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Hyvään elämään tarvitaan 
juoni ja kulissit



1. Suomi on menestystarina
2. Mistä suunta tulevaisuudelle?
3. Irtiotto merkityskadosta
4. Kolme reittiä kohti upeuksia

Sisällöt



Suomi on  
menestystarina



Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta 
on poikkeuksellinen menestystarina

 Äärimmäinen köyhyys vielä 1940-luvulla
 Viimeinen sotakorvausjuna lähti 1952
 Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen 

maaliskuussa 2018 paremmaksi kuin koskaan(*

____________________

*)Suomen virallinen tilasto (2018). Kuluttajabarometri. Maaliskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus. 



Suomi on maailman
vakain valtio 

lukutaitoisin maa 
onnellisin maa 

poliittisesti vapain yhteiskunta
Fragile States Index 2019; The Global Competitiveness Report 2019; Freedom in the World 2019;  World's Most Literate Nations

2016; Social Progress Index 2019; World Happiness Report 2019; Rule of Law Index 2019



Suomessa on maailman
 paras koulutusjärjestelmä
 riippumattomin oikeuslaitos 
 vakaimmat pankit
 vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta 
 vähiten äitiyskuolemia

The Legatum Prosperity Index 2018;  The Global Competitiveness Report 2019; Global Risk Index Results 2018; 
Social Progress Index 2019; World Health Statistics 2019



Näytelmän kulissit ovat Suomessa asialliset.

Entä juoni? Mikä on se suuri tarina, jota 
haluamme elämällämme kirjoittaa? 

Millainen on se huominen, jota haluamme 
tänään teoillamme rakentaa?  



Mistä suunta 
tulevaisuudelle?



?

5G             IoT VR            Blockchain Platform Economy AI



tehokkuus
tuottavuus
kilpailukyky

5G             IoT VR            Blockchain Platform Economy AI



talouskasvu

5G             IoT VR            Blockchain Platform Economy AI



Elämä on suoritus? 
Olemme olemassa 
talouskasvua varten?



Masennus vei kymmenen ihmistä 
eläkkeelle joka päivä vuonna 2018
 masennus suurin yksittäinen syy 

työkyvyttömyyseläkkeeseen Suomessa
 alle 30-vuotiaiden eläköityminen lisääntynyt 30% 

kymmenessä vuodessa
 mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 

45 vuotta 

Eläketurvakeskus (2019). Suomen työeläkkeensaajat. Luettavissa: https://www.etk.fi/wp-content/uploads/suomen-tyoelakkeensaajat-2018.pdf
Eläketurvakeskus (2018). Suomen työeläkkeensaajat. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien työkyvyttömyyden syyt eroavat ikäryhmittäin Luettavissa: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-
ennusteet/tilastot/elakkeensaajat/tyoelakkeensaajat 

____________________



Yltäkylläisyyden ajan 
ihmisen suurin vihollinen on 
elämän merkityksettömyys 

ja tarkoituksettomuus.



Mitä tarvitaan lisää ja mitä 
vähemmän hyvän elämän 

elämiseksi?



Mitä on kukoistaminen? Mitä 
on täysi ihmisyys? 

Miten olla täyteläisesti ja 
rohkeasti kaikkea sitä, mitä on 

voi luontevasti olla? 



Irtiotto 
merkityskadosta



Tästä 
minä 

nautin

Tätä maailma 
tarvitsee

Tämän minä 
osaan

Mielekkyyden kokemukset muodostuvat 
kytköksistä johonkin 

itsen ulkopuolella olevaan arvokkaaseen

mielekkyys
merkitys

motivaatio
flow



yksilökeskeisyys, eristyneisyys, 
irrallisuus

liittyminen, kuuluminen, osallisuus



Liitetään omaa elämää osaksi 
merkitysten ketjua

Timo Pajunen



työntekijät

tuotteen tai 
palvelun 
käyttäjät

yhteiskunta

planeetta

omistajat

Oma elämä 
osaksi itseä 
suurempaa



Elintaso, materialismi Elämän laatu, jälkimaterialismi

Hyvän elämän kriteerit 

ovat muuttumassa

Inglehart, R. (2008). Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. West European Politics, 31(1-2), 130-146.
Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen hyvinvointiparadigma – yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan uusi suunta täyttyvällä maapallolla. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Sosiaalipedagoginen 
aikakauskirja 2014. Suomen sosiaalipedagoginen seura, 32-62. 
Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Towards sustainable society – From materialism to post-materialism. International Journal of Sustainable Society 5(4)
Welzel, C. & Inglehart, R. (2010). Agency, Values, and Well-Being: A Human Development Model. Social Indicators Research 97(1), 3-63. 



ELINTASON PARANTAMINEN ELÄMÄNLAADUN KOHENTAMINEN

Hyvinvointikäsitys materiaalinen, kulutuskeskeinen henkinen, ihmissuhdekeskeinen

Ihmisen rooli 
yhteiskunnassa

kuluttaja, markkinaobjekti
aktiivinen kansalainen, subjekti, 
oman elämänsä tekijä

Elämän tarkoitus
materiaalisen vaurauden 
maksimointi

arvokas ja merkitykselliseksi koettu 
elämä 

Talouden 
toimintaperiaate

kilpailu, 
omistajien voittojen
maksimointi

yhteistyö, 
yhteiskunnallisten epäkohtien 
korjaaminen

Luonnonvarat lineaaritalous, kertakäyttöisyys
kiertotalous, jäte osoittaa 
epäonnistumista

Energia likainen energia puhdas energia
Edistymisen
mittaaminen

edistyminen on määrällistä, 
aineellista ja rajallista

edistyminen on laatuun liittyvää, 
aineetonta ja rajatonta

Salonen, A. (2019). Transformative responses to sustainability. In: Leal Filho W. (Ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Cham: Springer
Salonen, A. & Joutsenvirta, M. (2018). Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen. Aikuiskasvatus 38(2), 84-101
Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). The Path towards Planetary Responsibility – Expanding the Domain of Human Responsibility Is a Fundamental Goal for Life-Long Learning in a 
High-Consumption Society. Journal of Sustainable Development, 5(8), 13-26. 



Kolme reittiä 
kohti upeuksia



Tulevaisuuden toivo
rakentuu sen varaan, mikä
on runsasta, ehtymätöntä

ja kaikkien ulottuvilla! 

ELINTASO ELÄMÄNLAATU



Kohtaava läsnäolo



Timo Pajunen

jaettu ymmärrys
moniäänisyys

kohtaava läsnäolo



Onko kukoistavan lähisuhteen, 
työyhteisön ja yhteiskunnan idea 
siinä, että tunnistetaan toistemme 
ainutlaatuisuutta ja tehdään sitä 
näkyväksi?

tavoiteltavinta on saada muut kokemaan 
itsensä vahvoiksi

onnistuja on se, joka saa muut ylittämään 
itsensä



Kuvittelukyky



Kaikki uusi edellyttää 
 kuvittelukykyä, 
 olemattoman ajattelemista ja
 poissaolevan nimeämistä.

Kuviteltu olematon voidaan tehdä 
olemassaolevaksi todellisuudeksi – jos 
niin halutaan. 



Kuvataiteet, musiikki, draama, 
kirjallisuus, tanssi, leikki…
1. Tuottaa havahtumisia
2. Saattaa toisenlaiseen
3. Paljastaa ajattelussa olevia ristiriitaisuuksia
4. Tarjoaa merkityksiä olemassaololle
5. Ylevöittää mieltä
6. Vahvistaa myötätuntoa



Näkemyksellisyys



Näkemykset muodostuvat 
minän ja maailman välissä   

a) Kiivetään ennakkoluulojen yli.
b) Väistetään pelkistettyjä ja 

lukkoonlyötyjä määrittelyjä.
c) Avarretaan käsityksiä itsestä 

osana muuta todellisuutta.



 isäntä
 avoimuus uusille tulkinnoille

ympäröivästä maailmasta
 laadullinen orientaatio
 oman olemassaolon

tiedostaminen

Ihminen näyttää 
suunnan 

Teknologiat pitävät 
huolta vauhdista
 orja
 lukittu todellisuuden

hahmottaminen
 määrällinen orientaatio
 ei tiedosta omaa

olemassa olemistaan

Vanhojen latujen parantelu Uudelle lumelle siirtyminen





Timo Pajunen

TULEVAISUUTTA TEHDÄÄN NYT
Historia kirjoitetaan myöhemmin

Timo Pajunen
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Rauha • Ihmisen ja muun luonnon välinen tasapaino • Mahdollisuus kokea elämä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi 

Joka päivä on mahdollista valita kymmeniä kertoja millaisen huomisen puolesta toimii. 



 elämän ainutlaatuisuuteen havahtuminen
 arvokkuus ja merkityksellisyys
 ihmistenvälinen luottamus
 elämään tyytyväisyys
 elämänilo

Elämisen arvoisen 
elämän tekijät



KIITOS!
Arto O. Salonen
artosalonen.com
@artoOsalonen


