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Lahja Suomelle

Eduskunta perusti Sitran 

lahjaksi 50-vuotiaalle 

itsenäiselle Suomelle.

Tehtäväksi julkiselle

tulevaisuustalolle annettiin 

huomisen menestyvän 

Suomen rakentaminen.

Vuosi oli 1967.
Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967



Suomesta kiertotalouden

kansainvälinen edelläkävijä

Sitran työ kiertotalouden parissa alkoi
2015. Sen jälkeen olemme:

- koonneet maailman ensimmäisen
kiertotalouden kansallisen tiekartan

- rakentaneet työkaluja yrityksille
siirtymässä kiertotalouteen

- luoneet globaalin kiertotalousyhteistön
World Circular Economy Forum –
tapahtumien ympärille



Kolme kestävyyskriisiä

LUONTOKATO

ILMASTONMUUTOS LUONNONVAROJEN 

EHTYMINEN



a

90%
90% LUONTOKADOSTA JA 

VESISTÖJEN KUORMITUKSESTA 

AIHEUTUU RAAKA-AINEIDEN 

KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄSITTELYSTÄ x2

45 % ILMASTOPÄÄSTÖISTÄ 

SYNTYY TUOTTEIDEN 

VALMISTAMISESTA.

ENNUSTEIDEN MUKAAN 

MATERIAALIEN KÄYTTÖ 

KASVAA YLI 

KAKSINKERTAISEKSI VUODEN 

2011 79 GIGATONNISTA 67 

GIGATONNIIN VUONNA 2060.

45%

IRP Global Resources Outlook 2019

OECD Global Material Resources Outlook to 2060

Ellen MacArthur Foundation, 2019



n tärkeys

TUOTESUUNNITTELU ON KIERTOTALOUDEN YTIMESSÄ. YLI 80% KAIKISTA 

TUOTTEISIIN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA MÄÄRITETTÄÄN 

TUOTTEEN SUUNNITTELUVAIHEESSA

European Commission: Ecodesign your future

80%



perustuu

Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti 

lisää tavaroita, vaan hyödynnetään 

käytössä olevien tuotteiden ja 

materiaalien arvoa mahdollisimman 

pitkään. 

Kulutus perustuu omistamisen sijaan 

palveluiden käyttämiseen.



Kiertotalous muuttaa tapaamme omistaa ja 

käyttää tavaroita

Nykymeno

Omistamme paljon 
lyhytikäisiä tavaroita, 
joiden käyttöaste on 
matala.

Kiertotalous

Omistamme vähän 
pitkäikäisiä tavaroita.

Tavarat ovat kovassa 
käytössä uusien palvelujen 
ja jakamisalustojen avulla.



Kiertotalous yrityksissä

Tuote-elinkaaren 

pidentäminen

Tuote palveluna

Jakamis-

alustat

Uusiutuvuus

Resurssitehokkuus 

ja kierrätys



Kiertotalouden liiketoimintamallit

huomioivat koko elinkaaren

Kiertotalouden liiketoiminamalleissa on sisäänrakennettuna, että yritys ottaa 
enemmän vastuuta tuotteista ja raaka-aineista, koska myös itse hyötyy siitä.

Uusiutuvuudessa kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu sekä uusiutuvat 
materiaalit ja energia luovat perustan kestäville tuotteille.

Tuotteessa palveluna yritys on vastuussa, että asiakkaalla on käytössä täysin
toimiva tuote.

Tuote-elinkaaren pidentämissä yritys huolehtii elinkaaren pidentämisestä 
korjaamisen, kunnostamisen ja päivittämisen kautta.

Resurssitehokkuudella ja kierrätyksellä vähennetään materiaalien tarvetta 
ja mahdollistetaan arvokkaiden raaka-aineiden saaminen takaisin kiertoon.

Jakamisalustoilla edistetään tavaroiden käyttöasteiden kasvattamista sekä 
niiden pysymistä käytössä pidempään.



Kestävällä tuotepolitiikalla vauhtia 

kiertotalouden liiketoimintamalleihin

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman keskeisiä politiikkatoimia on kestävän 
tuotepolitiikan uudistus.

Kiertotalouteen perustuville liiketoimintamalleille haetaan kannustimia kestävän 
tuotepolitiikan kautta.

Uudistuksen merkittävimpiä aiheita ovat:

– Ekosuunitteludirektiivin laajentaminen kohti kokonaisvaltaista kestävyyttä

– Kannusteet tuote palveluna –liiketoimintamalleille

– Kuluttajalainsäädännön tarkistaminen ja korjauttamisoikeus

Tuotteiden kestävyys ja lisääntyvä informaatio tukevat toisiaan – digitaalisista 
tuotepasseista povataan yhtä ratkaisua tähän.

Nykyisin useat tuotteet ovat lyhytikäisiä ja niitä ei ole helppo uudelleenkäyttää, 
korjata tai kierrättää. Tähän haetaan nyt muutosta.



Lindström tarjoaa työvaatteita 
palveluna: "Vähennämme 
tekstiilien ylikulutusta ja 
säästämme luonnonvaroja"

”Me tarjoamme yritysten käyttöön 
niiden tarvitsemat tekstiilit ja 
huolehdimme tuotteiden koko 
elinkaaresta aina suunnittelusta 
uudelleenkäyttöön.

Suunnittelemme ja valmistamme 
tekstiilit vain tarpeeseen ja 
mahdollisimman kestäviksi. Näin 
voimme vähentää ylikulutusta ja 
säästämme luonnonvaroja.”

– Anna-Kaisa Huttunen, 
ekosysteemeistä ja 
vastuullisuudesta vastaava johtaja



Valtra kunnostaa traktorien 
vanhat vaihdelaatikot Reman-
ohjelmallaan: “Annamme 
traktoreille jopa 30 vuotta lisää 
elinikää”

” Jos traktorin vaihteisto vaurioituu, 
omistaja voi tilata meiltä käytetyistä 
osista uudelleenvalmistetun 
vaihteiston, eli Reman-osan.

Uudelleenvalmistus on nopea, 
kustannustehokas ja ympäristö-
ystävällinen tapa huoltaa traktori. 
Koska kerralla vaihtuu koko 
vaihdelaatikko, asiakkaan ja 
huoltomme ei tarvitse arpoa, mitä 
yksittäisten osien korjaus maksaa. 
Olemme pidentäneet Reman-osilla 
satojen koneiden elinkaarta 
Euroopassa.” 

– Jari Luoma-aho, 
markkinointipäällikkö



Minne menet, kiertotalous?

Kierrätysraaka-aineista ja jätteistä kohti tuotannon ja 
kulutuksen ympäristövaikutusten juurisyitä.

Suurempi osa kulutuksestamme tulee olemaan tavaroiden 
omistamisen sijasta palveluiden käyttämistä.

Euroopan komissiossa ja osana kestävän tuotepolitiikan 
uudistusta harkitaan kestävyysperiaatteiden asettamista 
tuotteille.

”By 2030 only sustainable, safe and circular products 
should be allowed in the EU market.”

Tuotepolitiikan ja regulaation rooli vahvistunee, sillä 
ilmastokriisi ja luontokato eivät odota.
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