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Kiertotaloudesta työpaikkoja ja vientiä
Ministeri Tiilikainen toivoo, että kiertotalouslainsäädäntö jättää tilaa 

työpaikkojen ja uuden vientiteknologian synnylle.

n ELINA SAARINEN

U
usiouutiset tapasi maatalous- ja ympäristöministeri 
Kimmo Tiilikaisen hetkeä ennen kuin EU julkisti 
kiertotalouspakettinsa. Pakettia ei vielä ollut saatu 
nähtäväksi myöskään tämän lehden lähtiessä painoon 
marras-joulukuun vaihteessa.

Kiertotalouspaketti on kuitenkin sen verran ratkaiseva jätehuol-
toalalle, että se mietityttää kaikkia alan toimijoita, myös Tiilikaista.

”Toivon, että kiertotalouspakettiin saataisiin kunnianhimoiset 
tavoitteet. Minulle se tarkoittaa, että pystytään saamaan yrittämi-
sen mahdollisuuksia ja työpaikkoja samanaikaisesti, kun paranne-
taan materiaalihyötykäyttöä ja estetään ympäristön pilaantumista. 
Jossain kohtaa yksityiskohtaista jätelainsäätelyä voisi olla EU:ssa 
jopa syytä väljentää, kun pidetään mielessä, että talous ja ympä-
ristö kulkevat käsi kädessä”, Tiilikainen ennakoi ennen paketin 
valmistumista.

Suomen hallitus haluaa nostaa maamme biotalouden, kierto-
talouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Tätä tavoitetta 
tukevat kärkihankkeet. Tiilikainen toivoo, ettei mikään EU-lain-
säädäntö lyö toistaan korville. Sekä kiertotaloutta että ilmastota-
voitteita koskevien tavoitteiden tulisi olla keskenään linjassa niin, 
ettei esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden käyttöä vaikeutettaisi.

Tiilikainen näkee, että sekä bio- että kiertotalous ovat molemmat 
kestävän kehityksen alakäsitteitä.

”Biotalouden tarkoitus on oppia irti fossiilitaloudesta eli pystyä 
korvaamaan uusiutumattomien ja fossiilisten raaka-aineiden käyttö 
eloperäisiin raaka-aineisiin perustuvalla tuotannolla. Kiertotalou-
dessa taas pyritään siihen, että käyttöönotetut raaka-aineet, sekä 
uusiutuvat että uusiutumattomat, käytetään mahdollisimman tark-
kaan eikä mitään mene hukkaan”, Tiilikainen määrittelee.

Suomen uudessa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa nämä 
tavoitteet otetaan huomioon. Jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä 
ja materiaalitehokkuutta edistetään kansallisesti samalla, kun EU:n 
kiertotalouspaketista tulevat tavoitteet ryydittävät tätä työtä.

Tiilikainen uskoo, että tarvitaan lisää tutkimus- ja investointisat-
sauksia, jotta kierrätysaste saataisiin Suomessa nousuun.

”Jätteen polttaminen ja jätteen raaka-ainehyödyntäminen eivät 
saa olla kilpailevia menettelytapoja. Uskon ja toivon, että polttoon 
menevistä jätevirroista kannattaa ja löydetään keinoja saada kier-
rätyskelpoista irti. Parasta olisi, jos jo jätteen syntypaikkalajittelua 
pystyttäisiin tehostamaan”, Tiilikainen miettii.

Jätteenpolttoveroa ei Tiilikaisen mukaan ole tällä hetkellä suun-
nitelmissa. Myös alennettuja arvonlisäkantoja ympäristöystävälli-
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sille ratkaisuille ja tuotteille Tiilikainen pitää hankalina toteuttaa.
Hallitus on ohjaamassa kärkihankkeissaan rahoitusta niin, että 

sekä biotaloudessa, kiertotaloudessa että puhtaissa ratkaisuissa pys-
tyttäisiin kehittämään sellaisia tuotteita, joilla on vientipotentiaalia.

”Toivon mukaan jo tällä vaalikaudella voimme hallituksen pii-
rissä terävöittää tavoitteita. Esimerkiksi Tekesille suunnataan koh-
tuullinen pumpsi. Mutta on aivan liian aikaista arvuutella vielä, 
mitkä ovat ne konkreettiset hankkeet, jotka rahoitusta saavat”, 
Tiilikainen sanoo.

Luvitus ja valvonta sähköisesti?
Yhtenä esimerkkinä potentiaalisista vientiratkaisuista Tiilikainen 
nostaa pilaantuneen maan puhdistamisen teknologiat.

”Maapallolla on yllin kyllin eri tavoin pilattuja alueita ja niiden 
puhdistamiseen on iso tarve. Suomessa on näistä kokemusta. Jos 
nyt kärkihankkeissa pystymme osoittamaan tähän pienen rahan, 
se on viesti alan toimijoille, että nyt on yritysten aika tuoda pilaan-
tuneiden maiden tai pohjavesien puhdistamiseen liittyviä ideoita 
eteenpäin ja saada niille kokeiluhankkeita osoittamaan, että ne 
toimivat.”

Ympäristöhallinnon säästöt ja leikkaukset ovat puhuttaneet jäte-
alalla. Tiilikainen myöntää, että säästötavoitteet ovat tiukkoja, mut-
ta muistuttaa, että ne kohdistuvat joka sektorille.

”Velaksi elämisen lopettaminen on tämän hallituksen ykkös-
tavoite. Uskon, että Uusiouutistenkin lukijat ovat havainneet, että 
rahat ovat tiukassa”, hän sanoo ja jatkaa:

”Juuri siksi hallinto on nostanut toimintatapojen uudistamisen 
yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi. Silloin kun rahat ovat vähissä, on 
luotava uusia työtapoja.”

Tiilikaisen mukaan digitalisaatiossa luvituksen ja valvonnan säh-
köistäminen ja lupajärjestelmien keventäminen ovat askeleita tähän 
suuntaan, samoin normien väljentäminen ja byrokratian karsinta.

”Tarkoitus ei ole tinkiä ympäristönsuojelusta eikä vaarantaa ih-
misten terveyttä vaan miettiä, miten mahdollisimman kevyellä 
hallinnollisella taakalla pystytään saavuttamaan tavoitteet. Myös 
päätöksellä 18 itsehallintoalueesta on heijastusvaikutuksia valti-
onhallintoon pitkällä sihdillä.”
Hallitus päätti lopettaa YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pe-
rusrahoituksen ja säästää näin kuusi miljoonaa euroa. Tiilikaisen 
mukaan päätöstä on kuitenkin vielä mahdollista väljentää.

”Hankerahoitushan UNEPille jatkuu yhä, ja teemme töitä 
yhdessä ulkoministeriön kanssa, jotta pystyisimme osoittamaan 
UNEPille edes pienen siivun perusrahoitusta, jotta Suomella säi-
lyisi ohjelmassa puheoikeus. Viesti UNEPin suuntaankin on, että 
tilannetta pyritään korjaamaan. Ensi vuosi on kaikkein hankalin”, 
Tiilikainen sanoo.

Hän itse pitää säästöpäätöstä harmillisena.
”Suomihan on ollut UNEPin perustamisesta lähtien hyvin kes-

keinen rahoittaja. Suomi haluaa olla aktiivisesti työssä mukana ja 
meiltä osallistutaan tilaisuuksiin ja taustavaikuttamiseen. Emme 
ole tästä missään tapauksessa vetäytymässä. Säästötavoitteet vain 
ovat niin hirvittävän tiukat.” n

t Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistuttaa, 
ettei Suomen edelläkävijyys bio- ja kiertotaloudessa ja puhtaissa 
ratkaisuissa toteudu niin, että se on vain kirjattu hallitusohjelmaan. 
”Me olemme antaneet suuntaviitat. Toivon, että alan toimijat 
ryhtyvät nyt tekemään innolla töitä, jotka johdattavat 
Suomea tähän suuntaan.”


