
Tulevaisuustalo Sitra tänään



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



5 tärkeää Sitrasta

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle.

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

3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja 
sijoitusten tuotoilla.

4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän
hyvinvoinnin edelläkävijänä

5. Vision alla kolme teemaa, 7 avainaluetta ja 
kymmeniä hankkeita

+1 erittäin tärkeä

Tulevaisuustyö on 

yhteistyötä!



Suomi menestyy 
kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä.

V I S I O



Koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä 

luonnonvarojen kulutuksesta 

Koettu hyvinvointi

Talouskasvu

Luonnonvarojen käyttö

― Digitaalisuus on keskeinen uusien ratkaisujen mahdollistaja.

― Suomi voi olla kokoaan suurempi vaikuttaja maailman ekologisten 
ja sosiaalisten ongelmien ratkaisussa!

A I K A M M E  S U U R I N  H A A S T E :

Ennakoiva 
terveydenhoito

Cleantech & kiertotalous



Mitä on hyvä elämä maapallon kantokyvyn 
rajoissa?

Kestävä arki 



Lisäävätkö kestävämmät elämäntavat 
onnellisuutta?



2025 suomalaista vastasi kyselyymme

8
https://www.sitra.fi/uutiset/suomalaisten-ymparistotietoisuus-siirtyy-hitaasti-sanoista-tekoihin/



Tiedostava kansalainen, kasvissyöjä 21%
• Nainen 18-24v, 35-79 v.
• Vegaani, kasvissyöjä, ei syö punaista lihaa
• Ei omista autoa ja asuu yksin kerrostalossa
• Pitää järkevänä toimia ympäristön puolesta vaikka muuten eivät toimisikaan
• On tietoisesti vähentänyt kuluttamista ympäristösyistä ja pyrkii tekemään vastuullisia valintoja
• Pitää tärkeänä jo esimerkin vuoksi toimia ympäristöä säästävästi
• Akateemisesti koulutettu
• Ei asu maaseudulla tai Pohjois- tai Itä-Suomessa
• Kannattaa vihreitä, mutta ei kannata perussuomalaisia
• Kokee elämänsä arvokkaaksi



Energiatietoiset miehet eivät suosi mitään paitsi riistaa, järvikaloja ja kotimaisuutta 25%
• Mies 50-79v
• Asuu kaksin puolisonsa kanssa tai lapsiperhe
• Sekasyöjä, ei ole kasvissyöjä tai vegaani
• Omistaa auton ja vapaa-ajan asunnon
• Asuu erillisessä pientalossa, ei asu kerrostalossa
• Ei pidä järkevänä toimia ympäristön puolesta jos muut eivät toimi
• Ei ole tietoisesti vähentänyt kuluttamista ympäristösyistä
• Ei pidä tärkeänä toimia esimerkin vuoksi ympäristöä säästävästi
• Ei asu pk-seudulla, asuu taajaan asutuissa kunnissa tai maaseudulla, asuu Pohjois- tai Itä-Suomessa
• Kokoomuslainen tai keskustalainen, ei vihreä



Vastuullisuutta ruoka-asioissa, tuotteissa ja liikkumisessa, muuten välinpitämättömiä 30%
• Mies 18-34 v
• Ei lapsiperhettä
• Ei kasvissyöjä
• Asuu kerrostalossa, ei erillisessä pientalossa
• Ei pidä kovin järkevänä toimia ympäristön puolesta, jos muutkaan eivät toimi
• Ei pidä tärkeänä toimimista ympäristöä säästävästi esimerkin vuoksi
• Asuu pk-seudulla, ei asu muissa kaupunkimaisissa kunnissa tai muualla Etelä-Suomessa
• Ei äänestäisi
• Voi epäillä elämän merkityksellisyyttä



Liikkuvat ja säästeliäät sekasyöjät, muuten välinpitämättömiä 30%
• Mies 35-49 v tai nainen 25-34 v
• Sekasyöjä
• Ei omista autoa ja asuu kerrostalossa, ei asu erillisessä pientalossa
• Pitää varsin järkevänä ympäristön puolesta toimimista, vaikka muuten eivät niin tekisikään
• Pitää varsin tärkeänä toimimista ympäristöä säästävästi jo esimerkin vuoksi
• Asuu kaupunkimaisissa kunnissa, ei maaseudulla, ja muualla Etelä-Suomessa kuin pk-seudulla
• Ei omista vapaa-ajan asuntoa ja jos omistaa se ei ole ympärivuotisessa käytössä
• Ei osaa sanoa ketä äänestäisi, mutta ei äänestäisi kokoomusta tai keskustaa



Keskeiset johtopäätökset

Kestävien elämäntapojen ja tyytyväisyyden välinen yhteys on vahva, mutta syy-
seuraussuhteen suunta ei ole selvillä. Tyytyväisyydestä voi seurata kestävien 
elämäntapojen vahvistumista tai kestävistä elämäntavoista voi seurata 
tyytyväisyyden lisääntymistä. Todennäköisesti molemmat suunnat ovat tosia –
syntyy hyvän kehä.

Hyvän elämän tavoittelussa kannattaa siis kiinnittää nykyistä enemmän 
huomiota niihin asioihin, jotka vahvistavat tyytyväisyyttä omaan elämään. 

Näitä asioita ovat aikaisempien tutkimusten perusteella esimerkiksi seuraavat:

• Ihmistenvälisyys, sosiaalinen vauraus, liittyminen ja kuuluminen
• Riittävyyden tunnistaminen: Muutut rikkaaksi sillä hetkellä, kun pystyt 

tunnistamaan minkä verran materiaalista hyvää on riittävästi.
• Kokemus aikaansaamisesta ja toimimisesta arvokkaana pidettyjen asioiden 

puolesta, merkityksellisyys
• Tunnustuksen saaminen omasta arvokkuudesta 
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Liberaali

Konservatiivi

EdelläkävijäHitaasti syttyvä

Suurempi tarkoitus

Minä ja läheiset

Emootio & nautinto

Faktat & ratio

Arvomaailma

Kenelle hyötyjä

Uuden omaksuminen

Päätösten driverit



Kuluttamiseen ja ostokäyttäytymiseen pohjautuvat 
hypoteesiprofiilit ja resurssiviisaan toiminnan nykytaso
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Ratkaisija? 



Every Finn produces 11 500 kg GHG emissions

(CO2e) per year

Source: Finnish Environment Institute 2016



By making smart choices every Finn can reduce

personal emissions by 37 %

By making smart choices every Finn can

reduce personal emissions by 37 %

Source: Finnish Environment Institute 2016



Source: Finnish Environment Institute 2016



Liikkumisen, ruoan ja rakennetun ympäristön arvoketjut 

vastaavat noin 80 % kaikesta resurssien käytöstä

Kiertotaloudella on huutavin tarve ja suurin liiketoimintapotentiaali 
juuri näissä arvoketjuissa.  



Lähde: https://www.mckinsey.de/files/growth_within_report_circular_economy_in_europe.pdf



Lineaarinen malli

Kiertotalous







Mitä minä voin tehdä? 

CO2e



Mitä kiertotalous tarkoittaa ihmiselle?

1. Pyöräily ja muu hyötyliikunta

2. Joukkoliikenne ja jaetut kyydit

3. Yksin autoilun vähentäminen

1. Enemmän kasviksia, 

vähemmän lihaa

2. Ei ruokaa roskiin!

1. Vihreän energian käyttö ja 

sen minimointi

2. Fiksu kuluttaminen ja 

tilankäyttö, palvelut 

omistamisen sijaan



https://www.sitra.fi/100-fiksua-arjen-tekoa/



5 TEKOA KAIKILLE NYT! 

ASUMINEN
Ostan tuulivoimalla tuotettua sähköä 

ARKILIIKKUMINEN
Kuljen työpaikalle lihasvoimin 

MATKAILU
Lomailen viikonlopun kotona

RUOKA
Osallistun vegaanihaasteeseen tai lihattomaan lokakuuhun 

MUU KULUTUS
Annan lahjaksi tarpeellista 

14%



5 TEKOA, JOILLA ELÄMÄNTAVAT 
REIPPAASTI KESTÄVÄMMÄKSI

ASUMINEN
Kun muutan, muutan pienempään 

ARKILIIKKUMINEN
Luovun omasta autosta 

RUOKA
Siirryn vegaaniksi 

MUU KULUTUS
Kaikki mitä ostan on kierrätettyä 
Pidän enemmän vapaapäiviä 

46%



Kuluttaminen ei lopu. Sen luonne muuttuu. 

Siirrymme 
omistamisesta 

kohti käyttämistä, 
jakamista, 

lainaamista ja 
vuokraamista.

Meitä ei välttämättä 
motivoi ensisijaisesti 
ympäristön tila vaan 

esimerkiksi helppous, 
terveellisyys, uutuus, 
sosiaaliset kontaktit, 
rahan säästö - sekä 

kateus.

Muutoksen pitää 
tarjota parempi 

vaihtoehto ja olla 
houkutteleva osa 

arkeamme.

Yksi ei toimi kaikille. 
Tarvitaan yksilöityjä 

ratkaisuja ja 
asiakaskokemuksia.

T R E N D I

M O T I V A A T I O

S U U N T A

T A R J O N T A



Suomessa toimivia erilaisia kiertotaloutta

edistäviä palveluja:



Muista nämä!

Maapallolla on vain rajallinen määrä luonnonvarjoja. Niitä tulee käyttää 
kestävästi. Kaikki hukkaresurssit käyttöön. 

Materiaalien kiertoa tulee tehostaa. 

Elinkaariajattelu pitää olla aina mukana materiaalikehityksessä ja 
tuotesuunnittelussa. Korjaus, uudelleenkäyttö ja moduulisuus. 
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4 Muutokseen tarvitaan kaikki ammatit, ikäkaudet ja koulutustasot. Uusi 
ajattelutapa. 

5 Jokaisella päätöksellä on merkitystä!

6 Yhteisöt ovat AVAIN kestävään arkeen! 



Muutoksen teemme me.
Sinä ja minä.


