Kiertotalouden kansallinen
toimintaohjelma
Kiertotalouden mahdollisuudet kansalliselta
paikalliselle tasolle - seminaari

Kari Herlevi, Sitra 28/06/2016, Sodankylä

Kestävyyskriisi
nyt!

Resurssien dramaattinen
niukkeneminen ja
ilmastonmuutos määrittävät
tulevaisuuden. Meidän on
toimittava nyt.
4–6 °C-asteen nousu
olisi katastrofaalista

!

Teknologia

Aikamme
suurin
haaste

Ihmiset

Talouskasvun ja
luonnonvarojen käytön
irtikytkentä

Ratkaisut: Teknologia + ihmiset
1

Ilmastonmuutos
ja resurssien
niukkuus

Tarvitaan täysin uusi tapa
nähdä planeetta, talous ja
hyvinvointi

Energiavallankumous: fossiilisten polttoaineiden käyttö
laskussa, uusiutuvat kasvussa

2

Kiertotalouden
mahdollisuudet

3

Älykkäät
tuotteet ja
palvelut
löytävät
asiakkaansa

4

Älykäs ja
saumaton
liikenne

5

Kaupungit vaikeiden
ongelmien
ratkaisijoina:
paikallisuuteen uutta
elinvoimaa
teknologiasta

Ilmassa…
Heräämmekö?
Teknologia ei voi yksin
ratkaista haastetta.
Muutokseen tarvitaan aina
myös ihminen.

1500 miljardin euron
markkinat cleantechratkaisuille vuoteen 2020
mennessä

Onko trendi myös
mahdollisuus
ihmiskunnalle toimia
yhdessä?

Ratkaisut
ovat jo
käsissämme!

Maailma on täynnä hukkaa, raaka-aineiden tarve kasvaa

Miksi heitämme pois noin 80 %
kuluttajatuotteista ja niiden materiaaleista ja
käytämme niitä tehottomasti?

10-15 %
rakennusmateriaaleista
menee jätteeksi
rakennusaikana

Keskimäärin
materiaaleja
käytetään
Euroopassa

vain kerran

31 %

ruuasta menee hukkaan
arvoketjussaan. Suomessa määrä on n.

300-400 miljoonaa kg/v.

Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke

Autojen
keskimääräinen
käyttöaste on
noin

Raaka-aineiden tarve
kasvaa 2030 mennessä
Energia
+ 32 %

8%

Teräs
+ 57 %

Toimistojen
käyttöaste on noin

Vesi
+ 137 %

40 %

Viljelysmaa, yli
+ 200 %
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Kiertotalous – mitä se on?

Circular economy:
an economic model based inter alia on sharing, leasing, reuse, repair,
refurbishment and recycling, in an (almost) closed loop, which aims to retain the highest utility and
value of products, components and materials at all times
Kiertotalous
pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa
taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman
vähän hukkaa ja jätettä. Usein tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin
perustuvalla älykkyydellä.
Lähde: EU EPRS
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Kiertotalouden yritysesimerkkejä

Alku-/välituotteen
valmistaja
Lopputuotteen
valmistaja
Jälleenmyyjä/
palvelun tarjoaja

Kuluttaja

Keräys

Käyttäjä

Keräys

Energiaksi

Kaatopaikka
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Tuotesuunnittelu:
elinkaari, muunneltavuus, laatu
Tuotteet, materiaalit ja niihin
sitoutunut arvo kiertävät

Kiertotalous
Toimialat ja arvoketjut
läpileikkaavia innovaatio- ja
liiketoimintamahdollisuuksia

Digitaalinen ja
palvelukeskeinen

Markkinalähtöisyys, suuntaa
rakenteista ja kannusteista

Biologiset &
tekniset kierrot

Uusiutuva energia,
energia- ja
materiaalitehokkuus
Käyttöoikeus korvaa
omistamista
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Kiertotalous etenee maailmalla
Tanska
Teolliset symbioosit &
vihreät julkiset hankinnat
Kanada
Zero Waste Canada
& kiertotalousryhmä

Skotlanti
Zero Waste
Plan 2025

Suomi
Kiertotalous
hallituksen
kärkihankkeena

Japan
Pioneeri
1990-luvulta

Sveitsi
Integroitu
tuotepolitiikka

Saksa & Itävalta
Edelläkävijöitä yhdyskuntajätteen
kierrätyksessä

Ruotsi
EU:n edelläkävijä
elektroniikkajätteen
kierrätyksessä

Hollanti
”Circular Economy
Hotspot” 2020

Kiina
Kiertotalouden
lainsäädäntö, suuren
skaalan pilotit
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Kiertotalouden potentiaali Suomessa

2-3 miljardin euron
potentiaali
vuosittain,
2030 mennessä
(Sitra, McKinsey & Gaia)
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Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle
Lähde: McKinsey, Gaia Consulting

Mahdollisuuksien vuosittainen arvo

310

Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä

255
450
1785
165
230

375
Konepajateollisuus

Metsäteollisuus

Ruokahävikin
minimointi

Jakamistalous &
second hand

Rakennus Ravinteiden Yhteensä
ala
kierto
~ 1.8 mrd €
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EK:n jäsenyritysten näkemyksiä kiertotaloudesta
524 yrityksen vastauksiin perustuen

25 % yrityksistä: kiertotalous on mahdollisuus laajentaa/kehittää liiketoimintaa
Vain 17 % vastaajayrityksistä on tehnyt suunnittelu- ja strategiatyössä paljon tai erittäin
paljon kiertotalouteen liittyen; 65 % vähän tai ei mitään
Eniten mahdollisuuksia nähdään energia- ja materiaalitehokkuudessa (>40 %)
Kasvuhakuiset ja isot yritykset edelläkävijöitä
Kasvun mahdollisuudet kotimarkkinoilla ja alueellisesti

Painotus teollisissa symbiooseissa ja sivuvirtojen hyödyntämisessä
(prosessi-innovaatiot)

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK
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Tekniset kierrot

Ongelma: Valaistus kattaa merkittävän osan, 10-30 %, tilojen
energiankulutuksesta ja sen kustannuksista. Perinteiset loisteputkivalaisimet
ovat energiatehottomia.
Ratkaisu: Palveluna tarjottava energiatehokas LED-valaisinratkaisu
helpottaa isojen valaistuskokonaisuuksien hallintaa. Palvelumalliin kuuluu
aina valaistuksen alkukartoitus ja valaisinten toimitus, tarvittaessa myös
asennus- ja jatkuva ylläpitopalvelu. Ensisijaisesti olemassa oleviin
valaisimiin asennettava Valtavalo G4 -valoputki on energiatehokas,
pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen.
Ansaintalogiikka & hyödyt yritykselle: Palvelun sopimuskauden pituus
on 3-5 vuotta. Toimintamalli mahdollistaa Valtavalolle pitkät asiakassuhteet
- pelkkään tuotemyyntiin nähden siis enemmän asiakasvuorovaikutusta.
Valtavalo rahoittaa palvelun ja asennuksen oman yhteistyökumppaninsa
kautta.
Hyödyt asiakkaalle: Alkuinvestointeja ei edellytetä, sillä asiakas maksaa
rahoitusta takaisin heti kertyvillä energiansäästöillä. Palvelu voi tuottaa
asiakkaalle jopa 50 % säästöt valaistuskustannuksissa. Laskutus
mitoitetaan nykyistä sähkölaskua pienemmäksi.

Kaivostoiminta/
materiaalien valmistus
Tuotesuunnittelu

Alku-/välituotteen
valmistajat
Lopputuotteen
valmistaja
Jälleenmyyjä/
palvelun tarjoaja

Ylläpito &
Valaistus
palveluna
Käyttäjä

Lähteet: Valtavalo, Motiva
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Tekniset kierrot

Tehdaskunnostetut reman-vaihdelaatikot
Ongelma: Paljon sitoutunutta arvoa menetetään, kun vanhat ja
käytetyt vaihteistot päätyvät pois käytöstä.

Kaivostoiminta/
materiaalien valmistus

Ratkaisu: Asiakas voi valita tehdaskunnostetun reman-vaihteiston,
joita on saatavilla suoraan varastosta yli 50 eri mallia.
Käytetyn vaihteiston palautuessa tehtaalle vaihteisto pestään ja
kunnostetaan, tarvittavat osat korvataan uusilla. Reman-vaihteistot
ovat jopa alkuperäisiä edistyneempiä tehtyjen päivitysten myötä.
Toiminnasta on tullut merkittävä osa liiketoimintaa ja se on hyvin
kannattavaa. Edellyttää asentajien huippuosaamista.
Ansaintalogiikka: Reman-ohjelmassa asiakas maksaa vaihteiston
tilausvaiheessa panttimaksun, 50 % vaihteiston hinnasta, joka
palautetaan käytetyn vaihdelaatikon palauttamisen yhteydessä.
Tehdaskunnostetun vaihteiston hinta on 60-70 % uuden hinnasta, ja
sille annetaan kattava takuu. Valtra kattaa vaihdelaatikoiden
kuljetuskustannukset ja kantaa riskit vaihteistojen toimivuudesta.

Alku-/välituotteen
valmistaja
Valtran tuotesuunnittelu

Lopputuotteen
valmistaja
Jälleenmyyjä/
palvelun tarjoaja

Vaihdelaatikot
uudelleenvalmistukseen

Keräys

Sitra • Kari Herlevi • 20.4.2016 • 12

Euroopan unioni vauhdittaa kiertotaloutta kiertotalouspaketilla

Toimintasuunnitelma edistää materiaalikierron
sulkemista ja tuotteiden elinkaaren hallintaa. Keinoja:
•
•
•
•
•

Ekosuunnittelu (korjattavuus, kestävyys, kierrätettävyys)
Laajennettu tuottajavastuu (EPR)
Vihreät julkiset hankinnat
Uusioraaka-aineiden edistäminen  EU:n sisämarkkina
Suunnitellun vanhenemisen torjuminen

Tavoitteet
• Edistetään kilpailukykyä
• Luodaan uusia työpaikkoja
• Tuetaan kestävää kasvua

Lainsäädäntöehdotuksia jätteistä (2030 mennessä):
65 % kierrätystavoite yhdyskuntajätteelle
75 % kierrätystavoite pakkausjätteelle
≤ 10 % kaikesta jätteestä kaatopaikalle
Lähde: EU:n komissio
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Finnish government’s key projects on bioeconomy and clean solutions
(300 mn €)
2025: Finland is a forerunner in bio and circular economy and cleantech
Breakthrough of a circular economy, getting waters into good condition (40 mn €):
• Good ecological condition of the Baltic Sea, reduced nutrient load on waters
• Enhanced nutrient and energy self-sufficiency of agriculture
• Circular economy based business increases and new jobs are generated
Other key projects:
• Towards carbon-free, clean and renewable energy cost-efficiently (100 mn €)
• Wood on the move and new products from forests (50 mn €)
• Finnish food production will be profitable, trade balance on the rise (100 mn €)
• Nature policy based on trust and fair means (10 mn €)
Source: Finnish Government

Kari Herlevi - Sitra - 19.4.2016

Kiertotalouden toimintaohjelmatyön lähtökohdat
• Kiertotalous kasvun ja investointien moottorina
• Kiinteä linkitys ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen

• Konkreettiset toimet kilpailukykyisen kiertotalouden vauhdittamiseksi Suomessa?
• Laaditaan Sitran johdolla, yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja
metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden
merkittävien sidosryhmien kanssa
• Parhaiden esimerkkien monistettavuus ja lisäarvo kansallisesti
• Haastetaan suomalaiset toimijat laajentamaan mielenkiintoisten esimerkkien listaa
• Avoimuuden periaate: laaja sidosryhmien osallistaminen ja viestintä työn etenemisestä
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Äänestystulokset: visiot 03 ja 01 kärjessä

[Äänestyksen %-osuudet ja muutos %-yksiköissä toisella äänestyskierroksella]
-9

Äänestys 1
Äänestys 2
32%

=muutos
prosenttiyksiköissä

+6
23%

-8
20%

17%

+8

+7

13%

12%

12%

-4
12%
8%

5%

5%

04. Asennemuutos
05.
01. Ohjauksella
03. IoT ja
02. CLEANTECH 2.0
06. ResurssiomaRuohonjuurivetoinen varaisuuden Suomi
ympäristöykköseksi
kiertotalousratkaisut
kiertotalous
vientivalttina
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Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto: mahdollisuuksista käytäntöön

MINNE HALUTAAN?

MISSÄ OLLAAN NYT?

MITEN SINNE PÄÄSTÄÄN?

Niukkuuden haasteen mallimaa:

Erinomaiset lähtökohdat:

Tavoitetila vaatii:

• Ratkaisuja maailmalle

• Johtava kiertotalousmaa
joillakin alueilla

• Kauas katsovia muutoksia
hallinnolta & muilta sektoreilta

• Mutta menestystä ei osata
viestiä

• Kokeiluja, valistusta ja
ruohonjuuritason toimintaa

• Ongelmat ja markkinat ovat
muualla
Edelläkävijyyttä Suomen
vahvuusalueilla
Kotimarkkina kasvualustana luo
uskottavuutta
Kiertotalouden on tuotettava
myönteisiä ympäristö-, sosiaalisia
ja taloudellisia vaikutuksia

VAHVUUKSIA:
Osaaminen (mm. tuotekehitys, ICT,
materiaalitehokkuus, tietyt toimialat)
Toimintakulttuuri (mm. ’niukkuus
DNA:ssa’, luottamus, turvallisuus)
Kohtalaiset raaka-aine resurssit
HEIKKOUKSIA:
Päätöksenteko, johtaminen,
riskinotto
Kuluttajaymmärrys,
kaupallistaminen, brändäys
Syvä yhteistyö sektorien sisällä ja
niiden välillä

Valtion rooli koettiin tärkeäksi:
esteiden purkamista,
toimintaympäristön luomista;
mahdollistava, rohkea ote vs.
hidas, top-down-ohjaaminen
Systeemitason muutospolitiikka
Ennakkoluulotonta kokeiluotetta,
valistusta ja yhteistyön fasilitointia
Synergioiden haku ’hankeviidakosta’
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GLOBAALI KIERTOTALOUDEN
KÄRKIPAIKKA ON OTETTAVISSA
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Tahtotila 1

SKAALAUTUVAT KOKONAISRATKAISUT MAAILMALLE
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Tahtotila 2

KOTIMARKKINA KUNTOON
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Tahtotila 3

KONKRETIA – KOKEILUT - VALTAVIRTAISTAMINEN
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Kiertotalouden kansallisen toimintaohjelman ohjaavat periaatteet

1. Kokonaisratkaisuilla kohti systeemistä muutosta
2. Kiertotaloudella aikaansaadaan positiivisia ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia
3. Arvoa kiertotalouden eri taktiikoista – korkeimman arvon periaate ja palvelullistaminen
keskiössä
4. Kiertotaloudessa suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja energiaa – uusiutumattomien arvo
ylläpidetään ja hyödynnetään mahdollisimman hyvin
5. Kiertotalous tukee kilpailukykyä – tuontiriippuvuuden vähentäminen, edistyksellinen
kotimarkkina ja uudet vientivaltit
6. Kiertotalous saadaan vauhtiin Suomen valmiilla vahvuuksilla ja nopeilla kokeiluilla
7. Kiertotalous on laaja käsite, joka yhdistelee ja hyödyntää uusia sekä vanhoja konsepteja
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Strategiset tavoitteet
Taloudellinen
tavoite:

Kiertotalous
Suomen talouden
uusi tukijalka
Ympäristöllinen
tavoite:

Suomesta
niukkuuden
haasteen mallimaa
Yhteiskunnallinen
tavoite:

Jarrumiehestä
edelläkävijäksi















Kiertotalous parantaa Suomen ja suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä
Kiertotalous synnyttää uusia yrityksiä ja uudistaa perinteistä yrityskenttää,
liikevaihtoa ja innovaatiota; kiertotalousratkaisusta tulee suomalaisten toimijoiden
vientivaltti
Mahdollistava toimintaympäristö ja edistyksellinen kotimarkkina kasvualustana;
muutosta vauhditetaan rohkeasti markkinavoimilla, vero-ohjauksella ja
hankinnoilla
Uudistetut rahoitusmallit tukemaan kiertotalouden kasvua; julkiset hankinnat ja
uudet yksityisen sektorin rahoitusinstrumentit kiertotalouden keskiöön

Materiaalijalanjälki pienenee ja hiilikädenjälki kasvaa globaalisti
Materiaalien kierto tehostuu, uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan
uusiutuvilla ja siirrytään kohti hiilineutraalia ja jätteetöntä yhteiskuntaa
Kiertotalous parantaa Suomen ekologista kestävyyttä

Suomen poliittinen ja virkamiesjohto sitoutunut kiertotalouden systeemisen
muutoksen läpiviemiseen
Julkinen sektori laaja-alaisesti mukana kiertotalouden läpimurrossa, PPPyhteistyö keskeistä; unohtamatta rohkeaa ja mahdollistavaa kokeiluotetta
Kiertotalous luo hyvinvointia Suomessa ja edistää siirtymistä palvelu- ja
jakamistalouteen
Kansalaisten kiertotaloustietoisuus kasvaa ja johtaa kotimarkkinan kysynnän
kasvamiseen
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Toimintaohjelman pilotti- ja toimenpide-ideat: yhteenveto tilanteesta
17
kpl toimia;
joista 10:ssä
Yhteensä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

20
kpl toimia;
joista 5:ssä
Yhteensä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

8
kpl toimia;
joista 5:ssä

11
kpl toimia;
joista 1:ssä

Yhteensä

Yhteensä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

23
kpl toimia;
joista 11:sta

13
kpl toimia;
joista 2:ssä
Yhteensä

Yhteensä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

15
kpl toimia;
joista 10:ssä
Yhteensä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

19
kpl toimia;
joista 1:ssä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia

Yhteensä

(ainakin) alustavasti tunnistettu
toteuttajia
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Toimintaohjelman iteratiivisessa lähestymistavassa tavoitellaan systeemistä muutosta kohti kiertotalouden kärkimaata mutta painotetaan myös heti alkavia toimia

Visio & tahtotila - tavoitteena
systeeminen muutos kiertotalouden
kärkimaaksi

Systeemisen
muutoksen
seuranta ja
ohjelman
jatkuva
iterointi

Toimenpiteet
ja pilotit –
keskiössä
skaalattavat
ratkaisut

Ohjelman ohjaavat
periaatteet

Strategiset tavoitteet
johdetaan tahtotilasta ja
ohjaavista periaatteista

Ohjelman
rakenteen osaalueet
(läpileikkaavat
teemat sekä
painopistealueet)
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Katsaus toimintaohjelmatyöhön – missä mennään?

RT I

Taustaselvitys

RT II

Suomen
tahtotila

Haastattelut

Toimenpiteet

RT III

Priorisointi ja
omistajuus

Haastattelut

Julkistaminen
21.9.

Sisällön
viimeistely

Toimeenpano
ja seuranta

Haastattelut
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Toimintaohjelmatyön jatko
• Sidosryhmätilaisuudessa 2. kesäkuuta 350 osallistujaa, noin puolet yrityksiä
• Toimintaohjelma luonnos oli kommentoitavana Sitran verkkosivuilla





Etsittiin kokeiluja ja pilotteja, joilla päästään kohti systeemistä muutosta
Pääpaino konkreettisissa keinoissa, jotka toteutettavissa nopeallakin
aikataululla
Kommentteja ja ideoita annettiin yhteensä 250

• Syyskuussa kansainvälinen arviointiraati perehtyy toimintaohjelmaluonnokseen

• Toimintaohjelman toimitustyö
• Valmis toimintaohjelma julkistetaan 21.9.2016
• Pilottien jatkotyöstäminen: ensimmäisten pilotit käyntiin syksyllä
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Yhteenveto
•

Toimintaohjelmaan voi edelleen tuoda skaalautuvia kokeiluja

•

Tarvitaan sitoutuneita omistajia ja rahoitusta piloteille

•

Sitra toimintaohjelman vauhdittaja, mutta tulokset syntyvät
laajalla yhteistyöllä

•

Toimeenpanon seuranta tärkeää

•

Tervetuloa 21.9. klo 9:00 Finlandia-talolle toimintaohjelman
julkistustilaisuuteen
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Sitra edistää muutosta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa

Toiminnan painopisteitä
Suomen yhteinen tahtotila
kiertotalouteen siirtymiselle

Konkreettisiin
liiketoimintamalleihin
liittyvät kokeiluhankkeet ja
parhaiden käytäntöjen
jakaminen

Fokusalueet yhteiskunnassa
Ravinteiden
kierto

Teknologiateollisuus

Kunnat &
kaupungit

Kansallinen
Jätesektori
toimintaohjelma

Tekstiiliala

Toimenpiteet ja yhteistyö
eri aloilla
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World Circular Economy Forum 2017
”Co-creating sustainable growth and jobs”
Finlandia Hall, Helsinki, Finland – 5th and 6th of June 2017
World Circular Economy Forum 2017 strives to build a common vision of a global Circular
Economy that will help to achieve the Sustainable Development Goals by 2030.
The forum features keynotes, thematic sessions, participative workshops, start-up competition, circular
hackathon, film festival, excursions, and more. Targeting an attendance of over 1200 participants around
the world including societal decision-makers, businesses large and small, investors and experts to discuss
latest trends and solutions for sustainable consumption and production.

5 + 1 tärkeää Sitrasta
1.

Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle

2.

Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija,
tutkija, visionääri, kehittäjä, kokeilija,
yhteistyökumppani, kouluttaja, verkottaja

3.

Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja
sijoitusten tuotoilla

4.

Visiona Suomi, joka menestyy kestävän
hyvinvoinnin edelläkävijänä

5.

Vision alla kolme teemaa,
6 avainaluetta ja kymmeniä hankkeita

+ 1 Tulevaisuustyö on yhteistyötä
Valokuva: Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967
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Rakennamme huomisen menestyvää Suomea
•

sitra.fi
•

Facebook.com/SitraFund

•

@SitraFund

