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Miksi kiertotalous?
• SDG-tavoitteet & luonnonvarojen ylikulutus & ilmastonmuutos & biodiversiteettikato
•
•

•
•

raaka-aineiden käytön arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Tällä hetkellä
raaka-aineiden globaali kulutus on yli 80 miljardia tonnia vuodessa - tästä vain 9 prosenttia
käytetään uudelleen tai kierrätetään;
kiertotalouden ratkaisuilla voidaan leikata teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä noin 50 %
vuoteen 2050 mennessä;
90 % biodiversiteettikadosta johtuu nykyisestä luonnonvarojen käytöstä;
luonnonvarojen korkeammat hinnat ja niukka saatavuus tulevaisuudessa;

• Ilmastohaasteeseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen kiertotalous vastaa mm.:

• tavoittelemalla energiatehokkaampaa tuotteiden ja materiaalien valmistusta ja käyttöä;
• lisäämällä materiaalien ja metallien kiertoa ja varmistamalla niiden laadullisen ja määrällisen
riittävyyden uusiin ilmastoystävällisiin ratkaisuihin;
• uusien liiketoimintamallien (mm. tuote palveluna tai jakamistalous) kautta tuotteiden käyttöaste
lisääntyy ja täten tarve valmistaa tuotteita vähenee;
• lisäämällä hiilen sitoutumista pitkäikäisiin tuotteisiin.

Kiertotalous EU-puheenjohtajuuskauden
prioriteetti
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Päätelmät: Pitkän tähtäimen
kiertotalousstrategia
• Tavoitteena reilu kiertotalous ja kiertotalouden integroiminen ilmasto- ja
biodiversiteettipolitiikkaan;
• Kiertotalous laajennetaan muille sektoreille a lá muovistrategia –
rakennukset, ruoka, liikkuminen, tekstiilit ja elektroniikka;
• Koko elinkaari huomioon, varmistetaan myrkyttömät kierrot;
• Ekodesign-näkökulma sekä tuotteiden jäljitettävyys mahdollistavat
kestävän kiertotalouden;
• Ympäristöpohjainen verotus keskeinen ohjauskeino;
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/04/thecouncil-adopts-conclusions-on-the-circular-economy/

Hallitusohjelma - 3.1. Hiilineutraali ja
monimuotoisuuden turvaava Suomi
Tavoite 6
Vahvistetaan Suomen roolia
kiertotalouden edelläkävijänä
”Suomen roolia kiertotalouden
edelläkävijänä vahvistetaan.
Hallituskaudella toteutetaan
poikkihallinnollinen, strateginen
kiertotalouden edistämisohjelma
mittareineen. Ohjelmassa asetetaan
tavoitteet, määritellään tarvittavat
toimenpiteet ja varataan tarvittavat
resurssit kiertotalouden edistämiseksi
Suomessa.”

Kiertotalouden strategisen ohjelman
valmistelu
•

Fokus: Kiertotalouden seuraava aalto ja konkreettiset edistämistoimet, jotka
rakentuvat HO:n kiertotaloutta koskevien kirjausten pohjalle. Taustana mm. Sitran
kiertotalouden tiekarttojen työ.

•

Organisoituminen ja aikataulu: Ohjausryhmä valmistelee VN:n hyväksyttäväksi
ehdotuksen strategiseksi poikkihallinnolliseksi kiertotalouden edistämisohjelmaksi
vuoden 2020 loppuun mennessä.
• Ohjelman tavoitevuosi on vuosi 2030 ja ohjelman toimia ryhdytään
toteuttamaan välittömästi. Ohjelmatyön aikana voidaan myös käynnistää
kokeiluja ja hakuja kiertotalouden ratkaisujen testaamiseksi.

•

Laaja osallistuminen
• Ohjelmatyön aluksi järjestetään aloitusseminaari. Lisäksi sidosryhmiä ja
asiantuntijoita osallistetaan ohjelman valmistelun eri vaiheissa seminaareissa ja
työpajoissa.
• Parlamentaarinen osallistuminen toteutetaan mm. eduskunnan valiokuntien
kuulemisina.
• Alue-työpajat?

•

Koordinointi muiden ohjelmien ja HO-hankkeiden kanssa tärkeää, jotta ei tehdä
päällekkäistä työtä, erityisesti:
• vähähiilisyystiekartat
• ravinteiden kierrätysohjelma
• muovitiekartta
• kestävän kehityksen verouudistus
• ilmastoruokaohjelma
• biotalousstrategian päivitys
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