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Viime aikoina tapahtunutta
• Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun 

kärjistä

• Kasvun kärjiksi linjattiin biotalous, cleantech ja digitalisaatio

• Heinäkuussa Euroopan komissio antoi tiedonantonsa 
kiertotaloudesta



Valtioneuvoston Cleantech-strategia



Cleantech
• Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja 

prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön

• Cleantech ei ole erillinen teollisuustoimiala, vaan 
puhtaan teknologian käyttökohteet jakautuvat läpi 
kaikkien teollisuustoimialojen. Ne ovat

• Energiatehokkaita tuotteita ja materiaaleja ja 
energiatehokkuutta parantavia palveluita

• Kokonaan uusia materiaaleja
• Bioenergiaa, laitteita ja laitteiden komponentteja
• Toki myös perinteistä piipun- ja putkenpää-

teknologiaa



Visio ja strategia
Visio
• Suomi on vuona 2020 cleantech-liiketoiminnan globaali suurvalta

Strateginen tavoite

• Suomen cleantech-maakuva houkuttelee 
ulkomaisia investointeja maahamme

• Suomen painoarvo kansainvälisessä päätöksen-
teossa kasvaa ja 

• Suomi vahvistaa asemiaan johtavana maana 
cleantechin t&k&i-toiminnassa. 



Numeeriset päätavoitteet

2012 2020
Liikevaihto* 25 mrd. € 50 mrd. €

75 % vientiin
40 000 uutta työpaikkaa

• Lisäksi energia- ja metsäteollisuuden cleantech-liikevaihto



Prioriteettitoimenpiteet strategian 
toteuttamiseksi

1. Cleantech maabrändin kärkiteemaksi
2. Investointien edistäminen
3. Demonstraatioympäristöjen luominen
4. Eri hallinnonalat ylittävän Cleantech Finland  

Boardin perustaminen



1. Cleantech maabrändin kärkiteemaksi
• Nostetaan cleantech kansainvälisen markkinoinnin kärkeen osana 

Team Finland -verkostoa ja keskeisenä osana Suomen maabrändiä
• Markkinointia ja maakuvatyötä tehdään yhteistyössä yritysten, 

ministeriöiden, suurlähetystöjen, ELY-keskusten ym. sidosryhmien 
kanssa

• Toimenpiteitä: koulutus, Global Cleantech Summit 2015, World 
Cleantech-liiketoimintasuunnitelmapalkinto, cleantech-
koordinaattorit ja -lähettiläät



2. Investointien edistäminen
• Luodaan aukoton innovaatiojatkumo t&k&i:stä pilotoinnin ja 

kaupallistamisen kautta kansainvälistymiseen
• Varmistetaan kasvuyrittäjyyden riskirahoituksen saatavuus



3. Demonstraatioympäristöt 
• Mittavia cleantech-demonstraatio- ja pilotointi-

ympäristöjä uusien tuotteiden, palveluiden ja 
viennin edistämiseksi 

• kansainvälisiä näyteikkunoita
• toteutetaan PPP-yhteistyönä

• Myös pienempiä temaattisia pilotointiympäristöjä
ml. HINKU- ja  INKA-ohjelmat)

• Yritystukia suunnataan uudelleen
• Kaikissa tuissa huomioitava cleantech-ratkaisujen edistäminen
• Demonstraatio- ja referenssihankkeille investointitukea
• Uusi Team Finland –toimintamalli yritysten kansainvälistymiseen ja 

kaupantekoon, pilotoidaan Kiinassa



4. Toimeenpano ja ohjaus

• VNK käynnistää
pääministerin johtaman 
eri hallinnonalat ylittävän 
”Cleantech Finland Boardin”

• Tehtävä:
• ohjata cleantech-strategian toteuttamista
• asettaa cleantechin kehittämiselle 

vuosittaiset  tavoitteet 
ja toimenpideohjelma



Kilpailukykyisen toimintaympäristön 
vahvistaminen

• Cleantech-liiketoiminnan edistäminen erityisteemoiksi 
kansainvälisessä vaikuttamisessa, erityisesti EU:ssa

• Uusien innovatiivisten ratkaisujen markkinoille pääsyn hidasteet tulee 
poistaa

• luvitusprosessien sujuvoitetaan
• uusia innovaatioita rajoittavaa sääntelyä korvataan
• julkisia hankintoja kannustetaan korvaamaan 

uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla
• cleantech-koulutusta ja tutkimusta (cleantechin laajassa 

merkityksessä) vahvistetaan sekä luodaan globaalisti 
johtava yliopistojen verkosto

• tulevaisuuden osaamispohja varmistetaan tutkimusta ja 
koulutusta edelleenkehittämällä



Kiertotalous



Cleantech ja kiertotalous (lähde: Syke)



Kiertotalous
• Komissio antoi 2.7.2014 julkisuuteen kiertotaloutta koskevan 

paketin, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet
• tiedonanto kohti kiertotaloutta
• direktiivi eräiden jätedirektiivien muuttamiseksi
• tiedonanto resurssitehokkuuden mahdollisuuksista 

rakentamisessa
• PK-yritysten vihreä toimintasuunnitelma
• vihreää työllisyyttä koskeva aloite



Tavoitteita
• Komissio tavoitteena on edistää kiertotalouden syntymistä ja 

jätteiden kierrätystä. 
• Tiukemmat kierrätystavoitteet edistävät siirtymistä kiertotalouteen, 

joka luo 580 000 uutta työpaikkaa, lisää Euroopan kilpailukykyä ja 
vähentää riippuvuutta kalliista sekä niukoista resursseista. 

• Vuoteen 2030 mennessä pitäisi kierrättää 70 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä ja 80 prosenttia pakkausjätteestä. 

• Vuodesta 2025 alkaen kielletään kierrätettävissä olevan jätteen 
sijoittaminen kaatopaikoille. 

• Resurssien tuottavuutta ehdotetaan mitattavaksi BKT:n ja raaka-
aineiden kulutuksen suhteella. 



Kiertotalous ja liiketoiminta
• Kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia, voi toisaalta hankaloittaa 

joidenkin yritysten ja toimialojen liiketoimintaa
Vaikutukset riippuvat toteutuksesta

• Suomen näkemyksiä ollaan kokoamassa

• Uusioainesten tulevaisuuden rakentamisessa?

• Millä tehokkuutta mitataan?



Kiitokset!


