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Donitsi on työkalu globaalia kestävyyttä kunnioittavan, kukoistavan alueen 

kehittämiseen.

Ydinkysymys on:

Kuinka meidän kaupungistamme voi tulla kukoistavien ihmisten 

kukoistava kaupunki, joka kunnioittaa kaikkien ihmisten ja koko planeetan 

hyvinvointia?

Donitsitalousmalli kaupungeille



Neljä näkökulmaa

Paikallinen - globaali 

sosiaalinen - ekologinen

Mitä tarkoittaisi...

1. Kukoistavat kuntalaiset?

2. Kunta, joka kukoistaa luonnollisessa ympäristössään?

3. Kunta, joka kunnioittaa koko planeetan hyvinvointia?

4. Kunta, joka kunnioittaa ihmisten hyvinvointia maailmanlaajuisesti?

Näiden kysymysten avulla saadaan luotua “kaupunkikuva”



Neljä näkökulmaa



Kunnan valmiit sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteet ja mittarit, 

valitaan relevanteimmat kullekin 16 osa-alueelle:

● Terveellinen Healthy (terveys, asunnot, vesi, ruoka)

● Yhdistynyt Connected (yhteys, yhteisö, liikkuminen, kulttuuri)

● Voimaantunut Empowered (rauha, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, 

poliittinen vaikutusmahdollisuus)

● Kykenevä Capable (työ, toimeentulo, koulutus, energia)

Sosiaalinen – paikallinen taso



Otetaan mallia ympäröivän luonnon ekosysteemipalveluista tai tarkastellaan valmiita 

ekologisen kestävyyden tavoitteita. Löytyykö kaikkiin oleellisimpiin 

ekosysteemipalveluihin tavoitteet ja mittarit?

● Ilman puhtauden säätely

● Lämpötilan säätely

● Energiansaanti

● Biodiversiteetin suojelu

● Eroosion ehkäisy

● Hiilen sitominen

● Vesivarat

Ekologinen – paikallinen taso



Ekologinen – globaali taso

Taustalla 9 planetaarista rajaa:

● Ilmastonmuutos

● Merten happamoituminen

● Lannoitteiden liikakäyttö

● Otsonikato

● Ilmansaasteet

● Maa-alan liikakäyttö

● Makean veden käyttö

● Ylikalastus

● Jätteen tuotto



Planetaaristen rajojen ylityksen laskeminen

Kaupungin ekologinen jalanjälki / Kaupungin planetaariset rajat = Planetaaristen 

rajojen ylitys

Kaupungin planetaariset rajat:

Luonnonvarojen kestävä käyttö globaalisti -> Sama osuus kaikille (per capita) 

-> Lasketaan kaupungin oikeudenmukainen osuus asukasmäärän mukaan

Kaupungin ekologinen jalanjälki:

Maakohtainen jalanjälki -> Arvioidaan kaupungin aiheuttama osuus kotitalouksien 

keskimääräisen tulotason perusteella.



Sosiaalinen – globaali taso

Tavoitteena kunnioittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) 

sosiaalisesta kestävyydestä (mm. terveys, työ, toimeentulo, koulutus)

Analysoidaan kaupungissa tapahtuvan kulutuksen vaikutusta sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen arvoketjun toisessa päässä - globaalisti.

Riittävästi dataa löytyi tekstiili-, ruoka- ja elektroniikkateollisuuden aloilta.



Kaupunkikuvasta muutokseen

● Mirror

● Mission

● Mobilize

● Map

● Mindset

● Momentum

● Monitor

● Mmm!



● Työkalu nykytilan ja esitettyjen uusien toimenpiteiden analysoimiseen 

(esim. työpajatyöskentelyyn)

● Kytkeytyneisyydet eri tasojen välillä paljastavat mahdollisuuksia ja 

haasteita

● Nykytilan analyysin rinnalle meneillään olevaa muutosta ja uusia 

ehdotuksia

● Työskentelyn tehostamiseksi mukana olisi syytä olla kaupungin 

henkilöstöä, tutkijoita sekä kansalaistoimijoita (yritykset ja kolmas sektori)

Kaupunkikuva muutoksen työkaluna



Donitsitalouden käyttöönoton periaatteet

● Tavoitteena kaikkien ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen kestävästi

● Näe suuri kuva ja monimuotoiset roolit, rahoituksen tulee tukea tavoitteita

● Edistä ihmisyyttä. Huolehdi monimuotoisen yhteisön hyvinvoinnista

● Systeemiajattelu: Kokeile, opi ja kehity jatkuvasti

● Jaa työn arvo tekijöiden kesken, edistä yhdenvertaisuutta

● Ole uudistava ja resurssiviisas

● Pyri kukoistukseen kasvun sijaan



https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScCSArVQ

Z72Z5CQbffJdfe67PnTb33

LY4uuzQupFaOW7wmy1w

/viewform

DEAL-yhteistyö-

alusta tulossa!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCSArVQZ72Z5CQbffJdfe67PnTb33LY4uuzQupFaOW7wmy1w/viewform

