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Planetaariset rajat ylittymässä

Lähde: Steffen et al. 2015
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Kohti kestävämpää kasvua
Suomen BKT ja luonnonvarojen kokonaiskäyttö 1975–2015 (1975=100)
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Suomen kansantalous perustuu vahvasti
luonnonvarojen käyttöön
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin 1970–2016



Yritykset, jotka ottavat lähestymistavakseen 
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisen ovat 
laajakatseisempia ja eteenpäin menevämpiä

Nettopositiiviset yritykset tavoittelevat liiketoimintaa, 
jonka avulla ne tuottavat enemmän yhteiskunnallisia, 
ympäristö- ja taloushyötyjä kuin haittoja

• tavoitteena pienentää jalanjälki (haitat) pieneksi ja 
kasvattaa kädenjälki (hyödyt) suureksi

• tuotteesta voidaan maksaa enemmän

Ø johtaa kestävään kasvuun



• globaalisti luonnonvarojen käytön kaksinkertaistuminen 
vuoteen 2030 mennessä haaste taloudelle, koska 
luonnonvarojen ja materiaalien hinnat nousevat 

• haaste ilmastonmuutoksen torjunnalle ja luonnon moni-
muotoisuuden sekä ekosysteemipalvelujen turvaamiselle

• yhdistettävä talouskasvu, luonnonvarojen viisas käyttö ja 
irtikytkentä haitallisista ympäristövaikutuksista

• materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden tuettava toisiaan

Globaalit haasteet edellyttävät
tehokkaampaa materiaalien käyttöä



• Rambollin ja LUKEn TEAS-arvioinnin (64/2017) mukaan vanhan ohjelman (2013) 

hankkeista noin puolella keskeisin tavoite materiaalitehokkuuden parantaminen. 

Samat hankkeet euromääräisesti arvioituna tuloksiltaan kaikkein vaikuttavimpia

• ohjelman päätavoitteet eivät muuttuneet päivityksessä

• tavoitteena parantaa Suomen kilpailukykyä pyrkimällä materiaalitehokkaan talouden sekä 

kestävien kulutus- ja tuotantotapojen soveltamisen eturintamaan

• luoda kannusteita ja poistaa esteitä materiaalitehokkaan tuotannon ja kestävän 

yritystoiminnan tueksi

Edistetään kestävää kasvua materiaalitehokkuudella,
jolla pyritään samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen 

käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.

Øohjelman päivitys keskittyi toimenpiteiden ajanmukaistamiseen

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman 
päivitys (TEM julkaisuja 5/2018)



Lähde: Ramboll + Luke

Kiertotalous Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuusohjelmaa tarvitaan



Materiaalitehokkuuden kriittiset 
menestystekijät ja niiden mahdollistajat
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• 1. Jatketaan materiaalikatselmushankkeiden toteuttamista ja kehitetään 
toimintaa vastaamaan erikokoisten yritysten ja teollisuuspuistojen tarpeisiin

• Tulostavoite: vuosittain vähintään 15–20 materiaalikatselmusta. Edellyttää 
materiaalitehokkuusmallin uudistamista vastaamaan paremmin erikokoisten 
yritysten tarpeisiin. Kohdeviestintää kehitettävä. Suuremmissa yrityksissä 
tavoitellaan keskimääräinen noin 1 M€ säästöpotentiaalin osoittamista

• 2. Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset

• Tulostavoite: laajeneva vapaaehtoisen sitoumustoiminnan onnistunut ja tuloksellinen 
toimeenpano siten, että yritysten materiaalitehokkuustoimista hyötyy mitatusti niin 
yritysten kannattavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö, kuin myös ympäristö

• 3. Kehitetään FISS-toimintamallia sekä vauhditetaan aitoja teollisia 
symbiooseja

• Tulostavoite: jatketaan ja edistetään uusilla alueilla ja toimialoilla teollisten 
symbioosien FISS-toimintamallia. Osallistuvien yritysten ja muiden organisaatioiden 
määrä kasvaa vähintään 10 % vuodessa

Päivityksen painopisteenä työkalut
materiaalitehokkuuden kehittämiseksi



• seuraa mitä materiaalitehokkuuden edistämisen kentässä tapahtuu
• tiedon- ja kokemustenvaihtoa

• ohjaukselliset tehtävät (suppeassa kokoonpanossa)
• momentilta rahoitettavien hankkeiden ohjausryhmä

• vaikuttaa myös muihin kuin suoraan ohjelmasta rahoitettaviin toimiin

• työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä maa- ja 
metsätalousministeriö raportoivat vuosittain kansallisen ohjelman 
etenemisestä ja tulostavoitteiden toteutumisesta seurantaryhmälle

Ohjaus/seurantaryhmän tehtävät 



Kiitos!


