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Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 

Suurten lukujen tapahtuma 

• 180 valtiota, 120 päämiestä 

• 600 sivua asiakirjoja 

• 6 000 delegaattia 

• 60 000 kävijää Global Forumissa 

 

Haasteita 

• 1 - 30 miljoonan lajin monimuotoisuus 

• 15 miljoonaa hehtaaria trooppista metsää vuodessa vähemmän 

• 5 - 12 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa ilmaan 

• 5 - 12 miljardin ihmisen tulevaisuus 

• 125 - 625 miljardia dollaria vuodessa rahoitettavaa 
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Kestävän kehityksen tunnuspiirteet ovat pysyviä 

• Siinä on kolme ulottuvuutta: talous, ihmiset ja ympäristö 

 

• Sen aikajänne ulottuu yli sukupolvien 

 

• Se on kaikkien asia 

 

• Se vaatii maailmanlaajuista tarkastelua 

 

• Se on kehityskulku, ei tietty olotila 

 

• Se tarkoittaa näkökulmaa, ei tiettyä aihepiiriä 
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Kestävä kehitys ja energia 

• Energian saatavuus 

 

• Energiatehokkuus 

 

• Uusiutuvuus 

 

• Vähäpäästöisyys 

 

• Turvallisuus 
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Kestävän kehityksen vaikuttajat 

Hyvä hallinto ja 

päätöksenteko 

Kilpailukykyiset ja 

vastuulliset yritykset   

Vastuulliset  

kansalaiset 
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Vastuullisen kansalaisen rooleja 

• Vastuullinen kuluttaja 

 

• Vastuullinen työntekijä 

 

• Vastuullinen perheenjäsen  

 

• Vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja 

 

• Vastuullinen rivikansalainen 
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Elinkeinoelämän näkemyksiä Rio-prosessin eri 

vaiheissa  

 
• Rion edellä 

TKL: Ympäristön hoidon ja suojelun suuntaviivoja teollisuudessa 

ICC: Business Charter for Sustainable Development 

 

• Rio+10:n (Johannesburgin) edellä 

TT: Yrityksen yhteiskuntavastuu 

ICC: Business in Society – Making a positive and responsible 

contribution  

 

• Rio+20:n edellä 

EK: Yritykset vihreän talouden eturintamassa 

ICC: Ten conditions for a transition toward a ”Green Economy” 
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Odotuksia Rio+20 -konferenssille 

Tietoisuus kestävästä kehityksestä 
- Vihreän talouden mahdollisuudet 

- Talouskasvu ja köyhyyden poistaminen 

- Kehityksen mittaaminen  

Globaali sitoutuminen  

kestävän kehityksen edistämiseen 

- vrt. EU:n edelläkävijyys 

- vrt. kehittyvät taloudet 

Yritykset osana ratkaisua  
- Luonnonvarojen kestävä käyttö 

- Perushyödykkeiden saatavuus (ruoka, vesi, energia) 

- Investointeja, yrittäjyyttä, työpaikkoja 
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Yritykset ja talouden vihertyminen 

• Yritykset parantavat jatkuvasti omaa toimintaansa  

(ekotehokkuuden parantaminen, päästöjen ja 

ympäristövaikutusten vähentäminen) 

• Yritykset tarjoavat tuotteita, prosesseja, laitteita, palveluja tai 

toimintamalleja asiakkaiden (kuluttajien, julkisen sektorin ja 

toisten yritysten) ympäristövaikutusten vähentämiseksi  

->  Vihreä liiketoiminta 

 

• Tarjoamalla ympäristöä säästäviä ja luonnonvaroja kestävästi 

hyödyntäviä ratkaisuja muualle maailmaan, suomalaiset yritykset 

voivat vähentää globaaleja ympäristövaikutuksia moninkertaisesti 

verrattuna kotimaisiin vaikutuksiin 
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Globaalien markkinoiden kasvu 

ympäristöliiketoiminnan eri osa-alueilla 

Source: Roland Berger 2009 (Greentech 2.0) 

Jätehuolto  

ja kierrätys 

Liikkuminen 

 

Materiaali- 

tehokkuus 

Sähkön- 

tuotanto 

Vesihuolto Energia- 

tehokkuus 

Mrd. euroa 
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Vihreän liiketoiminnan mahdollisuudet ja 

edellytykset 

 
• Globaalit mahdollisuudet valtavat ja suomalaisilla yrityksillä hyvät 

lähtökohdat - mutta myös kilpailu markkinoilla kovaa 

• Kaikilla yrityksillä ja toimialoilla potentiaalia vihreään 

liiketoimintaan - ei voida erottaa vihreitä ja ei-vihreitä aloja 

• Vihreä liiketoiminta ei synny tyhjästä - monelta osin juuret 

perinteisissä vahvuuksissa, mutta tarvitaan luonnollisesti 

kehittämistä ja uudistumista 

• Vihreä liiketoiminta ei tarjoa automaattista menestystä - 

menestyminen vaatii samat edellytykset kuin liiketoiminta 

ylipäänsä 
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Ihmisten 

hyvinvointi 

Vahva  

talous 

Hyvä 

ympäristö 

Kestävä kehitys 

Suomessa 

Suotuisa toimintaympäristö Suomessa 

Kestävä kehitys, Suomi ja maailma 

Maailmanlaajuinen kestävä kehitys 


