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Suomi menestyy 
kestävän hyvinvoinnin 
edelläkävijänä.

VISIO



Teollisen ajan yhteiskuntamalli ei takaa menestymistä 
muuttuneessa maailmassa
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Kestävän hyvinvoinnin 
yhteiskunta

Teollisen ajan 
hyvinvointiyhteiskunta

HISTORIALLINEN MURROS

ALHAALTA ETEEN



Haemme kasvua hinnalla 
millä hyvänsä, jonka 

seurauksena maapallo 
turmeltuu ja hyvinvoinnin 
edellytykset ennen pitkää 

kuihtuvat.

Hyvinvointi on tärkein 
yhteiskuntapolitiikan tavoite. 

Luonto elpyy ja hyvinvointi 
kasvaa, vaikka talous ei 

kasva.

Onnistumme irrottamaan 
talouskasvun päästöistä ja 
kasvattamaan hyvinvointia 

vielä talouskasvuakin 
nopeammin.

On mahdollista, että: 
Emme löydä tietä ulos 
hitaan kasvun ja 
vanhentuneiden 
toimintatapojen 
ajasta. Näivetymme.

TAI



EVA arvo- ja asennetutkimus

Lähde www.eva.fi/arvopankki



Kyselytutkimus kevät 2017

Lähde www.sitra.fi/uutiset/suomalaisten-ymparistotietoisuus-siirtyy-hitaasti-sanoista-tekoihin



Asenteet eivät näy arjen teoissa



Neljä ryhmää suomalaisia
Tiedostavat 21 % Käytännölliset 25 %

Aktiiviset 30 % Energiatietoiset 25 % 



Tiedostavat 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



Neljä ryhmää suomalaisia
Tiedostavat 21 % Käytännölliset 25 %

Aktiiviset 30 % Energiatietoiset 25 % 



Aktiiviset 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



Neljä ryhmää suomalaisia
Tiedostavat 21 % Käytännölliset 25 %

Aktiiviset 30 % Energiatietoiset 25 % 



• 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

Käytännölliset 25 %



Neljä ryhmää suomalaisia
Tiedostavat 21 % Käytännölliset 25 %

Aktiiviset 30 % Energiatietoiset 25 % 



Energiatietoiset 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



Neljä ryhmää suomalaisia
Tiedostavat 21 % Käytännölliset 25 %

Aktiiviset 30 % Energiatietoiset 25 % 



www.sitra.fi/100tekoa









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.

TRENDI

MOTIVAATIO

SUUNTA

TARJONTA
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