
n. 30 %

Lähteet: 
https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/09/Sufficiency-in-climate-poli-
cy_2020-09-25.pdf 
https://www.kestavyyspaneeli.fi/blog_post/rajat-kulutukselle/ 
https://www.globalis.fi/Tilastot/co2-paeaestoet-per-asukas

Plastics Europe - Plastics - the Facts 2020 
Center for International Environmental Law: Plastic and Climate: The Hidden Costs of a Plastic 
Planet.
Oxfam 2020: Time to Care – Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. 
Methodology note.

Muovijätteen hyödyntäminen EU:ssa 

Murheenkryyni 
muovi
Muovin suosio materiaalina kuvaa myös kulutustottumusten 
muutosta. Muovin tuotanto kasvoi maailmanlaajuisesti 1,5 
miljoonasta tonnista 359 miljoonaan tonniin vuosina 1950–2018. 

Se tarkoittaa myös muovijätteen määrän valtavaa kasvua. Muovin 
vähäinen kierrätys rasittaa ympäristöä ja taloutta. On arvioitu, että 
95 % muovisista pakkausmateriaaleista menettää taloudellisen 
arvonsa kertakäyttöisyyden ja vähäisen kierrättämisen vuoksi. 

Muovin valmistamisen ja polttamisen arvioidaan aiheuttaneen 
yli 850 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2019. 
Vuoteen 2050 mennessä päästöt saattavat kasvaa 2,8 miljardiin 
tonniin, ellei kierrätykseen kiinnitetä enemmän huomiota. 
Mikromuovi, eli pienikokoinen muovijäte, tunkeutuu mm. 
vesistöjen kautta eläimiin, luontoon ja ihmisiin.

Kuluttamisella on jälkensä 
Maailmantaloudessa tavarat ja palvelut tekevät pitkiä matkoja: noin puolet suomalaisen 
kuluttajan aiheuttamista ilmastopäästöistä tuotetaan ulkomailla. 

Ihmisen aiheuttamat päästöt kasvavat tulojen noustessa. Halu ostaa uutta ja enemmän on 
suunta, josta pitäisi pystyä kääntymään kohti kestävämpää kuluttamista. Parempia valintoja 
tulisi suunnitella siten, että ihmisten olisi helppoa ja järkevää suosia niitä arjessaan. 

• Korjauspalveluita tulisi olla helpommin saatavilla. 
• Kestävät palvelut tulisi tunnistaa ja verifioida, minkä jälkeen ne voitaisiin vapauttaa  

arvonlisäverosta tai niiden käyttöön voitaisiin soveltaa muita etuja. 
• Kulutusta voitaisiin pyrkiä hillitsemään hiili-intensiivisten tuotteiden kielloilla,  

tulleilla, veroilla tai mainonnan rajoituksilla.
• Markkinointia tulisi selkiyttää. Perustelemattomat ympäristöväittämät hämäävät  

ihmisiä, jotka yhä useammin haluavat tehdä vastuullisia valintoja.  
• Vastuullisen sijoittamisen ja säästämisen mahdollisuuksia tulisi olla  

paremmin saatavilla 

Kotitaloudet tuottavat Suomessa 66 % kulutusperusteisista päästöistä. Osuutta voidaan 
pienentää esimerkiksi huonelämmön alentamisella, veden kulutuksen vähentämisellä ja ener-
giatehokkuuden parantamisella. 

Hiilijalanjälki muodostuu:

Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden (tonnia): 

Vuosi Suomi Intia Qatar Kiina

1972 9,52 0,37 82,64 1,08

2002 12,20 0,90 43,07 2,97

2018 8,04 1,80 32,42 7,41

Pakkaukset ja 
pakkausmateriaalit

39,6 % 

Rakennukset 
ja työmaat

20,4 % 

Elektroniikka ja
elektroniset laitteet

6,2 % 

Kotitalous, urheilu ja 
vapaa-ajan välineet

4,1 % 
Maatalous

3,4 % 

Kulkuvälineet

9,6 % 

Muut

16,7 % 

Muovin 
käyttö 
EU:ssa

42,6 %
Energian 

talteenotto

24,9 %
Kaatopaikka

Tavarat ja palvelut Ravitsemus Asuminen Liikenne 

Perustarpeiden oikeudenmukainen toteutuminen takaa vakaammat olosuhteet ja ehkäisee 
konflikteja. Tarpeet voivat vaihdella eri kulttuureissa ja eri aikoina. 

Kestävämmän tulevaisuuden vuoksi on tärkeää pohtia mitkä ovat välttämättömiä tuotteita 
tai palveluita ja mitkä luokitellaan tarpeettomiksi. Perustarpeet ovat ihmisille tärkeimpiä. 
Lentomatkustus, liha, kosmetiikka, suuret asunnot ja suuret autot ovat esimerkkejä neuvo-
teltavissa olevista tarpeista. 

Ihmisten onnellisuutta lisääviä asioita ovat perhe, työ ja ystävät sekä riittävä taloudellinen turva, 
mutta vain hyvin harvoin jatkuvasti kasvava omaisuus.

Tarpeet luovat kulutusta 
Ihmisen kulutustottumukset eivät ole suoraan yhteydessä ihmisen tarpeisiin. Ne ovat myös symbolisia, 
osa identiteetin muodostumista ja keino osoittaa oma statuksensa. Tieto ja ymmärrys ympäristövai-
kutuksista eivät automaattisesti johda ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen.  

Maailman varallisuus on hyvin keskittynyt. Rikkain kymmenys omistaa 81,7 % maailman varallisuudesta 
ja heistä kaikkein varakkain prosentti peräti 45 % (2019)

Teoria ihmisen tarpeista perustuu ajatukseen kaikkia ihmisiä koskevista perustarpeista. Niitä ovat 
sosiaalinen osallistuminen, terveys ja itsenäisyys. Perustarpeiden toteutuminen edellyttää  

• riittävästi ruokaa ja vettä 
• lapsuuden ajan turvaa 
• turvallista kotia ja elinympäristöä 

• vaaratonta työympäristöä 
• mahdollisuutta terveydenhuoltoon  
• pääsyä koulutukseen.  

n. 25 % n. 20 % n. 25 %

32,5 %
Kierrätys

Kestävä ja oikeuden- 
mukainen talous


