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Vihreä kasvu ja kiertotalous 





Suomen siirtyminen 

kiertotalouteen on alkanut –

tähtäimessä on asema 

kiertotalouden globaalina 

suunnannäyttäjänä vuoteen 

2025 mennessä.



Lähteet: Helsingin Sanomat 2015, Chatham House 2019 

99,25 prosenttia maailman 

väestöstä asuu muualla kuin 
Suomessa – hyvien ratkaisujen 
täytyy levitä kansainvälisesti.

Oikeanlaisella tuella ja 

rahoituksella erityisesti

kehittyvät maat voivat hypätä 
nopeasti edelläkävijätasolle 
kiertotaloudessa.

Suomen ja EU:n kauppa- ja 

kehityspolitiikka voivat olla 

tärkeitä vipuja globaalin siirtymän 
edistämisessä.

Edelläkävijöiden hyödyt 

jaetaan nyt. Suomalaisten 

yritysten kannattaa hakea kestävää 
kasvua kansainväliseltä 
kiertotalouskentältä.
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Euroopan unioni

on laatinut 
kiertotalousstrategian, joka 
on päivitetty tänä keväänä 
osana vihreän kehityksen 
pakettia.

Suomen hallitus

on hallitusohjelmassaan 
sitoutunut kiertotalouden 
poikkihallinnolliseen 
kehittämiseen myös 
kansainvälisesti.

Kiertotalouden tarjoamat ratkaisut kiinnostavat ilmaston ja talouden näkökulmista. 
Suomi on kansainvälisesti tunnustettu kiertotalouden edelläkävijä. 

Yritykset ovat 

aktivoituneet 
toteuttamaan 
kiertotalousratkaisuja. 
Vuonna 2018 
neljänneksellä Suomen 
suurista yrityksistä oli 
kiertotalous suoraan tai 
epäsuoraan osana 
strategiaa.

Missä mennään, kiertotalous?



Tarvitaan vahvempaa 

ohjausta yli hallinnon 

siilojen. 

Poikkihallinnollinen 
näkemys vauhdittaisi 
yhteishankkeiden ja 
ohjauskeinojen 
suunnittelua ja toteutusta
laajalla rintamalla. 

Liiketoiminnan 

innovaatiot

keskittyvät etenkin
energiatehokkuuteen ja 
jätteen määrän 
vähentämiseen.

Kokonaisvaltaisen 
muutoksen merkkejä on 
vasta muutamalla 
sektorilla.

Siirtymä 

hiilineutraaliin 

kiertotalouteen 

herättää 
kysymyksiä 
muutoksen 
vaikutuksista 
toimialojen, 
alueiden, 
toimeentulon ja 
työllisyyden 
tulevaisuuteen. 

No mikä sitten mättää?

Globaaleista materiaalivirroista noin 9 % säilyy talouden kierrossa ja uudelleenkäytössä, ja 
trendi on laskeva. Suomalaiset tuottivat ennätysmäärän jätettä vuonna 2018. 

Lähteet: Circle Economy 2019; Tilastokeskus 2020, Earth Overshoot Day 2019; EEA 2019; Chatham House 2020



Yli 70 000 lasta ja nuorta 

oppivat kiertotaloutta tämän 
lukuvuoden aikana.



biljoonaa 

dollaria

Arvioita kiertotalouden liiketoimintapotentiaalista

+4,5
Globaali talouden lisätuotos 
vuoteen 2030 mennessä

1

+25 biljoonaa 

dollaria

Globaali talouden lisätuotos 
vuoteen 2050 mennessä

1

biljoonaa 

euroa1,8
Nettohyöty Euroopalle 
vuoteen 2030 mennessä

3

600 miljardia

euroa

Säästöt EU-maissa toimiville 
yrityksille

4

2-3 miljardia

euroa

Vuosittainen 
liiketoimintapotentiaali 
Suomessa kuudella 
sektorilla

2

Lähteet:
1 Lacy & Rutqvist, 2015. Waste to Wealth. Accenture Strategy.
2 

Sitra & McKinsey, 2015. The opportunities of a circular economy for Finland. 
2 

Sitra & Gaia Consulting, 2015. The economic value and opportunities of nutrient cycling for Finland.
3 

Ellen MacArthur Foundation, 2015. Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. 
4 

European Commission, 2015. Circular economy package. 



Uusia ratkaisuja tarvitaan tuotteiden ja 

liiketoimintamallien suunnitteluun, esimerkiksi 
tuotteiden eliniän pidentämiseen ja jakamispalveluihin.

Suomen 100 suurimmasta yrityksestä 

neljänneksellä kiertotalous näkyy strategiassa 
suoraan tai epäsuoraan.

Toimintakenttää tulee vahvistaa esimerkiksi        

tukemalla kiertotalouden rahoitusta ja innovaatioiden 
vientiä kansainvälisille markkinoille

LISÄÄ KIERTOTALOUTTA 
YRITYKSIIN

Lähde: Sitra & Deloitte 2018



With the Circular Economy Playbook and tools 

you achieve circular advantage and measurable 

business cases  www.circularplaybook.fi

Value case 
tool

Business model 
development toolkit

Capability maturity 
assessment

Technology maturity 
assessment

Roadmap 
development
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The playbook consists of 6 chapters with circular economy concepts, best practices and tools to guide your business to identify and define your circular 
economy opportunity and develop a plan to realize circular advantage

1. Why circular 
economy?

2. What opportunities 
exist?

3. Which capabilities 
are required?

4. Which technologies 
can support?

5. How to design the 
transformation 

journey?

6. Industry deep 
dives

Business model 
canvas

1 Additional tools available in the playbook @SitraFund @jyri_Arponen www.circularplaybook.fi

http://www.circularplaybook.fi/


Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. 
korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee. 

Tuote palveluna

Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden 
kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esim. liisaus- tai vuokrasopimuksesta.

Jakamisalustat

Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren 
pidentämistä mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 

Uusiutuvuus

Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä 
ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla. 

Resurssitehokkuus & kierrätys

Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä 
tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.



Kiertotalouden kiinnostavimmat

Yrityslista, jonka inspiroimana talouden peli muuttuu.



Kiinnostavimmat -listan esimerkkejä



3Teollisten symbioosien osaamisen ja 

toimintamallin levittäminen Suomeen 
Kemi-Tornio kiertotalousteollisuuspuisto

Optimoitu resurssien ja 

sivuvirtojen hyödyntäminen 

eri teollisuusklusterin 

toimijoiden välillä: 

metallijalostus, sellu- ja 

paperitehtaat, voimalaitos 

ja kemianteollisuus.

Vuosittain 1,7 miljoonaa

tonnia teollisuuden 

sivuvirtoja

8 % koko Suomen viennistä

14 potentiaalista puistoa 

alueella

Kemi-Tornion teollinen kokonaisuus on ainutlaatuinen 
koko Suomessa. 4 vuoden systemaattinen kehitystyö on 
johtanut täysimittaiseen teolliseen symbioosiin ja 
toimivaan kiertotalouteen eri teollisuussektorien 
välillä. 

Seuraavaksi ideana on alueelle kerääntyneen teollisen 
symbioosin osaamisen jakaminen muihin alueen  
teollisuuspuistoihin.

Miten tuoda parhaat opit eteenpäin?

- Kootaan yhteen eri alojen asiantuntijat ja 
projektipäälliköt

- Kuvataan toimintamallit symbiooseista ja laaditaan 
niiden pohjalta ohjeistus

- Järjestetään avoimia työpajoja, joissa huolehditaan 
toimintamallien jalkauttamisesta

- Fasilitoidaan keskustelua julkisen ja yksityisen 
puolen välillä hallinnollisista pullonkauloista ja 
ratkaisuehdotuksista

Teolliset 

kierrot





REILU SIIRTYMÄ KIERTOTALOUTEEN

PSST…Sitra selvittää kiertotalouden 
työllisyysvaikutuksia Suomessa. 

Reilu siirtymä täytyy kuitenkin ihan 

ensimmäiseksi määritellä yhdessä:

• Miten hyödyt ja haitat jaetaan toimialojen, 
alueiden ja ammattilaisten kesken?

• Ketä siirtymän suunnittelussa kuullaan, 
miten tehdään kompromisseja 
reiluudesta?

Kiertotalous on mahdollisuus 

rakentaa oikeudenmukainen 
talousmalli, josta hyötyy yhä 
useampi. 



Kestäviä toipumistoimia koronashokkiin

Julkiset investoinnit1

2

3

4

5

Yksityiset investoinnit

Kestävien ratkaisujen hankintatuki

Kansainvälisen liikenteen 
siirtymätuki

Korotettu kotitalousvähennys

6 Kestävän teknologian kilpailutus

7 Kestävän kehityksen verouudistus



Tulevaisuuden 

kiertotalous on 

kilpailukykyinen 

ja reilu



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

Kiitos!

Kari Herlevi
Projektijohtaja
p. 0504639397
Kari.herlevi@sitra.fi
@kherlevi

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

