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• Koulutus ja osaaminen on yksi keskeinen 

teema valmistelussa olevassa 

kiertotalousohjelmassa. Kiertotalous 

taloutemme uutena perustana sekä Suomen 

edelläkävijyys kiertotaloudessa edellyttävät 

laaja-alaista ja jatkuvasti uudistuvaa osaamista. 

Osaamistasoa on nostettava merkittävästi 

vuoteen 2035 mennessä.

• Panostuksia tarvitaan useilla koulutus- ja 

tieteenaloilla (kuten luonnontieteet, tekniset alat, 

kaupallinen ala sekä kiinteistö- ja rakennusala). 

Kuitenkin fokuksessa läpileikkaavuus koko 

koulutusjärjestelmässä ja työelämässä 

tavoitellen systeemistä muutosta. 

• Osaamisen ennakointifoorumin ja Osaaminen 

2035 –raportin mukaan tulevaisuuden 

työelämässä peräänkuulutetaan erityisesti 

kestävän kehityksen ymmärrystä, digitaitoja

ja jatkuvaa oppimista. Keskeisiä osaamisia 

myös kiertotalouden näkökulmasta. 



Suomessa on vuonna 2035 kiertotalouden edelläkävijyytemme edellyttämä ja jatkuvasti päivittyvä 

kiertotalousosaaminen, ja joka rakentuu vuoropuhelun sekä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin 

pohjalta.

Suomessa on maailman paras opettava henkilökunta. Kiertotalous läpäisee eri koulutusasteet ja 

opettajilla on taito vahvistaa oppimista ja osaamista kiertotalouteen liittyvistä tiedoista ja taidoista 

innostavasti ja tulevaisuusorientoituneesti.

Suomi on panostanut kiertotalouteen liittyvään osaamiseen eri koulutus- ja tieteenaloilla kuten tekniikan, 

muotoilun, rakentamisen, luonnontieteiden sekä liiketalouden aloilla. Suomi on tutkimuksen huippumaa ja 

houkutteleva kohde kansainvälisille kiertotalousosaajille. 

Suomi on uusien kiertotalousinnovaatioiden tuottaja ja hyödyntäjä. Kiertotalous on yritysten kilpailuetu ja 

liiketoiminnan ydintä. 

Suomessa panostetaan työelämässä olevien jatkuvaan oppimiseen. Kiertotalousosaamista on yrityksissä 

vahvistettu koko henkilöstön osalta. 

Visio tulevaisuudesta

#taloudenuusiperusta

#kiertotalousohjelma



• Suomen koulutusjärjestelmä panostaa merkittävästi kiertotalouden edellyttämään uuteen osaamiseen ja sisällyttää kiertotalouden 

talousjärjestelmämme uutena perustana kautta linjan eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin ja tutkintojen perusteisiin. 

• Ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut nostavat strategiseksi painopistealueekseen muutoksen lineaarisesta taloudesta 

kiertotalouteen. Korkeakoulut lisäävät kiertotalousosaamisen opettavan henkilöstön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen keskiöön. 

• Yritykset, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut TKI-toimijat vahvistavat kiertotalouteen liittyvää 

yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä panostavat tutkimukseen ja kehittämiseen sekä uusien innovaatioiden syntymiseen. 

• Elinkeinoelämä ja koulutusjärjestelmä yhdessä systematisoivat kiertotalouden osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityön 

sekä kehittävät osaamisen uudistamisen polut työuran eri vaiheisiin. Yritykset panostavat kiertotalousosaamisen kasvattamiseen 

koko henkilöstön osalta ja huomioivat osaamisen kiertotaloussuunnitelmissaan. 

• Vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat panostavat kiertotalousosaamisen vahvistamiseen 

liittyvien ohjelmien, toimintamallien ja viestinnän kehittämiseen, toteutukseen ja levittämiseen.

• Tuemme kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen kasvattamista perustamalla kira-alan muutososaajien verkoston. 

Tavoitteena on nopeuttaa uusien teknologioiden ja toimintamallien käyttöönottoa, ja samalla käynnistää alan ympäristökuormituksen 

väheneminen. Verkosto vastaa kira-alan hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviin tarpeisiin mm. luomalla uusia toimintamalleja ja 

digitaalisia ratkaisuja sekä kehittämällä osaamista ja TKI-toimintaa. Lisäksi ehdotamme, että kiertotalous tuodaan kira-alan 

koulutuksen ytimeen alan koulutusohjelmissa ja jatkuvan oppimisen kautta kaikille toimialalla toimiville.

Toimenpide-ehdotukset

#taloudenuusiperusta

#kiertotalousohjelma



Panostukset kiertotalousosaamiseen ovat pitkälle tulevaisuuteen 

kantavia investointeja ihmisten hyvinvointiin, suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja taloudelliseen menestykseen. 

(Kiertotalousohjelma)

Kiitos!


