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● Kiertotalous kuva 1
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Lähde: Sitra 2016



● 50% 
ilmastovaikutuksista

● 90% vesistö- ja 
luontovaikutuksista
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Luonnonvarojen 
käytön 
vaikutukset
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Kiertotalous keskeisin ratkaisu

● Refuse

● Reduce 

● Re-use

● Repair

● Refurbish 

● Remanufacture

● Repurpose 

● Recycle
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Kotimainen materiaalien kulutus, kotimainen 
kulutus asukasta kohden ja kotimainen 
materiaalien kulutus BKT-yksikköä kohden



● Suomessa kaivos- ja louhostoiminta (Suomessa 75 % ja EU:ssa 
24 %) sekä rakentaminen ja rakennusten purku (Suomessa 12 % 
ja EU:ssa 37 %) kiertotalouden kannalta keskeisimmät sektorit

● EU:n materiaalivirroista vain noin 12 % (globaalisti 8.6 %) säilyy 
talouden kierrossa ja uudelleenkäytössä, Suomessa n. 7 %

● Nykytahdilla globaali resurssien käyttö yli tuplaantuu 2060 
mennessä1.

● Suomessa luonnonvarojen käyttöönoton on ennustettu 
kasvavan 70 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä2.
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Miksi kiertotalouden ratkaisuja tarvitaan?

1 OECD 2019. Global Material

Resources Outlook to 2060
2 Ympäristöministeriö & SYKE 2013. 



Kiertotalouden 

määritelmä
Kiertotaloudessa materiaaleja 

hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi 

ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja 

turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, 

vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. 

Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta.

Kiertotalous on uusi talouden 

toimintatapa, joka tuottaa taloudellista 

hyvinvointia maapallon kantokyvyn 

rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota 

tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan 

rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous 

on keino vähentää luonnonvarojen 

käyttöä.
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”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.”

Hallitusohjelma: ”Vahvistetaan Suomen roolia 

kiertotalouden edelläkävijänä”
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Uusi suunta - Kiertotalouden 

strateginen ohjelma  



Suomessa vuonna 2035 hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän 

taloutemme 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. 

Kiertotalousohjelman visio
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Vision toteutuminen edellyttää 

luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä 

* Vientituotteiden 

valmistukseen käytetyt 

luonnonvarat eivät kuulu 

tavoitteen piiriin.

Uusiutumattomien 

luonnonvarojen 

kulutus vähenee, ja 

uusiutuvien luonnon-

varojen kestävä käyttö

voi kasvaa siten, että 

kotimaan primääriraaka-

aineiden kokonais-

kulutus ei 2035 ylitä 

vuoden 2015 tasoa.*

Resurssien 

tuottavuus kaksin-

kertaistuu vuoden 

2015 tilanteesta 

vuoteen 2035 

mennessä.

Materiaalien 

kiertotalousaste

kaksinkertaistuu

vuoteen 2035 

mennessä.
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Toimenpiteet



• Kehitämme taloudellisia kannusteita, jotka tukevat luonnonvarojen 

säästeliästä käyttöä, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä edistävät 

kiertotalouden palvelumallien yleistymistä. Tarkastelussa on mm. verotus, 

kiertotalouden palvelumallit sekä rakennuskohteiden CO2-päästöjen hinnoittelu. 

• Vahvistamme rahoitusta vähähiilistä kiertotaloutta edistävälle TKI- ja 

ekosysteemitoiminnalle sekä demonstraatio- ja laitosinvestoinneille.

• Lisäämme vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja mm. julkisen sektorin 

rakentamisessa, energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä 

palveluhankinnoissa.

• Parannamme rahoituksen vaikuttavuutta ja mm. pilotoimme 

vaikuttavuusinvestointia korjausrakentamisessa.

4.1. Kiertotalouden kannusteet 
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• Vaikutamme aktiivisesti EU:ssa kiertotaloutta tukevan lainsäädännön ja 

tuotepolitiikan ohjauskeinojen kehittämiseen. Tavoitteena on tuotteiden 

kestävyys, materiaaliketjujen digitalisaatio sekä kierrätysmarkkinoiden kehitys.

• Pilotoimme toimintamallia, jossa eri luvista ja muista lakisääteisistä 

menettelyistä vastaavat paikalliset viranomaiset muodostavat 

kiertotaloushankkeita tukevan verkoston. 

• Edistämme kierrätysmateriaalien markkinoiden vahvistumista mm. 

selvittämällä pantteja, sekoitevelvoitteita sekä kehittämällä käytäntöjä 

kierrätysmateriaalien käytön hyväksymiseen. 

• Autamme kansalaisia löytämään kiertotalouspalveluja ja parannamme 

niiden houkuttelevuutta. 

4.2. Kiertotalouden markkinat
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• Solmimme sopimuksen vähähiilisestä kiertotaloudesta yritysten ja 

kuntien kanssa, laadimme skenaarioita keinoista edistää kiertotaloutta sekä 

tuemme kiertotaloustiekarttojen laatimista. Prosessissa osallistujat 

konkretisoivat ohjelman kiertotalous- ja luonnonvaratavoitteita eri sektoreille 

ja alueille.

• Perustamme ‘kansallisen osaamisverkoston’ tukemaan kuntien ja 

alueellisten ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan 

edistämisessä. 

• Lisäämme kiertotaloustietoisuutta ja -osaamista kiinteistö- ja 

rakennusalalla.

• Kehitämme kaavoituksen periaatteita sekä rakentamisen ja tilojen käytön 

ohjausta kiertotaloutta tukevaksi 

4.3. Kiertotalous keskeisillä sektoreilla
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• Edistämme kiertotaloutta tukevia digitaalisia ratkaisuja kehittämällä 

yhteensopivaa data-arkkitehtuuria yhdistämään eri tiedonlähteitä ja toimijoita.

• Edistämme kiertotalouden ekosysteemejä mm. käynnistämällä kehitys- ja 

kasvukiihdyttämöjä, joissa ideoista jalostetaan yhteiskehittämisen ja tuki-

instrumenttien avulla kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

• Luomme kiertotalouden design-ohjelman, joka kokoaa tuotesuunnittelun 

työkalut ja tietopankit sekä verkottaa yritykset ja tutkimushankkeet.

• Sisällytämme kiertotalousosaamisen osaksi koulutusjärjestelmää ja 

työelämäosaamista tavoitteena nostaa hiilineutraalin kiertotalouden 

osaamistasoa ja tutkimusta merkittävästi.

4.4 Kiertotalouden innovaatiot, digitalisaatio 

ja osaaminen
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• Edistämme globaalia siirtymää kiertotalouteen tukemalla kehittyvien 

maiden kiertotaloussiirtymää, osallistumalla aktiivisesti globaaliin 

kiertotalousallianssiin sekä keskusteluun globaalista 

luonnonvarasopimuksesta. Kehitämme World Circular Economy Forum 

(WCEF)- prosessia yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa 

kiertotalouden osaamiskeskittymän. 

• Kehitämme orkestrointimallia vauhdittamaan suomalaisten 

kiertotalousratkaisujen vientiä tavoitteena koota usean yrityksen ja 

toimijan tuotteet ja innovaatiot kokonaisvaltaisiksi ratkaisuiksi kansainvälisille 

asiakkaille. 

4.5 Kiertotalousulkopolitiikka kestävän 

kehityksen tavoitteiden tukena 
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● https://www.youtube.com/watch?v=au3DzPdmu_U

● https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163136

● https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-
fi/Circwaste/Edellakavijakunnat
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https://www.youtube.com/watch?v=au3DzPdmu_U


Kiitos!
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