
Kiertotalouden vaikutukset
työhön ja osaamiseen
Kestävä kehitys, kiertotalous ja ilmastonmuutos tulevaisuuden mahdollisuuksina 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, OPH 5.5.
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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



T&K-rahoittajasta 

yhteiskunnalliseksi muutosagentiksi

Uniikki 

päätös: 

rahasto, jonka 

tehtävä on 

tulevaisuus

Opit 

Yhdysvalloista 

tuovat pääoma-

sijoittamisen 

Suomeen 

Suomen 

suurin 

pääoma-

sijoittaja 

saa 

itsenäisen 

aseman

Rahoittajasta 

kuoriutuu 

uudistaja

Sitra suuntaa 

katseensa 

taas tiukasti 

tulevaisuuteen 

ja työstää digi-

yhteiskunnan 

perustuksia

19701960 1980 1990 2000 2010

R O O L I

T&K-rahoittaja 
R O O L I  

Pääomasijoittaja 
& kouluttaja

R O O L I  

Yhteiskunnallinen 
muutosagentti

http://www.sitra.fi/historia

T&K-

rahoittaja

alkaa

kouluttaa

talous-

politiikan

päättäjiä

2020

Suomalaisten 

tulevaisuustalo

http://www.sitra.fi/historia


5 tärkeää
1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle 

Suomelle. Edelleen suoraan eduskunnan 
alainen.

2. Riippumaton tulevaisuustalo: 
ennakoija, herättelijä, visionääri, 
kehittäjä, kokeilija, rahoittaja, 
yhteistyökumppani, kouluttaja ja 
verkottaja.

3. Tehtävänä huomisen menestyvä 
Suomi, visiona hyvinvoinnin seuraava 
erä – reilu ja kestävä tulevaisuus.

4. Toiminta rahoitetaan 
peruspääoman ja sijoitusten 
tuotoilla.

5. Visiota toteuttamassa kolme 
teemaa ja satoja hankkeita.

+ se tärkein
Tulevaisuustyö on yhteistyötä.

Faktoja Sitrasta



jännitteet

Ekologisella 

jälleen-

rakentamisella 

on kiire

Verkostomainen 

valta voimistuu

Teknologia 

sulautuu 

kaikkeen

Talous hakee 

suuntaa

Väestö ikääntyy ja 

monimuotoistuu

Uudenlaiset 
heimot ja 
yhteisöt

Keskitetyt päätökset vai laaja osallistuminen?

Ratkaisut mahdollisuutena vai uhkana?

Tulevaisuusvalta

Kestävyysvaje

Ympäristö resurssina vai ympäristön 
tilan parantaminen?

Reilu vai eriarvoistava siirtymä?

Työn ja 
kulutuksen 

muutos



Suomesta kiertotalouden

kansainvälinen edelläkävijä

Sitran työ kiertotalouden parissa alkoi
2015. Sen jälkeen olemme:

- koonneet maailman ensimmäisen
kiertotalouden kansallisen tiekartan

- rakentaneet työkaluja yrityksille
siirtymässä kiertotalouteen

- luoneet globaalin kiertotalousyhteistön
World Circular Economy Forum –
tapahtumien ympärille



Kiihdytämme suomalaisten 
yritysten ja elinkeinoelämän 
kiertotalousratkaisujen 

kehittämistä ja 

kansainvälistymistä

Vauhditamme globaalia 

siirtymää reiluun 

kiertotalouteen yhdessä 

suomalaisten toimijoiden ja 

kansainvälisten organisaatioiden 

kanssa.

+ Selvitämme kiertotalouden 

roolia luontokadon

hillitsemisessä.

Lisäämme ymmärrystä
digitalisaation

positiivisista ja negatiivisista
ympäristövaikutuksista.

Tarjoamme tietoa, työkaluja
ja ratkaisuja reilun

kiertotaloussiirtymän

toteuttamiseksi.

Kiertotaloustiimin tavoitteet



Teräksen, muovin, sementin ja 
alumiinin kiertotalouden mukaisella 
uudelleenkäytöllä voidaan vähentää 

EU:n raskaan teollisuuden 
kasvihuonekaasupäästöjä  56 %

vuoteen 2050 mennessä.

Sitra ym. 2018: The Circular Economy –
A Powerful Force for Climate Mitigation

“To achieve climate-neutrality by 2050, 
to preserve our natural environment, 
and to strengthen our economic 
competitiveness, requires a fully 
circular economy.”

EU-komission varapuheenjohtaja
Frans Timmermans 
EU:n uudesta kiertotalouden
toimintasuunnitelmasta

Kiertotalous



LUONTOKATO

ILMASTONMUUTOS LUONNONVAROJEN 

EHTYMINEN

Kolme kestävyyskriisiä



IRP Global Resources Outlook 2019

90%
90% LUONTOKADOSTA JA 

VESISTÖJEN KUORMITUKSESTA 

AIHEUTUU RAAKA-AINEIDEN 

KÄYTTÖNOTOSTA JA KÄSITTELYSTÄ

OECD Global Material Resources Outlook to 2060

Ellen MacArthur Foundation, 2019

x2
ENNUSTEIDEN MUKAAN 

MATERIAALIEN KÄYTTÖ 

KASVAA YLI 

KAKSINKERTAISEKSI VUODEN 

2011 79 GIGATONNISTA 67 

GIGATONNIIN VUONNA 2060.

45%
45 % ILMASTOPÄÄSTÖISTÄ 

SYNTYY TUOTTEIDEN 

VALMISTAMISESTA.

a



LINEAARI-

TALOUS

KIERTO-

TALOUS

KIERRÄTYS-

TALOUS

Rubbish bin CC-SA4.0 Antonio Kless

Siirtymä lineaaritaloudesta kiertotalouteen



Kiertotalous on talousmalli, joka

optimoi koko järjestelmän ja paneutuu

luontokadon, ilmastonmuutoksen ja 

luonnonvarojen ehtymisen

pohjimmaisiin syihin.  

kiertotalous



Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti 

lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu 

omistamisen sijaan palveluiden 

käyttämiseen: jakamiseen, 

vuokraamiseen ja kierrättämiseen. 

Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo 

säilyy mahdollisimman pitkään 

yhteiskunnassa.

perustuu



Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. 
korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee. 

Tuote palveluna

Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden 
kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esim. liisaus- tai vuokrasopimuksesta.

Jakamisalustat

Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren 
pidentämistä mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 

Uusiutuvuus

Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä 
ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla tai vähähiilisillä vaihtoehdoilla. 

Resurssitehokkuus & kierrätys

Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä 
tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.



700,000
THE CIRCULAR ECONOMY CAN INCREASE THE EU’S GDP BY AND 

ADDITIONAL 0.5% by 2030, CREATING 700,000 NEW JOBS IN THE PROCESSS.

EU Circular Economy Action Plan 



osaamiseen -työpaperi

Tää löytyy meidän sivuilta!



Sosiaaliset vaikutukset ovat puuttuva palanen
kiertotalouden palapelissä

Aihe on alkanut orastaa edelläkävijämaissa, mutta
laadullinen sosiaalisten vaikutusten arviointi, 

seuraavat vaiheet sekä menestyksen indikaattorit
uupuvat yhä.

vaikutuksista



Selvitys kiertotalouden sosiaalisista

vaikutuksista Euroopassa

- Haastattelimme 26:tta kiertotalousasiantuntijaa
yliopistoista, yrityksistä ja hallinnosta

- Fokus rakentamisen, elektroniikan, muovin ja 
tekstiilin aloilla

- Mukana viisi maata: Suomi, Alankomaat, Ranska, 
Puola ja Tsekki

- Selvitys julkaistiin maaliskuussa 2021



Mitä selvisi?

Siirtymä kiertotalouteen muuttaa työtä: uusia työpaikkoja syntyy, vanhoja katoaa 
ja monien töiden sisältö muuttuu. 

Muutos koskee kaikkia aloja ja kaikkia ihmisiä. Tulevaisuudessa kaikkien tulisi 
pystyä soveltamaan kiertotalousajattelua työssään. 

Kestävien, korjattavien ja kierrätettävien materiaalien ja tuotteiden suunnittelu 
tai kehittäminen nousivat keskeisiksi taidoksi kaikilla toimialoilla.

Reilu siirtymä kiertotalouteen vaatii osaamisen kehittämistä. Kiertotalous pitää 
tuoda kaikille koulutusasteille, kaikille toimialoille ja osaksi jatkuvaa oppimista.

Reilu siirtymä ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii ohjausta, politiikkatoimia ja 
yhteistyötä. 
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Emme tarvitse kovin montaa kiertotalouden 
yleisasiantuntijaa.

Tarvitsemme omien alojensa osaajia, jotka 
osaavat soveltaa kiertotalouden 

toimintamalleja työssään maanviljelijöinä, 
kokkeina, rakentajina tai insinööreinä.



”Yritimme työllistää kaksi
henkilöä, halusimme keskustella

viiden parhaan ehdokkaan
kanssa, mutta kykyjenetsijämme
löysi vain yhden. Meidän pitää
kouluttaa henkilökuntaamme

itse.” 

(Haastateltu asiantuntija)

Kiertotalouden osaajia on vaikea löytää
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Mitä osaamista tarvitaan?

- Osaamista liittyen tuotteiden ja materiaalien kiertotalouteen 
alkaen tuotesuunnittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen

- Osaamista, joka tukee kiertotalouden infrastruktuuria, kuten 
paluulogistiikkaa ja materiaalien hallintaa

- Tuotteiden ja tavaroiden korjaamiseen ja ylläpitoon liittyvät 
taidot

- Palvelutaidot, esim. osaaminen digitaalisista alustoista

- Luovat taidot, kuten esimerkiksi kiertotalouden 
liiketoimintamallien suunnittelu ja markkinointi



Miten tästä eteenpäin?

Kiertotaloustöitä luodaan investoimalla ja skaalaamalla
kiertotalouden ratkaisuja ja innovaatioita

Ennakoidaan kiertotalouden työllisyysvaikutuksia ja 
huomioidaan ne politiikassa

Sisällytetään kiertotalousajattelu kaikille koulutusasteille ja 
toimialoille

Varmistetaan, että kiertotaloutta edistävä politiikka on 
osallistavaa 

Kehitetään ja otetaan käyttöön indikaattoreita 

kiertotalouden sosiaalisille vaikutuksille



Kiertotalouden
koulutuspilotit
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Rahoitushaku, jolla haemme:

Teknologiasektorille, kemian alalle ja rakennussektorille suunnattuja 
koulutussisältöjä, jotka tukevat toimialojen siirtymistä hiilineutraaliin 
kiertotalouteen.

Valittu hanke voi olla esimerkiksi uusi, kiertotalouteen liittyvä kurssi 
ammatillisessa oppilaitoksessa, tietyn ammattiryhmän 
täydennyskoulutuskokonaisuus, yritysyhteistyössä toteutettu kokeilu tai 
innovatiivinen opetusmateriaali.

Keskeisin valintakriteeri on konkreettinen, tunnistettu kiertotalouteen liittyvä
osaamistarve ja siihen esitettävä ratkaisu

Painopisteinä ammatillinen koulutus ja jatkuva oppiminen



Haemme hankkeita, jotka tukevat siirtymistä 

hiilineutraaliin kiertotalouteen esimerkiksi…

Rakennusalalla modulaarisen suunnitteluosaamisen, purkuosaamisen tai 
korjausrakentamisen kehittämiseen 

Kemian alalla eri materiaalien hyödynnettävyyteen, kestävyyteen tai 
kierrätettävyyteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen 

Teknologia-alalla valmistavan teollisuuden kiertotalousosaamisen 
kasvattaminen

Opettajien kiertotalousosaamisen kasvattamiseen



sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

