
Kestävä kehitys koulutuksessa -
verkostoitumistapaaminen verkossa 4.9.2020

Johtava asiantuntija, TkT Nani Pajunen, Sitra 

Hiilineutraali kiertotaloustulevaisuus –
minkälaisella osaamisella vastataan 
maapallon kokoisiin haasteisiin?



”Maailma tarvitsee esikuvia" (Mercedes-Benz)

Millaisena kuvittelet maailmamme tulevaisuudessa? 

Valitettavasti varsinaista esikuvaa siniselle 
planeetallemme ei toistaiseksi ole löydetty, mutta voit 
helposti kuvitella sellaisen maailman, jota kohti 
meidän tulisi pyrkiä.

Maapallon ja ihmiskunnan hyvinvointi koskee meitä 
kaikkia, ja täytyisikin yhteisin voimin siirtyä 
kestävästä kehityksestä puhumisesta, varsinaiseen 
kehitykseen, jotta me pystymme toimimaan 
esikuvina lapsenlapsillemme.



Mitä ihmettä?

Haluan asua omakotitalossa
kaupungissa metsän laidalla

Kauhea ruuhka
Paloheinän 1 km ladulla

Miksi en saa syödä
punaista lihaa?

Hakataanko metsiä 
liikaa vai liian vähän?

Mihin jätejakeeseen lajittelen
ikkunallisen leipäpussin?

Muoviset elintarvikepakkaukset pitää
kieltää, koska kilpikonnat hukkuvat

Liito-oravia alueella

Juon Reilun kaupan kahvia ja syön
Israelilaisia luomutomaatteja

Mehiläiset kuolevat

Hyväksyn evästeet

Olen lukenut
tietosuojaehdot ja 
hyväksyn ne

Oletko päivittänyt virustorjunnan?

Tiedätkö kuinka paljon
Googlella on tietojasi?

Kenellä on terveystietoni?

Miksi Facebook 
mainostaa minulle
polkupyöriä?

Kuka on Siri?

Haluan lentää lomalle Espanjaan!

Ketä äänestän vaaleissa?

Mistä saan luotettavaa tietoa?

Ei kiinnosta! Ei koske minua!

Korona-aika on kulunut mukavasti
Netflix-elokuvia katsellessa



Uusi demokratia

Hiilineutraali kiertotalous
Reilu datatalous

Digitalisaatio

TIEDON ROOLI

Koulutus

Päätöksenteko

Maapallon rajat

Kuka kontrolloi tietoa?

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos

Teolliset arvoverkot (Elinkaariajattelu)

Liiketoimintamallit

YKSILÖN ROOLI

Osaaminen

Arvot

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Ekoteollisuuspuistot

Suuret tietoa keräävät toimijat

Digitalisaation edellyttämä infra ja laitteetMissä tieto syntyy, mihin sitä kerätään?

Luonnon monimuotoisuus

Ilmastonmuutos

Kiertotalous

Kierrätys

Punainen liha

Metsien hakkuumäärätReilu kauppa

Luomu

Kilpikonnat hukkuvat

Liito-oravia alueella

Muovi meressä

Mehiläiset kuolevat

Fakenews vs. todellinen tieto

Vaalit

Sosiaalinen media

Virallinen media

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Keskustelun aiheet

Missä tieto on ja kuka
tietoa käsittelee?

Mistä keskustellaan? 
Mistä aloite tulee?

Omavaraisuus ja huoltovarmuus

Turvallisuusriskit

Kyberturvallisuus

Energian tuotanto

Tieto, jolla edistetään kestävää kehitystä

Julkinen päätöksenteko

Yksityinen sektoriKolmas sektori

Kauppapolitiikka

Valinnat

Lentäminen

Materiaalikehitys

Tuotesuunnittelu

Digitalisaation tarvitsema energia

Sosiaalisen median rooli taloudessa



Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

LOGISTIIKKA

YKSILÖ

KAIVOSTEOLLISUUS

RUOKA

SOSIAALIALA
KOULUTUS JA TUTKIMUS

MUUT ALAT

METSÄTALOUS

MAANVILJELY

ASUMINENVAPAA-AIKA

URHEILU 
ENERGIA

METSÄTEOLLISUUS

LIIKKUMINEN

PROSESSITEOLLISUUS

KONEPAJATEOLLISUUS

VALMISTAVA TEOLLISUUSKULTTUURI

TERVEYDENHOITO



Kiertotalouskriteerien
mukaiset materiaalit ja tuotteet

Kaikki materiaalit ja tuotteet, 
jotka tulevat kiertoon

Tämä
hetki

x
t

Hiilineutraalin kiertotalouden
mukainen toiminta ja elämäntapa

Ylikulutukseen perustunut
elämäntapa

Kasvihuonekaasupäästöt, 
luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen ja 
luonnonvarojen käyttö



Elämäntapatesti

7300 kg CO2e

Elämä maapallon

kantokyvyn

rajoissa

Digitalisaation ja tiedon rooli?

Tuotteet Komponentit

Energia

Fossiiliset energialähteet
Luonnonvarojen käyttö?



Hopea Yhdysvalloista

Kulta Perusta

Kupari Chilestä

Lasi Britanniasta

Koboltti Kongon demokraattisesta tasavallasta
Katso koboltin matka Kongosta: https://hosting.dexmen.com/VK5Kz9BzC.html

Volframi Portugalista

Muovi Saudi-Arabiasta

Litium Kiinasta

Platina Venäjältä

Tina Indonesiasta

Titaani Japanista

Tantaali Australiasta

Akkujen valmistus

Akkujen lataus
Puhelimen ja 
akun kierrätys

Käyttö Suomessa

Älypuhelimeen on käytetty 
keskimäärin 180 grammaa 
erilaisia materiaaleja, 70  eri 
alkuainetta, 62 eri metallia

https://hosting.dexmen.com/VK5Kz9BzC.html


Luonnonvarat

t

Kiertotalousratkaisut kaivos-, 
prosessi- ja valmistavassa

teollisuudessa

Älykkäät kaupungit

Hybridi- ja 
komposiitti-
materiaalit

Digitalisaatio

Siirtyminen
fossiilisista raaka-
aineista uusiutuviin

Energia

Liikkuminen ja 
logistiikka

Globaali kestävän 
talouden malli

Materiaalikehitys, 
tuotesuunnittelu ja 

prosessien kehittäminen

Globaalit
tuotantoverkostot
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Meidän pitää toteuttaa reilu ja 
oikeudenmukainen siirtymä kohti

hiilineutraalia kiertotaloustulevaisuutta.

Muutokseen tarvitaan kaikkia!



Maailman muuttaminen

HS 7.7.2020



Kiitos!

nani.pajunen@sitra.fi
@NaniPajunen

https://www.linkedin.com/in/nanipajunen/

http://www.sitra.fi
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