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UUSI TIEDEKIRJA ESITTELEE UUSIUTUVAN ENERGIAN VISION VUOTEEN 2050

10 vuotta kestävän kehityksen opetusta

Tervetuloa KEKO-opintojen 10-vuotis- 
juhlaseminaariin ti 18.12. Turkuun!

Minne menet kiertotalous? TRY OUT! -hanke

Kolumnistina tutkimusvastaava Piia Nurmi: 
”Miten KEKO sai alkunsa?” 

2 3 4 Viimeisimmät julkaisut • Tulevaisuuden-
tutkimuksen opintokokonaisuus käynnistyy 
tammikuussa • Tulevaisuuspäivä 1.3.2019 • 
Maisteriohjelman haku on käynnissä

– Energia-aihe on uuden ilmastoraportin myö-
tä kevään eduskuntavaalien kuuma peruna. 
Energia-alan muutospaineissa tarvitaan yhteis-
kunnallista keskustelua ja ajatusmallien raviste-
lua. Lisäksi uusiutuvan energian vision ja käy-
tännön toimien välillä ammottaa valtava kuilu, 
kirjan kirjoittajat professori Sirkka Heinonen 
ja väitöskirjatutkija Joni Karjalainen sanovat. 

Aurinko- ja tuulienergian yleistymi-
nen vauhdittaa energiamurrosta
Uusi tietokirja kuvaa aurinko- ja tuulivoiman 
esiinmarssia, hajautuneen energiantuotannon 
tarinaa, ja jatkaa aikamatkaa tulevaisuuteen. 
Aurinkopaneelit maksavat enää yhden sadas-
osan niiden hinnasta 1970-luvulla. Maailmalla 
tuulisähkön tuotanto 10-kertaistui ja aurinko-
sähkön tuotanto 100-kertaistui kymmenessä 
vuodessa. 

Uusiutuvat energianlähteet, sähköistyminen 
ja vertaisyhteiskunnan periaatteet avaavat uu-
denlaisen päästöttömän vision. Uusi suuri säh-
köistyminen on mahdollisuus – mitä useampi 
sektori yhteiskunnassa voidaan sähköistää uu-
siutuvan energian avulla, sitä päästöttömämpää 
elämä on. 

Visio uusiutuvasta energiasta säh-
köistyneessä vertaisyhteiskunnassa
Kirjassa kuvataan, kuinka aurinkoenergia yhä 
kehittyy ja yleistynee kautta maan. Tuulisäh-
kön määrä Suomessa voi jopa 20-kertaistua ja 
energian varastointi lisääntyisi. Liikenteessä 
kulkisi eritoten sähköajoneuvoja ja sähköstä 
tuotettaisiin niin ruokaa kuin synteettisiä polt-
toaineita.

Tärkeään rooliin nousee energia-alaa muo-
vaava vertaisyhteiskunnan logiikka. Kansa-
laiset haluavat osallistua, kokeilla ja kritisoida 
uusia ratkaisuja. Kotitalouksien ja yritysten 
tuottamasta aurinko- ja tuulisähköön poh-

jaavasta energiasta tulee osa jakamistaloutta. 
Aurinkoenergian ja 3D-tulostimien avulla 
luodaan pienen mittakaavan vertaisteollista 
tuotantoa.

Tulevaisuusnäkökulma energia-alalla 
vahvistuu
Kirjan neljässä skenaariossa tarkastellaan uu-
siutuvan energian maailmaa. Skenaariot ovat 
nimeltään Radikaalit startupit, Arvovetoiset tek-
nojätit, Vihreät tee-se-itse-insinöörit ja Uusi tie-
toisuus. Niissä kuvaillaan, kuinka 
energiamurros voi vuoteen 
2050 mennessä läpäistä 
koko yhteiskunnan.

Uudenlainen logiik-
ka edellyttää toimintaa 
– vauhdissa ovat jo edel-
läkävijät ja visionääriset  
muutosjohtajat. Kirjassa 
kiteytyvät ennakointityön ja 
kymmenien energiatutkijoi-
den uraauurtavat tulokset 
Tekes-rahoitteisessa Neo-
Carbon Energy -tutkimus-
projektissa (2014–2017). 
Kirjasta laaditaan myös 
eritasoisia oppimateriaa-
leja. Hanketta rahoit- 
tivat STEK ry ja  
Sitra. 

Yhä useampi on kiinnostunut energiasta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Tuoreessa Sähköistyminen vertaisyhteis-
kunnassa – uusi tarina Suomen tulevaisuudelle -tietokirjassa otetaan uusiutuvien energialähteiden esiinmarssiin  
tulevaisuusnäkökulma.

Sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa – uusi 
tarina Suomen tulevaisuudelle -kirjan sähköi-
nen versio: https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/
julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_1-
2018.pdf

Suuri sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa 
-hanke: http://ty.fi/savays 

Neo-Carbon Energy -hankkeen loppuraportti: 
https://urly.fi/WDs 

Ilmoittaudu Uutta avointa energiaa -hankkeen 
verkkokursseille: http://uusiavoinenergia.fi

Kirjassa esitellään neljä muutosskenaariota tulevai-
suuden vertaisyhteiskuntaan ja uusiutuvan energian 
maailmaan. Kuva: Katja Makkonen ja Maiju Kolisoja.

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_1-2018.pdf
https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_1-2018.pdf
https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_1-2018.pdf
http://ty.fi/savays
https://urly.fi/WDs
http://uusiavoinenergia.fi
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TEKSTI   Sari Puustinen   

10 VUOTTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPETUSTA
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tarjoama Kestävän kehityksen koulutusohjelma (KEKO) voi tänään hyvin ja juhlii 10-vuotis- 
synttäreitään. Juhlavuoteen sopivasti KEKO edusti Suomea UNESCOn kansainvälisessä kilpailussa, jossa haettiin maailman 
parhaita kestävän kehityksen koulutuksen esimerkkejä. Juhlavuosi 2018 huipentuu 10-vuotisjuhlaseminaariin 18.12.2018.

Kanssaopettajat ja ohjausryhmä 
KEKOa vahvistamassa

KEKOssa on alusta asti sovellettu ”kään-
teisen luokkahuoneen” pedagogikkaa. Toisin 
sanoen opiskelijat lukevat itsenäisesti keke-te-
matiikkaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja 
esittelevät niitä fasilitoiduissa ryhmätapaami-
sissa. Artikkelit ovat valinneet eri ulottuvuuk-
sien asiantuntijaopettajat, jotka myös ovat 
keskustelemassa niistä. Pääpaino annetaan 
opiskelijoiden näkemyksille, mutta opettajat 
ovat apuna, jos eri tieteenalojen käsitteet tai 
teoriat eivät aukea lukemalla. 

Asiantuntijaopettajilla on tärkeä rooli KE-
KOn ydinkurssilla. Kutakin kestävyyden ulot-
tuvuutta on avaamassa oma asiantuntijaopet-
tajansa. Opettajia on vuosien mittaan ollut 
parikymmentä. Lukuvuonna 2018–2019 eko-
logista kestävyyttä opettaa FM Maria Tuo-
mi, sosiaalista kestävyyttä YTM Satu Husso,  
taloudellista kestävyyttä KTT Ville Lautta-
mäki ja kulttuurista kestävyyttä FT Katriina 
Siivonen.

Katriina Siivonen on ollut mukana KE-
KOssa alusta lähtien asiantuntijaopettajana 
ja nykyisin myös ohjausryhmän jäsenenä.  
On pitkälti hänen ansiotaan, että KEKO-
kurssilla kulttuurinen kestävyys on nostettu 
luontevaksi ja olennaiseksi kestävän kehi-
tyksen ulottuvuudeksi. Tämä ei ole itsestään 
selvää kaikkialla kestävästä kehityksestä kes-
kusteltaessa.     

KEKO ohjausryhmässä on jäseniä kai-
kista Turun yliopiston tiedekunnista ja sen 
tehtäviin kuuluu paitsi opiskelijavalinnoista 

päättäminen, myös kurssin 
monitieteinen kehittä-

minen. Ohjausryhmän 
vilkkaissa keskuste-

luissa vaihtuu myös 
ajankohtaista tietoa 
kestävyyteen liitty-
vistä hankkeista ja 
kysymyksistä yli-
opistolla.    

Kestävän kehityksen koulutusohjelma on kai-
kille Turun yliopiston opiskelijoille tarjotta-
va sivuainekokonaisuus. Se koostuu vuoden 
mittaisesta ydinkurssista (10 opintopistettä) 
sekä vapaavalintaisista, kestävään kehityk-
seen liittyvistä kursseista, joita eri tiedekun-
nat ja myös muut yliopistot ja organisaatiot 
järjestävät.  

KEKO on ollut sananmukaisesti ilmiö syn-
tymästään lähtien. Monitieteinen, pitkäjäntei-
seen ryhmätyöskentelyyn ja ilmiöoppimiseen 
perustuva kurssi on vuodesta 2008 lähtien 
koonnut vuosittain 40 opiskelijaa pohtimaan 
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ja 
problematiikkaa. Vuoden mittainen KEKO-
ydinkurssi on riittävän pitkä monimutkais-
ten ilmiöiden tarkasteluun sekä siihen, että 
opiskelija sitoutuu sekä kestävän kehityksen 
teemoihin että ryhmätyöskentelyyn. KEKO-
vuotta moni opiskelija on kuvannut elä-
määnsä muuttaneeksi kokemukseksi. ”Se on 
kenties parasta, mitä yliopistossa on tullut 
suoritettua”, kuvasi entinen opiskelija hiljat-
tain kirjeessään.

KEKOA on kehitetty, mutta perus-
ajatus säilynyt
KEKOn synty liittyi Turun yliopiston ja kauppa-
korkeakoulun yhdistämiseen, kertoo KEKOn 
perustaja ja kaksi ensimmäistä vuotta koordi-
naattorina toiminut KTM Piia Nurmi. Fuu-
sioneuvottelujen tuloksena saatiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön erillisrahaa ”ristiinopis-
kelun vahvistamiseen”.  Ensimmäinen kurssi 
järjestettiin lukuvuonna 2008–2009 ja se si-
sälsi jo KEKOn keskeiset elementit: suurin osa 
oppimisesta tapahtuu monitieteissä ryhmissä, 
joihin opiskelijat vuoden alussa jaetaan. Ku-
kin ryhmä saa käsiteltäväkseen teeman, jota 
tarkastellaan kestävän kehityksen eri ulottu-
vuuksien näkökulmista. Vuoden aikana opis-
kelijat ehtivät saada syvällisen näkemyksen 
sekä teemastaan, että kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksista: ekologisesta, sosiaalisesta, 
taloudellisesta ja kulttuurisesta. Nurmen mu-
kaan opiskelijat oppivat, ettei ulottuvuuksia 
voida tarkastella toisistaan irrallaan, vaan ne 
kaikki liittyvät toisiinsa. 

FT Minttu Jaakkola toimi KEKOn koor-
dinaattorina ja vastuuopettajana vuosina 
2010–2014. Hänen aikanaan KEKOon liitet-

tiin vertaisarviointi, eli opiskelijat arvioivat 
itse sekä omaansa että ryhmäläistensä työs-
kentelyä. Jaakkolan mukaan KEKOn vahvuus 
on ennen kaikkea siinä, että opiskelijat oppi-
vat työelämäntaitoja, dialogin käymistä sekä 
sitä, mitä joukkoäly tarkoittaa käytännössä. 
KEKO-kurssin aikana opiskelijoilta poistuu 
ennakkoluuloja ja he oppivat työskentele-
mään myös muiden kuin oman alan ihmisten 
kanssa. Kunnioitus muita tieteenaloja koh-
taan kasvaa. Myös ajattelun mustavalkoisuus 
poistuu, korostaa Jaakkola.

Vuosina 2014–2017 koordinaattorina toimi 
FT Maria Höyssä. Hänen aikanaan KEKOon 
lisättiin asiantuntijaluennot kestävyyden 
eri osa-alueista ja ydinkurssia pidennettiin. 
Kurssin loppuun lisättiin viides periodi, jon-
ka aikana kurssialisten tulee ryhmissä työstää 
omaan teemaansa liittyvä, kestävän kehityk-
sen eri ulottuvuuksia integroiva juliste. Myös 
kurssilla tuotettavien raporttien akateemista 
luonnetta korostettiin aiempaa enemmän, 
kertoo Höyssä. Monitieteisessä tiimissä opis-
kelijat oppivat ymmärtämään sitä, mitä he 
itse osaavat ja mikä siitä osaamisesta liittyy 
heidän opiskelemiensa tieteenalojen luontee-
seen. Höyssä pitää tärkeänä sitä, että KEKO 
on turvallinen konteksti yhteistyön kokeile-
miseen ja myös siinä epäonnistumiseen. Ja 
näin KEKO on turvallinen tapa sen ymmär-
tämiseen että maailmaa ei kukaan yksinään 
muuta. Asiat tapahtuvat vain muihin vaikut-
tamalla ja ristiriidat sekä niiden ratkaisu kuu-
luvat elämään. 

Vuodesta 2017 KEKOn koordinaattorina 
on toiminut allekirjoittanut, eli VTM, TT 
Sari Puustinen. KEKOn suhteen näen ehkä 
tehtäväkseni virtaviivaistaa joitakin kurssin 
käytäntöjä. Lisäksi olen tuonut valinnais-
ten kurssien valikoimaan entistä enem-
män kansainvälisiä verkkokursseja, 
järjestäjinä muun muassa Stockholm 
Resilience Center ja SDG Academy. 
Koordinaattorina toimiminen on 
ollut hieno kokemus, jossa sekoittu-
vat ilo ja ylpeys siitä, kuinka paljon 
opiskelijat vuoden mittaan kehitty-
vät. ”Työsuhde-etuna” minä ja kans-
saopettajat saamme lukea mielenkiin-
toisia ja asiantuntevia opiskelijatöitä, 
joista aina oppii itsekin uutta.     

 

Tervetuloa KEKO 10 vuotta -juhlaseminaariin
tiistaina 18.12. klo 13.30–16.00

Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Ohjelmassa mm. rehtori Kalervo Väänäsen tervehdys,  
MEP Sirpa Pietikäisen juhlapuhe sekä 

KEKO-opettajien ja -alumnien puheenvuorot. 

Tervetuloa muistelemaan menneitä ja keskustelemaan  
kestävän kehityksen tulevaisuudesta. 

KEKO on alusta lähtien korostanut 
kestävän kehityksen neljää ulottuvuutta ja näiden 

yhteyttä toisiinsa. Piirros: Aki Kontkas.



jen kesken oli rakentumassa. Yksi keskeinen 
verkosto oli UniPid-verkosto. Olin mukana 
2000-luvun alkupuolella yhden kansainvä-
lisen seminaarin järjestelyissä. Tuosta semi-
naarista (jonka nimen olen jo unohtanut) jäi 
salamaniskun kaltaisena mieleeni dialogi-
kompetenssin käsite. Asia jäi elämään mie-
lessäni ja ajatus siitä, että kestävän kehityksen 
oppimisessa tarvitaan yhteistyötaitoja, vah-
vistui.

2007 vuoden tienoilla alkoi prosessi, joka 
johti Turun yliopiston ja kauppakorkeakoulun 
fuusioitumiseen. Fuusiota haluttiin helpottaa 
rahoittamalla erilaisia prosesseja, joissa yhteis-
työn hyötyjä saatiin esille. Tuolloin oli jo ole-
massa aihio ehdotuksesta, josta myöhemmin 
syntyi KEKO. Yksi fuusiota valmisteleva ryh-
mä oli Ristiinopiskelun ja opiskelijaliikkuvuu-
den kehittämisen työryhmä. Tämä työryh-
mä pyysi minua kehittelemään pidemmälle 
KEKO-aihiota. Pallottelimme asiaa monessa 
eri yhteistyöporukassa ja kokonaisuus alkoi 
hahmottua. KEKOn perusrakenne – ajallisesti 
suhteellisen pitkä kesto, kaikkien tiedekuntien 

mukanaolo, monialaiset ryhmät sekä tekemi-
sen kautta oppiminen – syntyivät jo tuolloin 
ja ovat olleet KEKOn peruspilareita koko 
10-vuotisen historian ajan.  

KEKO eli kestävän kehityksen koulutusoh-
jelma sai alkunsa monien juonteiden kautta 
2000-luvun alkupuolella. Toimin itse tuolloin 
ensin talousmaantieteen oppiaineessa assis-
tenttina ja myöhemmin tutkijana pk-yrityk-
siin keskittyvässä tutkimusyksikössä Turun 
kauppakorkeakoulussa. 

Talousmaantieteessä oli vahvana perintee-
nä tarjota kestävään kehitykseen ja maailman 
tilaan keskittyviä opintojaksoja. Näitä oli op-
piaineessa opetettu jo kauan ennen kuin aloi-
tin siellä opiskelun ja myöhemmin työskente-
lyn 1990-luvulla. Näin ollen oli luontevaa, että 
assistenttina jatkoin osaltani tätä perinnettä. 
Ja niinpä jo vuonna 1997 pääsin ensimmäisen 
kerran luentokalvojeni kera luokkaan opetta-
maan kestävää kehitystä. Se, mistä tuolloin 
ensimmäisellä kerralla puhuin, on jo unohtu-
nut. Tätä kautta tilanne oli 2000-luvun alussa, 
että olin jo useamman vuoden ajan opettanut 
kestävän kehityksen teemoja – innostavassa 
ja perinteikkäässä ympäristössä.

2000-luvun alussa kestävän kehityksen 
kansallinen verkostoituminen korkeakoulu-

Piia Nurmi

KEKOn äiti,
KTM, 

Tutkimusvastaava, 
Turun ammattikorkeakoulu
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TEKSTI   Marjukka Parkkinen

Kuvaus on radikaalien muutosten sävyttä-
mä, mutta mahdollinen. Tilanne ei toteudu 
itsestään eikä itsekseen. Eri osapuolten saman-
aikainen toiminta onkin yksi kiertotalouden 
suurimmista haasteista ja samalla sen vaka-
vimpia hidasteita. Tulevaisuusprosessi alle-
viivasikin toimialarajat ylittävän yhteistyön 
tärkeyttä. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää 
esimerkiksi kiertotalouden järjestelmätason 
muutoksen pohdinnassa sekä alan liiketoimin-
tamahdollisuuksien kehittämisessä.

Kiertotalous 2.0 -innovaatioalusta 
toimii yhteiskehittämisen alustana
Toivottu tulevaisuus vaatii ennakkoluuloton-
ta yhteiskehittämistä ja yhteisymmärrystä. 

Vaikka hanke päättyi, sen aikana kehitettyjä 
toimintatapoja on tarkoitus hyödyntää myös 
jatkossa. Esimerkiksi eri alojen toimijoiden 
yhteiskehittämisen ympäristö, Kiertotalous 
2.0 -innovaatioalusta, jatkaa toimintaansa Tu-
run Ammattikorkeakoulun ylläpitämänä. 

TRY OUT! oli Euroopan aluekehitysrahas-
ton rahoittama, 6Aika-yhteistyöstrategian alla 
toteutettu projekti, jonka kumppaneina olivat 
Turun ammattikorkeakoulu, Demos Helsinki, 
Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto. Hanke 
toteutettiin vuosina 2016–2018.  

LLisätietoa TRY OUT!:sta ja tulevaisuus- 
prosessista: tryout.turkuamk.fi/skenaariot

MINNE MENET KIERTOTALOUS?
Lokakuussa 2018 loppuneen TRY OUT! -hankkeen tavoite oli lisätä ymmärrystä kiertotalouden ja cleantechin potentiaalista sekä 
luoda näiden alojen liiketoimintaa tukevia edellytyksiä. Hanketta taustoitti ajatus siitä, että sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteis-
työ on kiertotaloustoiminnan kehittymiselle ensisijaisen tärkeää. 

Toimialarajat ylittävä yhteistyö on 
avain resurssiviisauteen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti TRY 
OUT! -hankkeessa toimintaympäristön ana-
lyysin sekä kolme tulevaisuustyöpajaa. Ta-
voitteena oli laajentaa ymmärrystä kiertota-
louden mahdollisuuksista ja haasteista sekä 
lisätä sektorien välistä keskustelua. 

Työpajoissa monialainen joukko toimijoi-
ta hahmotteli vaihe vaiheelta vaihtoehtoisia 
kiertotalouden tulevaisuusskenaarioita sekä 
niihin johtavia polkuja. Alla oleva, työpajojen 
tuloksena syntynyt tiivistelmä kiertotalouden 
toivotusta tulevaisuudesta on yksi esimerkki 
tulevaisuustyön tuloksista:

Vuonna 2030 elämme yhteiskunnassa, jossa kiertotalous on uusi normaali. 
Kuluttaminen on resurssiviisasta, ja omistamisen merkitys on vähentynyt. 
Yhteisomistaminen ja jakamiseen perustuva toiminta on helppoa, ja vas-
tuukysymykset selkeitä. Yritykset kehittävät helppokäyttöisiä kiertotalouden 
alustoja ja palveluja valveutuneille kuluttajille ja päätöksenteon tueksi. Uudet 
teknologiat ja keinoäly optimoivat kiertotalouden tehokkuutta ja kannatta-
vuutta. Kaiken takana vaikuttaa kauaskatseinen päätöksenteko, joka ym-
märtää ja tukee kiertotalouden potentiaalia.

”

http://tryout.turkuamk.fi/skenaariot
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FUTURAn teemanumero 3/2018 juhlistaa 
tulevaisuudentutkimuksen  opetuksen  
20 ensimmäistä vuotta 

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkai-
semassa Futuran teemanumerossa 3/2018 
“Tulevaisuudentutkimus Suomessa tänään 
ja huomenna – TVA 20 vuotta” pureudutaan 
Suomessa jo kaksi vuosikymmentä tarjot-
tuun alan akateemiseen opetukseen. 

Mukana kirjoittajina ovat Ilkka Niiniluoto, 
Eero Kasanen, Ilkka Virtanen, Petri 
Kylliäinen, Hannu Linturi, Jenni Linturi, 
Markku Sotarauta, Mikko Rask sekä laaja 
joukko Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
opetus- ja tutkimushenkilökuntaa. Numeron 
ovat toimittaneet Matti Vartiainen ja Leena-
Maija Laurén.

Futura ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tie-
dustelut sekä vuosikerran ja irtonumeroiden 
tilaukset: toimisto@futurasociety.fi
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Maisteriohjelmamme ’Master’s Degree 
Programme in Futures Studies’ haku 
on jälleen avoinna 3.12.2018–31.1.2019 
välisenä aikana.

Maisteriohjelma on erinomainen mahdollisuus 
jatkaa opintoja mm. kandidaatin ja tradenomin 
tutkinnon jälkeen. Lisätietoja sisäänpääsy-
vaatimuksista ja tutkintovaatimuksista löydät 
nettisivuiltamme. Tulevaisuudentutkimuksen 
ohjelma on kansainvälinen ja opetus on kokonaan 
englannin kielellä. Valmistuvat opiskelijat saavat 
filosofian maisterin tutkinnon (Master of Arts). 

Lisätiedot: masters.utu.fi/futures 

Keväällä ensimmäisen kerran järjestettyä 
koko Suomen Tulevaisuuspäivää viete-
tään jälleen 1.3.2019.

Seuraavan Tulevaisuuspäivän viettoon kutsumme 
koulujen lisäksi kuntia, yrityksiä, järjestöjä ja 
kaikkia muita tulevaisuudesta kiinnostuneita 
tahoja. Tapahtumaan voi osallistua kuka tahansa 
järjestämällä oman tulevaisuutta käsittelevän, 
pienen tai isomman tilaisuuden. Apuna voi 
hyödyntää materiaalipaketteja, jotka tullaan 
julkaisemaan lähitulevaisuudessa kohdennetusti 
kouluille, yrityksille ja kunnille. 

Lisätiedot: www.tulevaisuuspaiva.fi
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