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Valtioneuvoston periaatepäätös Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kiertotalouden strategisesta ohjelmasta 
(VN/13551/2019).

Tavoitteet

Käsillä oleva valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnos on 3.2. linjattu perustuen sitä ennen 13.1. 
julkaistuun työryhmäraporttiin. Raporttiin MMM oli jättänyt eriävän mielipiteen ja TEM varauman. 
Molemmat koskivat ohjelmassa esitettyä kattoa uusiutuvien luonnonvarojen käytölle, joka oli 
kuvattu seuraavasti: ”Vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä 
vuoden 2015 tasoa.”

Käyttökatto on valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnoksessa edelleen mukana, mutta sitä on 
täsmennetty seuraavasti:

”Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö 
voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 
tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin.”

Periaatepäätöksen lähtökohta on siten se, että Suomessa on mahdollista vielä kasvattaa kotimaan 
uusiutuvien primääriraaka-aineiden käyttöä vuoden 2015 tasolta, kun uusiutumattomien 
luonnonvarojen kulutus vähenee. Vientituotteiden valmistus on rajattu käyttökaton ulkopuolelle.

Pidämme periaatepäätöksen muotoilua huomattavasti työryhmäraporttia selkeämpänä ja 
perustellumpana, sillä uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on eriytetty.
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Toimet – Kiertotalouden kannusteet

Ensimmäinen toimenpide kannustinten kehittämiseksi on ”Kehitämme taloudellisia kannusteita, 
jotka tukevat luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä edistävät 
kiertotalouden palvelumallien yleistymistä.”. Painotamme, että päästöjen vähentämisen lisäksi 
teknologianeutraaleja taloudellisia ja muita kannusteita tarvitaan myös hiilensidonnan lisäämiseen ja 
hiilidioksidin mahdollisimman pitkäaikaiseen ja luotettavaan poistamiseen ilmakehästä. Seuraavassa 
toimenpiteessä TKI-investointien yhteydessä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen on nostettu 
esiin, mitä pidämme hyvänä, mutta myös kannustimia hiilidioksidin poistamiseen (carbon dioxide 
removal) tarvitaan. Hiilensidonnan tulisi näkyä myös rahoituksen vaikuttavuuden seurannassa 
päästöjen vähentämisen rinnalla.

Toimet – Kiertotalouden markkinat

Korostamme tarvetta saada myös hiilidioksidivirrat joko hyödyntämisen tai varastoinnin piiriin. 
Hiilidioksidivirtojen käsittely ml. myös infrastruktuuri tulisi huomioida, kun kiertotalouden 
markkinoita edistetään. Tästä malliesimerkki on Rotterdamissa käynnistynyt Porthos CCS-projekti 
(https://www.nsenergybusiness.com/projects/porthos-carbon-capture-and-storage-ccs-project/), 
joka voi parhaimmillaan toimia vetovoimatekijänä investoinneille. 

Toimet – Kiertotalous keskeisillä sektoreilla

Suhtaudumme myönteisesti erilaisten kansallisten sopimusten kehittämiseen. Ne ovat hyvä tapa 
löytää kustannustehokkaita ja parhaimmillaan kilpailukykyä lisääviä ratkaisuja julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistoiminnalla.

Ohjelman seuranta

Esitämme, että ohjelman seurannan indikaattoreihin lisättäisiin myös ”Hiilidioksidin hyödyntäminen 
ja varastointi (tCO2/a)”
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