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KIERTOTALOUS MITÄS SE ON?



SYYT? MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN?

TUHLAUS TUOTANTO
LUONNONVAROJEN YLIKULUTUS

BIODIVERSITEETIN TUHOUTUMINEN 
ILMASTONMUUTOS / LÄMPENEMINEN

SOSIAALINEN KESTÄMÄTTÖMYYS



KIERTOTALOUS ON PALJON MUUTAKIN KUIN 
KIERRÄTYSTÄ JA LAJITTELUA!



Kuva: 
metrovanco
uver.org



KIERTOTALOUS TUO MUKANAAN 
KOLME SUURTA MUUTOSTA



1. TUOTANTOMALLIEN UUDISTUS



NYKYINEN TILANNE?
- Globaali materiaalien ja resurssien globaali kokonaiskäyttö on lähes 93 miljardia tonnia.
-  1 777 862,74 TITANICIA !!!
- Peräti 56,8 miljardia tonnia resursseja on käytössä vain alle vuoden, ennen kuin ne 

heitetään pois.
- Kiertotalous-aste eli uudelleen käyttöaste on vain 9% 
- Maailmantaloudessa on siis 91 prosentin kiertotalous vajaus. Aukon voisi paikata 

muuttamalla talous lineaarisesta kiertotalouteen ja ottamalla käyttöön kestävän 
kulutuksen ja tuotannon malleja.











2. TULOJEN JAKAUTUMISEN UUDISTUS



NYKYINEN TILANNE?
- Maailmassa on 182 biljoonaa euroa yksityistä varallisuutta
- Miljonäärit omistavat siitä puolet 
- Suomen osuus maailman yksityisestä varallisuudesta on pieni, vain 0,35 

biljoonaa
- Suomessa miljonäärien hallussa on vajaat 40 prosenttia yksityisestä 

varallisuudesta

- MIKÄ JOHTAA TÄHÄN ?
- MITKÄ ARVOT OHJAAVAT TÄTÄ TOIMINTAA?







3. ARVOPOHJA UUDISTUS JA KESTÄVÄ 
KEHITYS



REMAKEN ARVOT
 Rehellisyys – johtaa kykyyn toimita avoimesti

Avoimuus – Herättää luottamuksen itseen ja muihin
Luottamus – mahdollistaa itsensä hahmottamisen
Itsetietoisuus – tuottaa halun laajentua ja kehittyä

Laajentuminen – synnyttää innovaatioita
Innovatiivisuus – luo kyvyn myös uudelleen oivaltaa

Uudelleen oivallus – auttaa ymmärtämään eettisen toiminnan
Eettisyys – tuottaa halun toimia mahdollisimman ekologisesti

Ekologisuus – Sisältäen kaikki aiemmat askeleet ovat yhtä kuin
Kestävä kehitys

Remaken toimintamallit perustuvat voimakkaasti kahden perustajansa suhteellisen tiukalle 
eettiselle ja henkiselle arvopohjalle kuitenkaan sitoutumatta mihinkään erityiseen kantaan. 
Tämä kuitenkin vaikuttaa edelleen kaikkeen Remaken toimintaan ja se on myös ollut syynä 

sille, että Remaken konsepti on saanut ja saa edelleen osakseen paljon positiivista 
huomiota. Remakella on selkeä yhteiskunnallinen sanoma ja se seisoo vakaasti oman 

ideologiansa takana.





Aitous Saavutus Seikkailu Viranomainen 
Autonomia Saldo Kauneus Rohkeus 
Myötätunto Haaste Kansalaisuus Yhteisö 
Pätevyys Osallistuminen Luovuus Uteliaisuus 
Päättäväisyys Oikeudenmukaisuus Usko 
Maine Ystävyyssuhteet Hauskuus Kasvu 
Onnellisuus kestävyys ilo rakkaus toivo 
sisu….


