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Lähestymistapa



Empathy as one way towards sustainability



TUTKIMUSESIMERKKI:

Kestävää metsätaloutta 
Tansaniassa 



Panda Miti Kibiashara Private Forestry Programme (PFP), which is a collaborative organizational
effort of the governments of Finland and Tanzania to advance the Tanzanian forestry sector 
and to promote positive societal changes, such as reducing poverty. 

PFP¹s approach reflects new thinking about the developmental aid as aims to actively integrate 
different actors and world views for the benefit of inclusive forestry.



Verkostotarina - Kestävää metsätaloutta Tansaniassa

macro

meso

micro



macro

meso

micro

Verkostotarina - Kestävää metsätaloutta Tansaniassa



/ Tutkimus PFP  innovatiovälittäjänä > artikkeli
/ Neuvonantaja PFP:lle yksityisen sektorin aktivoimiseen > Slidetec
/ Picotect biogas Start-up > voittaa kilpailuja
/ Opiskelijoiden osallistuminen
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Verkostotarina - Kestävää metsätaloutta Tansaniassa



Uudet roolit - välittäjiä (intermediaries)
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Uudet roolit kestävän kehityksen systeemimuutoksessa

YKSITYISET IHMISET
Arvonasettajat

Mahdollistajat
PROACTIVE POLICY

IMPACT INVESTING 
Rahoittajat

INTERMEDIARIES 
Välittäjät

IMPACT BUSINESS
Yrittäjät



Systeemi- 
ajattelu       

● Näe koko systeemi
Tarkista tilanne micro, meso, macro -tasoilla

● Tiedostaa oma rooli nykyjärjestelmän ylläpidossa - hakee 
muutosta

● Mittaa ja palkitsee oma + systeemi menestystä
● Hyväksyy että täydellistä tietoa ja hallintaa ei ole - 

oppimislähestyminen
● Tiedostaa oma osaaminen ja riittämättömyys > 

Kunnioittaa muita lähestymistapoja ja osaamisalueita

● FP ja BEAM yhteistyö 
● Monitoimija-aloitteet
● Vaikuttavuusyrittäjyys
● Oppimis- ja yhteisluomislähetymistavat
● Jatkuva vaikuttavuuden mittaaminen
● PPP
● Jaettu johtajuus, co-creation ja ecosysteemifasilitointi

Alustoja, community of practice etc.

Ajattelun ja toiminnan muuttuminen

Systeemiälykäs 
toiminta, esim.



● Hankepolut
● Rahoituspolut
● Vahva tavoitteiden asettaminen

○ Kiertotalous
○ Restoration

● Vuorovaikutus ja keskustelu toimijoiden kanssa
○ Oppiminen lähestymistapana

● Impact investoinnin kannustaminen ja ohjaaminen
● Kyvykkyyksien nostaminen - kouluttaminen
●

Ajattelun ja toiminnan muuttuminen
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