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Agenda 2030 haastaa yrityksiä uudistumaan 
 
Sääntelyn tiukentaminen on edelläkävijäyritysten etu, kirjoittavat Liisa Rohweder ja Pertti Korhonen. 
 
”Pariisin ilmastokokouksen alla maailman suurin vakuutusyhtiö sekä maailman suurin varainhoitaja ja 
monet muut ilmoittivat pitävänsä hiilikuplaa vakavana uhkana kivihiiliyhtiöiden markkina-arvolle. Hiilikupla 
tarkoittaa, että noin 80 prosenttia tunnetuista fossiilienergiavarannoista on jätettävä hyödyntämättä, jos 
aiomme pitää maapallon lämpötilan nousun alle kahdessa asteessa. Tämän viestin vahvistuminen oli yksi 
Pariisin kokouksen tuloksista. 
 
Muutos hiilikuplakeskustelussa on ollut äärimmäisen nopeaa – kuka oli kuullut termistä kolme vuotta 
sitten? Hiiliriskit ovat tulleet sijoituskohteiden arviointikriteereiksi pysyvästi. Pariisin neuvotteluiden 
tulokset toivottavasti voimakkaasti vahvistavat tätä trendiä ja ulottavat sen myös öljy- ja kaasuyhtiöihin. 
  
Vähemmälle huomiolle on jäänyt YK:n yleiskokouksen syyskuussa päättämä kestävän kehityksen 
toimintaohjelma, Agenda 2030. Toisin kuin kansainvälistä kehityspolitiikkaa tähän asti määritelleet ja 
kehitysmaita koskeneet vuosituhattavoitteet, Agenda 2030 koskee kaikkia maita. Sen on tarkoitus olla 
uudistava, ja uudistuminen on aivan välttämätöntä maailmassa, jossa kulutamme vuodessa keskimäärin 1,5 
maapallon verran luonnonvaroja. Suomalaisten kulutustahdilla maapalloja kuluisi vuodessa yli kolme. 
 
Agenda 2030 sisältää kunnianhimoisia ja tärkeitä tavoitteita: Luonnonvarojen kestävä käyttö, 
vesiekosysteemien suojelu ja monimuotoisuuden heikkenemisen sekä metsäkadon pysäyttäminen. Mitä jos 
ohjelma otetaan yhtä vakavasti kuin ilmastopolitiikka? Esimerkiksi metsäkatoa ja luonnonvarojen 
kestämätöntä käyttöä edistäviä tai luonnon monimuotoisuutta heikentäviä liiketoimintamalleja ei pidettäisi 
enää hyväksyttävinä. Institutionaaliset sijoittajat alkaisivat karsastaa näitä kohteita. Rahoituksen 
hankkiminen luonnonvarariippuvaisiin investointeihin, joiden raaka-ainehankinnan korkeatasoisesta 
kestävyydestä ei ole varmuutta, kävisi hankalaksi.  
 
Entä jos Agenda 2030:lla ei ole juuri merkitystä? Maailmassa riittää rahaa ja toimijoita, joiden prioriteetti 
on voiton tuottaminen tänään ja ehkä huomenna, mutta ylihuomisella ei ole niin väliä. Tällöin liikkuisimme 
riskivyöhykkeellä, ja ekosysteemien kantokyvyn romahtaminen voisi aiheuttaa vakavia seurauksia 
yhteiskuntien vakaudelle. Politiikoilla ei olisi rohkeutta tehdä pitkän aikavälin kestävyyden kannalta oikeita 
ratkaisuja. 
  
Agenda 2030 ja ilmastosopimus antavat mahdollisuuden tasaisemman pelikentän luomiseen. 
Edelläkävijäyritykset voisivat toimia yhteistyössä poliittisten ja viranomaistahojen sekä ympäristöjärjestöjen 
kanssa, jotta muun muassa matalampien ympäristökriteerien aiheuttama hintojen polkeminen voitaisiin 
estää. Merkittävän osan globaalien tuotantoketjujen haitallisista ympäristövaikutuksista aiheuttavat 
heikoimmin suoriutuvat yritykset, joiden vastuullisuus ei korjaannu kuin sitovalla sääntelyllä. Sääntelyn 
tiukentaminen on myös edelläkävijäyritysten etu. 
 
Agenda 2030 asettaa odotukset ripeälle uudistumiselle, jonka toteuttamisen tavat määrittyvät 
edelläkävijäyritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Nyt on löydettävä kunnianhimoa, jotta valtiot ja 
yritykset saadaan vastaamaan Agenda 2030:n asettamaan haastetasoon ja ylittämään se. Se on ainoa 
mahdollinen tie, jos haluamme jättää kestävän perinnön tuleville sukupolville.” 
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