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Vapaaehtoisten sitoumusten asemointia

07.11.2018 Henrik Österlund

• On makrotason haasteita, joihin Suomen hallinto joutuu vastaamaan
• mm:  ilmastonmuutos, ruokahävikki, kiertotalouteen siirtyminen, muovikysymys

• Tämä on soveltuvin osin hyvä tehdä joustavasti ilman sitovaa lainsäädäntöä
• Sitoumus on tähän toimiva malli, kun pidetään huolta hallinnollisesta keveydestä

• Samalla saavutetaan yrityskohtaista taloudellista hyötyä ja muita etuja
• mm: suorat säästöt, edelläkävijöiden joukossa oleminen, julkisuusarvo



Sitoumukset perustuvat yhteistyöhön
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Sääntely

Hallinto Sääntelyn uudet muodot

Julkinen 
lainsäädäntö

(Sääntelyä hallinnon toimesta)

Itse- ja 
yhteissääntely

(Sääntelyä hallinnon kanssa)

Yksityinen 
itsesääntely

(Sääntelyä ilman hallintoa)

Lähde: BertelsmannStiftung. 2013. Fostering Corporate responsibility through Self- and Co-regulation.
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Sitoumuksen 
kolme yhteistä 

tavoitetta

Teemat 
käytännön 

toimenpiteille

Toimialaryhmän 
ja hallinnon 
sitoumus

Yritysten 
käytännön 

toimenpiteet

Toimialaryhmän
tulosmittarit

Toimialatason 
sitoumus

Yrityksen 
liittymisasiakirjat



Materiaalitehokkuus lisää 
tuntuvasti kannattavuutta, 
tulosta ja asiakaslisäarvoa

Parantaa
arvoketjuyhteistyötä

Vähentää toiminnan
ympäristövaikutuksia

Lisää henkilöstön valmiuksia 
ja kehittää työskentelytapoja

Vahvistaa julkisuuskuvaa 
edelläkävijänä ja 

vastuullisena toimijana

Joustavampi ja mielekkäämpi 
vaihtoehto uudelle sitovalle 

lainsäädännölle

Mahdollisuus hyödyntää
julkisia tukitoimia

Yritys hyötyy materiaalitehokkuuden sitoumuksesta
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Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteet osana kiertotaloutta
Tavoitteet
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1.*

Materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä

3.+

Materiaalitehokkailla ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla syntyy uutta arvonlisää

2.*

Tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy

* Tavoitetta sovelletaan kaikissa toimialatason sitoumuksissa.
+ Tavoitetta voivat edistyneet toimialatason sitoumukset soveltaa halutessaan.



Käytännön toimenpiteet = sitoumusten ydinsisältö

1. Uuden materiaalitehokkaamman tuotteen suunnittelu ja lanseeraus elinkaariajattelu 
huomioiden

2. Materiaalitehokkuuteen perustuvaan liiketoimintamalliin siirtyminen
3. Olemassa olevan prosessin materiaalitehokkuuden selvitys ja parantaminen
4. Uudet ratkaisut sivuvirtojen hallintaan ja niiden käyttöönoton helpottaminen
5. Materiaalitehokkuutta parantava arvoketjuyhteistyö – yhdessä tehokkaammaksi
6. Asiakkaiden resurssitehokkuuden edistäminen – materiaalitehokkuudesta lisäarvoa
7. Henkilöstön valmiuksien lisääminen ja työskentelytapojen kehittäminen 

materiaalitehokkuuden parantamiseksi

Läpileikkaavia yhteisiä periaatteita kaikille toimenpideteemoille ovat elinkaariajattelu, kiertotalous 
ja digitalisaatio
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Vinkit sitoumuksista kiinnostuneille

7.11.2017

Kiinnostunut yritys
• Ota yhteyttä Motivaan, jolloin saat selville mitä valmistelua on liikkeellä, ja ketä 

on mukana

Kiinnostunut järjestö tai ministeriö
• Ota yhteyttä Motivaan niin kootaan yhdessä kiinnostuneiden edelläkävijöiden 

joukko valmistelemaan alan vapaaehtoista sitoumusta

Lisätietoja Motivassa antaa
• Henrik Österlund, henrik.osterlund@motiva.fi, p. 040 861 3236



• Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitto ry (puheenjohtaja)
• Rasmus Pinomaa Kemianteollisuus ry
• Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus RT ry
• Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry
• Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry
• Mika Honkanen Työ- ja elinkeinoministeriö
• Taina Nikula Ympäristöministeriö
• Petri Koskela Maa- ja metsätalousministeriö

• Henrik Österlund Motiva Oy (asiantuntijasihteeri)
• Elina Fast Motiva Oy (sihteeri)

Sitoumusten toimeenpanoryhmä
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Materiaalitehokkuuden sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli. Sitoumusten keskeisen 
sisällön muodostavat mukaan liittyvien yritysten käytännön materiaalitehokkuustoimet. Tavoitteena on, että niistä hyötyy mitatusti niin 

yritysten kannattavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö, kuin myös ympäristö.

Sitoumusten valmistelu- ja toimeenpanomandaatti perustuu kansalliseen materiaalitehokkuusohjelmaan ”Kestävää kasvua materiaali-
tehokkuudella”. Ohjelmassa valtionhallinto ehdotti vapaaehtoisten sitoumusten kokeilemista elinkeinoelämän kanssa. Tähän kutsuun 
vastattiin, ja toimialajärjestöt sekä edelläkävijäyritykset ovat aktiivisesti mukana sitoumusten toimeenpanossa. Sitoumusten taustalla ei 

ole pakottavaa lainsäädäntöä, joka koskisi elinkeinoelämää kokonaisuudessaan.

Materiaalitehokkuuden sitoumustoiminta on yksi keskeinen työkalu Suomen matkalla kiertotalousyhteiskunnaksi. Kiertotaloudessa ma-
teriaalit ja arvo säilyvät talouden piirissä mahdollisimman pitkään ja niitä hyödynnetään tehokkaasti. Tästä syystä erilaiset käytännön 

materiaalitehokkuustoimet ovat tärkeässä roolissa kiertotaloudessa.

Materiaalitehokkuuden
 sitoumukset tehdään 

toimialatasoisesti elinkei-
noelämän järjestöjen ja 
ministeriöiden välillä. 

Sisältö ja toimialatasoiset 
tavoitteet neuvotellaan 

toimialakohtaisesti.  
Samassa sitoumuksessa 
voi olla mukana useita 

toimialajärjestöjä ja minis-
teriöitä.

Yritys liittyy toimialansa 
sitoumukseen, ja 
 määrittelee itse 

omat tavoitteensa ja 
materiaalitehokkuustoimensa, 

joita aikoo toteuttaa  
sitoumuskaudella.

Sitoumusten keskeisen
 sisällön muodostavat mukaan
 liittyvien yritysten käytännön 
materiaalitehokkuustoimet.

Sitoumus mahdollistaa 
 suuren toimijajoukon 

 yhdessä aikaansaamien tulos-
ten ja vaikuttavuuden näkyväksi 
tekemisen. Kukin yritys päättää 
itse mitä haluaa kertoa julkisesti 
omista materiaalitehokkuustoi-

mistaan.

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset



• Materiaalitehokkuus lisää tuntuvasti kannattavuutta, tulosta ja 
asiakaslisäarvoa

• Vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia
• Lisää henkilöstön valmiuksia ja kehittää työskentelytapoja
• Vahvistaa julkisuuskuvaa edelläkävijänä ja vastuullisena toimijana
• Arvoketjuyhteistyön paraneminen
• Mahdollisuus hyödyntää julkisia tukitoimia
• Joustavampi ja mielekkäämpi vaihtoehto uudelle sitovalle lainsäädännölle

Hyödyt mukaan liittyvälle yritykselle Sitoumuksen kansallisia hyötyjä
• Talous, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristö 

hyötyvät mitatusti
• Faktoihin perustuva kokonaiskuva materiaalitehokkuuden edistymisestä
• Edistää Suomen matkaa kiertotalousyhteiskunnaksi
• Vahvistaa valtionhallinnon ja elinkeinoelämän tavoitteellista yhteistyötä
• Vaihtoehtoinen ja täydentävä keino lainsäädännölle

Sitoumusten toimeenpanossa ovat mukana: 
Elintarviketeollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Päivittäistavarakauppa ry, Metsäteollisuus ry, 

työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Motiva Oy


