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Ettäkö ilimasta perunoo ja järvestä särkee? 



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!



Pääomasijoittaja & kouluttajaT&K-rahoittaja
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Eduskunnan 

lahja 100 000 
milj. markkaa
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Uniikki päätös: 
rahasto, jonka 
tehtävä on 
tulevaisuus

1971
Keksintösäätiö

1968
• 1. Tutkimushanke: 

ympäristön pilaantuminen ja 
sen ehkäisy

• Sijoitus Koneen 
kansainvälistymiseen

1977
1. Talouspolitiikan 
johtamiskurssi

1980
• Yhdistelmä-DNA
• Paperinkeräys

1983
Ympäristö-
ministeriö

1987
• Pääomasijoitusmarkkinan avaus
• Kielikone-projekti

1990
• Biohajoavat implantit
• Suomen 

Riskisijoitusyhdistys ry 
(nyk. Suomen 
pääomasijoitus-
yhdistys)

2007
• Cleantech Finland
• Sähköinen

terveyskirjasto

2009
• Palveluseteli
• Terveyskioskit
• Luonnonvara-

strategia

2012
1. Nollaenergiatalo

2013
Palveluväylä

2014
• Climate Leadership Council
• Vaikuttavuusinvestoiminen 

Suomeen

2015
• Genomistrategia
• Fisu-verkosto

2017
• Ratkaisu100
• Isaacus

2016
• Smart & Clean -säätiö
• Kiertotalouden 

kansallinen tiekartta
1975
Ksylitolitutkimus

1998
Kansallinen 
tietoyhteiskunta-
strategia

1969
• Data-Sitra
• Futurologia

2000
• PreSeed
• eHealth
• Kansalaisten

tietoyhteiskunta-
projekti OSKU

2010
FiBAN1997

• BioFund
• Eqvitec

2006
Terveysrahasto

Ympäristö ja 
teknologia 
korostuvat T&K-
rahoittajan agendalla

Sitra tuo pääoma-
sijoittamisen 
Suomeen 

Suomen suurin 
pääomasijoittaja 
saa itsenäisen 
aseman

Rahoittajasta 
kuoriutuu uudistaja

Tähtäimessä 
kestävä hyvinvointi

Tulevaisuus tehdään tänään 
- mutta sitä tehtiin myös eilen ja 50 vuotta sitten.

Yhteiskunnallinen muutosagentti

Sitra  •  Merja Rehn  •  14.2.2018 







Yli 70 000 lasta ja nuorta 
oppivat kiertotaloutta tämän 

lukuvuoden aikana.



Ahvenanmaa Inverine Oy
- Pilotoidaan kestävää kiertotalousmallia, jossa alueella 
syötävä ruoka pyritään valmistamaan paikan päällä, 
ravinteet kierrätetään takaisin peltoon ja 
energiantuotantomahdollisuudet hyödynnetään

Lappi Lapin ammattikorkeakoulu, VTT ja Digipolis Oy
- Kehitetään hyödyntämistapoja kalan- ja poronjalostuksessa 
syntyneille teurasjätteille.

Keski-Suomi Jyväskylän yliopisto
- ”Proteiinien Piilaakso” - selvitetään minkälaisia uusia 
proteiineja voimme saada syötäväksi ja miten olemassa 
olevaa proteiinituotantoa kestävästi tehostetaan.

Järvi-Saimaa Juva, Sulkava ja Rantasalmi, Järvi-
Saimaan Palvelut Oy
- Kehitetään resurssiviisaita toimintatapoja 
ruokapalveluissa

Yhteiset tavoitteet:
+ järvikalan arvostuksen ja käytön nousu
+ ruoan arvostuksen ja terveellisyyden kasvu

Agroekologisten symbioosien verkosto (AES-
verkosto) mm. Helsingin yliopisto, Mäntsälän kunta, 
Nivos Oy
- Agroekologisessa symbioosissa edistetään paikallisten 
ruokajärjestelmien ravinnekiertoa ja kuntien 
ravinneneutraaliutta
- Pilottibiokaasulaitoksessa kierrätetään ravinteita ja 
tuotetaan energiaa – mädäte lannoitteeksi ja biometaani 
energian tuotantoon

Ruokajärjestelmässä on paljon 
potentiaalia!
Tuotetaan kestävästi se, mitä syödään, pidetään hävikki 
mahdollisimman pienenä ja hyödynnetään sivuvirrat

Miten?
• Luodaan viiden alueen kestävän ruokajärjestelmän 

verkosto
• Sparrataan, näytetään onnistumisia ja houkutellaan 

muita alueita mukaan kokeilemaan

Yhteistyö- ja kehitysmahdollisuuksien kautta ulotetaan 
kestävyysnäkökulma koko ruokajärjestelmään, tuotannosta 
lautaselle asti ja edelleen ravinteiden kiertoon

Lue lisää täältä!

https://www.sitra.fi/hankkeet/alueellinen-kestava-ruokajarjestelma/




Miksi heitämme pois noin 80 % kuluttajatuotteista ja 
niiden materiaaleista ja käytämme niitä tehottomasti? 

Toimistotilojen 
käyttöaste

40 %

Keskimäärin 
materiaaleja 
käytetään 
Euroopassa 

vain kerran

Autojen 
keskimääräinen
käyttöaste on 
noin

8 %
10-15 %
rakennusmateriaaleista 
menee jätteeksi 
rakennusaikana

Globaalisti 31 % ruuasta menee 
hukkaan. Suomessa se tarkoittaa 

noin 300-400 miljoonaa 
kg/vuosi.

Raaka-aineiden tarve 
kasvaa 2030 mennessä

Energia
+ 32 %

Teräs
+ 57 %

Vesi
+ 137 %

Viljelysmaa 
+ 200%

Maailma on täynnä hukkaa –
ylitämme jo nyt maapallon kantokyvyn

Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke



Lähde: Sitra 2017: Resurssiviisas kansalainen -kyselytutkimus

Suomalaisten ympäristötietoisuus siirtyy 
hitaasti sanoista tekoihin

74 %
pitää toimimista 

ympäristöä säästäen 
tärkeänä jo esimerkin 

vuoksi.

24 % 
lainaa tai vuokraa 

tarvitsemiaan 
hyödykkeitä/tavaroita usein 

ostamisen sijasta.



CO2e

Suomen kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä 
voidaan jyvittää meille, 
tavallisille ihmisille. 

68%
Lähde: SYKE, 2016



Selvitä oma hiilijalanjälkesi: www.elamantapatesti.fi



Ilmastonmuutos

Luonnon 
monimuotoisuus

Luonnonvarojen 
ylikulutus



NOSTETTA 
SÄRKIKALOISTA –
- vajaasti 
hyödynnetyn kalan 
kalatalo

• Kotimaisen kalan osuus kulutuksessa on 
vajaa neljännes. Puhtaalla kotimaisella 
kalalla on kasvavaa kysyntää. Tämän 
hankkeen keskiössä on sisävesien vajaasti 
hyödynnetty resurssi, särkikalat, joista 
suurin osa tällä hetkellä menee 
enimmäkseen rehuksi tai 
kompostoitavaksi. 

• Toimijat: Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu, Xamk, Itä-Suomen 
kalatalousryhmä, Kehitysyhtiö SavoGrow 
Oy 

• Muut yhteistyötahot: Heinon tukku Oy, 
Vesannon ja Kerimäen Kalatalot, 
kaupalliset kalastajat 

• Hankeaika 1.12.2017 – syksy 2019.



Kotimainen kala 
ja kalateollisuus 
kilpailukykyisen 
kiertotalouden 
tukijalaksi

• Edistetään ravinteiden kierrättämistä merestä 
ja vesistöistä maalle esimerkiksi särkikalojen 
kohdennetulla kalastuksella ja 
hoitokalastussaaliiden hyödyntämisellä 
ihmisravinnoksi ja korkeamman lisäarvon 
jalosteiksi. 

• Toimenpiteillä pyritään samalla vähentämään 
tuontikalan ja -rehun tarvetta ja luomaan 
elintarvikeketjuun uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä kotimaan 
markkinoille että vientiin.

Kuluttajien käyttämästä kalasta 
80 prosenttia tuodaan ulkoa. 
Suomeen tuodaan kalaa liki 400 
miljoonalla eurolla. Eniten kalaa 
tuodaan Norjasta, Ruotsista, 
Tanskasta ja Virosta. Suomesta 
vietiin kalaa ja kalatuotteita 57 
miljoonan euron vuonna 2016.



• Jyväskylän Korpilahdella Suomen suurin 
hunajantuotantoon keskittynyt luomutila päätti 
laajentaa. Uuden tuotteen nimi syntyi 
aloittamisen järkevyyttä pohdittaessa: Järki 
Särki Oy. 

• Elintarvikeala on säädeltyä. Tarvittiin byrokratian 
sietämistä ja suuret investoinnit.

• Pääosassa kylmän veden aikaan kalastettu särki, 
mausteena luomulaatuiset raaka-aineet ja 
herkulliset mausteet. 

• Lasipurkkiin pakattu kalasäilyke sekä  
kypsennetty särki vakuumipusseissa ravintoloille 
ja suurkeittiöille.

16

Särjessä on järkeä!

”Toivomme, että särki nousisi ihan 
vakavaksi ruokakalaksi. 
Uusiutuvien resurssien 

hyödyntäminen on järkevää luonnon 
ja talouden kannalta”

Sitran FiksuArki –yrityskilpailun 2018 voittaja.



sitra.fi |  seuraavaerä.fi
@sitrafund

merja.rehn@sitra.fi
+358-50-500 3890 

Kiitos!

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