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TRANSMODERNI LIIKETOIMINTA 
 

Transmodernin liiketoiminnan tavoitteena voidaan sanoa olevan taloudellinen kestävyys ja 

vaihtoehtojen esittäminen eettisemmän ja tasa-arvoisemman liiketoiminnan johtamisesta niin, 

että taloudesta saatava hyöty ja sitä kautta saavutettava hyvinvointi jakautuvat 

oikeudenmukaisesti kaikille, ympäristöämme unohtamatta.  

Jeremy Rifkin on lanseerannut käsitteen biosfääri tietoisuus ja politiikka, joka tarjoaa yhteiseen 

hyvään panostamisen tavoitteen vastaiskuna geopoliittiseen tapaan tehdä päätöksiä ja kehittää 

maailman taloutta itsekkäästi oman alueen ja maan etuja ajaen (Ateljevicin mukaan, 2009, s. 

289). Transmodernit yritykset etsivät samanhenkisiä kumppaneita, joiden kanssa tehdä 

yhteiseen hyvään tähtäävää yritystoimintaa; oman yrityksen kehittäminen ja menestyminen 

auttaa myös kumppaniyritystä menestymään.  

Kumppanuuteen perustuvasta järjestelmästä on kirjoittanut itävaltalais-amerikkalainen tutkija ja 

tiedekirjailija Riane Eisler (2007, 2002, Ateljevicin 2009, s. 286–287 mukaan). Polarisoituneen 

yksioikoisen ajattelun sijaan Eisler esittää eteenpäin vievänä mahdollisuutena sosiaalista tasa-

arvoa kannattavaa kumppanuusmallia, johon ei automaattisesti liity sosiaalisen ja/tai 

taloudellisen statuksen saavuttamisen tarve, ja joka huomioi myös markkinoiden myynti- ja 

ostomittareiden ulkopuolelle jäävän toiminnan.  
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Eisler on lanseerannut huolehtivan talouden (caring economics) käsitteen ja uskoo kriittiselle ja 

huolehtivalle taloudelle olevan tarvetta aikana, jolloin monet normaalia liiketoimintaa 

harjoittavat yritykset kyseenalaistavat toiminnan tosiasiallisen merkityksen kysymällä onko 

liiketoiminnan tarkoituksena pelkästään tuottaa voittoa. ( Ateljevic 2009, s.287.) 

Käsillä olevan tutkimuksen aikana minulle on tutkijana tarjoutunut tilaisuus olla mukana 

Espanjassa, Gran Canarian saarella perusteilla olevan ”The Human Tour” – matkailualan yrityksen 

kehittämisessä. The Human Tour on saanut alkunsa käsillä olevan tutkimuksen prosessin aikana ja 

toiminut erinomaisena pohjana reflektoida tutkimuksesta nousseita ajatuksia ja 

kumppanuusyritysmallin soveltuvuutta matkailuosaajien yrittäjämäisen toiminnan mallina. 

Kumppanuus on tarkoittanut yrityksen perustamisvaiheessa jokaisen yksilön vahvuuksien, 

osaamisen ja kokemusten jakamista sekä rehellistä ja avointa vuoropuhelua, mikä on johtanut 

yhdessä hyväksytyn vision ja liiketoiminnan tavoitteiden muotoutumiseen sekä palvelukonseptin 

ja tuotteiden suunnitteluun. The Human Tour:lla on aloitusvaiheessa kumppanit Espanjan lisäksi 

Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Venäjällä ja Puolassa, ja verkosto tullee ajan myötä. 
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TRANSMODERNI OSAKULTTUURI 
YHTEISKUNNASSA 
 

Raija Huhmarniemi (2001, s. 471) kirjoittaa amerikkalaisen sosiologin Paul H. Rayn ottaneen 

käyttöön käsitteen transmoderni 1990-luvun puolivälissä. Olen ottanut tutkimuksen muutokseen 

tähtäävän tavoitteen viitekehykseksi transmodernin osakulttuurin, ja peilaan sitä kahteen 

muuhun, traditionaaliin ja moderniin osakulttuurin kuvaukseen jotka esitän seuraavaksi sellaisena 

kuin Huhmarniemi (2001) on ne Rayn näkemykseen pohjaten kuvannut. Tony Dunderfelt 

(henkilökohtainen tiedonanto 29.2.2012) muistutti, että kaikkien näiden osakulttuurien edustajia 

on tämän ajan maailmassa. Tutkimuksen kannalta on hyödyllistä ymmärtää myös näin 

muodostuva erilaisten kulttuurien monimuotoisuus niin matkailijoiden palveluodotuksia kuin 

täydennyskoulutettavien matkailuosaajien täydennyskoulutustarpeita analysoitaessa.  

Traditionaalit korostavat perinteisiä arvoja ja uskomuksia ollen uskonnollisia konservatiiveja ja 

absolutisteja jotka omasta mielestään omaavat ainoan oikean totuuden. He vastustavat muutosta 

ja heidän kulttuurinsa on muistojen kulttuuria, menneen kulta-ajan, yksinkertaisen elämän ja 

korkean moraalin nostalgista kaipuuta johon sisältyy perheen aseman korostaminen ja feminismin 

vastustaminen. Modernismi on osakulttuuri, jonka arvot ja todellisuuskäsitys ovat 

yhteiskunnassamme virallisia ja institutionalisoituja. Moderni maailmankuva on maallistunut ja 

materialisoitunut ja siihen sisältyviä arvoja ovat rationaalisuus, järkevyys, menestyminen, ahneus, 

itsekkyys ja hedonismi. Moderni yhteiskunta on onnistunut kehittämään tekniikan huippuunsa, 

mutta keskinäinen kunnioitus, luottamus, yhteenkuuluvuus, naapuruus, yhteisöllisyys, rakkaus ja 

huolenpito ovat alikehittynyt hyveiden alue.  Kolmannen osakulttuurin, transmodernin, edustajat 

arvostavat persoonallista kasvua ja henkistä elämää, painottavat ihmissuhteita ja niissä 

humaanisuutta, altruistisuutta, toisista huolehtimista ja palveluhalua. Transmodernisteilla on 

hyvin kehittynyt sosiaalinen tietoisuus sekä uudenlainen pyhyyden aisti, he ovat muiden 

osakulttuurien edustajia ihanteellisempia ja avoimempia luomaan myönteistä tulevaisuutta. 

Transmodernit ajattelijat ovat holisteja ja he korostavat ihmisen, terveydenhoidon, tieteen ja 

elämänilmiöiden kokonaisvaltaisuutta. Transmodernisteille on ominaista ekologinen ajattelu, 

planetaarinen tietoisuus ja rakkaus vieraita kulttuureja kohtaan. He arvostavat 

ympäristökeskeisyyttä, ovat halukkaita rakentamaan ekologisesti kestäviä yhteisöjä, maksamaan 

ympäristön puhdistamisesta ja pysäyttämään saastuttamisen ja kasvihuoneilmiön. 

Transmodernistit kokevat luonnon pyhäksi ja arvostavat aitoutta ja välttävät kaikkea 

pinnallisuutta, jäljennöksiä ja kertakäyttöistä. (Huhmarniemi, 2001, s. 473–474.) 
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1900-luvun loppupuolen tutkimuksissa on korostettu voimakkaasti modernin maailmankuvan 

murenemista; transmodernin tulkinnan lisäksi murroksen aikana on syntynyt postmoderni 

osakulttuuri, jonka mukaan ei ole olemassa mitään suurta ja yhtenäistä ihmistä tai maailmaa 

koskevaan totuutta. Postmoderni ihminen on individualisti, joka etsii itseään ja identiteettiään, 

uskaltaa olla erilainen ja hyväksyy myös toisen erilaisuuden. Hyveiksi voidaan luetella kriittisyyden, 

itsereflektion ja yksilön eettisen vastuun. Auktoriteettien kieltämisen myötä ihminen vapauttaa 

itsensä sääntömoraalin vankeudesta ja päättää itse arvoistaan ja moraalistaan. Yhteisöt 

määrittelevät moraalinsa alhaaltapäin, eivät yleispätevistä eettisistä periaatteista. Tämän 

seurauksena on muotoiltu eri ammattikuntien ja elämänalueiden erilaiset etiikat. (Huhmarniemi, 

2001, s. 472.) Tony Dunderfelt (henkilökohtainen tiedonanto 29.2.2012) kuvasi eri osakulttuureja 

samaan tapaan kuin Huhmarniemi ja kiteytti eroja kuvaavasti käyttäen seuraavia esimerkkejä; 

traditionaalisessa kulttuurissa korostuu uskonto ja Jumala, modernissa kulttuurissa tärkeälle 

sijalle nostetaan tiede, postmodernissa taide ja transmodernissa kulttuurissa yksilön kokemukset. 

Huhmarniemi mainitsee transmodernin maailmankuvan kahdeksi keskeiseksi aihealueeksi 

ihmissuhteet ja ihmisen henkisen kasvun (Huhmarniemi, 2001, s. 472).  

Dunderfelt (henkilökohtainen tiedonanto 29.02.102) viittaa samoihin aihealueisiin elinikäistä 

oppimista transmodernissa viitekehyksessä pohtiessaan; oppiminen tukee sekä yksilön että 

yhteisön kehittymistä; kokemuksia ja elämyksiä hoidetaan ja kehitetään yksilöllisellä tasolla usein 

yhteisön hyväksi. Näin transmoderni poikkeaa postmodernista, jossa ihminen on vahvemmin 

individualisti ja vähemmän yhteisöllinen. Transmodernissa kulttuurissa ristiriidat ovat  suotavia 

eikä huono kokemus ole välttämättä huono kokemus sinänsä, vaan sen kautta voidaan 

kehittyä. ”Erilaisuus on transmodernissa kulttuurissa suotavaa ja erilaisuuden kautta nousevat 

monipuoliset näkökulmat kiinnostavia”.  Erilaisuuden hyödyntäminen rakentavalla tavalla on 

täydennyskoulutuksen haasteellinen ja mielekäs tavoite, joka onnistuessaan voisi avata 

uudenlaisen yhteisöllisen tekemisen mallin.    
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CULTURAL CREATIVES & MODERNIT 
HUMANISTIT 
 

Huhmarniemi (2001, s. 471) viittaa Paul H. Rayn tekemiin tutkimuksiin, jotka osoittavat viimeisen 

sukupolven aikana syntyneen uuden arvokulttuurin ja sitä edustavan ryhmän, joka edustaa arvoja, 

uskomuksia ja elämäntyyliä, jotka eivät ole traditionaalisia eivätkä moderneja. Ryhmän edustajat 

muodostavat ikään kuin sillan traditionaalien ja modernien välissä kuitenkin uutta luoden. Paul H. 

Ray on yhdessä psykologi-kollegansa Sherry Ruth Andersonin kanssa lanseerannut 

maailmanlaajuisesti tunnetun termin ”Cultural creatives” kuvaamaan tätä jatkuvasti kasvavaa 

ihmisryhmää, joka on käynnistänyt Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa voimakkaita 

muutosaaltoja ja jotka kirjaimellisesti muuttavat kulttuuria (ks. Cultural Creatives 2012, Ateljevic 

2009).  Vuonna 2012 Yhdysvaltojen, Euroopan ja Japanin aikuisväestöstä noin 35% arvioidaan 

kuuluvan ”Cultural creatives” ryhmään. (Cultural Creatives 2012.) Tutustuin Paul Rayn teksteihin ja 

Cultural creatives- kuvaukseen etsiessäni tietoja transmodernista maailmankuvasta, positiivisesta 

kehittämisestä ja eettisestä toiminnasta, ja löysin myös suomalaisia tutkimuksia joissa Cultural 

Creatives ja Paul H. Ray sekä transmoderni osakulttuuri mainittiin taustateorioissa (ks. Yli-

Ojanperä, 2009; Hanhinen, 2010; Pennanen, 2006). Tony Dunderfelt (henkilökohtainen tiedonanto 

29.02.2012) mainitsi Paul H. Rayn transmodernin käsitteen tunnetuksi tekijänä.   

Paul H. Rayn kuvaaman ihmisryhmän voi sanoa edustavan hyvin samanlaista ajatusmaailmaa kuin 

Matkailun edistämiskeskuksen brändityön kohderyhmänä esitetty ”modernit humanistit” vaikka 

MEK:n tutkimuksissa ja kuvauksissa ei mainintoja transmodernismiin tai Cultural Creatives- 

määritelmään olekaan. Cultural Creatives – on alakulttuuri, johon kuuluvat aikuiset eivät edes 

ymmärrä siihen kuuluvansa. Ryhmä ei ole demografisesti homogeeninen, vaan joukko voidaan 

kuvata sen arvomaailman ja toiminnan kautta. Cultural Creatives – ihmisille tärkeää ovat 

esimerkiksi taide ja kulttuuri, tuotteiden ja palveluiden aitous, tarinat, lifestyle- sisällöt, estetiikka 

ja eettinen ja ekologinen vastuullisuus. (Cultural Creatives 2012). Suomessa arvioitiin vuonna 2007 

olleen (Haapala & Aavameri 2008, s. 97 – 100, Yli-Ojanperän, 2009, s. 11 – 12 mukaan) noin 900 000 

Cultural Creatives- profiilin mukaista ihmistä, mikä tarkoittaa noin 21% osuutta kaikista yli 15-

vuotiaista suomalaisista. Cultural Creatives- ryhmästä käytetään vapaasti suomennettua ”eettiset 

optimistit”- määritelmää, jolla tuodaan esille ryhmän halua luoda eettisesti kestävää ja positiivista 

kulttuuria. Eettiset optimistit eivät ole Suomessakaan homogeeninen ryhmä taustoiltaan, mutta 

jonkin verran joukossa sanotaan korostuvan koulutetut ja varakkaat sekä hieman tavallista 

suuremmat lapsiperheet.  


