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mukaan organisaation uudistumiskyky on osa sen taloudellista kestä-
vyyttä, ja sitä vahvistetaan kestämättömästä toiminnasta poisoppimi-
sella. Kestävässä työssä organisaatio uudistuu aina ekologisen kestä-
vyyden ehdoilla. Muutoin taloudellisella, sosiaalisella tai inhimillisellä 
kestävyydellä ei ole pohjaa toteutua.

Kestävyysmurros organisaatioissa edellyttää, että niin yksilölliset 
kuin kollektiivisetkin ammatillisen toimijuuden edellytykset ja odo-
tukset päivitetään tukemaan inhimillistä kestävyyttä. Tämä koskee 
niin työidentiteettejä, työyhteisön normeja kuin osaamista ja ammat-
titaitoakin. Ohjenuoraksi voidaan ottaa toimijuusjohtaminen,��  jol-
loin toimijuutta tietoisesti edistetään organisaatiossa. Johtamispsy-
kologiassa yksilön suhdetta työyhteisöön kuvataan toimijuutena, 
joka heijastuu muun muassa työntekijän sitoutumiseen ja voimaan-
tumiseen.��  Ammatillinen toimijuus tarkoittaa valintojen ja päätös-
ten tekoa sekä toimintatapoja, jotka vaikuttavat toimijan työhön, työ-
identiteettiin ja työyhteisöön.��  Toisin sanoen ammatillinen toimijuus 
toteutuu vaikuttamisena työssä ja työyhteisöissä.��  Toimijuus on sekä 
kykyä ja halua toimia että varsinaista toimintaa. Se konkretisoituu sekä 
yksilön että yhteisön tasoilla.

Organisaatioissa, joissa koetaan vahvaa toimijuutta, ongelmia 
ratkotaan luovasti ja asioita lähestytään innovatiivisesti. Niissä on 
panostettu oppimiseen, hyvinvointiin sekä sitoutumiseen.��  Kestä-
vyysmurrosta edistetään, kun yksilöt ja yhteisöt vahvistuvat omassa 
toimijuudessaan tuottamaan yhdessä kestävämpiä ratkaisuja. Johtaja 
voi omalla esimerkillään inspiroida, mutta muutoksia saadaan vasta, 
kun kaikki kokevat osallisuutta ja valmiutta uudistaa omaa toimin-
taansa. Tärkeä osa toimijuusjohtamista on ymmärrys siitä, miten itse 
voi edistää toisten hyvinvointia. Kun ihmiset organisaatiossa voivat 
hyvin, heidän muutoskyvykkyytensä vahvistuu ja he pystyvät koh-
taamaan itsensä, näkemään ja luomaan vaikuttamismahdollisuuksia 
työssään ja ympärillään, oppimaan ja edistämään toisten oppimista 
sekä kehittämään yhteisiä työkäytänteitä. Toimijuusjohtamiseen kuu-
luu organisaation monimuotoisuuden arvostaminen. Jokainen hyväk-
sytään omana itsenään. Työelämässä kestävyysmurroksen ytimessä 
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Kulttuuriperintö tarkoittaa sellaisia kulttuuripiirteitä, joita ihmiset 
ja yhteisöt eri syistä nostavat esille kulttuurin jatkuvasta muutosvir-
rasta. Näitä piirteitä yksilöt ja yhteisöt tunnistavat ja pitävät muista-
misen tai tavoittelemisen arvoisina ja merkityksellisinä.��  Kulttuu-
riperinnöllä muistutetaan sekä synkistä��  ja kartettavista ilmiöistä 
että asioista, joilla tavoitellaan iloa ja hyvinvointia. Kulttuuriperintö 
koostuukin hyvin monenlaisista osa-alueista. Sitä määrittelevät niin 
ihmiset itse arjessaan kuin kansainvälinen ja valtakunnallinen kult-
tuuripolitiikkakin. Kulttuuriperintö ja taide ulottuvat elämän kaikille 
osa-alueille syntymästä kuolemaan. Kaikki ihmiset ovat halutessaan 
kulttuuriperinnön ja taiteen tekemisessä mukana ja aina niiden vai-
kutuspiirissä.

Kestävyysongelmat ja niihin vastaaminen ovat nousseet aiempaa 
vahvemmin esille kulttuuriperintötyössä ja taiteessa. Valtakunnal-
lisella tasolla tämä näkyy Suomen uusimmassa museopoliittisessa 
ohjelmassa ja kulttuuriperintöstrategiatyössä (ks. �z �.��). ��  Kulttuu-
riperintö rakentaa aina tulevaisuutta��  ja voi tätä kautta tukea myös 
kestävyysmurrosta.

Kulttuuriperintötyötä tekevät muistiorganisaatiot (eli kirjas-
tot, museot ja arkistot) sekä lukuisat yhdistykset ja kansalaisjärjes-
töt. Monissa maissa nämä organisaatiot ovat jo pitkään asettuneet 
tukemaan kestävyyden sosiaalisia ulottuvuuksia eli yhteisöjen ja 
alueiden identiteettejä, taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista oikeu-
denmukaisuutta.��  Ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta korostava 
näkemys on haastanut aiemman asiantuntijavaltaisen kulttuuripe-
rintö- ja museotyön.��  Erityisesti on alettu painottaa vähemmistöjen 
oikeuksia määrittää sekä omaa kulttuuriperintöään että tapoja, joilla 
siihen luodaan osallisuutta.��  Yhä useammin mukana on osallistavaa 
taidetta. Ympäristöongelmiin vastaaminen on viime aikoina nostettu 
sosiaalista kestävyyttä tukevan työn rinnalle.��

Taiteessa luonnon ja ympäristön merkitys näkyy esimerkiksi 
siinä, että ympäristötaiteen ja ekologisen taiteen suosio on kasva-
nut. Tämäntyyppinen taide on myös saanut uusia muotoja. Ympä-
ristökriisin myötä yleistynyt suotaide kuuluu uudenlaisen, usein 
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toimia. Näitä molempia ilmentää teos, jonka valtioneuvoston kans-
lia tilasi yhteisö- ja ympäristötaiteilija Kaisa Salmelta Suomen EU-
puheenjohtajakauden avajaisiin vuonna ����. Plastic Mama -teoksen 
kymmenmetristä, kierrätysmuovista barokkimekkoa valmisteli tuhan-
nen vapaaehtoisen joukko. Teokseen kuului teatteriohjaaja, kirjailija 
Juha Hurmeen laatima saarna, joka kommentoi ilmastonmuutosta.��

Ympäristökriisiä työssään käsittelevät taiteilijat eivät välttämättä 
toimi vain itsekseen. Yhteistyö luonnontieteilijöiden ja muiden tutki-
joiden kanssa sekä suurta yleisöä osallistava yhteisötaide voivat pyrkiä 
kyseenalaistamaan nykyisiä kestämättömiä käytänteitä ja ajatteluta-
poja. Lisäksi yhteisötaiteen tavoitteena voi olla ottaa kantaa luonnon 
hyvinvoinnin puolesta ja tehdä laajemmasta luonnon näkökulmasta 
ensisijainen pelkkään ihmisen näkökulmaan nähden. Kaija Kiurun 
Suojeltu aapa -hanke on hyvä esimerkki luonnon hyvinvointiin ja 
kulttuuriseen kestävyysmurrokseen havahduttavasta projektista, joka 
yhdistää taidetta ja tiedettä (ks. �z �.��). Se tuo mukaan myös paikal-
lisen ulottuvuuden kommentoidessaan jännitteistä maankäyttöä 
Viiankiaavan luonnonsuojelualueella. Taiteen avulla voi tuoda esille 
tieteellistä sanomaa, joka voi voimistaa yksilöiden kestävyysymmär-
rystä ja -toimijuutta. 

Taide esittää ihmisen toimien vaikutuksia keskinäisriippuvaisessa 
maailmassa, korostaa luonnon esteettisyyttä sekä tuo esille eliöiden 
ja ekosysteemien itseisarvon. Koska huoli maapallon tulevaisuuden 
vaarantumisesta koskettaa taiteilijoita, he avaavat taideprojekteissaan 
kysymyksiä siitä, mikä on ihmisten vastuu tulevaisuudesta. Osallis-
tavalla toiminnallaan he herättelevät muita uudistamaan kulttuurista 
luontosuhdettaan.��

Monet taideprojektit ja -teokset tuottavat yleisölle elämyksiä, joita 
sävyttää ihmiskeskeisyyttä kritisoiva posthumanistinen näkemys. 
Niinpä taide voi toimia myös kestävyysmurrosta edistävän kulttuuripe-
rintökasvatuksen ja ekopedagogiikan osana. Ympäristökasvatuksessa 
ympäristötaide luo ihmisten ja paikkojen välisiä suhteita, erilaisten ryh-
mien ja ajattelutapojen välistä dialogia ja siten rakentaa ymmärrystä 
ympäristön tilasta.��  Taiteen tukemana kulttuurinen kestävyysmurros 
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Ajatuksena on lisätä kansalaisten hyvinvointia siten, että talouden 
kokoa suurennetaan jatkuvasti. Tämän seurauksena yhä useammat 
yhteiskunnan sektorit tulevat markkinaehtoisen toiminnan piiriin. 
Kasvua saadaan aikaan parantamalla toiminnan tehokkuutta, lisää-
mällä suoritemääriä aikayksikköä kohden. Teknologiset innovaatiot 
auttavat tässä. Samalla inhimillinen olemassaolo on alkanut tarkoittaa 
yhä korostuneemmin kuluttajakansalaisuutta eli kuluttajana elämistä 
osana ympäröivää kulutusyhteiskuntaa.���

Tuotannon ja kulutuksen kasvun varaan rakennettu yhteiskunta 
onkin onnistunut parantamaan kansalaisten elintasoa. Kesällä ���� 
suomalaisilla kotitalouksilla oli käytössään rahaa enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin mittaushistorian aikana.���  Vertauskuvallisesti 
ilmaistuna olemassaolon aineelliset kulissit on saatu suomalaisessa 
yhteiskunnassa hyvään kuntoon. Kolikon kääntöpuolena on kuiten-
kin elämän laadullinen puoli. Kun on keskitytty kulissien rakentami-
seen, on näytelmän juonen kehittely jäänyt vähemmälle huomiolle. 
Aineellista ja mitattavaa kasvua jahdattaessa esimerkiksi elämän 
aineettomien ilojen ja surujen jakaminen ihmisten kesken on saat-
tanut vähentyä. Kasvavan hyvinvoinnin sijaan seurauksena on irral-
lisuuden, mitättömyyden ja arvottomuuden kokemuksia samalla, 
kun maapallon rajallisuuden yhä selvempi ilmeneminen on lisännyt 
ympäristöahdistusta ja toivottomuuden tuntua.��� Mielenterveyson-
gelmista on tullut uusia kansansairauksia, jotka vievät yhä useamman 
ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.���

Käynnissä oleva yhteiskunnallinen kehityskulku ei kuitenkaan ole 
vääjäämätön. Viime kädessä taustalla on ihmisten yhteisiä merkityk-
siä, kertomuksia ja tarinoita hyvän elämän, hyvinvoinnin ja onnen 
saavuttamisesta – ei väistämättömiä luonnonlakeja. Uudistavan oppi-
misen ja kulttuurisen kestävyysmurroksen avulla saavutettu sivistys 
haastaa hyvästä elämästä kerrottavia valtavirtatarinoita. Niiden myötä 
ihminen elää itsensä ja muun maailman välisiä suhteita todeksi tuo-
reilla tavoilla.���  Jokainen ihminen rakentaa teoillaan ja tekemättä jättä-
misillään tulevaisuutta, jota ei vielä ole olemassa mutta johon jokainen 
vaikuttaa koko ajan.
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yhteiselo vaikeutuu. Tarvitaan jaettua arvonluontia, joka tähtää kes-
kinäisen kilpailun sijaan yhdessä kohdattavien yhteiskunnallisten 
ongelmien ja planetaaristen haasteiden voittamiseen (kuvio �.�). Sil-
loin aineellisen hyvinvoinnin perusta rakentuu kulutuskulttuurissa 
siten, että tuotteissa ja palveluissa yhdistyy hyöty kaikille osapuolille: 
käyttäjälle, yrityksen omistajille ja sen työntekijöille, yhteiskunnalle 
sekä koko ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle.���  

Jaettu arvonluonti perustuu systeemiseen ajatteluun.���  Huomion 
kohteena eivät niinkään ole yksittäiset asiat vaan se, kuinka nuo asiat 
ovat yhteydessä toisiinsa. Keskinäisriippuvuudet ilmenevät kietoutu-
mina, ketjureaktioina tai kiertokulkuina. Omaa elämää ympäröivien 
kytkösten tunnistaminen auttaa huomaamaan, että kukaan ei ole 
ja toimi yksin. Jos emme havaitse ihmiselämän kietoutuneisuutta 
sekä toinen toisiimme että planeettamme muuhun todellisuuteen, 
jäämme helposti vahvistamaan luonnon ja kulttuurin tai yksilön ja 

Hyöty koko 
ihmiskunnan yhteiselle 

tulevaisuudelle
Hyöty tuotteen 

tai palvelun 
käyttäjille

Hyöty 
yhteiskunnalle

Hyöty yrityksen 
omistajille

Hyöty 
yrityksen 

työntekijöille

K���� �.�. Jaetussa arvonluonnissa kaikki osapuolet voittavat, 
sillä siinä tähdätään yhteishyötyihin. L�
	�: S��•��� & T�€��� ����.
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lisäksi muutetaan myös pinnan alla piilottelevia materiaalisia, kult-
tuurisia ja  sosiaalisia rakenteita (kuvio 5.1).15

Esimerkiksi pyöräilyn edistäminen edellyttää paitsi materiaalisten 
reunaehtojen täyttymistä eli sellaista kaupunkirakennetta, jossa liikku-
minen työn, kodin ja muiden arjen paikkojen välillä on lihasvoiminkin 
sujuvaa ja turvallista, myös sosiaalisten ja kulttuuristen merkitysten 
sekä osaamisten muutosta. Näitä ovat vaikkapa liikkumisen yhdistä-
minen ajatuksiin ympäristö- ja terveyshyödyistä, liikennesääntöjen 
osaaminen ja noudattaminen sekä työmatkapyöräilyä tukeva työil-
mapiiri.16 Kestävämmät syömisen käytännöt taas edellyttävät paitsi 
kasvipohjaisten tuotteiden hyvää saatavuutta ja houkuttelevuutta 
ilmastovaikutuksiltaan haitallisempien liha- ja maitotuotteiden vaih-
toehtoina, myös kasvisruokareseptien osaamista, uudenlaisten tuot-
teiden käyttämiseen liittyviä taitoja sekä muutosta ajattelussa, jonka 
mukaan kasvisruoka olisi vähemmän ravitsevaa kuin liharuoka.17

Molemmissa esimerkeissä korostuu eri toimijoiden merkitys 
 kestävyysmurroksessa. Yksityisautoilun korvaaminen pyöräilyllä 
edellyttää kaupunkisuunnittelijoiden ja kaavoja hyväksyvien poliitik-
kojen panosta sekä työyhteisöjen, päiväkotien ja taloyhtiöiden tukea 
pyörien pysäköintiin ja säilyttämiseen. Tarvitaan myös koulutusta kes-
tävämmästä liikkumisesta sekä erilaiset tarpeet huomioivien vaihtoeh-
tojen tarjontaa konttipyöristä sähköpyöriin. Kasvisruokailun edistä-
misessä keskeisessä roolissa on ollut maultaan ja koostumukseltaan 
tutun oloisten lihankorvikkeiden tuotanto mutta myös esimerkiksi 
julkiset ruokapalvelut, jotka paitsi normalisoivat kasvissyöntiä myös 
mahdollistavat sen kokeilemisen.18 Myös yhteisöllisyyden on havaittu 
olevan tärkeää arjen muutoksessa. Esimerkiksi Vegaanihaaste-kam-
panjoiden osallistujat keskustelivat kokemuksistaan ja tarjosivat ver-
taistukea sosiaalisessa mediassa, mikä auttoi uudenlaisten sosiaalisten 
ja kulttuuristen merkitysten sekä osaamisten rakentamista.19 Myös 
naapuriapu on esimerkki yhteisöllisyydestä, joka voi monin tavoin 
tukea kestävämpiä arjen käytäntöjä (ks.  5.3).

Käytäntöteoreettinen näkökulma osoittaa, että pelkästään tie-
don tarjontaan pohjautuvat muutospyrkimykset saattavat jäädä 
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vaikutuksiltaan heikoiksi, vaikka tieto onkin yksi keskeinen käytän-
töjen elementti. Samoin erilaiset haasteet ja kilpailut voivat olla tehok-
kaita muuttamaan arkisiin toimintoihin liittyviä osaamisia ja merki-
tyksiä, mutta ollakseen todella vaikuttavia nekin kaipaavat laajempaa 
tukea ja materiaalisten elementtien muutosta. Sama koskee viime 
aikoina paljon huomiota saanutta ”tuuppaamista” (nudging), jossa 
pyritään tekemään kestävämmistä valinnoista automaattisia. Klassi-
nen esimerkki tuuppaamisesta on kasvisruokavaihtoehdon siirtämi-
nen ruokalan linjastossa ensimmäiseksi, jolloin se valitaan helpom-
min. Tuuppaamisen pulmana on kuitenkin se, että kestävyysajattelu ei 
pääse leviämään muille kulutuksen osa-alueille, kun kestävät valinnat 
tehdään kuluttajien puolesta tai jopa heiltä ”salaa”.20

Uusia teknologioita esitetään usein ratkaisuksi kestävän arjen edis-
tämiseen (ks. myös luku 4). Esimerkiksi älykotiratkaisuilla, joilla kodin 
lämmitystä ja kodinkoneita voisi hallita etänä, on ennustettu olevan 
suuri rooli asumisen energiankulutuksen vähentämisessä. Tutkimus 
on kuitenkin osoittanut, ettei teknologia yksin riitä, vaan huomiota 
tulisi kiinnittää teknologian ottamiseen osaksi arjen käytäntöjä.21 Esi-
merkiksi ilmalämpöpumput eivät välttämättä saavuta energiansäästö-
potentiaaliaan, jos niiden käyttö muuttaa käsityksiä kodin sopivasta 
lämpötilasta.22 Samoin erilaiset energiansäästöohjelmat pyykinpesu- 
ja tiskikoneissa ovat jääneet vähälle käytölle, koska ajatus matalista 
pesulämpötiloista ei vastaa nykyisiä puhtaus- ja hygieniastandarde-
ja.23 Tällaisten haasteiden ratkaisemisessa jaettuihin normeihin ja 
tottumuksiin puuttuminen on keskeinen tekijä: se, miten sopivasta 
sisälämpötilasta, hygieniasta tai kodin koosta ja varustelusta puhutaan 
mediassa, mainoksissa tai muussa julkisessa keskustelussa, vaikuttaa 
käsityksiimme siitä, mikä on normaalia ja toivottavaa.

Puhuttaessa rakenteista, kuten instituutioista, normeista ja politii-
kasta, on tärkeää muistaa myös, että meistä jokainen toimii osana näitä 
rakenteita. Käytäntöteoreettisesta näkökulmasta yksilöt eivät olekaan 
täysin rakenteiden vietävissä, vaan he pitävät yllä sosiaalisesti jaettuja 
käytäntöjä – mutta myös haastavat ja muuttavat niitä – sosiaalisessa 
kanssakäymisessä ja erilaisissa rooleissa.24 Tätä näkökulmaa tukee 
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kulttuurisen kestävyysmurroksen teoria. Siinä yksilöiden nähdään 
yhdessä vaikuttavan niin merkitysmaailmaan kuin aineelliseen ympä-
ristöönkin, joiden osana ja vaikutuksen alaisena he elävät.25

Kuluttajien lisäksi olemme kansalaisia, jotka voivat vaikuttaa 
kaupunkisuunnitteluun ja julkisiin palveluihin äänestämällä, osal-
listumalla kansalaisaloitteisiin, antamalla palautetta suunnitelmista 
sekä suoralla kansalaistoiminnalla, kuten osallistumalla järjestöjen 
toimintaan ja mielenilmauksiin tai tuomalla äänemme kuuluviin 
sosiaalisessa mediassa ja mielipidepalstoilla.26 Erilaisissa kansalais-
järjestöissä, uskonnollisissa yhteisöissä sekä harrastustoiminnassa on 
mahdollista edistää ekologista ja sosiaalista kestävyyttä ja kulttuurista 
kestävyysmurrosta. Työntekijät voivat vahvistaa kestävyyttä työpai-
koillaan esimerkiksi toimimalla asiantuntijoina, tuomalla kestävyys-
kysymyksiä esiin omissa työtehtävissään ja vaatimalla kasvisruokaa 
työpaikkaruokalaan tai parempia tiloja työmatkapyöräilijöille. Van-
hemmat ja muut kasvattajat voivat huolehtia siitä, että lapset oppivat 
huomioimaan kestävyyden kaikessa arjen toiminnassaan. Osakkaat ja 
asukkaat voivat edistää kestäviä energiaratkaisuja taloyhtiöissään (ks. 
 5.4). Ruokapiirien jäsenet voivat tukea kestävämpien maatalouden 
käytäntöjen muodostumista sekä rikkoa tuottajan ja kuluttajan roo-
lien rajapintaa osallistumalla ruoan tuotantoon.27 Viljelijöillä taas on 
mahdollisuuksia kehittää ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä 
ja täyttää sitä kautta myös kuluttajien toiveita (ks.  5.5).

Omien yhteisöjemme, ystäväpiiriemme ja perheidemme jäse-
ninä voimme kannustaa muitakin kestävyyden edistämiseen arjessa. 
Vertaistuella ja vertaisilta oppimisella on todettu olevan suuri mer-
kitys arjen kestävyysmurroksessa.28 Ääneen lausumattomia sääntöjä, 
normeja ja tottumuksia voidaan haastaa vain nostamalla niitä esiin, 
kyseenalaistamalla niitä sekä luomalla uusia normeja yhteisöjen 
sisällä. On siis tärkeää, että emme jättäydy vain yksittäisen kuluttajan 
rooliin, vaan hahmotamme oman paikkamme ja useat eri roolimme 
yhteiskunnassa.

Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, ettei kaikilla ole yhtä-
läisiä mahdollisuuksia toimia. Esimerkiksi työpaikkaruokailu on 
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mahdollinen vain, jos on työpaikka, aurinkopaneelien asentaminen 
edellyttää omaa kattoa ja pääomaa, eivätkä pyöräily ja kävely ole 
mahdollisia kaikille liikuntarajoitteisille. Lisäksi arjessamme on myös 
globaali ulottuvuus: suuri osa kulutuksemme haitallisista ympäristö-
vaikutuksista on ulkoistettu niihin maihin, joissa tavarat ja palvelut 
tuotetaan.29 Onkin tärkeää, että arjen kestävyydestä puhuttaessa ei 
keskitytä ainoastaan ekotehokkuuteen eli kuluttamiemme palvelui-
den ja tuotteiden tuottamiseen nykyistä vähemmillä resursseilla, vaan 
myös kohtuuteen ja kulutuksen vähentämiseen, jolloin resursseja on 
mahdollista jakaa tasaisemmin. Lisäksi sosiaaliseen oikeudenmukai-
suuteen kuuluu, että myös ryhmät, joita toistaiseksi ei ole kuultu, sai-
sivat äänensä paremmin kuuluviin ja myös heidän olisi mahdollista 
olla toimijoita kestävyysmurroksessa.

Kestävyysajattelun ja uudenlaisten osaamisten omaksumisessa 
arkiseen toimintaan oppimisella ja kasvatuksella on merkittävä rooli. 
Seuraavaksi syvennymmekin kestävyysmurrosta tukevaan oppimi-
seen. 

Kestävyysajattelun muutos oppimisen 
ja sivistyksen tavoitteina

Kasvatuksen historiassa sivistyksen tavoitteet ovat vaihdelleet. Pitkään 
oppiminen nähtiin tietojen omaksumisena ja muistamisena. Sivistyk-
sellä tarkoitettiin lukeneisuutta ja sitä, että tiesi paljon. Oppimisen 
tavoitteet alkoivat kuitenkin 1990-luvulla muuttua tiedon ymmärtämi-
sen suuntaan. 1990- ja 2000-lukujen aikana vahvistui niin sanottu kon-
struktivistinen ajattelutapa, jonka mukaan opiskeltavat asiat sidotaan 
aiempaan tietoon ja linkitetään yli oppiainerajojen sekä sovelletaan 
tietoa käytäntöön.30 Sittemmin yksilön tiedonrakentamista koros-
tavan oppimistyylin rinnalla on korostettu oivaltamisen ja yhdessä 
oppimisen merkitystä.31

Konstruktivistista ajattelua ilmensi kestävän kehityksen kasvatuk-
sen vuosikymmen, jonka Yhdistyneet kansakunnat julisti vuosiksi 
2005–2014. Sillä tavoiteltiin ymmärrystä ekologisesta, sosiaalisesta ja 



5  K E STÄV Y Y S M U R R O K S E N  K E I N OT  |  211

taloudellisesta kestävyydestä, jotka ovat vakiintuneet kestävää kehi-
tystä jäsentäviksi ulottuvuuksiksi (ks. luku 2). Näiden kolmen rinnalle 
on joissakin yhteyksissä nostettu myös kulttuurinen ulottuvuus.32

Viime vuosina on alettu puhua transformatiivisen ajattelun tar-
peesta. Vakavien kestävyysongelmien ratkaisemiseen tarvitaan 
uudenlaista osaamista, jossa konstruktivistiset ajattelun taidot eivät 
enää yksistään riitä. Transformatiivista oppimista on kutsuttu myös 
uudistavaksi oppimiseksi. Uudistavuus merkitsee ennen kaikkea sitä, 
että kykenemme arvioimaan ja muuttamaan omia, syvälle juurtuneita 
käsityksiämme eri ilmiöistä, havainnoimme ilmiöihin ja ajatteluumme 
liittyviä ristiriitaisuuksia sekä tunnemme myötätuntoa toisia, myös 
kanssamme eri mieltä olevia ihmisiä kohtaan.33 Näitä muuntavia 
ja muutosvoimaisia oppimisen taitoja tarvitaan YK:n kestävän 
kehityksen globaalin toimintaohjelman agenda 2030:n tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

Transformatiivista oppimista voidaan tarkastella käyttäen koko-
naisvaltaista ilmastokasvatuksen mallia,34 joka soveltuu laajemmin-
kin kestävyyskasvatuksen tarkasteluun. hahmotamme tätä pol-
kupyöräkuvion avulla (kuvio 5.2). Polkupyörään tarvitaan kaikki 
sen osat hyvin toimivina ja yhtenä kokonaisuutena, jotta ajaminen 
onnistuisi. Samalla tavalla kaikki kestävyysmurrokseen kasvattavan 
transformatiivisen oppimisen osa-alueet tarvitaan mukaan yhdessä 
toimivana kokonaisuutena, jotta tällainen oppiminen voisi toteutua. 
Malli kokoaa yhteen kestävyystoimijuuteen tarvittavia ja yksilöiden 
toimintaa ohjaavia seikkoja. 

Polkupyörämallissa kestävyysmurroksen toteuttamisessa tarvit-
tavaa tietoa kuvaa etupyörä, jonka tulee olla tasapainossa ajattelun 
taitoja kuvaavan takapyörän kanssa. Globaalien kestävyyshaasteiden 
aikakaudella tarvitaan tietoa muun muassa ilmastonmuutoksesta, 
luontokadosta, vähemmistöjen asemasta ja eroista toimeentulossa. 
Tiedon tulisi olla monialaista niin, että luonnontieteiden lisäksi 
mukana ovat myös humanistis-yhteiskuntatieteelliset ja teknologi-
set näkökulmat. Tavoitteena on ottaa haltuun laajoja, monimutkaisia 
kokonaisuuksia.35 Oppimisen tulisi tuottaa ymmärrystä systeemeistä, 
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ihmisen ja luonnon järjestelmien kytkennöistä sekä lisätä kykyä eri-
laisten tulevaisuuksien hahmotteluun ja kestävyyssiirtymien kuvitte-
lemiseen. Lisäksi tarvitaan kestävyysmurroksen toteuttamisen taitoja 
sekä kykyä tuottaa uusia ajattelumalleja. Yksi esimerkki menetelmistä, 
joilla uusia ajattelu- ja toimintamalleja voidaan kehittää, on Suomes-
sakin kokeiltu utopiapedagogiikka (ks.  5.6).

Transformatiivisessa oppimisessa korostetaan, että ihminen käyt-
tää tietojaan ja taitojaan henkilökohtaisten arvojensa ja maailmanku-
vansa mukaisesti.36 arvoperusta muodostaa vahvan rungon kaikelle 
oppimiselle. Tämä ilmenee polkupyörämallissa siten, että tiedot ja 
ajattelun taidot kiinnittyvät runkoon eli identiteetin, maailmankuvan 
ja arvoperustan kokonaisuuteen. Ihmiset voivat kokea saman tiedon 
hyvinkin eri tavoin juuri erilaisen arvoperustansa takia. Esimerkiksi 
pakolaisuus- tai ilmastokysymyksissä sama tieto voidaan tulkita eri 
tavoin sen mukaan, millainen arvomaailma tulkitsijoilla on. Opetuk-
sessa tulisikin käydä dialogia ja arvokeskusteluja pelkän tiedon jaka-
misen sijaan.37
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Kuvio 5.2. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli.
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Tietoja ja ajattelun taitoja tarvitaan vastuullisessa toiminnassa, 
joita mallissa kuvaavat liikuteltavat polkimet. Ympäristövastuulli-
suutta tutkineiden anja Kollmussin ja Julian agyemanin38 mukaan 
ympäristötekoihin ja -toimintaan vaikuttavat muun muassa empatia-
kyky, halu auttaa, muiden ihmisten mielipiteet, yhteiskunnan normit 
sekä toiminnan helppous. Toiminnan ja vaikuttamisen edistäminen 
on haastavaa ja vaatii pitkäjänteistä kasvatustyötä. avaintekijänä on 
toimijan motivaatio, jota mallissa ilmentää se, istuuko ihminen yli-
päätään satulaan pyörää polkeakseen. Motivaatio lisääntyy, jos kestä-
vyyteen liittyvät ilmiöt ovat sellaisia, että niihin voi oikeasti vaikuttaa. 
Toimijuutta pitää harjoitella niin opinnoissa kuin arkielämässäkin. 
Toimijuuden vahvistamisessa on keskeistä saada unelmoida, visioida 
ja pohtia rohkeita ratkaisuja ilman, että joku lannistaa tai tyrmää 
uudenlaiset kestävyysideat jo ennen kokeilemista.

Kun edistetään toimijuutta, on myös tarpeen ymmärtää toiminnan 
esteet. Polkupyörämallissa tätä kuvaavat jarrut. Ympäristövastuullisen 
toiminnan esteet ovat usein inhimillisiä: esimerkiksi mukavuudenhalu, 
laiskuus, tottumus ja kiire. Kyse ei siis välttämättä ole tiedon tai tahdon 
puutteesta.39 Toimintaa voivat estää myös psykologiset tekijät, kuten 
ongelman kieltäminen, sosiaaliset normit sekä epävarmuus oman toi-
minnan vaikuttavuudesta. henkilökohtaisten seikkojen lisäksi ympä-
ristövastuullista toimintaa estävät myös monet rakenteelliset tekijät, 
kuten esimerkiksi pyöräteiden tai joukkoliikenteen puuttuminen. Tor-
juntaa voi synnyttää myös ylhäältä päin tuleva syyllistävä ohjeistami-
nen. Toisaalta voidaan myös ajatella, että jarruja käyttämällä voidaan 
ohjata toimintaa. Jarruttamalla voidaan muun muassa säädellä sitä, 
mihin suuntaan, miten turvallisesti ja millä nopeudella tiettyjä kestä-
vyystoimia tehdään. Esimerkiksi haja-asutusalueen jäteveden käsit-
telyä koskevaan lainsäädäntöön lisättiin puhdistusvaatimuksen nou-
dattamisen siirtymäaika, joka määrittyy kiinteistön sijainnin mukaan. 
Näin jäteveden puhdistusjärjestelmät asennetaan ensin kriittisimpiin 
kohteisiin ranta-alueilla.

Viime vuosina kestävyyskysymysten yhteydessä on nostettu yhä 
vahvemmin esiin tunteet.40 Meneillään oleva ympäristökriisi voi 
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synnyttää ahdistusta, huolta, pelkoa, surua, syyllisyyttä ja toivotto-
muutta. Joskus välinpitämättömyydeltä vaikuttavan asenteen taustalla 
saattaa olla se, että ihmiset ovat huolissaan ja yrittävät sen takia olla 
ajattelematta asiaa. Myötätunnon ja toivon herättäminen onkin yhä 
tärkeämpää. Toivoon liittyy luottamus siitä, että ongelmaan etsitään 
ratkaisua, sellainen on löydettävissä ja että sitä kohti ollaan menossa. 
Toivo vahvistaa hyvinvointia. Mallissa toivoa kuvaa pyörän kulkua 
valaiseva lamppu. Ympäristötunteita tutkinut Panu Pihkala korostaa, 
että on olennaista tehdä ero hyväuskoisen tulevaisuusoptimismin ja 
toivon välillä. Optimismiin liittyy ajatus, että kaikki kyllä järjestyy. 
Toivo sen sijaan rakentuu ihmisessä vasta sen jälkeen, kun hän on koh-
dannut maailman erilaisine haasteineen ja niistä huolimatta kykenee 
uskomaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.41

Tulevaisuuden visioiminen ja erilaisten skenaarioiden pohtiminen 
on keskeinen kasvatuksen osa-alue. Kuten polkupyörää, myös ope-
tusta voidaan ohjata tiettyyn suuntaan. Kasvatuksessa voidaan tarjota 
keinoja tarkastella tulevaisuutta kriittisesti mutta samanaikaisesti toi-
voa menettämättä. Tämä on toki haastavaa, sillä tutkimustieto antaa 
varsin synkän kuvan planeettamme tilasta. Tästä huolimatta opetuk-
sen tulisi tarjota mahdollisuuksia kehittää uudenlaisia ratkaisukei-
noja – myös rohkeita ja uutta luovia – ja antaa opiskelijoille aineksia 
kestävän tulevaisuuskuvan luomiseen. Kestävyyden kokonaisvaltaisen 
ja tietoja yhdistelevän oppimisen onkin havaittu lisäävän yliopisto-
opiskelijoiden kykyjä kuvitella erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia.42

Dialogi eli kyky kuunnella toisia ja esittää perusteltuja näkemyksiä 
on yhä tarpeellisempi taito. Tätä korostaa se, että erityisesti sosiaali-
sessa mediassa erilaisten näkemysten vastakkainasettelu ja polarisaa-
tio ovat lisääntyneet. Kestävyyskasvatuksen ytimessä onkin kysymys 
siitä, miten poliitikot, eri tieteenalojen asiantuntijat ja myös tavalli-
set kansalaiset eri foorumeilla kykenevät jakamaan näkemyksiään ja 
rakentamaan kestävää maailmaa. Koska kestävyysmurros on erityi-
sesti sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymys, nuorten 
äänen kuuleminen on tärkeää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.43 
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Suomessa lapsia ja nuoria on osallistettu esimerkiksi ilmastolain val-
misteluun (ks.  5.7). 

Kestävyysajattelun muutosta tarvitaan kaikissa ikäryhmissä ja 
elämänvaiheissa. 2000-luvulla erityisesti yliopistoilta on alettu vaa-
tia vastuuta ja toimia kestävyyden edistämiseksi yhteiskunnassa.44 
Yliopistot muodostavat koulutuksensa ja tutkimuksensa kautta vai-
kuttavan maailmanlaajuisen verkoston, joka tuottaa muutostietoa, 
kouluttaa ihmisiä toteuttamaan kestävyysmurrosta sekä johtaa ja 
ohjaa tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden välistä dialogia ja kestä-
vyysmurroksen ratkaisujen kehittämistä. Yliopistot vastaavat laajasti 
päätöksentekijöiden, johtajien sekä asiantuntijoiden kouluttamisesta 
yhteiskunnan vaikutusvaltaisiin tehtäviin. Siksi niihin on perustettu 
kestävyystieteen koulutusohjelmia ja sisällytetty kestävyyden aihepii-
rejä tieteenalakohtaisiin koulutuksiin.45 Lisäksi on kehitetty uusia kes-
tävyystaitoja edistäviä opetusmenetelmiä, kuten paikallisyhteisöjen 
kanssa toteutettavia kehittämishankkeita, ongelmanratkaisutaitojen 
opetusta sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviä käytännön projekteja.46

Jotta kestävyysmurros voidaan saavuttaa, on tarpeen määritellä 
sivistys uudelleen niin, että se huomioi ekososiaalisen sivistysajattelun 
periaatteet (taulukko 5.1).47 Sivistys ei ole vain yksilön asia, vaan sen 
tulisi ilmentyä myös yhteisöissä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. 
Keinot, jotka kerryttävät sivistystä, ovat osin erilaisia eri tasoilla, ja 
niissä ilmenee transformatiivisen oppimisen ajatus. Olennaista on 
kyky tuntea myötätuntoa niin lähellä kuin kaukanakin eläviä ihmisiä ja 
muita eliölajeja kohtaan. Myötätuntoon liittyy myös eri vähemmistö-
jen syrjinnän tunnistaminen sekä aktiivinen pyrkiminen yhdenvertai-
suuteen ja rauhaan. Koko planeetan olemassaolon kannalta sivistystä 
on ymmärrys luonnonvarojen käytön planetaarisista rajoista. Tähän 
liittyy olennaisesti länsimaisten ihmisten kulutuskäyttäytyminen: 
sivistystä on halu tyytyä vähempään ja löytää onnellisuuden aiheita 
muustakin kuin materiasta.

Koulutuksen tärkeä tavoite on, että ihmiset ymmärtävät globaa-
lien kestävyyshaasteiden syitä, seurauksia ja ratkaisukeinoja niin 
omassa elämässään kuin yhteiskunnan eri sektoreilla. Tämä koskee 
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lasten ja nuorten koulutusta mutta myös aikuisia. Elinikäinen oppi-
minen täydennyskoulutuksen ja monenlaisen vapaa-ajan toimin-
nan kautta voi antaa aikuisille mahdollisuuden löytää uusia keinoja 
kestävyysmurroksen toteuttamiseen omassa elämässään. aikuiset voi-
vat myös kehittää kestävyystoimia työelämässään eri organisaatioissa 
ja yrityksissä, joita käsittelemme seuraavaksi.

Kestävyysmurros yrityksissä ja organisaatioissa

Organisaatioissa kestävyys konkretisoituu toiminnan ja johtamisen 
muutoksina. Jokainen meistä voi toimia näiden muutosten edistäjinä. 
Meillä on vaikutusvaltaa kuluttajina ja ostajina. Äänestäjinä vaiku-
tamme julkisten organisaatioiden päättäjiin ja toimintaan. Saatamme 
olla jäseniä yhdistyksissä ja mukana muodostamassa organisaatioiden 

Taulukko 5.1. Sivistys kestävyyskriisien aikakaudella. 

Keinoja sivistyksen kartuttamiseen Sivistyksen ilmeneminen

• Luonnon ja muun ympäristön 
havainnoimisen harjoitteleminen

• Ympäristötiedon hankkiminen 
monitieteisesti ja oppiainerajojen yli

• Transformatiivinen, uudistava oppi-
minen ja uusien asioiden harjoitte-
leminen (huomioidaan mm. arvot, 
tulevaisuus, luovat ratkaisukeinot, 
systeemisyys ja kriittinen ajattelu)

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen

• halu suojella luontoa
• Ymmärrys maailman tilasta ja 

 kriiseistä
• Ymmärrys monilajisuudesta ja ihmi-

sestä osana laajempaa kokonaisuutta
• Ymmärrys kulttuurisesta moninaisuu-

desta ja sen ilmenemisestä maapallon 
eri alueilla

• Kyky kunnioittaa ihmisoikeuksia
• Toisten kohteleminen tasa-arvoisina 

ja yhdenvertaisina
• Myötätunto, ystävällisyys ja kunnioi-

tus muita kohtaan
• Kyky kuunnella toisia ja olla vuoro-

vaikutuksessa toisten kanssa
• Epävarmuuksien sietäminen
• Osallisuus ja toimijuus
• Vastuullisuus
• Taito osallistua ympäristökriisien 

ratkaisemiseen
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välisiä verkostoja. Kun organisaatiot rakentavat kestävyyssiirtymiä 
tai toteuttavat kestävyysmurrosta, erityistä merkitystä on organisaa-
tioissa toimivilla ja niitä johtavilla ihmisillä.

Kestävyysajattelu yrityksissä pohjautuu yritysvastuun käsittee-
seen. Sen ensimmäisiin määritelmiin liitettiin vapaaehtoisuus: teh-
dään enemmän hyviä asioita kuin lainsäädännön perusteella olisi teh-
tävä. Tällä hetkellä puhutaan vastuullisuudesta, joka tarkoittaa koettua 
ja toteutettua vastuuta talouden, ympäristön ja ihmisen näkökulmista. 
Vastuullisen liiketoiminnan tutkijat Robert Strand, R. Edward Free-
man ja Kai hockerts niputtavat yrityksen yhteiskuntavastuun ja kes-
tävyyden yhteen niin, että termi kestävyys viittaa niihin molempiin.48 

Tie kestäväksi organisaatioksi voidaan kuvata jatkumona, jossa 
ensin useimmiten ulkoisen paineen vuoksi kehitetään systemati-
soituja vastuullisuusmittareita ja -raportteja.49 Tässä ensi vaiheessa 
organisaatio voi olla joko sopeutumassa muutokseen tai aktiivisesti 
itse edistämässä siirtymää. Sopeutumista edistävät muun muassa 
ympäristölainsäädäntö sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvä normisto, 
kuten työsuhteita ohjaavat velvoitteet. Myös vastuullisuusraportointi, 
jota tarvitaan kestävyystekojen arvon osoittamiseksi omistajille,50 voi-
daan nähdä pelkkänä sopeutumisena tai ulkoisen paineen käynnis-
tämänä siirtymänä. Samalla lailla investoinnit energian säästämiseen 
voivat olla vain sopeutumista tai aktiivisia siirtymätoimia polulla kohti 
kestävyyttä. Sopeutumisen ja siirtymisen erona voidaan tunnistaa 
muutoksen omaehtoisuus: sopeudutaanko ulkoiseen paineeseen vai 
tehdäänkö itse aktiivista, ennakoivaa siirtymistä. Mitä aktiivisempaa 
toiminta on, sitä vahvemmin se ilmentää voimakkainta arvoperus-
taista, kulttuurista vipuvaikutuskohtaa. Tätä jakoa ei kuitenkaan ole 
aina helppo tehdä.

Pyrkiessään täyttämään sidosryhmiensä, kuten asiakkaidensa tai 
yhteistyökumppaneidensa, moraaliset, ympäristöfilosofiset ja eettiset 
odotukset yritykset kohtaavat muutospaineita. Sidosryhmillä on siis 
vaikutusvaltaa organisaation toimintaan. Myös aktivismi lisää painetta 
kiinnittämällä huomiota epäkohtiin ja vaatimalla niiden korjaamista 
(ks.  5.8.). Toimiessaan julkisesti sidosryhmien valvovan katseen alla 
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organisaatiot kokevat painetta käyttäytyä kuten muut organisaatiot. 
Tämä institutionaalinen isomorfismi eli tarve vastata sidosryhmien 
odotuksiin uskottavasti ja samoilla keinoilla kuin muut voi edistää kes-
tävyyssiirtymää.51 Esimerkkinä ovat vaikkapa työsuhdepyöräilyn tuke-
misen käytännöt, jotka leviävät yhdestä yrityksestä toisiin.52 Myös vas-
tuullisuussertifikaattien kasvava suosio, hiilijalanjälkilaskurien yleis-
tyminen sekä vastuullisuusraportoinnin yhdenmukaistamishankkeet 
kertovat sidosryhmäpaineen vaikutuksesta kestävyyssiirtymään.53

Usein kuulee sanottavan, että maailman pelastaminen on hyvää 
bisnestä.54 Tämä ei ole uusi idea, sillä vastuullisuuden liiketaloudel-
liset hyödyt tunnistettiin jo kaksikymmentä vuotta sitten. Resurssi-
pohjainen liiketalousteoria55 korostaa yrityksen pysyvän kilpailuedun 
muodostuvan inhimillisistä, aineellisista ja aineettomista resursseista, 
joiden tulisi olla arvokkaita, harvinaisia, jäljittelemättömiä sekä kor-
vaamattomia muodostaakseen ainutlaatuista kilpailuetua suhteessa 
muihin.56 Kestävän kehityksen edistäminen on monelle yritykselle 
kilpailukeino. Erityisesti teknologiavetoinen suomalainen yrityselämä 
näkee pyrkimykset kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen vahvana 
liiketoiminnan muutosajurina.57 Markkinatilanne siis edistää siirty-
mää, varsinkin silloin kun tietoisesti tavoitellaan uutta kestävämpää 
toimintaa.

Ulkoisiin paineisiin ja markkinatilanteeseen reagoiminen saa orga-
nisaatioissa liikkeelle tietoisia kestävyyssiirtymiä. Kestävyysmurros 
eli systeeminen, monen toimijan yhtäaikainen muutosprosessi voi-
daan nähdä organisaatioiden muutospolkujen päätavoitteena. Mur-
ros tapahtuu monen yhtäaikaisen muutoksen kautta ja voi olla osin 
hallitsematonta. Kestävyysmurroksessa on usein kyse organisaation 
koko arvoketjun uudelleenmuotoilusta kestävän kehityksen viiteke-
hyksessä.58 Tällöin esimerkiksi jätteen uudelleenkäytöstä syntyy uutta 
liiketoimintaa (ks.  5.9).

Markkinatilanteeseen ja ulkoisiin paineisiin reagointi ei kuitenkaan 
riitä muuttamaan organisaatiota kestäväksi. Sekä siirtymät että murros 
edellyttävät yksilöllistä ja kollektiivista muutosprosessia, joka ulottuu 
organisaation sosiaalisiin normeihin, prosesseihin ja käyttäytymiseen.
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Kestävyysmurroksen jatkuva, keskusteleva ja keskeneräinen 
luonne on ristiriidassa sen kanssa, miten perinteisessä yritysjohtami-
sessa asetetaan tavoitteita ja pyritään hallitsemaan tulevaa.59 Kestä-
vyysmurroksen toteuttamista hankaloittavat organisaatioita ohjaavat 
oletukset muun muassa siitä, mikä on niiden olemassaolon tarkoitus, 
mitä on hyvä johtaminen ja mitä sillä tavoitellaan. Organisaatiot ovat 
optimoituneet ennustettavuuteen, jossa strategioita suunnitellaan ja 
toteutetaan pitkäjänteisesti. Jatkuvuutta haetaan asettaen tavoitteita, 
joihin voidaan vaikuttaa. Systeemistä, kokonaisvaltaista kestävyys-
murrosta ei voi kuitenkaan toteuttaa yksinkertaisella strategiapäivi-
tyksellä.

Kestävyysmurrokseen liittyvät ilmiöt ovat paradoksaalisia ja toi-
siinsa kietoutuneita, ja syy-seuraussuhteet hahmottuvat usein vasta 
jälkikäteen. Yritysjohtamisen kirjallisuudesta puuttuu malleja, jotka 
auttaisivat toimimaan ilmiöiden jatkuvan yhteenkietoutumisen ja 
keskinäisriippuvuuden luonnehtimassa ympäristössä. Perinteiset 
muutosjohtamismallit kuvaavat muutosta usein yksinkertaistaen sen 
lähtötilan analyysista alkavaksi projektiksi, jossa haluttu ja lopulta 
saavutettu tila vakiinnutetaan uudeksi toiminnaksi. Kestävyysmur-
ros edellyttää systeemistä johtamista, jolloin vaikutetaan toimijoiden 
välisiin rajapintoihin ja suhteisiin eikä yksittäisiin systeemin osiin.60 
Tälle asettaa haasteita se, että kestävyyden tarpeeseen yritetään usein 
vastata osaoptimoinnin avulla, jossa taloudellinen kestävyys eriytyy 
luvuiksi, ekologinen kestävyys hiilijalanjäljeksi sekä sosiaalinen ja 
inhimillinen kestävyys työolobarometreiksi ja kyselyiksi. Pahimmil-
laan kaikkia johdetaan erillisesti ilman, että näiden ulottuvuuksien 
vuoropuhelua otetaan huomioon. Kestävyysmurrosta voidaan raken-
taa vain jatkuvasti kehittyvän dialogin kautta. Systeemisellä johtamis-
otteella voidaan ylläpitää tätä dialogia ja yhteisymmärrystä eri sidos-
ryhmien kanssa sekä niiden välillä.61

Työelämän tutkija antti Kasvio raamittaa kestävän työn ulottu-
vuuksiksi ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen sekä inhimillisen kes-
tävyyden.62 Inhimilliseen kestävyyteen kuuluvat muun muassa työn ja 
elämän tasapaino, työkyvyn säilyminen ja työn mielekkyys. Kasvion 
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mukaan organisaation uudistumiskyky on osa sen taloudellista kestä-
vyyttä, ja sitä vahvistetaan kestämättömästä toiminnasta poisoppimi-
sella. Kestävässä työssä organisaatio uudistuu aina ekologisen kestä-
vyyden ehdoilla. Muutoin taloudellisella, sosiaalisella tai inhimillisellä 
kestävyydellä ei ole pohjaa toteutua.

Kestävyysmurros organisaatioissa edellyttää, että niin yksilölliset 
kuin kollektiivisetkin ammatillisen toimijuuden edellytykset ja odo-
tukset päivitetään tukemaan inhimillistä kestävyyttä. Tämä koskee 
niin työidentiteettejä, työyhteisön normeja kuin osaamista ja ammat-
titaitoakin. Ohjenuoraksi voidaan ottaa toimijuusjohtaminen,63 jol-
loin toimijuutta tietoisesti edistetään organisaatiossa. Johtamispsy-
kologiassa yksilön suhdetta työyhteisöön kuvataan toimijuutena, 
joka heijastuu muun muassa työntekijän sitoutumiseen ja voimaan-
tumiseen.64 ammatillinen toimijuus tarkoittaa valintojen ja päätös-
ten tekoa sekä toimintatapoja, jotka vaikuttavat toimijan työhön, työ-
identiteettiin ja työyhteisöön.65 Toisin sanoen ammatillinen toimijuus 
toteutuu vaikuttamisena työssä ja työyhteisöissä.66 Toimijuus on sekä 
kykyä ja halua toimia että varsinaista toimintaa. Se konkretisoituu sekä 
yksilön että yhteisön tasoilla.

Organisaatioissa, joissa koetaan vahvaa toimijuutta, ongelmia 
ratkotaan luovasti ja asioita lähestytään innovatiivisesti. Niissä on 
panostettu oppimiseen, hyvinvointiin sekä sitoutumiseen.67 Kestä-
vyysmurrosta edistetään, kun yksilöt ja yhteisöt vahvistuvat omassa 
toimijuudessaan tuottamaan yhdessä kestävämpiä ratkaisuja. Johtaja 
voi omalla esimerkillään inspiroida, mutta muutoksia saadaan vasta, 
kun kaikki kokevat osallisuutta ja valmiutta uudistaa omaa toimin-
taansa. Tärkeä osa toimijuusjohtamista on ymmärrys siitä, miten itse 
voi edistää toisten hyvinvointia. Kun ihmiset organisaatiossa voivat 
hyvin, heidän muutoskyvykkyytensä vahvistuu ja he pystyvät koh-
taamaan itsensä, näkemään ja luomaan vaikuttamismahdollisuuksia 
työssään ja ympärillään, oppimaan ja edistämään toisten oppimista 
sekä kehittämään yhteisiä työkäytänteitä. Toimijuusjohtamiseen kuu-
luu organisaation monimuotoisuuden arvostaminen. Jokainen hyväk-
sytään omana itsenään. Työelämässä kestävyysmurroksen ytimessä 



5  K E STÄV Y Y S M U R R O K S E N  K E I N OT  |  221

on jatkuva ammatillisen identiteetin uudelleenneuvottelu- ja mää-
rittelytyö: kuka minä olen työssäni, mihin suuntaan kehityn, miten 
edistyn ja miten olen vuorovaikutuksessa toisten kanssa, myös osana 
yhteisöäni.68 Tätä organisaatioissa tehtävää identiteettityötä tarvitaan, 
jotta kestävämmät työkäytännöt yleistyisivät yhteiskunnassa ja uudis-
taisivat ammatillisia normeja. Kestävyystoimijuutta voidaan vauhdit-
taa myös eri toimijoiden välisillä verkostoilla, joissa eri organisaatiot 
oppivat toisiltaan.69

Palataan vielä strategisen johtamisen perinteiseen pyrkimykseen 
kontrolloida tulevaisuutta ja vähentää epävarmuutta. Usein epävar-
muus ohitetaan keskittymällä nykyhetkeen ja siihen, mitä todella voi-
daan hallita. Kestävyysmurroksen edistämiseksi organisaatio tarvitsee 
tulevaisuuden tavoitteita, jotka kytkeytyvät sen toimintaympäristöön. 
Se voi tarkoittaa esimerkiksi, että yritys asettaa tavoitteekseen kestä-
vämpien tuotteiden valmistamisen tai ilmoittaa luopuvansa jostain lii-
ketoiminta-alueistaan tai tuotantomenetelmistään niiden haitallisuu-
den vuoksi. Strategiseen suunnitteluun liitetään yleensä tulevaisuuden 
ennakointi skenaarioiden avulla. Tätä skenaariotyötä on kritisoitu 
siksi, että esimerkiksi ilmastonmuutos tuo tullessaan ennakoimat-
tomia, kompleksisia muutoksia, joiden vuoksi tulevaisuusskenaariot 
ovat hyödyttömiä.70 Tilanne vaatiikin tulevaisuustyökalujen päivittä-
mistä. Organisaatiovisioiden muotoileminen uudelleen ei riitä, vaan 
tarvitaan tulevaisuuskuvien kehittämistä ja kuvittelemista yhdessä 
(collaborative futures). Yhtenä menetelmänä voi toimia yhteisesti luo-
dusta tulevaisuuskuvasta nykyhetkeen peruuttaminen (backcasting), 
jolloin visioidusta tulevaisuudesta synnytetään konkreettinen toimin-
tapolku nykyisyyteen.71

Kun kuvitellaan kestävä tulevaisuus, organisaatioiden suosima 3–5 
vuoden strategiaraami ei toimi, sillä usein lähitulevaisuudessa näh-
dään liikaa mahdollisia polkuja ja arkisia muutoksen esteitä, joihin 
tarttuminen tuntuu epämiellyttävältä tai raskaalta. Raami ei myös-
kään inspiroi uudistumiseen, sillä muutaman vuoden aika koetaan 
usein liian lyhyeksi ajaksi suuremmille muutoksille. Vision tulisi-
kin ulottua jopa parinkymmenen vuoden päähän, jotta yhteiselle 



222  |  K E STÄV Y Y D E N  aVa I M ET

tulevaisuuskuvittelulle ja -kehittämiselle on riittävästi tilaa. Samalla 
strategisia hankkeita tulisi toteuttaa lyhyellä aikavälillä ja projektimai-
semmin. Kullakin hetkellä välttämättömiksi koetut muutokset tulisi 
resursoida ja toteuttaa nopeasti, esimerkiksi vuodessa.72

Kestävyyssiirtymiä ja -murrosta edistää yrityksen kyky kehittää 
tuotteitaan ja palvelujaan kestävämmiksi yhdessä asiakkaiden ja mui-
den sidosryhmien kanssa. Palvelumuotoilu on strateginen ja kokonais-
valtainen menetelmä, jonka avulla voidaan kehittää asiakaskokemusta 
ja liiketoimintaa.73 Palvelumuotoiluun ja sen yläkäsitteeseen muotoi-
luajatteluun (design thinking) liittyy läheisesti asiakaslähtöinen yhteis-
kehittäminen. Siinä eri sidosryhmien edustajat luovat jakamiseen ja 
vuorovaikutukseen pohjautuvilla menetelmillä yhteisiä ratkaisuja, 
toimintatapoja sekä ymmärrystä. Yhteiskehittämällä voidaan esimer-
kiksi ideoida uusia käyttötapoja tuotteiden käyttöiän pidentämiseksi 
tai hakea ratkaisuja raaka-ainehävikin minimointiin. Näkökulmana 
tässä kehitystyössä ovat asiakkaiden ja käyttäjien kokemukset, ei yri-
tyksen oma käsitys. Muotoiluajattelusta lähtevän yhteiskehittämisen 
ytimessä on osallistujien toimijuuden ja kokemuksien valjastaminen 
uudenlaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Muotoiluajattelu hyödyn-
tää mielikuvitusta, intuitiota, ihmisen kykyä tunnistaa hahmoja ja tois-
tuvia malleja sekä tunteita. Se rakentaa uudelleen vuorovaikutusta, 
mikä taas uudistaa osallistuvien ihmisten identiteettejä niin työnteki-
jöinä kuin kuluttajinakin. Kyse on syvästi inhimillisten kyvykkyyksien 
valjastamisesta kollektiiviseen muutos- ja luomisprosessiin. Erityisesti 
kestävyysmurroksen ohjaaminen hyötyy yhteiskehittämisen ilmen-
tämästä systeemisestä ja holistisesta ajattelusta sekä toiminnallisesta 
työtavasta.74

Yksilöt saavat yhdessä aikaan kestävämmän organisaation teke-
mällä pieniä ja isoja muutoksia ja ajamalla aktiivisesti niiden toteut-
tamista. aktivismia voi toteuttaa myös organisaatioiden sisällä, sillä 
muutostoimijoita ovat ihmiset, eivät rakenteet tai positiot. Tunteilla 
on tärkeä rooli ihmisen motivoitumisessa, mikä on tunnistettu yhä 
useammassa organisaatiossa. Kestävyysmurros edellyttää erityisesti 
toivon tunteen ylläpitoa, jotta merkityksellistä tulevaisuuskuvaa 
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voidaan rakentaa yhdessä. Mutkikkaan toimintaympäristön hyväk-
syminen, toimijuuden johtaminen sekä toivon viestintä edistävät 
organisaatioiden kestävyyssiirtymiä sekä mahdollistavat systeemisen 
kestävyysmurroksen. 

Tunteiden ja toimijuuden työstämisessä millä tahansa elämän-
alueella auttavat kulttuuriperintö ja taide, joiden roolia kestävyysmur-
roksen edistämisessä käsittelemme seuraavaksi.

Kulttuurinen kestävyysmurros 
kulttuuriperinnön ja taiteen avulla

arkielämässä, koulutuksessa ja oppimisessa sekä yritystoiminnassa 
ihmiset toimivat yhtäaikaisesti useassa eri vipuvaikutuskohdassa, 
vaikka eivät sitä tiedostaisikaan. Kestävyysmurrosta tavoitellessaan he 
kohdistavat aktiivista ja tietoista toimintaansa kaikkiin ulottuvillaan 
oleviin vipuvaikutuskohtiin. Voimakkain kulttuurinen, maailman-
kuviin ja arvoihin kytkeytyvä ja kaikkia muita muutoksia määrittävä 
vipuvaikutuskohta jää usein havaitsematta eikä siihen kohdisteta 
suoria toimia. Kulttuuriperinnön ja taiteen avulla siihen kuitenkin 
ylletään ja se nostetaan tietoiseen dialogiseen tarkasteluun. Kun täl-
laisessa dialogissa tavoitellaan kestävyysmurrosta, käsitellään poh-
jimmiltaan ihmisen ja luonnon suhdetta ja sen ilmenemismuotoja 
moninäkökulmaisesti ja kyseenalaistavasti.

Vaikka kulttuurissa on perustavaa muutosvoimaa, kulttuurinen 
kestävyysmurros ei kuitenkaan synny itsekseen osana kulttuurin 
väistämättömiä muutoksia. Miten kestävyyttä tavoittelevaa muu-
tosta sitten voidaan edistää? arjen tukirakenteiden, koulutuksen ja 
vastuullisen yritys- ja järjestötoiminnan lisäksi käytettävissä on kult-
tuuripoliittisesti ohjattuja kulttuuriperinnön ja taiteen keinoja. Niissä 
tieto, tunteet, merkitykselliset kulttuuripiirteet ja yhdessä tekeminen 
nivoutuvat toisiinsa. Ne ovat keinoja, joiden avulla ihmiset voivat 
pohtia elämäänsä, uudistaa kulttuuria ja halutessaan tukea ja tuottaa 
kestävyysmurrosta.


