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Mikä on Toimisto2030 Oy?

Kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto.

   Vastuullisuus
   Tulevaisuustaidot
   Palvelumuotoilu

yritysten ja yhteisöjen kestävän yhteistyön tueksi.

Silja Huttunen
Oivalluttaja & CEO
sosiaalipsykologi (VTM), palvelumuotoilija, tulevaisuustaajuus-valmentaja

& asiantuntija- ja yritysverkosto

http://www.toimisto2030.fi/




https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf


UUDISTUMINEN
Mitä nämä ratkaisut meidän kohdalla olisi? 

ASIAKASYMMÄRRYS
Mistä saamme tietoa siitä, mikä asiakasta kiinnostaa?

YRITYSYHTEISTYÖ
Kuka niiden tekemiseen osallistuu? 

Miten palvelumuotoilu auttaa
kiertotaloussiirtymässä?



MUKAVA TAVATA!

Kirjoita padletil le:  

Mikä sinua tässä valmennuksessa kiinnostaa?
Sanoita ajatukset ja odotukset





KIERTOTALOUS

KESTÄVYYSMURROS

KESTÄVÄ KEHITYS

VASTUULLISUUS



IPCC
 

1 , 1  astetta
1,5 astetta
2,7 astetta



Meillä on kiire.  Meil lä on älytön, kova kiire.

On aika muuttaa kaikki luonnonvaroja hyödyntävät
arvoketjut kestäviksi .

-  Vuorineuvos Reijo Karhinen



Sitra arvioi Suomelle kiertotalouden parissa 
vuosittaista 3 miljardin 
kansantalouden kasvupotentiaalia 
vuoteen 2030 mennessä:

"  Suomi voi ol la kokoaan suurempi raivaamalla ti laa
kiertotalouden edelläkävijäratkaisuil le kaikkialla
maailmassa. "

https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/#mista-on-kyse


VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA=
KILPAILUETUA



"Kestävä kehitys on matkailussa parhaimmillaan kilpailuetu

vähintään se on kilpailukykyä

 ja pahimmillaan, jos kestäviä ratkaisuja ei huomioida, se on
kilpailuhaitta."

Hanna-Leena Pesonen, Lapin Liitto, kestävän matkailun kehittäjä ja
ennakoinnin asiantuntija



 

YRITYKSEN ROOLIT VASTUULLISUUSTYÖSSÄ 

Muutoksen jalkauttaja

Ratkaisujen tuottaja

Ajatusjohtaja

Kulttuurin rakentaja



Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta
julkaistiin vuonna 2016 - Suomessa.

Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035
mennessä. EU vuoteen 2050 mennessä.

Kiina 2060. Intia 2070.

Kiertotalous koskettaa
meitä kaikkia



Käsillä oleva
kestävyysmurros

edellyttää siirtymän
kiertotalouden

liiketoimintamalleihin

Entinen tapa tehdä tulosta ei kanna enää hedelmää.
Asiakkaalle tarjotaan ratkaisuja tuotteiden sijaan. 

Lähde: Sitra: Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0













https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf








Luonto ei millään tavalla ole rakentunut näiden
ihmisten rakentamien hall intohäkkyröiden mukaisesti .  

Kiertotalous on vaihtoehto l ineaaritaloudelle - ei
kierrätystä l ineaaritaloudessa.

Yritysten rooli  on toimia ratkaisujen luojana.

-  Vuorineuvos Reijo Karhinen



YRITYS
KESTÄVYYSMURROKSESSA

Oivallus 1: 
Ei tarvitse muuttaa kaikkea heti

Oivallus 2: 
Kukaan ei tiedä oikeita vastauksia

Oivallus 3: 
Ratkaisut löytyvät  yhteistyössä



Kiertotalouteen siirtyminen on vasta alkua. 
Agenda2030 on lupaus kestävästä tulevaisuudesta

Agenda2030 kartturina kestävään l i iketoimintaan sekä
kestävän kehityksen hankkeistus ja rahoitushaku
yrityksil le.





https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf


PS. INSPIRAATIOKSI:

Luonto kykenee palautumaan kun
sil le annetaan mahdollisuus

Prisma: Luonnon aikakausi | TV | Areena | yle.fi

https://areena.yle.fi/1-50621085


Ollaan yhteydessä!

Silja Huttunen
silja@toimisto2030.fi
p. 0440-362836
Linkedin

www.toimisto2030.fi/
www.instagram.com/toimisto2030.fi 
www.facebook.com/toimisto2030/
www.linkedin.com/company/toimisto2030

https://www.linkedin.com/in/shuttunen-socialpsychologist/
http://www.instagram.com/toimisto2030.fi
http://www.linkedin.com/company/toimisto2030

