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Vuoden 2022 FRUS-tapahtuman teemana oli vastuullisuus. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun 

lisäksi tapahtuma herätteli ajattelemaan, mikä on meidän vastuumme tulevaisuudesta? Tilaisuuteen 

oli mahdollisuus osallistua paikan päällä sekä etäyhteydellä. 

 

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi avasi tilaisuuden. Forssa on ollut järkivihreä kaupunki jo 

pitkään. Järkivihreys ollut vahvasti mukana Forssan yritys- ja kaupunkistrategiassa. Järkivihreyttä aja-

tellaan laajana teemana, jonka alle sopii mm. kiertotalous, kierrätys, cleantech sekä teolliset symbi-

oosit.  

 

Tilaisuuden avaussanojen jälkeen innovaattori Pekka Ketola puhui uusien keksintöjen ja innovaati-

oiden kehittämiseen liittyvistä vaiheista ja asenteista. Hän korosti, että myös kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseen liittyy vaikeuksia, mutta ennen kaikkea uskomattoman suuria mahdollisuuksia. Ketola 

mainitsi, että hyvin tyypillisesti uusia asioita ja innovaatioita vastustetaan ja epäillään. Tämä aiheuttaa 

haastetta myös päätöksentekoon ja hidas-

taa uuden teknologian käyttöönottoa. Ke-

tolan mukaan innovaatiotyössä tärkeää on 

kuitenkin jatkaa eteenpäin, vaikka ei tark-

kaan tiedetä, mitä on odotettavissa. Jotta 

innovaatioita voidaan toteuttaa, tarvitaan 

”hidasta” ajattelua ja pohdintoja, mikä voisi 

toimia vaikka 10 vuoden päästä. Ennen lo-

pullista muotoa, innovaatio vaatii kokeiluja 

ja välimuotoja. Valmista ei voi tulla kerralla. 

  Kuva innovaattori Pekka Ketolan esityksestä 

 

PANEELIKESKUSTELU 

Paneelikeskustelussa olivat keskustelemassa Pekka Ketola (innovaattori), Mikko Hormio (tuotteista-

misjohtaja Profinder), Jukka Pulkkinen (HAMK SMART – tutkimusyksikön johtaja) sekä Nina Lehtinen 

(toimitusjohtaja Yaskawa Oy). Keskustelussa nousi esille, että Suomi on teollisuusrobotiikan kehittä-

misen huippuosaaja. Esimerkiksi jätteiden automaattinen lajittelu tekoälyn avulla aloitettiin vuonna 

2007 ja nyt pitkän kehitystyön tuloksena innovaatio on toiminnassa käytännön tasolla. Paneelikes-

kusteluissa kerrottiin, että Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat saaneet innovatiivisia 
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lopputyön aiheita biotalouden osalta. HAMK haluaakin kehittää yritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä 

tehtävää tutkimus- ja kehitystoimintaan, jonka ajatuksena on olla yrityskeskeistä.  

 

Metan yhteiskuntasuhdejohtaja Aura Salla avasi esityksessään Metan visioita virtuaalitodellisuu-

teen perustuvasta metaversumista sekä yhtiön ekologisista tavoitteista. Salla kertoi esityksessään 

myös Metan toimista turvallisuuden eteen. Hänen mukaansa Metan alustojen käyttöön liittyy paljon 

EU-lainsäädäntöä ja Metalle alustojen turvallisuus on tärkeää, jotta kaikki voivat käyttää esimerkiksi 

Facebookia turvallisesti.  

Sallan mukaan metaversumi on vielä monille vieras käsite ja tarvitaan vielä paljon ymmärrystä lisää, 

jotta sitä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa tehokkaasti. Internet ja mobiiliteknologia on 

muuttanut maailmaa jo paljon ja metaversumi muuttaa sitä varmasti lisää. Metaversumi on eräänlai-

nen laaja irrallinen todellisuus – 3D kokemus. Se yhdistää virtuaalista todellisuutta ja oikeaa todelli-

suutta. Metaversumi rakentaa uusia mahdollisuuksia mm. tapaamisille ja yhdistää ihmisiä pitkien 

matkojen päästä lentämättä toisten luo. Lisäksi vierailut tietyissä paikoissa voisi tapahtua metaversu-

missa. Esimerkiksi museoissa ja konserteissa voisi tulevaisuudessa käydä virtuaalisesti. Tästä voi olla 

iso hyöty mm. oppimisessa ja koulutuksessa. Metaversumi mahdollistaisi tulevaisuudessa myös mm. 

tavaroiden lainaamista helpommin Salla visioi.  

Meta kehittää tällä hetkellä metaversumia yhteistyössä esimerkiksi teollisuuden, autovalmistajien, 

taide-/kulttuuritoimijoiden, arkkitehtien ja tanssijoiden kanssa. Kiertotaloutta Meta huomioi nyt mm. 

laitteistojen kierrätyksessä ja tavoitteena on zero waste. Lisäksi datakeskukset toimivat mm. uusiutu-

valla energialla. Kiertotalous ja siihen liittyvä teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Salla arvioi, että 

alalla työvoiman tarve tulevaisuudessa tulee olemaan iso. Kaikki pitää saada pysymään mukana ke-

hityksessä ja teknologian käytössä.  

 

PANEELIKESKUSTELU 

Aura Sallan esityksen jälkeen käytiin samasta aiheesta paneelikeskustelua. Keskustelijoina olivat Aura 

Salla, Saara Särmä (yhteiskunnallinen keskustelija, YTT), Jari Anufrijeff (toimitusjohtaja, verkkokaupan 

edelläkävijä) ja Riitta Mettomäki (käyttäytymisen muotoilun ja pysyvien tapojen muutoksen asian-

tuntija). Paneelissa nousi esiin mm. sosiaalisen median käyttöön liittyvä turvallisuus sekä se, miten 

tulevaisuudessa taataan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet ja taidot käyttää koko ajan kasvavaa sosi-

aalista mediaa.  

Turvallisuuden eteen tehdään parannuksia kokoa ajan, mutta sosiaalisen median käytössä myös jo-

kaisella yksilöllä on vastuu ja mahdolliset riskit tulisi tunnistaa. Panelistit pohtivat myös metaversumin 

vaikutuksia mm. tunnistautumiseen ja yksilön suojaa uhkaaviin riskeihin ja sitä, miten niihin varaudu-

taan. Sosiaalisen median käytön ja uusien alustojen lisääntymisen myötä tulee myös pohtia, kuinka 

taataan, että kaikki pysyvät mukana kehityksessä, sillä digitaaliset taidot eivät ole kaikilla yhtä hyviä. 

Lisäksi tulee pohtia, miten kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet hankkia tai käyttää sosiaalisen me-

dian käyttöön tarvittavia laitteita.  
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Toimitusjohtaja Tessa Clarke esitteli kehittämäänsä OLIO-ruokahävikkissovellusta. OLIO on alusta, 

jonka avulla saadaan vähennettyä merkittävästi ruokahävikkiä. Clarke kertoi, että kolmasosa ruuasta 

päätyy tällä hetkellä jätteeksi ja hävikkiruoka onkin merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. 

OLIO-sovelluksen avulla viimeistä käyttöpäivää lähestyvä ruoka voidaan laittaa jakoon ja päätyy hyö-

tykäyttöön.  OLIO-sovelluksen pilotointi aloitettiin vuonna 2015 ja nyt se on saavuttanut 5,7 miljoo-

naa käyttäjää. Ruokajätteen vähentäminen on yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen hillinnässä yhdessä 

muiden toimenpiteiden lisäksi.  

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtikuja kertoi jätteiden uudelleen 

käytöstä sekä uusiokäytöstä. Jätteiden udelleen käyttö on jäänyt melko pieneksi, koska se ei sovellu 

kovin helposti teolliseen mittakaavaan. Lehtikuja kommentoi, että rahoitus ja investoinnit ovat oh-

jautuneet jätehierarkian loppupäähän. Jätteiden uudelleen käyttö vaatii suurta muutosta, jota tällä 

hetkellä kaivataan. Lehtikuja toteaa, että ekologisesta näkökulmasta uutta tuotantoa ei tarvittaisi. Li-

säksi uudelleenkäytöllä on sosiaalis-kulttuurinen näkökulma, joka tuo toimijoita yhteen ja vähentää 

taloudellista eriarvoisuutta. Nykyään tavaroista uudelleen käytetään vain noin kaksi prosenttia, vaikka 

mahdollisuus olisi tuoteryhmästä riippuen 15-50 %. Uudelleen käytöstä on hyvin vähän tutkimustie-

toa ja rahoitusta tähän tarvittaisiin enemmän. EU:ssa ei ole asetettu uudelleen käytön tavoitteita. 

Uudelleen käytön edellytyksenä ovat laadukkaat ja pitkäkestoiset tavarat. 

 

Arman Alizad on matkustanut paljon ja tehnyt matkoistaan myös vaikuttavia tv-ohjelmia, joissa tuo-

daan esiin mm. epäkohtia liittyen ympäristön saastumiseen eri puolilla maailmaa. Esityksessään hän 

puhui matkoilla tekemistään havainnoista kiertotalouden epäkohdista ja niiden vaikutuksista luon-

toon ja eri kansojen elinympäristöön. Iso ongelma luonnolle on valtava jätteiden määrä maailmassa 

ja niiden hallinta ja käsittely eri puolilla maailmaa on vielä hyvin puutteellista. Alizadin mukaan maa-

ilman ongelmia aiheuttaa monissa maissa koulutuksen puute ja se, että ihmiset eivät ymmärrä toinen 

toisiaan.  

Erityisesti muovi ja yksittäispakattujen tuotteiden määrä on suuri. Muovijätteet ja ylipäätään jätteen 

määrä luonnossa uhkaa jo tiettyjen kansojen elintilaa ja normaalia elämistä. Se vaikuttaa myös mm. 

kalojen määrään. Suurin osa muoveista päätyy meriin jokia pitkin. Alizad pohti, että meillä täällä Suo-

messa on varaa valita esim. erilaisten pakkausten välillä, joten meidän pitäisi hyödyntää tuo mahdol-

lisuus ja kantaa osamme vastuullisuudesta. Köyhemmillä alueilla ei ole moniallakaan varaa tehdä sa-

manlaisia kestävämpiä valintoja. Maailmanlaajuisesti lainsäädännöllä ja yrityksillä on tämän kautta 

tärkeä rooli asioiden muuttamisessa ja vastuu pitäisi muistaa kantaa.  


