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Tulevaisuuden Itämeri



I
Itämeren monet kasvot



Idyllinen Itämeri



Hyvinvoiva Itämeren 
alue







Jaakko Niemelä 2021



Eriarvoisuus 

lisääntyy

Ilmastonmuutos

kiihtyy

Jätteen määrä 

kasvaa

Luontokato etenee

Jaakko Niemelä 2021



II

Voimmeko hyvin?



i

Ihmisen terveys ja planeetan terveys ovat yhteydessä 

toisiinsa

- mielenterveys

- stressi

- immuunivaste

- liikalihavuus

- kunto



Ihmisen ja planeetan hyvinvointi ovat 
erottamattomat 



Ihmiskunnan luontosuhde on rikki
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Koronapandemia on malliesimerkki siitä, miten antroposeeni
toimii

4% nisäkkäiden 

biomassasta 

villieläimiä



Hitaasti ja salakavalasti etenevien riskien hallinta 
on priorisoivalle ihmiskunnalle vaikeaa
Keskimääräinen ilmastonmuutoksesta koituva kuolleisuusriski (2100)

Sopeutumisen 

kustannukset ja 

hyödyt



75%

Eurooppalaisis-

ta asuu 

kaupungeissa

Elämme Antroposeenissa

Raaka-aineiden, tuotteiden, muotien, 

rahan, ihmisten, kulttuurin jne. virta



III
Miten luomaan turvallista ja oikeudenmukaista 

tulevaisuuden hyvinvointia?



LUONNON HYVINVOINTI

IHMISTEN HYVINVOINTI



Kolmen ulottuvuuden kompromissista 
kestävyysmurroksen toimeenpanoon

YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen  edistämiseksi



Hallinta

Business ja rahoitus

Yksilöt ja yhteisöt

Tiede ja teknologia

Kestävyysmurroksen talo
Irrallisista ekologisista tavoitteista 
kestävyysmurrosta edistäviin toimiin

Hyvinvointi ja

mahdollisuudet

Luonnonjärjestelmät
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Talousjärjestelmään kiertotaloutta ja 
oikeudenmukaista voittojen ja haittojen jakoa 
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Lähde SYKE

Ruokajärjestel

mään 

riittävästi 

terveellistä

ja kestävästi 

tuotettua ja

käytettyä

ruokaa 

kaikille



Energiajärjestelmän 
palvelut 
fossiilittomiksi 
luontoa tukeviksi ja 
oikeudenmukaisesti

Uusikaupunki 
merkittävä toimija 
HINKU kuntana jo yli 
10 vuotta



Kaupunkien  
kehitykseen pitkän 
aikavälin ymmärrys

- aluesuunnittelu
- kuntayhteistyö
- kaupunkipolitiikka
- kansalaisaktiivisuus

VASAB 2016



Itämeren alueen 
hyvinvoinnin tueksi 
globaalien 
luonnonjärjestelmien 
hallinta kuntoon

Helcom

Itämeren maiden yhteistyö

Mutta myös

EU

YK

Yritykset: uusia globaaleja pelisääntöjä



Hyvinvointia ja elämän 
merkityksellisyyttä rakennetaan 
dialogilla: 
kulttuurinen murros ihmisten 
luontosuhteen uudelleen 
määrittämiseksi

kestavyyspaneeli.fi/tarinallisuus/



III
Kunnianhimoa kestävyysmurrokseen  

- mahdollisuus tulevaisuuden hyvinvointiin



Yhdessä oppiminen ja 
keksiminen
- olemme kaikki uuden edessä



Kenellä on 
valta 
tulevasta?

Kuka saa siirtyä 
turvalliselle ja 
oikeudenmukaisille 
hyvinvoinnin poluille?

Kenellä on oikeus  
edistää 
kestävyysmurrosta?
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Yritykset, hallinto, kodit ja koulut: 

kaikki koostuvat meistä ihmisistä



Eliitin 

ilmastopä

ästöistä 

50% 

sijoituksis

ta

Eliitin 

ilmastopä

ästöistä 

47% 

kulutukse

sta

Oma kulutus Julkisista palveluista (koulut ym.) Omat 

sijoitukset

Maailman 1% vauraimpien ihmisten
ilmastopäästöissä sijoituksilla suuri rooli



Meidän yhteinen 

etumme on maapallon 

elinkelpoisuuden 

säilyttäminen.

Kestävyysmurrokseen 

osallistuminen on 

tehtävä kansalaisille 

sujuvaksi ja 

taloudellisesti 

houkuttelevaksi.

Valtion, kuntien ja 

yritysten johtamisen 

päätavoitteeksi  

kestävän kehityksen 

edistäminen.



Lopuksi



50 vuotta kehitystä

Rosling, 2018. Factfulness
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Tuorein 

hälytyskello 



Mikä tulevaisuuskuvaksi?
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Daniel Kahneman, psykologi, talousnobelisti 2002, kynäparadigma



Suomi tarvitsee rinnalleen muun maailman, 

jotta Itämeren alueella olisi turvallista ja 

oikeudenmukaista hyvinvointia
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Kenen tulevaisuus?

Tulevaisuus on lähempänä 

kuin luulemmekaan



Kiitos!

eeva.furman@syke.fi

www.kestavyyspaneeli.fi

www.syke.fi

www.Itämeri.fi

mailto:eeva.furman@syke.fi
http://www.kestavyyspaneeli.fi/
http://www.syke.fi/
http://www.itämeri.fi/

