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Kiertotalous-

ohjelma



Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden 

edelläkävijänä

”Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä 

vahvistetaan. Hallituskaudella toteutetaan 

poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden 

edistämisohjelma mittareineen. Ohjelmassa

asetetaan tavoitteet, määritellään tarvittavat 

toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit 

kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.”

Kiertotaloudesta uuden 

talouden perusta
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Kierrätys

Kiertotalous on sekä teknisiä että biologisia kiertoja
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Kiertotalous näyttäytyy eri ihmisille eri tavoin

KiertoTALOUS

KiertoELÄMÄ ?

”Elinkaariaja

ttelu mukaan 

kaikkiin 

tuotteisiin ja 

materiaaleihi

n”Kiertotalous 

taloutemme 

uusi perusta

”jatkuva talouskasvu 

ei välttämättä ole 

oikea tie”

”Koko yhteiskunta 

on siirtymässä 

minä ajattelusta 

meihin”

• Aineistossa 

erottuu kaksi 

erilaista 

ajattelumaail

maa, jotka 

ovat samaa 

meiltä 

suunnasta 

mutta eivät 

todennäköises

ti 

etenemisvauh

dista ja 

pääteasemast

a



Kiertotalous –

talouden uusi 

perusta



• Kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää.

• Valintamme ovat tulevaisuuskestäviä ja vahvistavat reilua 

hyvinvointiyhteiskuntaa. 

• Vähemmällä enemmän: luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät 

kierrossa pidempään ja turvallisesti.

• Kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun 

sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla.

• Kiertotalous-Suomi on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen 

tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla. 

Visio: Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on 

menestyvän taloutemme perusta



Hiilineutraali kiertotalous Suomi 2035 – aikaa 15 vuotta!

TIETEELLINEN DATAKARKEA ARVIO SUUNTA?

Lähde: Tilastokeskus 2019

Tuhatta 
CO2-tonnia; 
vastaavina 

määrinä

Päästöt yhteensä 
pl. maankäyttö-, maankäytön 
muutos ja metsätaloussektori 
(LULUCF) 
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Siirtymä kiertotalouteen edellyttää pikaista 

osaamisemme uudistamista



Kiertotalous on hiilineutraalin talouden malli, joka mahdollistaa 

samaan aikaan sekä talouskasvun että neitseellisten raaka-

aineiden käytön vähentämisen

Talous Ympäristö



• Datatalous, digitalisaatiokehitys ja talouden palvelullistuminen ovat paitsi taloutemme 

rakenteita muovaavia tekijöitä, ne myös tukevat kiertotalouden kehitystä. Ne tarjoavat 

potentiaalia sekä päästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen että                      

yritysten uusien liiketoimintamallien ja palvelutarjonnan                                            

kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä                                                                             

taloutemme uuden perustan rakentamiseen.

Siirtymä kohti datataloutta keventää taloudellisen 

hyvinvointimme riippuvuutta materiaalitaloudesta

Materiaalitalous

Datatalous



Kiertotaloudessa

• Tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin

• Materiaaleja käytetään säästeliämmin ja niihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman 
pitkään yhteiskunnassa

• Neitseellisten raaka-aineiden käyttö minimoituu ja hukkaa sekä jätettä syntyy 
mahdollisimman vähän

• Kulutus perustuu enenevässä määrin omistamisen sijaan palveluiden   käyttämiseen, 
jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen

• Lineaarisen talousmallin arvoketjut, toimiala-, siilo- ja muut rakenteet on uskallettava 
murtaa

• Älykkäät ratkaisut ja digitalisaatio ovat keskiössä

• Taloudellinen hyvinvointi syntyy enenevästi materiaalitalouden sijaan datataloudesta

• Yksilön kaipuu hyvään elämään sekä muut arvopohjaiset valinnat korostuvat

• Oikotietä onneen ei ole. Edessä on vuosikymmenten mittainen asenneilmapiirin sekä 
toiminta- ja ansaintamallien uudelleen rakentaminen



1) Markkinapuute – Luonnonvarojen käyttöä ei ole hinnoiteltu, ei ainakaan oikein. Ei 

synny kysyntää kiertotaloustuotteille.

2) Olemassa oleviin lineaaritalouden rakenteisiin on sijoitettu valtavasti rahaa ja 

osaamista.

3) Nykyinen lainsäädäntö on luotu lineaaritaloutta silmällä pitäen.

Miksi kiertotalous ei ole lähtenyt lentoon?



Onko Suomi 

edelläkävijä?



• Globaali siirtymä hiilineutraaliin maailmaan on iso mahdollisuus Suomelle

• Tarvitaan uusia ratkaisuja, teknologiaa ja osaamista, jota meillä on tarjota.

• Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä noin neljänneksellä oli liiketoimintastrategia, johon 

kiertotalous sisältyy suoraan tai epäsuorasti.

• Suomessa toimi yli 500 yritystä materiaalien kiertotaloudessa, josta arvioidaan muodostuneen 

liikevaihtoa noin 11 miljardia euroa (5 % BKT:sta) v. 2018. 

• Vahvuuksia:

• Korkean teknologian osaaminen.

• Liikenteeseen liittyvien uusien toimintamallien, kuten liikkuminen palveluna -konseptin osalta 

Suomessa on kansainvälisesti kiinnostavia yhtiöitä. 

• Tulevaisuuden kierrätys- ja puukuitupohjaiset tekstiilit.

• Biopolttoaineet ja muut biotuotteet.

• Ns. Power-to-X -teknologiat, joiden avulla ilmasta otettua hiilidioksidia hyödynnetään 

polttoaineiden, ruoan ja muiden tuotteiden valmistukseen. 

Suomessa on joukko edelläkävijäyrityksiä



Kotimaan materiaalien kulutus Kotimaan materiaalin kulutus / 

asukas [tonnia/asukas]

Lasketaan: kotimaan materiaalin 

otto + materiaalien suora tuonti -

materiaalien suora vientiSuomi



Materiaalien kiertotalousaste

• EU:n materiaalivirroista noin 

12 % (globaalisti 8.6 %) säilyy 

talouden kierrossa ja 

uudelleenkäytössä.

• Suomessa n. 7 % 

materiaalivirroista säilyy 

kierrossa.

Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit. TK. Alustava 

tilasto 2020.



Luonnonvarojen tuottavuus Suomessa on alle EU:n 

keskiarvon, mutta ekoinnovaatioita tuotamme toiseksi 

eniten   

Lähde: Resource productivity in Finland 

compared to EU-27 average calculated from 

Eurostat data

Lähde : Eco-innovation Scoreboard ranking and eco-

innovation index composites for Finland



Digitalisaatio on yksi Suomen 

edelläkävijyyden peruspilareista

• Digitalisaatio luo edellytykset kiertotalouden toteutumiselle

• Ilman dataa materiaaleista ei synny tarvittavaa jäljitettävyyttä

• Tarvitaan kattavaa ja läpinäkyvää materiaalidataa, jotta tehtävät 

kiertotalousratkaisut voidaan rakentaa älykkäiksi



Ohjelman 

teemat
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