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Vihreän siirtymän työkenttää
• Käsitteiden luominen ja yhtenäistäminen eri toimijoiden kesken 

• Osaamistarpeet muutoksessa ja laajenevat moneen suuntaan

• Säädösympäristö myllertää monella syvyydellä 
• EU-tasolla tulossa useita isoja ympäristö- ja kiertotalouskokonaisuuksia direktiiveinä

• Regulaatio, taksonomia, DNSH, standardit

• Rahoituksen kunnianhimo, erityisesti yksityinen rahoitus
• Mitä tapahtuu hitaan transition aloille, tai harmaan alueen tuotannolle?

• Nyt ”best available technology” – uusiin teknologioihin liittyvä riskinotto

• Vihreässä siirtymässä fokus ympäristöasioista laajempaan kestävyyskokonaisuuteen
• Vastuullisuusraportointi

• YK:n kestävän kehityksen agenda yleinen referenssi

• Kestävyyden kolmisointu vielä talous, ympäristö, sosiaalinen kestävyys
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Esimerkkinä kestävyystyöstä:
Kiertotalous on muutakin kuin kierrätystä

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään 
tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät 
kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita 
myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja 
kierrätetään. Palvelullistaminen on osa 
kiertotaloutta.

Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka 
tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon 
kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää 
digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa 
yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. 
Kiertotalous on keino vähentää luonnonvarojen 
käyttöä.



Mitä nyt tekeillä - esimerkkejä
Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF)
• EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen Suomen ~2 mrd € osuudesta 50 % vihreän siirtymän toimiin.  
• Digitalisaatiota tukevien toimien osuus suunnatusta tuesta on 24 %. 
• Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostuksia tukee noin kolmannes rahoituksesta.
Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 –ohjelma
• EAKR-rahoituksesta 35% ilmastotoimiin. Kestävä kehitys läpileikkaavana. 
• Ohjelman toteutuksessa sovelletaan Do no significant harm - periaatetta, joka tarkoittaa, että ei tule rahoittaa ympäristöä 

vahingoittavia hankkeita.
• EAKR- ja ESR+ -toimet ovat pääosin luonteeltaan pienimuotoisempia paikallisia tai alueellisia yksittäisiin, tarkkarajaisiin 

tarpeisiin räätälöityjä hankkeita RRF-toimien näkökulman ollessa valtakunnallinen.
Kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi
• raportissa pyritään kuvaamaan kestävän rahoituksen pilottiekosysteemien rakentamisen prosessi ja keskeiset elementit 

tavalla, joka auttaa jatkossa jalostamaan työtapaa tehokkaina kokonaisuuksina.
Kansallinen kiertotalouden edistämisohjelma
• Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Se 

hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous on keino 
vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Kansallisen biotalousstrategian päivitys
• Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää
• Poliittisessa hyväksyntäprosessissa



Standardit – ankkureita ja solmujen avaajia 
• Terminologia hankaloituu, kun työn kohde laajenee teknologiasta systeemiseksi muutokseksi 
• Rajapinnat laajenevat ja sumentuvat, kun yhteistyön tulisi syventyä

• Standardit perustuvat laajaan yhteistyöverkostoon ja sopimiseen
• Regulaatio määrittelee minimitason turvallisuuden, terveyden ja monen muun yhteiskunnallisen 

toiminnallisuuden turvaamiseksi
• Standardit voivat toimia regulaation taustana tai pohjana

• Ovatko standardit reiluja?
• Standardointityöhön samoin kuin lainsäädäntöönkin kohdistuu voimakasta intressivaikuttamista
• Standardien merkittävä tekijä on kansainvälisyys – suuri markkinavaikuttaja

• Vihreänä muutosvoimana Euroopassa esimerkiksi taksonomia määrittelee rahan hinnan 

• Kansainväliseen työhön tarvitaan yhtä vahva voima – standardit!?!  
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Kiitos!
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