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Toimintaympäristön 

haasteet

• Rakennemuutos

• Yritysyhteistyö yli 

toimialarajojen

• Pk-yritysten kasvu ja 

kansainvälistyminen

• Demonstraatioiden puute

• Toimintaympäristön esteet 

(lainsäädäntö, luvitus, tuet)

• Rahoitus

Tarve teolliselle muutokselle Suomessa

Tarvitaan uutta kiertotalouteen perustuvaa 
liiketoimintaa, sen kaupallistamista globaaleille 
markkinoille, sekä toimintaympäristön esteiden 

purkamista.

Yhteiskunnallinen  

tarve

Suomi tarvitsee uusia 

tukijalkoja talouteen, 

globaaleilla markkinoilla 

toimivaa monipuolista 

yritystoimintaa.

Kiertotalouden 

mahdollisuuksien 

hyödyntäminen

Tarjoaa 1,5 – 2,5 

miljardin euron vuotuisen 

kasvupotentiaalin 
(Sitra: Kiertotalouden mahdollisuudet 

Suomelle -raportti)

Lähde: Sitra Jyri Arponen (soveltaen)

http://www.sitra.fi/julkaisu/2014/kiertotalouden-mahdollisuudet-suomelle


Teollinen symbioosi

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa 
yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa 

raaka-aineita, energiaa, teknologiaa, osaamista ja palveluja. 

Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää 
kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

‘An interaction 

between two 

different organisms 

living in close physical 

association to the 

advantage of both’

Concise Oxford Dictionary, 8th 

Edition 

Lähde: International Synergies

www.international-synergies.com

http://www.international-synergies.com/


FISS – Finnish Industrial Symbiosis System

Enemmän lisäarvoa vähäisemmällä 

luonnonvarojen käytöllä

• Toimintamalli, jolla autetaan 
yrityksiä ja muita toimijoita 
tehostamaan keskinäistä 
resurssien hyödyntämistä ja 
ainekiertojen sulkemista, sekä 
synnytetään uutta liiketoimintaa. 

• Perustuu aktiiviseen symbioosien 
edistämiseen ja 
yhteiskehittämiseen. 

• Pyritään edistämään erityisesti 
sellaisia symbiooseja, jotka eivät 
muuten lähtisi liikkeelle. 



Eri tyyppisiä symbiooseja

Teollisten symbioosien muodostaminen
Lähde: Chertow 2004

Organisaation sisälläYritysten välillä Teollisuuspuiston sisällä

Alueellisesti Laajemmalla alueella/ kansallisesti

Paula Eskola, Motiva Oy



Eri lähtökohdista syntyviä 
symbiooseja

Uuden liiketoiminnan

kehittäminen

Uusien tuotteiden kehittäminen
Toimialan kehittäminen

Ekoteollisuuspuiston kehittäminen

Paula Eskola, Motiva Oy



FISS toiminnan organisointi

Resurssi

Yritykset Kaupat PalvelutJulkinen sektori

SYNERGie® -

resurssi-

tietokanta

Kokoaa tiedot 

resursseista ja 

synergioista

Kansallinen koordinaattori (Motiva Oy)
• Kansallinen koordinointi, viestintä ja  tulosten raportointi

• FISS-toiminnan kehitys

• Aluetoimijoiden tuki, linkitykset alueiden välillä

• Asiantuntijayhteistyön kehittäminen (asiantuntipooli)

• Tiedonhallinta (resurssitietokanta)

Alueelliset organisoijat
• Yritysten aktivointi ja sitouttaminen

• Resurssitiedon keruu

• Symbioosimahdollisuuksien tunnistaminen

• Symbioosien edistäminen 

• Yhteiskehittäminen ja asiantuntijayhteistyö

Resurssi
Resurssi

Resurssi

Resurssi

Resurssi

Resurssi

Resurssi Resurssi

Synergiat Synergiat

”Asiantuntija-

pooli”

Eri alojen keskinäinen yhteistyö



Symbioosien edistäminen –
käytännön toteutus

Aktivointi ja 
sitouttaminen

Viestintä ja yritysten 
aktivointi

Sitouttaminen  ja 
verkoston luominen

Tiedonvaihto 
ja 

verkottuminen

Työpajat, 
resurssitiedon keruu 

ja tallennus

Verkottuminen, 
tiedonvaihto, 
synergioiden 

tunnistaminen

Symbioosien 
toteuttaminen

Synergioiden 
fasilitointi ja 

sparraus, 
asiantuntijayhteistyö,

T&K

Kumppanuuden 
rakentaminen

Paula Eskola, Motiva Oy



FISS työpajojen tarkoitus…

Yksinkertaisesti:  kerätä resurssitietoa synergioiden tunnistamiseksi

Mitä on TARJOLLA?

Ylimääräiset resurssit

SYNERGIAT 

löytyvät

Mille olisi TARVETTA?

Resurssit, jota voisit

hyödyntää

+ =

…ja saattaa toimijoita yhteen.

Paula Eskola, Motiva Oy
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Alueelliset hankkeet

• Alueellisia hankkeita käynnistynyt: 

1. Länsi-Lappi: Kemin Digipolis

2. Pohjois-Karjala: Pikes, KETI, Joensuun 

tiedepuisto

3. Pohjois-Kymenlaakso: Kouvola Innovation

4. Etelä-Kymenlaakso ja Päijät-Häme: Cursor

5. Satakunta:Prizztech

6. Varsinais-Suomi: Turun amk

• Valmisteilla:

7. Keski-Pohjanmaa (KETEK)

8. Etelä-Karjala (Lappeenranta)

• Toiveena olisi se, että muitakin hankkeita 

käynnistyisi alueilla (osaavat tekijät, riittävät 

resurssit ja toiminnan jatkuvuus)

1. 

5. 

2. 

4. 3. 
6. 

8. 

7.



Lisätietoa: teollisetsymbioosit.fi

http://www.teollisetsymbioosit.fi/


Paula Eskola

paula.eskola@motiva.fi

puh. 040-5552961

Ota yhteyttä

mailto:paula.eskola@motiva.fi

