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Toimintaympäristön muutos on nyt 

nopeampaa kuin koskaan

”Digitalisaatio ja ilmastonmuutos yhdessä 

muokkaavat toimintaympäristöämme 

sellaisella vauhdilla ja vaikuttavuudella, jota 

ihmiskunta ei ole aiemmin kokenut”

-> Uudistumisen on oltava nopeampaa kuin 

koskaan



On aika palata hiilineutraaliin Suomeen
TIETEELLINEN DATAKARKEA ARVIO SUUNTA?

Lähde: Tilastokeskus 2019

Tuhatta 
CO2-tonnia; 
vastaavina 

määrinä

Päästöt yhteensä 
pl. maankäyttö-, maankäytön 
muutos ja metsätaloussektori 
(LULUCF) 



4

Globaalia murrosta johtaa nyt 

yksilö  

Uutta teknologiaa hyödyntävä asiakas 

johtaa globaalia murrosta ja 

yrityskohtaista uudistumispakkoa 

tekemällä arvojensa ja tarpeidensa 

mukaisia valintoja yhä lisääntyvien 

vaihtoehtojen välillä.



Erinomainen digitaalinen 
infrastruktuuri

Huipputason
teknologiaosaaminen

Vahva innovointikyvykkyys

Vastuullista korostava 
arvopohja

Maailman parhaisiin kuuluva 
koulutusjärjestelmä

Suomi, me yhdessä lähdemme niin digitalisaatio- kuin 
ilmastonmuutosvetoisen murroksen 
kiihdytysvaiheeseen paalupaikalta 

Onko meillä  riittävää 
uudistumisen paloa?

Onko meillä riittävästi 
kunnianhimoa ?

Suomi voisi olla kokoansa 
suurempi edelläkävijä



”Väitän, että ilmastonmuutoksen torjuminen tulee 

olemaan tärkein talouskasvun ajuri maailmassa. 

Tarvitaan jättiläismäiset investoinnit, kun tehdään 

uusi , ei-fossiilinen, kiertotalouteen perustuva 

teollinen vallankumous” Pertti Korhonen 19.1.2020



Kuntien kiertotalous-
strategiat 

Liikkuminen palveluna

Teollisten 
symbioosien

verkosto

Kiertotalous
rakentamisen
arvoketjussa

Liikkuminen
palveluna

Kestävän 
kehityksen

verouudistus

Digitaaliset
”materiaali-

torit”

Kunnian-
himoiset

tavoitteet

Neitseellisten 
luonnonvarojen 

käytön 
minimointi 

Julkiset 
hankinnat

Lain-
säädäntö

Green 
dealit

Asenne-
ilmaston
muutos 

Viestintä

Digitaaliset 
materiaali-

passit



Hallitusohjelma: 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.”



Ilmasto- ja 
energiapoliittinen 

ministeriryhmä

Ohjausryhmä

Teemaryhmät

Ohjelmatyön 
organisoituminen

Kansalaisten 
osallistaminen

TyöjaostoSihteeristö

Valtioneuvosto



Teemaryhmät

• Teemaryhmiä kootaan alansa asiantuntijoista ja aiheista, joiden 
valmistelu edellyttää erityisosaamista ja syvempää pohdintaa. 
Teemaryhmiä voidaan koota myös ohjelmatyön aikana. 

• Jo sovitut teemaryhmät:
- Kiinteistö- ja rakennusala

- Kunnat ja alueet 

- Raskas teollisuus

- Nousevat liiketoimintamallit & teknologiat 



Kiertotalous tehdään yhteistyössä 

VALTION-
HALLINTO

YRITYKSET

KUNNAT 
& ALUEET

KANSA-
LAISET



Tavoitteena laaja osallistaminen

Alueelliset 
työpajat

”Kansalais-
raati”

Verkko-
aivoriihi

Kansain-
välinen 

sparraus?

Muuta?

Eduskunnan 
valiokunnat



Ohjausryhmän odotukset ohjelmatyölle



Kiitos!


