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MIKSI?  Suomen on pystyttävä takaamaan pärjäämisensä maailmassa, jossa 
taloudellinen kilpailukykymme ja hyvinvointimme eivät voi enää 
perustua luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kiertotalouden 
kansallinen tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen 
– tehokkaampaan talouteen, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää 
tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden 
käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen.

MITEN?  Muutos kiertotalouteen edellyttää koko yhteiskunnan läpi ulottuvia 
strategisia tavoitteita, jotka tiekartta esittelee. Edelleen kartta 
kuvaa tarkemmin eri yhteiskunnan sektoreiden kiertotalouden visiot 
ja lopulta listaa ne konkreettiset, kansantalouden muutokseen 
tarvittavat toimenpiteet, joiden edistämiseen suomalaiset toimijat 
ovat jo sitoutuneet. Lisäksi tiekartta esittelee tarvittavia, toistaiseksi 
puuttuvia toimenpiteitä.

MITÄ?  Tiekartta on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle maailman ensimmäiselle 
kansalliselle kiertotalouden tiekartalle. Muuttuneessa maailmassa 
alkuperäiset tiekartan tavoitteet ja toimet eivät enää riitä, vaan ne on 
nyt päivitetty.

KETKÄ?  Tiekartan päivitys on aiempaan tapaan tehty yhteistyössä lukuisten, 
yhteiskunnan eri sektoreita edustavien tahojen kanssa. Lisäksi 
tiekartan luonnos on ollut kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa 
syksyllä 2018. Tavoitteiden työstämiseen on osallistunut myös Sitran 
kokoama kiertotalouden ohjausryhmä.

TIIVISTELMÄ

Löydä tiesi kiertotalouteen: www.sitra.fi/kiertotaloudentiekartta

http://www.sitra.fi/kiertotaloudentiekartta


2025HAASTE
Ilmastonmuutos, 

luonnonvarojen ylikulutus, 
biodiversiteettikriisi

VISIO
Suomi hiilineutraalissa 

kiertotaloudessa vuoteen 
2025 mennessä

STRATEGISET 
TAVOITTEET 

1 Kilpailukyvyn 
ja elinvoiman 
perusta uusiksi, 

jolloin kiertotalouden 
ratkaisut nostetaan 
kilpailukyvyn ja talouden 
kasvustrategian keskiöön.

2 Siirrytään 
vähähiiliseen 
energiaan, minkä 

lisäksi on edistettävä 
energian tehokasta 
käyttöä sekä ilmasto- 
ja energiapolitiikan 
kunnianhimon tason nostoa.

3 Luonnonvaroihin 
suhtaudutaan 
niukkuutena, 

koska päästäksemme 
Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteisiin suomalainen 
kulutus ja tuotanto 
eivät voi enää perustua 
luonnonvarojen rajattomaan 
käyttöön.

4 Arjen päätöksistä  
käyttövoima 
muutokselle.  

Hiilijalanjälkemme 
puolittaminen vuoteen 2030 
mennessä vaatii meiltä 
uudenlaista suhtautumista 
omistamiseen, 
niin kulttuurisesti, 
verotuksellisesti kuin 
tulonjaonkin kannalta.

VISIOT ERI 
PELAAJILLE

Valtionhallinnolle
Valtionhallinnossa 
kiertotalouden käsittely 
yhdellä sektorilla ei riitä, 
vaan kaikki hallinnonalat 
on saatava pelaamaan 
kiertotalouden peliä 
strategisesti. Tässä 
ministeriöiden välinen 
yhteistyö on kaiken 
ytimessä. 

Kunnille ja kaupungeille
Kunnille ja kaupungeille 
kiertotalous tarjoaa 
uudenlaisen pohjan sekä 
elinkeinopolitiikalle, 
julkisille hankinnoille sekä 
koulutukselle ja opetukselle, 
mutta myös ratkaisuja 
fiksumpaan alueiden 
käyttöön.

Yrityksille
Yritysten strategia saa 
kiertotaloudesta uuden 
pohjan. Kiertotalouden 
mukainen liiketoiminta 
edellyttää uudenlaista 
yhteistyötä sekä yritysten 
että yritysten ja julkisen 
sektorin välillä.

Kansalaisille
Suomalaisten arjen 
valintojen kääntymisessä 
kestäviksi kriittisessä 
asemassa ovat helppous 
ja houkuttelevuus. Siirto 
kiertotalouteen tarvitsee 
vahvemman panoksen 
kaikilta kansalaisilta.

TOIMENPIDE-
ESIMERKKEJÄ

Julkiset hankinnat 
vauhdittamaan 
kiertotaloutta

Kiertotalous kytketään 
osaksi Suomen 
maakuvaa

Kestävien 
elämäntapojen 
sitoumuksella oma 
hiilijalanjälki 
pienemmäksi

Bio- ja kiertotalouden 
rahoitusohjelma 
vahvistamaan vientiä

Valmistavalle 
teollisuudelle työkalut 
kiertotalouteen

Opit jakoon 
kuntaverkostoissa

Vaikuttavuus-
investoinnilla taklataan 
ympäristöhaasteita

Kiertotalouskriteerit 
käyttöön 
rakennusalalla

Kiertotalouden 
sijoitusohjelma 
teollisuusyrityksille
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