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Kiitokset
Planet Centric Design -mallin kehittäminen on ollut yhteinen voimainponnistus ja tulee olemaan sitä myös jatkossa. Mukana on ollut
useampia ihmisiä kuin voimme tässä mainita. He ovat kuunnelleet mietteitämme kahvikupin äärellä tai tulleet esitykseemme, jossa olemme
jakaneet tuoreimpia planeettalähtöistä suunnittelua koskevia ajatuksiamme.
Haluamme kiittää kaikkia niitä prosessiin osallistuneita, jotka käyttivät
aikaansa auttaakseen meitä luomaan uuden suunnan suunnittelulle.
Ensimmäiseksi kiitämme Anton Schubertia, joka auttoi meidät tämän
matkan alkuun Vincitillä.
Haluamme lisäksi erityisesti kiittää muutamia henkilöitä, joiden kanssa
olemme vaihtaneet ajatuksia ja jotka ovat auttaneet meitä ymmärtämään, miten planeettalähtöistä suunnittelua voidaan soveltaa heidän
työhönsä:
S-ryhmän Lea Rankinen, Green Elephantin Estève Pannetier, Alkon Jussi
Tan, Elisan Jouni Linkola, Herburgerin Heini Santos, Liikenne- ja viestintäministeriön Eero Hokkanen, Helenin Taru Hynynen, Solvedin Santtu
Hulkkonen, KPMG:n Hanna Kuusela, Aalto-yliopiston Idil Gaziulusoy,
TulevaisuudenMaa Suomen Merli Juustila, Biosin Paavo Järvensivu
ja Tere Vadén, SYKE:n Maija Faehnle ja Forum Viriumin Kaisa Spilling.
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Planet
Centric
Design
Vincit on kehittänyt Planet
Centric Design -mallin luomaan kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka
perustuvat vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja
systeemiseen ajatteluun.
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Luonnollisella tarkoitamme ”ympäristöä”,

järjestelmät estävät meitä näkemästä,

luontoa, ei-inhimillistä ja jopa ei-elävää.
Sosiaalisella viitataan siihen, mikä on inhimillistä, sekä niihin elämäntapoihin, organisaatioihin ja instituutioihin, jotka olemme
luoneet yhteiskunnan osiksi. Teknologiset
järjestelmät ovat työkaluja, joita olemme
kehittäneet muuttaaksemme hankki-

miten meidän tulisi toimia, ja kuvittele-

Planet Centric Design
tarkoittaa työskentelyä
luonnollisten, sosiaalisten
ja teknologisten järjestelmien yhtymäkohdassa.

masta, mitä me voimme saavuttaa.
Vincit on kehittänyt Planet Centric Design
-mallin vauhdittaakseen kestävään
kehitykseen siirtymistä ja estääkseen
uhkaavan romahduksen. Se luo uuden

mamme resurssit meitä hyödyttäväksi

vai jatkammeko tuhon tiellä. Oli miten oli,

tilan, jossa organisaatiot voivat pohtia

arvoksi – kodeiksi, autoiksi tai puhelimi-

luvassa on mullistava muutos.

rooliaan eri kantilta ja miettiä, mitä yhdessä

emme ohjelmiksi. Tällä hetkellä näiden

on mahdollista saavuttaa. Lisäksi Planet

järjestelmien välinen dynaaminen toiminta

Vincitillä pyrimme luomaan maailman,

Centric Design on tarkoitettu välineeksi,

ei tuota kestäviä tuloksia. Nykyaikaiset

jossa huominen pelota – tarkemmin

joka auttaa luovimaan nopean muutoksen

yhteiskuntamme heikentävät luonnollisten

sanottuna maailman, joka elää yhden

mukanaan tuomassa kompleksisuuden

järjestelmien kykyä ylläpitää elämää, ja

planeetan resursseissa ja eikä anna

ympäristössä. Siksi Planet Centric Design

tekniikkaa käytetään ensisijaisesti lisäre-

ilmaston lämmetä yli 1,5 astetta. Saavut-

-mallissa hyödynnetään laajempaa linssiä,

surssien hankintaan.

taaksemme tämän tavoitteen meidän on

joka tekee suunnittelusta vastuullista,

ymmärrettävä ne haasteet, joiden kanssa

systeemistä ja läpinäkyvää. Laajemman

Planet Centric Design tarkoittaa työsken-

organisaatiot ja yhteiskunta kamppai-

linssin ja uusien suunnittelujohtoisten

telyä luonnollisten, sosiaalisten ja tekno-

levat yrittäessään integroida järjestelmiä

työkalujen ansiosta Planet Centric Design

logisten järjestelmien yhtymäkohdassa.

onnistuneesti ja pyrkiessään tuottamaan

voi auttaa mitä tahansa organisaatiota

Tällaisen planeettalähtöisen suunnittelun

kestäviä tuloksia. Haasteiden mutkikkuus,

nopeuttamaan kestävään kehitykseen

tehtävänä on ymmärtää, miten järjestelmät

muutoksen laajuus ja syvälle juurtuneet

siirtymistä ja jatkamaan samalla kannatta-

ovat yhteydessä toisiinsa ja miksi ne eivät

vanhat, vuosisatojen aikana rakentuneet

vien palveluiden ja tuotteiden tarjoamista.

toimi synkronoidusti, ja suunnitella kaikkia
järjestelmä hyödyttävä integrointi. Luonnollisen, sosiaalisen ja teknologisen ulot-

Planet Centric Design -mallissa otetaan huomioon,
että kohtaamamme kestävyyskriisit kiteytyvät kaikessa monimutkaisuudessaan
siihen, että luonnolliset,
sosiaaliset ja teknologiset
järjestelmät eivät toimi
synkronisesti.
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tuvuuden vuorovaikutus on suunniteltava
tuottamaan kestäviä tuloksia.
Planet Centric Design -mallin mukaan
elämme siirtymävaihetta. Luonnolliset,
sosiaaliset ja teknologiset järjestelmät
toimivat niin epätahtia, että meidän on
aika tehdä valinta sen välillä, nopeutammeko vastuulliseen toimintaan siirtymistä
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Haasteet
Kestävä elämä maapallolla vaatii,
että mietimme yhteiskunnan
toimintaa uudelta kantilta. Tehtävä ei ole helppo, sillä ihmiskunta
ei täysin ymmärrä ekosysteemin
monimutkaisuutta. Planet Centric
Design edesauttaa sidosryhmien
yhteistyötä kompleksisessa ympäristössä ja auttaa niitä siirtymään ajatteluun, joka vauhdittaa
kestävän kehityksen mukaiseen
liiketoimintaan siirtymistä.
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Me ihmiset olemme suistamassa planeet-

on vuosikymmenten ajan osoittautunut

soinnista maksetut rahat menevät? Käyte-

tamme kantokyvyn kriittisten rajojen yli.

voittoisaksi yhdistelmäksi, kun siihen on

täänkö niitä rahoittamaan aloitteita, joilla

Olemme roskanneet valtameremme muovilla,

liittynyt hieman onnea, hyvä ajoitus ja

istutetaan metsiä päästöjen torjumiseksi,

1940-luvun ihmemateriaalilla. Kehitysmaissa

luovaa markkinointia.

vai jotain muuta? Ohjaako valittu lento-

räjähdysmäinen väestönkasvu ja nopea

yhtiö varat hankkeeseen, jonka vaiku-

talouskehitys lisäävät energiantarvetta, johon

Vielä nykyäänkin tästä haluttavuuden,

tukset on mitattu ja todennettu? Kuinka

vastataan polttamalla fossiilisia polttoaineita.

kannattavuuden ja toteutettavuuden väli-

suuri osa päästöhyvityksestä palaa organi-

Hyvinvoivissa länsimaissa ylellisiä elämänta-

sestä liitosta juontuva ajattelutapa johtaa

saatiokuluihin? Toimivatko myös hankkeet

poja haluavat kuluttajat ostavat yhä enemmän

kestävästi, läpinäkyvästi ja vastuullisesti?

ympäristölle kalliiksi käyviä palveluja, kestä-

Taistelu, joka on voitettava

mättömiä tavaroita ja sähköä tuhlaavia hyödykkeitä. Yritykset tuottavat niitä mielellään mutta
eivät suurempia voittomarginaaleja jahdatessaan juurikaan ota huomioon kestävyyteen ja

Suunnittelun
rooli
Yhteiskuntaa ei ole
suunniteltu kestäväksi,
ja yritysten on muututtava, jotta ne voivat
kehittää tuotteita ja
palveluita, jotka pitävät
maapallon ja kuluttajien
puolta.
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vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Usein kun yritykset yrittävät
tehdä aidosti hyviä valintoja, jotka
menevät viherpesua pidemmälle,
toimista puuttuu yksi kriittinen
tekijä: läpinäkyvyys.

Pitkällä aikavälillä tällaiset suuntaukset enna-

Yleinen tietoisuus, suorat toimet,
muutokset kuluttajien käyttäytymisessä
ja lainsäädännölliset muutokset tekevät
kestävästä kehityksestä nopeasti strategisen taistelun, joka yritysten on voitet-

koivat paitsi katastrofaalista ilmastomuutosta

toimintaa useimmissa yrityksissä. Ympä-

tava, jos ne mielivät olla merkittäviä

myös vääjäämätöntä muutosta itsessämme.

ristön kannalta kestävällä pohjalla olevien

toimijoita tulevaisuudessa. Ympäristölait

Emmekö muka osanneet ennakoida tätä tilan-

tuotteiden ja palvelujen luominen on sen

muuttuvat nopeasti ympäri maailmaa.

netta? Emmekö suunnittelijoina, kehittäjinä,

sijaan edelleen toissijainen huolenaihe.

EU:n nykyisenä tavoitteena on vähentää

yrittäjinä tai liiketoiminnan ammattilaisina

Rahat, jotka voitaisiin hyvin käyttää ekolo-

kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia

ole aina olleet keskeisessä roolissa keskus-

gisesti terveisiin toimintakäytäntöihin,

vuoden 1990 tasoon verrattuna seuraa-

teluissa, joissa on päätetty tuotteidemme ja

kanavoidaankin markkinointiin, jolla todis-

vien 11 vuoden aikana. Suomi on luvannut

palveluidemme ympäristövaikutuksista?

tellaan yrityksen ympäristöarvoja. Yleisesti

olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

tämä tunnetaan viherpesuna.

Millenniaalien ja Z-sukupolven edustajien

Älä luota prosessiin sokeasti

ostopäätöksiin vaikuttavat yhä useammin
Usein kun yritykset yrittävät tehdä aidosti

muun muassa se, miten tuotteet tukevat

Useimmat nykyaikaiset yritykset käyt-

hyviä valintoja, jotka menevät viherpesua

tärkeäksi koettua asiaa, samoin kuin läpi-

tävät jotakin muotoiluajattelun innoittamaa

pidemmälle, toimista puuttuu yksi kriittinen

näkyvyys ja vastuullisuus.

prosessia tuote- ja palveluinnovaatioidensa

tekijä: läpinäkyvyys – tarkemmin sanot-

moottorina. Prosessin mukaan menestyksekäs

tuna sekä toiminnan että sen seurausten

Miten yrityksen on mahdollista toimia ja

tuote tai palvelu syntyy, kun käyttäjät haluavat

läpinäkyvyys. Lomamainonnassa kohis-

menestyä tällaisessa monimutkaisessa

sen, liiketoiminta pysyy kannattavana ja tuote

taan lentomatkustamisen päästöhyvityk-

synkronisten muutosten verkostossa,

tai palvelu on teknisesti toteuttamiskelpoinen.

sistä. Voiko kuluttaja kuitenkaan seurata

joka mullistaa niiden kilpailuympäristön?

Näiden kolmen tekijän tasapainoon saaminen

selkeästi, mihin hiilipäästöjen kompen-

On selvää, että yritysten on muutettava

HAASTEET
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Aikamme on loppumassa

ajattelutapaansa radikaalisti luodakseen

Valmistaudu: Keskitymme siihen, miten

Julkaise: Viimeisessä vaiheessa keski-

kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja, jotka

organisaatiosi voi valmistautua toimimaan

tytään viestintään. Miten organisaation

vastaavat markkinoiden kysyntään tule-

kestävän kehityksen puitteissa. Tavoit-

pitäisi viestiä kestävään kehitykseen liit-

Ensi kertaa nykyaikaisen liiketoiminnan

vaisuudessa. Vielä viime aikoina monet

teena on varmistaa, että kaikilla on saman-

tyvistä kysymyksistä, ja miten se voisi

historiassa meitä uhkaa joukkosukupuutto

yrityksistä ovat pitäneet toimintansa viite-

lainen ajattelutapa ja olennainen tietämys

antaa muille henkilöille ja organisaatioille

joka koskee paitsi liiketoimintaamme

kehyksenä vain lainsäädännöllisiä rajoi-

kestävän kehityksen systeemisten ongel-

mahdollisuuden tehdä planeettalähtöistä

myös koko ihmiskuntaa. Mikään yksit-

tuksia ja välitöntä kilpailuympäristöä.

mien parissa työskentelystä. Organisaa-

työtä?

täinen toimiala, valtio, kaupunki tai yritys ei

Laajempi linssi

tion ja yksilöiden roolia ilmastonmuutok-

voi ratkaista ilmastonmuutosta ja tulevaa

sessa selvennetään ja niille annetaan

ympäristökriisiä. Tarvitsemme radikaalia

valtuudet toimia.
Näkemyksemme on, että erittäin kompleksisessa maailmassa, jossa ongelmat ovat

Ymmärrä: Toisessa vaiheessa luomme

luonteeltaan systeemisiä, vain systee-

selkeän käsityksen siitä, miten yrityksesi

minen suunnittelumalli voi tuottaa talou-

luo arvoa asiakkailleen. Vaiheen aikana

dellisesti kannattavia, myönteisesti

havainnollistetaan arvoketjun vaiheita ja

planeettamme tilaan vaikuttavia tuotteita

niihin liittyviä käyttäjäpolkuja. Arvoketjusi

ja palveluja.

ongelmalliset alueet, joita organisaatiosi

yhteistyötä, avoimuutta, vastuullisuutta

Vain systeeminen suunnittelumalli voi tuottaa taloudellisesti kannattavia ja
planeettamme tilaan myönteisesti vaikuttavia tuotteita ja palveluja.

ja systeemistä ajattelua pyrkiessämme
saavuttamaan myönteisen tulevaisuuden.
Kysy itseltäsi, miten haluat yrityksesi
vaikuttavan maailmaan, jonka lapsesi
perivät?

on käsiteltävä kestävän kehityksen näköTämän lähestymistavan on perustuttava

kulmasta, korostuvat vaiheen aikana.

kestävälle kehitykselle, avoimuudelle ja
vastuulle, eli samoille arvoille, jotka saavat

Visioi: Kolmannessa vaiheessa selvite-

myönteistä vastakaikua kuluttajilta ja

tään, miten voimme määritellä kestävän

tekevät lainsäädännöllisten muutosten

kehityksen merkityksen organisaatiollesi.

noudattamisesta helpompaa yrityksille.

Luomme yhdessä vahvan tarinan roolis-

Vaikka perinteisen muotoiluajattelun tuot-

tasi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja

tama arvo säilyy edelleen lähestymistavan

priorisoimme kestävän toiminnan orga-

ytimessä, monimutkaisten ympäristö- ja

nisaatiosi keskeiseksi tavoitteeksi. Vaihe

yhteiskunnallisten kysymysten ratkaise-

synnyttää kestävän kehityksen vision, joka

minen aloitetaan tarkastelemalla ensin

on linjassa yrityksesi strategian kanssa.

laajempaa kontekstia. Kutsumme tätä
Planet Centric Design -malliksi.

Luo: Neljännessä vaiheessa luomme
yrityksellesi yhdessä uusia, kestäviä ja

Planet Centric Design -mallissa lähes-

vastuullisia konsepteja. Yrityksesi strate-

tymme systeemisiä kestävyyshaasteita

ginen tiimi on vahvasti mukana näiden

viiden vaiheen kautta:

konseptien luomisessa.
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Jotkut kuvatuista ongelmista ovat olleet

teen. Olemme lajina astuneet täysin

että aiheissa on kyse tieteen virheellisistä

asioita, joihin useimmat meistä törmäävät

kartoittamattomalle alueelle. Edellisen

tulkinnoista. Jos radikaali muutos eli järjes-

päivittäin. Monet ihmiset alkavatkin jättää

kerran ilmakehässä oli yhtä paljon hiili-

telmien muutos kuulostaa pelon lietson-

kriisin taustamelun huomiotta, jotta jaksai-

dioksidia ennen ihmistä, lähes 3 miljoonaa

nalta, kehotamme tarkastelemaan IPCC:n

sivat paremmin arjessa. Se on vain luon-

vuotta sitten.

viimeaikaisia raportteja, joissa käsitellään

nollista. Monen arki on niin kiireistä, ettei

Radikaali
muutos

Hiilidioksidin nopea kasvu parin viime

sekä valtamerien ja maa-alueiden tilaa.

vien lajien tai haalistuvien korallien ajat-

vuosisadan aikana tarkoittaa, että olemme

Ne kertovat selväsanaisesti vaadittavasta

telulle jää aikaa. Halusimmepa myöntää

varmuudella siirtymävaiheessa. Planeetan

laajamittaisesta muutoksesta. Jos tulevai-

sitä tai emme, jokapäiväinen elämä on

järjestelmät muuttuvat nyt ja myös jatkossa

suus alkaa tuntua ahdistavalta, kannattaa

monimutkaista.

ja voivat lopulta johtaa monien elämää

jatkaa lukemista. Aina on olemassa myös

tukevien järjestelmien laajamittaiseen

helppoja ratkaisuja, joita voimme yhdessä

Kompleksisuuden ja yhteiskuntamme

romahtamiseen maapallolla. Meidän on

hyödyntää suunnitellessamme ympäris-

perustana toimivien monimutkaisten

tehtävä valinta. Voimme joko jatkaa lähes

töystävällisempiä organisaatioita.

järjestelmien ongelmana on, että yhtey-

varman romahduksen tiellä tai sopeutua.

temme tarvitsemiimme elämää tukeviin

Kumman tien valitsemmekin, luvassa on

Jos kehotus radikaaliin muutokseen ei

toimintoihin muuttuu monesti epäsuoraksi.

radikaali muutos.

kuulosta pelottelutaktiikalta, ja olet samaa

Yhteys toisiin – luonnolliseen ympäristöön

mieltä siitä, että pienet korjausliikkeet

– muuttuu etäiseksi erityisesti globaa-

eivät riitä, jos emme halua planeettamme

lissa yhteiskunnassa, jonka tehtävänä on

pysyvän asuttavana, mitä meidän pitäisi

selvitä valtavien ilmastojärjestelmien aset-

tehdä? Vaikka olisitkin samaa mieltä siitä,

tamista haasteista.

Siirtymäaika

Elämme siirtymävaihetta.
Planeetan järjestelmässä
on jo tapahtunut radikaali
muutos, ja meidän on
lajina sopeuduttava elämään kartoittamattomalla
alueella.
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ilmaston lämpenemisestä 1,5 asteella

sulavien jäävuorten, sukupuuttoon kuole-

Mitä asialle voi tehdä? Vastaus löytyy kysymällä, kuinka vakava tilanne on. Vaikka
tiede ei olekaan ainoa asia, jota meidän
tulisi miettiä, tiedemaailman viesti on, että

Olemme lajina astuneet
täysin kartoittamattomalle
alueelle. Edellisen kerran
ilmakehässä oli yhtä
paljon hiilidioksidia ennen
ihmistä, lähes 3 miljoonaa
vuotta sitten.

että muutosta vaaditaan yhteiskunnan
joka tasolla – niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin – vaadittavista toimista
päättäminen on silti erittäin monimutkaista.

Mihin suuntaan pitäisi edetä?

kyse on olemassaolostamme. Sen toden-

Valitettavasti tieteelliset tosiasiat eivät

näköisyys, että saavuttaisimme vakaan,

tarjoa itsestään selviä, loogisia ratkai-

elämää tukevan elinympäristön ja kukois-

suja. Vaikka saatavilla on kaikki maailman

tavan maailmanlaajuisen yhteiskunnan,

Jos luet tätä yhä, saatat alkaa huolestua.

tiedot, ”oikeat” valinnat ja kelvolliset

pienenee jatkuvasti, ja vaikuttaa myös

Muutos, kestävä kehitys ja yhteiskunta

”ratkaisut” ovat lopulta arvopohjaisia

siltä, että muutos tapahtuu odotettua

ovat erittäin kiistanalaisia aiheita. Jois-

ja vaikeita päättää. Seuraavat askeleet

nopeammin. Tiede on paljastanut tilan-

sakin lähteissä saatetaan jopa väittää,

ovatkin poliittisia: yhtä oikeaa tapaa ei

HAASTEET
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voida määrittää, vaan meidän on käytävä

Kuten todettua, ihmiskunnan nykyinen

vuoropuhelua, löydettävä yhteinen sävel

kehityskulku johtaa vääjäämättömään

ja työskenneltävä yhdessä, jotta voimme

katastrofiin lähitulevaisuudessa. Meidän

pysäyttää maapallon elämää uhkaavan
luonnonympäristön heikkenemisen. Työtä
riittää. Monimutkaisessa maailmassamme
etuja ja tarpeita on niin paljon, että ehdotetut ratkaisut aiheuttavat usein ongelmia
muualla. Viime kädessä tämä johtaa
toiminnasta pidättäytymiseen tai jopa
taantumiseen. Toiminnasta pidättäyty-

Yhteiskunta tarvitsee
kipeästi radikaalin
muutoksen prosessin, jota
meillä ei vielä ole.

A world without
fear for tomorrow

minen sekä päästöjen lisääntyminen ja
resurssien käytön kasvu eivät kuitenkaan
toimi, joten meidän on löydettävä toinen

on jotenkin vauhditettava siirtymistämme

lähestymistapa.

maailmaan, jossa huominen ei pelota,
maailmaan, joka elää yhden planeetan

Joidenkin mielestä ratkaisut tulevat yksityi-

luonnonvarojen rajoissa ja rajoittaa

seltä sektorilta, toisten mielestä suunnan

ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. On

näyttäminen on hallituksen tehtävä, ja

varauduttava seuraavien vuosikymmenten

toisten mielestä nyt on aika ottaa asiat

kiihtyvään muutostahtiin. Se kuitenkin

omiin käsiin ja järjestää mielenosoituksia.

edellyttää erilaisen ajattelun mahdollis-

Todellisuudessa ihmiskunnan ja elämän

tamia innovaatioita ja toimimista kiihtyvän

jatkon maapallolla määrittää dynaaminen

muutoksen mukanaan tuomassa moni-

yhdessä toimiminen, lähestymistapojen

mutkaisessa ympäristössä.

integrointi.
Planet Centric Design -malli pyrkii tarjoa-

Vauhdita kestävään kehitykseen
siirtymistä

maan yhteiskunnan toimijoille – olivat ne
sitten yrityksiä, julkisen sektorin organisaatioita tai eri yhteisöjen jäseniä – tavan

Jos olet yhä kiinnostunut lukemaan eteen-

työskennellä yhdessä monimutkaisessa

päin, viestimme on, että yhteiskunta

ympäristössä ja käyttää samalla erilaista

tarvitsee kipeästi radikaalin muutospro-

ajattelua, joka vauhdittaa kestävään kehi-

sessin, jota varten meillä ei vielä ole mallia.

tykseen siirtymistä.
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Vastuullisuuteen siirtymistä voidaan vauhdittaa muuttamalla ajattelutapaa ja opettelemalla toimimaan muutoksen aiheuttamassa kompleksisessa ympäristössä.
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Miten tavoitteeseen sitten päästään?

Kertomuksen muuttaminen

Ei ole epäilystäkään siitä, että kestävään

voimme parhaiten toteuttaa kriittiset ja

kehitykseen siirtyminen vaatii toimia –

Kun alamme kriittisesti kyseenalaistaa,

luovat ideat ja pyrkiä näin kohti tavoitte-

ja paljon. Ohjataksemme tätä toimintaa

tutkia ja tarkastella nykyistä tapaa tehdä

lemisen arvoista tulevaisuutta.

meidän on kehitettävä ja hyödynnettävä

asioita, tuloksena voi olla luovuuden

erilaista ajattelua, joka on kriittistä, luovaa

maailma. Tällöin alamme miettiä, miten

ja innovatiivista ja jonka etsii vastausta

toivoisimme asioiden olevan, miten

kysymykseen ”mikä on säilyttämisen

voisimme elää eri tavalla ja miten voisimme

arvoista?”. Vastaus auttaa meitä säilyt-

harjoittaa kestävää liiketoimintaa. Meidän

tämään sen, minkä voimme, jättämään

on luotava maailmaan mahdollisimman

taaksemme sen, mikä on kestämätöntä

paljon luovia tiloja ja visioita. Kriitti-

ja luomaan jotain uutta siellä, missä sitä

syyden on synnytettävä erilaisten luovien

tarvitaan.

ideoiden virta, joka auttaa vastaamaan
kysymyksiin siitä, miten organisaatiot ja

Erilainen
ajattelu
Kestävään kehitykseen
siirtymisen vauhdittaminen ei onnistu ajattelemalla tavalla, joka loi
alkuperäisen ongelman.
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käytännössä, jotta ymmärrettäisiin, miten

Innovaatio mahdollistaa
kriittisen, luovan ajattelun
hyödyntämisen ja käytännön
askelien ottamisen kohti
todettua kestävän tulevaisuuden tavoitetta ratkaisuja kokeilemalla, oppimalla,
mukauttamalla ja soveltamalla.

On selvää, että esitettävä kysymys edel-

globaali yhteiskunta voivat edetä. Kriit-

lyttää kriittistä näkökulmaa. Kriittisyyteen

tinen ja luova ajattelu ei kuitenkaan riitä,

kuuluu sen hyväksyminen, ettei meillä ole

jos haluamme luoda maailman, jossa

kaikkia vastauksia ja että nykyinen tapa

huominen ei pelota. Meidän on lisäksi

tehdä asioita ei toimi synkronisoidusti

tehtävä konkreettisia valintoja siitä, mihin

Kriittisyys, luovuus ja innovatiivisuus on

maapallon ja monien planeetan lajien

suuntaan haluamme edetä.

erilaista ajattelua, jota tarvitaan yhteis-

tarpeiden kanssa. Meidän on siis proble-

kunnan siirtyessä kestävään kehityk-

matisotava se, miten tarjoamme arvoa.

Kriittisyys ja luovuus voivat auttaa meitä

seen ja kohti maailmaa, jossa huominen

Tällainen kriittinen lähestymistapa voi

suuntaamaan kohti uusia tavoitteita ja

ei pelota. Planet Centric Design -malli

tuntua itsestään selvältä, mutta maailmaa

rakentamaan kiintopisteen, joka ohjaa

sisältää ja sen täytyy sisältää kaikki nämä

koskevien sisäistettyjen olettamuksiemme

perille epävarmoinakin aikoina.

asiat. Erilaista ajattelua voidaan käyttää

arvioiminen ei ole helppo tehtävä.

vauhdittamaan siirtymistä kohti kestävää
Tämä edellyttää innovointia. Innovaatio

kehitystä, jolloin meidän on myös opit-

Kriittisyys tarkoittaa kysymysten esittä-

mahdollistaa kriittisen, luovan ajattelun

tava toimimaan kompleksisessa ympäris-

mistä, vaikka ne olisivat epämieluisia

hyödyntämisen ja käytännön askelien

tössä, joka seuraa nopeaa ja laajamittaista

tai vastauksia ei olisikaan heti saata-

ottamisen kohti todettua kestävän tule-

muutosta. Meillä ei ole tarpeeksi ymmär-

villa. Usein kriittisten kysymysten vasta-

vaisuuden tavoitetta ratkaisuja kokeile-

rystä maailman kompleksisuudesta edes

ukset voivat olla katkeraa kalkkia, sillä ne

malla, oppimalla, mukauttamalla ja sovel-

nyt, mistä ovat todisteena kohtaamamme

pakottavat meidät arvioimaan rakenta-

tamalla. Innovointi on ratkaisukeskeistä,

kriisit. Meidän on kuitenkin ehdottomasti

mamme yhteiskunnan perustaa kriittisesti.

mitä myös kestävän kehityksen on oltava.

saavutettava laajempi ymmärrys maailman

On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että

Vaihtoehtoisista mahdollisuuksista koske-

monimutkaisuudesta ja opittava hyödyn-

vaalimme kriittistä näkökulmaa, joka avaa

vien kysymysten ja ideoiden luominen ei

tämään sitä päästäksemme määränpää-

uusia reittejä kohti kestävää kehitystä.

riitä. Niitä on sovellettava ja testattava

hämme.
HAASTEET
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Kompleksisuus on muotisana, jota kuulee

vauhdittamisessa. Erityisesti huomiota on

Tällä on merkitystä, sillä yritämme usein

kaikkialla. Samalla se on jotain, mitä

kiinnitettävä luonnollisten, sosiaalisten ja

aikaansaada muutoksen tarkastele-

voimme nähdä ja tuntea päivittäin. Jos

teknologisten järjestelmien luontaiseen

malla yhtä ”asiaa” ja vaihtamalla sen

katsot kymmenen minuuttia uutisia minä

yhteenkietoutumiseen. Toiseksi meidän

uuteen. Vaihtoehtoisesti voimme tarkas-

päivänä tahansa, näet väläyksiä komplek-

on hyväksyttävä epävarmuus komplek-

tella kutakin yksittäistä ”asiaa” ja kuvata

sisesta maailmasta. Joskus missään ei

sisuuden keskeisenä piirteenä ja mukau-

sitä mahdollisimman tarkasti ymmärtä-

tunnu olevan enää tolkkua. Tämä osoittaa,

duttavan sen mukaisesti luodaksemme

mättä, miten jokainen ”asia” liittyy muihin

että ymmärrämme kompleksisuutta luon-

kestävää muutosta. Lopuksi, tarvit-

asioihin ja miten ne vaikuttavat toisiinsa.

nostaan, osaamme ”lukea järjestelmiä”.

semme uuden yhteistyömallin komplek-

Tunnumme usein odottavan, että toimi-

sissa ympäristössä toimimiseksi, sillä näin

tusjohtajan vaihtaminen korjaa kaikki

Ihmiskunnan globalisoitumisen myötä,

voimme tuoda yhteen järjestelmät, jotka

yrityksen ongelmat tai että uuden presi-

yksinkertaistavan, rajallisen maailman-

eivät toimi synkronoidusti.

dentin valinta muuttaa koko maan perin-

kuvan tultua hallitsevaksi, kykymme
ymmärtää kompleksisuutta on valitetta-

pohjaisesti. Järjestelmien luonteen vuoksi

Yhteenkietoutunut maailma

vasti heikentynyt. Hyvä uutinen on, että

Kompleksisuus
Kompleksissa ympäristössä toimiminen tarkoittaa
järjestelmien toimintatavan ymmärtämistä ja
järjestelmiin vaikuttamista
kestävien tulosten aikaansaamiseksi.

muutos ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen.

kompleksisuuden tutkimus on vakiinnut-

Toinen avainsana, joka on jo mainittu useita

tanut itsensä. Tutkimusala tarjoaa lukuisia

kertoja, on ”järjestelmä”, jota voimme

Jos järjestelmä pysyy koossa sen järjes-

työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään

kutsua myös ”verkostoksi”. Nämäkin

telmänlaajuisen liittyvyyden ja vuorovaiku-

ympärillämme olevaa maailmaa ja sitä,

voivat kuulosta kompleksisuuden kaltai-

tuksen vuoksi, myös negatiiviset tulokset

miten liiketoimintaa voidaan tehdä kestä-

silta muotisanoilta, mutta verkostojen tai

jakautuvat samalla tavalla järjestelmän

västi.

järjestelmien luonteesta on tehtävä joitain

sisällä olevien asioiden ja vuorovaiku-

hyvin perustavaa laatua olevia havaintoja.

tusten kesken. Ongelmat, kuten jätteet

Kompleksisuus ei olekaan enää vain
muotisana, vaan tiedettä. Sanat kuten

Ensinnäkin verkostot tai järjestelmät

”emergenssi”, ”tasapaino” tai ”vaiheava-

liittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuk-

ruus” voivat äkkiä kuulostaa melko tekni-

sessa siten, että ne tuottavat ajan mittaan

siltä, sillä kompleksisuustutkimus on kehit-

erityisiä ja havaittavia toimintamalleja.

tynyt erilaisten teknisesti suuntautuneiden

Konkreettinen esimerkki on vaikkapa

alojen, kuten fysiikan, biologian ja insi-

yritys. Yrityksen sisällä luodut yhteydet

nööritieteiden pohjalta. Niillä on kuitenkin

mahdollistavat tietyt tulokset, kuten hyvän

suuri merkitys kestävälle kehitykselle ja

asiakaspalvelun. Nämä tulokset tai toimin-

sille, miten yritysten on sopeuduttava tule-

tamallit määräytyvät verkoston ”asioiden”

vaisuudessa. Itse asiassa kompleksisten

ominaisuuksien perusteella ja erityisesti

mukautuvien järjestelmien dynamiikan

asioiden välisten yhteyksien ja vuorovai-

ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä väli-

kutusten perusteella.

Järjestelmässä myös
negatiiviset tulokset jakautuvat asioiden ja vuorovaikutusten välillä. Ongelmat,
kuten jätteet tai haitalliset
päästöt, ovat näin ollen
koko järjestelmän ominaispiirteitä.

neistä kestävään kehitykseen siirtymisen
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tai haitalliset päästöt, ovat näin ollen koko

ja keskinäisen riippuvuuden keskeiseen

jonkin pitäisi maksaa”, ”millaista ruokaa

tarkoittaa, että verkoston tai järjestelmän

järjestelmän ominaispiirteitä. Esimerkkinä

näkökohtaan, eli siihen, että järjestelmät

haluan” ja ”miten kaupassa pitäisi käyt-

rakenne muuttuu ajan mittaan järjestelmän

voisi toimia saastuttava tehdas. Yksin-

voivat toimia muissa järjestelmissä, jotka

täytyä”. Tämä on vain yksi, melko yksinker-

sisäisen vuorovaikutuksen pohjalta, ja

kertainen ratkaisu olisi sulkea tehdä ja

on vuorostaan upotettu muihin järjes-

taistettu esimerkki. Se kuitenkin osoittaa,

niin voivat muuttua myös järjestelmän

rakentaa uusi. Tehdas on kuitenkin osa

telmiin ja niin edelleen. On mahdollista

kuinka luonnollisten, sosiaalisten ja tekno-

tulokset. Palataan aurinkokuntaan. Voisi

laajempia teollistumiseen, kapitalismiin,

puhua aurinkokuntatason järjestelmistä,

logisten järjestelmien väliset yhteydet

kysyä, miten järjestelmä sai alkunsa? Ajan

kulutukseen, globalisaatioon jne. liittyviä

joissa on toisiinsa liittyviä ”asioita”, eli

järjestelmiä, jotka kannustavat tehdasta

planeettoja, jotka ajan kuluessa toimivat

valmistamaan tuotteitaan tietyllä tavalla.

tietyn mallin mukaisesti. Kukin niistä

Jos vuorovaikutustapaa ei muuteta koko

kiertää aurinkoa tietyllä nopeudella ja etäi-

järjestelmässä, seuraava tehdas toimii

syydellä paitsi ominaisuuksiensa (kuten

todennäköisesti samalla tavalla kuin

massan) perusteella myös sen perusteella,

vanhakin. Pohjimmiltaan järjestelmän

mikä niiden suhteellinen sijainti – tai veto-

sisäiset yhteydet ja vuorovaikutus vaikut-

voiman aiheuttama yhteys – järjestelmän

tavat siihen, että tehdas saastuttaa kuten

muihin planeettoihin nähden. Aurinko-

saastuttaa, ja minkä vuoksi myös vastuu

kunnasta puhuttaessa voidaan puhua

jakautuu.

myös maapallon järjestelmistä, tietyistä
planeetan ekosysteemeistä tai ihmisen

saatossa vuorovaikutuksessa olleet ”asiat”
asettuivat paikoilleen tietynlaiseksi toimin-

Haluamme, että luonnolliset, sosiaaliset ja teknologiset järjestelmät kehittyvät yhdessä siten, että
järjestelmistä syntyvät
tulokset tai toimintamallit
ovat resurssien käytön ja
päästöjen jyrkkiä vähennyksiä.

Kaiken ei kuitenkaan voida odottaa muut-

sosiaalisista järjestelmistä suuremmissa,

tavan kerralla, joten suunnittelussa on

luonnollisissa ekosysteemeissä. Jokainen

voivat olla monimutkaisia jopa yksinker-

luotava keinotekoinen raja, jonka avulla

näistä järjestelmistä, missä mittakaavassa

taisimmillaan. Kompleksisuuden vuoksi

laajempi systeeminen konteksti voidaan

tahansa, toimii erityisellä, järjestelmälle

hetki, jolloin kävelet kauppaan, liittyy olen-

integroida tehtaaseen siten, että tehdas

ominaisella tavalla, mutta järjestelmät ovat

naisesti myös luonnollisten, sosiaalisten

voi tuottaa kestäviä tuloksia. Jos tehtaan

toisiinsa uponneita ja yhteenkietoutuneita.

ja teknologisten järjestelmien väliseen

toimintamallin muuttamiseen vaaditaan

tamalliksi ja muodostivat tasapainoisen
järjestelmän. Haluamme, että Planet
Centric Design -mallissa luonnolliset,
sosiaaliset ja teknologiset järjestelmät
kehittyvät yhdessä siten, että järjestelmistä syntyvät tulokset tai toimintamallit
ovat resurssien käytön ja päästöjen jyrkkiä
vähennyksiä. Tämä tapahtuu mahdollistamalla järjestelmien kehittyminen siten,
että niissä toimivat ihmiset ja organisaatiot voivat muuttaa käyttäytymistään kohti
kestävämpiä käytäntöjä.

Olemme kaikki yhteydessä ongelmaan

vuorovaikutukseen tilalla, josta ruokasi

Systeemiset yhteydet ja keskinäiset riippu-

laajempaa systeemistä näkökulmaa, on

Olemme päivittäin osa monia sosiaalisia,

tuli. Planet Centric Design -mallissa on

vuudet antavat valitettavan usein aiheen

suunnitteluratkaisuja joskus etsittävä

luonnollisia ja teknologisia järjestelmiä.

otettava huomioon tällaiset yhteydet.

sälyttää syy muiden niskoille sen sijaan,

tuotantoketjun alkupäästä. Usein on

Usein olemme vuorovaikutuksessa

Kestävien tulosten saavuttamiseksi on

että ryhdyttäisiin itse toimiin. Jokainen

tarkasteltava monia systeemisiä asteik-

niiden kaikkien kanssa yhtä aikaa. Kun

lisäksi selvitettävä, mitkä asiat järjestel-

kestävää kehitystä koskevaa keskus-

koja samanaikaisesti ja löydettävä tapoja

ostat ruokaa kaupasta, ostamiisi vihan-

mien välillä eivät toimi synkronoidusti, ja

telua seurannut, on kuullut, ettei Suomen

integroida ne eri tavoin kestävien tulosten

neksiin liittyy tietenkin luonnollisia järjes-

liitettävä ne sitten osaksi järjestelmää.

kannata pohtia päästöjen vähentämistä,

saavuttamiseksi.

telmiä mutta myös teknisiä järjestelmiä,

Järjestelmät ovat luonnonilmiöitä
Tämä viittaa toiseen kompleksisuuden
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koska Kiina saasteet ovat paljon suurempi

jotka liittyvät ruoan pakkaamiseen, varas-

Keskeinen tekijä on myös se, että

ongelma. Tai että ongelma ei kuulu yrityk-

tointiin ja esille tuomiseen. Lisäksi vihan-

kompleksiset mukautuvat järjestelmät

selle, koska jonkun muun, toimitusketjussa

neksiisi liittyy tiettyjä ihmisten mukanaan

tuottavat itse itsensä. Ne ovat itseor-

aiemmin olevan pitäisi muuttaa valmistus-

tuomia odotuksia, kuten ”kuinka paljon

ganisoivia ja yhdessä kehittyviä, mikä

tapojaan. Tai että syy ei ole yritysten, vaan
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kuluttajien on muutettava ostokäyttäyty-

teknologiaan, on aivan selvää, että siilot ja

mistään. Tai ongelma ei ole maan johto,

kompleksisuus eivät yksinkertaisesti sovi

vaan yritykset... Ja niin edelleen.

yhteen. Jotta voimme ymmärtää järjestelmien sisäisiä yhteyksiä sekä luonnollisten,

Järjestelmissä nämä ongelmat eivät liity

sosiaalisten ja teknologisten järjestelmien

vain yhteen asiaan vaan jakautuvat sen

välistä rajapintaa, meidän on tuotava

perusteella, miten asiat ovat vuorovaiku-

kaikki asiaankuuluva tieto yhteen ratkai-

tuksessa järjestelmässä. Tämä tarkoittaa,

sujen luomiseksi. Tällä hetkellä ei ole

että meidän on omaksuttava erilainen

olemassa selkeää mallia, jolla näin monen-

lähestymistapa ratkaisuihin. Joskus

laiset tiedot, työpaikat ja taidot voitaisiin

ratkaisut vaativat uudenlaisia järjestelmän

integroida keskittyneeksi prosessiksi, joka

osia, mutta usein uusiin tuloksiin päästään

vie yhteiskunnan huomista pelkäämät-

tekemällä säätöjä järjestelmän osien väli-

tömään maailmaan. Planeettalähtöisen

seen toimintaan.

suunnittelun tavoitteena on tarjota yhteistyömalli, joka yhdistää luonnolliset, sosiaaliset ja teknologiset järjestelmät synkroniseksi kokonaisuudeksi ja tuottaa

Jotta voimme ymmärtää
järjestelmien sisäisiä yhteyksiä sekä luonnollisten,
sosiaalisten ja teknologisten järjestelmien välistä
rajapintaa, meidän on
tuotava kaikki asiaankuuluva tieto yhteen ratkaisujen luomiseksi.

kestäviä tuloksia, jotka täyttävät kunkin
järjestelmän tarpeet. Siksi on rakennettava
radikaalia ja systeemistä yhteistyötä, joka
toimii vastinparina maailman luontaiselle
keskinäiselle riippuvuudelle. On pantava
täytäntöön laajan toimijoiden yhteenliittymän systeemisen vastaus, yhteistyössä
toteutettu järjestelmien uudelleensuunnittelu, joka mahdollistaa kestävät tulokset.
Olemme suurelta osin suunnitelleet maail-

Kompleksisuus ja siilot eivät sovi
yhteen

mamme niin, että olemme sulkeneet
silmämme tältä keskinäiseltä riippuvuudelta. Se ei tarkoita, että keskinäistä riip-
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Jos hyväksymme tämänkaltaisen radi-

puvuutta ei ole, emme vain suunnitelleet

kaalin yhteenkietoutuneisuuden, joka

sitä silmällä pitäen. Tällä hetkellä monet

yhdistää meidät kaikki erilaisiin järjes-

niistä järjestelmistä, joita olemme kehit-

telmiin, jotka puolestaan liittyvät muihin

täneet tuottamaan arvoa yhteiskunnalle,

järjestelmiin, kuten luonnonympäristöön ja

tarjoavat pieneneviä tuottoja ja kielteisiä
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ulkoisvaikutuksia. Tuloksena ovat olleet

mukaa, kun järjestelmän sisäiset yhte-

sellainen järjestelmän sisäinen liittyvyys,

yhden osan muutos vaikuttaa koko järjes-

muun muassa valtavat jätevuoret, maail-

ydet lisääntyvät, olipa kyse sitten liike-

joka luo kahvilan, metroaseman tai liike-

telmään. Emme voi tietää, miten järjes-

manlaajuisia ilmastojärjestelmiä muut-

toiminnasta, kaupungista tai maailman-

toimintaympäristön ”rakenteen”.

telmä reagoi, joten kestävään kehitykseen

tavat päästöt, otsonikato sekä kuudes

laajuisesta rahoitusjärjestelmästä. Monet

joukkosukupuutto. Tätä kuunnellessa

ovat kuulleet Heisenbergin epätarkkuus-

Jos haluamme ottaa kompleksisuuden ja

nopea palaute ja meidän on pystyttävä

joku saattaa sanoa, ettei koko järjes-

periaatteesta, joka kuvaa, miten tarkka

siten myös epävarmuuden osaksi omaa

sopeutumaan järjestelmän reagoidessa

telmää voi muuttaa, se on liian vaikeaa.

ennustettavuus käy mahdottomaksi kvant-

työtämme, erityisesti Planet Centric

toimintaamme. Planet Centric Design

Kompleksisten mukautuvien järjestelmien

titasolla. Tavallaan tämä pätee paljon

Design -mallia soveltaessamme, meidän

-mallissa on hyväksyttävä epävarmuus,

analysointiin on kuitenkin saatavilla monia

laajemmassa mittakaavassa myös luon-

on omaksuttava uusi lähestymistapa

jolloin voimme varovaisesti vaikuttaa

työkaluja, jotka auttavat planeettalähtöistä

nonjärjestelmiin, sosiaalisiin järjestel-

muutokseen. Planet Centric Design -malli

järjestelmiin kestävämpiä tuloksia tuotta-

miin ja teknologiajärjestelmiin. Tästä ei

olettaa, että lähestymme muutosta järjes-

valla tavalla. Tämä edellyttää kompleksista

tähtäävien toimiemme on mahdollistettava

kuitenkaan seuraa, että kaikki olisi vain

telmien kautta ja ymmärrämme parhaan

näkemystä ihmisten, luonnon ja teknolo-

Kompleksisen näkökulman
omaksuessamme ymmärrämme, että toimintamme
vaikutusten ennustettavuus vaikeutuu sitä mukaa,
kun järjestelmän sisäiset
yhteydet lisääntyvät, olipa
kyse sitten liiketoiminnasta, kaupungista tai
maailmanlaajuisesta rahoitusjärjestelmästä.

kaaosta. Itse asiassa järjestelmät tyypilli-

kykymme mukaan sen, miten järjestelmän

gian välisestä vuorovaikutuksesta.

suunnittelijaa ymmärtämään miten muutos

Voi olla, että espressokeitin käynnistyy,

voidaan saada aikaan. Planet Centric

joku pudottaa puhelimensa tai kollega

Design -mallin työkalupakin on tarkoitus

aloittaa riidan. Emme voi myöskään tietää

auttaa ihmisiä tekemään tällaista työtä.

tarkalleen, miten nämä toimet vaikuttavat

sesti ”elävät” vaiheavaruudessa, eli tasapainossa, jossa voidaan luotettavasti
sanoa, että järjestelmä on todennäköisesti mahdollisuuksien yleisissä rajoissa.
Konkreettisemmin tämä tarkoittaa, että
esimerkiksi kahvilassa, metroasemalla tai
yrityksessä tapahtuvaa vuorovaikutusta
on mahdollista analysoida ja saada yleinen
käsitys siitä, mitä siellä tapahtuu.
Varmuudella ei ole mahdollista ennustaa
tarkasti sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

ympäröivän kahvilan vuorovaikutustilan-

Epävarmuus on varmaa

teisiin, muihin henkilöihin metrolaiturilla tai

Joskus ratkaisut vaativat
uudenlaisia järjestelmän
osia, mutta usein uusiin
tuloksiin päästään
tekemällä säätöjä
järjestelmän osien
väliseen toimintaan.

päivän tuottavuuteen yrityksessä. Kahvila,
Kompleksisen näkökulman omaksues-

metroasema tai yritys ovat kuitenkin

samme ymmärrämme, että toimintamme

olemassa tietyssä kontekstissa, jota

vaikutusten ennustettavuus vaikeutuu sitä

ohjaavat suurelta osin ulkoiset paineet ja

24
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Ratkaisut
Tavoittelemisen arvoinen
tulevaisuus ja kestävä digitalisaatio auttavat organisaatioita ajattelemaan tulevaisuuttaan eri kantilta ja pohtimaan,
miten ne käyttävät digitaalista teknologiaa vauhdittaakseen kestävään kehitykseen
siirtymistä uusilla, innovatiivisilla ratkaisuilla.
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Päivä päivältä käy yhä selvemmäksi, että

välin visioita ja strategioita konkreettisiksi

kun luomme organisaatioille uusia visioita,

elämme siirtymävaihetta. Ihmiset ympäri

toimiksi ja uusiksi prosesseiksi, palveluiksi

palveluita ja tuotteita.

maailmaa uudistavat arvojaan ja hallitukset

ja tuotteiksi.

Valtuutus innovoida

rakentavat uusia mittareita vastuulliselle liike-

Tavoittelemisen
arvoinen
tulevaisuus

toiminnalle. Tämän lisäksi ilmastonmuutokseen

Laajan ja osallistavan konsensuksen

liittyvät ongelmat tunnetaan yhä paremmin ja

luominen ja toteuttamiskelpoisten polkujen

Tämä on täysin uudenlainen mahdol-

niiden näkyvyys mediassa on lisääntynyt.

rakentaminen kohti vastuullisuutta edellyt-

lisuus. Organisaatioille on nyt annettu

tävät uudenlaisia ideoita ja näennäisesti

valtuudet arvioida uudelleen yhteiskun-

Juuri nyt näyttää siltä, että ilmastonmuutoksen

järjettömiltä vaikuttavia visioita. Se, mitä

nallista rooliaan ja tehdä jotain merkit-

kaltaisista ympäristökysymyksistä puhuvat

kuvittelemme tulevaisuutemme olevan,

tävää, jopa historiallista, täysin uusien työs-

kaikki, mutta silti maapallon elämää uhkaavan

rajoittuu vahingollisesti tämän päivän

kentelytapojen, palvelujen ja tuotteiden

katastrofin välttämiseksi on tarvittavassa mitta-

logiikkaan. Ajattelutapa, joka alun perin

puitteissa. Organisaatioilla on edessään

kaavassa tehty erittäin vähän. Tosiasia on, että

loi ongelman, ei auta ongelman ratkaise-

monia haasteita, mutta kuluttajat haluavat

kestävä kehitys on maailmanlaajuinen, eri suku-

misessa.

tehdä vastuullisia ostoksia, mikä on erittäin

polvien jakama ongelma, jota organisaatiot

lupaava kehityssuunta. Eettiselle toimin-

eivät tällä hetkellä osaa käsitellä.

Systeeminen yksimielisyys
Totuus on, että pelkkä tieto ilmastonmuutoksen
kaltaisen asian syistä ei riitä pysäyttämään
sitä. Nyt kun tieteellinen tutkimus on tuottanut
runsaasti tietoa ja mediassa käsitellään yhä
enemmän ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä, on edelleen tarpeen ja ehdottoman

nalle on kysyntää, ja kuluttajat palkitsevat

Laajan ja osallistavan
konsensuksen luominen
ja toteuttamiskelpoisten
polkujen rakentaminen
kohti vastuullisuutta edellyttävät uudenlaisia ideoita ja
jopa näennäisesti järjettömiltä vaikuttavia visioita.

olennaista saavuttaa systeeminen yksimielisyys
siitä, mitä ongelmille on tehtävä.

Määritä roolisi uudella
tavalla kestävässä uusia
visioita ja polkuja sisältävässä maailmassa
ja vastaa kuluttajien ja
maapallon muuttuviin
tarpeisiin.
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organisaatiot, jotka keksivät keinon toimia
vastuullisesti.
Tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus antaa
organisaatiollesi mahdollisuuden ajatella
rooliaan kestävässä maailmassa, jossa
vanhan strategiasi pohjalta luodaan uusi
kestävään kehitykseen perustuva innovaatiomalli. Tarvitsipa organisaatiosi sitten
kestävän laajennuksen tai uuden käyttöjär-

Pyrkiessämme yksimielisyyteen ja innovoi-

jestelmän, Tavoittelemisen arvoinen tule-

dessamme tulevaisuutta varten prosessin

vaisuus antaa sinulle koordinaatit, joiden

Aivan yhtä tärkeää on saavuttaa systeeminen

on mahdollistettava erilaisen ajattelun

avulla saavutat vastuullisen vision, kannat-

yksimielisyys siitä, miten ratkaisut pannaan

syntyminen. Näin voimme vastata tarvitta-

tavat liiketoimintamahdollisuudet ja läpinä-

täytäntöön – ihmiset on saatava liikkeelle ja

vassa mittakaavassa haasteeseen, jonka

kyvät palvelut. Tilaisuuteen tarttuvat organi-

kehittämään yhdessä tulevaisuutta ongelman

kestävään kehitykseen siirtyminen luo.

saatiot voivat alkaa välittömästi hyödyntää

vaatimassa laajuudessa. Meidän on luotava

näkemyksellistä ja strategista tietoa orga-

yhteisiä visioita aidosti kestävästä yhteiskun-

Ilman kriittistä, luovaa ja innovatiivista ajat-

nisaationsa kehittämiseen. Tuloksena

nasta kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Meidän

telua emme voi luoda luonnon ja tekno-

on kannattavaa uutta tarjontaa, joka on

on alettava vastata käytännön kysymyksiin.

logian kanssa integroitua ja kestäviä

linjassa ihmisten, hallitusten ja maapallon

Niiden avulla voimme kehittää pitkän aika-

tuloksia tuottavaa yhteiskuntaa, samalla

nousevien arvojen kanssa.
RATKAISUT
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Keskeiset toiminnot
Tulevaisuudenvisiot

Muutoksen hallinta

Luo yhteistyössä vastuullisuusvisio, joka

Menestyksen mittaaminen ja mittavien

on systeeminen, vastuullinen ja läpinä-

siirtymäkausien kompleksisissa ympäris-

kyvä.

töissä toimiminen.

Palvelu- ja tuotekonseptit

Verkoston hallinta

Konseptoi uusia planeettalähtöisiä palve-

Vuorovaikutuksen koordinointi eri sidos-

luita ja tuotteita planeettalähtöisissä

ryhmien välillä. Asiaankuuluvan tiedemaa-

muotoilusprinteissä.

ilman ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntemuksen liittäminen työprosesseihin.

Strategiset väylät

Valmiuksien rakentaminen

Luo työkalupakkimme avulla tehtäviä

Kehitä uusia valmiuksia kompleksisten

toimia ja esteiden purkamista koskeva

kestävyyskysymysten ratkaisemiseksi.

etenemissuunnitelma .
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Unohda kaikki, mitä tiedät ”ympä-

Digitaalisuutta kaikkialla

ristöasioista”. Unohda kaikki, mitä

Kestävä
digitalisaatio

On hämmästyttävää ja toisinaan pelot-

suuden vaikutukset eivät ole olleet posi-

Unohda toistaiseksi myös mielikuva,

tavaa huomata, että lähes kaikki järjes-

tiivisia. Voidaan sanoa, että digitaalisten

jonka sanat ”ympäristöasiat” tai

telmät, jotka muuttavat luonnonvarat

järjestelmien ydintehtävänä on helpottaa

”kestävä kehitys” nostivat mieleesi.

käyttämiksemme hyödykkeiksi, toimivat

monin tavoin resurssien louhintaa, kulut-

Nämä eivät auta näkemään, että digi-

digitaalisen teknologian ehdoilla ennen-

tamista ja tuhlaamista, niin että materi-

talisaatio ja kestävä kehitys oikeas-

näkemättömällä tavalla. Digitaalisuus

aalinen maailma peittyy digitaalisen raja-

taan kulkevat käsi kädessä – ja vielä

on oikeastaan sulautettu lähes kaikkiin

pinnan taakse. Teknologia ei myöskään

paremmin kuin osaamme edes kuvi-

järjestelmiin, jotka toimittavat resurssin A

ole neutraali työkalu. Se on osa ihmisten

tella.

henkilölle B. Digitaalinen teknologia on

arvoja ja sosiaalisia ohjelmistoja. Henkilö-

sotkeutunut sosiaalisiin ja luonnollisiin

kohtaisille tarkoitusperillemme tai ennak-

Yhteiskuntaa on digitalisoitu laajalti,

järjestelmiin niin monimutkaisella tavalla,

koasenteille pohjaava teknologia voi

ja vaikutukset ovat olleet valtavat.

että 7,7 miljardin ihmisen maailmanlaa-

mahdollistaa ja estää käyttäjien toiminnan.

Tosiasia on, että ihmiset eivät ole

juisen yhteiskunnan kuvitteleminen ilman

Tietoisuus siitä, mihin käytämme digitaa-

enää vuorovaikutuksessa ympä-

digitaalisuutta on mahdotonta. Nyky-yh-

lisia ratkaisuja ja millaisiin asioihin kannus-

ristön kanssa kuten ennen. Emme

teiskunta on riippuvainen valtavasta, käsit-

tamme hyödyntäessämme tekniikkaa, voi

elä luonnonvaroista: emme poimi

tämättömän laajasta digitaalisesta infra-

vaikuttaa siihen, toimivatko ihmiset kestä-

porkkanaamme pellolta, kalasta

struktuurista.

västi vai eivät.

perheellemme autoa tai louhi itsel-
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Keskeinen vipuvarsi

lemme iPhonea.
Jotta saamme luonnonvaroista ne
asiat, joita ”tarvitsemme”, olemme
yhteydessä järjestelmiin, jotka ovat
yhteydessä vielä useampiin järjestel-
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mältä edistysaskeleelta, kaikki digitaali-

tiedät ”kestävästä kehityksestä”.

yhteydessä järjestelmiin, jotka ovat

Datan, käyttäjien ja luonnonvarojen yhdistäminen
uusilla tavoilla, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat brändiarvoa tekoälyn,
esineiden internetin ja
läpinäkyvien digitaalisten
palveluiden kautta.

toisinaan tuntua elämämme tärkeim-

miin, ja kaikkien näiden järjestelmien
kautta luonnonvaroista valmistetut
aineelliset esineet lopulta päätyvät
meille tarvitsemassamme tai haluamassamme muodossa. Jopa siinä
harvinaisessa tapauksessa, että

Digitaalinen teknologia
on sotkeutunut sosiaalisiin ja luonnollisiin järjestelmiin niin monimutkaisella tavalla, että 7,7
miljardin ihmisen maailmanlaajuisen yhteiskunnan kuvitteleminen
ilman digitaalisuutta on
mahdotonta.

Näitä samoja, pitkälti hyödyntämättömiä
ja maailmanlaajuisesti verkottuneita
digitaalisia järjestelmä voitaisiin käyttää
muutoksen aikaansaamiseen. Digitaalisuus on niin syvällä yhteiskunnan rakenteissa, että se voi koskettaa lähes jokaisen
maapallon ihmisten elämää. Digitaalisuutta voidaan siis ilmiselvästi hyödyntää
kestävässä kehityksessä, mutta meidän
on mietittävä, miten teemme sen uusia
visioitamme ja tavoittelemisen arvoista

poimimme ruokapöytämme pork-

Vaikka ohjelmistot ja digitaaliset palvelut

tulevaisuutta silmällä pitäen. Meidän on

kanan itse maasta, olemme yhtey-

parantavat monia modernin elämämme

jälleen käytettävä erilaista ajattelua, jos

dessä ”luonnollisiin” järjestelmiin.

osa-alueita ja vaikka digitalisaatio voi

haluamme muuttaa digitalisaation kurssin

RATKAISUT
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Keskeiset toiminnot

kohti kestävämpiä tuloksia. Digitaalisen

Aivan yhtä tärkeää on, että kestävä digi-

palvelumuotoilun nykyinen, kannatta-

talisaatio avaa digitaalisen teknologian

vuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja halut-

luoman mustan laatikon, ja tekee ihmisten

tavuutta korostava malli ei juurikaan

toimien ja luonnonvarojen välisestä yhtey-

ota huomioon ympäristövaikutuksia.

destä läpinäkyvän ja ymmärrettävän.

Laajemman – vastuullisen, systeemisen ja

Kestävä digitalisaatio helpottaa näin myös

läpinäkyvän – linssin käyttö voi kuitenkin

kestävien valintojen tekemistä. Valintojen

auttaa meitä käyttämään teknologian

helpottaminen parantaa viime kädessä

Mittaa resurssien käyttöä ja kiinnitä

Luo digitaalisia palveluita yhdistämällä

hyviin tarkoituksiin.

myös brändin arvoa.

huomiosi jätteeseen sulautettujen ohjel-

ihmiset, data ja resurssit uusilla tavoilla,

Toiminta-analyysi

Planet Centric Service Design -malli

mistojen, IoT:n ja data-analytiikan avulla.

jotka mahdollistavat kestävän toiminnan

Planet Centric Design -malli toimii luonnol-

Resurssien käytön optimointi dataläh-

ja resurssien kierron.

listen, sosiaalisten ja teknologisten järjes-

töisen päätöksenteon avulla.

telmien risteyksessä. Kestävässä digitalisaatiossa tämä toteutuu yhdistämällä ja
integroimalla data, käyttäjät ja luonnon-

Verkoston kartoitus

Läpinäkyvä digitaalinen muotoilu

varat innovatiivisilla uusilla tavoilla, jotka
vähentävät mitattavasti jätettä ja pääs-

Ymmärrä liiketoimintaekosysteemisi

Arvoketjujen vaikutuksen selväksi teke-

töjä ja mahdollistavat samalla kestävät

tärkeimmät moottorit ja tunnista muutoksen

minen, jotta käyttäjät voivat tehdä kestäviä

elämäntavat. Tekoäly, esineiden internet

mahdollistajat.

valintoja. Avoimen lähdekoodin ratkaisut,

ja palvelumuotoilu luovat organisaatiollesi

tietämyksen jakaminen vaikutuksen lisää-

tehokkaita prosesseja ja uusia kannattavia

miseksi.

palveluita arvon luomiseksi.
Vihreä koodaus

Digitaalisuutta voidaan
ilmiselvästi hyödyntää
kestävässä kehityksessä,
mutta meidän on mietittävä, miten teemme sen
uusia visioitamme ja
tavoittelemisen arvoista
tulevaisuutta silmällä
pitäen.
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Käyttäjätutkimus

Tehokasta ohjelmistokehitystä ja kestävää

Suunnittele toimintaa koskevat muutokset

digitaalista infrastruktuuria.

ja tee kestävistä valinnoista helppoja ja
toivottavia käyttäjiä ymmärtämällä.

RATKAISUT
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Menetelmät
Menetelmiimme kuuluu
laajempi linssi, joka auttaa
integroimaan kestävän
kehityksen osaksi jokapäiväistä työtä ja työkalupakin,
joka auttaa panemaan
suunnitelmat täytäntöön.
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Laajempi
linssi

Vastuullinen
Meidän on oltava vastuussa toimistamme

listamalla tietyt arvot, toimintamallit ja tavat

ja tuotteista, joita luomme maailmaan.

olla maailmassa. Meidän on oltava tietoisia

Jokaisen meistä on ymmärrettävä, että

siitä, miten nämä muutokset vaikuttavat

kaikilla meillä on oma roolimme kestävään

maapalloon. Muotoilu heikentää maailman

yhteiskuntaan siirtymisessä.

kykyä ylläpitää ja luoda elämää. Viime
kädessä ihmiskunta määrittää, mikä saa

Vastuullisuus alkaa kriittisyydestä. On

elää ja mikä ei, ja se on valtava vastuu.

tärkeää, että kyseenalaistamme toimin-

Meidän kaikkien onkin ymmärtävä,

tamme vaikutukset, ennen kuin ihas-

millainen vastuullinen rooli meillä on

tumme ideoihimme tai keskitymme

nopeasti heikkenevän ympäristöjärjes-

edessämme olevaan tehtävään. Tämä

telmän yleisessä dynamiikassa.

vaatii meiltä tietoisuutta henkilökohtaisista ennakkoasenteistamme ja sokeista

Vastuun ottaminen edellyttää myös, että

pisteistämme. Tietoisuus edellyttää oman

teemme parhaamme vaikuttaaksemme

egomme unohtamista, ymmärtävää kuun-

verkostojemme planeettalähtöisyyteen.

telua ja empatiaa sekä ihmisiä että muuta

Siksi vastuullisuus viittaa kokonaisuuden

elämää kohtaan.

huomioon ottamiseen, siihen, miten

Planet Centric Design -malli kehittää ih-

sillä näin kestävyys voidaan integroi-

mislähtöistä suunnittelua, joka keskittyy

da osaksi jokapäiväistä työtämme.

vain haluttavuuteen, toteutettavuuteen

Laajempi linssi avaa mahdollisuuden ai-

Vastuullisuuteen kuuluu sen tiedosta-

ekosysteemiin ja miten voimme auttaa

ja kannattavuuteen. Näissä periaatteis-

van uusille tuote- ja palvelukonsepteille

minen, että tuotteiden ja palveluiden

muita vähentämään ympäristövaikutuk-

sa ei ole otettu huomioon suunnittelun

ja mahdollistaa erilaisen ajattelun, jonka

muotoilu muovaa tulevaisuutta mahdol-

siaan.

systeemisiä tai planeettaamme koh-

ansiosta voimme toimia kompleksisissa

distuvia vaikutuksia. Suunnittelu onkin

ympäristöissä. Käytämme laajemman

tehtävä laajemmalla linssillä, joka on

linssin periaatteita kaikessa työssämme

vastuullinen, systeeminen ja läpinäkyvä,

menetelmiemme keskeisenä osana.
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kumuloituvat toimemme vaikuttavat
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Systeeminen

Läpinäkyvä

Jos pohdimme sitä, miten yhteis-

teemiä ja siihen kohdistuvia suoria ja välil-

Yhteistyö on tärkeä osa kompleksisuuden

ja millainen vaikutus näillä on toisiinsa.

kunta kehittää tuotteita ja palveluita,

lisiä vaikutuksia. Meidän on sisäistettävä

sisäistämistä ja kestävään kehitykseen

Yhteydet on tehtävä näkyviksi, jotta ne

huomaamme nopeasti, kuinka vähän kehi-

kompleksisuus sen sijaan, että vältteli-

siirtymistä.

järjestelmän osat, jotka eivät toimi synk-

tykseen kiinnitetään huomiota. Yleensä

simme sitä suunnitelmissamme.

mietimme, millaisia suoria vaikutuksia

ronoidusti, voidaan integroida. EsimerMieti säännöllisesti käyttämiäsi digitaa-

kiksi resurssien liikakäytön avoin esiin

tuotteeseemme kohdistuu ja miten toimin-

Kompleksisuuden sisäistäminen onnistuu

lisia palveluita, kuten ruokalähettipal-

tuominen nopeuttaa liikakäytön lopet-

tamme voi heijastua meihin. Emme kuiten-

ottamalla huomioon useita vuorovaiku-

veluja, verkkokauppoja tai matkailu- ja

tamiseen vaadittavaa muutosta. Toisin

kaan ota huomioon epäsuoria seurauksia

tusmittareita ajan saatossa. Näin voimme

verkko-opintopalveluja. Ne on yleensä

ilmaistuna järjestelmän yhteenliittyvyyden

ja tuotteemme vaikutuksia ekosysteemiin.

ymmärtää, miten tuotteemme vaikuttavat

tehty saumattomiksi ja helppokäyttöisiksi.

läpinäkyvyys auttaa meitä olemaan

Voimme esimerkiksi miettiä, miten öljyn

järjestelmiin ja kehittyvät. Emme myös-

Tämän kääntöpuolena on, etteivät käyt-

systeemisempiä, jolloin tarvittavien

hinnan vaihtelu nostaa luonnonvarojen

kään pysty kartoittamaan järjestelmiä ja

täjät ymmärrä, mitä kaikkea näiden palve-

muutosten tekeminen on helpompaa.

arvoa, mutta emme niinkään tuotteemme

toimimaan niissä yksin. Järjestelmissä

lujen tarjoaminen vaatii. Palvelut lisäävät

kehityksestä syntyvää jätettä. Yksi

toimiminen edellyttää mullistavaa yhteis-

elinmukavuuttamme mutta eivät kerro,

Prosessien avaaminen ja asiakkaiden

syy tähän on se, että pohtiminen vaatii

työtä eri osaamisalojen välillä. Ollak-

miten ne vaikuttavat planeettaamme. Digi-

tiedottaminen siitä, mitä palvelun heille

ponnisteluja ja saattaa aluksi tuntua ylivoi-

semme järjestelmällisiä meidän on tehtävä

taaliset palvelut toimivat hyvänä esimerk-

tarjoaminen vaatii, lisää tietoisuutta ja

maiselta. Jotta voimme kehittää aidosti

yhteistyötä ja purettava siiloja muun

kinä avoimuuden puutteesta, mutta taval-

nopeuttaa toimintamallien muutosta.

kestäviä tuotteita ja palveluja, meidän on

muassa yritysten eri osastojen, toimialojen

lisesti sama pätee kaikkiin tuotteisiin.

Samalla kun ihmiset tulevat tietoisemmiksi

kuitenkin tarkasteltava laajempaa ekosys-

sekä tiedeyhteisön ja teollisuuden välillä.
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vaikutuksistaan, he ottavat suuremman
Läpinäkyvyys vaatii ympäristövaikutus-

vastuun toiminnastaan. Muutoksen

temme avointa tunnustamista. On tuotava

ansiosta heidän on mahdollista valita

esiin, miten ihmiset liittyvät järjestel-

kestävämpiä elämäntapoja ja edistää

mään, miten järjestelmä liittyy luontoon

kestävää kehitystä.
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Työkalupakki
Mihin työkalupakki on tarkoitettu?

työskennellä yhtiössä, julkisella sekto-

Miten sitä käytetään?

rilla tai voittoa tavoittelemattomassa järjes-

Millaisiin kysymyksiin työkalupakki
vastaa?

Työkalupakki on suunniteltu auttamaan

tössä. Olet todennäköisesti kiinnostunut

Työkalupakki on suunniteltu tiimityösken-

sinua luomaan tuotteita ja palveluita, jotka

innovatiivisista lähestymistavoista, projek-

telyä varten. Piirrä tehtäväpohja seinälle

Työkalupakin avulla käyt läpi projektisi

eivät vahingoita maapalloa. Se auttaa

tien kehittämisestä tai suunnittelumene-

tai suurelle paperille, niin että osallistujat

päävaiheet. Vaiheita on viisi ja työkaluja

luomaan konsepteja, jotka ovat haluttavia

telmistä. Työskentelet todennäköisesti

voivat kokoontua sen ympärille ja osal-

yhteensä kaksikymmentä.

ja kannattavia mutta jotka lisäksi tuovat

tiimeissä ja haluat integroida kestävän

listua aktiivisesti. Suosittelemme kutsu-

planeetan suunnitteluprosessin keskiöön.

kehityksen projekteihin, mutta et ole

maan mukaan fasilitaattorin, joka auttaa

varma, miten se tapahtuu.

seuraamaan aikaa ja ohjaamaan aktivi-

Myönnämme tehtävän olevan haastava,

Valmistaudu: Miten vastuullisuustyöhön
voisi valmistautua?

teetteja. Työkaluja voidaan käyttää ehdo-

sillä planeetan järjestelmät ovat moni-

Tämä työkalupakki on tarkoitettu kaikille

tetussa järjestyksessä, mutta voit myös

Ymmärrä: Miten voisimme ymmärtää

mutkaisia ja yhteenkietoutuneita tavoilla,

niille, jotka ovat kiinnostuneita liittämään

järjestää ne vapaasti uudelleen tarpei-

organisaatiomme ympäristövaikutukset?

joita ihmiset eivät täysin ymmärrä. Työka-

planeettalähtöisyyden osaksi projekte-

desi mukaan. Jokaiselle tehtävälle on

lupakki auttaakin sinua vastaamaan haas-

jaan. Suunnittelimme sen, jotta voisit luoda

annettu karkea arvio ajasta, joka tehtävän

Visioi: Miten voisimme määritellä, mitä

teeseen tarjoamalla toimintoja, joiden

projekteja eri taustoja ja näkökulmia edus-

suorittamiseen kuluu. Aika kuitenkin vaih-

organisaatiomme tarkoittaa vastuullisuu-

avulla voit toimia kompleksisissa ympä-

tavien ihmisen kanssa. Tavoitteenamme

telee projektisi mukaan. Fasilitaattorin

della?

ristöissä, tehdä yhteistyötä ja luoda

on mahdollistaa yhteistyö ja purkaa siiloja.

kannattaa antaa päättää, kuinka kauan

yhteiskunnan ja maapallon kestävyyden
kannalta parempia ratkaisuja.

kukin harjoitus kestää.
Työkalut ovat hyviä keskustelun käynnis-

Luo: Miten voisimme luoda planeettalähtöisiä käsitteitä?

täjiä, kun haluat puhua monimutkaisista
Suunnittelun uusi suunta odottaa.

Kenelle se on tarkoitettu?

aiheista, joita on aluksi vaikea ymmärtää.

Julkaise: Miten voisimme tukea muiden

Esimerkiksi: Millainen on kestävän kehi-

toimintaa planeettalähtöisen projektimme

tyksen visiosi? Miltä arvoketjusi näyttää?

avulla?

Työkalupakin avulla voit hajottaa tielläsi
Olet ehkä suunnittelija, strategi, kehittäjä

olevat esteet ja aloittaa kestävän kehi-

tai omaat jonkin muun taustan. Saatat

tyksen.
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Valmistaudu

Ymmärrä

Miten vastuullisuustyöhön voisi valmistautua?

Miten voisimme ymmärtää organisaatiomme ympäristövaikutukset?

Arvoehdotus

Arvoehdotus

Varmistamme, että kestävää kehitystä koskevalla kollektiivi-

Luomme selkeän käsityksen arvoketjusi ja käyttökokemuksesi

sella tietämyksellä on vankka perusta. Ratkomme organisaation

nykytilasta ja tunnistamme tuotteesi tai palvelusi kestävään

kiistakohdat ja luomme yhteisen ajattelumallin monimutkaisten

kehitykseen liittyvät ongelmat.

aiheiden käsittelyä helpottamaan.

Tulokset
Tulokset

Havaitut ongelmat, joihin organisaation on puututtava. Arvo-

Yhteinen ymmärrys maailman nykyongelmista ja organisaa-

ketjun ja käyttäjäpolun visualisoinnit, jotka esittelevät nykytilan

tion roolista niiden ratkaisemisessa. Yhteinen motivaatio tarttua

ja tarvittavat muutokset.

kestävän kehityksen haasteeseen ja edistää ratkaisun löytymistä.

Pakolliset roolit
Pakolliset roolit

Asiakas: Toimitusketjupäällikkö, tuotteen omistaja, kenttätyön-

Asiakas: Kaikki projektiin osallistuvat sidosryhmät

tekijät, asiakassuhteiden parissa työskentelevät

Vincit: Fasilitaattori, suunnittelija

Vincit: Fasilitaattori, suunnittelija, ohjelmistokehittäjä

Ulkoinen taho: Vastuullisuusasiantuntija

Ulkoinen taho: Keskeiset toimittajat ja jakelijoiden edustajat,
käyttäjät

Menetelmät
Planeettalähtöisyyden perusteet

Menetelmät

Vaikutuksen kasvattaminen

Kulissien takana

Sovelluksen uudelleenrakennus

Vaikutukset
Planeettalähtöinen käyttäjäpolku

Ennakkovaatimukset
Ei ole

Ennakkovaatimukset
Ei ole
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Visioi

Luo

Miten voisimme määritellä, mitä organisaa-

Miten voisimme luoda planeettalähtöisiä käsitteitä?

tiomme tarkoittaa vastuullisuudella?

Arvoehdotus

Arvoehdotus

Luomme yhdessä vakuuttavan ja vankan näkemyksen roolistasi

Luo yhdessä aidosti kestäviä ja vastuullisia konsepteja uusille tuot-

ilmastonmuutoksessa ja määrittelemme kestävyyden yhdeksi

teille ja palveluille.

taisteluista, jotka organisaatiosi on voitettava.

Tulokset
Tulokset

Kiteytetty planeettalähtöinen konsepti ja strateginen tiimi, joka

Kestävän kehityksen visio, joka tulee osaksi organisaatiosi strate-

osallistuu sen kehittämiseen.

giaa, etenemissuunnitelma toimista vision saavuttamiseksi.
Etenemissuunnitelman visualisointi, jota käytetään organisaation

Pakolliset roolit

sisäisessä viestinnässä.

Asiakas: Organisaatiotasi hyvin edustavat päättäjät ja kenttätyöntekijät

Pakolliset roolit

Vincit: Fasilitaattori, suunnittelija

Asiakas: Organisaatiotasi hyvin edustavat päättäjät ja kenttä-

Ulkoinen taho: Eri alojen kestävän kehityksen asiantuntijat (esim.

työntekijät.

sosiologia, biologia, ympäristön kestävyys, vastuullisuusmuotoilu)

Vincit: Fasilitaattori, suunnittelija, strategi
Ulkoinen taho: Vastuullisuusasiantuntija

Menetelmät
Planeettalähtöinen ideointi

Menetelmät

Radikaali/realisti

Tässä ja nyt

Systeemiset kosketuspisteet

Laajempi linssi

Planeettalähtöinen konsepti

Pohjantähti

Käännetty liiketoimintamalli

Tehtävälista

Strateginen tiimi

Esteiden purkaminen

Ennakkovaatimukset
Ennakkovaatimukset

Luo vakuuttava ymmärrys nykytilanteestasi Ymmärrä-elementin

Ei ole

avulla ja määrittele kestävän kehityksen visiosi hyödyntämällä
Visioi-elementtiä.
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Julkaise
Miten voisimme tukea muiden toimintaa planeettalähtöisen
projektimme avulla?

Lopuksi

Arvoehdotus

Olemme kehittäneet Planet Centric Design -mallin vauhdittamaan

Luo tiiviimpi suhde asiakkaisiisi läpinäkyvän viestinnän avulla

siirtymistä kestävään kehitykseen ja luomaan parempia tapoja inte-

ja skaalaa ratkaisujesi vaikutus hyödyntämällä avointa lähde-

groida sosiaalisia, teknologisia ja luonnollisia järjestelmiä.

koodia.
Vastauksemme kestämättömään maailmaan on luoda tavoittelemisen

Tulokset

arvoista tulevaisuutta, visioita ja strategioita yhdessä organisaatioiden

Menestyvät markkinointi ja viestintä, joiden ansiosta suhde

kanssa. Näin saamme aikaan uuden kestävään kehitykseen perus-

käyttäjiin muuttuu läpinäkyväksi ja brändin arvo kasvaa.

tuvan innovaatiomallin, joka myös lisää brändin arvoa. Tämän lisäksi
tarjoamme kestävää digitalisaatiota, joka yhdistää datan, käyttäjät

Pakolliset roolit

ja luonnonvarat IoT:n, tekoälyn ja palvelumuotoilun avulla päästöjen

Asiakas: Projektin omistaja, markkinointiedustaja

vähentämiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi ja kestävien elämänta-

Vincit: Suunnittelija, ohjelmistokehittäjä

pojen mahdollistamiseksi.
Jotta voisimme toimita kompleksisissa ympäristöissä, kehitämme

Menetelmät

uusia suunnittelumenetelmiä, jotka sisältävät laajemman – vastuul-

Kestävän kehityksen tarinankerronta

lisen, systeemisen ja läpinäkyvän – linssin.

Avoimen lähdekoodin skaalaus
Tavoitteenamme on tarjota yrityksille mahdollisuus tehdä tarvittava

Ennakkovaatimukset

muutos ja olla ajatusjohtajia tässä 2000-luvun kertomuksen määrit-

Kehitä planeettalähtöinen projekti.

tävässä liikkeessä.
Matka alkaa nyt. Luodaan parempi huominen yhdessä.
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