GLOBAALISTI:
•
Yli 4 miljardia ihmistä, joista yli 90 prosenttia asuu kehittyvissä maissa, elää yhä ilman internetiä. Tämän digitaalisen kuilun kaventaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa kaikkien
tasapuolinen tiedonsaanti ja näin kiihdyttää innovaatioita ja yrittäjyyttä.
•
Perus infrastruktuuri kuten tiet, informaatio – ja viestintäteknologia, sanitaatio, sähkö sekä
vesi ovat vähäisiä vielä monissa kehittyvissä maissa.
•
Kehittyvissä maissa, vain noin 30 prosenttia maataloudentuotannosta käy läpi teollisen prosessin. Kehittyneissä maissa taas 98 prosenttia tuotannosta viedään teolliseen prosessiin.
Tämä esittää kuinka paljon maataloutta olisi mahdollista hyödyntää kehittyvissä maissa!

TAVOITE 9.
KESTÄVÄÄ
TEOLLISUUTTA,
INNOVAATIOITA JA
INFRASTRUKTUUREJA

SUOMESSA:
•
Suomi on innovaatioiden ja uuden teknologian kehittämisen yhteiskunta. Meillä on hyvät
edellytykset antaa tukeamme globaalisti innovaatioille ja perusinfrastruktuurin rakentamiselle.
•
Suomi on resurssi-intensiivinen talous, jossa kulutetaan paljon materiaa. Kulutustottumuksia tulisi saada kohtuullisemmaksi ja energian ja luonnonvarojen kokonaiskulutusta tulisi pienentää.
•
Kestäviä investointeja alueelliseen infrastruktuuriin ja innovaatioihin edustavat esimerkiksi julkinen liikenne, uusiutuva energia sekä tieto – ja viestintäteknologia. Julkisen liikenteen
saatavuus Suomessa vaihtelee alueittain paljonkin. Edelläkävijäkaupungeissa kuten Helsingissä tarkoituksena on lisätä sähköisen ja biokaasukäyttöisen energian määrää julkisessa liikenteessä. Toisilla alueilla taas julkista liikennettä ei ole juuri ollenkaan tarjolla.
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RAKENTAA KESTÄVÄÄ INFRASTRUKTUURIA
SEKÄ EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ TALOUTTA JA
INNOVAATIOITA

TAVOITTEENA:
Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen
ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi
panostamalla sen edulliseen ja
yhtäläiseen saantiin kaikille.
Edistää laajamittaista ja
kestävää teollistumista ja
merkittävästi teollisuuden
osuutta työllistäjänä.

Kestävät investoinnit infrastruktuuriin sekä innovaatioihin ovat
oleellisia talouskasvun ja kehityksen edistäjiä. Voimavarana on
tukea paikallista osaamista, innovaatioita ja yrittäjyyttä. Infrastruktuurin ja tiedonsaannin kehittämisen tulee ensisijaisesti vähentää
eriarvoisuutta ja olla kaikille saavutettavaa ja kestävää. Yhtäläinen ja universaali tiedon saatavuus tuo ihmisten potentiaalin
yhteiskuntien käyttöön.
Maailma väestöstä yli puolen asuessa kaupungeissa, julkinen liikenne, uusiutuva energia, uusien teollisuusalojen kasvu sekä
tieto -ja viestintäteknologia ovat tärkeitä! Investoinnit tutkimustyöhön ja innovaatioihin sekä kestävään teollisuuteen on tärkeitä
keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi. .

”Changes call for innovation,
progress”

and innovation leads to
-Li Keqiang

LIIKUNNAN VOIMA:
Liikuntateknologia on vakiinnuttanut asemansa liikunnan maailmaan, kuntourheilusta huippu-urheiluun sekä liikunnanopettamisen tukemiseen ja omatoimisen liikunnan harjoittamiseen. Monet liikunnan teknologiset innovaatiot mahdollistavat tiedon ja taidon skaalaamisen aivan uudelle tasolle,
ja useamman ihmisen saataville. Perinteisiä liikunnan toteuttamistapoja on jo murrettu. Esimerkiksi
erilaiset verkossa tapahtuvat tuntiohjaukset ja kurssit tuovat liikuntapalvelut kuluttajalle minne vain
ja milloin vain.
Teknologisten innovaatioiden myötä myös kuva kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kansan keskuudessa on kasvanut. Liikunnallinen elämäntapa käsittää monipuolisen liikunnan lisäksi terveelliset
ruokailutottumukset, riittävän unen ja palautumisen sekä henkisen hyvinvoinnin ja valmennuksen.
Nämä olivat ennen vain valmennettujen huippu-urheilijoiden etuuksia, nykyisin tieto ja valmennus
on tarjolla kenelle tahansa erilaisten hyvinvointi-innovaatioiden kautta! Tämä on ollut hieno muutos
hyvinvoinnin skaalaamisessa suuremmalle yleisölle. Haasteena on kuitenkin, kuinka ihmiset saadaan
sitoutettua toimintaan ja hyödyntämään käytäntöön saatavilla olevaa tietoa. Juuri tämän haasteen
takia, mitkään teknologiset innovaatiot eivät pysty täysin korvaamaan suorassa vuorovaikutuksessa
tapahtuvaa ohjausta/valmennusta.
YHDESSÄ MAALIIN:
Teollisuus vaikuttaa elämäämme ja hyvinvointiimme monella tavalla. Kun teollisuuden kehittyminen
tehdään kestävästi, vaikuttaa se myös ympäristöön positiivisesti. Ostopäätöksillä ja ostamatta jättämisellä kuluttajat voivat vaikuttaa markkinoihin ja edistää vastuullista tuotantoa. Suosi kulutuksessasi standardeja ja sääntelyitä, jotka osoittavat yhtiöiden ja start-upien toiminnan olevan kestävää.
Kun tuotteiden eettisyys kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän, tulee eettisestä tuotannosta yritysten
kilpailuvaltti. Yhdessä vastuullisesti kuluttamalla myös yhteiskunta ja teollisuus muuttuu kestävämmäksi.

