
LAAJEMPI ARVOJEN, TEKIJÖIDEN JA VAIKUTUSTEN 
PAINOTUS TAVOITTEISIIN 
 
Arvoja on monenlaisia. Arvot liittyvät myös tarpeisiin. Eri henkiöillä ja tahoilla eri tilanteissa 
ja aikoina on erilainen painotus ja painoarvo eri arvoilla ja tarpeilla. Tavoitteet asetetaan 
tarpeiden ja arvojen pohjalta painottamalla arvoja ja tavoitteita eri määrillä. 
 
Tekijöitä ja niiden vaikutuksia on ääretön määrä. Tekijä voi olla myös vaikutus ja vaikutus 
voi olla tekijä. Melkein kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta jäsentelyssä, asioiden käsittelyssä 
ja mallinnuksessa huomioidaan vain merkityksellisimmät tekijät ja vaikutukset. On 
myötävaikutuksia, vastavaikutuksia, osavaikutuksia, yhteisvaikutuksia, yksittäis- tai 
erillisvaikutuksia, välillisiä ja välittömiä vaikutuksia, lyhyen ja pitkän ajan vaikutuksia, 
iankaikkisuusvaikutuksia. 
 
Olemme koko ajan menossa nykytilanteesta ja hetkestä tulevaan. Halutaan ohjailla 
tämänhetkisillä ratkaisuilla lähi- ja pidemmälle menevää tulevaisuutta ja iankaikkisuuteen 
asti. 
 
Kaikkeutta voimme käsitellä ajattelemalla jakamalla kaikkeus osiin tai osista yhdistämällä 
kokonaisuuksiin ja kokonaisuudet yhdistämällä kaikkeudeksi.  
Kaikkeus: aineellinen fyysisesti ja kemiallisesti havainnoitava ja hengellinen ”sielun aistein” 
havainnoitava ja/tai toisessa kuin aineellisessa olomuodossa koettava. Kaikkeudessa on 
myös sitä, mitä emme kemiallis-fyysisesti voi havainnoida. Jos malli, tavoitteet ja 
toimenpiteet rakentuvat vain kemiallis-fyysisiin todisteisiin, se on pahasti epätäydellinen. 
Kaikessa pitää ottaa huomioon myös hengelliset, henkiset ja eettiset arvot. 
Laatu on merkittävä tekijä kaikkeuden jäsentämisessä, yläkäsitteinä hyvä ja paha. Mikä 
todella on hyvää ja mikä todella on pahaa. Hyvää ei ole aina se mikä sillä hetkellä tuntuu 
hyvältä pitkällä tähtäimellä, samoin kaikki pahalta jostakin henkilöstä tuntuva ja koettava ei 
ole aina pahaa pitkällä tähtäimellä.  
 
Osista kokonaisuuteen jäsentely. Jäsentely auttaa asioiden hallinnassa ja käsittelyssä. 
Ympäristöystävällisyys, taloudellisuus, terveys, viihtyvyys, turvallisuus, eettisyys jne. 
Talous vaikuttaa terveyteen ja terveys vaikuttaa talouteen. Ympäristö vaikuttaa terveyteen 
ja talouteen. Talous vaikuttaa ympäristöön. Ympäristö vaikuttaa turvallisuuteen. Ympäristö 
vaikuttaa viihtyvyyteen. Talous vaikuttaa eettisyyteen ja eettisyys vaikuttaa talouteen. 
 
Jos jokin merkittävä arvo, tekijä ja vaikutus jäävät huomioimatta, malleista ja ratkaisuista ei 
tule riittävän hyviä. Jos esim. ajatellaan kaupunkirakenteen tiivistämistä taloudellisuuden 
suhteen ja jää viihtyvyys ja luonnonläheisyys ynnä muut arvot huomioimatta, rakentamisen 
tiivistämispäätöksestä tulee vinoutunut, mikä painottaa taloudellisuutta liikaa. Toisaalta jos 
ympäristön viihtyvyys kärsii, asuntojen markkina-arvo laskee, niin tiivistäminen voi olla 
myös taloudellisesti huono ratkaisu. Lisäksi liian tiivis ympäristö voi vaikuttaa terveyttä 
huonontavasti, kun se lisää autoliikennettä ja sen ilmaa saastuttavaa vaikutusta 
välittömässä läheisyydessä. Tiivistäminen voi vähentää liikennettä, jos ihmisille on lähellä 
myös työpaikat ja palvelut, kävelymatkan päässä.  Väljempi rakenne mahdollistaisi vaikka 
lähiruoan tuotannon puutarhassa ja kasvimailla, liikunnan harjoittamisen puhtaammassa 
ilmassa ja rauhallisemmassa ympäristössä. Suomessa on runsaasti tilaa, täällä ei olisi 
tarvetta rakentaa ahtaita kaupunkeja. Maaseudulle pitäisi saada enemmän elinkeinoja, 



jolloin taajamat eivät ruuhkautuisi ja maaseudun palvelutuotanto olisi turvattu riittävällä 
väestöpohjalla. Pitäisikö rakentaa kokonaan uusi ympäristö vai korjata entistä? On tehtävä 
molempia, koska vanhojen korjaamisessa jo tehdyt investoinnit eivät mene hukkaan ja 
uuden todella hyvän elinympäristön luomisessa olisi suunniteltava kaikki alusta saakka 
uudestaan. Ensin työpaikat, niiden ympärille muut palvelut ja asujaimisto. Olisi pystyttävä 
tekemään lähes autoton miljöö, jossa olisi lähiruoka, lähienergia, lähituotteet jne. siis 
omavaraisuus tuotannossa ja palveluissa mahdollisimman pitkälle viety.  
 
Tärkeimmät arvot, tarpeet, huomioitavat tekijät ja vaikutukset, tavoitteet ja niiden 
painotukset pitäisi luetella, kartoittaa. Myös vähemmän tärkeät voivat olla tärkeitä, jos ne 
ovat merkittäviä osatekijöitä suuremmasta kokonaisuudesta, joka on hyvin 
merkityksellinen. Saatujen luetteloiden avulla käydään läpi osat, miten ne suhtautuvat 
toisiin ja ovatko ne hyviä, hyväksi, huonoja, pahasta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 
Niiden avulla voidaan arvioida tavoitteita ja päätöksiä. Pitäisi rakentaa kokonaisvaltainen 
malli. Voidaan kuitenkin rajata pääkäsittely ekologisuus, taloudellisuus ja hyvinvointi 
teemojen ympärille. Luettelo on kuin tarkistuslista, jonka suhteen jokin uusi käsiteltävä asia 
voidaan käydä.  
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