavat 
osallistavia ja kestäviä yrityskäytäntöjä 
palkitsemalla ne yritykset, joilla on 
suurimmat positiiviset vaikutukset 
yhteiskuntaan ja ympäristöön.

3    Pääoman mobilisoinnin voimakkaammin 
yrityksiin, omaisuuteen ja ratkaisuihin, jotka 
tuottavat kestävämpiä tuloksia ja luovat 
todellista arvoa yhteiskunnalle.

MUODON
MUUTOS

Kapitalismin muodonmuutos tai uudelleen luonti 
merkitsee ymmärrystä siitä, että nykyinen 

kapitalistinen järjestelmä tuottaa kestämättömiä 
tuloksia. Pitkän aikavälin tuoton saaminen vaatii 

kapitalismin muokkausta, jotta se palkitsee  
todellista arvonluontia pikemmin  

kuin arvon riistämistä.

AJATUSTAVAN MUUTOS // 01 
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MILTÄ MUODONMUUTOKSEEN JOHTAVA 
AJATUSTAPA NÄYTTÄÄ?
Yritykset eivät pysty uudistamaan kapitalismia 
yksin. Mutta ne kykenevät tunnistamaan, että se 
järjestelmä, johon ne kuuluvat, horjuttaa sosiaa-
lisia ja ympäristöjärjestelmiä, jotka mahdollista-
vat taloudellisen hyvinvoinnin. Yritysten tulee 
varmistaa, etteivät markkinat palkitse näiden 
järjestelmien taantumista edelleen. 

Etenkin suuret monikansalliset yritykset voivat 
osaltaan puuttua nykyisen lähestymistavan ne-
gatiivisiin vaikutuksiin. Yritysten ajattelutavan 
täytyy muuttua heijastamaan sitä, että niillä on 
kyky, vaikutusvaltaa ja syitä vaatia muutosta.

Markkinoita ja niiden vaikutuksia muokkaavat 
sekä niihin osallistuvat toimijat – kuten yritykset 
ja sijoittajat – että niiden valvojat – kuten hallituk-
set ja säätelyelimet. Tämän vuoksi liike-elämä 
voi ja sen täytyy ryhtyä sanoista tekoihin toimin-
tansa kautta ja ajaa muutoksia pelin sääntöihin. 

Viime vuosina on noussut esiin monia korkean 
profiilin esityksiä uudelleen luotuun, uusittuun 
tai lähtöruutuun palautettuun kapitalismiin, ja 
näillä kaikilla ehdotuksilla on yhteisiä piirteitä.

TODELLISTA  
ARVONLUONTIA PALKITSEVAA 
KAPITALISMIA LUONNEHTII 
VIISI PIIRRETTÄ:  

Yhdessä nämä piirteet muuttavat liiketoiminnan tarkoitus-
perää niin, että se tuottaa pitkäaikaista todellista arvoa 
kaikille: työntekijöille, asiakkaille, toimeksisaajille, yhtei-
söille, luonnolle sekä tietenkin osakkeenomistajille. 

Kapitalismi on luotu uudelleen aiemminkin – yleensä reak-
tiona syviin kriisikausiin kuten 1930-luvun lamaan, toiseen 
maailmansotaan ja 1970-luvun ”stagflaatioon”. Elämme to-
dennäköisesti jälleen aikakautta, jossa järjestelmää koet-
telee sarja rajuja iskuja. Ne johtuvat nyt nopeasta teknolo-
giamurroksesta, kasvavasta eriarvoisuudesta sekä ekolo-
gisten rajojen ylittymisen yhä intensiivisemmistä vaikutuk-
sista, joita pahentavat kauppasodat ja koronapandemian 
mahdollinen dominovaikutus 43. Ne kaikki luovat yhdessä 
otolliset olosuhteet kapitalismin muodonmuutokselle. 

Haasteena on nyt siirtyä sanoista tekoihin ja näpertelystä 
muutokseen. Onnistuminen riippuu oikeasta ajattelutavas-
ta. On ratkaisevan tärkeää, että yritysjohtajat, sijoittajat, 
lainsäätäjät, valtiot ja kansalaisyhteiskunnan toimijat yh-
distävät voimansa, puuttuvat nykykapitalismin negatiivis-
ten seurausten perussyihin ja luovat järjestelmän uudel-
leen, jotta se pystyy luomaan yhteiskuntaan todellista ar-
voa.

Tarkastelemme tätä ajatustavan muutosta yksityiskohtai-
semmin Visio 2050 -katsauksessa Reinventing capitalism: 
a transformation agenda. Siinä esitetään tarkkoja toimia, 
joihin yritykset ja erityisesti niiden talousjohtajat voivat 
ryhtyä, sekä näihin liittyviä kehotuksia päätöksentekijöille. 

1

2

3

4

5

SIDOSRYHMÄ
ORIENTOITUNUT

Pikemmin kuin osakkeenomistajan  
edun maksimoiva . 

IMPACT
INTERNALIZING

Pikemmin kuin ulkoistaa vaikutukset  
yhteiskuntaan ja ympäristöön

PITKÄKESTOINEN
Pikemmin kuin lyhytkestoinen

UUDISTAVA
Pikemmin kuin rappeuttava

VASTUULLINEN
Pikemmin kuin vastuuton

MITÄ TODELLINEN  
ARVO ON?

Todellisen arvon käsite luotiin 
ensimmäisessä Visio 2050:ssa. 

Se tarkoittaa sitä, että tuotteiden 
ja palveluiden suhteelliseen 

hintaan, yritysten tuloslaskelmiin 
ja vastuullisuusraportteihin sekä 

pääoman hintaan ja markkina-
arvoon sisällytetään niiden 
aiheuttamat sosiaaliset ja 

ympäristölliset kustannukset ja 
hyödyt. 
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Resilienssi ei merkitse voimakkaita puolustus-
mekanismeja ja muutoksen vastustamista. Se 
on muutosten ja häiriöiden ennakointia, omak-
sumista ja niihin sopeutumista. Yritysten on 
muutettava ajatustapaansa ymmärtääkseen, 
että ne ovat juuri niin kestäviä kuin järjestelmät, 
joihin ne kuuluvat.

MIKSI PITKÄN AIKAVÄLIN RESILIENSSI ON 
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ?
Resilienssi otetaan kasvavasti huomioon hallin-
to- ja kestävyysajattelussa. Mutta koska se on 
silti suhteellisen uusi käsite yrityksille, sille ei ole 
vielä olemassa yhteistä määritelmää tai lähesty-
mistapaa. Koronapandemia paljasti laajan sarjan 
systeemisiä heikkouksia (taloudellisia, sosiaali-
sia ja ympäristöllisiä) ja osoitti kuinka merkittä-
vät häiriötekijät voivat vyöryä ja paisua toisiinsa 
kytköksissä olevissa järjestelmissä. Olemme 
huomanneet kaikkialla maailmassa, etteivät yh-
teiskuntamme ole lainkaan niin kestäviä kuin us-
koimme – saati sitten niin kestäviä kuin niiden 
kuuluisi olla.

Olemme kuorineet pois paljon ylimääräistä jär-
jestelmistämme. 1970-luvun jälkeisellä globali-
saation aikakaudella yritykset ovat käyneet yhä 
uskollisemmiksi tehokkuuden ihanteelle ja niitä 
on ohjannut “juuri ajoissa”-ajattelu. Suunnilleen 
saman aikakauden kuluessa verotuksellisesti 
tiukoilla olleiden valtioiden on ollut pakko leikata 
toimintabudjetteja ja siirtää suunniteltuja inves-
tointeja yleiseen hyvään kuten infrastruktuuriin, 
terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Lisäksi yh-

teiskunnat ottavat käyttöön yhä laajempia luon-
nonvaraisia alueita. Luonnonvarojen kulutus on 
nelinkertaistunut ja ylitti 100 miljardia tonnia 
vuonna 2020.44 

Kaikki se löysä ja ylimääräinen on siis välttämä-
tön turva tulevaisuuden varalle ja olennainen osa 
kykyä reagoida häiriöihin ja etenkin sopeutua nii-
hin. Ja koska poliittinen, kulttuurinen, ympäristöl-
linen ja taloudellinen epävakaus näyttää jatkuvan 
seuraavat kymmenen vuotta, odotettavissa on 
todennäköisesti uusia iskuja ja uutta sekasortoa. 
Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää resilienssiä, 
varsinkin jos aiomme tukea Visio 2050:n esittä-
mää valtavaa systeemistä muutosta.

Laajentunut ymmärrys resilienssistä on pitkäai-
kaisen menestyksen ydinkysymyksiä. Yritykset 
ovat vain niin kestäviä kuin ne ekosysteemit, yh-
teisöt, taloudet ja yhteiskunnat, joiden puitteis-
sa ne toimivat. Aito resilienssi ei merkitse muu-
toksen sietokykyä vaan sen omaksumista.Kyse 
ei ole ainoastaan raaka-aineiden saatavuudesta 
ja toimintatehokkuudesta vaan myös ammatti-
taitoisesta ja terveestä työvoimassa sekä elin-
voimaisissa yhteisöissä piilevien valtavien in-
vestointimahdollisuuksien ja arvon ymmärtämi-
sestä ja suojelemista. Kyse on myös elintärkei-
den ekosysteemien suojelusta ja elvyttämisestä 
sekä sen takaamisesta, että vahvat instituutiot, 
läpinäkyvä oikeusvaltio sekä terve kansallinen 
ja paikallinen budjetti pystyvät tukemaan koko 
järjestelmän resilienssiä. Todellinen resilienssi 
priorisoi innovoinnin muutosvoimaa etsittäessä 
tapoja luoda arvoa haasteiden ja sekasorron 
keskellä.

Kun yritykset ymmärtävät olevansa osa laajem-
paa järjestelmää, niiden käsitys resilienssistä 
muuttuu omasta vahvistumisesta ja kyvystä 
vastustaa muutosta kohti sopeutumis- ja evo-
luutioajattelua. Se on ehdoton edellytys, mikäli 
yritykset aikovat jatkossakin toimia työnantaji-
na, luoda arvoa osakkaille ja olla osa yhteisöä.

MILLAINEN ON KESTÄVÄ AJATUSTAPA?
Resilienssi tarjoaa yrityksille sekä sysäyksen 
että itseluottamusta edistää Visio 2050:n vaati-
mia muutoksia. WBCSD on määritellyt resiliens-
sin yrityksen kyvyksi ennakoida muutosta ja 
valmistautua siihen, ja sen jälkeen sopeutua 
olosuhteisiin tavalla, joka tarjoaa sille suurim-
man mahdollisuuden menestyä pitkällä aikavä-
lillä. Se on dynaamista ja tietoisesti uudistavaa. 

RESILIENSSI
Resilienssi tarkoittaa yrityksen valmiuksien 

vahvistamista, jotta se kykenee ennakoimaan 
ja omaksumaan muutoksia ja häiriöitä sekä 

sopeutumaan niihin turvatakseen pitkäaikaisen 
menestyksensä. 
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Näitä neljää ominaisuutta täytyy tarkastella mo-
nen eri yritystoiminnon kautta, jotka ovat ratkai-
sevan tärkeitä koko organisaation resilienssille. 
Näitä ovat esimerkiksi toimitusketjun hallinta, 
hankinta, varainhallinta, yrityshallinto, riskien hal-
linta, henkilöstöhallinto ja strategia. Resilienssi-
ajattelun soveltaminen näihin alueisiin tarjoaa yri-
tyksille mahdollisuuden ennakoida, omaksua ja 
sopeutua muuttuviin olosuhteisiin sekä hahmot-
taa roolinsa sidosryhmien resilienssin vahvista-
misessa.

Jokaisen toimitusjohtajan on osattava odottaa 
ainakin yhtä merkittävää disruptiota virkakauten-
sa aikana ja valmistauduttava johtamaan yritystä 
sen mukaisesti. Ollakseen todella kestävä pitkällä 
aikavälillä, yrityksen on tehtävä suunnitelmia 
väistämättömien häiriöiden varalle samalla kun 
se edistää muutosprosessia, joka on Visio 2050:n 
ytimessä. Yritykset voivat hyödyntää resilienssin 
olennaisia piirteitä tätä tarkoitusta varten monel-
la eri tavoin. 

Näitä ovat esimerkiksi:

• Johtaminen päämäärän ja arvojen kautta; sel-
keän ja inspiroivan suunnan osoittaminen 
työntekijöille mullistavien murrosten aikana, 
mikä tekee yrityksestä ketterämmän ja päät-
täväisemmän.  

• Ihmisten asettaminen etusijalle ylimmästä 
johdosta alihankkijaan. 

• Aktiivinen pyrkimys luoda sidosryhmien kans-
sa vahva, molemminpuolin riippuvainen ja 
suotuisa suhde.

• Toimitusketjujen tarkastelu uudelleen oikean 
tasapainon luomiseksi tehokkuuden ja resi-
lienssin välillä, ja yrityksen sosiaalisen ja ym-
päristövastuun uudistaminen tarpeen mu-
kaan. 

• Pitkän aikavälin ajattelun ja riskinhallinnan si-
sällyttäminen strategiseen suunnitteluun. 

• Vauhdikkaampi siirtyminen kestäviin liiketoi-
mintamalleihin ja -järjestelmiin, koska enna-
koivasti toimivat yritykset selviävät todennä-
köisimmin tulevista mullistuksista – ja 
menestyvät.

Tarkastelemme tätä ajattelumallin muutosta 
yksityiskohtaisemmin Visio 2050 -katsauksessa 
Building Long-term Business Resilience.

1 2

3 4

MONI
MUOTOISUUS

Järjestelmän osatekijöiden 
monipuolisuus. Tämä piirre 
kattaa systeemin sisältämät 
päällekkäisyydet. Se sisältää 
monimuotoisuuden myös esi-
merkiksi ihmisten taitojen, 
mielipiteiden ja taustojen osal-
ta. Monimuotoisuus merkitsee 
myös sitä, että tiettyjen tavoit-
teiden saavuttamisen suhteen 
on olemassa useita vaihto-
ehtoja.

YHTENÄISYYS
Tapa, jolla resilientti järjestelmä 
todennäköisesti perustuu yh-
teisöllisyyteen ja luottamuk-
seen. Yhtenäiset organisaatiot 
ovat osallistavia, niillä on vahva 
johto ja ne pitävät arvossa kaik-
kia eri sidosryhmiä, erityisesti 
kaikkein vähäosaisimpia. 

SOPEUTUMIS
KYKY

Kyky mukautua muuttuviin olo-
suhteisiin ja tehdä näin yrityk-
sestä kestävä. Sopeutumiskyky 
perustuu valmistautumiseen 
moniin luonnostaan epävarmoi-
hin skenaarioihin. Sopeutuva 
yritys hyödyntää monimuotoi-
suutta, modulaarisuutta ja yhte-
näisyyttä muuttuessaan järjes-
telmän olosuhteiden mukaan. 
Sopeutumiskyky edellyttää ta-
kaisinkytkentää, jonka kynnys-
arvojen rikkominen laukaisee. 
Se kattaa myös oppimisen 
menneistä kokemuksista, jotta 
lähestymistapoja voi mukauttaa 
aina tarpeen mukaan. 

MODU
LAARISUUS

Mahdollisuus jakaa yritysjärjes-
telmän eri osat ja koota ne uu-
delleen. Modulaarisuuden yksi 
olennaisimmista eduista piilee 
siinä, että se mahdollistaa jous-
tavuuden sekä useita eri toi-
minta- ja reagointitapoja. Sekä 
järjestelmän yhteenliittyvyys ja 
avoimuus ovat olennaisia mo-
dulaarisuuden saavuttamiseksi. 
Käytännön esimerkki siitä on 
saumaton yhteenliittyvyys ja 
”juuri oikeaan tarpeeseen” 
(JOT) –ominaisuudet, jotka te-
kevät toimitusketjusta tehok-
kaan ja joihin kytkeytyy tar-
peeksi toimitusketjun 
monimuotoisuutta ja päällek-
käisyyttä varmistamaan, ettei 
yksittäinen häiriötekijä tai asia 
pysäytä koko toimitusta. 

KESTÄVISSÄ 
YRITYKSISSÄ ON  NELJÄ 
OLENNAISTA PIIRRETTÄ : 
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Juuri nyt – yhteiskunnallisten jännitteiden 
kierteessä ja ekosysteemien lähestyessä kriit-
tistä pistettä – emme voi enää vain yrittää py-
syä nykytilanteessa vaan meidän on ryhdyttä-
vä ajattelemaan uudistavasti.

MIKSI UUDISTAVA AJATUSTAPA ON  
VÄLTTÄMÄTÖN?
Ihmiskunta on osa ympäröivää luontoa ja täysin 
riippuvainen siitä. Tiede osoittaa, että olemme 
hyvää vauhtia ylittämässä ekologisia käänne-
kohtia, joiden jälkeen ei ole enää paluuta enti-
seen. Tästä huolimatta luonnolla on sisäänra-
kennettu kyky kasvaa, kehittyä ja kukoistaa. 
Tämä voi jouduttaa elpymisen aaltoa jopa nykyi-
sissä, äärimmäisen haastavissa olosuhteissa. 

Yrittäessään sopeutua todellisuuteen, jota mää-
rittää köyhtyvä ympäristö ja kasvavat yhteiskun-
nalliset jännitteet, monet yritykset ovat sisäistä-
neet tarpeen toimia kestävämmin. Viime vuosina 
tämä on keskittynyt lähinnä yrityksiin hillitä ne-
gatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia – 
eli aiheuttaa vähemmän haittaa. 

Jotkut teot ovat olleet kunnianhimoisempia, ku-
ten yritysten sitoutuminen tieteeseen perustu-
viin tavoitteisiin nollata hiilipäästöt. Mutta vaikka 
hiilineutraalin toiminnan tavoittelu on olennaisen 
tärkeää, se on viime kädessä riittämätön pää-
määrä. Meidän on välittömästi palautettava luon-
toon enemmän kuin otamme siitä korjataksem-
me jo aiheutetun vahingon ja voidaksemme 
ennallistaa kriittisen tärkeät ja vauhdilla rappeu-
tuvat globaalit järjestelmät.

Jatkuva ennallistaminen ei kuitenkaan voi yksin 
olla perimmäinen päämäärämme. Luonnon ja yh-
teiskunnan elvyttäminen samalla kun toimimme 
vanhalla ahneella ja tuhoisalla ajattelutavalla ja 
käytännöillä ei tule luomaan sitä pitkäaikaista 
muutosta, jonka tarvitsemme pyrkimyksissä 
kohtia omavaraista hyvinvointia. 

Tavoitteemme on siis luoda vuoteen 2050 mennes-
sä perusta aidosti hyvinvoivalle maailmalle, jossa 
yli yhdeksän miljardia ihmistä elää hyvää elämää 
maapallon kestokyvyn rajoissa. Tähän päästäk-
semme meidän on laajennettava tavoitteita ja ajat-
telua sekä pyrittävä luomaan positiivista ja itseään 
ylläpitävää uudistumista, joka tarjoa kaikille mah-
dollisuuden kasvaa, kehittyä ja kukoistaa.

MILTÄ UUDISTAVA AJATUSTAPA NÄYTTÄÄ?
Meille on teollistuneissa talouksissa kehittynyt 
tapa katsoa maailmaa, joka on muovautunut vah-
vasti koneisiin ja tuotantolinjoihin liittyneiden 
metaforien kautta.

Uudistava ajatustapa auttaa meitä luomaan uu-
delleen yhteyden ominaisuuksiin, jotka liittyvät 
”elossa olemiseen”. Toisin kuin mekaaniset järjes-
telmät tai niiden valmistamat tuotteet, jokainen 

KAAVIO 11: KEHITYS KOHTI UUDISTAVAA AJATTELUA

UUDISTAVA
Lisätään kapasiteettia itseään  
ylläpitävään elämään

ENNALLISTAMINEN/ 
NETTOPOSITIIVINEN
Tavoitellaan tilaa jossa korjataan 
vanhoja haittoja

NETTONOLLA
Ylläpidetään nykytilannetta  
vahinkoja aiheuttamatta 

RISKIEN VÄHENNYS
Tavoitellaan tehokkuushyötyjä 
aiheuttamalla vähemmän  
vahinkoa paremman tuoton vas-
tineeksi 
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UUDISTAMINEN
Uudistaminen merkitsee sitä, ettemme tyydy vain  
välttämään haittojen aiheuttamista, vaan luomme  

sosiaalisille ja ympäristöjärjestelmille  
kykyä elpyä ja kukoistaa. 

AJATUSTAVAN MUUTOS  // 03
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elävä olento on ainutlaatuinen. Eko systeemit ei-
vät kulu ajan myötä eikä niillä ole maksimaalista 
kapasiteettia. Sen sijaan niillä on kyky elpyä, kas-
vaa, kehittyä ja luoda uusia edellytyksiä menes-
tykselle ja vauraudelle. Ne ovat resilienttejä, kos-
ka ne reagoivat ja sopeutuvat muutokseen. 

Monet viime vuosien kestävistä innovaatioista ovat 
omaksuneet ja mahdollistaneet nämä ominaisuu-
det jossain määrin teollisen ekologian ja kiertota-
louden kautta. Oman panoksensa tähän on tuonut 
myös kasvava ymmärrys siitä, kuinka tärkeää mo-
nimuotoisuus on yrityksen menestykselle.

Tällä hetkellä uudistava ajattelu ja toiminta edisty-
vät näkyvimmin maataloudessa. Siinä missä ym-
päristöä rappeuttava ja tehokkuuskeskeinen aja-
tustapa on määritellyt suurta osaa modernista 
tehomaataloudesta, tuottajat omaksuvat nyt käy-
täntöjä, jotka elvyttävät ja vahvistavat ekosystee-
mien – joiden varassa sekä maa- että metsätalous 
toimivat – hyvinvointia ja elinvoimaa. Uudistavat 
lähestymistavat pyrkivät lisäämään biodiversi-
teettiä, parantamaan maaperän ja vesistöjen kun-
toa sekä sitomaan hiiltä. Ne luovat myös tasa-ar-
voa ja hyvinvointia kaikille toimitusketjun piirissä 
oleville ihmisille ja ymmärtävät, että ihmisyhteisöt 
ovat kiinteä osa luontoa ja maatalousjärjestelmää. 

Uudistavasta ajattelusta ja käytännöistä käyty 
keskustelu tulee nyt laajentaa maatalouden ul-
kopuolelle. Meidän on kiireesti käytettävä lii-
ke-elämän luovaa kapasiteettia tutkimaan sitä, 
kuinka voimme toimia uudistavasti kaikissa jär-
jestelmissä ja kaikilla toimialoilla. Muutos-
polkumme kattavat valikoiman uudistavia toi-
menpiteitä, joihin yritykset voivat ryhtyä. 
Siirtymä uudistavampaan ajatteluun koko kan-
sainvälisessä yritysyhteisössä auttaa sekä to-
teuttamaan tunnettuja toimenpiteitä että keksi-
mään monia uusia. Olemme vasta alkaneet 
ymmärtää, kuinka voimme soveltaa uudistavaa 
ajattelua yritystoimintaan.

TÄMÄN 
AJATTELUTAVAN 
YTIMESSÄ ON  KOLME 
AVAINKÄSITETTÄ: 

1

2

3

ERITYISLAADUN
HUOMIOIMINEN 

Mitkään elävät olennot, yhteisöt tai ekosystee-
mit eivät ole keskenään samanlaisia. Uudistava 
lähestymistapa merkitsee ymmärrystä siitä, 
että jokainen paikka missä yritys toimii ( ja jo-
kainen yhteisö, johon se kuuluu ja jolle se myy 
tuotteita) on ainutlaatuinen ja siihen liittyy 
omanlaisiaan mahdollisuuksia ja haasteita.  
Yrityksen on siis tärkeä omaksua kuhunkin  
yhteyteen sopiva lähestymistapa, joka  
on räätälöity tiettyyn toiminta- 
ympäristöön – pikemmin kuin malli,  
joka perustuu ”parhaan  
käytännön skaalaukseen”. 

KASVU JA KEHITYS
KYVYN TUKEMINEN

Vaikka yritys ei voi kontrolloida ympäröivien 
yhteisöjen ja ekosysteemien käyttäytymistä, 
se voi pyrkiä lisäämään niiden kapasiteettia.

Tämä merkitsee sitä, ettei tyydytä pelkäs-
tään ratkaisemaan nykyisiä haasteita vaan 
myös tunnistamaan tulevaisuuden mahdolli-
suudet, joita näissä sosiaalisissa ja ekologi-
sissa järjestelmissä piilee. Se tarkoittaa myös 
sitä, että niille annetaan mahdollisuus kehit-
tyä ja kasvaa ainutlaatuisissa olosuhteissaan 
sen sijaan, että puututtaisiin tilanteisiin en-
nalta määritellyillä interventioilla. Uudistava 
ajattelu ei tarkoita sitä, että pyritään palaut-
tamaan jokin historiallinen ajankohta ”enti-
selleen”. Itseään ylläpitävä järjestelmä, joka 
luo oman hyvinvointinsa ja menestyksensä, 
ei välttämättä muistuta mitään aiempaa.

SYSTEEMINEN 
AJATUSTAPA 

Yritys ei voi olla uudistava, ellei se ymmärrä 
niitä monimutkaisia yhteyksiä, jotka muodos-
tavat sen järjestelmän, johon se kuuluu. Jo-
kaisen yrityksen hyvinvointi on tiiviisti kyt-
köksissä koko järjestelmän hyvinvointiin ja 
jokainen teko aiheuttaa vaikutuksia, jotka 
heijastuvat koko järjestelmään. On ratkaise-
van tärkeää määritellä yrityksen päämäärä si-
säänpäin kääntyneitä kasvu- ja osaketuotto-
tavoitteita pitemmälle ja keskittyä siihen, mil-
laisen panoksen yritys voi antaa niihin arvo-
ketjuihin, jotka pyrkivät koko maapallon 
kestävään hyvinvointiin.

Nämä käsitteet ovat sovellettavissa yritystoi-
minnan joka tasolla: monimuotoisuuden ar-
vostuksesta ja kannustavan ympäristön luo-
misesta työntekijöille aina siihen, kuinka 
yritys hahmottaa roolinsa organisaatioiden 
laajemmassa ekosysteemissä, sekä tiedotta-
miseen siitä, kuinka se voi tukea laajoja pyrki-
myksiä ekosysteemien elvyttämiseksi. 

Uudistava lähestymistapa on aihe, jonka 
merkitys yhä kasvaa seuraavan kymmenen 
vuoden kuluessa. WBCSD toimii jäsentensä 
kanssa taatakseen sen, että uudistavasta 
ajattelusta ja yrityskäytännöistä tulee kiinteä 
osa edistyksellisten yritysten toimintaa kaik-
kialla maailmassa.
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EMME VOI MUUTTAA 
YRITYKSIÄ, TALOUKSIA JA 
YHTEISKUNTIA NIIN, ETTÄ 
PYSTYMME SAAVUTTAMAAN 
VISIO 2050:N TAVOITTEET, 
ELLEMME YMMÄRRÄ 
MUUTOKSEN TODELLISTA 
OLEMUSTA: JUURISYIDEN 
TASOLLA TAPAHTUVIA 
MUUTOKSIA, JOTKA 
TUOTTAVAT OLENNAISELLA 
TAVALLA UUSIA TULOKSIA.

TIETO SIITÄ, MITÄ 
MEIDÄN ON TEHTÄVÄ, 
EI RIITÄ: MEIDÄN ON 
MYÖS YMMÄRRETTÄVÄ, 
KUINKA SE TULEE 
TEHDÄ. 
Systeeminen muutos ei tapahdu siiloutuvasti 
yksittäisissä yrityksissä tai edes toimialoilla. Se 
on kaikilla aloilla ja kaikissa yhteiskunnissa ta-
pahtuvan toiminnan tulosta. Sitä katalysoivat 
makrotrendit ja innovaatiot ja sen mahdollista-
vat useat eri tekijät ajattelusta säätelyyn.

Viime kädessä muutokseen vaikuttaa ja sen 
mahdollistaa kaikkien meidän tavoitteemme ja 
tekomme. Yrityksillä ei ole enää varaa odottaa, 
että tähdet asettuvat oikeaan asentoon:  
oikeaa säätelyä, oikeanlaisia markkinoita, ja  
oikeita innovaatioita. Visio 2050:n toteutumi-
nen vaatii sen, että yritykset ymmärtävät kuin-
ka järjestelmät muuttavat muotoaan ja mitä ne 
voivat tehdä mahdollistaakseen tarvittavat 
muutokset.

TARVE SYSTEEMISEEN 
AJATTELUUN 
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Emme voi muuttaa yrityksiä, talouksia ja yh-
teiskuntia niin, että pystymme toteuttamaan 
Visio 2050:n tavoitteet, ellemme ymmärrä 
muutoksen todellista olemusta: juurisyiden ta-
solla tapahtuvia muutoksia, jotka tuottavat 
olennaisella tavalla uusia tuloksia.

Kaikesta puheesta huolimatta on varsin epäsel-
vää mitä muutos tarkoittaa – saati sitten kuinka se 
tapahtuu ja missä roolissa yritykset voivat tukea 
sitä aidosti.

Viime vuosina yhä useammat sidosryhmät ovat 
alkanet käyttää termejä “transformaatio” ja “sys-
teeminen muutos” kuvaillessaan kestävän kehi-
tyksen edellytyksiä. Näihin sidosryhmiin kuuluvat 
valtiot, kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt, 
akateemikot, yritykset ja niiden järjestöt. Kaikki 
oivaltavat, että kestävän kehityksen haasteet 
ovat monimutkaisia, systeemisiä ja kytkeytyvät 
kiinteästi toisiinsa: mikään toimija tai edes ryhmä 
ei voi vastata haasteisiin yksin. Monet ymmärtä-
vät nyt, kuinka suuri muutos vaaditaan saavutta-
maan aidosti kestävä tulevaisuus ja että muutok-
seen liittyy aina joitakin alkukustannuksia. 

WBCSD määrittelee todellisen muutoksen koko-
naisvaltaiseksi muutokseksi systeemeissä, jotka 
ovat luoneet nykyiset sosiaaliset ja ympäristö-
haasteet – muutosta, joka tuottaa dramaattisesti 
uudenlaisia ja positiivisempia tuloksia ja vaikutuk-
sia ihmisiin ja koko maapalloon. Muutos pureutuu 
ongelmiin niiden perussyiden tasolla täysin uu-
della ajattelutavalla ja toiminnalla, joka perustuu 
olennaisesti uusiin lähtökohtiin ja arvon lähteisiin. 

Tämä muutos on tavallisemman, vähitellen etene-
vän eli inkrementaalisen muutoksen vastakohta. 
Inkrementaalinen muutos voi tapahtua vaivatto-
mammin, koska se rakentuu tutuille käsitteille eikä 
uhkaa liiaksi kenenkään etuja. Sillä on oma roolin-
sa tässä esitetyn perusteellisen muutoksen mah-
dollistajana – esimerkiksi luomalla uusia liiketoi-
mintamalleja syömättä olemassa olevia malleja. 
Mutta se voi myös suojella nykytilaa antamalla 
harhakuvan, että asiat edistyvät riittävää vauh-
tia.45 

Systeemistä muutosta edistää ja muokkaa kol-
me tekijää: makrotrendit, innovaatiot ja mahdol-
listajat.46 Seuraavaksi esittelemme ne lyhyesti.

MAKROTRENDIT
Kaikki järjestelmät toimivat laajemmassa 
yhteydessä ja niihin kohdistuu ulkoisia paineita, 
jotka voivat kannustaa niitä muutokseen ajan 
myötä. Makrotrendit ovat riittävän merkittäviä ja 
kestäviä muutoksia, että niillä on pitkälle ulottuvia 
vaikutuksia: esimerkiksi ikääntyvä väestö, 
ilmastonmuutos, automaation nousu, 
maailmantalouden painopisteen siirtymä tai 
vetäytyminen paikallisempiin 
kaupparyhmittymiin. 

INNOVAATIOT
Kun toimijat järjestelmän sisällä reagoivat kon-
tekstin muutokseen, he kehittävät innovaatioita, 
joiden he uskovat tarjoavan parempaa suoritusky-
kyä tai uusia mahdollisuuksia. Nämä kattavat uu-
sia teknologioita, liiketoimintamalleja sekä tapoja 
täyttää sosiaalisia tehtäviä: esimerkiksi internet, 
kiertotalous ja perustulo kaikille. Muutokset ta-
pahtuvat usein silloin, kun useat eri innovaatiot 
yhdistyvät ja tarjoavat jotain aivan uutta.

MAHDOLLISTAJAT
Viime kädessä mahdollistajat reagoivat trendei-
hin ja innovaatioihin ja auttavat näin muuttamaan 
järjestelmän toimintatavan. Mahdollistajat ovat 
voimia, jotka muokkaavat kannustimia, valtady-
namiikkaa ja eri toimijoiden kykyjä järjestelmässä 
sen laajassa mittakaavassa: esimerkiksi yksilöi-
den normit, arvot ja käyttäytyminen, politiikka ja 
säätely, tietovirrat, rahavirrat ja teknologia. 
Mahdollistajat tuovat muutoksen valtavirtaan ja 
mullistavat näin koko järjestelmän.

MITÄ SYSTEEMINEN 
MUUTOS TARKOITTAA? 
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Vaikka tämä teoria on ehkä varsin yksin kertainen, 
systeemisen muutoksen todellisuus on monimutkaista, 
sotkuista ja arvaamatonta.

Koska järjestelmät muodostuvat niin monista erilaisista 
mutta silti yhteen liittyvistä ja toisistaan riippuvaisista 
toimijoista, systeemisen muutoksen prosessi on 
hajautunut ja mukautuva. Tämä tarkoittaa sitä, että se on 
monien eri toimijoiden kokeilun, oppimisen ja 
sopeutumisen tulosta. Ja tämä kaikki tapahtuu 
parametrien sisällä, joita kukin toimija jatkuvasti muuttaa 
reaktiona muiden aiheuttamiin muutoksiin. Ajan myötä 
prosessi johtaa uusiin tuotteisiin, teknologioihin, 
palveluihin, liike toiminta malleihin, julkisen palvelun 
jakelu malleihin, poliittisiin- ja säätely innovaatioihin, 
vapaa ehtoisiin standardeihin sekä kulttuurisiin normeihin 
ja käyttäytymiseen, jotka yhdessä tuottavat uusia 
tuloksia. Yleensä ryhmät, joiden etujen mukaista on 
säilyttää nykytilanne muuttumattomana, vastustavat 
muutosta voimakkaasti. Systeeminen muutos on 
orgaaninen ja ei-lineaarinen.47 Prosessi uhmaa usein 
ennakko suunnitelmia ja sitä voi olla erittäin vaikea 
ennustaa.

Siitä huolimatta selkeä kuva makrotrendeistä ja 
innovaatioista, jotka voivat jouduttaa muutosta, ja 
mahdollistajista, jotka pystyvät toteuttamaan prosessin, 
auttavat yrityksiä ymmärtämään kuinka, missä ja milloin 
ne voivat toimia muutoksen hyväksi. Edistyksellisten 
yritysten on tehtävä yhteistyötä ja hyödynnettävä 
oivalluksia, innovaatioita ja vaikutusvaltaa luotsatakseen 
polkujen esittämät ratkaisevat muutokset kohti Visio 
2050:n tavoitteita.

KÄSITYS NIISTÄ 
MAKROTRENDEISTÄ, 
INNOVAATIOISTA JA 
MAHDOLLISTAJISTA, JOTKA 
JOUDUTTAVAT MUUTOSTA 
YHDESSÄ, AUTTAA YRITYKSIÄ 
YMMÄRTÄMÄÄN MISSÄ JA 
MILLOIN NE VOIVAT TUKEA 
MUUTOSTA JA TOIMIA 
JOHTAJAN ROOLISSA. 
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MAKROTRENDIT

INNOVAATIOT

KAAVIO 12: MAKROTRENDIT, INNOVAATIOT JA MAHDOLLISTAJAT YHDISTYVÄT JA  
TOTEUTTAVAT SYSTEEMISEN MUUTOKSEN 

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJA

Normit ja arvot

Politiikat ja regulaatio

Tietovirrat

Rahoitusvirrat

Teknologia
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KAAVIO 13: MUUTOKSEN ESTEET 

YLI ESTEIDEN
SYSTEEMISEEN MUUTOKSEEN

Ensimmäinen Visio 2050 ennusti, että vuosista 
2011-2020 tulisi turbulentteja teinivuosia. Ja 
sitä ne todella olivatkin. Monet asettamamme 
ehdottoman tärkeät tavoitteet ovat yhä saavut-
tamatta. Emme saaneet aikaan riittävästi edis-
tystä, jonka sanoimme valmistavan meitä muu-
tosaikaan. Meidän pitää miettiä syitä tähän, 
mikäli aiomme onnistua pyrkimyksissä toteut-
taa muutos tulevan vuosikymmenen kuluessa.

Auttaako parempi ymmärrys siitä, kuinka järjes-
telmät muuttuvat meitä ymmärtämään, miksi 
emme ole saaneet muutosta aikaan? Voimmeko 
tarkastella ainakin viimeistä kymmentä vuotta ja 
aiempia epäonnistumisia, jotka ovat estäneet yh-
teiskuntia rakentamasta perustuksia, jotka me 
olemme puolestamme onnistuneet toteuttamaan 
– kuten YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjel-
man ja Pariisin ilmastosopimuksen? Tarjoaako 
parempi käsitys näistä muutosesteistä meille oi-
valluksia ja opetuksia, joita voimme soveltaa sa-
mankaltaisiin esteisiin, joita voimme hyvinkin 
kohdata seuraavan vuosikymmenen kuluessa? 
Meillä ei ole enää varaa heittää hukkaan toista 
vuosikymmentä. 

Olemme osana pyrkimystä tarkastella uudelleen 
Visio 2050:ä pyytäneet kansainvälisen yritysmaa-
ilman jäseniä kertomaan, mitä he pitivät kaikkein 
suurimpina esteinä muutokseen viimeisten kym-
menen vuoden kuluessa. Katsauksemme toi esiin 
laajan kirjon erilaisia esteitä toimintaperiaatteista 
innovaatiokustannuksiin ja kulutustottumuksiin. 
Valikoima esteitä esitetään alla kaaviossa 13:

MITKÄ OLIVAT MUUTOKSEN 
MERKITTÄVIMMÄT ESTEET? 
Lyhytnäköisyys 
Useimmista havaituista esteistä voi vetää viivan 
niihin vallitseviin arvoihin ja normeihin, jotka oh-
jaavat päätöksentekoamme liike-elämässä, poli-
tiikassa ja yhteiskunnassa – ja joita viime vuosi-
kymmenen erikoislaatuiset olosuhteet ovat 
edelleen voimistaneet. Niin yritysten, sijoitta-
jien, päätöksentekijöiden kuin yksilöiden jo en-
nestään vakiintunut lyhytnäköisyys, jota kärjisti 
tarve toipua vuoden 2008 finanssikriisistä ja yl-
läpitää vallitseva tilanne, oli ( ja on todennäköi-
sesti yhä) ensisijainen muutoseste. 

Yhdenmukaisuus ja kunnianhimo 
Lyhytnäköisyyden asettamien rajoitteiden lisäk-
si kollektiiviset ajatustapamme eivät vastanneet 
tekojen kiireellisyyttä. Koska meillä ei ollut ylei-
sen ja instituutionaalisten mielipiteiden kriittistä 
massaa, joka olisi kannattanut näitä tekoja, po-
liittiset pyrkimykset kuten hiilen tehokas hin-
noittelu tai muutos menestyksen mittaamisessa 
eivät edenneet. Status quon oletettu turvalli-
suus pysäytti ne niille sijoilleen.

Siirtymän kustannukset
Emme ole olleet tarpeeksi avoimia siirtymän 
vaatimista kustannuksista tai sen todennäköi-
sistä vaikutuksista moniin eri sidosryhmiin. 
Lyhytnäköisyys on myös vaikuttanut sekä pää-
töstentekijöiden että yritysten tapaan ajatella 
muutoksen käynnistyksen suhteen. Kestävän 
kehityksen haasteisiin puututaan yleensä silloin, 

INFORMATION FLOWS

NORMIT JA ARVOT

•  Kapitalismin vallitseva malli ja 
lyhytnäköinen oma etu.

•  Haasteet vaikuttavat kaikkein 
epätodennäköisimmin niiden luojiin.

•  Globaalin vision, johtajuuden, konsensuksen, 
vauhdin, luottamuksen ja sitoutumisen puute.

POLITIIKKA JA SÄÄTELY

•  Säätelyn johdonmukaisuuden ja vakauden 
puute.

•  Epätäydelliset, huonosti rahoitetut ja/tai 
heikosti säädellyt poliittiset toimenpiteet.

•  Yrityksen defensiivinen lähestymistapa 
poliittisiin toimenpiteisiin ja säätelyyn.

TIETOVIRRAT

•  Toiminnan puutteen kustannuksista ei 
tiedoteta tehokkaasti tai niitä ei ymmärretä.

•  Kestävyyskysymyksiä ja niiden 
systeemistä luonnetta ei ymmärretä.

•  Ei kerätä riittävää määrää olennaista tietoa 
eikä sitä jaeta päätöksentekijöiden kanssa. 

RAHOITUSVIRRAT

•  Epäonnistuminen todellisten sosiaalisten 
ja ympäristöllisten kustannusten ja 
hyötyjen selvittämisessä.

•  Epäsuhtaiset kannustimet, jotka estävät 
investoinnit muutokseen.

•  Ei sopimusta siitä, kuinka siirtymän tai 
muutoksen kustannukset hoidetaan.

TEKNOLOGIA

•  Ei riittävästi systeemisiä lähestymistapoja, 
jotka yhdistävät käyttäytymisen, 
infrastruktuurin ja teknologian.

•  Julkiset ja yksityiset investoinnit 
muutosteknologioihin puuttuvat.

•  Kannustimet ja investoinnit teknologia - 
vetoiseen tehokkuuden parantamiseen 
puuttuvat.
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kun toiminnasta voi seurata taloudellisia mah-
dollisuuksia – tai tilaisuutta kasvuun. 

Silti tavoittelemamme muutoksen siirtymäkus-
tannukset ovat merkittäviä –itse asiassa valtavia 
– aivan kuten passiivisuuden kustannukset. On 
rakennettava uutta infrastruktuuria ja uusia ver-
kostoja, liiketoimintamalleja on luotava uudel-
leen ja kokonaisia toimialoja (sekä niiden tarjo-
amia työpaikkoja) on uusittava ja mukautettava, 
jotta ne palvelevat yhteiskuntaa kestävämmin. 
Todellisen siirtymän vaatimien kustannusten 
myöntäminen on oleellinen osa suunnitelmaa 
siitä, kuinka lähestymme muutosta. Se on rat-
kaisevan tärkeää, jotta voimme toimia avoimesti 
ja tehokkaasti status quon vankimpien kannat-
tajien kanssa ja kumota heidän vastustuksensa 
visiomme edellyttämää edistystä kohtaan. 

MITÄ VOIMME OPPIA VIIME 
VUOSIKYMMENESTÄ?
Ehkäpä viimeisen kymmenen vuoden tärkein 
opetus on se, että tapa jolla reagoimme kriisiin 
vaikuttaa syvällisesti siihen, kuinka toivumme 
kriisistä pitkällä aikavälillä. Reagointitapaan liit-
tyvät prioriteetit määrittävät toipumistulokset. 
On rohkaisevaa nähdä kuinka monet valtiot ym-
päri maailmaa puhuvat pandemian jälkimainin-
geissa siitä, kuinka nyt ”uudelleenrakennetaan 
paremmin ja pelastus- ja elvytyspaketit sovite-
taan muutospäämäärien laajempaan agendaan”. 

Pelkkä rahan pumppaaminen olemassa olevaan 
järjestelmään – vaikkakin yhteiskunnallisesti 
myönteisiin päämääriin – ei kuitenkaan riitä. 
Lyhytnäköisyys on nykyisten organisointimalli-
emme vääjäämätön seuraus: ilman muutoksia 
poliittisiin ja taloudellisiin kannustimiin koh-
taamme jatkossakin rampauttavia jännitteitä 
pitkäaikaisten vaatimusten ja lyhytaikaisten 
tuottojen välillä. Kapitalismin muodonmuutok-
sella, jonka toteuttavat sekä edistykselliset yri-
tys- että poliittiset johtajat, tulee olemaan mitä 
konkreettisin rooli pelin sääntöjen muuttami-
sessa ja yhden muutoksen merkittävimmän es-
teen ylittämisessä. 

Jokaisen poliittisen ympäristön muutoksen on 
yllettävä yksittäistä maata tai alueellista ryhmit-
tymää pitemmälle, jotta sillä voi olla todellista 
muutosvoimaa. Silti kansainvälistä yhteistyötä 
vastaan on viimeisen kymmenen vuoden ku-
luessa toistuvasti hyökätty ja sitä on välillä hor-
jutettu. Yritykset ovat katsoneet vierestä multi-
lateralismin murtumista, vaikka tällä on ollut 
negatiivisia vaikutuksia investointimahdolli-
suuksiin, vakauteen ja turvallisuuteen, samoin 
kuin innovaatioiden leviämiseen ja globaalin 
säätelyn yhdenmukaistumiseen. Maailman ve-
täytyessä alueellisempiin etu- ja vaikutuspiirei-
hin, kannustimet lyhytjänteisempään nollasum-
ma-hyödyn tavoitteluun lisääntyvät. Meidän on 
kumottava nämä trendit. Mikään niistä ei ole 
suotuisa monikansallisten yritysten menestyk-
selle. Yritysmaailma ei voi pitää kansallista tai 
kansainvälistä poliittista vakautta itsestäänsel-
vyytenä. Sen on pyrittävä puolustamaan ja edis-
tämään sitä aina kun mahdollista.

Sama pätee tietoon. Viime vuosikymmenen ku-
luessa ihmisten tietoekosysteemit ovat sirpaloi-
tuneet samalla kun polarisaatio ja 

eristäytyminen ovat tarjonneet hedelmällisen 
maaperän vaaralliselle virheellisen tiedon leviä-
miselle. Joillakin valtioilla on ollut vaikeuksia saa-
da kansalaiset hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
on pyritty hallitsemaan koronapandemiaa. Tämä 
kuvaa sirpaloituneen informaation kykyä luoda 
todellisia vaaratilanteita. Yhteisten yhteiskunnal-
listen faktojen rapautuminen uhkaa viimeaikaista 
edistystä kohti parempaa yleistä ymmärrystä ja 
tukea toimenpiteille, jotka pyrkivät vastaamaan 
kestävän kehityksen haasteisiin. Pyrkimykset li-
sätä yleistä luottamusta mediaan, asiantuntijoi-
hin ja instituutioihin ovat keskeisiä yhteiskunnan 
tukemissa muutoksissa. Samalla meidän on 
myönnettävä, että harhatiedon suosio johtuu 
osittain monien kokemista vaikeuksista ja tyyty-
mättömyydestä ympäri maailman. Puuttuminen 
jatkuvasti kasvavaan globaaliin eriarvoisuuteen 
on keskeistä pyrkimyksissämme lisätä yleistä 
luottamusta. 

MITÄ VOIMME TEHDÄ TOISIN?
WBCSD on tässä raportissa ehdottanut yrityksil-
le kolmea strategisen ajatustavan muutosta, joi-
den uskomme raivaavan tietä yhteisille pyrki-
myksillemme seuraavan vuosikymmenen 
kuluessa. Nämä ajattelutavan muutokset ovat 
olennaisia sille, kuinka liike-elämä tekee päätök-
siä. Kapitalismin malli, joka palkitsee todellista 
arvonluontia pitkällä aikavälillä, vaatii muutosta 
pelin sääntöihin ja etääntymistä lyhytjänteisestä 
päätöksenteosta. 

Parempi ymmärrys todellisen resilienssin luon-
teesta saa yritykset pohtimaan laajemmin niitä 
eri tekijöitä, joista yritysten pitkäaikainen menes-
tys riippuu. Se myös patistaa yrityksiä puuttu-
maan yhteiskunnallisiin trendeihin, kehitykseen 
ja käyttäytymiseen, joka uhkaa niiden pitkäai-
kaista menestystä. Uudistavampi lähestymista-
pa liiketoimintaan saa yritykset arvostamaan ja 
vaalimaan uudella tavalla niitä ekosysteemejä ja 
yhteisöjä, joista niiden menestys ja vakaus on 
riippuvainen. Nämä ajattelutavan säädöt saavat 
yritykset toimimaan todellisen muutoksen puo-
lesta. 

Tämän luvun loppuosassa hahmotamme, mitä 
yritysten on tehtävä menestyäkseen sen jälkeen, 
kun ne ovat päättäneet toimia. Selitämme miten 
makrotrendien tarkastelu, mahdolliset häiriöt ja 
kehittyvät innovaatiot auttavat ymmärtämään 
paremmin maailmaa, jossa toimimme. Tarjoamme 
myös katsauksen niistä eri tekijöistä, jotka mää-
rittävät onko toiminnalla edellytyksiä menestyä 
ja skaalautua – eli muutoksen olennaisista mah-
dollistajista, joiden kanssa yrityksen on toimitta-
va jatkossa tehokkaammin. Näitä ovat innovointi, 
investointi, ihmiset ja politiikka.

Suurin muutos lähestymistavassa on jo tapahtu-
nut. Ajan henki on viimein sisäistänyt kohtaa-
miemme haasteiden polttavuuden. Ja vaikka 
kaikki eivät ole yksimielisiä muutoksen tarpeelli-
suudesta, vastustajien asema heikkenee päivä 
päivältä. Yritykset voivat vaihtaa lähestymista-
paansa ja omaksua nämä muutoksen mahdollis-
tajat, jotka edistävät laajempaa yhteistyötä, kor-
keampia päämääriä ja ripeämpiä toimia 
paremman maailman puolesta.
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Yrityksillä on ratkaiseva rooli systeemisessä 
muutoksessa. Käsitys siitä, kuinka tämä muutos 
tapahtuu – joka on esitetty kaaviossa 12 – opas-
taa tarvittavien toimenpiteiden suhteen ja tuo 
ilmi sen, kuinka yritykset voivat edistää muutok-
sia harkitummin ja tehokkaammin saavuttaak-
seen Visio 2050:n päämäärät.

Ensinnäkin yritykset voivat pohjata kestävyys-
pyrkimyksensä vankkaan ymmärrykseen siitä, 
kuinka maailma muuttuu ja voi edelleen muut-
tua. Olennaisten makrotrendien, mahdollisten 
häiriöiden ja uusien innovaatioiden tarkastelu 
auttaa yrityksiä ennakoimaan, missä niiden pyr-
kimykset päätyvät vastatuuleen ja missä myötä-
tuuleen, missä ne voivat tehdä parempia inves-
tointeja ja missä kohtaa riskit saattavat vaatia 
huolellisempaa hallintaa.

Toiseksi yritykset voivat ydinosaamisensa ja 
muihin sidosryhmiin kohdistuvan vaikutusval-
tansa avulla hyödyntää muutoksen sisäisiä ja ul-
koisia mahdollistajia. Nämä kattavat innovoinnin 
ja teknologian, rahoituksen ja investoinnin, ihmi-
set ja kulutuksen, politiikan ja säätelyn. 

Viime vuosikymmen on ainakin opettanut meille 
sen, että maailmasta on tulossa yhä epäva-
kaampi ja että yritysten, valtioiden ja kansalais-
ten kestävyystavoitteet eivät voi käynnistää 
muutosta yksinään. Edistys vaatii jaettua tietoa, 
joka ohjaa kaikkien kolmen ryhmän yhteistä ja 
yhdenmukaista tahtoa ja toimintaa.

TODELLISUUTEEN 
PERUSTUVAN 
MUUTOKSEN 
LÄHTÖKOHDAT
Maailma muuttuu kaiken aikaa. Jotta onnistuisim-
me yrityksinä luomaan maailmasta kestävämmän, 
meidän on ymmärrettävä näitä muutoksia ajavat 
voimat ja ne vaikutukset, joita meidän pitää osata 
odottaa niiden saavan aikaan. Jotta muutosstra-
tegiamme ja ratkaisumme onnistuvat, meidän on 
pohjattava ne niihin teknologisiin, taloudellisiin, 
poliittisiin ja kulttuurisiin todellisuuksiin, jotka 
edesauttavan niiden toteutumista – ja edistystä 
Visio 2050 –tavoitteiden saavuttamisessa.

Emme pysty ennustamaan tulevaisuutta edes 
parhaina aikoina. Mutta voimme jopa tämän päi-
vän epävakaassa maailmassa tunnistaa voimat, 
jotka muokkaavat yhteisöjä, kulttuureja, talouksia 

ja yhteisöjä – ja ennakoida miten ne saattavat toi-
mia myötä- tai vastatuulina pyrkimyksillemme to-
teuttaa Visio 2050. Muutos riippuu kyvystämme 
löytää tapoja luovia vastatuulessa ja hyödyntää 
myötätuulia edistyksen vauhdittamiseksi.

Jotta pystymme kehittämään tehokkaita strate-
gioita tulevalle vuosikymmenelle, meidän on tar-
kasteltava terävänäköisesti, mihin suuntaan se 
saattaa kehittyä. Osa yritysten resilienssistä tule-
vaisuudessa riippuu niiden kyvystä ennakoida 
mahdollisia muutoksia toimintaympäristössä ja 
sopeutua niihin – samalla kun ne liittävät muutok-
set riskinhallinta-, tutkimus- ja tuotekehitys - sekä 
strategiaprosesseihin. 

Tukeakseen jäsentensä pyrkimyksiä tehdä suun-
nitelmia epävarman ja vasta esiin piirtyvän tulevai-
suuden varalle, tämä Visio 2050:n päivitetty versio 
kattaa selvityksen kaikkein merkittävimmistä po-
liittisista, ympäristöllisistä, sosiaalisista, teknolo-
gisista, taloudellisista ja säätelyvoimista, jotka 
saattavat vaikuttaa seuraavaan kymmeneen vuo-
teen ja jotka yritysten on otettava huomioon.

MAKROTRENDIT JA HÄIRIÖT
Meidän systeemistä muutosta koskevan käsityk-
semme mukaan makrotrendit ja innovaatiot kuulu-
vat suurimpiin järjestelmiin kohdistuviin voimiin. 
Makrotrendit voidaan edelleen jakaa kahteen ka-
tegoriaan: makrotrendeihin (jo nyt esiin piirtyvät 
trendit, joita voi ennustaa suhteellisen suurella to-
dennäköisyydellä, vaikkakin niiden vaikutukset 
ovat epäselvempiä) ja häiriöt (tapahtumat joiden il-
maantuminen on epävarmempaa, mutta joilla olisi 
merkittäviä vaikutuksia, esimerkiksi pandemiat, 
kansannousut ja transformatiiviset teknologiat). 

Jotkut makrotrendit, kuten väestörakenteen muu-
tos, on jo nivottu osaksi tulevaisuuttamme. Toiset, 
esimerkiksi yhteiskunnalliset reaktiot olemassa 
olevaan tai kasvavaan eriarvoisuuteen, ovat epä-
varmempia ja vahvat yhteiskunnalliset toimijat – 
kuten hallitukset ja yritykset – pystyvät vaikutta-
maan niihin. On ratkaisevan tärkeää, että yritykset 
näkevät itsensä vaikutusvaltaisina ja aktiivisina 
toimijoina, jotka sekä vaikuttavat lopputulemaan 
että ovat kiinnostuneita siitä. Niiden ei tulisi nähdä 
itseään vain matkustajina, joiden tehtävänä on 
pelkästään reagoida ja mukautua tapahtumiin. 
Tämä pätee myös häiriöihin, joiden vaikutuksia yri-
tykset voivat hillitä.

Kaikki shokit eivät ole ”mustia joutsenia”, joita on 
vaikea ennustaa ja joilla on suuret vaikutukset. 
Jotkut ovat ennustettavissa, kuten pandemia tai 
ilmaston lämpeneminen. Näissä tapauksissa 

SYSTEEMISEN MUUTOKSEN 
KÄYNNISTÄMINEN
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huolellinen etukäteissuunnittelu voi suuresti vähentää häiriön 
vaikutuksia. Toisia häiriötekijöitä taas yritykset voivat tavoi-
tella aktiivisesti, kuten transformatiivisia teknologioita tai 
uraauurtavaa lainsäädäntöä. 

Olemme selvitystyön tuloksena löytäneet 12 makrotrendiä, 
jotka mitä todennäköisimmin määrittävät, ja kymmenen mah-
dollista häiriötä, jotka saattavat määrittää yritysten globaalin 
toimintaympäristön tulevalla vuosikymmenellä. 
Koronapandemia osoittaa vahvasti, että villi kortti -häiriöitä 

KAAVIO 15: MAHDOLLISET ‘VILLI KORTTI’ HÄIRIÖT

FINANSSIKRIISI

KANSANNOUSUT JA 
VALLANVAIHDOKSET

PANDEMIA

ILMASTOKRIISIN 
”MINSKYN HETKI”

MERKITTÄVÄ 
KONFLIKTI

ENERGIASIIRTYMÄN 
KÄÄNNEKOHTA

TALOUDELLINEN
“SINGULARITEETTI”

BIOTEKNOLOGIAN 
BUUMI

YHTEISKUNNALLINEN 
”TECH LASH”

GLOBAALI VIHREÄN 
KEHITYKSEN OHJELMA

Kuinka paljon korona-
pandemia tulee mak-
samaan… pystymme-
kö toipumaan 
viisaasti… kuinka pys-
tymme kustantamaan 
seuraavan kriisin?

Eriarvoisuus syvenee ja 
johtaa siihen, että  
mielenosoitukset  
todennäköisesti yleis-
tyvät ja niistä tulee en-
tistä rajumpia. Millainen 
vaikutus niillä on? 

Terveyden hoito-
järjestelmät eivät ole 
valmistautuneita sel-
viämään pandemiasta 
ja vaikuttaa siltä, ettei-
vät useimmat taloudet-
kaan kykene siihen.

Ilmastonmuutokseen 
liittyvät vaarat, kustan-
nukset, raportointi ja 
sosiaalinen paine muut-
tavat yhdessä rahoitus-
virtojen suuntaa – mutta 
kuinka nopeasti?

Vakavan konfliktin uhka 
ei ole laantunut. Muun 
muassa verkkohyök-
käykset infrastruktuu-
riin vaikuttaisivat taval-
lisiin kansalaisiin 
konfliktin aikana.

Johtavatko markkina-
voimat siihen, että fos-
siilisten polttoaineiden 
kysyntä saavuttaa 
huippunsa ja energia-
siirtymä kiihtyy merkit-
tävästi?

Mitä tapahtuu, kun uu-
sia työpaikkoja ei voida 
luoda sinne missä työ-
paikkoja on tuhottu?

Elintarvikkeet, lääk-
keet ja materiaalit 
muuttuvat merkittä-
västi, kun synteettisen 
biologian valtava po-
tentiaali saadaan käyt-
töön.

Yhteiskunnat katkeroi-
tuvat vapaan teknolo-
gian todellisiin kustan-
nuksiin ja 
valtio varain ministeriöt 
tympääntyvät menetet-
tyihin verotuloihin ja kil-
pailun puutteeseen.

Kansalaisten vaati-
mukset kasvattavat 
painetta elvyttää ta-
loudet ja ekosystee-
mit, ilmaston tilan ja 
yhteisöt.

KAAVIO 14: TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ ILMAANTUVAT MAKROTRENDIT

VÄESTÖRAKENNE

SUKUPOLVEN VAIHDOS
Poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen ja 
innovointivalta vaihtuu suurilta 
ikäluokilta sukupolville X, Y and Z.

VÄESTÖN KASVU AASIASSA JA 
AFRIKASSA
Kasvavan vaurauden ja valtavien 
megakaupunkien ylläpito rasittaa 
niukkoja resursseja. Muuttoliike luo 
poliittisia haasteita.

TEKNOLOGIA

AUTOMAATIO VAIKUTTAA KAIKKIIN 
TOIMIALOIHIN JA MAIHIN
Automaatio muuttaa ihmisten elämää, 
teollisuutta ja talouksia: odotettavissa on 
kasvua ja sekasortoa.

DATAFIKAATIO – SEKÄ HYVÄSTÄ  
ETTÄ PAHASTA 
Meistä tulee fiksumpia, tehokkaampia ja 
valvotumpia. Datafikaation hyödyillä 
tehon ja tuottavuuden suhteen on 
kuitenkin hintansa.

YMPÄRISTÖ

POLITIIKKA

POLARISAATIO JA RADIKALISAATIO 
NOUSUSSA 
Suurisuuntainen tyytymättömyys ruokkii 
radikaaleja vaihtoehtoja, jotka edustavat 
paitsi kasvavaa nationalismia myös 
ekologisia Green New Deal –aatteita.

GEOPOLIITTINEN EPÄVAKAUS
Heikentynyt multilateralismi ja 
heikentyneet kansallisvaltiot vähentävät 
vakautta kaiken aikaa.

TALOUS

LYHYTAIKAINEN KRIISI, 
PITKÄAIKAINEN HIDASTUMINEN
Aiemmat ali-investoinnit, heikko 
kysyntä, alhainen tuottavuus – ja kaiken 
huipuksi pandemia – muovaavat 
hataran maailmantalouden.

GLOBALISAATION HUIPPU JA 
AASIAN NOUSU
Kysynnän ja vallan kääntyminen itään 
luo kilpailevia ryhmittymiä ja 
resurssinationalismia. 

KULTTUURI

POSTMATERIALISMI: ASENTEET JA 
ELÄMÄNTYYLIT ERIYTYVÄT
Muuttuvat tavoitteet ja pandemian 
luomat tottumukset auttavat 
tilauspalvelumalleja leviämään 
kaikkialle maailmaan.

KULTTUURISODAT YLTYVÄT
Kulttuuriset törmäykset (nuori-vanha, 
maaseutu-kaupunki, rikas-köyhä) 
voimistavat polarisaatiota, joka 
puolestaan ruokkii törmäyksiä. 

todella tapahtuu – ja että niillä on perustavanlaatuisia ja to-
dennäköisesti pitkäaikaisia seurauksia yhdessä muiden 
(usein kiihtyvien) nykytrendien kanssa.

Selvityksemme makrotrendeistä, häiriöistä ja koronapande-
mian pitkäaikaisvaikutuksista on esitetty yksityiskohtaisesti 
kahdessa Visio 2050 -katsauksessa, jotka ilmestyivät touko-
kuussa 2020: Macrotrends & Disruptions Shaping 2020-
2030 sekä The Consequences of COVID-19 for the Decade 
Ahead. Kaikista 12 makrotrendistä ja kymmenestä häiriöte-
kijästä on esitetty yhteenveto kaavioissa 14 ja 15.

ILMASTONMUUTOKSEN KASVAVAT 
VAIKUTUKSET
Yleistyvät ja yhä rankemmat sään 
ääri-ilmiöt aiheuttavat enemmän haittaa 
suuremmalla määrälle ihmisiä ja niitä on 
koko ajan vaikeampi sivuuttaa. 

PAIKALLINEN SAASTUMINEN, YMPÄ  
RISTÖN PILAANTUMINEN JA NIUK 
KUUS VAUHDITTAVAT INNOVAATIOITA 
Ihmiset kärsivät menetyksistä, 
epä vakau desta ja jopa kodittomuudesta, 
mikä edistää innovointia.
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SYSTEEMISEN MUUTOKSEN KÄYNNISTYS JATKUU

INNOVAATIOT
Innovaatiot ovat tärkeitä paineistajia, jotka ky-
kenevät laukaisemaan systeemisen muutoksen. 
Tämä korostuu Visio 2050 -poluissamme, joissa 
kaikissa edistys riippuu transformatiivisista in-
novaatioista.

Sen lisäksi, että innovaatiot ovat ratkaisevan 
tärkeitä edistykselle muutospoluilla, ne muo-
vaavat makrotrendien ja häiriöiden tapaan laa-
jempia järjestelmiä, joissa meidän on toimittava 
Visio 2050:n tavoitteiden hyväksi.

Innovaatioita tapahtuu joka päivä kaikkialla maa-
ilmassa. Tällä hetkellä on olemassa useampia niin 
kehittyneitä innovaatioita, että niiden voi miltei 
varmasti olettaa muovaavan seuraavaa vuosi-
kymmentä. Olemme tarkastelleet näitä vaikutus-
valtaisia innovaatioita Visio 2050 -katsauksessa  
Innovations That Could Shape and Transform 
2020-2030, Se esittelee 25 innovaatiota, jotka on 
jaettu kolmeen kategoriaan: teknologisiin, sosi-
aalisiin ja liiketoimintainnovaatioihin.

Muutos on harvoin yhden ainoan innovaation tu-
losta. Yleensä se saa alkunsa, kun useat eri inno-
vaatiot yhdenmukaistuvat ja yhdistyvät sosiaali-
siin olosuhteisiin ja muuttavat elämän tapamme. 
Tällä tavoin innovaatioilla on kerrannaisvaikutuk-
sia, joita on vaikea kuvitella siinä vaiheessa, kun 
ne otetaan käyttöön. Kaikki näistä innovaatioista 
eivät kohdistu ratkaisemaan kestävyyshaasteita. 
Itse asiassa tässä vaiheessa monilla saattaa olla 
positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia pyrkimyk-
siimme toteuttaa Visio 2050. Ne eivät myöskään 
riitä täyttämään kaikkia innovointiaukkoja, joita 
löytyy muutospoluiltamme. On kuitenkin ratkai-
sevan tärkeää kyetä tunnistamaan valmistumai-
sillaan olevat innovaatiot. Näin voimme löytää 
mahdollisia innovaatioyhdistelmiä, jotka saattai-
sivat auttaa meitä selvittämään tähän saakka rat-
kaisemattomat haasteet.

MAKROTRENDIEN, HÄIRIÖIDEN JA INNOVAA
TIOIDEN HUOMIOIMINEN STRATEGIOISSA
Edistys Visio 2050 –muutospoluillamme riippuu 
monista eri panoksista järjestelmään. 
Makrotrendit, häiriöt ja innovaatiot, joita selvite-
tään Visio 2050 -katsauksissa, tarjoavat yrityk-
sille ja WBCSD:lle yleiskuvan eräistä systemaat-
tisesti merkittävimmistä paineista, jotka 
muovaavat seuraavaa kymmentä vuotta. 
Olemme ottaneet nämä huomioon määritelles-
sämme uusia Visio 2050 –polkuja. Säännölliset 
kertaukset siitä, kuinka nämä ja muut makrot-
rendit ja innovaatiot kehittyvät yhteiskunnassa 
ovat kuitenkin olennaisia, jos aiomme edistää 
polkuja jatkossakin.

Varhaisimman aloitusajan määritys 
(forward-scanning) on yhä tärkeämpi osa yritys-
ten kykyä tuottaa pitkän aikavälin arvoa. 
Esimerkiksi sen tarkasteleminen, kuinka ulkoi-
set tekijät vaikuttavat yrityksen päämääriin ja 
tarjontaan on ratkaisevan tärkeää yrityksen re-
silienssin tukemiselle. Se parantaa riskinhallin-
taprosesseja, hyödyttää skenaariosuunnittelua 
ja vahvistaa olennaisuusarviointeja. 
Varhaisimman aloitusajan määritys auttaa myös 
tuomaan ilmi, miten yritykset voivat tukea posi-
tiivisia yhteiskunnallisia trendejä, vastustaa nii-
tä, jotka ovat visiomme tiellä, ja ohjata yhteis-
työtä ja investointia innovaatioihin, joita 
visiomme edellyttää.
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MUUTOKSEN 
MAHDOLLIS-
TAMINEN 
Visio 2050:n muutospolut määrittävät yrityk-
sille ratkaisevia toimintakenttiä, jotka tukevat 
niitä muutoksia, joihin meidän on ryhdyttävä 
seuraavan vuosikymmenen kuluessa saavut-
taaksemme ohjelman päämäärät. Jotkut toi-
menpiteet edustavat sitoumuksia, joita yri-
tykset voivat tehdä muuttaakseen prosesseja 
ja menettelytapoja omissa organisaatiois-
saan. Toiset taas keskittyvät vaikuttamaan 
useampaan ulkoiseen tekijään, jotka mahdol-
listavat muutoksen.

Selvitämme muutosta ja sen mahdollistajia kos-
kevan ymmärryksemme avulla neljä tärkeää 
vuorovaikutusaluetta yrityksen ja ympäröivän 
maailman välillä. Näillä kentillä yritys voi auttaa 
luomaan ja muokkaamaan markkinoita, edistää 
muutoksia käyttäytymisessä ja toteuttaa sys-
teemistä muutosta.

Yritysmaailma on perinteisesti pitänyt näitä mahdollistajia kenttinä, jotka 
vaikuttavat yritystoimintaan pikemmin kuin tunnistanut laajan ja usein ak-
tiivisen keskinäisen riippuvuussuhteen. Yritykset voivat valita, mitä tekno-
logioita ne ottavat käyttöön tai omaksuvat. Yritykset vaikuttavat kysyn-
tään yhtä paljon kuin kysyntä vaikuttaa yrityksiin. Liike-elämä voi myös 
aktiivisesti investoida uusien markkinoiden luomiseen. Ja yritykset ovat jo 
pitkään pyrkineet vaikuttamaan siihen poliittiseen ympäristöön, jossa ne 
toimivat. On aika lopettaa pohdinta siitä, kuinka nämä kentät rajoittavat 
yritystoimintaa ja sen sijaan keskittyä siihen vaikutusvaltaan, jonka kautta 
yritys voi hyödyntää näitä mahdollistajia muutoksen hyväksi.
Yhdeksän polkumme kattamat muutokset ja toimenpiteet voidaan saavut-
taa vain mikäli yritykset hyödyntävät omia vahvuuksiaan, kykyjään, luo-
vuuttaan, ulottuvuuttaan ja ääntään vaikuttaakseen näihin neljään mah-
dollistaja-kenttään Visio 2050 -tavoitteiden hyväksi. Tämä osa raportista 
tarjoaa monialaisen näkökulman innovoinnin ja teknologian, rahoituksen ja 
investoinnin, yksilöiden ja kulutuksen, sekä politiikan ja säätelyn merkityk-
seen. Se kuvaa myös sitä, kuinka yritykset voivat lähestyä näitä muutok-
sen mahdollistajia ja luoda niiden avulla edistystä ja muutoksia tehok-
kaammin – eli Visio 2050 -tavoitteiden vaatimalla vauhdilla ja 
mittakaavassa.

INNOVOINTI JA 
TEKNOLOGIA 

IHMISET JA 
KULUTUS

RAHOITUS JA 
INVESTOINTI 

POLITIIKKA JA 
SÄÄTELY 

NÄMÄ KENTÄT OVAT: 
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INNOVOINNIN JA TEKNOLOGIAN

MIKSI SILLÄ ON VÄLIÄ? 
Muutospolkumme Visio 2050:n toteuttamiseksi 
kattavat joukon valtavia haasteita. Innovaatiot 
ja teknologiat ovat keskeisessä roolissa monien 
niistä ratkaisemisessa.

Innovointi – uusien ideoiden toteuttaminen ar-
von luomiseksi – on elintärkeää Visio 2050:n ta-
voitteiden saavuttamiselle. Tämä ei päde vain 
tuotteisiin vaan myös prosesseihin, hallintoon ja 
liiketoimintamalleihin samoin kuin rahoitukseen, 
politiikkaan ja koko yhteiskuntaan. Teknologia 
on usein innovaation tuotos, mutta se on myös 
keino vauhdittaa innovointia. Termi viittaa työ-
kaluihin, koneisiin ja prosesseihin, jotka luovat 
arvoa tai ratkaisevat ongelmia.

Innovoinnin nykyvauhti on ennennäkemätöntä 
ja sitä kutsutaan jopa ”neljänneksi teolliseksi 
vallankumoukseksi”. Aiemmat merkittävät inno-
vointikaudet ovat tuoneet mukanaan massiivisia 
vaikutuksia sekä hyvässä että pahassa. Vaikka 
menneet teolliset vallankumoukset ovat hyö-
dyttäneet suuresti ihmiskunnan kehitystä ja 
tuoneet mukanaan vaurautta, niillä on sosiaali-
nen ja ympäristöllinen hintansa. Kuinka voimme 
varmistaa sen, ettemme jatkossa sorru saman-
laisiin virheisiin? Kuinka voimme käyttää inno-
vaatioita ratkaisemaan Visio 2050:n ytimessä 
olevat valtavat haasteet ja samaan aikaan vält-
tää uusien teknologioiden usein aiheuttamat 
negatiiviset vaikutukset? 

Teknologiat eivät ole itsessään hyviä tai pahoja. 
Niiden vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäris-
töön ovat niiden sovellusten – miten niitä käyte-
tään – ja näistä aiheutuvien tahattomien seu-
rausten yhdistelmä. Jopa silloin kun tarkoitus 
on hyvä, kielteiset vaikutukset käyvät usein käsi 
kädessä myönteisten kanssa. Esimerkiksi teko-
äly saattaa vahvistaa rotu- tai sukupuoliennak-
koluuloja.48 Tiedonjanoiset digiteknologiat ku-
luttavat merkittäviä määriä energiaa.49 Ja 
automaatio saattaa viedä paljon työpaikkoja ja 
elinkeinoja tehostaessaan tuottavuutta.50 

Negatiivisten seurausten riskistä huolimatta in-
novatiivisia ideoita ja teknologioita tarvitaan ki-
peästi selvittämään maailman hankalimpia ongel-
mia. Kuinka pystymme vapauttamaan 
yhteiskunnan hiilestä? Miten voimme hoitaa ja eh-
käistä sairauksia tasa-arvoisesti? Kuinka ratkai-
semme jo ilmaantuneet tahattomat seuraukset 
kuten virheellisen tiedon levittämisen?

MITEN YRITYKSET VOIVAT KANTAA  
KORTENSA KEKOON TEHOKKAIMMIN
Innovaatioprosessit, jotka huomioivat sosiaali-
set ja ympäristövaikutukset sekä ennakoivat ja 
välttävät tahattomia negatiivisia seurauksia, 
eivät hyödytä pelkästään yhteiskuntaa vaan 
johtavat myös resilientimpiin ja kestävämpiin 
liiketoimintamalleihin. Miten yritykset voivat 
valjastaa tämän tyyppiset innovaatiot?

Jopa niiden yritysten, joilla on maailmankuuluja 
innovointiprosesseja ja monien miljardien tutki-
mus- ja tuotekehitysbudjetteja, kannattaa tut-
kailla, missä määrin niiden kehitteillä olevat in-
novaatiot voivat edistää yhteiskunnan 
resilienssiä tulevaisuudessa. Alle on listattu joi-
takin merkittävimpiä tapoja, joilla yritykset voi-
vat taata, että niiden innovointi käynnistää muu-
tosta kohti Visio 2050:n tavoitteita. Samalla on 
huolehdittava tarkasti siitä, etteivät ne kärjistä 
olemassa olevia tai luo uusia ongelmia.

PIDÄ MIELESSÄ SOSIAALISET JA YMPÄRIS-
TÖLLISET TAVOITTEET JA SEURAUKSET KOKO 
INNOVOINTIPROSESSIN AJAN
Yritysten tulisi innovointimatkan alusta lähtien 
asettaa tavoitteita sosiaalisten ja ympäristöongel-
mien ratkaisemiseksi. Niiden pitäisi ennakoida ja 
puuttua kaikkiin vaikutuksiin, joita uudet teknolo-
giat, tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit saatta-
vat luoda. Innovointiprojektien tulisi pystyä saa-
vuttamaan kunnianhimoisia sosiaalisia ja 
ympä ris tötavoitteita taloudellisten tavoitteiden li-
säksi. Yritykset voivat päästä alkuun tässä asetta-
malla innovointiprosessille selkeät päämäärät, jot-
ka kytkeytyvät yrityksen tarkoitukseen ja joihin 
lasketaan mukaan sosiaaliset ja ympäristövaiku-
tukset. Sen jälkeen selvitetään taustat asianmu-
kaisella huolellisuudella, jotta voidaan ennustaa ja 
hillitä tuotteen mahdollisia tahattomia vaikutuksia 
sen koko elinkaarella ja pitkällä aikavälillä. Yritys-
ten tulee myös pystyä hyväksymään paremmin 
epäonnistuminen ja olla valmiita pysähtymään ja 
arvioimaan uudelleen ideat, joilla on osoitettu ole-
van merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.

Ihmislähtöisen lähestymistavan omaksuminen 
suunnitteluun saattaa auttaa määrittämään rat-
kaistavan ongelman kokonaisvaltaisemmin. 
Tällöin fokus laajenee kustannuksista ja laadus-
ta kattavampaan kuvaan siitä, miltä onnistunut 
innovaatio näyttää. Prosessin olennaisten si-
dosryhmien konsultointi ja aktiivinen yhteistyö 

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN 

KAUTTA
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heidän kanssaan – mukaan lukien aliedustetut 
ryhmät – saattavat auttaa yrityksiä ymmärtä-
mään mahdollisia ongelmia ja puuttumaan niihin 
varhaisessa vaiheessa.

AVAA INNOVOINTIPROSESSI LUODAKSESI 
TOIMITUSKETJUSTA, TOIMIALASTA JA 
JÄRJESTELMÄSTÄ KESTÄVÄMPIÄ  
JA RESILIENTIMPIÄ
Yhteistyö ja osallistaminen koko yrityksen, ar-
voketjun, toimialan, maan ja yhteiskunnan eri 
osien laajuudelta – ja kumppaneiden kuten asi-
akkaiden, toimeksisaajien, startup -yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa – voi auttaa yrityk-
siä tunnistamaan tilaisuuksia innovoinnille, rat-
kaisujen kehittämiselle ja testaamiselle. Se 
saattaa myös auttaa yrityksiä skaalaamaan in-
novaatiot ja puskea ne osaksi valtavirtaa. 
Toimeksisaajien ja asiakkaiden tuominen mu-
kaan innovaatiomatkalle auttaa myös takaa-
maan sen, että teknologiat ovat resilienttejä, 
kestäviä ja jopa uudistavia koko arvoketjun pi-
tuudelta. Julkisella vallalla on aina ollut ratkaise-
va roolia kunnianhimoisimman innovoinnin joh-
tamisessa ja rahoituksessa. Kiinteämpi 
yhteistyö yritysten ja valtionhallinnon kesken 
monien innovaatiohaasteiden osalta, sekä pien-
ten että suurten, auttaa luomaan ja yhdenmu-
kaistamaan sekä yrityksiä että yhteiskuntaa 
hyödyttäviä innovaatioita.

LUO TEHOKKAITA TEKNOLOGIAN 
HALLINTAMEKANISMEJA
Yritysten on tunnistettava odotettavissa olevat 
vaikutukset ja mahdolliset tahattomat seurauk-
set jo suunnitteluvaiheessa luodakseen luotta-
musta ja hyödyntääkseen teknologian koko po-
tentiaalin. Sen lisäksi niiden on valvottava itse 
vaikutuksia toimeenpanovaiheessa ja tarvit-
taessa puututtava niihin. Yritysten täytyy ryhtyä 
( ja liittyä) koko toimialan laajuisiin pyrkimyksiin 
luoda ohjenuorat uusille teknologioille, ymmär-
tää mitä tapahtuu reaaliajassa ja korjata tarvit-
taessa suuntaa yhteistyössä kaikkien 

sidosryhmien kanssa. Kun yritykset johtavat ja 
edesauttavat hallinnointia, niillä on tilaisuus en-
nakoida tulevia riskejä ja haasteita, rakentaa 
vahvoja suhteita sidosryhmiin sekä avata ovia 
uuteen yhteistyöhön. 

VALMISTA IHMISET TYÖSKENTELEMÄÄN 
UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN PARISSA
On olennaisen tärkeää kouluttaa ihmiset työs-
kentelemään uusien teknologioiden parissa, jot-
ta voidaan taata nykyisten ja tulevien teknolo-
gisten mullistusten tasa-arvoiset seuraukset. 
Yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjo-
ta suuri osa yhteiskunnan tarvitsemista taidois-
ta ja koulutuksesta. Niiden tulee antaa johdolle, 
työntekijöille ja asiakkaille tietoa ja taitoa sovel-
taa uusia teknologioita tavoilla, jotka hyödyntä-
vät niiden edut mutta välttävät riskit ja haitat. 
Yritykset voivat esimerkiksi auttaa viranomaisia 
ja koulujärjestelmiä tunnistamaan ensisijaiset 
uudet taidot ja kehittämään uusia malleja opet-
taa niitä. Sisäisesti yritysten on oltavat kiinteäs-
sä vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa, 
annettava heille mahdollisuus hyötyä uudesta 
teknologiasta ja kannustettava heitä siihen.
Koulutuksen ja tuen tarjoaminen ei yksin riitä. 
On yhtä tärkeää viestiä avoimesti työntekijöiden 
kanssa ja kertoa rehellisesti odotettavista ole-
vista vaikutuksista, haasteista ja mahdollisuuk-
sista, jotka kytkeytyvät uusiin teknologioihin, 
sekä auttaa käyttäjiä keksimään uusia rooleja, 
joita teknologiat mahdollistavat.

TUO TOIMEKSISAAJAT JA 
ASIAKKAAT MUKAAN 
INNOVOINTIIN. SE AUTTAA 
TAKAAMAAN SEN, ETTÄ 
TEKNOLOGIAT OVAT 
RESILIENTTEJÄ, KESTÄVIÄ JA 
JOPA UUDISTAVIA KOKO 
ARVOKETJUN PITUUDELTA.
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MIKSI SILLÄ ON VÄLIÄ? 
Edistyminen Visio 2050 -muutospoluilla vaatii 
merkittäviä investointeja: esimerkiksi uutta 
infrastruktuuria, uusien liiketoimintamallien 
skaalausta ja olennaisten teknologioiden ke-
hittämistä.

Kansainvälisellä finanssijärjestelmällä on oivat 
mahdollisuudet rahoittaa kaikki tarvitut muutok-
set,51 mutta meidän on siirrettävä olennaisessa 
määrin rahoitusta toiminnasta, joka ei edistä 
kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta, toimin-
taan, joka edistää sitä.52

Rahoituksessa on merkittävä aukko kestävän ke-
hityksen osalta erityisesti kehitysmaissa.53 Tällä 
hetkellä monet kestävän investoinnin mahdolli-
suudet nähdään vaikeina rahoituksen kannalta 
monesta syistä, joita ovat esimerkiksi: niihin liit-
tyy suuremmalla todennäköisyydellä epävarmoja 
teknologioita; ne sijoittuvat maantieteellisesti 
riskialttiimpiin kohteisiin; ne eivät ole yhtä skaa-
lautuvia ja niillä on pitemmät takaisinmaksuajat. 

Vaikka valtiojohtoisella politiikalla ja kannusti-
milla saattaa olla tässä merkittävä rooli, yrityk-
set voivat omalla toiminnallaan edistää merkit-
tävästi kestävämpää rahoitusta joko valtion 
tuella tai ilman sitä. Finanssijärjestelmä on yhä 
tietoisempi kestävän rahoituksen tarjoamasta 
tilaisuudesta, halukkaampi tarttumaan siihen ja 
ottamaan käyttöön uusia kannustimia edesaut-
taakseen rahoitusvirtoja. 

Aika alkaa viimein olla tähän kypsä. Se näkyy 
esimerkiksi vihreinä, sosiaalisina ja kestävissä 
obligaatioina, kestävän kehityksen päämäärien 
yhä kasvavana suosiona kriteerien suhteen, 
sekä sellaisina uusina raportoinnin viitekehyksi-
nä kuin suuryritysten TCFD-toimikunta (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures). 

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN 

RAHOITUKSEN JA INVESTOINNIN 
KAUTTA
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MITEN YRITYKSET VOIVAT KANTAA KORTEN
SA KEKOON KAIKKEIN TEHOKKAIMMIN?
Visio 2050 -päämäärien saavuttamiseksi on 
olennaisen tärkeää löytää tapoja, joilla yrityk-
set voivat kohdistaa investointeja sosiaalises-
ti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviin 
tarkoituksiin. Mitä yritykset voisivat tehdä toi-
sin rahoituksen ja investointien suhteen?

Koska finanssijärjestelmän pinttyneet arvot ja 
säännöt eivät tätä nykyä onnistu huomioimaan 
ulkoisvaikutuksia, järjestelmällä on taipumus 
kannustaa lyhyen aikavälin hyötyjä pitkän aika-
välin resilienssin ja tuoton kustannuksella – eli 
arvon riistämistä todellisen arvonluonnin sijaan. 
Jos tilanne ei muutu, emme pysty rahoittamaan 
Visio 2050:n edellyttämää innovointia ja infra-
struktuuria. Alle on koottu joitakin merkittävim-
piä tapoja, joilla yritykset kaikilla sektoreilla voi-
vat osaltaan auttaa finanssijärjestelmää 
muuttamaan prioriteettejaan. Nämä tavat ovat 
kiinteästi kytköksissä suosittelemaamme yritys-
toimintaan ( ja niitä tukeviin poliittisiin tavoittei-
siin), jotka muuttavat ja uudelleen luovat kapita-
lismia laajemmassa mittakaavassa.54 

YMMÄRRÄ, KEHITÄ JA HYÖDYNNÄ KESTÄVIÄ 
RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA
Yritysten tulisi etsiä kestäviä rahoitusvälineitä, 
jotka sopivat niiden tavoitteisiin. Nykyiset tuot-
teet kattavat vihreitä, sosiaalisia ja kestävän ke-
hityksen tavoitteiden mukaisia obligaatioita 
sekä uusiutuvia lainalimiittejä, jotka sitovat lai-
naehdot ympäristötuloksiin tai tarjoavat vero-
kannustimia todennetusti vihreille projekteille.
Jos olemassa oleva tarjonta ei täytä tarpeita, 
yritykset voivat olla yhteydessä pääomasijoitta-
jiin ja yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa 
luoda uusia kestäviä vaihtoehtoja. Julkisen ja 
yksityisen sektorin välinen yhteistyö on usein 
tehokas väylä tukea yhteiskunnallisesti hyödylli-
siä tarkoituksia – esimerkiksi yhdistettyjen ra-
hoitusmekanismien kautta. Tähän liittyy myös 
matalampi riski yksityisten sijoittajien kannalta.

KESKUSTELE SIJOITTAJIEN KANSSA JA 
TARJOA HEILLE TIETOISTEN PÄÄTÖSTEN 
VAATIMAA INFORMAATIOTA
Markkinamme eivät tällä hetkellä yhdistä riskejä, 
tuottoa ja kestävää kehitystä toisiinsa.
Viestintää ja yhdenmukaisuutta yritysten ja si-
joittajien välillä on vahvistettava, jotta ratkaisuja 
voi rahoittaa, resurssoida ja skaalata. Yritykset 
voivat vastata tähän haasteeseen tarjoamalla 
sijoittajille tietoa siitä, kuinka ne lähestyvät ja 
hallinnoivat kestävyyskysymyksiä – ja kuinka ne 
olettavat tämän muovaavan pitkän aikavälin me-
nestystään. Tämä tulisi esittää yhdenmukaiste-
tulla tavalla, joka sisältää tietoa seuraavista 
asioista: yritysten strategisesta resilienssistä, 
differentaatiosta, kehityksestä ja suunnittelus-
ta, riskien hallinnasta ja niihin vastaamisesta, 
hallintoprosesseista ja -käytännöistä sekä suo-
rituskyvyn mittareista ja mitoista – mukaan lu-
kien kestäviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä 
rahoitusraportointi (esimerkiksi investointikus-
tannukset, operatiiviset menot, tutkimus ja ke-
hitys, myynnin tuotto, kasvupotentiaali).

MUUTOSTEN AJAMINEN 
FINANSSIJÄRJESTELMÄN SÄÄNTÖIHIN
Yritysten tulisi toimia päätöstentekijöiden, sää-
telijöiden ja laajempien toimialaryhmien kanssa 
ajaakseen politiikkaa, joka luo parempia toimin-
taedellytyksiä kestäville investoinneille. Näitä 
ovat esimerkiksi hiilen hinnoitteluhankkeet, yh-
denmukaistetut ESG (ympäristö- ja sosiaaliseen 
vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät)-rapor-
tointivaatimukset, kannustimien ja tukien uudel-
leenarviointi sekä päivitetty lähestymistapa (tai 
tulkinta) luottamushenkilötoimintaan, jossa ote-
taan huomioon kaikki sidosryhmät. 

Yritysten on myös tuettava ja kannatettava tilin-
päätössääntöihin muutoksia, jotka auttavat niitä 
arvioimaan kestävien hankkeiden nettonykyar-
von ja riskiprofiilin oikeudenmukaisemmin ja an-
tamaan enemmän painoa pitkän aikavälin kan-
nattavuudelle ja resilienssille.

SISÄISTEN KASSAVIRTOJEN KOHDISTAMINEN 
KESTÄVÄMPIIN TULOKSIIN
Yritysten tulisi tarkastella uudelleen rahankäyt-
töään. Niiden tulisi punnita pääomamenojen 
sekä tutkimus- ja tuotekehittelyinvestointien si-
säistä kohdistumista hyödyntämällä yksityis-
kohtaista tietoa sosiaalisista ja ympäristökus-
tannuksia, hyödyistä, riskeistä ja 
mahdollisuuksista.

Esimerkiksi sisäistä hintaa hiilelle voidaan käyt-
tää takaamaan se, että ilmastovaikutukset ote-
taan huomioon projektivaihtoehtojen kustan-
nus-hyötyanalyysissa.

Yritysten tulisi käyttää samanlaisia kriteerejä ar-
vioimaan rahoitusvarojaan, investointejaan ja 
hankintojaan. Niiden pitäisi varmistaa, että in-
vestoitu raha hyödynnetään edistämään kestä-
vää muutosta kestävien tuotteiden, palvelujen 
tai infrastruktuurin kautta.

FINANSSIJÄRJESTELMÄN 
VAKIINTUNEET ARVOT JA SÄÄNNÖT 
EIVÄT NYKYISIN ONNISTU 
HUOMIOIMAAN 
ULKOISVAIKUTUKSIA. SIKSI NIILLÄ 
ON TAIPUMUS KANNUSTAA LYHYEN 
AIKAVÄLIN HYÖTYÄ PITKÄN 
AIKAVÄLIN RESILIENSSIN JA 
TUOTON KUSTANNUKSELLA. 
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MIKSI SILLÄ ON VÄLIÄ? 
Viime kädessä maailma, jossa yli yhdeksän mil-
jardia ihmistä voi hyvin maapallon kestokyvyn 
rajoissa, riippuu ihmisten tekemistä valinnois-
ta ja siitä, kuinka he toteuttavat niitä. Jokainen 
meistä voi ja jokaisen tulee edistää muutosta.

Ihmisten arvoilla ja toiminnalla on väliä. Me olem-
me niitä, jotka loppujen lopuksi panevat toimeen 
monet niistä ratkaisuista, jotka edistävät Visio 
2050:n edellyttämiä muutoksia. Kuluttajina ihmi-
set voivat auttaa käynnistämään muutoksen tai 
estämään sen esimerkiksi sillä, missä he päättä-
vät asua, mitä he syövät ja ostavat, kuinka he 
hankkiutuvat eroon jätteestä ja liikkuvat paikasta 
toiseen. Kansalaisina ihmiset voivat omaksua tai 
hylätä uusia ideoita, osallistua paikallisten yhtei-
söjen toimintaan sekä kannattaa tai vastustaa ta-
sa-arvoista ja edistyksellistä lainsäädäntöä. 
Työntekijöinä ihmiset tekevät lukuisia päätöksiä 
päivittäisissä rooleissaan ja voivat vaikuttaa 
työnantajiin niin että nämä tekevät koko organi-
saation laajuisia muutoksia. Mikäli heillä on pää-
omaa, ihmiset voivat tehdä tietoisia päätöksiä sii-
tä, kuinka he sijoittavat sen. Meidän on kuitenkin 
huomattava, että ihmisten välillä on valtava eriar-
voisuus sen suhteen, millaiset mahdollisuudet 
heillä on vaikuttaa ja tehdä valintoja. Noin puolet 
elämäntapaan liittyvistä kasvihuonekaasupääs-
töistä juontaa juurensa rikkaimpaan kymmeneen 
prosenttiin maailman väestöstä.53 Ja mitä enem-
män ihmiset vaurastuvat, sitä suuremmaksi hei-
dän ympäristöjalanjälkensä paisuu,54 vaikka heis-
tä tulee ympäristötietoisempia.55 Tämä 
tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, joilla on suurin 
kyky edistää muutosta kohti kestävämpiä elä-
mäntapoja ja valintoja ovat myös niitä, joiden 
elämäntapa on todennäköisimmin kaikkein kes-
tämättömintä.

Yleensä ottaen useimmat ihmiset ympäri maail-
maa haluavat elää kestävästi.57 sekä kiinnostus 
terveyttä, hyvinvointia, elämänlaatua ja itsensä 
toteuttamista kohtaan ovat nousussa. Tästä 
huolimatta monet systeemiset tekijät estävät 
ihmisiä valitsemasta kestävämpää 

elämäntapaa; esimerkiksi miljoonat ihmiset ei-
vät vieläkään pysty toteuttamaan perustarpei-
taan, joiden tyydyttäminen tulee toki aina ole-
maan etusijalla. Lisäksi kestävien vaihtoehtojen 
ja luotettavan tiedon puute voi tehdä aidosti 
kestävän elämäntavan haastavaksi jopa niille ih-
misille, joilla on enemmän aikaa ja resursseja. 

Puuttuminen ihmisten kulutusvalintojen vaikutuk-
siin on haastavaa, koska lyhyellä aikavälillä yrityk-
sen menestys on usein välittömästi kytköksissä 
kasvavaan kulutukseen – vaikka yksinkertaisin 
tapa vähentää ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuk-
sia on vähentää kuluttamamme materian määrää. 
Lisäksi vaikutukset juontavat juurensa sekä tar-
jontaan että sen käyttöön, toisin sanoen jopa kes-
täviä tuotteita voi kuluttaa kestämättömästi. 
Pitemmällä aikavälillä näiden kannustimien tulisi 
kuitenkin yhdenmukaistua. Yritystoiminta ei voi 
selvitä maailmassa, joka on ylikuluttanut luonnon, 
inhimillisen ja sosiaalisen pääomansa. Haasteena 
on löytää uusia liiketoimintamalleja, jotka voivat ir-
rottaa kasvun ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuk-
sista ja luoda uusia tapoja vuorovaikuttaa asiak-
kaiden kanssa. Nämä voivat tarjota pysyvämpiä ja 
tiiviimpään yhteistyöhön perustavia suhteita.

KUINKA YRITYS VOI KANTAA KORTENSA  
KEKOON TEHOKKAIMMIN?
Muutosta voi vauhdittaa tarjoamalla ihmisille 
vaihtoehtoja ja kannustimia, joita he tarvitse-
vat tehdäkseen kestävämpiä valintoja. 
Samalla tämä avaa uusia mahdollisuuksia re-
silientimmille liiketoimintamalleille. Mitä yri-
tykset voivat tehdä eri tavalla rohkaistakseen 
ja tukeakseen parempia valintoja?

Kestävämpien tuote- ja palveluversioiden tarjoa-
minen kuluttajille, jotka ovat tarpeeksi tietoisia ja 
kiinnostuneita valitakseen niitä, ei riitä käynnistä-
mään muutosta. Yritykset voivat omalta osaltaan 
auttaa ihmisiä toimimaan positiivisen muutoksen 
välittäjinä – eikä pelkästään kuluttajina vaan 
myös kansalaisina, työntekijöinä ja sijoittajina. 
Alle on koottu joitakin päällimmäisistä tavoista, 
joilla yritykset voivat saada ihmiset tukemaan 
Visio 2050 -tavoitteiden toteutumista. 

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN 

YKSILÖIDEN JA KULUTUKSEN
KAUTTA
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MUOKKAA KESTÄVYYTEEN LIITTYVIÄ 
KULTTUURINORMEJA JA PYRKIMYKSIÄ 
Toimiakseen kestävästi ihmisten tulee ensin olla 
tietoisia kestävyyteen liittyvistä asioista ja heil-
lä täytyy olla oleellista tietoa, jonka perusteella 
he voivat tehdä tietoisia päätöksiä. Yritysten on 
tarjottava selkeää ja rehellistä tietoa ja lopetet-
tava viherpesu. Nykyinen räjähdysherkkä infor-
maatioympäristö tekee tästä erityisen haasta-
vaa ja yritysten on viime kädessä tuettava 
pyrkimyksiä luoda uudelleen yhteisiä yhteiskun-
nallisia faktoja, jotta ne voivat lisätä vuorovaiku-
tusta asiakkaidensa kanssa merkityksellisellä 
tavalla. Rehellinen viestintä auttaa brändejä luo-
maan luottamuksellisempia ja uskollisempia 
suhteita. Yritysten täytyy tehdä yhteistyötä taa-
takseen sen, että tietoa tarjotaan johdonmukai-
sesti ja ihmiset pystyvät käsittämään koko ja-
lanjälkensä, valintojensa suhteelliset 
vaikutukset ja sen, kuinka heidän omat tekonsa 
voivat edistää muutosta. 

Mutta tieto ei riitä – kestävän elämäntyylin täytyy 
olla tavoittelemisen arvoista. Yrityksillä on pitkä 
historia kulttuurinormien ja tavoitteiden muok-
kaajana mainosten kautta. Nyt niiden pitää käyt-
tää näitä taitoja luomaan kysyntää kestäville elä-
mäntavoille motivoimalla ihmisiä omaksumaan 
uusia kulutusmalleja, vertaisvaikuttamaan ja toi-
mimaan poliittisesti.59 Kestävyys voi esimerkiksi 
olla houkuttelevampaa, kun se kytketään yleisiin 
arvoihin kuten perheeseen, yhteisöllisyyteen ja 
turvallisuuteen,60 ja kun näkyvillä on monipuoli-
sesti asian puolestapuhujia eri poliittisista ja so-
siaalisista ryhmistä.61 Psyko loginen tutkimus on 
osoittanut, että sosiaaliset ja moraaliset palkin-
not muuttavat käyttäytymistä tehokkaammin 
kuin taloudelliset kannustimet.62 

TEE KAIKISTA VAIHTOEHDOISTA HYVIÄ
Kun ihmisiltä kysytään, millainen yritystoiminta 
mahdollistaa tehokkaimmin terveellisen ja kes-
tävän elämäntavan, he toivovat yritysten ennen 
muuta tarjoavan edullisia tuotteita ja palveluja, 
joilla on pienemmät negatiiviset vaikutukset ym-
päristöön ja yhteiskuntaan.63 Ihmiset eivät halua 
harteilleen ”oikeiden valintojen” taakkaa – ja 
miksi heidän pitäisikään haluta. Yritykset saavat 
asiakkaita uusista ryhmistä pyrkimällä luomaan 
tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät aina ihmis-
ten tarpeet ja halut kestävästi ja jotka ovat edul-
lisia ja helposti saatavilla. Lähtökohtaisesti kes-
tämättömät vaihtoehdot on poistettava 
valikoimista, jos samat tarpeet voi täyttää pa-
remmilla tuotteilla ja palveluilla. Saattaa olla 
välttämätöntä palata kysymään, miksi asiakkaat 
arvostavat tietyn yrityksen tuotteita ja palveluja, 
ja onko olemassa luovia vaihtoehtoja tarjota toi-
vottu sisältö kestävämmin. Yritysten on tutkitta-
va vaihtoehtoja pitkäaikaisiin liiketoimintamal-
leihin, jotka ovat kestämättömän aineellisen 
kulutuksen varassa, jotta ne voivat taata kilpai-
lukykynsä yhteiskunnallisten sääntöjen ja nor-
mien suosiessa yhä voimakkaammin kestäväm-
piä malleja.

TUE JÄTTEEN VÄHENTÄMISTÄ JA 
KIERTOTALOUDEN KASVUA

Sen lisäksi, että yritykset lisäävät kierrätetyn 
materiaalin osuutta tuotteissaan, ne voivat 
myös parantaa tuotteiden pitkäikäisyyttä, suun-
nitella ne kestäviksi ja tukea ihmisten kykyä kor-
jata tuotteet ja käyttää niitä uudelleen. Tämä voi 
olla pian pakollista, sillä ”oikeus korjaukseen” 
-säännös on jo hyväksytty EU:ssa ja harkinnan 
alla Yhdysvalloissa. Kiertoon perustuvat liiketoi-
mintamallit voivat tarjota uusia tapoja luoda 
asiakassuhteita ja vuorovaikuttaa asiakkaiden 
kanssa, mikä mahdollistaa jatkuvan arvonluon-
nin ja tuoton. Vastuun ottaminen tuotteen lop-
pusijoituksesta vaatii uusia suhteita ja yhteis-
työkuvioita, esimerkiksi paremman 
jäteinfrastruktuurin, joka on yhä riittämätön mo-
nin paikoin sekä rikkaissa että köyhissä maissa. 

VOIMAUTA IHMISET
Jotta ihmiset pystyvät hyödyntämään koko po-
tentiaalinsa positiivisen muutoksen edistäjinä 
(kuluttajina, työntekijöinä, kansalaisina ja sijoitta-
jina) he tarvitsevat aikaa, resursseja sekä ase-
man yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Yritysten 
täytyy tutkailla, mikä heidän roolinsa on näiden 
asioiden tarjoamisessa työntekijöiden, viran-
omaissuhteiden ja hankintakäytäntöjen osalta. 
Ne voivat esimerkiksi auttaa asiaa sitoutumalla 
riittävän toimeentulon kattavaan palkkaan ja hy-
viin työolosuhteisiin – myös esimerkiksi urakoit-
sijoille, keikkatyöläisille ja kaikille toimitusketjun 
jäsenille. Tämä tarjoaa ihmisille aikaa ja taloudel-
lista vapautta muokata elämäntapaansa positii-
viseen suuntaan huolehtimatta siitä, kuinka he 
pystyvät tyydyttämään perustarpeensa. 
Työnantajat voivat myös suoraan kannustaa ih-
misiä kestävään elämäntapaan ja valjastaa kiin-
nostusta siihen ollessaan tekemisissä työnteki-
jöiden kanssa – esimerkiksi edistämällä 
kestävämpiä tapoja taittaa työmatkat, tarjoamal-
la terveellisempää ( ja kestävämpää) työpaikka-
ruokailua, nostamalla esiin ”vihreitä valiohenkilöi-
tä”, järjestämällä kestävyysaiheisia sosiaalisia 
tilaisuuksia ja pyytämällä työntekijöiltä kestä-
vyyttä tukevia aloitteita. Työntekijät uskovat sen 
minkä he näkevät: kun he huomaavat yrityksen 
pitävän kestävyyskysymyksiä arvossa työpaikal-
la, he sallivat itselleenkin oikeuden tehdä kestä-
viä päätöksiä ja uudistuksia työssään. 
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MIKSI SILLÄ ON VÄLIÄ? 
Politiikalla ja säätelyllä on oltava olennainen rooli 
missä tahansa vakavassa pyrkimyksessä toteut-
taa Visio 2050. Markkinat eivät voi, eikä niiden pi-
däkään, toteuttaa muutosta omin voimin.

Politiikka ja säätely voivat osaltaan edistää ja 
käynnistää muutoksen usealla eri tavalla: estä-
mällä kestämättömät käytännöt kuten myrkyllis-
ten aineiden käytön; asettamalla minimistandar-
dit esimerkiksi terveydenhoidolle ja 
turvallisuudelle; kannustamalla innovointia pork-
kanoilla ja kepeillä kuten tuilla ja verotuksella; 
sekä ohjaamalla investointia julkisiin hyödykkei-
siin – jotka ovat yritysten kasvun ja kestävän ke-
hityksen edellytys – perustutkimuksesta liiken-
neinfrastruktuuriin ja koulutukseen. Politiikka ja 
säätely edistävät osaltaan myös muita muutok-
sen mahdollistajia kuten investoinnin sääntö-
muutoksia, innovoinnin tavoitteenasettelua ja 
kannustimien luomista kuluttajille.

Samaan aikaan politiikka ja säätely kuitenkin 
saattavat viedä – ja usein vievätkin – käyttäyty-
mistä kestämättömään suuntaan. Tästä on esi-
merkkinä jatkuvat tuet fossiilisille polttoaineille, 
metsä- ja lajikatoa kiihdyttävät biopolttoai-
ne-mandaatit, sekä bensiini- ja dieselverot, jot-
ka syventävät taloudellista eriarvoisuutta. 
Jotkin poliittiset toimenpiteet on varta vasten 
suunniteltu edistämään kestämätöntä toimin-
taa. Mutta myös monet hyvää tarkoittavat poliit-
tiset linjaukset ovat epäonnistuneet tavoitteis-
saan esimerkiksi rahoituksen tai 
täytäntöönpanovalmiuksien puutteen vuoksi. 

Nykyisin monet valtiot ovat alkaneet vastata kes-
tävän kehityksen haasteisiin nostamalla sosiaali-
sia ja ympäristötavoitteitaan ja tehostamalla toi-
mintaa niiden saavuttamiseksi. Mutta viime 
vuosina lukuisat valtiot ovat myös vähentäneet 
ympäristönsuojelua, ja populismi ja autoritarismi 
uhkaavat jatkuvasti romuttaa globaalin lähesty-
mistavan globaaleihin haasteisiin.Harvoilla mailla 
näyttää olevan riittävä julkinen budjetti monimut-
kaisten nyky-yhteiskuntien hallinnointiin. 
Yritykset voivat ja niiden täytyy tukea valtioita 
paremmin luomaan sellainen poliittinen ympäris-
tö, joka voi älykkäästi kannustaa muutokseen 
sekä rahoittaa ja vauhdittaa sitä.

KUINKA YRITYKSET VOIVAT KANTAA  
KORTENSA KEKOON TEHOKKAIMMIN?
Politiikka ja säätely ovat voimakkaita välineitä 
kestävän muutoksen tukemisessa. Mutta mitä 
yritykset voivat tehdä edistääkseen kannus-
tavampaa poliittista ympäristöä?

Vaikka säätely voi aiheuttaa haittaa yritysten 
lyhyen aikavälin eduille, harkittu ja näyttöön 
perustuva säätely voi myös luoda vakaita, en-
nustettavia ja tasapuolisia toimintaympäristö-
jä, joista yritysten investoinnit, kilpailukyky ja 
menestys ovat riippuvaisia. Ja huolimatta siitä, 
että vain valtio pystyy luomaan ja toteutta-
maan politiikkaa, yritysten on ymmärrettävä 
kuinka merkittävästi ne vaikuttavat prosessiin 
ja sen tuloksiin.

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN

POLITIIKAN JA SÄÄTELYN
KAUTTA
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Lakien noudattamisen (sekä kirjaimellisesti että 
hengessä) lisäksi yritykset voivat monin tavoin 
muokata politiikkaa ja säätelyä niin että ne käyn-
nistävät omalta osaltaan Visio 2050:n perään-
kuuluttaman muutoksen. Alle on koottu joitakin 
näistä keinoista:

YLITÄ MINIMISTANDARDIT
Yritykset voivat hyödyntää minimistandardeja 
tai -tavoitteita tilaisuutena osoittaa sekä pää-
töksentekijöille että vertaisryhmälle, että ne 
pystyvät parempaan. Pyrkimällä pitemmälle 
kuin silkkaan määräysten noudattamiseen, yri-
tykset voivat osoittaa mitä säätelyä voi tiuken-
taa rasittamatta yrityksiä liiallisesti. Jos sääte-
lystandardeja ei ole vielä luotu, yritykset voivat 
luoda yhdessä kansallisten standardointijärjes-
töjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmansien 
osapuolten kanssa omia markkinapohjaisia pro-
tokollia, standardeja ja säännöksiä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi GHG Protocol, ISO14001, 
Forest Stewardship Council ja Marine 
Stewardship Council. 

Vapaaehtoiset toimenpiteet eivät koskaan pys-
ty korjaamaan kaikkia markkinoiden puutteita. 
Jos riittävän kunnianhimoinen poliittinen ympä-
ristö puuttuu, ”yksityinen säätely” ja vapaaeh-
toisstandardit ( joiden kautta esimerkiksi kansa-
laisjärjestöt pystyvät saattamaan yritykset 
vastuuseen) kykenevät kuitenkin osoittamaan 
vastuullisuutta, ohittamaan hitaan säätelyn ja 
saamaan säätelijät vaatimaan valtiolta pikai-
sempaa yksimielisyyttä, jota voidaan sitten 
käyttää perustana standardien nostamiseen 
säätelyn kautta.

MUKAUTA KAIKKI POLIITTISESTI 
VAIKUTTAVA TOIMINTA YRITYKSEN 
KESTÄVYYSTAVOITTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN 
OLEMASSAOLONSA TARKOITUKSESTA
Yritysten on arvioitava uudelleen kaikki pyrki-
myksensä vaikuttaa politiikkaan, esimerkiksi 
lobbaus, poliittisia esityksiä kannattavat tai 
vastustavat kampanjat, poliittiset ja toimiala-
järjestöjen rahoitus, tutkimukset ja ajatushau-
tomot. Niiden on lopetettava toiminta, joka on 
ristiriidassa niiden lausuntoihin olemassaolon-
sa tarkoituksesta ja kestävyystavoitteisiin. 
Yritysten on myös oltava läpinäkyviä kannatta-
miensa päämäärien suhteen ja kuinka nämä 
edesauttavat Visio 2050:n peräänkuuluttamia 
muutoksia. Mikäli toimialajärjestöt harrastavat 
kestävää muutosta heikentävää lobbausta, yri-
tysten on päätettävä pystyvätkö ne käyttä-
mään jäsenyyttään viemään lobbausta positii-
viseen suuntaan vai olisiko niiden parempi 
katkaista siteet järjestöön.

TEE YRITYKSESTÄ STRATEGINEN 
KUMPPANI POLIITTISESSA 
PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSISSA
Vauhdittaakseen edistystä Visio 2050:n toteut-
tamisessa, yritysten on muutettava niiden ja 
valtion välisen suhteen luonne. Suhteesta on 
tultava strateginen ja sen on keskityttävä yh-
denmukaistamaan yrityksen ja valtion edut sekä 
ajamaan molempia yhdessä. Yritykset voivat 
esimerkiksi tehdä yhteistyötä poliittisen vaikut-
tamisen alalla kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, 
kansainvälisten instituutioiden ja säätiöiden 
kanssa edistääkseen yhteiskuntapositiivisia ja 
kansalaisten suosimia poliittisia päätöksiä. 
Yritysten tulisi pyrkiä saamaan kaikki olennaiset 
sidosryhmät pöydän ääreen – pikemmin kuin 
toimimaan suljettujen ovien takana – jotta ne 
pystyvät antamaan oman panoksensa päätök-
sentekoprosessin jokaisessa vaiheessa.

Tällaiset toimenpiteet voivat kannustaa päätök-
sentekijöitä asettamaan päämäärät tarpeeksi 
korkealle, jotta ne vastaavat haasteiden massii-
visuutta. Toimenpiteet saattavat myös auttaa 
tarjoamaan tietoa ja näyttöä, jota päätöksente-
kijät tarvitsevat luodessaan tehokasta politiik-
kaa ja rakentaessaan tukea, jota he tarvitsevat 
kehittääkseen ja toteuttaakseen kunnianhimoi-
sia uusia aloitteita.

VALJASTA YRITYSTOIMINNAN 
INNOVOINTIKYKY LUOMAAN UUSIA 
POLIITTISIA IDEOITA
Yritykset ovat omien alojensa asiantuntijoita ja 
niillä on usein käytettävissään ainutlaatuista 
osaamista, ideoita ja tietoa, joka voi hyödyttää 
päätöksentekoprosessia. Yritykset voivat antaa 
panoksensa jakamalla kokemuksensa olemassa 
olevista poliittisista käytännöistä ja oppinsa esi-
merkiksi minimistandardien ja –tavoitteiden ylit-
tämisessä. Ne voivat myös luoda julkisia fooru-
meja tutkimaan uusia ideoita, tekemään 
kokeiluja, jotka voivat auttaa osoittamaan uuden 
poliittisen linjauksen mahdolliset seuraukset, 
sekä arvioimaan poliittisen päätöksen vaikutuk-
sia tulevaisuudessa.

YRITYSTEN TULISI PYRKIÄ 
SAAMAAN KAIKKI OLENNAISET 
SIDOSRYHMÄT YHTEISEN 
PÖYDÄN ÄÄREEN – PIKEMMIN 
KUIN TOIMIMAAN 
SULJETTUJEN OVIEN TAKANA 
– JOTTA NE PYSTYVÄT 
ANTAMAAN PANOKSENSA 
PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN 
JOKAISESSA VAIHEESSA.

10
5

M
U

U
TO

K
SE

N
 M

A
H

D
O

LL
IS

TA
M

IN
EN

 
 

PO
LI

TI
IK

A
N

 J
A

 S
Ä

ÄT
EL

Y
N

 K
A

U
TT

A



POLIITTISET AIHEALUEET,  
JOIHIN YRITYSTEN TULISI  
SUHTAUTUA YHDENMUKAISESTI 

ILMASTONMUUTOS
Meidän tulee ponnistella enemmän ilmastokrii-
sin ratkaisemiseksi. Ehdoton prioriteettimme on 
tukea maita vahvistamaan kansallisia sitoumuk-
siaan niin, että ne täyttävät Pariisin ilmastosopi-
muksen asettamat tavoitteet, sekä omaksu-
maan vahvoja kansallisia suunnitelmia ja 
politiikkaa niiden toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi johtavien monikansallisten yritys-
ten tulisi olla samaa mieltä tarpeesta luoda: 

• Selkeitä ja johdonmukaisia pitkän aikavälin hii-
lenhinnoittelukäytäntöjä vahvan globaalin hin-
noittelukehyksen puitteissa, joka takaa oikeu-
denmukaisen energiamuutoksen. 

• Markkinasignaaleja ja kannustimia, jotka edis-
tävät vähähiilisiin ratkaisuihin kohdistuvaa ra-
hoitusta ja investointeja sekä uusien työpaik-
kojen luontia.

• Kannustimia resilienssin luomiseksi ilmastovai-
kutusten varalle; muun muassa lisäämällä so-
peutumiskykyä ja resilienssiä nykyisten ja tule-
vien ilmastovaikutusten suhteen vahvistamalla 
yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. 

Liike-elämällä on näyttöä päästöjen vähennystä 

koskevissa aloitteissa. Niinpä se kykenee todis-
tamaan päätöksentekijöille sitoutumisensa yhä 
kunnianhimoisempiin ilmastotekoihin. Nämä 
kattavat pyrkimykset luoda yrityksille tietee-
seen perustavia, 1,5ºC-skenaarion mukaisia 
päästöstrategioita; laajalle levinneen Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures -ra-
portointikehyksen suositusten noudattamisen; 
sekä tuen vähähiiliseen energiaan siirtymiselle 
RE100- ja muiden sen kaltaisten hankinta-aloit-
teiden kautta.

LUONNONSUOJELU
Meillä on kohtuullinen tai suuri riski menettää 
luontokadon seurauksena yli puolet maailman 
bruttokansantuotteesta, joka on taloudelliselta 
arvoltaan 44 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 
Luonto on yhteiskunnan ja yritystoiminnan ole-
massaolon ehdoton edellytys. 

WBCSD noudattaa Business for Nature -koali-
tion suosituksia. Tärkein niistä peräänkuuluttaa 
valtioita tarjoamaan suunnan ja päämäärän 
omaksumalla globaaleja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotta luontokato saadaan estettyä 
vuoteen 2030 mennessä. 

Tämän lisäksi johtavien monikansallisten yritys-
ten tulisi päästä yhteisymmärrykseen tarpeesta:

• Pysäyttää metsäkato vuoteen 2030 mennessä. 
• Lisätä merkittävästi kannustimia ja investointia 

Natural Climate -ratkaisuihin, jotka tällä hetkel-
lä saavat vain kahdesta kolmeen prosenttia 
globaalista julkisesta ilmastorahoituksesta. 

• Mukauttaa maataloustukia kannustamaan uu-
distavia tuotantomenetelmiä, jotka vähentävät 
maasta peräisin olevia kasvihuonekaasupääs-
töjä ja ennallistavat hiilinieluja.  

Yritykset ovat tehneet paljon työtä viimeisen 
vuosikymmenen aikana luodakseen tarvittavat 
puitteet dialogille, joka johtaa korkeampiin pää-
määriin ja mittavampaan toimintaan (esimerkiksi 
The Tropical Forest Alliance, Food and Land Use 
Coalition ja Roundtable on Sustainable Palm Oil). 

Nämä pyrkimykset ovat auttaneet yrityksiä 
asettamaan luonnonsuojeluun liittyviä tavoittei-
ta yhteistyössä Science Based Targets Network 
–verkoston kaltaisten organisaatioiden kanssa. 
Yritystoiminnan seuraava taso on luontopoh-
jaisten ratkaisujen innovointi. Ne kytkeytyvät il-
mastotavoitteisiin ja luontokadon pysäyttämi-
seen sekä investoinnin skaalaamiseen 
uudistaviin maataloustuotantomenetelmiin 
maaperän, viljelijöiden ja paikallisyhteisöjen hy-
vinvoinnin tukemiseksi. 

SIIRTYMINEN KOHTI KIERTOTALOUTTA 
Siirtyminen kohti kiertotaloutta on keskeistä 
pyrkimyksissä omaksua uudistavammat lähes-
tymistavat liiketoimintaan. Kiertotalous on ke-
hittynyt ripeästi viime vuosina ja sillä on nyt hy-
vät asemat auttaa lukuisten yritystoiminnan ja 
kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemises-
sa. Kiertotalouden strategioiden liittäminen 
kansallisiin sitoumuksiin tulisi asettaa etusijalle, 
jotta niiden kautta voitaisiin vähentää päästöjä, 
puuttua yhä kasvavaan globaaliin jätteen tuo-
tantoon, suojella arvokkaita resursseja, luoda 
uusia työpaikkoja ja vauhdittaa siirtymistä kohti 
kiertotaloutta. 

MUUTOSTA TUKEVAT POLIITTISET 
PÄÄMÄÄRÄT
Vakaa, luotettava ja oikeudenmukainen sääntely-ympäristö on ehdottoman 
oleellista yritysten toiminnalle ja resilienssille. Lisäksi yritysten pyrkimykset 
edistää välittömien globaalien haasteiden kuten ilmastokriisiin ratkaisua saa 
riittävää laajuutta vain, mikäli päätöksentekijät tarjoavat tasapuoliset toiminta-
edellytykset kaikille lainsäädännöllä, joka valtuuttaa toiminnan kestävän kehi-
tyksen hyväksi.     

Samaan aikaan monikansallisilla yrityksillä on ainutlaatuiset valmiudet ja ulottu-
vuus poliittisen vaikuttamisen kannalta: muutosta tukevat poliittiset päämää-
rät, etenkin kun ne on yhdenmukaistettu useilla toimialoilla ja sektoreilla, voivat 
merkittävästi edistää muutoksia säätelyssä.

Pandemia hallitsee nykyistä poliittista keskustelua. Se myös tuo yritykset ja 
päätöksentekijät yhteen säännöllisemmin ja rakentavammin kuin koskaan. Ne 
ponnistelevat yhdessä hallitakseen pandemian vaikutuksia kansanterveyteen 
ja taloudellista kriisiä, joka kurittaa niin valtioita, yhteisöjä kuin yrityksiäkin ym-
päri maailmaa. Monet maat pyrkivät sisällyttämään uudistavan muutoksen pe-
lastus- ja elvytyspaketteihinsa kohdistamalla elvytystä yhteiskunnallisten ja 
ympäristötavoitteiden mukaiseen taloudelliseen toimintaan.

Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yrityksille sovittaa poliittiset pää-
määränsä tukemaan päätöksentekijöidensä tavoitteita. Ne voivat luottaa siihen, 
että muut samanhenkiset johtavat yritykset peräänkuuluttavat samaa poliittis-
ta edistystä kaikkialla maailmassa.

Muutospolkujen määrittelemien siirtymien saavuttaminen – ja ajamiemme stra-
tegisten ajatustavan muutosten juurruttaminen – riippuu siitä, onko globaali po-
liittinen ympäristö tarpeeksi kannustava. Tarjoamme seuraavaksi esimerkkejä 
sellaisista jaetuista poliittisista päämääristä, joiden osalta WBCSD jo pyrkii yh-
denmukaistamaan yritykset.

Esimerkit kattavat viisi eri aihealuetta, jotka kuuluvat kaikkein keskeisimpiin ny-
kyhaasteisiin: ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, siirtyminen kohti kiertotalout-
ta, eriarvoisuus ja kapitalismin muodonmuutos. 

O
SA

 N
EL

JÄ
 

 
PO

LI
TI

IK
K

A
 J

A
 S

Ä
Ä

N
TE

LY
 

10
6



Tämän lisäksi johtavien monikansallisten yritys-
ten tulisi päästä yhteisymmärrykseen seuraa-
vista tarpeista: 

• Luoda yhdenmukaistettuja määritelmiä, stan-
dardeja, kriteerejä, prosesseja ja kieltä koko 
toimivaltaan. Ne mahdollistavat sekundääris-
ten resurssien tehokkaan, turvallisen, kestävän 
ja vastuullisen virran kaikkialla maailmassa. 

• Laatia julkisiin hankintoihin lisää sääntöjä ja ta-
voitteita, jotka edistävät kierrätettävän materi-
aalin, osien, tuotteiden ja palvelujen kysyntää.

• Luoda enemmän kapasiteettia materiaalin ke-
räykseen ja hyötykäyttöön; esimerkiksi infra-
struktuuria ja kannustimia, jotka tukevat käy-
tettyjen tuotteiden, materiaalien ja 
pakkausmateriaalin keräystä ja niiden uudel-
leenkäyttöä tuotantosyklissä.

Monet yritykset ympäri maailman ovat jo sitou-
tuneet siirtymään kiertotalouteen ja edistämään 
sitä. Ne ovat jo pitkään pyrkineet saavuttamaan 
toiminnoissaan nollatason jätteentuotannon 
suhteen. Ne pyrkivät mittaamaan ja paranta-
maan kiertoa jatkuvasti ja ne kytkevät kier-
tostrategiansa kasvavissa määriin päästövä-
hennyssuunnitelmiinsa. Yritystoiminnan 
seuraava askel – niiden teknisten ja poliittisten 
haasteiden lisäksi, jotka liittyvät sekundääristen 
ja biopohjaisten materiaalien käyttämiseen 
tuotteissa – on juurruttaa kiertotalouden peri-
aatteet liiketoimintastrategioiden ytimeen, jotta 
kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista 
saataisiin kaikki irti. 

ERIARVOISUUTEEN PUUTTUMINEN
Eriarvoisuus rapauttaa luottamuksen keskeisiin 
instituutioihin ja edustaa kasvavaa uhkaa sekä 
yritysten että koko demokratian toimintalisens-
sin jatkuvuudelle. Pandemia on tuonut eriarvoi-
suuden yhä voimakkaammin huomion keskipis-
teeseen, se on ruokkinut sitä ja tehnyt sen 
mahdottomaksi sivuuttaa. Yritystoiminta ja sen 
menestys riippuvat yhteiskunnallisesta yhtenäi-
syydestä ja vakaudesta, jotka puolestaan ovat 
riippuvaisia ihmisoikeuksien ja -arvon kunnioi-
tuksesta, tasa-arvosta sekä taloudellisesta 
osallisuudesta ja mahdollisuuksista. 

Meidän olisi ensisijaisesti korjattava tulojen ja 
mahdollisuuksien eriarvoisuus, mikä johtaa 
tuottavuuden, innovoinnin ja kasvun vapautta-
miseen ja yhteiskunnalliseen edistykseen.

Lisäksi johtavien monikansallisten yritysten tuli-
si päästä yhteisymmärrykseen tarpeesta:

• Suojella ihmisoikeuksia takaamalla osallistu-
mismahdollisuudet ja edustettavuus myös niil-
le, joilla on vähemmän vaikutusvaltaa.

• Luoda dynaamiset työvoimamarkkinat, jotka 
vähentävät työntekijöiden haavoittuvaisuutta 
ja takaavat samalla kaikkien työpaikkojen 
asianmukaisuuden, ihmisarvon kunnioittami-
sen sekä sen, että kaikille työntekijöille ja yri-
tyksille tarjotaan mahdollisuus hyötyä uusista 
teknologioista samoin kuin uudenlaisista, jous-
tavista tai ei-perinteisistä työjärjestelyistä. 

• Investoida resilienttiin infrastruktuuriin ja sosi-
aalisiin turvaverkkoihin, jotka takaavat ihmisille 
perustan hyvinvoivaan ja tuotteliaaseen elä-
mään tällä vuosisadalla. 

• Taata minimielannon kattava palkka, joka pe-
rustuu näyttöön elinkustannuksista. 

• Tarjota naisille ja tytöille mahdollisuudet osal-
listumiseen ja kannustaa heitä siihen, sekä 
poistaa esteet tasa-arvoiseen koulutukseen, 
joka parantaa toimeentuloa ja työllistymistä.

Kansainvälinen yritysmaailma pyrkii edelleen 
siihen, että YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuk-
sia koskevat ohjaavat periaatteet otetaan käyt-
töön.

WBCSD ja muut samanhenkiset organisaatiot 
toimivat yritysten kanssa luodakseen strate-
gioita ja liiketoimintamalleja, jotka mahdollista-
vat tulevaisuudessa tasa-arvoisen, monimuo-
toisen, osallistavan ja voimauttavan työelämän. 
Se tarjoaa puolestaan edellytyksiä ihmislähtöi-
sille future-fit-yrityksille, työmarkkinoille ja sosi-
aaliturvamekanismeille. 

KAPITALISMIN MUODONMUUTOS
Kun tarkastelimme raportin aiemmissa osissa 
muutoksen esteitä, niistä huomattavimmat 
juonsivat juurensa vallitseviin ajattelutapoihin, 
normeihin ja arvoihin, jotka ohjaavat päätöksen-
tekoamme yrityksissä, politiikassa ja yhteiskun-
nassa.

WBCSD yhtyy OECD:n priorisoimiin kestävän 
kehityksen politiikan rakennuspalikoihin. Se pe-
räänkuuluttaa valtioita määrittelemään, toteut-
tamaan ja viestimään koordinoitua pitkän aika-
välin visiota kestävälle kehitykselle. Yritykset ja 
muut finanssialan toimijat onnistuvat viemään 
läpi kapitalismin muutosohjelman vain, mikäli ne 
saavat selkeitä poliittisia signaaleja säätelyn si-
toutumisesta pitkän aikavälin resistenssiin ja 
kestävyyteen.

Tämän lisäksi johtavien monikansallisten yritys-
ten tulisi yhtyä seuraaviin kaikkein välittömim-
min vaikuttaviin toimiin, joihin valtiot voivat ryh-
tyä luodakseen kapitalismin uudelleen niin, että 
se palkitsee todellista (pitkän aikavälin) arvon-
luontia:  

• ESG-riskien ja -vaikutusten raportoinnin saat-
taminen pakolliseksi ja standardisointi. 

• Yritysjohdon ja sijoittajien luottamusvelvoittei-
den päivitys niin, että ne kattavat ESG-riskit ja 
-vaikutukset. 

• Verotaakan siirtäminen “hyviltä” “pahoille” ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten takaami-
nen kaikille kaikkialla maailmassa. 

WBCSD on ehdottanut jokaiseen näistä poliitti-
sista kehotuksista suoraan linkitettyjä toimenpi-
teitä, joihin yritys voi ryhtyä samanaikaisesti. 
Näitä ovat ESG-riskien ja -vaikutusten perus-
teellinen selvittäminen ja raportointi; sidosryh-
mien huomioiden sisällyttäminen hallintomallei-
hin, päätöksentekoon ja kannustimiin; sekä 
verojen maksu oikeudenmukaisesti ja läpinäky-
västi. Viime vuosina kunnianhimon ja toiminnan 
taso on näiden osalta noussut merkittävästi. 
Yritykset pyrkivät saamaan aikaan edistystä yh-
teistyössä säätelijöiden ja standardien asetta-
jien kanssa – erityisesti ilmoitusvelvollisuuden 
lähentymisen ja standardisoinnin suhteen. 
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VISIO 2050:N VIITEKEHYS 
AUTTAA YRITYKSIÄ 
KÄYNNISTÄMÄÄN 
TURVALLISEN JA KESTÄVÄN 
TULEVAISUUDEN KANNALTA 
VÄLTTÄMÄTTÖMÄN 
MUUTKSEN. PYYDÄMME 
KAIKKIA YRITYSJOHTAJIA 
OTTAMAAN SEN KÄYTTÖÖN 
JA TEKEMÄÄN 
VISIOSTAMME TOTTA.

Vaikka olemme menneet kehityksessä eteenpäin 
viimeisen kymmenen vuoden aikana, emme ete-
ne riittävän nopeasti visiomme tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Tässä osassa kertaamme ensim-
mäisestä visiosta saadut opit, ja teemme 
yhteenvedon, miten päivitetty visio auttaa yrityk-
siä ryhtymään toimeen ja vauhdittamaan muu-
tosta. Luomme myös katsauksen tulevaisuuteen 
sekä tähän ainutlaatuiseen hetkeen, jossa yrityk-
set ja yhteiskunta juuri nyt ovat: olemme toipu-
massa katastrofaalisesta tilanteesta, mutta sa-
maan aikaan meillä on paremmat mahdollisuudet 
kuin koskaan viimeisen 50 vuoden aikana käyn-
nistää laajamittainen muutos.

Lopuksi muistutamme, että yhteinen visio ja 
suunta eivät tarkoita mitään ilman käytännön toi-
menpiteitä, ja että nyt tarvitaan sen tyyppistä ja 
laajuista yritysten johtajuutta, jota on harvoin tä-
hän mennessä nähty. Raportin päätteeksi kitey-
tämme, mitä muutosten edistäminen edellyttää 
meiltä jokaiselta: yhteistä visiota, systeemistä 
ajattelua ja perustavanlaatuista ajatustavan 
muutosta. Näiden tulee olla yritysten toiminnan 
lähtökohta, jotta yli yhdeksän miljardia ihmistä 
voi elää hyvää elämää maapallon kestokyvyn ra-
joissa.

MAAILMA, JOSSA YLI 
YHDEKSÄN MILJARDIA 
IHMISTÄ VOI ELÄÄ HYVÄÄ 
ELÄMÄÄ MAAPALLON 
KESTOKYVYN RAJOISSA, 
EDELLYTTÄÄ 
JOHTAJUUTTA JA 
MÄÄRÄTIETOISUUTTA 
KOKO YHTEISKUNNALTA.
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Vaikka ensimmäinen Visio 2050 julkaistiin vuo-
den 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa, sen 
sivuilta paistaa aikakaudelle tyypillinen optimis-
mi. Siinä keskityttiin niihin valtaviin liiketoiminta-
mahdollisuuksiin, joita siirtyminen kestäväm-
pään maailmaan tarjoaa.

Yksi mahdollisuus ylitti kaikki muut: visio, jossa 
yli yhdeksän miljardia ihmistä elää hyvää elämää 
maapallon kestokyvyn rajoissa. Sen saavuttami-
nen olisi tulevaisuuden yhteiskunnallisten ja lii-
ketaloudellisten onnistumisten suurin palkinto. 

Ensimmäisessä Visio 2050:ssa todettiin, että vi-
sion saavuttamisen kannalta olennaiset muu-
tokset riippuvat kolmesta tekijästä: 

1   Monitahoiset järjestelmät ovat toimenpi-
teiden ja ratkaisujen lähtökohta

2   Yritykset eivät voi tehdä työtä yksin, 
vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä 

3   Työ tulee käynnistää välittömästi: viivyt-
tely tekee jo valmiiksi kunnianhimoisista 
tavoitteista vieläkin vaikeammin saavu-
tettavia

Kaikki nämä tekijät ovat edelleen olennaisia: 
olemme sekä lähempänä että kauempana vision 
toteutumisesta kuin kymmenen vuotta sitten. 
Merkittäviä tavoitteita on jo saavutettu: tun-
nemme nyt paremmin järjestelmät, jotka tulee 
uudistaa ja tiedämme, millaista yhteistyötä tar-
vitaan, jotta työssä päästään eteenpäin. Mutta 
suurimmat haasteet, kuten luontokato, saastu-
minen, eriarvoisuus ja jätetuotanto, ovat kasva-
neet eivät pienentyneet.

Karvas totuus on, että olemme siirtyneet lähem-
mäs sekä maapallon kestokyvyn että yhteiskun-
nallisen yhtenäisyyden ja vakauden äärirajoja. 
Se, mikä oli aiemmin mahdollisuus on nyt välttä-
mätöntä. Nykytilanteessa toimenpiteiden lyk-
kääminen tekee Visio 2050:n toteutumisesta 
mahdotonta, aiheuttaa tuskaa ja kärsimystä ja 
johtaa viime kädessä sosiaaliseen, taloudelli-
seen ja ympäristöromahdukseen.

Visio 2050:n päivitetyssä versiossa luodaan kai-
kille yrityksille ympäri maailman kokonaisnäke-
mys siitä, miten ja millaisiin toimenpiteisiin nyt 
tulee ryhtyä. Raportissa painotetaan työn kii-
reellisyyttä, tarjotaan yrityksille ja yritysten si-
dosryhmille kunnianhimoinen mutta saavutetta-
vissa oleva visio, määritellään toimenpiteet kes-
keisillä liiketoiminta-alueilla, esitellään muutok-
sen kannalta olennaiset ajattelutavat, jotka 
yritysten tulee omaksua, sekä miten systeemi-

nen muutos tapahtuu ja miten yritykset voivat 
sitä edistää omalta osaltaan.

Lyhyesti sanottuna: tämä päivitetty raportti tar-
joaa strategisen viitekehyksen, joka auttaa yri-
tyksiä käynnistämään turvallisen ja kestävän tu-
levaisuuden kannalta välttämättömät muutokset.

AINUTLAATUINEN, SUKUPOLVEA  
MÄÄRITTÄVÄ AJANKOHTA
Ajamamme muutos edellyttää koko yhteiskun-
nalta laajoja, määrätietoisia ja jatkuvia toimenpi-
teitä. Meidän on hyväksyttävä matkamme luon-
ne, jotta pystymme luovimaan tyvenissä ja 
myrskyissä, joita tulemme kohtaamaan aivan 
yhtä usein kuin suotuisia tuuliakin.

Tulemme kohtaamaan ankaraa vastustusta, joka 
ulottuu paljon perinteistä oman edun tavoittelua 
pidemmälle. Muutosvastarintaa voi yhtä hyvin 
esiintyä niiden joukoissa, joilla on suhteellisen 
vähän valtaa, kuten Ranskan Keltaisten liivien lii-
ke osoitti vuosina 2018-2019. Toinen ja ehkä 
vaarallisempi vastarinnan muoto on kehittymäs-
sä polarisoituvissa informaation (tai toisinaan 
valheellisen tiedon) ekosysteemeissä ympäri 
maailman. Ne vaikuttavat väistämättä suuren 
yleisön tietoisuuteen ja tietämykseen haasteis-
ta, yhteiskuntarakenteista puhumattakaan.

Meidän on tunnustettava se tosiasia, että koko-
naiset ja laajat yhteiskunnalliset ryhmät eivät 
enää keskustele keskenään ja että näiden pelot 
ja toiveet eroavat radikaalisti toisistaan. Lisäksi 
tässä raportissa esitettyjen toimenpiteiden ja 
tarvittavien muutosten käytännöistä ja niiden 
laajuudesta ei ole vielä yhteistä näkemystä sen 
enempää hallitusten, yritysten kuin työntekijöi-
den tai yksittäisten kansalaistenkaan keskuu-
dessa. Toisin sanoen: Visio 2050 ei vielä ole 
kaikkien yhteinen tavoite. 

Kaikesta huolimatta, systeemimuutoksen näkö-
kulmasta katsottuna, koronapandemian aiheut-
tama globaali hätätila on myös mahdollisuus 
käynnistää uudistukset. Järjestelmiin kohdistu-
vat jatkuvat shokki-iskut – teknologian muutos-
vauhti, syvä eriarvoisuus, ympäristöön kohdis-
tuvien ylilyöntien yhä vakavammat seuraukset, 
talouden epävakaus, ja näiden kaikkien esille 
nouseminen koronapandemian myötä – luovat 
otolliset olosuhteet muutokselle.

Vaikka töitä on nyt tehtävä enemmän kuin kos-
kaan, ne on saatava tehtyä nopeammin kuin iki-
nä, tämä saattaa olla paras heti 50 vuoteen 
käynnistää välttämätön järjestelmien uudistus. 
Tämä ajankohta määrittää meidän sukupolvem-
me tulevien sukupolvien ajaksi.

MUISTELLAAN MENNEITÄ 
KULJETAAN ETEENPÄIN
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YRITYKSILTÄ 
EDELLYTETÄÄN NYT 
ENNEN- 
NÄKEMÄTÖNTÄ 
JOHTAJUUTTA
Monikansalliset yritykset voivat vaikuttaa koko 
arvoketjuun voimaannuttamalla ja tuomalla yh-
teen toimijoita kaikilla maantieteellisillä ja kult-
tuurialueilla. Vaikka valtioilla, kansalaisyhteis-
kunnalla ja yksittäisillä kansalaisilla on 
kieltämättä keskeinen rooli näissä muutoksissa, 
on myös selvää, että monikansallisilla yrityksillä 
on ainutlaatuiset valmiudet johtaa muutosta.

Ymmärrys siitä, kuinka tärkeää on, että ihmiset 
pystyvät elämään hyvää elämää maapallon kes-
tokyvyn rajoissa, pakottaa edelläkävijäyritykset 
yritykset kysymään itseltään: mikä on meidän 
roolimme siinä tulevaisuudessa, jossa haluam-
me elää ja toimia, mitkä muutospolut vievät tä-
hän tulevaisuuteen, ja miten voimme vauhdittaa 
muutosta ja rakentaa samaan aikaan menesty-
vää liiketoimintaa sekä ylläpitää omaa resiliens-
siämme? 

Tämän päivitetyn raportin tarkoituksena on aut-
taa yrityksiä löytämään vastaukset näihin kysy-
myksiin. Se tarjoaa viitekehyksen yritysten joh-
tajuudelle ja toimenpiteille, joiden kautta 
yritykset voivat hyödyntää koko potentiaalinsa 
ja toteuttaa yhteiskuntavastuutaan: edistää 
muutosta, jonka ansiosta yli yhdeksän miljardia 
ihmistä voi elää hyvää elämää maapallon kesto-
kyvyn rajoissa. Tämän johtajuuden lähtökohta-
na ovat seuraavat kolme tekijää.

YHTEINEN VISIO
Suuri yleisö tietää jo, että kestävää kehitystä 
voivat johtaa niin yritykset, kansalaisyhteiskun-
ta kuin hallituksetkin. Siksi yritysten odotetaan 
kiinnittävän entistä enemmän huomiota yhteis-
kunnallisiin ja ympäristöhaasteisiin. Kun yrityk-
sillä on yhteinen agenda, ne voivat vaikuttaa ar-
voketjuihin niiden koko laajuudessa. Ja kun 
agenda on eteenpäin katsova, kunnianhimoinen 
ja optimistinen, sen kautta voi edistää kaikkien 
järjestelmien muutosta.

Visio 2050 tarjoaa yrityksille tämän yhteisen vi-
sion. Siinä määritellään maailma, jonka pyrimme 
luomaan, sekä ne ajatustavat, muutokset ja toi-
menpiteet, joiden avulla se saadaan luotua. 
Yritykset voivat johtaa muutosta tunnistamalla 
sen välttämättömyyden, nostamalla esiin muu-
tokseen pakottavia tosiasioita, sekä suhtautu-
malla avoimesti ja realistisesti tarvittaviin muu-
toksiin. 

SYSTEEMINEN AJATTELU
Kymmenen vuotta sitten Visio 2050:n ensim-
mäisessä versiossa todettiin, ettei ”business as 
usual” ole enää vaihtoehto. Siinä ennakoitiin tu-
levaa levottomuuksien aikaa, josta tulisi laaja-
mittaisen järjestelmäuudistuksen lähtökohta. 
Kulunut vuosikymmen osoitti, kuinka vaikeaa 
yksittäisten johtohahmojen ja yritysten on ajaa 

järjestelmätason muutosta. On olennaista ym-
märtää, miten järjestelmät muuttuvat, mitkä te-
kijät vaikuttavat muutokseen ja millaiset toimen-
piteet mahdollistavat ja vauhdittavat sitä, mikäli 
haluamme uudistaa tavat tehdä liiketoimintaa ja 
saavuttaa Visio 2050:n tavoitteet.

Systeeminen ajattelu on visiomme toteuttami-
sen lähtökohta. Se auttaa yritysjohtajia tunnis-
tamaan makrotrendit, häiriötekijät ja innovaati-
ot, jotka muokkaavat heidän 
toimintaympäristöjään, resilienssiin ja tuottoihin 
vaikuttavat riskit sekä riippuvuutensa muiden 
toimialojen, organisaatioiden, yhteisöjen ja eko-
systeemien vakaudesta ja menestyksestä.

Systeeminen ajattelu tekee yritysjohtajista sekä 
rohkeita että nöyriä: johtajia, jotka ovat varmoja 
siitä, että järjestelmien uudistaminen johtaa 
kestävämpään maailmaan, ja jotka ymmärtävät, 
millaista yhteistyötä se vaatii.

AJATUSTAVAN MUUTOKSET  
Ne ajatustavan muutokset, jotka linjataan tässä 
päivitetyssä Visio 2050:ssa ovat sekä yhteisen 
visiomme lopputulema että olennaisia sen saa-
vuttamiseksi. Nykyisten järjestelmien kautta ei 
ole mahdollista rakentaa maailmaa, jossa yli yh-
deksän miljardia ihmisitä voi elää hyvää elämään 
maapallon kestokyvyn rajoissa. Globaalit mark-
kinat eivät ole tuottaneet kestävää kehitystä. 
Taloutemme ovat odotettua resilientimpiä, mut-
ta samaan aikaan eivät läheskään riittävän resi-
lienttejä tulevia, entistäkin todennäköisempiä ja 
vakavampia shokki-iskuja ajatellen. Ja yritykset 
ja yhteiskunnat eivät tule saavuttamaan täyttä 
potentiaaliaan, mikäli ne eivät haittojen vähen-
tämisajattelun sijaan keskity kaikkea elämää yl-
läpitävien edellytysten rakentamiseen.

Nämä ajatustavan muutokset – uudelleen keksi-
minen, resilienssi ja uudistaminen – tekevät 
muutospoluista väistämättömiä ja vahvistavat 
myös systeemiajattelua ja yhteistä visiotamme. 
Ne tarjoavat yrityksille syyn vähentää muutos-
riskejä, huomioida muutoksista aiheutuvat kus-
tannukset sekä varmistaa mahdollisuutensa 
tuottaa pitkän aikavälin arvoa eli menestyksen 
edellytykset myös tulevaisuudessa. Ne ovat 
avain siihen, miten yritystä voi johtaa hyvin – pit-
källe tulevaisuuteen.

Näiden kolmen tekijän omaksuminen nostaa 
johtajuuden luonnostaan uudelle tasolle: joh-
tajuuteen, joka on linjassa yhteisen vision 
kanssa; edistää luovaa tuhoa ja hylkää busi-
ness as usual -ajattelun, mutta tiedostaa tar-
peen toimia nykyjärjestelmien puitteissa, jot-
ta ne voidaan uudistaa täysin uudenlaisten 
tulosten saavuttamiseksi; ja on intohimoisesti 
sitoutunut tekoihin ja kantamaan vastuun ke-
hityksestä, joka on välttämätöntä, jotta vuo-
teen 2050 mennessä yli yhdeksän miljardia ih-
mistä voi elää hyvää elämää maapallon 
kestokyvyn rajoissa. 
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Visio 2050:n päivitykseen on osallistunut suuri 
joukko ihmisiä, jotka ovat tarjonneet aikaansa ja 
asiantuntemustaan raportin koostamiseksi. 
Seuraavilta sivuilta löytyvät pääasialliset raportin 
tekijät. Näiden lisäksi WBCSD:n jäsenyritykset 
ovat pyytäneet asiantuntija-apua omilta työnteki-
jöiltään. Nämä nimeämättömät henkilöt ovat tuke-
neet projektia oman osaamisensa ja palautteiden-
sa kautta. Myös monet sidosryhmät ovat 
tarjonneet arvokkaita neuvoja ja kommentteja työ-
pajoissa, keskustelutilaisuuksissa ja muilla fooru-
meilla. Kiitämme lämpimästi kaikkia projektiin 
osallistuneita.

PROJEKTIIN OSALLISTUNEIDEN YRITYSTEN EDUSTAJAT

3M Gayle Schueller
ACCIONA Jose Luis Blasco, Raúl Alfaro-Pelico
Arcadis Niels van Geenhuizen, Grant Sprick
ArcelorMittal Alan Knight, Ewa Gebala
BASF Thorsten Pinkepank,  

Brigitte Dittrich-Krämer
Bayer Gabriel Burian, Matt Shaw
Chanel Arabella Bakker
DNV Rune Torhaug
DSM Kimberley Chan
EDF Group Marianne Lamonin
ENGIE Christine Fedigan
ERM Sabine Hoefnagel
EY Velislava Ivanova, Lauren Rogge
Fujitsu Mel Melis, Junnosuke Ayukawa
Givaudan Hallvard Bremnes
Godrej Industries Gayatri Divecha, Ramnath Vajdyanathan
Henkel Uwe Bergmann
IFF Kip Cleverley
Inter IKEA Group Malin Pattersson-Beckeman,  

Kajsa-Stina Kalin
Microsoft 
Corporation

Julie Zunker

Mitsubishi 
Corporation

Chihiro Akimitsu,  
Haruki Kiyomatsu

Natura Luciana Villa Nova 
Neste 
Corporation

Salla Ahonen

Nestlé Rob Cameron, Duncan Pollard,  
Javiera Charad

Novo Nordisk Anne Gadegaard
Olam 
International

Chris Brown

PwC UK Emma Cox, Ian Milborrow,  
Benjamin Combes

Rabobank Bas Ruter
Banco Santander Etienne Butruille
Shell David Hone, Karen Westley
Sompo Japan 
Insurance Inc.

Kanako Murakami

SONAE Leonor Sottomayor
Syngenta Marina Prada
The Navigator 
Company

António Porto Monteiro,  
Paula Guimaraes

Toyota Motor 
Corporation

Takayuki Kusajima, Akifumi Tamaoki, 
Stephan Herbst

Unilever Jonathan Gill
Vale Marcio Senne de Moraes
Volkswagen AG. Daniel-Sascha Roth
Yara Arne Cartridge, Anu Paasiaro
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ALUEELLISTEN VISIO 2050  
KESKUSTELUTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄJÄT

Bogotá CECODES
Budapest BCSD Hungary
Davos DSM
Delhi WBCSD India 
Johannesburg National Business Initiative
Helsinki FIBS
Lisbon BCSD Portugal
London ERM
Oslo DNV, Yara
Phoenix WBCSD North America, Greenbiz
Rio de Janeiro CEBDS, Vale
São Paulo CEBDS, Natura
Sydney BCSD Australia
Tokyo Nippon Keidanren

PROJEKTIN SIHTEERISTÖ

Filippo Veglio Managing Director
James Gomme Project Director 

(seconded from Mitsubishi Corporation)
Julian Hill-
Landolt 

Project Director

Uta Jungermann Project Manager
Florian Micco Project Associate
Linden Edgell Regional Engagement Lead 

(seconded from ERM)
Jacqui Machin Transformation Enablers Lead 

(seconded from PwC UK)
Robin Nelson Operating Landscape Lead 

(seconded from Shell)
Jacqueline 
Pieters 

Finance and Investment Lead 
(seconded from Rabobank)

WBCSD:N SISÄINEN TYÖRYHMÄ 
Luke Blower, Alison Cairns, Kitrhona Cerri, Thomas 
Deloison, Brendan Edgerton, Mariana Heinrich, Roland 
Hunziker, Nicolas Jammes, Lara Luten, Tony Siantonas, 
Joss Tantram, Tom Williams

MUUT TEKIJÄT
Business for Nature, Forum for the Future, Simon Glynn, 
Emma Schootstra, Shift, SocialSide Insight, 
The SustainAbility Institute by ERM, Volans, 
The Toilet Board Coalition, Professor Gail Whiteman, W.I.R.E.

ULKOINEN ARVIOINTIKOMITEA

Seema Arora Deputy Director-General, 
Confederation of Indian Industry

Guillermo 
Castilleja 

Special Advisor Gordon and 
Betty Moore Foundation

John Elkington Founder & Chief Pollinator, Volans
Naoko Ishii Professor, Institute for Future Initiative, 

University of Tokyo
Jane Nelson Director CR Initiative, 

Harvard Kennedy School
Cherie Nursalim Vice Chairman, Giti Group
Mukund Rajan Former Chairman, Tata Global 

Sustainability Council
Caroline Rees President, Shift
Johan Rockström Director, Potsdam Institute for 

Climate Impact Research
Jeffrey Sachs President, Sustainable Development 

Solutions Network
Andrew Steer President & CEO, WRI
Gunhild Stordalen Founder & Executive Chair, EAT
Kazuhiko 
Takeuchi

President, IGES

Nigel Topping UK High Level Climate Action Champion
Dominic 
Waughray

MD, Centre for Global, 
Public Goods, WEF

TÄMÄ ON WBCSD 
WBCSD on maailmanlaajuinen yritysjohtajien luotsaama 
järjestö, jonka puitteissa yli 200 suuryritystä vauhdittaa 
muutosta kohti kestävää maailmaa. Autamme jäsenyrityk-
siämme menestymään keskittymällä toimintaan, jolla on 
mahdollisimman positiivinen vaikutus sidosryhmiin, ympä-
ristöön ja yhteiskuntaan.  

Jäsenyrityksemme edustavat kaikkia toimialoja ja maail-
man johtavia talouksia. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto 
on yli 8,5 biljoonaa dollaria ja ne työllistävät kaikkiaan 19 
miljoonaa ihmistä. Lähes 70 kansallisen yhteistyöverkos-
ton ansiosta vaikuttavuutemme ulottuu kaikkialle maail-
maan. WBCSD on kehittänyt vuodesta 1995 alkaen vaikut-
tavia liiketoimintaratkaisuja kestävän kehityksen 
haasteisiin koko arvoketjun laajuudelta yhteistyössä jä-
sentensä kanssa.

Verkostomme on johtava kestävän liiketoiminnan ajuri. 
Meitä yhdistää visio maailmasta, jossa yli yhdeksän miljar-
dia ihmistä voi elää hyvää elämään maapallon kestokyvyn 
rajoissa vuoteen 2050 mennessä.

Seuraa meitä Twitter ja LinkedIn 

www.wbcsd.org 

Copyright © WBCSD,  
Maaliskuu 2021

VASTUUVAPAUS: Raportin julkaisija on WBCSD. Se on tuotettu yhteistyössä verkoston sihteeristön ja jäsenyritysten ylimmän johdon 
kanssa, kuten kaikki WBCSD:n julkaisut. Useat verkoston jäsenorganisaatiot ovat arvioineet raportin luonnoksia. Näin varmistettiin, että 
julkaisu edustaa laajasti jäsenistön näkemyksiä. Jäsenten panostus ja palaute on huomioitu raportissa tasapuolisesti. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että jokainen jäsenyritys allekirjoittaisi raportin jokaisen sanan. 11

5
K

IIT
O

K
SE

T

https://twitter.com/wbcsd
https://www.linkedin.com/company/wbcsd/
http://www.wbcsd.org


WORLD BUSINESS COUNCIL
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Maison de la Paix 
Chemin Eugène-Rigot 2B 
CP 2075, 1211 Geneve 1 
Sveitsi 
www.wbcsd.org


