Kiertotalousmittarit ohjaavat
kestävämpiin valintoihin
-webinaarisarja
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Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Kiertotaloudella kohti kestävää
tulevaisuutta – kiertotalousmittarit
suunnannäyttäjinä
Ohjelma 10.12.2020 klo 9–11:
• Linjat aukeavat hyvissä ajoin yhteyksien testaamista varten
• Tilaisuuden avaus, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus SYKE
• Miten kotitalouksien kierrätys on kehittynyt? Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Seurantatietoa kuntaseuduilta. Kiertotalouden jätemittareiden seuranta edelläkävijäkuntien seuduilla alkoi vuonna 2016.
Miltä suunta näyttää vuonna 2019?

• Lisääkö kiertotalous hyvinvointia? Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Ensimmäisiä kiertotalouden sosiaalisia indikaattoreita. Kiertotaloudella on merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Millä
mittareilla voidaan seurata kiertotalouden etenemistä ja vaikutuksia ihmisten arjessa eri puolilla Suomea?

• Kommenttipuheenvuoro: Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja, Jyväskylän kaupunki
• Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus
Aineistojen käytön mahdollisuudet ja haasteet. Tilastot tarjoavat mahdollisuuksia kiertotalouden mittaamiseen, mutta data
ei taivu kaikkeen.
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Miksi kiertotaloutta pitää mitata?
• Jotta tiedetään, mihin suuntaan tilanne on
kehittymässä

•
•
•
•
•
•

Toimenpiteiden suunnittelu

Alueelliset päätökset ja investoinnit
Poliittisten ohjauskeinojen suunnittelu

Talous

Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen

Otetaan opiksi siitä, mikä toimii
Kansainvälinen vertailu voi olla kiinnostavaa,
mutta vielä tärkeämpää on ymmärtää omaa
Ympäristö
kehityskulkua ja tehdä siitä oikeita johtopäätöksiä
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Kestävä kehitys on tasapainoilua
tärkeiden tavoitteiden välillä
• Kestävää kehitystä kuvataan
tilanteeksi, jossa on saavutettu
irtikytkentä hyvinvoinnin ja BKT:n
sekä resurssien käytön ja
ympäristövaikutusten välillä.

• Kehitys on kestävällä pohjalla, kun
hyvinvointi paranee yhtä aikaa
materiaalittoman taloudellisen kasvun
kanssa.

Lähde: UNEP 2011
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Kestävässä hiilineutraalissa kiertotaloudessa
jätteet, päästöt ja luonnonvarojen käyttö
vähenevät vaikka BKT kasvaa

TUULI MYLLYMAA, SYKE

Mitä odotuksia päivältä?
Miten kotitalouksien kierrätys on kehittynyt?
Lisääkö kiertotalous hyvinvointia?

Jyväskylän kaupungin kommenttipuheenvuoro

Näkyykö kiertotalous tilastoissa?
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