
    1 (2) 

    

   

   

        

 

 

Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki 

Puhelin 09 192 31 

www.teknologiateollisuus.fi 

Y-tunnus: 0215289-2 
 

Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, E-kirjeluonnos 
Teknologiateollisuus ry:n kommentit luonnokseen 

  

  
Teknologiateollisuus ry pitää kiertotalouden toimintasuunnitelmaa varsin kattavana ja 

tervetulleena kokonaisuutena. Kiitämme E-kirjeluonnoksen alkuun nostettua tärkeää huomiota 

siitä, että kiertotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseksi. Teknologiateollisuus ry on sitoutunut 

ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 
1,5 asteeseen. Olemme tekemässä osamme myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 

Tässä työssä teknologiateollisuuden yritysten kiertotalousratkaisut ovat aivan keskeisessä 

roolissa.  
  

Kuten edellä on todettu, on kokonaisuus varsin kattava sisältäen listauksen kaikkiaan 35 
lainsäädäntöaloitteesta tai muusta toimenpide-ehdotuksesta. Näihin yksittäisiin aloitteisiin 

Suomen kannat muodostetaan siinä vaiheessa, kun ne tulevat kansalliseen käsittelyyn. Tämä on 

jo pelkästään kokonaisuuden laajuuden vuoksi varmasti hyvä menettelytapa. Teknologiateollisuus 
ry muistuttaa, että yrityksissä toivotaan kuitenkin ennustettavaa sääntelyä ja vauhtia 

investointeihin. Toivomme, että keskustelua Suomen kannoista ja niiden sisällöistä käydään 
hyvissä ajoin avoimesti ja sidosryhmiä kuunnellen. Haluamme myös muistuttaa 

vaikutustenarvioinnin merkityksestä lainsäädäntöaloitteiden ja toimenpide-ehdotusten pohjana.  

  
Sääntelyn on tarkoitus mahdollistaa kiertotaloutta, ei estää sitä. Teknologiateollisuus ry 

kannustaa tavoittelemaan sujuvaa, kannustavaa sekä mahdollistavaa lainsäädäntöä niin 

Suomessa kuin EU:ssakin. Näin toimimalla vauhditamme kiertotaloutta säästäen samalla 
ympäristöä ja resursseja.   

  
Teknologiateollisuus ry haluaa nostaa esille, että datan jakaminen ja dataliikkuvuus  

tulisi nähdä valtavirtaisesti kaikissa ilmasto-, energia- ja kiertotaloustoimissa. Uudessa 

kiertotalouden toimintasuunnitelmassa sekä vihreän kehityksen ohjelmassa tätä ei mielestämme 
huomioida riittävän kattavasti.   

  
Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet 

tarjoavat mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamalleihin ja markkinoihin. Yrityksiä huolestuttaa 

tällä hetkellä muun muassa kierrätetyn raaka-aineen saatavuus sekä uusioraaka-aineiden sujuvat 
siirrot EU:n sisämarkkinoilla. Yhdymme Suomen näkemykseen siitä, että korkealaatuisille 

uusioraaka-aineille tulee luoda hyvin toimivat EU:n sisämarkkinat ja muistutamme, että 

sisämarkkinoiden kehittäminen tältä osin edellyttää muun muassa digitaalisen merkinnän 
käyttöönottoa. Raaka-aineiden saatavuus on Euroopalle myös strateginen turvallisuuskysymys, ja 

on tärkeää varmistaa kriittisten materiaalien saatavuus. Akuille tulisi varmistaa Eurooppaan 
turvallinen, kestävä ja kiertotalouden periaatteiden mukainen arvoketju. Kannatamme komission 

teollisuusstrategiassa esittämää ‘Raw materials’ -allianssin perustamista.   

  
Suomi näkee tärkeänä kiertotalouden toimintasuunnitelman painotukset tuotepolitiikkaan ja 

kestävään tuotesuunnitteluun. Keskeisten tavoitteiden kuten luonnonvarojen kestävän käytön ja 
tuotteiden käyttöiän pidentämisen lisäksi yhtenä keskeisenä tavoitteena tulisi olla 

kierrätettävyyden ja siihen tähtäävien teknologioiden kehittäminen. Jotta tuote on mahdollista 

kierrättää jatkossa nykyistä paremmin, olisi tuotteiden suunnittelussa hyvä käyttää raaka-
aineiden digitaalista merkintää. Lisäksi kiertotalouden kierrätettävyys -kriteerin toteutuminen 

vaatisi materiaalien puhdistusteknologioiden edistämistä, sillä markkinat ovat olemattomat mutta 
tarpeelliset.  



    2 (2) 

    

   

   

        

 

 

Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki 

Puhelin 09 192 31 

www.teknologiateollisuus.fi 

Y-tunnus: 0215289-2 
 

  
Suomi pitää hyvänä, että komissio valmistelee tuotepolitiikkaa koskevan lainsäädäntöaloitteen, 

jonka tavoitteena on tehdä kestävistä tuotteista, palveluista ja liiketoimintamalleista valtavirtaa 

ja vähentää merkittävästi jätteen syntymistä. Teknologiateollisuus ry uskoo, että materiaalien 
pääsy kiertoon helpottuisi merkittävästi kehittämällä tuotteiden ja niiden komponenttien 

digitaalista kädenjälkeä nykyistä paremmaksi. 

  
Teknologiateollisuus ry pitää erittäin tärkeänä ja kannatettavana Suomen ehdotusta siitä, että 

ekosuunnitteludirektiivin laajentamisen sijaan laadittaisiin rinnakkainen direktiivi koskemaan 
keskeisiä tuoteryhmiä ja palveluja.  

  

Kuten Suomi, myös Teknologiateollisuus näkee julkisten hankintojen roolin tärkeänä. 
Mielestämme julkisia hankintoja on käytettävä tavoitteellisesti kestävän kehityksen edistämiseen. 

Laatu, innovatiivisuus, elinkaaritaloudellisuus ja vähähiilisten tuotteiden ja ratkaisujen käyttö 
ovat asioita, joihin on panostettava. Suomi pitää tärkeänä, että julkisille hankinnoille asetetaan 

tavoitteita, jotka edistävät kestäviä ja ympäristöä säästäviä tuotteita ja ratkaisuja. 

Teknologiateollisuus ry:ssä toivomme Suomen kannassa korostettavan sitä, että asetettavat 
kriteerit tulee arvioida huolellisesti siten, että ne myös todella lisäävät ihmisten terveyttä ja 

säästävät luontoa.  
  

Teknologiateollisuus ry haluaa lisäksi huomauttaa pienestä, mutta tärkeästä seikasta. 

Luonnoksessa käytetään sanoja kemikaali ja aine. Kemikaalilainsäädäntö on siitä erikoinen, että 
siinä sana kemikaali esiintyy vain otsikossa, muutoin kemikaalilainsäädännössä puhutaan aineista 

tai seoksista, esineistä (komponentti) ja monikomponenttituotteista (kompleksiset tuotteet).   
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