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Kiertotalous vauhtiin täsmäinvestoinneilla ja toimintaympäristöä 
kehittämällä  

Suomen menestymisen mahdollisuudet koronakriisin jälkeen löytyvät digitalisaatiosta ja 

kestävästi uudistuvan teollisuuden kasvusta. Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen 
ylikulutus muodostavat yhä kasvavan ja tiiviisti toisiinsa kytkeytyvän ongelmavyyhdin, minkä 

vuoksi siirtymä resurssitehokkaaseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen on välttämätöntä.  

 
Mahdollistetaan Suomen edelläkävijyys kiertotaloudessa  

• Edelläkävijyys edellyttää vakaan, tasapuolisen sekä uudistumiseen ja investointeihin 
kannustavan toimintaympäristön takaamista.  

• Huolehditaan kansainvälisestä kilpailukyvystä siten, että tavoitteena on oltava globaalien 

yhtenäisten pelisääntöjen synnyttäminen ylikulutuksen hillitsemiseksi. 

 

Luodaan mahdollistava ja kannustava toimintaympäristö 
• Vientivetoisessa Suomessa kiertotalouden veturiksi sopivat rajoituksia paremmin 

luonnonvarojen vastuullinen tuotanto, säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys sekä 
materiaalien käytöstä syntyvän lisäarvon maksimointi ja kiertotalouden globaalin 

kädenjäljen kasvattaminen.  

• Olennaista muutoksen toteutumisessa on kansainvälisellä yhdenmukaisella 
sääntelyllä tuettu markkinaehtoinen eteneminen. Poistetaan esimerkiksi turhat 

säädösesteet ja hidasteet kierrätysraaka-aineiden käytölle ja luodaan kannusteita näiden 

käytön edistämiselle.  
 

Laaditaan toimialakohtaiset suunnitelmat resurssitehokkaaseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen siirtymiseksi 

Teollisuuden ja teknologian rooli on aivan keskeinen tarvittavien ratkaisujen luojana ja 

käyttäjänä.  
• Kiertotalousohjelman toimeenpanemiseksi tulisi yhteistyössä eri alojen kanssa laatia 

toimialojen omista lähtökohdista ponnistavat suunnitelmat resurssitehokkaaseen ja 
hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymiseksi. 

 

Toteutetaan hiilineutraali kiertotalouden investointiohjelma toimialakohtaisten 
suunnitelmien perusteella 

• Ohjelmalla tuettaisiin ja edistettäisiin uusia laitoksia, ekosysteemejä ja innovaatioita niillä 
sektoreilla, jotka ovat kiertotalouden kannalta kaikkein lupaavimpia.  

• Investointiohjelma tukisi kiertotalousratkaisujen ja ekosysteemien kehitystä myös suuren 

mittakaavan laitoksissa. Lisäksi se edesauttaisi EU-rahoituksen hakemisessa.  
• Ohjelman toteutukseen tulisi varata 200 miljoonaa euroa (2022–2023). 

 

Rakennetaan vahvat kotimaiset referenssit viennin vauhdittamiseksi 
• Luodaan kotimaisia markkinoita julkisilla hankinnoilla, joissa huomioidaan niiden laatu ja 

elinkaaritaloudellisuus. Samalla lisätään tietoa materiaalien alkuperästä.  
• Edistetään digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa täyden jäljitettävyyden ja 

kierrätettävyyden mahdollistamiseksi. Tuotepassin informaation tulee olla 

kaksisuuntaista.  
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Kasvatetaan liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia TKI:n avulla 

• Suunnataan panostuksia tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaan. TKI-rahoitusta 
tarvitaan perustutkimuksesta alkaen aina tuotteiden ja teknologioiden levittämiseksi 

maailman markkinoille.  

• Toteutetaan hiilineutraali kiertotalouden TKI-ohjelma. Tukea suunnattaisiin 
erityisesti hiilineutraalia kiertotaloutta edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin, uusiin 

tuotantoteknologioihin sekä kierrätysmarkkinoiden edistämiseen.  

• Ohjelman toteutukseen tulisi varata 100 miljoonaa euroa (2022–2023). 
 

Pienille ja startup-yrityksille kehitysavustus kiertotalouden kehittämisen tueksi 
• Lanseerataan avustus, joka suunnattaisiin sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jotka 

pitävät sisällään uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, tuotteiden elinkaaren 

pidentämistä, jakamisalustoja tai digitaalisia palveluja sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, 
joka tukee kiertotalouden kaupallista käyttöönottoa.  

• Tähän varattaisiin 30 miljoonaa euroa (2022–2023). 
 

Kehitetään kierrätysraaka-ainemarkkinoita  

• Kehitetään teollisten symbioosien (FISS) toimintamallia sekä edelleen sivuvirtojen 
markkinapaikkaa ja data-alustoja mahdollistamaan sektorirajat ylittävä yhteistyö.  

• Tähän varattaisiin 4 miljoonaa euroa (2022–2023). 
 

 

Lisätiedot 
Johtava asiantuntija Pirita Lindell (kestävä kehitys), puh. 040 538 8799 

 

 
 

 
 

 

 
 


