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Donitsimalli & 
Pirkanmaan liitto

1. Laaja näkökulma ilmasto- ja 
kiertotaloustyöhön

2. Hyvä pohja eurooppalaiselle 
yhteistyölle

3. Osaksi indikaattoreitamme

4. Ehkäpä apuna strategioiden 
uudistamisessa



Sektoraalisesta ilmasto- ja kiertotaloustyöstä 
donitsiajatteluun

Suomalaisten materiaalinen jalanjälki on maailman 
suurimpia

Pirkanmaalla toimenpiteet eivät riitä hiilineutraalisuus 
tavoitteen saavuttamiseen

Jakamispalveluita käyttävät varakkaat

Kiertotaloussa vahvistuu ajatus; ei pieniä parannuksia, vaan 
uudelleen ajattelua 



• 1. TEKNINEN LÄHESTYMISTAPA

- Yleinen Suomessa

- teolliset symbioosit, materiaali- ja energiatehokkuus, 
kierrätys, biokaasu, hiilineutraalisuustavoitteet, 

• 2. IHMISLÄHTÖINEN LÄHESTYMISTAPA

- Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja demokratian 
kehittäminen samalla kun siirrymme hiilineutraaliin 
yhteiskuntaa

- Yhteisöllisyys, mielekäs työ ja tekeminen

- Hiedanranta, Tehdas 108

• 3. HOLISTINEN LÄHESTYMISTAPA

- ns. transitio management

- Kestävän kehityksen tavoitteet



Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjuminen 
vaatii yhteiskunnallista muutosta

European Environment Agency, Hans Bruyminckx

On naiivia ajatella, 
että ilmastokriisissä 
on kyse teknisestä 
ongelmasta, johon 

on tekniset ratkaisut. 

On alettava 
ajattelemaan boxin 

ulkopuolelta. Se mikä 
on nyt marginaalissa 

on kohta uusi 
normaali.



EU:ssa nähdään, että ilmastotyön ytimessä on ihmisten hyvinvointi ja 
ihmiset ovat voimavara, joiden kanssa ilmastohaastetta ratkotaan  yhdessä 

It’s all
about the
people!

Carol Thomas, The Council of European Municipalitiens and Regions (CEMR)



Eurooppalainen näkökulma on ekologinen transitio 
- eli murros tai reilu siirtymä

EU ja Euroopan edelläkävijämaissa 

on laajennettu ilmasto- ja 

kiertotaloustyö yhteiskunnalliseksi 

transitioksi. 

Ekologinen transitio on 

Eurooppalainen tapa tehdä 

kokonaisvaltaista yhteiskunnallista 

murrosta. 



Ei pieniä parannuksia, vaan uudelleen ajattelua 
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Forrunners
have to 

take risks

Matti Nykänen 
tyrmäsi v-tyylin 
aktiiviaikoinaan



2020 ensimmäinen yrityksemme: 

Loimme eko-sosiaalisen kehityksen 

mittariston

-> Verkostomme kaipasi kehikkoa 

mittaristolle 

-> Tänä vuonna otamme donitsin 

kehikoksemme näille mittareille



INNOVAATIOTILANNEKUVA 2020
https://tieto.pirkanmaa.fi/inno/
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Digitaalisten palvelujen 
liikevaihto +2,7%; henkilöstö 

+3,3%; toimipaikat +4,9 %

Teollisuuden viennin arvo + 4,5 
% 

Kasvuyritysten määrä 
+ 17,3 % 

Arvonlisäys per työlliset 
henkilöt + 1,0 %

Ulkomaiset tutkijat + 28,7 % ja 
kansainväliset opiskelijat + 3,5 

%

Korkeakoulujen saama 
kansainvälinen rahoitus 

+ 5,1 %

Suomen akatemian 
korkeakouluille myöntämä 

rahoitus + 25,2 %

Korkeakouluista syntyneet 
keksintöilmoitukset ja yritykset

Digitaalisten palvelujen 
avoimet työpaikat  -18,3 %

https://tieto.pirkanmaa.fi/inno/


Periaatteet indikaattoreiden valintaan

• Tarkoituksenmukaisuus – data mittaa tavoitetta mahdollisimman 
hyvin

• Päämäärään tähtääminen – data mittaa tulosta, ei prosessia

• Alueellinen näkökulma – pitää saada Pirkanmaan tasoista tietoa 

• Jatkuvuus – dataa pitää olla saatavilla vuosittain myös tulevaisuudessa

• Luotettavuus

• Vertailtavuus – mahdollisuus vertailla Pirkanmaan tilannetta 
Suomentasolla ja ehkä Itämeren alueen toimijoiden kanssa



Mitä donitsimalli voisi tuoda uuteen
maakuntaohjelmaan?

EHYT

Hyvinvointi, työllisyys, 

kulttuuri, turvallisuus, 

yhteisöllisyys

KESTÄVÄ

Ilmastonmuutos, 

uusiutumattomat 

luonnonvarat, älykäs 

infra, kestävyys

SAAVUTET TAVA

Maankäyttö, yhdyskuntarakenne, 

asuminen, liikkuminen, 

vetovoima

VÄLKKY

TKI, liiketoiminta, tuotanto- ja 

toimintatavat,osaaminen






