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Kiertotalouden avainpelaajat 



Minä 

Ketä äänestän ja millaisia ja 
päivittäisiä arjen valintoja 

teen? 

Hallinto 

Millaista lainsäädäntöä 
valmistelemme? Mihin 

käytämme julkista 
rahaa? Yritys 

Myymmekö lamppujen 
sijaan valoa? 

Materian sijaan palvelua? 
Tarjoammeko vähähiilisiä 

vaihtoehtoja? 
Onko ilmastonmuutos 

meille uhka vai 
mahdollisuus? 

Päättäjä 

Miten hillitsemme 
päästöjä? Kuinka Suomi 

voi olla kokoaan suurempi 
suunnannäyttäjä ja 

ratkaisija maailmalla?     

Psst! Miten voitais 
vielä kaikki pelata 

samaan maaliin? 

Järjestö 

Miten jäsenilläni on erilaisia 
vaikuttamismahdollisuuksia? 

Miten innostan heidät mukaan 
tekemään? 



Suomelle strategiset tavoitteet kiertotalouteen 

1. Kilpailukyvyn ja elinvoiman perusta uusiksi. 

2. Siirrytään vähähiiliseen energiaan. 

3. Luonnonvaroihin suhtaudutaan niukkuutena. 

4. Arjen päätöksistä käyttövoima muutokselle.  

Lähde: Sitra (2019): Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 



Opetushallitus tukee 
kiertotalouden 

oppimateriaalien 
kehitystä 

Avanto 

Venturesin ja 
Nordic 

Innovationin 

LOOP Ventures -
yritysohjelma 

Ministeriöiden 
luotsaamat 

vapaaehtoiset julkisen 
ja yksityisen sektorin 

sopimukset Tesin kiertotalouden 
sijoitusohjelma valmistavan 

teollisuuden yrityksille 

Digipoliksen vetämä 
ekoteollisuuspuistoverkosto 

edistää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä 

 

Business 

Finlandin Bio and 
Circular Finland -

ohjelma 

Materiaalitorilla 

jätteet ja sivuvirrat 
kiertämään (YM, 

Motiva) 

MMM, YM ja Sitra 

tuovat vaikuttavuus-
investoinnin 

kiertotalouteen 

GBCFinlandin ja 

YM:n johdolla 
kiertotaloutta 
rakennettuun 
ympäristöön 

 



Suomi tarvitsee nämäkin kiertotalouden 

toimenpiteet 1/3 

- Kiertotaloutta edistetään 
hallituksen kärkihankkeena 

- Virallistetaan Suomen 
kiertotalouden ohjausryhmä 

- Kehitetään edistystä kuvaava 
kiertotalousmittaristo 
 

 

 



Suomi tarvitsee nämäkin kiertotalouden 

toimenpiteet 2/3 

- Käynnistetään kestävän kehityksen 
verosiirtymä 

- Tunnistetaan ja karsitaan ympäristölle 
haitallisia tukia 

- Kestävä kehitys ja kiertotalous tuodaan 
osaksi julkisen rahoituksen 
hakemusten arviointia 

- Perustetaan innovatiivisten julkisten 
hankintojen riskirahoitusinstrumentti 
 
 

 



Suomi tarvitsee nämäkin kiertotalouden 

toimenpiteet 

- Sujuvoitetaan jakamis- ja 
alustatalouden säädösympäristöä 

- Asetetaan raaka-aineiden käytölle 
kunnianhimoiset tavoitteet ja 
kehitetään sääntelyä tukemaan 
kestävää raaka-aineiden käyttöä 
 

 



Suomi tarvitsee nämäkin kiertotalouden 

toimenpiteet 3/3 

- Edistetään kiertotalouden toteutumista 
sen näkökulmat huomioivalla 
kaupunkisuunnittelulla ja 
kaavoituksella 

- Tehdään kiertotalousosaamisesta  valta-
virtaa opetuksessa ja koulutuksessa 

- Maaperän hiilensidonnasta korvataan 
viljelijälle tulosperusteisesti 

- Työnantajat terveyttä edistävän, jaetun 
ja hiilineutraalin liikkumisen vetureiksi 



sitra.fi/kiertotaloudentiekartta 

Lataa tiivistelmä Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 -
versiosta tästä (pdf). 

Ota käyttöön tiekartan kalvot 
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