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Tulevaisuushommia!



Lahja Suomelle

Eduskunta perusti Sitran 

lahjaksi 50-vuotiaalle 

itsenäiselle Suomelle.

Tehtäväksi julkiselle

tulevaisuustalolle annettiin 

huomisen menestyvän 

Suomen rakentaminen.

Vuosi oli 1967.

Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967



LINEAARI-

TALOUS

KIERTO-

TALOUS

KIERRÄTYS-

TALOUS

R
u

b
b

ish
b

in
 C

C
-S

A
4

.0
 A

n
to

n
io

 K
less



"Vuonna 2018 materiaalikierroissa toimi yli 500 
yritystä, ja kiertotaloudesta liikevaihtoa arvioidaan 

muodostuneen noin 11 mrd € (5 % bkt:sta).”

TEM, 2020, Kiertotalouden ekosysteemit -julkaisu



- Kiertotalouden työllisyysvaikutuksille asetetaan suuria odotuksia 

– EU:n teollisuusstrategia: kaikilla teollisuudenaloilla ja sektoreilla on mahdollista luoda 700 000 
uutta työpaikkaa EU:ssa vuoteen 2030 mennessä

– Rooman klubi: 75 000 työpaikkaa Suomeen vuoteen 2030 mennessä

– OECD: 1,8 miljoonaa työpaikkaa globaalisti vuoteen 2040 mennessä

- Vielä on kuitenkin liian aikaista nähdä merkittäviä muutoksia työelämässä 
kiertotalouden suuntaan. 



KUN TALOUDEN LOGIIKKA MUUTTUU, 

MYÖS TYÖPAIKAT MUUTTUVAT



Ensimmäisessä aallossa syntynyt työtä 

erityisesti korkean teknologian 
huippuosaamisen tehtäviin (startupit, 
yliopistot jne.)

Tällä hetkellä työpaikoista jäävuoren huipun 
– innovatiiviset startupit ovat pieniä, mutta 
kasvavat voimakkaasti.

Uskomme, että kehitys heijastuu 

myös suorittavampaan ja manuaalisempaan 
työhön, missä tarvitaan muun muassa 
materiaaleihin liittyvää osaamista, esim. 
korjauspalveluihin, tekstiilikuitujen 
käsittelyyn ja eri materiaalien 
hyödyntämiseen liittyen. 



Emme tarvitse kovin montaa kiertotalouden 
yleisasiantuntijaa, vaan omien alojensa osaajia, 

jotka osaavat soveltaa kiertotalouden 
toimintamalleja työssään maanviljelijöinä, 

kokkeina, rakentajina tai insinööreinä.

Uskaltaisin väittää



”Osaajista on tulossa yhä kriittisempi tekijä ja jopa 

pullonkaula hyvälle kehitykselle. Hiilineutraaliuden 
tavoittelemisessa juuri mikään ei ole tärkeämpää kuin 
osaajiin ja osaamiseen investoiminen"

Jotain tarttis
tehdä

Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset

Tekniikka & Talous kolumni, 19.10.2020 



Ellen Mac Arthur Foundationin globaali vertailu (2018): Suomen 

korkeakouluissa tarjotaan maailman eniten kiertotalouden 

oppimissisältöjä.



Osaamisen kehittämistä tarvitaan jokaisella 

koulutusasteella

Peruskoulu

Lukiot Ammattikoulut

Yliopistot, ammattikorkeakoulut

Jatkuva oppiminen / työssä olevien oppiminen

Varhaiskasvatus



Kuka tietää milloin 
ruokahävikki katosi 
maailmasta?



WCEF side event: A just transition to a circular economy –
Employment trends and visions for the future

Verkkotapahtuma, 14.12.2020 klo 15-16.30
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