
Miksi Business as Usual on 

menneen maailman ajattelua

- ratkaisuja kestävään 

tulevaisuuteen
Kauppaopettaja päivät
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Sisältö:
- Planeettamme rajat
- Mitä kuuluu monimuotoisuudelle?
- Ekologinen jalanjälkemme
- Business as usual ei ole mahdollista
- Ratkaisuja yrityksille



Planeettamme rajoja uhkaa: 

Ilmastonmuutos



Planeettamme rajoja uhkaa:
Makean veden käyttö



Planeettamme rajoja uhkaa:
Kemikalisoituminen



Planeettamme rajoja uhkaa:
Merten happamoituminen



Planeettamme rajoja uhkaa:
Muutokset maankäytössä



Living Planet Report 2014

Source: Stockholm Resilience Centre, 2009.

Planeettamme rajoja uhkaa kaikista eniten

monimuotoisuuden heikkeneminen

Planetary boundaries



Jos monimuotoisuus romahtaa
- Ruokaa ei riitä kaikille



Jos monimuotoisuus romahtaa

- Vettä ei riitä kaikille



Väkiluku kasvaa 2 miljardilla 
2050 mennessä

Ruoan, veden ja energian 
tuottaminen on jo nyt suuri haaste

• 1 miljardi ihmistä näkee nälkää

• 768 miljoonaa ihmistä ilman puhdasta 
vettä

• 1,4 miljardilla ihmisellä ei ole sähköä
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Mitä kuuuu luonnon
monimuotoisuudelle?



Living Planet Report 2014

Source: WWF, ZSL, 2014

Lajien monimuotoisuus on romahtanut

Maailmanlaajuinen Living Planet -indeksi on laskenut

40 vuodessa yli 50 prosenttia

-52%



Uhkia lajeille:
Elinympäristöjen katoaminen
ja muuttuminen



Borneon saari



Borneon saari

WWF Suomen 

hankealue



Väistyvän sademetsän tieltä väistyy paljon muutakin

Global Palm Oil Imports and Orangutan population numbers 

Sources: FAOSTAT, 2000 and van Schaik, C.P. et al., 2001

Palmuöljykuva



Uhkia lajeille:

Elinympäristöjen katoaminen

ja muuttuminen

Positiivinen esimerkki Nepalista



Metsien ennallistaminen on 

tuottanut tulosta

Kuva WWF Suomen hankealueelta



Source: Government of Nepal, WWF-Nepal

Living Planet Report 2014

Suojelusaavutus: Nepalin Tiikeri

Nepalin tiikereiden yksilömäärän kehitys 2008/2009–2013



Uhkia lajeille:

Kestämätön metsästys ja kalastus



Source: WWF, ZSL, 2014

Living Planet Report 2014

Kestämätön kalastus: Merilajit

-39%



Source: WWF, ZSL, 2014

Living Planet Report 2014

Kestämätön kalastus: Makean veden lajit

-76%



Source

Positiivinen esimerkki Suomesta:  

WWF:n kalakampanjan huikeat tulokset



Uhkia lajeille:

Salametsästys



Sarvikuonojen lukumäärä

1900 luvun alku 500 000

1970 70 000

Nyt 39 000



Source: Government of South Africa, WWF, 2014

Living Planet Report 2014

Uhkana salametsästys: Sarvikuono

Salametsästykseen kuolleet sarvikuonot Etelä-Afrikassa 2007–2013



Tiikereiden lukumäärä
1910 100 000
Nyt 3 200





Esimerkki WWF Suomen
hankkeista - ratkaisuja



Esimerkki ratkaisuista



Esimerkki ratkaisuista



Living Planet Report 2014

Suojelusaavutus: Nepalissa ei yhtään salametsästettyä 

sarvikuonoa 3:een vuoteen



Uhkia lajeille:

Ilmastonmuutos



Esimerkki
ratkaisuista



Suojelusaavutus:

Tänä keväänä
ennätysmäärä kuutteja
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jalanjälkemme ja 
monimuotoisuuden
heikkeneminen







Living Planet Report 2014

Source: Global Footprint Network, 2014

Maailmanlaajuisen ekologisen jalanjäljen kehitys 
Ekologinen jalanjälki muodostuu tavaroiden ja palvelujen kulutuksesta ja niiden
tuottamiseen tarvittavista luonnonvaroista.

Ekologista jalanjälkeä mitataan biologisesti tuottavalla pinta-alalla (globaalihehtaari)

Hiilijalanjälki yli 50%



Living Planet Report 2014

Asukaskohtainen ekologinen jalanjälki maittain

Suomi 5,36 gha = 3,1 maapalloa 

Maapallon kantokyky

Maailmanlaajuinen ekologinen jalanjälki

Jos eläisimme maapallon rajojen mukaan, käyttäisimme 1,7 gha/ henkilö vuodessa

Kiina Intia

USA
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Miksi business as usual ei ole 
mahdollista:
Globaalit trendit vuoteen 2050:

- Väkiluku kasvaa 2-3 miljardilla
- Maailmn tulot kasvavat 2,9 x
- Kulutus/ hlö kaksinkertaistuu
- Eläinproteiinin kulutus kasvaa 1,6 x
- 70% asuu kaupungeissa (= 7 miljardia)
- Pakolaisten määrä kasvaa

-> monimuotoisuuden heikkenemisen uhka
entistäkin suurempi!
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Ratkaisut ovat
ulottuvillamme

Meidän pitää haluta
toteuttaa ne



Living Planet Report 2014

Source: WWF, 2012

Yhden planeetan malli tarjoaa 

ratkaisuja yrityksille, polittiikkaan ja kansalaisille  



15 Key 
Commodities

WHITEFISH

TROPICAL 
SHRIMP

TUNA FARMED
SHRIMP

PELAGIC 
FISH

PULP & PAPER TIMBER

DAIRY

BEEF

SUGARCANECOTTONPALM OIL

FARMED
SALMON

BIOFUELS

SOY



7 miljardia kuluttajaa

1,5 miljardia tuottajaa

Mihin kannattaa vaikuttaa? 

300 – 500 yritystä

Vastaavat 70%  

avainhyödykkeiden

kaupasta





Esimerkki 1:
Kalat kaupan ja ravintoloiden
tiskillä



Mitä yritys voi tehdä? 

53

- Kannustaa kuluttajia ostamaan kotimaista kalaa

- Ahventa, haukea, kuhaa muikkua, särkeä….

- Sitoutua ostamaan MSC merkittyä kalaa

- Hankkia kalaa WWF:n kalaoppaan ohjeiden 

mukaisesti



Mitä yritykset ovat tehneet vuoden 2012 jälkeen? 

Yritykset ovat tehneet Suomesta

Vastuullisen kalakaupan mallimaan

- Enää vain 2% uhanalaista kalaa
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Esimerkki 2:

Palmuöljy



Mitä yritys voi tehdä? 

• Sitoutua käyttämään 100 % RSPO 

sertifioitua palmuöljyä

• Lisätä palmuöljyn hankintaketjun 

läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä

• Vähittäiskaupan osalta 

vastuullisuutta tulee edellyttää 

koko valikoimalta, ei pelkästään 

omilta merkeiltä

• Mitä Fazer on tehnyt?

• Fazerin palmuöljysitoumus –

http://www.fazergroup.com/site

assets/responsibility/palm-

oil/fg_palm-oil-

commitment_fi_2014.pdf
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http://www.fazergroup.com/siteassets/responsibility/palm-oil/fg_palm-oil-commitment_fi_2014.pdf


Esimerkki 3:

Soija



Lihantuotannon ja soijan yhteys

• Jopa 80 % viime vuosina 
tuhoutuneista Amazonin 
sademetsäalueista on 
laidunmaana ja loput soijan 
viljelymaana, joka samalla 

työntää karjalaitumia uusille

sademetsäalueille

• Yli 80 % maailman 
soijasadosta jalostetaan 
eläinrehuksi

59



Mitä yritys voi tehdä?

Suomalaisten yritysten  soijasitoumus

61

• Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland ja 

Unilever Finland perustivat yhteistyössä WWF 

Suomen kanssa suomalaisen 

soijasitoumuksen helmikuussa 2016. 

• Yritysten sitoumus vähentää soijan tuotannon 

ympäristövaikutuksia tuottajamaissa.

• Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet 

sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä 

kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa 

käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, 

Roundtable on Responsible Soy (RTRS)- tai 

ProTerra-sertifioitua soijaa.

• Sitoumus kattaa sekä suomalaisen 

tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan.

• Sitoumuksen tehneet yritykset haastavat myös 

muut suomalaiset toimijat mukaan.



Esimerkki 4:

Puuvilla



Mitä Ikea on tehnyt?

Ikea julkisti lokakuussa 2015, että 

kaikki sen tuotteissa käytettävä 

puuvilla on tästä lähtien peräisin 

kestävämmistä lähteistä.

WWF ja IKEA olivat vuonna 2010 

mukana perustamassa Better

Cotton Initiative -järjestöä, jonka 

tavoitteena on muuttaa 

puuvillantuotannon käytäntöjä 

paremmiksi viljelijöiden, 

ympäristön ja toimialan 

tulevaisuuden kannalta.
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Living Planet Report 2014

Yhden maapallon kokoinen elämä on mahdollista

Ekosysteemit ylläpitävät yhteiskuntia, jotka luovat talouksia

– ei toisin päin



1

Sources: Brand Desire 

Brand Value



Auta Itämerta: 

Sinun nimesi Tallink-Silja uuteen laivaan?
Lahjoita nyt 

- Megastarin sisääntuloaulassa on jättinäyttö, joka 

toivottaa matkustajat tervetulleiksi. 

- Näytöllä oleva laivan kuva muodostetaan tätä 

keräystä tukeneiden ihmisten nimistä

- Tule mukaan tekemään Itämerestä parempi paikka 

norpille – ja meille kaikille! 

Lahoitukset tästä: http://oma.wwf.fi/tallink

http://oma.wwf.fi/tallink/f/Donation/Donate


Kiitos!

@LiisaRohweder
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Muuta tahto teoiksi 

• Usko yritykseesi ja 

mullistusten mahdollisuuteen

• Käy avointa 

sidosryhmädialogia

• Vaadi vastuullisuutta koko 

ketjulta

• Vähennä hukkaa

• Luo  vastuullisuudella  

kilpailuetua 

• Tee teot kuluttajille helpoksi 
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Living Planet -raportti 2014

Meidän on kulutettava järkevämmin 

Ruoasta on helppo aloittaa:

• Korvataan osa lihasta

kasviksilla

- Syömme lihaa 2 kertaa yli

ravitsemussuositusten

• Syödään enemmän kotimaista

kestävästi pyydettyä kalaa

- Silakkaa voisimme syödä 5 kertaa

nykytasoa enemmän

• Ei heitetä ruokaa roskiin -
Heitämme miljoona kg ruokaa

roskiin päivässä!

• Suosistaan vastuullisesti

tuotettuja elintarvikkeita

- esim. MSC



Source

Korkean tulotason maiden on 
kannettava vastuu jalanjäljen 
ulkoistamisesta

• Kehitysyhteistyö ei ole 
ylellisyyttä vaan vastuullisuutta 
yhteisistä asioista

• Suomen oltava 
kunnianhimoinen YK:n post
2015 tavoitteiden 
asettamisessa

Luonnonvarat on jaettava oikeudenmukaisemmin



Global ecological footprint by demand area
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Living Planet -raportti 2014

Meidän on kulutettava järkevämmin 

Ruoasta on helppo aloittaa:

• Korvataan osa lihasta

kasviksilla

- Syömme lihaa 2 kertaa yli

ravitsemussuositusten

• Syödään enemmän kotimaista

kestävästi pyydettyä kalaa

- Silakkaa voisimme syödä 5 kertaa

nykytasoa enemmän

• Ei heitetä ruokaa roskiin -
Heitämme miljoona kg ruokaa

roskiin päivässä!

• Suosistaan vastuullisesti

tuotettuja elintarvikkeita

- esim. MSC



Living Planet Report 2014

Source: WWF, ZSL, 2014

Miten monimuotoisuutta on mitattu?

3 038 nisäkäs-, lintu-, kala-, matelija- ja sammakkolajin 10 380 populaatiota.

Painotettu niitä lajiryhmiä (esim. kalat, matelijat), joiden lajimäärä luonnossa on suuri, mutta
joita ei seurannassa ole niin paljon.

Maalla elävät lajit

Merilajit

Makean veden lajit



Source: WWF, ZSL, 2014

Living Planet Report 2014

Maalla elävät lajit

-39%



Living Planet Report 2014

Source: Global Footprint Network, 2014; UNDP, 2013

Ekologinen jalanjälki ja hyvinvointi
Ekologinen jalanjälki suhteessa tasa-arvo korjattuun inhimillisen
kehityksen indeksiin (IHDI)

Suomi

• Tasa-arvokorjattu indeksi ottaa huomioon hyvinvoinnin jakautumisen kunkin maan sisällä. 

• Kutakin maata esittävät pisteet on väritetty niiden maantieteellisen alueen mukaan

ja niiden koko on suhteutettu maan väestöön. 
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Source

Ekologinen jalanjälki ja hyvinvointi - kehityssuuntia
Ekologinen jalanjälki suhteessa inhimillisen kehityksen indeksiin (HDI) vv. 1980-

201

Suomen ekologinen jalanjälki on pienentynyt hieman kahdessa vuodessa

2008: 5,9 

2010: 5,4  (Kestävä taso:1,7) 

Suomi


