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Kiertotalouden kansalaisraadin ensimmäinen 
tapaaminen: ohjelman visio ja yksilön rooli 
kiertotaloudessa 

 

 
Tiivistelmä 
 
Kansalaisraadin ensimmäisessä tapaamisessa 17.6. keskustelimme siitä, mitä kiertotalous 
tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle ja koko Suomelle. Teemoja käsiteltiin pienryhmäkeskusteluissa, 
joissa jokainen raatilainen pääsi ilmaisemaan näkemyksensä. Keskusteluissa raatilaiset 
pohtivat omaa ja yksilön roolia kiertotaloudessa ja kommentoivat kiertotalousohjelman visiota. 

 
Keskusteluissa nousi erityisesti esiin tarve laajemmalle muutokselle asenteissa ja 
kulutustottumuksista kiertotalouteen siirtyessä. Kertakäyttökulttuurista ja omistamisen 
arvostamisesta on siirryttävä kestävämpään kuluttamiseen, mutta siihen tarvitaan tukea, 
tietoa ja konkreettisten esimerkkien jakamista. Moni keskustelija oli sitä mieltä, että kansalaiset 
ovat tärkeimpiä toimijoita, mutta julkiselta sektorilta kaivataan hyvää esimerkkiä, selkeää 
viestintää ja johtajuutta. 

 
Suomi voi siirtyä kiertotalouteen vasta, kun kaikki ovat mukana, eikä kiertotaloudesta saa tulla 
vain harvojen ja valittujen elämäntapa. Toisaalta toimia tarvitaan mahdollisimman pian. 
Kiertotalous ei saa tuntua liian raskaalta ja vaikealta, vaan tavalta elää hyvää elämää. 

 
Raatilaiset olivat tyytyväisiä kiertotalousohjelman visioon, mutta toivoivat, että se olisi 
ymmärrettävämpi ja konkreettisempi. Visiossa käytetyt käsitteet voi tulkita monella tavalla. 
Kiertotaloudesta ja sen visiosta pitää viestiä isoille joukoille ymmärrettävästi, esimerkiksi 
kertomalla tarinoita tavallisten ihmisten arjesta. Visioon kaivattiin myös vahvempaa kirjausta 
asennemuutoksen tarpeesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Myös tutkimus, koulutus 
ja osallistuminen jäävät visiossa ohuiksi. 

 
Tämä koonti toimitetaan eteenpäin kiertotalouden ohjausryhmälle, joka käyttää sitä ohjelman 
valmistelussa. 
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Kommentteja kiertotalousohjelman visioon 

 
 
Visio on hyvä, yleispätevä ja tarpeeksi kunnianhimoinen. Tavoitevuosi 2035 on aika myöhään. 
Visio voi olla virallinen, mutta kansalaisille viestiessä tarvitaan rennompi ja ymmärrettävämpi 
teksti. Sen pitäisi herättää myös tunteita ja kannustaa mukaan.  

 
Visiosta puuttuvat asiat 

● Visiosta puuttuu kulutuskulttuurin muutos eli se, että tulevaisuudessa 
kiertotalousyhteiskunnassa hyvinvointi ja sosiaalinen status ei perustu sille, miten paljon 
ja mitä kuluttaa. Tarvitaan asennemuutosta, mutta monet ihmiset eivät koe että olisivat 
tehneet mitään väärää. Arvoihin kuluttamisesta ja siitä tulevasta statuksesta pitää 
vaikuttaa. Ongelma on rakenteissa, ei yksittäisten ihmisten asenteissa.  

● Visioon pitäisi lisätä, että luonnonvarojen ja energian käyttö on kestävää. 
● Sosiaalinen ulottuvuus jää visiossa liian piiloon. Ihmisten lähtökohdat kiertotaloustekoihin 

vaihtelevat. Onko kiertotalous eliitin puuhastelua? Reiluus ja tasa-arvoisuus pitää näkyä 
koko ohjelmassa. 

● Otsikkoon pitäisi saada kestävyys mukaan. Kiertotaloutta voi tehdä kestämättömällä 
tavalla – otettava huomioon ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. 

● Luonnonvarat: Ei yhtään kaivosta Suomeen, kaivoslaki pitää uudistaa. Myös muu 
Suomen luonnonvarojen myyminen on ongelmallista. 

● Tarvitaan lisäys siitä, että ratkaisut perustuvat tutkimustietoon. Myös osallistuva ja 
aktiivinen kansalainen olisi tärkeä tekijä: millainen on kansalaisen rooli, se jää vielä 
hieman epäselväksi. 

● Ei mainita mitenkään koulutusta ja sellaisten alojen tukemista, jossa tutkitaan näitä 
asioita. 

● Olisi hyvä mainita hiilensidonta, koska se on Suomen vahvuus. 
● Visio on hyvin talouskeskeinen ja siitä puuttuvat yhteinen tarina, ihminen ja ihmisen rooli. 

Visio voisi olla: Kiertotaloudessa ihminen ei ole pelkkä kuluttaja. Jokainen meistä ottaa 
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vastuuta ja tekee tekoja, jotka säilyttävät planeetan tuleville sukupolville. Kiertotalous on 
vallankumous, jonka kautta ihminen saa merkityksen ja arvon osana luontoa ja jonka 
kautta sekä luonto että ihmiskunta säilyvät. Suojelemme elämää. 

 
Ymmärrettävyys, kieli ja sanavalinnat 

● Visio ei ole ymmärrettävä kaikille kansalaisille. Jargonin sijaan tarvitaan konkreettisia 
esimerkkejä ja kuvia ja tarkennuksia. Esimerkiksi kestävyyden kuuden kärjen kautta? Nyt 
vision kieli sulkee pois monia lukijoita. 

● “Vähemmällä enemmän” on hyvin sanottu. 
● Voisi lisätä otsikot selittämään listaa. 
● Termejä pitää selkeyttää ja avata: Jakamistaloudella on monta merkitystä, ja sitä pitäisi 

ehkä avata. Pitäisi kääntää kansankielelle hiilijalanjälki yms. termit. “Kestävä tuote, 
kestävä luonnonvarojen käyttö, tulevaisuuskestävyys, hyvinvointiyhteiskunta, reiluus”. 
Kaikki termit voi ymmärtää monella eri tavalla. Tarvitaan tarkempia määrittelyjä, 
avoimuutta siinä mitä käsite pitää sisällään sekä rikasta kansalaiskeskustelua 
määrittelyiden sisällöistä. 

● “Kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen…” -lause on 
hyvä.  

● Tuntuu erikoiselta aloittaa jakamistaloudella joka on osa kiertotaloutta, mutta ei 
välttämättä se avain.  

● “Valintamme” -sana herättää kysymyksiä siitä, kuka valitsee. Kuka on “me”? Kuluttajat, 
Suomen valtio, kaupungit vai joku muu?  

 
Visiosta viestiminen 

● Tarvitaan ihmisiä, jotka omalla esimerkillään kertovat tarinaa siitä, miten eletään 
kiertotalouden mukaisesti. Ei siis pelkkiä kieltoja, vaan positiivisia esimerkkejä siitä, miten 
arki toimii ja konkretisoida, miten hiilineutraalius parantaa elämää. Voisi kertoa tarinan 
päivästä kiertotalousyhteiskunnassa. 

● Vision ei tarvitse olla suurin kansalaisille menevä viestintäjuttu.  
● Jos tämä on kansalaisille suunnattu ohjelma, tarvitaan elävä alusta, kuten esim. My 

Helsinki, jossa ihmiset itse jakaa tietoa omasta elämästään. Näin ei ole vain yhden 
ryhmän asia, vaan koko porukan juttu. 

● Kiertotalouden jo toimivista ratkaisuista pitää kertoa yhteisesti. 
● Muutokseen tarvitaan tarina, joka puhuttelee, luo yhteenkuuluvuuden henkeä ja saa 

yksittäisen ihmisen tuntemaan merkityksellisyyttä ja olevansa osa isompaa yhteisöä, 
jolla yhteinen tavoite. Me emme ole vain kuluttajia, vaan meidän on mahdollisuus ottaa 
vastuuta planeetasta ja tulevista sukupolvista. 

● Strategiasta pitäisi piirtää kuva. Selventää, innostaa ja luo mielikuvaa, visiota. 
 

Oma tai yksilön rooli vision toteuttamisessa 
● On pidettävä yllä keskustelua, koska tämä on jatkuva muutos ja vaatii ihmisiltä 

joustavuutta ja ymmärrystä, sillä kaikki ei tapahdu hetkessä. 
● Pitää palauttaa lähimuistiin se, että tavaroihin voi ostaa varaosia ja niitä korjataan. 
● Nuoret mukaan! Tarvitaan nuorisoraati tai sekaraati. Asenteet muuttuvat nuorilla ja 

lapsilla nopeasti. Vihreä ajattelu on cool, halutaan elää aivan eri tavalla. Innostaa myös 
muuta väkeä. 
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● Mukaan myös vastarannan kiisket, jotka vastustavat kiertotaloutta. Ei helppoa toteuttaa, 
mutta tärkeää.  

● Omistamisen mentaliteetista pitää päästä kohti jakamista. 
● Alueellisuus otettava paremmin huomioon. Toimet näyttävät erilaisilta eri puolilla 

Suomea. 
 

Miten visiosta tulee totta? 
● Toivottavasti tähän liittyy mahdollisimman vähän kyttäyskulttuuria. 
● Ratkaisuja voidaan kokeilla eikä luovuteta heti vaikka ei onnistuisi. 
● Tiedonsaanti on ongelma: olemassa olevia alustoja täytyy hyödyntää paremmin. Esim. 

Wikipediassa pitäisi olla ajankohtaista tietoa. 
● Jakamistalouden moninaisuus: monet ei ymmärrä kuinka laaja-alaista se on, pitäisi 

saada konkretiaa. 
● Älyä, automaatiota ja tietoa voidaan tuoda laitteisiin entistä enemmän. 
● Tarvitaan uusi sanasto, joka lähempänä ihmisten maailmaa. Kieltä, joka jalkautuu arkeen 

ja kertoo, mitä siellä tapahtuu. 
● Mistä löytyy halu ja kyky ponnistella kiertotalouden hyväksi? Tarvitaan sanoitukset, 

sloganit. 
● Suomen pitää vaikuttaa voimakkaasti EU:ssa, eikä vain toimeenpanna päätöksiä. 
● Innovaatioiden kannalta on tärkeää, että patentti- ja rekisterikysymykset eivät estä 

hyvien ratkaisujen skaalaamista. 
● Olisi hienoa, jos kiertotalous-Suomesta tulisi vahva, kansainvälisesti tunnettu brändi. 
 

Mikä kiertotaloudessa on tärkeää tai kiinnostavaa? 
● Kiertotalous ei ole uutta, osin paluuta menneeseen (esim. äitiyspakkaus). Kuitenkin esim. 

jätteiden käsittely on kehittynyt menneestä. Menneistä asenteista on hyvä oppia, mutta 
hyödyntää uutta teknologiaa. 

● Suomella annettavaa esim. jätehuollossa Aasiassa. Kehitysyhteistyö tiukkaa kilpailua ja 
bisnes sielläkin määrää. Tässä mukana yritysten kv-kasvu, vihreät teknologiat, 
valmistava teollisuus. 

● Suomalaisten asenteisiin vaikuttaa se, että esim. Kiina toimii eri pelisäännöillä. 
● Esim. kaupunkipyörät ja potkulaudat ovat kaupunkilaisille hyvä ja halpa tapa 

liikkumiseen. Kiertotalouden pitää myös tuottaa iloa ja elämyksiä, jotta jakamistalous 
innostaa ja houkuttelee. Ei saisi olla kuluttajan vastuulla yksin päättää, onko parempi 
ottaa alle auto vai sähköpotkulauta. Ensimmäisen sukupolven tuotteet eivät ole aina 
kestäviä, mutta voivat silti olla hyvä idea. 

● Vaikuttaa siltä, että monille nuorille kiertotalous on tärkeä osa identiteettiä. Pikkuhiljaa 
siitä tulee normaali asia, jota ei tarvitse korostaa erikseen. 

● Digitaaliset ratkaisut eivät ole automaattisesti kestäviä. On muistettava, että myös niillä 
on ekologisia vaikutuksia, jos teknisten laitteiden määrä lisääntyy ja pilvipalveluiden 
myötä energian käyttö kasvaa. Tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja tietoisuuden lisäämistä 
asiasta. Tarvitaan digitaalisuuden lisäksi enemmän kohtaamisia, keskustelua livenä 
kunnissa. 

● Suomen roolia kansainvälisesti voi vahvistaa tuomalla osaamistamme koulutuksesta 
esille metsän ja teollisuuden ohella. Tosin muillakin on siinä annettavaa eli pitää 
kuunnella eikä ainoastaan sanoa, että vain me Suomessa osataan. 
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Yksittäisen ihmisen rooli kiertotaloudessa 
 

Asenteet ja viestintä 
● Kiertotalousviestinnän tulisi lähteä selkeästä kiertotalouden määritelmästä. 
● Muutosta hidastavat syyllistäminen ja ehdottomuus. Pitäisi kannustaa pieniin tekoihin. 

Pienillä teoilla lähdetään liikkeelle, mutta tekojen vaikutukset pitäisi tehdä näkyväksi. Ei 
liikaa vastuuta yhden ihmisen harteille. Hiljaisella enemmistöllä merkittävä rooli. 

● Miten saada tietoa ja motivaatiota ihmisille? Sosiaalisessa mediassa on paljon 
vaikuttajia, mutta ei se leviä. Media ei tuo hyviä esimerkkejä ja tarinoita esiin.  

● Ovatko ihmiset valmiita maksamaan ympäristöystävällisistä tuotteista? 
Vasta-argumentti: tutkimusta siitä on, että asenteet määrittävät ostopäätöksiä. 

● Järjellä harvoin saadaan aikaan elintapamuutosta. Sen sijaan tarvitsemme sosiaalista 
markkinointia ja sitä, että muutos tulee osaksi omaa identiteettiä.  

● Ihmiset ovat erilaisissa kuplissa. Keinot ja kiertotalouden tuominen määräytyvät niiden 
mukaan. Ihmiset näkevät maailman hyvin eri tavalla. 

● Edelleen on vahva ajatus siitä, että halutaan ostaa uutta ja omistaa tavaroita. Täytyy 
saada asennemuutoksen siitä, että voikin ostaa käytettyä ja vuokrata.  

● Myös kiertotaloutta voi toteuttaa kestämättömällä tavalla. Se ei siis ole itseisarvo.  
● Kierrättämisen sijaan pitäisi pyrkiä vähentämään jätteen syntymistä. Tärkeintä on 

kuluttaa vähemmän. Kaikki lähtee ihmisen sisäisestä arvokeskustelusta, sitä seuraa 
ajattelun muutos ja vasta sen jälkeen voi tapahtua “toiminnan” muutos. Uuden 
ostaminen ja jatkuva kuluttaminen on osa ihmisten identiteettiä ja länsimaista kulttuuria. 

● Tarvitaan todella vahvaa esimerkkiä ja viestintää siitä, miten jokainen voi päästä 
pysyvään muutokseen. Lisäksi muutosta pitäisi tehdä vielä helpommaksi eli kynnyksen 
madaltaminen on todella tärkeää. Yksittäisellä ihmisellä on suuri merkitys yleisen 
mielipiteen rakentamisessa ja sitä kautta myös poliittisen paineen luomisessa uusille 
ratkaisuille. Yksittäisillä pienillä teoilla saa suuren vaikutuksen aikaiseksi. Jos kaiken tekee 
yhden prosentin paremmin, kokonaisvaikutus voi olla todella suuri. Niukkuus voi pakottaa 
luovempaan ajatteluun. Yritykset ja hallinto muodostuvat yksittäisistä yksilöistä. 
Asennemuutos ja sitoutuminen yksilötasolla johtaa isompaan muutokseen, kun yksilöt 
edistävät asioita eri kokoisissa yrityksissä ja hallinnossa. 

● Suomi on teknologiavetoinen maa eikä asennemuutokseen ei ole panostettu. Valtiolta 
tarvitaan selkeämpää viestintää ja konkreettisia esimerkkejä. Keskustelua 
kiertotaloudesta käydään julkisen sektorin sisällä ja se ei välttämättä näy kansalaisille. 

● Tarvitaan ajattelun muutosta, joka tuo mukanaan tunnereaktioita. Pitää löytää tapa 
kantaa oma kortensa kekoon ilman syyllisyyttä, pahaa oloa ja tunnetta siitä, että omat 
teot ovat mitättömiä ja riittämättömiä. 

● Aikuisten on kannettava asiasta vastuuta, eikä sysätä tekoja nuorille, jotka jo nyt kokevat 
painetta siitä, mihin maailma on menossa. 

● On tärkeää, että asioista puhutaan ymmärrettävästi, tarjotaan jatkuvasti 
mahdollisuuksia keskustelulle ja osallistumiselle. Ratkaisukeskeinen asenneilmasto ja 
yhdessä tekeminen johtaa myös tarpeellisiin innovaatioihin yrityksissä. 

 
Kaikki mukaan kiertotalouteen 

● Kiertotalous tarkoittaa parempaa elämää. Siihen tarvitaan oman arvojen tarkastelua, 
joka pitää tehdä ihmisille helpoksi. Ei saa tuntua liian raskaalta. 
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● Kiertotalouden mukainen elämä ei saa olla vain joidenkin etuoikeus. 
● Iso kuva pitää hahmottua poliittisella tasolla, koska kaikilla ei ole mahdollisuuksia tehdä 

valintoja omassa elämässä.  
● Ikärakenne täytyy ottaa huomioon.  
● Kansalainen on se, joka ratkaisee kaiken markkinataloudessa: oma kulutuspäätös 

vaikuttaa siihen, miten talous pyörii. Toisaalta markkinointi ja mainonta luovat tarpeita. 
● Kiertotalous on iso globaali kysymys, jota pitää lähestyä kokonaisvaltaisesti. 
 

Lisää tietoa kiertotaloudesta ja ekologisuudesta 
● Tarvitaan tietoa tuotteiden hiilijalanjäljestä, jotta olisi helppo verrata esim. kotimaista ja 

ulkomaista tuotetta toisiinsa ekologisesta näkökulmasta. Olisi myös hyvä tietää, kuinka 
paljon neitseellistä ja kierrätettyä materiaalia on.  

● Kiertotalous vaatii kuluttajan näkökulmasta käsitteiden selkeyttämistä: auttaa tekemään 
fiksumpia valintoja.  

● Tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, kuinka pieni osa kierrätys on kiertotaloutta: se on 
paljon muuta. Tärkeää huomioida esimerkiksi tuotteiden eliniän pidentäminen.  

● Tarvitsemme yleistasoisia sertifikaatteja tuotteille, ei vain firmojen omia merkintöjä 
kestävyydestä. Esimerkiksi EU-tasolla yhteiset merkinnät. 

● Kiertotaloudessa pitää koko ajan pohtia vaikutuksia, ettei mennä ojasta allikkoon. Liian 
usein keskitytään kapeisiin asioihin ja yksityiskohtiin ja unohdetaan iso kokonaisuus. 
Tavoitteet ovat myös liian ympäripyöreitä eivätkä näin ohjaa.  

● Taloyhtiöissä on vaikea saada kierrätystä pelittämään. Tarvitaan ohjausta, opastusta ja 
kädestä pitoa. Taloyhtiöissä on muutenkin suuri potentiaali vaikuttaa ihmisten 
toimintaan, jos kannustimet ovat oikeanlaisia. 

 
Kiertotalouden osa-alueet 

● Vaateteollisuus pohdituttaa. 
● Hiilineutraaliudesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että liikenteessä ja energiankäytössä 

on paljon tehtävää.  
● Yritysten viestinnällä voi vaikuttaa myös kansalaisiin. 
● On tärkeä muistaa, että pelkästään hiilijalanjäljen mittaamisella ei ratkaista 

ilmastonmuutosta, vaan täytyy ottaa myös huomioon hiilen sidonta. Suomella on 
poikkeuksellisen hyvää osaamista tästä. Hiilen sidonnassa on tilaa kilpailukykyisille 
teknologisille innovaatioille. Niihin tulisi kannustaa. 

 
Ekologinen verotus 

● Korkeampi verotus epäekologisille tuotteille.  Toisaalta ympäristöystävällisyyttä vaikea 
mitata, ja verotus voisi aiheuttaa epätasa-arvoa. 

● Kotimaisia ja ekologisia tuotteita voisi verottaa vähemmän. 
● Veroratkaisut ovat myös haastavia ainoastaan kansallisella tasolla. Olisi parempi, jos 

veroja miettittäisin EU-tasolla, mutta siellä vaikea saada päätöksiä läpi. 
● Tarvitaan laajemmin keskustelua verotuksen perusteista ja siitä, mihin verorahoja 

käytetään. 
 

Alueelliset erot 
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● Maakunnissa ajatellaan helposti, että ekologisuus on pk-seudun asia, mutta tosiasiassa 
maaseudulla tehdään jo paljon. Sieltä voisi nostaa onnistumisia ja vaikuttajia, jotka ovat 
hyviä esimerkkejä. 

● Vastakkainasettelu maaseudun ja kaupunkien välillä näyttää suuremmalta kuin se 
todellisuudessa on. On tärkeää, että ratkaisuja kehitetään monella eri osa-alueella. 

● Yhteiskäyttö ja kuluttaminen palveluna luontuvat tänä päivänä paremmin kaupunkeihin. 
Miten ne sovitettaisiin paremmin myös haja-asutusalueille?  

 
Julkisen sektorin rooli 

● Kiertotalous on Suomelle mahdollisuus erottautua ja brändäytyä kansainvälisesti. 
Suomessa puhutaan paljon teollisuuden ja yhteiskunnan roolista eikä pelkästään ’zero 
waste lifestylesta’, mikä on todella yleinen Isossa-Britanniassa, Skotlannissa ja 
Yhdysvalloissa. Suomi edelläkävijä verrattuna näihin maihin.  

● Tarvitaan rakenteellista muutosta, joka edellyttää isoja lainsäädännön uudistuksia. 
Tarvitaan yritysten insentiivejä ja säätelyä, verotusta, taloudellisia kannustimia. 
Lainsäädäntöä pitäisi kehittää niin, että kiertotaloustuote ei olisi kalliimpi. 

● Tarvitaan hallinnon ja päättäjien vahvempaa ohjausta. Pitäisi tuottaa nopeasti ratkaisuja 
ja ohjata kansalaisten arkea. Koronakriisi opetti, että se on mahdollista. Mikäli 
vastuullisista valinnoista ei tule rutiinia tai ne eivät ole helppoja, ei kiertotalous toteudu. 
Tässä rakenteilla ja julkisella sektorilla on iso rooli. 

● Kaupungit ovat ratkaisevassa asemassa kiertotaloudessa. Ne luovat "alustan" ja infran 
kiertotaloudelle.  

● Julkiset hankinnat ovat 38 miljardia vuodessa. Jos ne eivät tue kiertotaloutta, on aika 
hankala saada yksittäistä ihmistä mukaan. Ollaan menossa oikeaan suuntaan julkisissa 
hankinnoissa, mutta valvonta puuttuu ja osaaminen on puutteellista ja vaihtelee paljon. 
Monesti hinta on tärkein tekijä. Tarvittaisiin laskimia, sovelluksia sekä reaalimaailman 
esimerkkejä, jotka ovat yleisesti julkishankinnan, yritysten kuin  kansalaisten 
ymmärrettävissä. Valtion, kaupunkien, kuntien ja yritysten on oltava esimerkkeinä 
kansalaisille. 

● Kansalaisten rooli on myös tehdä näkyväksi muutoksen tarve. Tuleeko kiertotaloudesta 
silti koskaan tarpeeksi suuri “vaalikysymys”?  

● EU on erinomainen toimija kiertotalouden kehityksen standardien luomiseen. Kokoavasta 
johtajuudesta on tällä hetkellä pulaa.  

 
Mallia menneestä 

● On tärkeää ottaa oppia menneestä, mutta mennä kuitenkin eteenpäin. Kiertotalous sopii 
suomalaiseen identiteettiin: taustaan, mentaliteettiin ja terveeseen arkijärkeen. 

● Suomalaisten vahvuus on siinä, että osaamme tehdä isoja muutoksia yhdessä.  
● Kiertotalous ei ole uusi juttu. Kiertotalouden yksi ulottuvuus on ymmärtää, että sitä tehtiin 

ennenkin, esimerkiksi maaseudulla. Nyt se pitäisi saada toimimaan todellakin 
systeemisesti isojen yhteisöjen sisällä ja kesken. Meillä on muistoja ajasta, jolloin elettiin 
kestävästi, ennen kuin muovi tuli markkinoille. Muovin kierrätys on saatava 
kokonaisuudessaan kuntoon. Ennenkin on osattu korjata ja huoltaa tavaroita ja oltu 
tarkkoja resursseista. 

 
Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä? 
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● Yksittäisen ihmisen tärkeimmät työkalut: kulutusvalinnat, äänestäminen, paikallis- ja 
valtakunnan tason vaikuttaminen, vertaisvaikuttaminen. Työpaikoilla voi myös tuoda 
esiin teemoja. 

● Yksilö voi kertoa työpaikallaan kiertotalouden mahdollisuuksista ja sen tärkeydestä. 
● Kiertotalous vaatii yhteistyötä esim. tuotteen suunnittelijoiden ja niiden kesken, jotka 

käsittelevät tuotetta sen elinkaaren lopussa. 
● Kuluttamisessakin oleellista on siirtyä tuotteista palveluihin. Meillä olisi siihen paljonkin 

mahdollisuuksia, mutta emme vain osaa. Esim. valaistusta tai sisustamista voisi ostaa 
palveluna. 

 


