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Ekologisessa jälleenrakennuksessa 
kiertotaloudella on ratkaiseva rooli.

Luonnonvarojen

ylikulutus

JUURISYY ILMENTYMÄT RATKAISU

Ilmastonmuutos

Luontokato

Hiilineutraali kiertotalous



SYKE Policy Brief 2019, 

Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen

Raaka-aineita kulutetaan 
Suomessa jopa kymmenen kertaa 
enemmän kuin kestävä taso sallisi. 5

10

15

20

25

30

tonnia / vuosi / hlö

Kestävä kulutuksen taso 3–8 
tonnia / vuosi / hlö

Vuonna 2015 
suomalainen 

kulutti 29 tonnia

https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/sykepolicybrief_2019-09-30_kiertotalous


Kiertotalousohjelma asettaa luonnonvarojen 

kulutukselle määrälliset tavoitteet vuoteen 2035

* Vientituotteiden valmistukseen käytetyt

luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin.

Uusiutumattomien luonnonvarojen 

kulutus vähenee, ja uusiutuvien 

luonnonvarojen kestävä 

käyttö voi kasvaa siten, että 

kotimaan primääriraaka-aineiden 

kokonaiskulutus ei 2035 ylitä 

vuoden 2015 tasoa.*

Resurssien tuottavuus 

kaksinkertaistuu vuoden 

2015 tilanteesta vuoteen 

2035 mennessä.

Materiaalien kiertotalousaste 

kaksinkertaistuu vuoteen 2035 

mennessä.



Valtioneuvoston 

periaatepäätös 

Kiertotalous-

ohjelmasta

Kiertotalouden

markkinat

Vaikutamme aktiivisesti EU:ssa

Kehitämme viranomaistyötä

Edistämme kierrätysmateriaalien

markkinoita

Edistämme kansalaisten 

kiertotalouspalveluita

Kiertotalous keskeisillä 

sektoreilla

Kansallinen osaamisverkosto

Kaavoitus sekä rakentamisen ja 

tilojen käytön ohjaus

Kiertotalouden innovaatiot,

digitalisaatio ja osaaminen

Kiertotalousosaaminen koulutukseen 

ja työelämään

Design-ohjelma

Kiertotaloutta tukevat 

digitaaliset ratkaisut

Kiertotalouden ekosysteemit

Kiertotalousulkopolitiikka

Edistämme globaalia siirtymää 

kiertotalouteen

Orkesterointimalli suomalaisten 

kiertotalousratkaisujen vientiin

Kiertotalouden

kannusteet

Lisäämme vähähiilisiä 

kiertotalousratkaisuja hankinnoilla

Vahvistamme rahoitusta ja sen 

vaikuttavuutta

Kehitämme taloudellisia kannusteita

Kiertotalouden green deal

Kiertotaloustietoisuus ja -osaaminen 

kiinteistö- ja rakennusalalla

Kaivannaisteollisuuden kiertotalous
Lisätietoa ohjelmasta ja sen toimenpiteistä:

ym.fi/kiertotalousohjelma



Circwaste
(n. 20 aluetta/ kumppania)

• Materiaalivirtojen tehokas 
käyttö ja kierrätys sekä 
jätteen synnyn ehkäisy

• Palvelukeskus alueille

HINKU-verkosto 
(yli 80 kuntaa)

• Hiilineutraalisuus 
v. 2030 mennessä

• Tuki kunnille ilmasto-
työhön, parhaat

käytännöt, kysynnän 
luonti

• Hiilineutraali-Suomi 

FISU-verkosto 
(11 kuntaa)

• Jätteettömyys 

• Hiilineutraalisuus

• Globaalisti kestävä kulutus

Kiertotalouskeskus
(13 teollisuuspuistoa)

• Teollisuuspuistojen verkosto

• Liiketoiminnan kehitys 
yrityksille

FISS-verkosto
(12 maakuntaa)

• Resurssitietokanta

• Tuki alueille

• Koordinointi & viestintä

• Asiantuntijayhteistyön 
kehitys

Hallinnollisten 
pullonkaulojen 
tunnistaminen ja 
ratkaisupolkujen 
löytäminen 

Ratkaisujen 
yhteiskehittäminen ja 
konsortioiden  
’kehkeyttäminen’ (ml. 
Kiertotalouden green 
deal) 

Varhainen tuki 
rahoituksen 
löytämiseen ja 
hankintaan

Circular Innovation 

Network
• Aalto, GTK, Luke, SYKE, VTT

• Yhdistää eri toimijoiden
osaamisen, tutkimustiedon

ja liiketoimintamahdollisuudet

• Rakentaa kiertotalouden 

datayhteisöä 

Kiertotalousviestintä

Monia toimijoita 



Kiitos!

Taina Nikula, YM
Taina.nikula@gov.fi tai 050-305 6945

Ohjelman nettisivu: 
ym.fi/kiertotalousohjelma
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