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E S I P U H E

Biotalouden, puhtaiden ratkaisujen sekä kiertotalouden – kestävien ratkaisujen – 
osuus taloudesta ja yritysten liiketoiminnasta Suomessa on merkittävä, ja alojen yri-
tysten kasvuun liittyy paljon odotuksia.

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, puhtaan energian ja veden tarve sekä tarve 
ruoan tuotantoon kasvavalle väestömäärälle ovat haasteita, joihin innovatiiviset 
suomalaisyritykset voivat tuottaa kestäviä ratkaisuja. Kestävän kehityksen haastei-
den ratkaiseminen on globaalisti kasvava markkina.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus onkin nostanut biotalouden, puhtaiden ratkaisu-
jen ja kiertotalouden edistämisen yhdeksi kärkihankkeekseen. Kärkihankkeen ta-
voitteena on kehittää kestäviä ratkaisuja, saada niistä lisää vientiä ja uusia työpaik-
koja sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tämä tutkimus tukee kärkihankkeen toteutumista ja tuottaa sitä varten tutkittua 
tietoa kansainvälisen kasvun kärjistä sekä työllisyyskehityksestä.

Suomen työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Rakennemuutoksen myötä 
työpaikkoja sekä häviää että uusia syntyy jatkuvasti. Yritysten on uudistettava liike-
toimintaansa pärjätäkseen muutoksessa. Rakennemuutos näkyy myös biotalouden, 
puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden yrityksissä. Työpaikkoja on hävinnyt pää-
osin alkutuotannosta ja niitä on lisääntynyt tietointensiivisiin tehtäviin. Uudet työ-
paikat syntyvät arvoketjuihin ja arvoverkkoihin eri toimialoille.

Biotalouden, puhtaiden ratkaisujen sekä kiertotalouden yritysten uusiutumisessa 
on syntynyt ja syntymässä kansainvälisen kasvun kärkiä. Näitä ovat mm. älykkäät 
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ratkaisut energiajärjestelmissä, biopohjaiset tuotteet ja palvelut, kiertotalouden 
teknologiat sekä digitaaliset ratkaisut.

Kasvua ja yritysten uusiutumista sekä työpaikkojen syntymistä voidaan vauhdit-
taa parhaiten siten, että pidämme huolta siitä, että yrityksillä on käytössä osaavaa 
työvoimaa, mahdollisuudet kehittää uusia innovaatioita, ja että  edistämme niiden 
kaupallistamista ja pääsyä kansainvälisille markkinoille.  Tekesin ja Finpron yhdistä-
misestä syntyvä uusi toimija, Business Finland, onkin keskeinen uusien innovaatioi-
den ja kotimaisen sekä kansainvälisen liiketoiminnan vauhdittaja.

Moni yritys on havainnut, että hyvän tekeminen on myös hyvää liiketoimintaa. 
Yritysvastuu on vahva osa suomalaisyritysten strategiaa, liiketoimintaa ja hyvää 
hallintoa. Monen biotalouden, cleantechin ja kiertotalousyrityksen strategia ja lii-
ketoiminta perustuu jo vastuulliseen kestävyyshaasteiden, esimerkiksi energia-, 
ilmasto- ja resurssihaasteiden ratkaisuun. Parhaimmillaan hyvin hoidettu yritysvas-
tuu parantaa yritysten liiketoiminnan tulosta ja luo perustan sekä pitkän aikavälin 
kannattavuudelle että yrityksen kyvylle luoda arvoa.

Mika Lintilä 
Ministeri
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Tiivistelmä
Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen ovat Suomelle keskeisiä sekä talouden hy-
vinvoinnin että työpaikkojen näkökulmasta. Merkittävä osa Suomessa toimivista 
kansainvälisesti menestyneistä ja potentiaalisesti kasvavista yrityksistä rakentaa 
liiketoimintansa puhtaiden ratkaisujen, luonnonvaroista luodun lisäarvon ja bio-
pohjaisten raaka-aineiden varaan. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden osuus 
kansantaloudesta ja viennistä on merkittävä. Alojen yritysten liikevaihto kaikkien 
yritysten liikevaihdosta oli vuonna 2015 noin 20 % ja viennin arvosta noin 50 %.

Kestävään kasvuun – mm. energiaan, ruokaan, veteen, asumiseen ja liikkumiseen – 
liittyvien haasteiden ratkaiseminen on globaalisti kasvava markkina. Ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi tarvitaan lisää päästötöntä energiantuotantoa. Ruoan tuo-
tantoon kasvavalle väestömäärälle on löydettävä uusia ratkaisuja, eikä puhdas vesi 
ole itsestäänselvyys. Globaalisti tarvitaan entistä viisaampia ratkaisuja, joita myös 
suomalaisyritykset tarjoavat.

Gaia Consulting selvitti yhdessä Tempo Economicsin kanssa työ- ja elinkeinomi-
nisteriön toimeksiannosta biotalouden, cleantechin sekä kiertotalouden kasvun ja 
työn dynamiikkaa. Tavoitteena oli arvioida globaalien markkinoiden valossa näi-
den alojen yritysten kasvumahdollisuuksia ja edellytyksiä kasvun vahvistamiseen 
Suomessa. Tarkastelun painopiste oli yritysten kansainvälisessä kasvussa. Tarkoitus 
oli ymmärtää, mihin uudet työpaikat syntyvät ja miten uuden työn ja työpaikkojen 
syntymisen edellytyksiä voidaan vahvistaa. 

Kasvumahdollisuudet
Suomessa talouskasvun merkittävin lähde on suomalaisyritysten liiketoiminnan 
vahvistuminen kansainvälisillä markkinoilla. Kasvun edellytykset riippuvat yritys-
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ten markkinoiden kasvusta, kilpailueduista suhteessa kilpailijoihin ja kyvystä luoda 
asiakkaille lisäarvoa. Käytännössä kasvu edellyttää toimivia ja houkuttelevia liike-
toimintamalleja, joita voidaan skaalata ja sitä kautta päästä kiinni kansainvälisiin 
markkinoihin. Kasvun dynamiikkaan kuuluu, että yritysten liiketoiminta uudistuu 
jatkuvasti, ja uusi liiketoiminta korvaa vanhaa. Samoin työmarkkinat ovat jatkuvas-
sa muutoksessa, jolloin samaan aikaan työpaikkoja sekä syntyy uusille aloille että 
vähenee toisilta aloilta. 

Kansainvälisiä markkinoita suomalaisten yritysten tarjoamille palveluille, tuotteille 
ja ratkaisuille ei niinkään rajoita potentiaalisten markkinoiden koko vaan se, mikä 
on yritysten tarjoamien ratkaisujen kilpailukyky ja houkuttelevuus vaihtoehtoihin 
nähden sekä miten suomalaisyritykset pääsevät mukaan liiketoiminnan kansain-
välisiin ekosysteemeihin. Vastuu tästä on ensisijaisesti yrityksillä itsellään, mutta 
julkinen sektori voi toimillaan luoda edellytyksiä suomalaisyritysten kansainvälisen 
liiketoiminnan kasvulle.

Selvityksessä on tunnistettu biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden keskeisiä 
kasvumahdollisuuksia kansainvälisen markkinan kysynnän ja Suomessa toimivien 
yritysten vahvuuksien ja kansainvälistymisen edellytysten pohjalta. Vaikka kasvu-
mahdollisuuksia on jäsennetty biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden osalta 
erikseen, monet kasvumahdollisuudet löytyvät näiden alojen rajapinnoilta ja palve-
levat sekä biotaloutta, cleantechiä että kiertotaloutta.

Selvityksessä läpikäydyistä kasvumahdollisuuksista älykkäistä energiajärjestelmistä, 
biopohjaisista tuotteista ja ratkaisuista eri käyttökohteisiin, luontomatkailun palve-
luista, kiertotalouden teknologioista ja palveluista sekä digitalisaation hyödyntä-
misestä arvonluonnissa voisi syntyä monipuolista hyötyä Suomessa kansainvälisen 
liiketoiminnan kasvuna ja työpaikkoina erilaisiin yrityksiin ja toimijoiden muodosta-
miin ekosysteemeihin. Paljon realistisia kasvumahdollisuuksia suomalaisyrityksille 
on kuitenkin myös näiden kokonaisuuksien ulkopuolella.

Kasvun liiketoimintamallit ja ekosysteemit
Biotalous, cleantech ja kiertotalous mahdollistavat yrityksille monenlaisia tapoja 
tuottaa asiakasarvoa.  Erilaiset arvonluontitavat ja liiketoimintamallit ovat dynamii-
kaltaan erilaisia – esimerkiksi liiketoiminnan skaalattavuuden suhteen. Selvitykses-
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sä läpikäydyissä esimerkeissä liiketoimintamalleista ja ekosysteemeistä korostuvat 
uudenlaisten kokonaisratkaisujen ja palveluliiketoiminnan hyödyntäminen asiakas-
ratkaisuissa – kansainvälistä skaalautuvuutta tavoitellaan konseptoimalla ratkaisuja 
ja prosesseja. 

Yritykset tarvitsevat asiakaslähtöistä myynnin, markkinoinnin ja yhteiskehityksen 
osaamista, eikä sen työllistävä vaikutus ole sidottu Suomeen. Kiertotalouden osalta 
on vielä vaikea nähdä, mille ekosysteemien yrityksille se tuo liiketoimintaa ja miten 
se vaikuttaa työpaikkoihin. Nettovaikutus voi resurssienkäytön tehostumisen myötä 
olla negatiivinenkin. Ekosysteemeissä korostuvat mukanaoleville yrityksille konk-
reettista liiketoiminnallista hyötyä tuovat strategiset kumppanuudet. Uudenlaisissa 
kierto- ja biotalouden ekosysteemeissä ei useinkaan vielä ole selvää, miten uusien 
konseptien arvo konkretisoituu ja miten siitä syntyvä hyöty ja kehittämisen riskit 
jaetaan.

Digitalisaatiota hyödyntävät liiketoimintamallit avaavat suomalaiselle teknologia-, 
järjestelmä- ja palveluosaamiselle uusia mahdollisuuksia. Liiketoimintamallien yti-
messä voivat olla esimerkiksi resurssien- ja energiankäytön optimointi ja säästöihin 
liittyvien hyötyjen jakaminen mm. älykkäiden sähköverkkojen ja liikenteen sekä uu-
denlaisten ruoantuotantokonseptien alueilla.

Työmarkkinoiden muutos ja työvoiman saatavuus
Työmarkkinoiden hallitseva piirre on ollut työelämän, työtehtävien ja työnteon ta-
pojen jatkuva muutos. Työvoiman ja osaamisen tarpeet ovat monipuolistuneet ja 
joustavuusvaatimukset lisääntyneet. Työpaikkojen syntyminen riippuu työpaikasta 
syntyvästä arvonlisäyksestä ja työn hinnasta työnantajalle. Kansainvälinen kasvu ja 
yritysten kyky uudistaa liiketoimintaansa ovat edellytys uusien työpaikkojen synnyl-
le. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen uudet työpaikat näyttävät syn-
tyvän ennen kaikkea palvelu-, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä asiantuntija- ja 
erityisasiantuntijatehtäviin. 

Osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttaa jonkin verran biotalouden, cleantechin 
ja kiertotalouden alojen yritysten kasvua. Arvioinnin yhteydessä cleantech-yrityk-
sille tehdyn kyselyn perusteella alan yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää osaavaa 
työvoimaa etenkin kansainvälisiin myynti- ja markkinointitehtäviin, liiketoiminnan 
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johtoon sekä eri tyyppisiin teknisiin asiantuntijatehtäviin. Määrällisesti työvoiman 
saatavuutta koskevat ongelmat eivät kuitenkaan alalla eroa oleellisesti yleisestä työ-
voiman saatavuusongelmia koskevasta tilanteesta eri toimialoilla.

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen työtehtävien osaamistarpeissa 
korostuvat tekninen ja kaupallinen osaaminen, eri työtehtävissä vaadittava erityi-
sammattitaito sekä eri työtehtävät ja teknologian rajapinnat ylittävä moniosaa-
minen. Osaamistarpeet pirstoutuvat toimialasta, teknologiasta, työtehtävistä ja 
ammateista riippuen satoihin erityyppisiin spesifeihin osaamisalueisiin. Nykyisten 
ja tulevien osaamistarpeiden turvaaminen edellyttääkin monipuolisia teknisiä ja 
kaupallisia koulutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia työtehtäväkohtaiseen 
täsmäkoulutukseen esimerkiksi työpaikalla oppimisen kautta.

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen yritysten kansainvälistymisen ja 
kasvun näkökulmasta yksi kriittinen osaamistarvealue on kansainvälinen myynti- ja 
markkinointiosaaminen. Erityisen tärkeää on vahva kohdemarkkina- ja asiakastun-
temus, kansainvälisen projektitoiminnan liiketoimintaosaaminen sekä kyky toimia 
kansainvälisissä verkostoissa. Näissä kysymyksissä kyse on myös yritysten omasta 
palkkaus-, henkilöstö- ja rekrytointipolitiikasta. Julkinen valta voi kuitenkin esimer-
kiksi madaltaa yritysten kynnystä kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja edesaut-
taa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen.    

Kasvu ja työpaikat lukuina
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialojen kehitystä tarkasteltiin Tilas-
tokeskuksen ja Tullin toimialoittaisten liikevaihtoon, viennin arvoon ja henkilöstö 
määriin liittyvien tilastolukujen kehityksen kautta vuosien 2007–2015 ajalta. Vuon-
na 2015 biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden henkilöstömäärä oli tarkastel-
lulla rajauksella noin 253 000 henkilöä, 36 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 
2007 ja 16 000 pienempi kuin vuonna 2010. Liikevaihto aloilla oli vuonna 2015 yh-
teensä 73 miljardia euroa. Ne kattavat siis merkittävän osan Suomen taloudesta. 

Toimialojen välillä on työllisyyden kehityksessä ollut selviä eroja. Henkilöstömäärä 
on kasvanut rakentamisen, uusiutuvan energian tuotannon, veden, kierrätyksen ja 
jätteiden sekä luontomatkailun ja suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen toimialoil-
la. Henkilöstömäärä on vähentynyt suhteellisesti eniten maataloudessa, massa- ja 
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paperiteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa. Vuosina 
2010–2015 biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialoilla määrällisesti eni-
ten avoimia työpaikkoja julkisessa työnvälityksessä on ollut suunnittelu- ja asian-
tuntijapalveluissa, rakentamisessa, luontomatkailussa sekä elintarvikkeiden valmis-
tuksessa ja maataloudessa. 

Lisäksi tarkasteltiin erityisesti joukkoa cleantech-yrityksiä, jotka työllistivät vuon-
na 2015 kaikkiaan noin 50 000 henkilöä. Tarkastelu osoittaa, että yhden prosentin 
liikevaihdon kasvu näissä yrityksissä lisää työvoiman kysyntää noin 0,5 prosenttia. 
Tämän pohjalta laadittujen arvioiden perusteella TEM1000-yritysten työllisyyden 
kasvu-ura vuoteen 2020 mennessä on 3 000–8 000 henkilön lisäys nykyiseen noin 
50 000 henkilöön.

Tehtyjen tilastotarkastelujen pohjalta ja TEM1000-yrityslistauksen ekonometrista 
tarkastelua hyödyntäen selvityksessä toteutettiin skenaariotarkastelu biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden toimialojen työllisyyden kehityksestä vuoteen 2020 ja 
2025. Myönteisimmällä kasvunäkymällä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
henkilöstömäärän lisäys vuoteen 2020 olisi noin 20 000 ja kokonaistyöllisyys kasvai-
si nykyisestä 253 000 henkilöstä 273 000 henkilöön. Negatiivisella, toteutuneeseen 
kehitykseen perustuvalla kasvunäkymällä henkilöstömäärä laskisi noin 16 000 hen-
kilöllä 237 000 henkilöön. 

Johtopäätökset ja suositukset
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilta löytyy monia sellaisia kasvumah-
dollisuuksia, joissa kansainvälisen markkinan kysyntä ja suomalaisyritysten kansain-
välistymisen edellytykset antavat mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun ja työ-
paikkoihin. Suomalaisyritysten kasvua ei niinkään rajoita kansainvälisten markkinoi-
den koko kuin se, mikä on yritysten tarjoamien ratkaisujen kilpailukyky ja houkut-
televuus vaihtoehtoihin nähden sekä miten suomalaisyritykset pääsevät mukaan 
asiakkaiden arvoverkkoihin. 

Kokonaisuutena biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumahdollisuuksiin 
on kuitenkin suhtauduttava realistisesti, eikä kasvu ja työpaikkojen syntyminen ole 
itsestäänselvää. Uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja -tehtäviä syntyy, mutta samalla 
häviää vanhaa. Kansainvälisesti kasvavia ja uusia työpaikkoja synnyttäviä yrityksiä ei 
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muista yrityksistä erota yrityksen toimiala, substanssi tai ratkaisujen sovelluskohde 
vaan selittävät tekijät löytyvät muualta, todennäköisesti esimerkiksi yritysten strate-
gisesta näkemyksestä ja resursseista kansainvälisen kasvun ja kestävien kilpailuetu-
jen rakentamiseen.

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumahdollisuudet löytyvät usein 
toimijoiden ja toimialojen rajapinnoilta, kasvu ja työpaikat näyttävätkin syntyvän 
arvoketjuihin ja -verkkoihin, jotka eivät noudata perinteisiä toimialarajauksia. Uusia 
työpaikkoja syntyy ennen kaikkea palvelu-, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä 
asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin, ylipäänsä työtehtäville on ominaista se, 
että ne monesti edellyttävät työ- ja tehtäväkohtaista erityisammattitaitoa ja moni-
osaamista. 

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden eri toimialoja ja laajasti kansantalout-
ta läpileikkaavan luonteen johdosta yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä 
näillä aloilla tukevat pitkälti yleiset kasvua ja työpaikkojen syntyä lisäävät politiikka-
toimet. Koska yritysten kansainvälinen kasvu ja kyky uudistaa liiketoimintaansa luo-
vat edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle Suomessa, näiltä osin erinomai-
nen toimintaympäristö on keskeinen myös uusien työpaikkojen syntymiselle.

Tämän selvityksen suositukset koskevat seuraavia kokonaisuuksia:

• Innovaatiopolitiikan ja kansainvälistymisen synergian vahvistaminen

• Markkinoita avaavien kokeilujen mahdollistaminen

• Uudenlaisten liiketoimintamallien ja arvonluonnin vahvistaminen

• Ekosysteemien vahvistaminen

• Kansainvälisen kasvun osaamisen vahvistaminen

• Tietopohjan parantaminen

Näiden lisäksi on jatkuvasti vahvistettava kansainvälisen liiketoiminnan, yritysten 
kasvun, osaamisen vahvistamisen ja uusien työpaikkojen syntymisen kulttuuria ja 
toimintaympäristöä Suomessa monipuolisesti myös muilla toimin. 
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1 Johdanto

1.1 Tausta ja tavoitteet

Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen ovat Suomelle keskeisiä sekä talouden hyvin-
voinnin että työpaikkojen näkökulmasta. Suuri joukko Suomessa toimivia yrityksiä 
rakentaa liiketoimintansa, tietoisesti tai tietämättään, puhtaiden ratkaisujen, luonnon-
varoista luodun lisäarvon ja biopohjaisten raaka-aineiden pohjalle. Biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden osuus taloudesta ja yritysten liiketoiminnasta Suomessa on 
merkittävä, ja yritysten kansainväliseen kasvuun liittyy paljon odotuksia. Vuonna 2015 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen osuus kaikkien toimialojen liikevaih-
dosta oli noin 20 % (73 miljardia euroa) ja viennistä 50 % (27 miljardia euroa).

Energiaan, ruokaan, veteen, asumiseen ja liikkumiseen liittyvien kestävyyshaastei-
den ratkaiseminen globaalisti on kasvava markkina. Ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi tarvitaan lisää päästötöntä energiantuotantoa. Ruoan tuotantoon kasvaval-
le väestömäärälle on löydettävä uusia ratkaisuja, eikä esimerkiksi puhdas vesi ole 
itsestäänselvyys. Globaalisti tarvitaan entistä viisaampia ratkaisuja luonnonvarojen 
käyttöön ja kulutukseen.

Suomen kasvun ja työpaikkojen merkittävin lähde on suomalaisyritysten liiketoi-
minnan vahvistuminen kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten liiketoiminta kasvaa, 
kun ne luovat kilpailukykyistä arvoa asiakkailleen. Liiketoiminnan kasvu puolestaan 
synnyttää uusia työpaikkoja. Se, missä määrin näin tapahtuu, riippuu pitkälti yri-
tyksen liiketoimintamallista ja siitä, millaisiin tuotannon tekijöihin kasvu perustuu. 
Myös työvoiman tarjontatekijät, kuten osaavan työvoiman saatavuus, vaikuttavat 
uusien työpaikkojen syntyyn. 
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Yritysten liiketoiminta uudistuu jatkuvasti, ja uusi liiketoiminta korvaa vanhaa. 
Esimerkiksi kiertotalouden ytimessä oleva luonnonvarojen käytön tehostaminen 
muuttaa väistämättä liiketoimintaa, arvoketjuja ja työtehtäviä. Myös työn tekemi-
sen tapoihin liittyvät muutokset ovat nopeutuneet kaikessa työelämässä. Samalla 
osaamistarpeet, työtehtävät ja osaamisprofiilit ovat monissa tehtävissä monipuolis-
tuneet ja laajentuneet.

Gaia Consulting Oy on selvittänyt yhdessä Tempo Economics Oy:n kanssa työ- ja 
elinkeinoministeriön toimeksiannosta biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
kasvun ja uuden työn dynamiikkaa. Tarkoitus on ollut ymmärtää, mihin uudet työ-
paikat syntyvät ja miten uuden työn ja työpaikkojen syntymisen sekä osaamisen 
edellytyksiä voidaan vahvistaa.

Tavoitteena on ollut

• tuottaa kehittämisehdotuksia biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi

• arvioida kansainvälisten markkinoiden kehityksen valossa, mitkä ovat bio-
talouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumahdollisuudet suomalai-
syrityksille

Suomen kannalta kriittistä on löytää nopeita ratkaisuja kasvun ja uusien työpaikko-
jen synnyn vauhdittamiseen. Tärkeäksi on nähty löytää sellaisia kasvumahdollisuuk-
sia ja politiikkatoimia, joilla kasvu voidaan realisoida nopeasti vuoteen 2020. Tarkas-
teluun on kuitenkin syytä ottaa myös pidempi ulottuvuus vuoteen 2025, sillä monet 
vaikutuksista realisoituvat vasta tällä aikajänteellä. 

Selvitys tukee valtioneuvoston kestävän kehityksen agendan (Agenda 2030) toi-
meenpanoa sekä hallituksen kärkihankkeiden toteutumista ja tuottaa tietoa niiden 
edistämiseksi. 
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1.2 Rajaukset ja toteutus

Tässä selvityksessä tarkasteltavat talouden ja yhteiskunnan sektorit ovat biotalous, 
cleantech ja kiertotalous. Selvityksessä tarkastellaan ensisijaisesti yksityisen liiketoi-
minnan kasvun ja työpaikkojen dynamiikkaa. Tarkastelun painopiste on liiketoimin-
nan kansainvälisessä kasvussa ja siinä, millä tavoin yritysten kansainvälinen liiketoi-
minta voi luoda työpaikkoja Suomeen. Suomalaisyrityksellä tarkoitetaan ylipäänsä 
Suomessa toimivia ja Suomessa työllistäviä yrityksiä ottamatta kantaa esimerkiksi 
yrityksen omistajuuteen tai pääkonttorin sijaintiin. Kasvulla tarkoitetaan ensisijai-
sesti yritysten liiketoiminnan kasvua, joissakin yhteyksissä myös kansantalouden 
kasvua. Yritysten kansainvälisenä liiketoimintana tarkastellaan tässä yhteydessä en-
sisijaisesti vientiä (sillä on suorin yhteys työpaikkoihin Suomessa), vaikka keskeistä 
kansainväliselle liiketoiminnalle on myös mm. muissa maissa olevien tytäryhtiöiden 
kautta tapahtuva toiminta.

Biotaloudella tarkoitetaan niitä talouden alueita, jotka käyttävät uusiutuvia luon-
nonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotaloudessa 
uusiutuvien kestävien biopohjaisten luonnonvarojen käyttö ja esimerkiksi resurssi-
tehokkuus ovat keskeisessä asemassa. 

Cleantechillä tarkoitetaan ympäristöä tavanomaista vähemmän kuormittavia tuot-
teita, palveluita, teknologioita ja ratkaisuja. Resurssien käytön suhteen cleantech on 
usein tuottavampaa ja tehokkaampaa kuin vaihtoehdot. Puhtaat ratkaisut voivat 
liittyä esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, kemi-
kaalien hallintaan, uusiin materiaaleihin, vesien ja jätteiden kierrätykseen ja hallin-
taan sekä logistiikan kehittämiseen. 

Kiertotaloudella tarkoitetaan resurssien käytön tehostamista niin, että sekä raa-
ka-aineet että niiden arvo säilyvät niitä hyödynnettäessä ja tuotteille luodaan lisä-
arvoa palveluilla ja älykkyydellä. Lähtökohtana on arvon mahdollisimman tehokas 
kierto ja jätteen synnyn ehkäisy1. 

1  Kts. myös vuonna 2017 julkaistu kansainvälinen kiertotalousstandardi (BSI 8001).
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Biotaloudella, cleantechillä ja kiertotaloudella on paljon synergiaa ja päällekkäisyyt-
tä. Niinpä tietty ratkaisu, sitä tarjoava yritys tai siihen liittyvä työpaikka voi olla sekä 
biotaloutta, cleantechiä että kiertotaloutta. Kuva 1 kiteyttää biotalouden, cleante-
chin ja kiertotalouden määrittelyn tässä selvityksessä.

Kuva 1. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden määrittely

Ratkaiseeko yrityksen 
liiketoiminta merkittävää 

ympäristöhaastetta suoraan tai 
osana arvoketjua?

Hyödyntääkö yrityksen 
liiketoiminta biopohjaisia 

resursseja asiakasarvon 
luomiseen?

Tehostaako yrityksen 
liiketoiminta resurssien käyttöä 
ja luo niille lisää arvoa suoraan 

tai osana arvoketjua?

BIOPOHJAISTEN 
RESURSSIEN KÄYTTÖ

RESURSSEISTA LUOTU 
LISÄARVO

RATKAISU 
YMPÄRISTÖHAASTEESEEN

BIOTALOUTTA KIERTOTALOUTTACLEANTECHIÄ

 
Tämä selvitys pyrkii ymmärryksen syventämiseen Suomen talouden ja yhteiskun-
nan kannalta kriittisistä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja yritys-
ten kansainvälistymisen sekä työpaikkojen dynamiikan kysymyksistä. Biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja uuden työn dynamiikka on kuitenkin yksin-
kertaistettuja kuvauksia monimuotoisempaa, sillä erityyppisiä yrityksiä, liiketoimin-
tamalleja ja markkinoita on paljon.

Kasvun ja työpaikkojen dynamiikan ja näihin liittyvien haasteiden ja ratkaisujen ku-
vaamisessa ja johtopäätösten tekemisessä on hyödynnetty monipuolisesti biota-
louden, cleantechin ja kiertotalouden sekä eri toimialojen kehityksestä ja näkymistä 
tehtyjä ja käynnissä olevia selvityksiä. Lisäksi on hyödynnetty ja analysoitu tämän 
selvityksen tarpeita varten eri lähteistä kerättyä yritys- ja tilastoaineistoa, liiketoi-
mintamalleista ja ekosysteemeistä tehtyjä esimerkkejä, yritysten ja muiden keskeis-
ten sidosryhmien haastatteluja, yrityksille toteutetun kyselyn tuloksia, alustavien  
tulosten ja johtopäätösten läpikäymiseksi toteutettuja sidosryhmätilaisuuksia, mui-
ta keskusteluja eri tahojen kanssa sekä asiantuntijanäkemyksiä biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden kasvun ja työpaikkojen dynamiikasta. 
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Analyysin tueksi on käyty läpi kymmenen esimerkkiä biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden arvoketjuista ja liiketoimintamalleista. Yritysvastuu kasvun ajuri-
na on nostettu esiin erillisenä kokonaisuutena, ja se perustuu aineistoanalyysiin 
ja yritysesimerkkeihin. Lisäksi on tarkasteltu kansainvälisen kasvun edistämistä ja 
kysynnän luomista suomalaisille kasvualoille, osaamisen ja osaavan työvoiman mer-
kitystä ja saatavuutta sekä työmahdollisuuksien luomista vaikeimmin työllistyville 
asiantuntijanäkemystä ja olemassa olevaa selvitys- ja tutkimustietoa monipuolisesti 
hyödyntäen. 

Lähtökohtana määrälliselle tarkastelulle ovat Tilastokeskuksen ja Tullin toimiala-
luokittelun mukaiset tilastotiedot yritysten liikevaihdosta, viennistä ja työpaikko-
jen määrästä. Tarkasteluun mukaan otetut toimialat ja niiden rajaukset on esitet-
ty liitteessä 1. Niissä tapauksissa, joissa yksiselitteistä tilastotietoa ei ole saatavilla, 
on käytetty asiantuntija-arvioita. Toimialaluokitukseen perustuvaa tilastotietoa on 
täydennetty muulla aineistolla. Tärkeimpiä näistä ovat työ- ja elinkeinoministeriön 
kokoaman 917:sta cleantech-yrityksen listauksen (ns. TEM1000-yritykset) pohjalta 
Suomen Asiakastieto Oy:n kokoamat yritysten tilinpäätöstiedot ja tiedot työllisten 
kehityksestä vuosilta 2006–2015 sekä Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta han-
kitut julkisen työnvälityksen avoimien työpaikkojen rekisteriaineistojen toimialatie-
dot vuosilta 2006–2016. 

Tulevaisuuden näkymiä on tarkasteltu vuosiin 2020 ja 2025 asti. Näin on saatu esiin 
sekä nopeat mahdollisuudet kasvun ja uusien työpaikkojen synnyn vauhdittami-
seen että pidempi ulottuvuus, sillä monet mahdollisuuksista realisoituvat todennä-
köisesti vasta pidemmällä aikajänteellä. 

Selvityksen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. Haastatellut ja si-
dosryhmätilaisuuksissa mukana olleet henkilöt on esitetty liitteessä 3.
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Kuva 2. Selvityksen toteutus

TYÖMARKKINOIDEN MUUTOS JA 
TYÖVOIMAN SAATAVUUS KASVUN 

AJUREINA

KASVUN LIIKETOIMINTAMALLIT JA 
EKOSYSTEEMIT

KASVU JA 
TYÖPAIKAT 

LUKUINA

KASVUMAHDOLLISUUDET

JOHTO-
PÄÄTÖKSET JA 
SUOSITUKSET
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2 Miten kasvu ja uusi työ syntyvät?

2.1 Kansantalouden ja yritysten kasvu

Kansantalouden kasvu on edellytys taloudellisen hyvinvoinnin myönteiselle kehi-
tykselle seurannaisvaikutuksineen. Kansantalouden kasvun taustalla on joko kasvu 
tuotannontekijöiden käytettävissä olevassa määrässä tai tuottavuudessa eli tavassa, 
jolla tuotannontekijöistä syntyy arvoa. Tuotannontekijöistä kaksi keskeisintä ovat 
työvoima ja reaalipääoma2. 

Ilman talouskasvua kansantalous ajautuu kierteeseen, jossa esimerkiksi työttömyys 
kasvaa ja väestön käytettävissä olevat tulot jäävät jälkeen kansainvälisestä kehi-
tyksestä. Talouskasvu on pitkällä aikavälillä suhdannevaihteluiden yli tarkasteltuna 
tarjontalähtöistä eli se määräytyy tuotannontekijöissä ja tuottavuudessa tapahtu-
van kehityksen kautta. Tuottavuuden kasvun taustalla vaikuttavia ilmiötä tutkitaan 
ns. uudessa kasvuteoriassa. Uuden kasvuteorian mukaan innovaatiotoiminta ja siitä 
seuraava tiedon ja osaamisen kumuloituminen sekä leviäminen taloudessa ovat pit-
kän aikavälin talouskasvun keskeinen taustatekijä. 

Osa uutta kasvuteoriaa on ns. luovan tuhon -ajattelu. Lähestymistapa korostaa yri-
tysten välisiä tuottavuuseroja ja tähdentää kilpailun merkitystä tuottavuuskasvun ja 
tätä kautta talouskasvun lähteenä. Luovan tuhon ajattelussa kireä kilpailu kannus-
taa (ainakin osaa yrityksistä) innovoimaan ja kiihdyttää näin yritysten tuottavuus-
kasvua. Tuotannontekijät liikkuvat tehottomista yrityksistä tehokkaisiin. Kireä kilpai-
lu aiheuttaa tuottavuutta vahvistavaa rakennemuutosta (”luovaa tuhoa”). 

2  Reaalipääomaa ovat esimerkiksi koneet, työkalut, rakennukset ja raaka-ainevarastot.
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Talouskasvu ei ole ulkopuolelta annettu tavoite, vaan viime kädessä seurausta pyr-
kimyksestä parantaa hyvinvointia ja helpottaa elämää sekä uteliaisuudesta kehittää 
jatkuvasti uusia ajatuksia, parempia toimintatapoja ja ratkaisuja. Tätä kaikkea voi-
daan kutsua myös tuottavuudeksi. Tuottavuuskehitys määrää talouskasvun ja talou-
dellisen hyvinvoinnin kehittymisen kaikkine seurannaisvaikutuksineen. Tuottavuus-
kehityksen taustalla vaikuttavista keskeisimmistä syistä on innovaatiotoiminta.  

Suomessa talouskasvun merkittävin lähde on suomalaisyritysten liiketoiminnan 
vahvistuminen kansainvälisillä markkinoilla ja ekosysteemeissä. Kotimaisen mark-
kinan vahvistamisella ja esimerkiksi korvaamalla tuontiraaka-aineita ja -tuotteita 
kotimaisilla vaihtoehdoilla voidaan kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja luoda työtä 
Suomessa. Pienessä avotaloudessa, kuten Suomessa, suurin mahdollisuus yritysten 
tai alojen kasvuun on kuitenkin kansainvälisessä kasvussa eli viennissä ja muus-
sa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yksinkertaistetusti voidaan todeta Suomen ja 
suomalaisten yritysten osuuden maailmantaloudesta olevan monelta osin sen ver-
ran pieni, että kansainvälinen kysyntä ei rajoita markkinaa (jos markkina on olemas-
sa). Tosin joillakin suurimmilla yrityksillä voi olla tietyillä markkinoilla merkittäviä 
globaaleja markkinaosuuksia. Näin tulkittuna kysymys myös biotalouden, cleante-
chin ja kiertotalouden kasvusta on ensisijaisesti kysymys siitä, miten suomalaiset 
yritykset saavat kasvavan osuuden kansainvälisestä markkinasta. 

Kasvun edellytykset riippuvat yritysten kilpailueduista ja kyvystä luoda asiakkaille 
lisäarvoa. Asiakkaat ostavat vain tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän tar-
peitaan ja joilla on kilpailuetua vaihtoehtoihin verrattuna. Asiakkaan tarpeisiin vas-
taavien tuotteiden ja palveluiden on lisäksi oltava, mahdolliset kilpailuedut huomi-
oiden, kustannuksiltaan kilpailukykyisiä. 

Kriittistä kasvun näkökulmasta ovat myös yritysten liiketoimintamallit eli liiketoi-
minnan tapa, houkuttelevuus ja toimivuus tuottavat asiakkaalle arvoa, ja sitä kautta 
mahdollinen skaalattavuus, kansainvälisillä markkinoilla.

Kasvu tietyillä liiketoiminta-alueilla voi syödä liiketoimintaa muualta. Yritysten liike-
toiminta uudistuu jatkuvasti, ja uusi liiketoiminta korvaa vanhaa. Esimerkiksi kierto-
talouden ytimessä oleva resurssien käytön tehostaminen muuttaa väistämättä liike-
toimintaa, arvoketjuja ja työtehtäviä. Muutospainetta on esimerkiksi logistiikassa, 
huollossa ja kunnossapidossa. 
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Kansantalouden näkökulmasta on myös ymmärrettävä se, että pitkällä aikavälillä 
jonkin tai joidenkin toimialojen kasvu ja tästä seuraava työvoiman kysyntä näillä 
toimialoilla voivat supistaa muita toimialoja ja työllistymistä näille toimialoille. 

2.2 Uusi työ ja työpaikkojen syntyminen

Kansainvälinen kasvu ja yritysten kyky uudistaa liiketoimintaansa luovat edellytyk-
set uusien työpaikkojen synnylle. Lopullisesti työpaikkojen syntyminen riippuu kui-
tenkin pitkälti siitä, kuinka paljon arvonlisäystä työpaikasta syntyy ja mikä on työn 
hinta työnantajalle. Työpaikasta tulisi aina syntyä arvonlisäystä työvoimakustan-
nuksia enemmän. Uusi työpaikka on kannattavaa myös sijoittaa sinne, missä se on 
yritykselle taloudellisesti kannattavinta. Työpaikkojen sijoittumiseen ja siirrettävyy-
teen on viime aikoina vaikuttanut kehitys, jossa aineellisen pääoman merkitys tuo-
tantotoiminnassa on vähentynyt ja helpommin siirrettävissä olevan aineettoman 
pääoman merkitys on lisääntynyt.

Työn tuottavuus ja arvon lisäys tehtyä työtuntia kohden luovat perusedellytykset 
työn ja työvoiman kysynnän synnylle. Tähän vaikuttavat monet tekijät; tärkeimpinä 
tuotantotoiminnan tehokkuus, tuotannon hinta, välituotteiden ja panosten hinta 
sekä työvoimakustannukset. Uuden työpaikan synty edellyttää myös, että osaa-
vaa ja halukasta työvoimaa on riittävästi tarjolla (tarjontatekijät) ja että työvoiman 
kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa työmarkkinoilla (kohtaanto). Työmarkkinoil-
la tarjontatekijöinä ovat mm. työikäisen väestön määrä, väestön ikä- ja koulutusra-
kenne ja terveydentila sekä halukkuus ja kannustimet olla työmarkkinoiden käytet-
tävissä. Tarjontatekijät muuttuvat usein hitaasti, sen sijaan kysyntätekijät saattavat 
heilahdella nopeasti suhdannevaihtelujen mukaan. (Kauhanen, Maliranta, Rouvinen 
& Vihriälä 2016)

Työvoiman kohtaanto-ongelmilla tarkoitetaan puolestaan eroja työn kysynnän ja 
tarjonnan jakautumisessa sektoreittain siten, että työvoiman kysyntä ja tarjonta ei-
vät kohtaa toisiaan. Kohtaanto-ongelmien syitä voivat olla mm. että avoimet työpai-
kat ja työttömät työnhakijat ovat eri alueilla, työnhakijoiden osaaminen tai henkilö-
kohtaiset ominaisuudet eivät vastaa työnantajien vaatimuksia tai toiveita, työnvä-
litysjärjestelmä ei saata kysyntää ja tarjontaa riittävän hyvin yhteen. Lisäksi mm. eri 
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toimialojen työllisyyskehityksen eriytyminen, työn tekemisen tapojen sekä ammat-
tirakenteen muutokset (esim. erilainen provisiopohjainen työ yleistynyt) voivat vai-
kuttaa työn kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon. Vaikka työvoimasta on ylitarjontaa, 
on viimeaikaisten tutkimusten mukaan samanaikaisesti yli neljäsosa työvoimaa ha-
keneista toimipaikoista kokenut vaikeuksia löytää työvoimaa (Tuomaala 2016).

Työpaikkojen syntyminen ja olemassaolo riippuvat työvoiman kysyntä- ja tarjon-
tatekijöistä sekä näiden kohtaannosta. Kuvassa 3 on hahmoteltu tätä työpaikkojen 
synnyn dynamiikkaa.

Kuva 3. Työpaikkojen synnyn dynamiikka
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Työvoiman kysyntävaikutukset  Työvoiman tarjontavaikutukset  
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Suomen työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikkoja sekä syntyy että 
tuhoutuu jatkuvasti iso määrä. Jos työpaikkoja syntyy enemmän kuin niitä tuhou-
tuu, työpaikkojen kokonaismäärä lisääntyy ja nettotyöllisyys paranee. Työmarkki-
noiden kyky sopeutua jatkuviin muutoksiin on ratkaisevan tärkeää sekä talouden 
että työllisyyden paranemiselle. Etlan viimeaikaisen selvityksen mukaan Työpaikko-
jen syntymis- ja tuhoutumisasteen pitkän aikavälin keskiarvo Suomen yrityssekto-
rilla on noin 12 prosenttia. Eli työpaikkoja syntyy ja katoaa vuosittain noin 12 % kai-
kista työpaikoista. Yrityssektorin työpaikoissa on noin 1 850 000 työntekijää. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yrityksissä syntyy ja kuolee vuosittain noin 222 000 työpaikkaa, 
mikä muuttaa jatkuvasti työpaikkarakennetta. Huomattavaa on, että tutkimusten 
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mukaan pieni joukko kasvavia yrityksiä luo huomattavan osan uusista työpaikoista. 
Uusia työpaikkoja luovat erityisesti yrityssektorin kasvuhakuiset toimipaikat ja usein 
toiminnan alkuvaiheessa olevat yritykset. (Kauhanen ym. 2016).

Etlan ja myös muiden tutkimusten mukaan tämän kaltainen työmarkkinoiden ra-
kennemuutoksen dynamiikka on ollut vahvempaa toimipaikkojen sisällä kuin toimi-
alojen välillä – ts. tehtävät ja työpaikat uusiutuvat vahvemmin yritysten sisällä kuin 
toimialojen välillä. Liikkeelle panevana voimana erityisesti tieto- ja viestintätekno-
loginen murros sekä nykypäivänä digitalisaatio on muuttanut talouden tehtävä- ja 
ammattirakenteita 1990-luvulta alkaen. Mm. kokonaan uusi ilmiö ovat erilaisten di-
gitaalisten alustojen varaan rakentuvat työmarkkinat, jotka ovat usein ajasta ja pai-
kasta riippumattomia ja perustuvat yksittäisten työsuoritteiden vaihdantaa ilman 
varsinaista työsuhdetta (kts. esim. Kauhanen ym. 2016).

Uusien työpaikkojen syntyminen ja vanhojen häviäminen ovat osa talouden raken-
teiden uudistumista ja tuottavuuden kasvua. Työpaikkoja tuhoutuu ja uusia syntyy 
työhallinnon tilastojen perusteella monin verroin enemmän kuin mikä on työllisyy-
den nettomuutos. Nettomääräisesti työpaikkojen tuhoutuminen on viime vuosina 
ylittänyt uusien työpaikkojen synnyn (- 10 000 työpaikkaa). Esimerkiksi julkisessa 
työnvälityksessä oli vuonna 2015 avoinna kaikkiaan 492 300 työpaikkaa ja TEM:n 
tekemän arvioinnin perusteella näistä uusia työpaikkoja oli reilut 200 000 (Maunu & 
Räisänen 2016). 

On tärkeää ymmärtää, että iso osa työpaikoista ei synny kysynnän kasvun kautta 
”uusina” työpaikkoina, vaan työvoiman poistuman ja vaihtuvuuden kautta. TEM:n 
arvioiden (mm. Maunu & Räisänen 2016) mukaan kaikista julkiseen työnvälitykseen 
vuonna 2015 avoimiksi ilmoitetuista avoimista työpaikoista noin reilut 40 % oli uu-
sia työpaikkoja. Loput avoimista työpaikoista syntyivät työvoiman vaihtuvuuden ja 
poistuman kautta. Päätoimialoittain tarkasteltuna suhteellisesti eniten kokonaan 
uusia työpaikkoja julkisessa työnvälityksessä oli vuonna 2015 avoinna informaatio- 
ja viestintäalalla, rakennusalalla, kiinteistöalalla, sähköalalla, kaivostoiminnassa sekä 
ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. 

Työmarkkinoiden hallitseva piirre on ollut jatkuva muutos. Teknologinen murros ja 
globalisaatio ovat muuttaneet yritys- ja toimialarakenteita ja johtaneet työpaikko-
jen rakenteen muutoksiin sekä laajemmin työmarkkinoiden dynamiikan nopeutu-
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miseen ja mosaiikkimaistumiseen. Tapahtunut kehitys näkyy eri tutkimusten perus-
teella työmarkkinoilla mm. siten, että työvoiman tarpeet ovat monipuolistuneet, 
työn teon kuva ja ammatit ovat laaja-alaistuneet, työvoiman tarpeiden muutokset 
ja syklit ovat nopeutuneet, työvoiman käytön joustavuusvaatimus on lisääntynyt 
sekä osaamis- ja työvoiman tarpeiden ennakointi vaikeutunut. Osin näistä syistä 
johtuen mm. määräaikaisesti ja osa-aikaisesti tehdyn työn osuus työmarkkinoilla 
tehtävästä työstä on lisääntynyt, samoin yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa 
tapahtuneen työn osuus ja muut itsensä työllistämisen ja oman osaamisen tai työ-
panoksen myynnin muodot ovat lisääntyneet. Myös vuokratyön käytön osuus on 
kasvanut, mikä heijastaa yritysten tarvetta joustaa työvoiman käytössä erityisesti 
epävarmassa tai nopeasti muuttuvassa kysyntätilanteessa. Sisällöllisesti työn uudel-
leenmuotoilua ohjaa pyrkimys työtehtävien laajentamiseen ja monipuolistamiseen. 

Työtä myös tehdään yksilöllisemmin tavoin sekä entistä hajautetummin erilaisis-
sa paikoissa, erilaisina aikoina ja erilaisissa verkostoissa vaihtelevin kokoonpanoin. 
Muutosvoimien vaikutukset työn kysyntään sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaan-
toon ovat merkittävät.  Etenkin kun tutkimustulokset osoittavat, että muutosten 
vaikutukset näkyvät vahvemmin työtehtävittäin, kuin toimialoittain tai koulutusta-
soittain (Valtakari ym. 2014). Yritysten kasvun ja uuden työn ajurina on Suomessa 
perinteisesti pidetty teknologiaa ja prosesseja. Edellä kuvatut muutokset ovat vah-
vistaneet kehitystä, jossa työvoima ja sen saatavuus ovat yrityksen keskeisiä kilpai-
lutekijöitä.  Ihmiset ja osaaminen ovat entistä korostuneemmin kasvun ja uusien 
työpaikkojen synnyn ytimessä. 

Työllisyys ja työttömyys ovat pidemmällä ajanjaksolla riippuvaisia ennen kaikkea 
työmarkkinoiden toimivuudesta. Tasapainotyöttömyys eroaa maiden välillä mm. 
erilaisten institutionaalisten rakenteiden takia, mutta sen arvioidaan olevan kehitty-
neissä talouksissa noin 3–6 %. 
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3 Kasvumahdollisuudet
Seuraavassa on käyty läpi biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumah-
dollisuuksia. Esiin on nostettu sellaiset keskeiset kasvualueet, joilla kansainvälisen 
markkinan kysyntä ja Suomessa toimivien yritysten vahvuudet sekä kansainvälisty-
misen edellytykset antavat mahdollisuudet synnyttää uutta liiketoimintaa ja työ-
paikkoja ja joista biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvu todennäköisesti 
syntyy. Kasvumahdollisuudet perustuvat selvityksen data-aineiston, kyselyn, haas-
tatteluiden, esimerkkien ja toimialakohtaisten katsauksien sekä näiden ja muiden 
käytössä olleiden viimeaikaisten ja käynnissä olevien selvitysten pohjalta muodos-
tettuun asiantuntijanäkemykseen. Liitteessä 4 on käyty yksityiskohtaisemmin läpi 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kannalta keskeisiin toimialoihin liittyvää 
kehitystä. Vaikka kasvumahdollisuuksia on jäsennetty biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden osalta erikseen, on tämä jaottelu osin keinotekoinen ja samat kasvu-
mahdollisuudet palvelevat sekä biotaloutta, cleantechiä että kiertotaloutta. 

Markkinoiden globaali koko ei niinkään rajoita suomalaisyritysten kansainvälistä 
kasvua, jos oikeat sovelluskohteet ja asiakkaat löytyvät3. Kasvumahdollisuudet ovat 
investointien ja kulutuksen kautta kuitenkin vahvasti riippuvaisia maailmantalou-
den tilanteesta ja talouden kehityksestä. Suomen Pankin maaliskuussa 2017 jul-
kistamassa ennusteessa maailmantalouden kasvun arvioidaan voimistuvan vuo-
den 2016 tilanteeseen verrattuna ja jatkuvan runsaan 3 prosentin vauhtia vuosina 

3  Toki ratkaisujen tuominen vielä kehittymässä oleville markkinoille (esim. liikkumisen uudet ratkaisut 
ja biopohjaiset materiaalit) voi olla työlästä. Sen sijaan kriittistä on ratkaisujen houkuttelevuus asiakkaalle 
(esim. verrattuna vaihtoehtojen hintaan) ja pääsy asiakkaan arvoverkkoihin (esim. jakelukanavat ja sopi-
vuus asiakkaan muuhun toimintaan). Kustannus- ja hintakilpailukyvyn lisäksi keskeistä on palveluliiketoi-
minnan ja innovaatiotoiminnan muuttaminen asiakasarvoksi. Sama haaste on yrityksillä alasta riippumatta. 
Katso esim. TEM 2017b.
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2017–2019 (Suomen Pankki 2017). Kasvun fokus ja intensiteetti vaihtelevat myös 
maantieteellisesti. 

3.1 Biotalous kasvun lähteenä

Biotalouden kasvua tukevia globaaleja trendejä ovat luonnonvarojen kasvava ky-
syntä väestönkasvun ja korkeamman elintason seurauksena4. Raaka-aineiden saata-
vuudesta ja käytön tehokkuudesta on muodostumassa uusi kilpailuetu, johon kes-
tävällä biotaloudella voidaan vastata. Kuluttajien käyttäytymisen muutos ja kulutta-
jatrendit voivat ohjata markkinoita ympäristöä vähemmän kuormittaviin tuotteisiin 
ja kulutukseen ja luoda kysyntää myös biotalouden ratkaisuille kuten hyvinvointia 
tukeville palveluille ja tuotteille, joiden kestävyys voidaan selkeästi ja luotettavasti 
viestiä. Keskeisenä biotalouden ajurina on sekä Euroopassa että kansainvälisesti toi-
minut regulaatio ja lainsäädäntö, jotka ovat olleet merkittävässä osassa esimerkiksi 
biopolttoaineiden markkinoiden luomisessa. (Biotalous 2014)

Biotalouden globaaleista kasvuoletuksista huolimatta biotalouteen liittyvien työ-
paikkojen kokonaismäärän arvioidaan Euroopassa vähenevän vuotta 2030 kohti 
verrattuna vuoden 2013 tasoon5. Merkittävin työllistäjä Euroopassa biotaloudessa 
on maatalous, jonka työllistävyyden arvioidaan pysyvän melko vakaana. Sektorit, 
joilla työpaikkojen oletetaan kuitenkin kasvavan, ovat bioenergia, biomassan tuo-
tanto ja biokemikaalit. Syitä työpaikkojen kokonaismäärän vähenemiseen ovat ole-
tettu työn tehokkuuden parantuminen sekä makrotalouden hitaampi kasvu Euroo-
passa verrattuna Euroopan ulkopuolisiin markkina-alueisiin. (Philippidis, M’barek & 
Ferrari 2015)

Suomen edellytyksiä biotalouden mahdollisuuksien hyödyntämiseen pidetään 
kansallisesti hyvinä. Biotalous ja puhtaat ratkaisut ovat kokonaisuutena myös yksi 

4  YK on arvioinut, että vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 prosenttia enemmän ruokaa, 45 prosenttia 
enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä verrattuna vuoteen 2012. (Yhdistyneet kansakunnat 
2017) Katso myös Stockholm Resilience Center 2017 ja World Resources Institute 2013.

5  Vuonna 2013 biotalouden sektorit työllistävät Euroopassa yhteensä noin 17,7 miljoonaa henkilöä ja ar-
vio vuodelle 2030 on noin 13,6 miljoonaa henkilöä (Philippidis, M’barek & Ferrari 2015).
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Suomen hallituksen strategisista painopistealueista (Valtioneuvosto 2017) ja tavoit-
teena on lähes kaksinkertaistaa biotalouden liikevaihto nykyisestä 60 miljardista 
eurosta 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä (Biotalous 2014). Merkittä-
vimmän ja taloudellisessa mielessä kestävän biotalouden kasvun nähdään synty-
vän markkinalähtöisestä biotalouden tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvusta, 
mutta markkinaa on ohjattu paljon myös regulaatiolla ja lainsäädännöllä. Biotalo-
uteen ja biomassojen käytön hyväksyttävyyteen liittyviä kestävyyskysymyksiä ovat 
erityisesti maankäyttö ja hiilen varastointi. Kestävyyskysymykset korostuvat biomas-
san käytön kasvaessa globaalisti. Metsien osalta käydään eri yhteyksissä keskustelua 
niiden roolista hiilivarastoina6 sekä merkityksestä laajemmin ekosysteemipalvelui-
den tarjoajana (Annala 2017). 

Raaka-aineintensiivisessä biotaloudessa biomassan tuotanto ja korjuu sekä monissa 
tapauksissa myös jalostaminen on toimintana melko paikallista tai alueellista, tosin 
aina näin ei ole ja esimerkkejä on myös hyvin kansainvälisistä arvoketjuista ja eko-
systeemeistä. Alemman jalostusarvon hankalasti kuljetettavat tuotteet, kuten hake 
lämmöntuotannon polttoaineena, ovat usein paikallisessa käytössä. Korkeamman 
jalostusarvon tuotteet soveltuvat usein kustannusrakenteeltaan paremmin myös 
vientiin. Suomen merkittävimpien vientituotteiden kärjestä löytyvätkin biotalouden 
tuotteista paperi ja kartonki, selluloosa sekä sahatavara (ja myös dieselpolttoaineet, 
mitkä ovat osin biopohjaisia) (Metsäteollisuus 2017). Merkittävää on myös biomas-
sojen prosessointiin ja bioenergian tuotantoon liittyvän teknologian ja asiantuntija-
palvelujen vienti. 

Kuvassa 4 ja taulukossa 1 on nostettu esiin biotalouden keskeisiä kasvualueita ja 
kansainvälisiä kasvunäkymiä sekä näihin kasvualueisiin liittyviä kasvumahdollisuuk-
sia suomalaisyrityksille. Kasvumahdollisuuksilla on vahvaa rajapintaa cleantechiin ja 
kiertotalouteen, ja bi0talouteen liittyviä teknologioita onkin käsitelty osana cleante-
chin kasvumahdollisuuksia. Digitalisaation hyödyntäminen on osa jokaista kasvu-
mahdollisuutta, vaikka se onkin otettu sen painoarvon takia myös omaksi kohdak-
seen. 

6  Euroopan komissio on ottanut kantaa biomassan kestävyyskriteeristöllä ja kestävyyskysymyksiä kä-
sittelevät myös direktiivit Fuel Quality Directive ja Renewable Energy Directive (Euroopan komissio 2017). 
Myös Pariisin ilmastosopimuksen implementointi tulee vaikuttamaan biomassoihin liittyviin maankäyttö- 
ja hiilivarastokysymyksiin.
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Kuva 4. Biotalouden keskeiset kasvumahdollisuudet

Sellun valmistus, pakkausmateriaalit, 
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Biotalouden keskeiset kasvumahdollisuudet

Biotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Uusiutuvat materiaalit 
ja tuotteet

Mitä aloja koskee: 
elintarviketeollisuus, 
massa- ja paperiteolli-
suus, kemianteollisuus, 
maatalous, uusiutuva 
energia

Esimerkkejä yrityksistä: 
Metsä Fibre, Stora Enso, 
UPM, Paptic, Spinnova, 
Finnpulp

Uusiutumattomille materiaaleille, erityisesti öljylle ja mineraaleille, etsitään vaihtoehto-
ja eri käyttökohteissa. Tämä voi suosia uusiutuvia biopohjaisia raaka-aineita ja tuottei-
ta. Lisäksi näillä voi olla arvokkaita kilpailuetua tuovia ominaisuuksia. Uusiutumattomien 
vaihtoehtojen alhainen hinta ja biopohjaisten raaka-aineiden käytön hyväksyttävyys on 
kuitenkin heikentänyt biopohjaisten tuotteiden kilpailuasemaa, myös potentiaaliset hyö-
dyntäjät ovat puuttuneet. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• sellun valmistus (vaikuttaa puun käytön kautta vahvasti myös metsätalouteen), sellun 

kysynnän arvioitu kasvavan lähitulevaisuudessa hieman alle 3 % vuodessa (Schaefer 
2016)

• pakkausmateriaalit (kartonki ja uudet pakkausmateriaalit ja -ratkaisut sekä biomuovit)
(smart packaging -markkina arvion mukaan USD180 mrd vuonna 2050) (Frost & Sullivan 
2015)

• rakentamisen tuotteet (kaikkeen rakentamiseen, sekä uudis- että korjausrakentamiseen, 
esim. rakennustuotteet, pienpuutalot ja puurakentamisen komponentit) (green building 
materials –markkina arvion mukaan USD 520 mrd vuonna 2050) (Frost & Sullivan 2015)

• tekstiilikuidut (puupohjaiset tekstiilikuidut). Ns. non-woven kuitujen, joihin myös puu-
sellupohjaiset kuidut kuuluvat, kokonaismarkkinan arvioidaan olevan USD 47,7 mrd 
vuonna 2020 (vrt. USD 32,7 mrd vuonn 2015) (Markets and Markets 2016) 

• jätepohjaiset virrat (jätepohjaisten virtojen hyödyntäminen ja tuotteistaminen ja muut 
uudet biomassan lähteet)

• biopohjaiset rakenteet (kevyet biopohjaiset rakenteet ja tuotteet sekä esim. kuitupoh-
jaiset komposiitit, mikro- ja nanoselluun pohjautuvat tuotesovellukset)
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Biotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kemikaalit

Mitä aloja koskee:
kemianteollisuus, massa- 
ja paperiteollisuus, muu 
koneiden ja laitteiden 
valmistus, suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut

Esimerkkejä yrityksistä: 
CP Kelco, Forchem, 
Metgen, Arizona 
Chemicals, Boreal Bioref, 
Kemira

Samat ajurit kuin uusiutuvilla materiaaleilla ja tuotteilla. Esimerkiksi biopohjaisten kemi-
kaalien tuotantokapasiteetin ennustetaan globaalisti 1,5-kertaistuvan vuoden 2014 tasos-
ta (4,2 milj. tonnia) vuoteen 2021 mennessä (arvio 6,1 milj. tonnia) ja uusiutuvien kemi-
kaalien globaalien myynnin kasvavan 11 %:in koko kemikaalien myynnistä vuoteen 2020 
mennessä* (OECD 2014, European Bioplastics 2017, VTT 2017). Kemianteollisuuden (2017c) 
arvion mukaan Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes 
käyttää jo nykyisin bioperäisiä raaka-aineita ja niiden käyttö on kasvussa. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• Metsäteollisuuden sivuvirroista jalostettavat kemikaalit (sellutuotannon sivuvirroista 

jalostettavat mäntyöljypohjaiset kemikaalit ja tärpätti, ksylitoli, karboksimetyylisel-
luloosa). Esimerkiksi oleokemikaalien, joihin kuuluu myös mäntyöljypohjaiset kemikaa-
lit, markkinan ennustetaan kasvavan usd 26 miljardiin vuoteen 2019 mennessä, yli 4 % 
vuosittaisella kasvuvauhdilla (Markets and markets 2015a) 

• biomuovit (erityisesti ns. drop-in-biopolymeerit, biomuovien globaali kasvuvauhti tuo-
teryhmästä riippuen 20-60 % vuodessa), markkinan arvioidaan olevan USD 3,4 mrd 
vuonna 2020 (vrt. 2015 USD 2,0 mrd) (Markets and Markets 2015b)

• biopohjaisten raaka-aineiden ominaisuuksia hyödyntävät kemikaalit (korkean jalostus-
arvon kemikaalit eri käyttökohteisiin, kts. myös uudet materiaalit ja tuotteet)

• teollisen bioteknologian sovellukset

Polttoaineet

Mitä aloja koskee: 
massa- ja paperiteolli-
suus, uusiutuva energia, 
maatalous, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus

Esimerkkejä yrityksistä: 
Fortum, Gasum, Kaidi, 
Neste, St1, UPM

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi globaalin energian kysynnän kasvavan 30 % vuo-
teen 2040 mennessä (IEA 2016b) ja nopeimman kasvun syntyvät uusiutuvan energian tuo-
tannossa. Vaikka aurinko- ja tuulivoiman kehitys on ollut viime vuosina vahvaa, on poltta-
minen edelleen yksi keskeisistä energiantuotannon teknologioista ja uusiutuvilla biopoh-
jaisilla polttoaineilla on mahdollisuus korvata fossiilisia polttoaineita. Ala on poikkeuksel-
lisen riippuvainen kansainvälisistä ja kansallisista politiikkatoimista. Suomalaisyrityksillä 
on mm. vahvaa biomassa- ja monipolttoaineteknologioihin, energiajärjestelmien hallin-
taan ja osatoimituksiin sekä liikennepolttoaineisiin liittyvää osaamista.

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• liikenteen biopolttoaineet (sekä tieliikenteeseen että erityisesti uusiin käyttökohtei-

siin, esim. lentoliikenteeseen) (biopolttoainemarkkina arvion mukaan $760 mrd vuonna 
2050) (Frost & Sullivan 2015)

• biokaasu (kuitenkin ensisijaisesti kotimarkkinoilla, biokaasun sertifikaattikauppa voisi 
mahdollisesti laajentaa kaupankäyntiä). Kotimaan biokaasun teknistaloudellisen tuo-
tantopotentiaaliin (9,2 TWh/a) perustuva arvio liikennekäyttöön ohjautuvan biokaasun 
markkinasta on noin EUR 0,8 mrd (Rintamäki 2013) 

• biopolttoaineet sähkön ja lämmön tuotantoon (kuitenkin ensisijaisesti kotimarkkinoilla, 
kasvuodotukset kohdistuvat myös muihin puhtaan energian muotoihin, kts. myös clean-
techin kasvumahdollisuudet) 
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Biotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Uudet proteiinilähteet 
ja kasvisperäiset elin-
tarvikkeet

Mitä aloja koskee: 
elintarviketeollisuus, 
maatalous, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
vesi, kierrätys ja jätteet

Esimerkkejä yrityksistä: 
Gold&Green Foods, Fazer 
(Yosa), Kaslink, Nordic 
Insect Economy, Pikku 
Puutarha ROBBES, Raisio, 
Verso Food

Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden kansainvälisten markkinoiden arvioidaan kasvavan 
voimakkaasti (Lux Research 2015, Ellen MacArthur Foundation 2017). Soijapohjaisten tuot-
teiden rinnalla lisääntyvät muut kasvispohjaiset proteiinilähteet kuten hyönteiset, levät, 
kaura ja siemenkasvit. Ruoantuotannon uusiin konsepteihin liittyvän investointipotenti-
aalin arvioidaan olevan Euroopassa noin 45 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä, ja no-
peimman kasvun olevan Aasiassa (Ellen MacArthur Foundation 2017). Suomessa vientio-
dotuksia kohdistuu erityisesti uusiin proteiininlähteisiin ja kasviperäisiin elintarvikkeisiin 
sekä uusiin ruoantuotannon konsepteihin. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• kasvipohjaiset proteiinilähteet. Kasvipohjaisten proteiinin globaalin markkinan ennus-

tetaan kasvavan USD 14 miljardiin vuoteen 2022 mennessä (vrt. USD 8,3 mrd vuonna 
2016), ja vuosittainen kasvu on noin 5,9 % vuosina 2017-2022 (Mordor Intelligence 2017).

• rehuteollisuuden raaka-aineet
• ruoantuotannon uudet konseptit (esimerkiksi vertikaaliviljely ja kaupunkiympäristössä 

tapahtuva kasvihuoneviljely, katso myös kestävän ruokajärjestelmän kuvaus kiertota-
louden kasvumahdollisuuksia kuvaavasta osiosta). Esimerkiksi vertikaaliviljelyn olete-
taan kasvavan vuosittain 24,8 % vuosien 2016 ja 2022 välillä, ja markkinan oletetaan 
olevan noin USD 5,80 mrd vuoteen 2022 mennessä (Markets and markets 2017).

Ravinnekierrot Katso kiertotalous kasvun lähteenä. 

Luontomatkailu

Mitä aloja koskee: 
luontomatkailu, metsä-
talous

Esimerkkejä yrityksistä: 
Feel the Nature, Hullu 
Poro, IHA Lines, J.M. 
Eskelisen Lapin Linjat, 
Lapland Safaris Group

Matkailu kasvaa globaalisti monia muita toimialoja nopeammin. Matkailun Pohjois-
Eurooppaan arvioidaan kasvavan lähivuosina noin kahden prosentin vuosivauhtia, ja luon-
tomatkailun ja aktiivisen lomailun selvästi nopeammin (MMM 2015, ATTA 2013, MEK 2014, 
UNWTO 2016). Vaikka matkailu on suhdanneherkkää, sen pitkän tähtäimen kasvunäkymiä 
Suomessa pidetään hyvinä (MMM 2016), ja matkailun kansainvälisiltä markkinoilta odote-
taan noin 5 %:n ja kotimaasta noin 2 %:n vuosikasvua** (TEM 2015b). 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• majoitus-, ravintola- ja kuljetuspalvelut (muodostavat merkittävän osan luontomatkai-

lun kokonaisuudesta)
• ohjelmapalvelut (luontomatkailuun liittyvät ohjelmapalvelut, aktiiviset lomat ja koko-

naispalveluiden tarjoaminen sekä palvelutarjonnan laajentaminen sesonkeihin keskitty-
västä ympärivuotiseksi) 

• terveys- ja hyvinvointipalvelut (luontoon perustuvien terveys- ja hyvinvointipalveluihin 
hyödyntäminen matkailutuotteissa, liiketoiminnallinen hyödyntäminen vasta kehitty-
mässä)
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Biotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Metsätalouden ja luon-
nonhoidon palvelut

Mitä aloja koskee: 
metsätalous, massa- ja 
paperiteollisuus, puu-
tuoteteollisuus, muu ko-
neiden ja laitteiden val-
mistus, luontomatkailu, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut

Esimerkkejä yrityksistä:
Arbonaut, Forest 
Saimaa, Koskitukki, 
Metsäkonepalvelu, 
Metsä Prime, Otso 
Metsäpalvelut, Ponsse, 
Westas Group

Metsätalouden ja luonnonhoidon palveluihin liittyvän liiketoiminnan kasvun mahdollis-
tajana ovat puun käyttöä lisäävät investoinnit ja luonnon ekosysteemipalveluiden turvaa-
miseen liittyvä tarve. Liiketoiminta on kuitenkin pitkälti kotimaista ja arvonluonnin tavat 
ekosysteemipalveluiden hoidossa vielä kehittymässä. Puunkäytön määrän kasvu lisää 
metsätalouden ja puunhankinnan palvelujen tarvetta, vaikka puunkorjuu samalla tehos-
tuukin esim. automaation seurauksena (Strandström & Poikela 2016). 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• luonnonvaratiedon hyödyntäminen (esimerkiksi digitalisaation työkalut luonnonvara-

tiedon palvelualustojen kehittämisessä, paikkatiedon hyödyntäminen luonnonvarojen 
hoidossa ja käytössä, metsäinventointien tietovarantojen hyödyntäminen)

• metsätalouden teknologiat ja järjestelmät (ml. puunhankinnan teknologiat)
• luonnon ekosysteemihyötyjen hoito ja hallinta

Biotalouden mahdol-
listavat teknologiat ja 
palvelut

Mitä aloja koskee:
elintarviketeollisuus, 
massa- ja paperiteolli-
suus, puutuoteteollisuus, 
kemianteollisuus, uusiu-
tuva energia, rakenta-
minen, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut 

Esimerkkejä yrityksistä: 
Arbonaut, BMH 
Technology, KPA Unicon, 
Ponsse, Saalasti, Tieto, 
Timber Vision, Wärtsilä

Biopohjaisten tuotteiden ja raaka-aineiden prosessoinnin ja jalostamisen teknologioiden 
kysyntä on vahvasti kytköksissä näiden hyödyntämiseen liittyviin investointeihin ja kan-
sainvälisen markkinan kehitykseen. Biotalouden mahdollistavissa teknologioissa ja pal-
veluissa digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi älykkääseen biomassa-
virtojen hallintaan ja aineettomien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen (Ala-Ilomäki 
ym. 2017). Digitalisaatiota hyödyntävät liiketoiminnan ja arvonluonnin tavat ovat vasta 
muotoutumassa sekä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Suomessa esimerkkejä digita-
lisaation hyödyntämisestä löytyy esim. puunhankinnan arvoketjusta (mm. metsäkoneet, 
hankintaketjun jäljitettävyys, metsäkauppojen digitaalinen alusta) ja energiajärjestelmien 
sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotannon optimoinnista.

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• biomassojen prosessointi (biomassojen prosessoinnin teknologiat ja järjestelmät, esi-

merkiksi materiaaleiksi, kemikaaleiksi, energiaksi ja lopputuotteiksi)
• prosessien ja järjestelmien optimointi (digitaalisten työkalujen, kuten analytiikan ja te-

koälyn, hyödyntämiseen perustuva prosessien, tuotannon, kulutuksen ja järjestelmien 
optimointi, esimerkiksi ratkaisut huonolaatuisen jäteperäisen raaka-aineen älykkääseen 
hyödyntämiseen)

• biotaloutta tukevat teolliset palvelut (esimerkiksi resurssien jakamisen alustat, suunnit-
telu- ja asiantuntijapalvelut sekä huolto-, kunnossapito- ja operointi) 

*  Uusiutuvien kemikaalien osuus kemikaalien myynnistä 9 % vuonna 2012.

**  Matkailun Pohjois-Eurooppaan arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,2 %:n vuosivauhtia vuosina 2010–2020 ja 1,4 %:n vuosivauhtia 
vuosina 2020–2030, ja luontomatkailun selvästi nopeammin kuin matkailun keskimäärin (MMM 2015).
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3.2 Cleantech kasvun lähteenä

Cleantech-markkinaa ajaa tarve löytää ratkaisuja globaaleihin, alueellisiin ja paikal-
lisiin ympäristöhaasteisiin kuten ympäristön pilaantumiseen, ilmastonmuutokseen, 
puhtaan veden saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen7. Maailmanlaajuisesti clean-
techin markkinat ovat kasvaneet useita muita aloja nopeammin, ja kasvun on en-
nustettu olevan merkittävää myös jatkossa (Antikainen ym. 2016). Frost & Sullivanin 
cleantech-markkinaselvityksen mukaan globaaleja cleantechin kasvualueita ovat 
uusiutuvan energian ratkaisut, älykäs vesi, kierrätysteknologiat, energiatehokkuus 
sekä älykkäät sähköverkot, joiden kaikkien alueiden globaalin liikevaihdon arvioi-
daan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasoon 
verrattuna (Annala 2015). 

Digitalisaation työkalujen, kuten big datan, analytiikan, esineiden internetin (IoT), 
blockchainin, robotiikan ja virtuaalisen sekä lisätyn todellisuuden, kehittyminen 
mahdollistavat uudenalaiset ratkaisut energian ja luonnonvarojen tuotannon ja 
käytön ohjaamiseen ja optimointiin (esimerkiksi käyttö, huolto ja kunnossapito sekä 
muu palvelutoiminta ja laitevalmistajien tuotekehityksen tehostaminen). Samalla 
esimerkiksi sensorit ja niihin liittyvä analytiikka on tullut halvemmaksi, mikropro-
sessorien laskentatehon on kasvanut ja niiden hinnat alentuneet sekä internetin ja 
matkaviestinverkkojen tietojenvälityskapasiteetti ja -nopeus kasvanut. Esimerkiksi 
teollisen internetin palveluliiketoiminta voi Valtioneuvoston teettämän selvityksen 
arvion mukaan tuoda Suomeen 28 miljardin euron lisäyksen teknologiateollisuu-
den liikevaihtoon ja luoda 16 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2019 mennessä (Ailisto 
ym. 2015).

Julkisilla toimijoilla on vahva rooli cleantechin markkinoiden luojana lainsäädännön 
ja taloudellisten ohjauskeinojen kautta. Yksittäiset maat voivat esimerkiksi tavoitella 
fossiilivapaata taloutta (esim. Tanskan State of Green8) tai tukea puhtaan energian 
tuotantoa esimerkiksi rajoittamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Esimerkiksi 
Norjan hallitus aikoo kieltää rakennusten lämmittämisen fossiilisella öljyllä vuoden 

7  YK on arvioinut, että vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 prosenttia enemmän ruokaa, 45 prosenttia 
enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä verrattuna vuoteen 2012. (Yhdistyneet kansakunnat 
2017) Katso myös Stockhkolm Resilience Center 2017.

8  State of Green, 2017
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2020 jälkeen (Kokkonen 2017). Useat kaupungit tai kaupunkiseudut hakevat clean-
tech-ratkaisuista kilpailuetua ja houkuttelevat alan yrityksiä. Esimerkiksi Vancou-
ver on systemaattisesti panostanut cleantechiin ja saavuttanut merkittäviä hyötyjä 
(Lampikoski, Vanhanen, Jonsson & Keronen 2017). Myös kuluttajien merkitys clean-
tech-ratkaisujen hyödyntäjinä (mm. aurinkoenergian tuottajina sekä sähkö- ja bio-
kaasuautojen käyttäjinä) sekä jakamistalouden edistäjinä (mm. autojen jakaminen) 
on merkittävässä asemassa cleantech-markkinoiden kehittymisessä. Yhteenvetona 
voidaankin todeta, että cleantech-markkinat kehittyvät monella eri tasolla. 

Suomi nähdään kansainvälisessä vertailussa vahvana cleantech-ratkaisujen tuotta-
jana. Esimerkiksi Global Cleantech Innovation Index on asettanut Suomen vuoden 
2017 arvioinnissaan toiselle sijalle 40 maan joukosta. Suomen vahva asema perus-
tuu erityisesti merkittävään innovaatioiden ja cleantech-alan tukemiseen mm. regu-
laation ja rahoituksen keinoin sekä myös näyttöön cleantech-ratkaisujen tuottami-
sesta, kuten alan yritysten lukumäärään ja niiden liikevaihtoon. (Sworder 2017)

Suomalaisilta yrityksiltä löytyy kansainvälisesti mielenkiintoisia cleantech-ratkaisu-
ja muun muassa puhtaan energian tuotannosta, energiatehokkuudesta, veden ja 
jätteiden käsittelystä, mittaus- ja analytiikkaratkaisuista sekä suunnittelu- ja asian-
tuntijapalveluista. Etlan vuonna 2015 julkaisema selvitys (Kotiranta, Tahvanainen, 
Adriaens & Ritola 2015) totesi, että suomalaisen cleantechin kivijalka on valmista-
vassa teollisuudessa ja että kuluttajille suunnattuja innovaatioita on vähän. Selvi-
tys nosti myös esiin, että pienten ja keskisuurten cleantech-yritysten taloudellinen 
tilanne on usein liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua rajoittava.

Cleantech-markkinoiden koko ei niinkään aseta rajoitteita suomalaisyritysten clean-
tech-ratkaisujen viennille, kuin ratkaisujen kilpailukyky ja houkuttelevuus asiakkaal-
le. Kustannus- ja hintakilpailukyvyn lisäksi monelle yritykselle kriittistä on palvelulii-
ketoiminnan ja innovaatiotoiminnan muuttaminen asiakasarvoksi9. 

Kuvassa 5 ja taulukossa 2 on nostettu esiin cleantechin keskeisiä kasvualueita ja 
kansainvälisiä kasvunäkymiä sekä näihin kasvualueisiin liittyviä kasvumahdollisuuk-
sia suomalaisyrityksille. Tämä selvityksen liitteestä 4, jossa on arvioitu kasvun mah-

9  Sama haaste on yrityksillä alasta riippumatta. Katso esim. TEM 2017b.
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dollisuuksia toimialoittain, löytyy lisää taustaa taulukossa esiin nostetuista mahdol-
lisista kasvualueista ja -näkymistä. Myös älykäs liikenne ja liikkumisen uudet rat-
kaisut sekä kestävä ruokajärjestelmä on identifioitu tässä selvityksessä cleantechin 
kasvumahdollisuuksiksi, mutta ne on kuvattu yksityiskohtaisemmin kiertotalouden 
kasvumahdollisuuksissa.

Kuva 5. Cleantechin keskeiset kasvumahdollisuudet

Energiajärjestelmät, teknologia- ja 
komponenttitoimitukset, energian 

tuotannon ja käytön palvelut

Energiatehokkuuden palvelut, 
prosessiteollisuuden energiatehokkuus,

energiatehokkaan asumisen ratkaisut

Biopohjaiset ja biohajoavat tuotteet, 
kierrätetyt materiaalit, kevyemmät 

materiaaliratkaisut ja rakenteet

Talotekniikka ja -palvelut, muunneltavat 
ja resurssitehokkaat asumisen ratkaisut, 
rakennustuotteet ja materiaaliratkaisut

Teollisuuden veden käytön 
tehostaminen, veden käyttöön liittyvä 
analytiikka, uudet ratkaisut puhtaan 
veden valmistamiseen

Kierrätyksen teknologiat, digitalisaation 
hyödyntäminen, palvelut ja uudet 
liiketoimintamallit 

Monipuolisesti muihin 
kasvumahdollisuuksiin liittyen

Puhdas vesi ja veden 
käytön tehokkuusPuhdas energia

Materiaali- ja
ravinnekiertojen 

teknologiat ja järjestelmät
Energiatehokkuus

Suunnittelu- ja
asiantuntijapalvelut

Puhtaat 
materiaaliratkaisut

Asumisen ja rakentamisen 
cleantech
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Taulukko 1. Cleantechin keskeiset kasvumahdollisuudet

Cleantechin kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Puhdas energia

Mitä toimialoja koskee: 
uusiutuva energia, sähkö-
laitteiden valmistus, mui-
den koneiden ja laitteiden 
valmistus, suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut

Esimerkkejä yrityksistä: 
AW-Energy, BioGTS, 
Envor Protech, Finnwind, 
Gasum, KPA Unicon, 
Metso, Moventas, Naps 
Solar Systems, Neste, 
Nocart, Oilon, Saco-Solar, 
St1, UPM, Valmet, Valoe, 
Watrec, Wärtsilä

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi globaalin energian kysynnän kasvavan 30 % 
vuoteen 2040 mennessä (IEA 2016b) ja nopeimman kasvun syntyvät uusiutuvan ener-
gian tuotannossa. Vaikka aurinko- ja tuulivoiman kehitys on ollut viime vuosina vahvaa, 
on polttaminen edelleen yksi keskeisistä energiantuotannon teknologioista ja uusiutu-
villa biopohjaisilla polttoaineilla on mahdollisuus korvata fossiilisia polttoaineita. Ala 
on poikkeuksellisen riippuvainen kansainvälisistä ja kansallisista politiikkatoimista. 
Suomalaisyrityksillä on mm. vahvaa biomassa- ja monipolttoaineteknologioihin, ener-
giajärjestelmien hallintaan ja osatoimituksiin sekä liikennepolttoaineisiin liittyvää osaa-
mista. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• energiajärjestelmät (energiajärjestelmien optimointi, energian varastointi ja energiajär-

jestelmien kehittäminen esim. kysynnän jousto, virtuaalivoimalat ja blockchainin hyö-
dyntäminen, pienen mittakaavan ja kuluttajakohtaiset energiaratkaisut esim. maatalo-
uteen, huoltovapaiden puhtaan energian ratkaisujen toteutus ja investointien rahoitus). 
Esimerkiksi smart grid-markkinan ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä USD 
150 miljardiin ja vuoteen 2050 mennessä USD 400 miljardiin (vrt. 2014 markkinako-
ko USD 79 mrd) (Frost & Sullivan 2015). Lisäksi nk. ”prosumer”-markkinan* arvioidaan 
kasvavan USD 72 miljardiin vuoteen 2030 mennessä ja USD 120 miljardiin vuoteen 2050 
mennessä (Frost & Sullivan 2015).

• teknologia- ja komponenttitoimitukset (hybridi-, monipolttoaine- ja off grid -järjestel-
mät ja komponenttitoimitukset eri mittaluokan ratkaisuihin, aurinko-, tuuli- ja aaltovoi-
man järjestelmä- ja komponenttitoimitukset)

• energian tuotannon ja käytön palvelut (asennus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut eri-
laisiin energiajärjestelmiin esim. offshore-tuulivoimaan sekä kuluttajarajapinnalle). 
Esimerkiksi globaalin tuulivoimaloihin liittyvän operointi- ja kunnossapitomarkkinan 
arvioidaan kasvavan USD 27 miljardiin vuoteen 2025 mennessä (vrt. markkinan koko USD 
15 mrd vuonna 2017) (Power technology 2017).
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Cleantechin kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Energiatehokkuus

Mitä toimialoja koskee: 
massa- ja paperiteolli-
suus, puutuoteteollisuus, 
kemianteollisuus, raken-
taminen, uusiutuva ener-
gia, sähkölaitteiden val-
mistus, muiden koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut 

Esimerkkejä yrityksistä: 
Eneron, Eniram, Granlund, 
Greenstream Network, 
Leanheat, LeaseGreen, 
Ledisol, Ledistys, Metso, 
OptiWatti, Ramboll, 
Valmet, Wärtsilä

Teollisuudessa, asumisessa ja liikkumisessa on vahva tarve energiatehokkuutta paranta-
ville ratkaisuille. Tavoitteena on kustannusten säästäminen ja päästöjen vähentäminen. 
Energiatehokkuuden globaalin markkinan arvioidaan kasvavan yli 120 miljardiin USD:hen 
vuoteen 2020 mennessä (eli yli kolminkertaistuvan verrattuna vuoden 2014 tasoon), jossa 
merkittävän kasvualueena nähdään energiatehokas valaistus ja kohdemarkkinana Aasia 
(Annala 2015). Suomalaisyrityksillä on hyvää energiatehokkuuden toimialakohtaista osaa-
mista monilta aloilta, esimerkiksi energiantuotannosta, massa- ja paperiteollisuudesta se-
kä meriklusterista. Mahdollisuuksia nähdään myös rakentamiseen liittyvissä sovelluksissa.

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• energiatehokkuuden palvelut (energiatehokkuuden palvelutuotteet ja asiantuntijapal-

velut sekä teollisuuden suurille energiankäyttäjille että kiinteistöille ja kuluttajille)
• prosessiteollisuuden energiatehokkuus (ml. järjestelmien optimointi ja vaihtoehtoiset 

prosessointitavat)
• energiatehokkaan asumisen ratkaisut (esimerkiksi energiatehokkuutta optimoivat talo-

tekniikkatuotteet, energiatehokkaat laitteet esim. valaistukseen ja materiaaliratkaisut 
rakentamiseen)

Puhtaat materiaalirat-
kaisut

Mitä toimialoja koskee: 
massa- ja paperiteolli-
suus, puutuoteteollisuus, 
kemianteollisuus, raken-
taminen, elintarvikete-
ollisuus, suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut

Esimerkkejä yrityksistä: 
Sulapac, VTT Bioruukki, 
UPM, KotkaMills, Telko, 
Neste

Puhtaiden materiaaliratkaisujen ajurina on luonnonvarojen säästäminen ja halu korvata 
fossiilisia raaka-aineita kestävämmillä. Sitä puoltavat usein myös esimerkiksi kevyem-
mistä tai kierrätetyistä materiaaliratkaisuista syntyvät kustannussäästöt. Kiertotalous 
on entisestään korostanut materiaalien haitallisten vaikutusten minimointia koko niiden 
elinkaaren aikana. Esimerkiksi rakennusalalla materiaaliratkaisut voidaan suunnitella kier-
rätettäväksi ja uudelleenkäytettäviksi rakennusten elinkaaren jälkeen. Uudet toiminnal-
liset materiaalit, kuten nanomateriaalit, mahdollistavat materiaaleille monipuolisempia 
käyttötarkoituksia. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• biopohjaiset ja biohajoavat tuotteet (kuten biomuovit)
• kierrätetyt materiaalit
• kevyemmät materiaaliratkaisut ja rakenteet (esim. teräksestä valmistetut rakenteet)
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Cleantechin kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Asumisen ja rakentami-
sen cleantech

Mitä toimialoja koskee: 
rakentaminen, uusiutuva 
energia, puutuoteteolli-
suus, sähkölaitteiden val-
mistus, muiden koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut

Esimerkkejä yrityksistä: 
AirD, Lifa Air, Airmodus, 
Dust Shelter, Ceraheat, 
Jukolux, Ensavetec, 
PEIPPO Group, Skaala

Asuminen ja rakentaminen aiheuttavat merkittävän ilmastovaikutuksen, ja ovat siksi kes-
keinen cleantechin alue. Lainsäädännön ja energiatehokkuuden kehityksen vauhditta-
mana matalaenergiarakentamisen rooli on entistä merkittävämpi monilla markkinoilla 
(erityisesti EU:ssa), ja synnyttää markkinoita myös näitä tukeville palveluille. Asumisessa 
myös terveys, asumisen mukavuus ja asumiseen liittyvien kustannusten hallinta ovat eri-
tyisesti kuluttajien kautta tulevia vaateita, jotka ajavat cleantech-ratkaisujen syntymistä, 
mm. puhtaan sisäilman, energiatehokkuuden ja talotekniikan osalta. Rakentamisen osalta 
materiaalitehokkuus, materiaalien kierrätys ja kiertotalouden konseptien mahdollistami-
nen korostuvat.

Kansainvälisiä markkinoita kiinnostavia, suomalaisille yrityksille potentiaalisia ratkaisuja: 
talotekniikka ja -palvelut (esimerkiksi ilmanlaatu ja puhdas sisäilma, energiatehokkuus, 
valaistus ja muut laitteet)
• muunneltavat ja resurssitehokkaat asumisen ratkaisut
• rakennustuotteet ja materiaaliratkaisut

Puhdas vesi ja veden 
käytön tehokkuus

Mitä aloja koskee: 
kemianteollisuus, vesi, 
kierrätys ja jätteet, mui-
den koneiden ja laitteiden 
valmistus, suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut, mas-
sa- ja paperiteollisuus

Esimerkkejä yrityksistä: 
Aquazone, Evac, Kemira, 
Outotec, Sofi Filtration, 
Soil Scout, Solar Water 
Solutions, VRT Finland, 
Winflow Water

Puhtaan veden saatavuus väestön ja käyttötarpeen kasvaessa on yksi suurimmista globaa-
leista haasteista**. Veden käytön tehokkuutta ajaa monilla markkinoilla sen saatavuuden 
haasteet ja hinta***. Suomalaisen vesiliiketoiminnan vuosittaiseksi vientipotentiaaliksi on 
arvioitu 700 miljoonaa euroa (Saarni ym. 2015). Haasteena on kuitenkin ollut yritysken-
tän hajanaisuus ja yritysten kohtuullisen pienet resurssit kansainväliseen liiketoimintaan, 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Erityisesti prosessi- ja kaivosteollisuuden vesien-
käytön ympärillä kuitenkin kansainvälisesti mielenkiintoisia yrityksiä.

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• teollisuuden veden käytön tehostaminen (veden käyttöä tehostavat teknologiat ja jär-

jestelmät prosessi- ja kaivos- ja energiateollisuuteen ja muille suurille vedenkäyttäjille, 
puhtaan veden ja jätevesijärjestelmien ja jätehuollon kokonaistoimitukset, veden käyt-
töön liittyvien prosessien ja laitteiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät 
palvelut)

• veden käyttöön liittyvä analytiikka (esim. analytiikan hyödyntäminen vesijohtoverkko-
jen vuotojen hallintaan ja maatalouden kasteluveden käytön optimointiin, kuluttajien 
vedenkäytön seuranta ja vedenkäyttöä tehostavat ratkaisut)

• uudet ratkaisut puhtaan veden valmistamiseen (esim. merivedestä, kehittyvillä markki-
noilla, veden kierrätyksen ratkaisut)

Materiaali- ja ravinne-
kiertojen teknologiat ja 
järjestelmät 

Kts. kiertotalous kasvun lähteenä.
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Cleantechin kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suunnittelu- ja asian-
tuntijapalvelut 

Mitä aloja koskee: 
kaikki toimialat

Esimerkkejä yrityksistä: 
Deltamarin, Elomatic, 
Etteplan, Gaia, Indufor, 
Neste Jacobs, Pöyry, 
Sweco, Wise Group

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut ovat keskeisessä osassa kestävien ratkaisujen hyödyn-
tämisessä. Talouden kasvu ja investointien määrä näkyvät suunnittelu- ja asiantuntijapal-
veluiden kysynnässä, ja myös asiakasyritysten kansainvälistyminen vaikuttaa voimakkaas-
ti niiden toimintaan. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on nähty olevan esimerkiksi ym-
päristö- ja energiakysymyksissä ja muotoilussa sekä uusiin teknologioihin liittyvissä esi-
merkiksi sähköverkko- ja tietoliikenneosaamista hyödyntävissä kysymyksissä. Puhtaiden 
ratkaisujen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluihin liittyvä osaaminen on Suomessa suh-
teellisen vahvaa. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuudet liittyvät monipuolisesti muihin kasvumahdolli-
suuksiin esimerkiksi älykkäisiin energiajärjestelmiin ja älykkäisiin sähköverkkoihin, bio-
pohjaisiin prosesseihin ja energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvät suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut (ylipäänsä kiertotalouden ja biotalouden mahdollistaviin teknologioi-
hin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut  kuten prosessisuunnittelu sekä tehdas- ja 
laitossuunnittelu sekä digitalisaation hyödyntäminen ja erityisesti rajapinnat biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden teknologioihin.

*  Prosumer-markkina tarkoittaa kuluttajien mahdollisuutta aktiiviseen sähkön tuotantoon ja kysynnän ja tarjonnan tasapainottami-
seen. Markkinalukuihin on otettu mukaan asuin- ja muiden rakennusten yhteydessä olevat pv-järjestelmät sekä asuinalueiden ja kaupal-
liset sähkön varastointijärjestelmät. (Frost & Sullivan 2015)

**  Kts. esimerkiksi YK:n Sustainable Development Goals (Yhdistyneet kansakunnat 2017)

***  Kts. esimerkiksi Luoma, Lindholm & Harder 2016.

3.3 Kiertotalous kasvun lähteenä

Kiertotalouden nettohyödyn arvioidaan olevan Euroopalle vuoteen 2030 mennessä 
noin 1 800 miljardia euroa. Markkinapotentiaali koostuu sekä resurssien tehokkaam-
paan käyttöön liittyvistä hyödyistä että muista resurssien käyttöön liittymättömistä 
ulkoisvaikutuksista10. Arvion taustalla on oletus, että kiertotalous ja sen mahdollistama 
teknologiamurros mahdollistaa resurssituottavuuden parantumisen 3 %:lla vuodessa 
vuoteen 2030 asti (Ellen MacArthur Foundation 2015). Suomessa kiertotalouden ta-
loudelliseksi potentiaaliksi on arvioitu noin 1,5–2,5 miljardia euroa11 (Sitra 2014). 

10  Ellen MacArthur Foundation (2015) arvio kattaa ulkoisvaikutukset liittyen liikkumiseen ja ruoan ja ra-
kennetun ympäristön arvoketjuihin.

11  Arvio perustuu yksittäisiin mahdollisuuksiin, jotka on tunnistettu liittyen koneiden ja laitteiden valmis-
tukseen, puuketjuun, ruokaketjuun, rakentamiseen ja yksityiseen kulutukseen. Arviossa ei ole huomioitu 
uusien, vielä tuntemattomien, teknologioiden tuomia mahdollisuuksia. Kiertotalouden todellinen potenti-
aali voi siis kokonaisuudessaan olla vielä arvioitua suurempi.
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Kiertotalouteen liittyvien työpaikkojen määrän arvioidaan tällä hetkellä olevan 
Euroopassa noin 3,4 miljoonaa, joista suurin osa kohdistuu koneiden ja laitteiden 
huoltoon (1,2 miljoonaa työpaikkaa) ja seuraavaksi suurimmat alat ovat jätehuolto 
(0,7 miljoonaa) ja vuokraus- ja leasing-palvelut (0,6 miljoonaa). Suomessa kiertota-
louteen liittyvien työpaikkojen määrän arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 38 500. 
Arvio perustuu kiertotalouden arvioituun työllistävyyteen Suomessa, joka on 70 
työpaikkaa/10 000 asukasta kohti. Arvio kiertotalouden työllistävyydestä eri Euroo-
pan maissa vaihtelee välillä 26–89 työpaikkaa/10 000 asukasta kohti. (WRAP 2015)

Kiertotalouden tarjoaman potentiaalin hyödyntämisen katsotaan vaativan merkit-
täviä investointeja. Rooman klubi (Wijkman & Skånberg 2016) on käyttänyt arvio-
na kiertotalouteen vaadittavien investointien suuruudesta globaalisti 3 % kansal-
lisesta bruttokansantuotteesta vuosittain vuoteen 2030 asti. Investointitarvetta ja 
-mahdollisuuksia nähdään erityisesti maataloudessa, metsätaloudessa, erilaisissa 
asennuspalveluissa, liikkumisessa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja huollossa, 
kierrätyksessä sekä insinööri- ja suunnittelupalveluissa (Wijkman & Skånberg 2016). 
Rooman klubin (Wijkman & Skånberg 2016) arvion mukaan Suomessa kiertotalous 
vaatisi 6 miljardin euron vuosittaiset investoinnit vuoteen 2030 mennessä12. 

Investoinneista syntyy myös kerrannaisvaikutuksia, kun investointeja toteuttavat 
yritykset ostavat tarvittavia tuotteita ja palveluita muilta yrityksiltä. Rooman klubin 
(Wijkman & Skånberg 2016) arvion mukaan näiden kerrannaisvaikutusten taloudel-
linen kerroin Suomessa on hieman yli kaksi. Täten vuotuisten kiertotalousinvestoin-
tien (6 miljardia euroa) kerrannaisvaikutukset olisivat noin 15 miljardia euroa, josta 
noin puolet kohdistuisi Suomeen ja puolet ulkomaille. Investoinnit ja niiden kerran-
naisvaikutukset työllistäisivät Suomessa yhteensä 40 000 ihmistä lisää vuoteen 2030 
mennessä, mikäli vuotuiset kiertotalousinvestoinnit olisivat 6 miljardia euroa 

12  Vertailuna vuonna 2015 Suomessa investointiin yhteensä noin 43 miljardin euron edestä (EK 2017). 
Globaaleiden hankintaketjujen seurauksena Suomeen tehtyjen investointien arvosta noin kolmannes 
ohjautuu suoraan ulkomaisille yrityksille ja loput kotimaisille toimijoille. Samoin vastavuoroisesti myös 
suomalaiset globaaleissa hankintaketjuissa mukana olevat yritykset hyötyvät muihin maihin tehdyistä in-
vestoinneista.
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eli noin 3 % BKT:stä vuoteen 2030 saakka13. Nämä makrotalouden luvuista lasketut 
työpaikat ovat karkeita arvioita. (Wijkman & Skånberg 2016)

Ellen MacArthur Foundation (2017) on tarkastellut kiertotalouden globaaleja kas-
vumahdollisuuksia kolmen eri arvoketjun, liikkumisen, rakennetun ympäristön ja 
ruokajärjestelmän, kautta. Nämä alueet kattavat yhteensä noin 80 % Euroopan re-
surssien kulutuksesta (Ellen MacArthur Foundation 2017). Erityisiä kiertotalouteen 
globaalisti liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia nähdään yrityksissä, jotka toimi-
vat uusiutuvan energian (biopolttoaineet, komponentit tuuli- ja aurinkovoimaan, 
sähköautot), energiatehokkuuden (palvelut ja teknologiat), rakennusalan (vanhojen 
rakennusten uudelleen suunnittelu, energiaratkaisuiden asennus) ja kierrätyksen ja 
uudelleen valmistuksen (materiaalit, palvelut ja teknologiat) sektoreilla. Myös huol-
toon, kunnostukseen ja ylläpitoon liittyvien palveluiden sekä näihin liittyvien uu-
sien liiketoimintamallien kuten leasing-mallin kysynnän nähdään kasvavan.  
(Wijkman & Skånberg 2016) 

Suomen edellytyksiä kiertotalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen 
pidetään kohtuullisen hyvinä, ja Sitran vuonna 2016 julkaisema Suomen tiekart-
ta kiertotalouteen 2016–2025 (Sitra 2016) käy systemaattisesti läpi kiertotalouden 
kärkiä ja kasvun vaatimia konkreettisia toimia. Suomessa on vahvaa osaamista esi-
merkiksi koneiden ja laitteiden suunnittelusta, valmistuksesta, käytöstä ja huollosta 
sekä elinkaaren aikaisesta kunnossapidosta ja päivittämisestä (WRAP 2015). Tämä 
osaaminen on kiertotaloudessa keskeisessä osassa esimerkiksi uusien arvonluonti-
tapojen (uudelleenvalmistus) ja raaka-ainevirtojen (kierrätys, energiahyödyntämi-
nen) mahdollistajana. Suomalaisyrityksistä löytyy myös monipuolista kiertotalou-
den mahdollistavaa prosessi-, materiaali- ja analytiikkaosaamista.

13  Investoinneille oletetaan saavutettavan 25 % parannus energiatehokkuuteen, puolitettavan fossiilisten 
polttoaineiden käytön sekä vaikutettavan materiaalitehokkuuteen kolmen tekijän kautta: lisättävän yleistä 
materiaalitehokkuutta 25 %, korvattavan puolet uusioraaka-aineista kierrätysraaka-aineilla ja kaksinkertais-
tettavan pitkäikäisten kuluttajatuotteiden elinkaaren.
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Kuva 6 ja taulukko 3 nostavat esiin kiertotalouden keskeisiä kasvualueita ja kansain-
välisiä kasvunäkymiä sekä näihin kasvualueisiin liittyviä kasvumahdollisuuksia suo-
malaisyrityksille14. 

Kuva 6. Kiertotalouden keskeiset kasvumahdollisuudet

Ruoantuotannon uudet konseptit, 
ruokahävikin pienentäminen, uudet 

proteiinilähteet ja kasviperäiset 
elintarvikkeet

Liikkumisen palveluratkaisut, liikenteen 
ohjausjärjestelmät ja logistiikan uudet 

ratkaisu, liikkumisen teknologiat

Energiatehokkuuden 
optimointijärjestelmät, 

korjausrakentamisen konseptit, 
materiaalien ja jätteiden kierrätys 

Resurssivirtojen yhdistäminen, 
resurssitehokkuus, sivuvirtojen 
hyödyntäminen

Ravinteiden talteenotto ja 
kierrätys, orgaanisen jätteen 
käsittely, ravinteiden käytön 
optimointi

Kierrätyksen teknologiat ja 
palvelut, automaatio ja 
optimointi, tuotesuunnittelu

MateriaalikierrotKestävä ruokajärjestelmä

RavinnekierrotÄlykäs liikenne ja 
liikkumisen uudet muodot 

Kiertotalouden 
teknologiat ja palvelutRakennettu ympäristö

14  Suomelle potentiaalisia kiertotalouden kasvualueita ja mahdollisuuksia on tunnistettu useissa eri selvi-
tyksissä. Näistä tässä selvityksessä keskeisimpiä lähdeaineistoja ovat Sitran selvitykset Kiertotalouden mah-
dollisuudet Suomelle (Sitra 2014), Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle (Aho 
ym. 2015) ja Suomen tiekartta kiertotalouteen (Sitra 2016) ja Rooman klubin selvitys energia- ja resurssite-
hokkuuden mahdollisuuksista kiertotaloudessa (Wijkman & Skånberg 2016). 
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Taulukko 2. Kiertotalouden keskeiset kasvumahdollisuudet 

Kiertotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kestävä ruokajärjes-
telmä

Mitä aloja koskee: 
elintarviketeollisuus, 
maatalous, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
vesi, kierrätys ja jätteet

Esimerkkejä yrityksistä: 
Atria, Bioferme, 
Gold&Green Foods, 
EntoCube, Fazer (Yosa), 
Finnsect, Kaslink, Nordic 
Insect Economy, Pikku 
Puutarha ROBBES, Raisio, 
Snafu, Valio, Verso Food

Ruokahävikin pienentämistä koko ruoantuotannon arvoketjussa, ruokaketjun ravinnekier-
tojen tehostamista ja muita ruokaan ja kestävän ruokajärjestelmän rakentamiseen liitty-
viä kiertotalouden konsepteja pidetään yhtenä kiertotalouden potentiaalisista alueista 
(Sitra 2016, Ellen MacArthur Foundation 2015 ja 2017). 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• ruoantuotannon uudet konseptit (uudenlaiset elintarviketuotannon teknologiaa, tuote-

kehitysinnovaatioita ja palveluketjuja hyödyntävät ratkaisut). Vertikaaliviljelyn kasvu-
mahdollisuuksia on esitelty luvussa 3.1 ja ruokajärjestelmään liittyvien ravinnekierto-
markkinoiden kasvumahdollisuuksia tämän taulukon Ravinnekierrot-osiossa.

• ruokahävikin pienentäminen (myös esimerkiksi tätä tukevat palvelumallit sekä pakkaa-
misen ja logistiikan ratkaisut, liiketoiminnallinen arvonluonti vasta kehittymässä)

• uudet proteiinilähteet ja kasviperäiset elintarvikkeet (myös rehulähteet sekä esimerkiksi 
kotimaista kalaa, kalarehun tuotantoa, kalankasvatusta ja kalateollisuutta hyödyntävät 
ratkaisut). Kasviperäisten proteiinien markkinapotentiaalia on arvioitu luvussa 3.1.

Älykäs liikenne ja liikku-
misen uudet muodot

Mitä toimialoja koskee: 
rakentaminen, uusiutuva 
energia, sähkölaitteiden 
valmistus, muiden konei-
den ja laitteiden valmis-
tus, suunnittelu- ja asian-
tuntijapalvelut 

Esimerkkejä yrityksistä: 
Auramare, Ensto, Fortum, 
Greenriders, MaaS Global, 
Meyer, Rolls-Royce, Virta

Liikkumisen resurssien jakamista, eri liikkumismuotojen yhdistämistä ja muita liiken-
teen uusia käyttömuotoja pidetään yhtenä kiertotalouden potentiaalisista alueista (Sitra 
2016, Ellen MacArthur Foundation 2015 ja 2017, Seppälä ym. 2016). Esimerkiksi liikkumi-
nen palveluna (Mobility as a Service, Maas) -konseptin toteuttamisen Euroopassa arvioi-
daan vaativan noin 100 miljardin euron investoinnit, autoteollisuuden uusiin kiertotalout-
ta edistäviin teknologiainnovaatioihin noin 35 miljardin euron investoinnit ja auton osien 
uudelleen valmistuksen kehittämiseen liittyen noin 1 miljardin euron investoinnit (Ellen 
MacArthur Foundation 2017).

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• liikkumisen palveluratkaisut (esimerkiksi uudet käyttömuodot ja resurssien jakaminen)
• liikenteen ohjausjärjestelmät ja logistiikan uudet ratkaisut (esim. autonominen merilii-

kenne)
• liikkumisen teknologiat (esimerkiksi uudet liikkumisen ja logistiikan muodot sekä polt-

toaineen kulutusta vähentävät teknologiat)
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Kiertotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Rakennettu ympäristö

Mitä toimialoja koskee: 
rakentaminen, uusiutuva 
energia, vesi, kierrätys ja 
jätteet, sähkölaitteiden 
valmistus, muiden konei-
den ja laitteiden valmis-
tus, suunnittelu- ja asian-
tuntijapalvelut 

Esimerkkejä yrityksistä: 
Delete, LeaseGreen, 
Maapörssi, Tarpaper 
Recycling

Rakentamisen ja asumisen teknologioita, erityisesti energiatehokkuutta, rakennusten 
käyttötarkoituksen muutosta ja rakennetun ympäristön resurssien jakamista pidetään 
yhtenä potentiaalisena kiertotalouden alueena. (Sitra 2014, Ellen MacArthur Foundation 
2015 ja 2017, Wijkman & Skånberg 2016). Tämän alueen investointipotentiaalin arvioidaan 
olevan noin 105 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi rakennus- ja purkujätteen 
kierrätykseen ja uudelleen käyttöön liittyvän investointipotentiaalin arvioidaan olevan 
samalla aikajänteellä noin 2 miljardia euroa (Ellen MacArthur Foundation 2017). Suomessa 
alalla kuitenkin vain vähän kansainvälisesti toimivia yrityksiä ja pääosa viennistä on suun-
tautunut naapurimaihin. 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• energiatehokkuuden optimointijärjestelmät
• korjausrakentamisen konseptit (tuotteet ja palvelut)
• materiaalien ja jätteiden kierrätyst (esim. rakennusjätteiden kierrätys)

Materiaalikierrot

Mitä aloja koskee:
massa- ja paperiteolli-
suus, puutuoteteollisuus, 
kemianteollisuus, uusiu-
tuva energia, rakenta-
minen, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut 

Esimerkkejä yrityksistä:
Dafecor, Delete, 
Maapörssi, Metsä Fibre, 
Neste, Pure Waste 
Textiles, St1, UPM, Zen 
Robotics

Kiertotaloudelle keskeistä on erilaisten materiaalivirtojen hallinta ja se luo kysyntää re-
surssivirtoja yhdistäville ja jalostaville palveluyrityksille, alustoille ja muille toimijoille. 
Suomessa on mielenkiintoa ja osaamista esimerkiksi metsäperäisten kiertojen ja kai-
vosteollisuuden resurssitehokkuuteen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen* (Sitra 2016, Sitra 
2014, Seppälä ym. 2016, Wijkman & Skånberg 2016). 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia: 
• resurssivirtojen yhdistäminen (esim. erilaiset materiaalivirtoja yhdistävät alustat, joilla 

pienempienkin materiaalivirtojen jatkojalostuksesta tulee kannattavaa)
• resurssitehokkuus (energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä tehostavat ratkaisut esi-

merkiksi prosessi- ja kaivosteollisuudessa)
• sivuvirtojen hyödyntäminen (esim. tekstiilien uudelleenkäyttö, ligniinin ja muiden met-

säperäisten sivutuotteiden hyödyntäminen, lietteiden ja tuhkan hyödyntäminen, sivu-
tuotteiden hyödyntäminen biopolttoaineiden raaka-aineina, muovien, elektroniikkalait-
teiden ja talorakennusjätteiden kierrätys)
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Kiertotalouden kasvualueet Kansainväliset kasvunäkymät ja mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ravinnekierrot

Mitä aloja koskee: 
maatalous, elintarvikete-
ollisuus, uusiutuva ener-
gia, massa- ja paperite-
ollisuus, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut

Esimerkkejä yrityksis-
tä: Biolan, BioGTS, Ecolan, 
Gasum, Honkajoki, Raisio, 
SoilFood, UPM, Yara

Ravinnekiertoon liittyvien ratkaisuiden merkitys korostuu ravinnepitoisten materiaalivir-
tojen tuotannon ja käytön eriytyessä maantieteellisesti kaupungistumisen myötä (Annala 
& Teräs 2017). Kansainvälisesti mahdollisuuksia nähdään teknologiaratkaisuja ravinne-
kiertoon tarjoaville yrityksille (kuten jätteen erottelu, biokaasulaitokset). Ravinteiden 
talteenotto ja kierrätys on yksi myös Suomessa ajankohtaisina pidetyistä kiertotalouden 
teemoista (Aho ym. 2015, Seppälä ym. 2016). Ravinnekiertoon liittyvien ratkaisujen talo-
udellisen arvon on arvioitu olevan Suomelle vuonna 2030 yhteensä 310 miljoonaa euroa. 
Ravinnekiertoihin liittyvät ratkaisut ovat usein hyvin paikallisia, mutta niihin liittyvillä 
teknologisilla ratkaisuilla ja konsepteilla on vientipotentiaalia.
Ruuan tuotantoon liittyvään kiertotalouteen arvioidaan investoitavan Euroopassa merkit-
tävästi vuoteen 2025 mennessä, esimerkiksi EUR 15 mrd regeneratiivisiin maatalouskäy-
täntöihin, joilla tuetaan maatalouden siirtymää maaperän uusiutumista ja ekosysteemien 
elvyttämistä sekä EUR 10 mrd ravinnekierron konsepteihin, jotka tähtäävät ravinteiden ja 
energian talteenottoon erilaisista jätevirroista esimerkiksi erilaisilla anaerobisen mädä-
tyksen ja biojalostamoiden avulla. (Ellen McArthur Foundation 2017)

Kansainvälisiä markkinoita kiinnostavia, suomalaisille yrityksille potentiaalisia ratkaisuja:
• ravinteiden talteenotto ja kierrätys (hulevesien, jätevedenpuhdistamoiden ja biokaasutuk-

sen ravinteiden hyödyntäminen, veden käyttöön ja puhdistamiseen liittyvät teknologiat)
• orgaanisen jätteen erottelu (keräyksen ja käsittelyn ratkaisut kuten mädätysteknologiat)
• ravinteiden käytön optimointi (esimerkiksi metsä- ja maataloudessa sekä vesiviljelyssä)

Kiertotalouden mahdol-
listavat teknologiat ja 
palvelut

Mitä aloja koskee:
elintarviketeollisuus, 
massa- ja paperiteolli-
suus, puutuoteteollisuus, 
kemianteollisuus, uusiu-
tuva energia, rakenta-
minen, muu koneiden 
ja laitteiden valmistus, 
suunnittelu- ja asiantunti-
japalvelut 

Esimerkkejä yrityksistä: 
Aidon, BMH Technology, 
Ecolan, Ecomation, Enevo, 
Eniram, Fluid Intelligence, 
GreenStream Network, 
Lease Green, No Waste 
Crisolteq, Outotec, 
Wärtsilä, Zen Robotics

Pelkästään kierrätykseen liittyvien teknologioiden maailmanmarkkinoiden arvioidaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2014 tasosta noin 1 200 miljardiin euroon vuoteen 2020 
mennessä (Annala 2015). Lisäksi kiertotalouden teknologiat ja palvelut voivat liittyä laa-
jemmin esimerkiksi älykkääseen suunnitteluun ja muotoiluun, tuotteiden eliniän piden-
tämiseen sekä huoltoon ja kunnossapitoon. Merkittävintä, jopa kaksinkertaista, kasvua 
odotetaan kierrätykseen ja huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä palveluista (Wijkman 
& Skånberg 2016). Kiertotalouden palveluihin liittyvät myös uusien liiketoimintamal-
lien, kuten leasingin, hyödyntäminen (Sitra 2014). Tuotannon tehostamiseen liittyviä 
palveluja tarjoavien yritysten arvioidaan kasvavan jopa 50 %:lla (Wijkman & Skånberg 
2016). Esimerkkinä näistä energiatehokkuuden tai älykkäiden sähköverkkojen ratkaisut. 
Palveluihin liittyy paljon myös yksityisille kuluttajille suunnattuja ratkaisuja (Sitra 2014).

Kansainvälisiä markkinoita kiinnostavia, suomalaisille yrityksille potentiaalisia ratkaisuja:
• kierrätyksen teknologiat (jätteiden sisältämien materiaalien ja aineiden tunnistamis-, 

lajittelu- sekä erottelutekniikat, automaatiota ja robotiikkaa hyödyntävät kierrätystek-
nologiat esim. materiaalien lajitteluun, materiaalien ja ravinteiden kierrätykseen, laa-
tuun ja prosessointiin liittyvä analytiikka ja prosessien optimointi) 

• digitalisaation hyödyntäminen (esimerkiksi analytiikka, optimointi, ennakoiva toiminta, 
virtuaalinen ja lisätty todellisuus)

• palvelut ja uudet liiketoimintamallit (kierrätykseen sekä prosessien ja laitteiden käyt-
töön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät palvelut, uudenlaiset palvelukonseptit esim. 
leasing omistamisen sijaan, tuotteiden ja ratkaisujen eliniän pidentäminen esim.  
oikea-aikaisella huollolla ja kunnossapidolla, tuotteiden älykäs suunnittelu ja muotoilu)

*  Kiertotalouden tuomaksi lisäarvopotentiaaliksi esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuudessa on Suomessa arvioitu noin 220–240 miljoo-
naa euroa (Sitra 2014).



49

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA KESTÄVISTÄ RATKAISUISTA

3.4 Yritysvastuu osana kasvua

Yritysvastuu on vahva osa suomalaisyritysten strategiaa, liiketoimintaa ja hyvää hal-
lintoa. Monen biotalous-, cleantech- ja kiertotalousyrityksen strategia ja liiketoimin-
ta perustuvat jo vastuulliseen kestävyyshaasteiden, esimerkiksi energia-, ilmasto- ja 
resurssihaasteiden ratkaisuun15. Parhaimmillaan hyvin hoidettu yritysvastuu paran-
taa yritysten liiketoiminnan tulosta ja luo perustan sekä pitkän aikavälin kannat-
tavuudelle että yrityksen kyvylle luoda arvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Niskala 
2014). Yritysvastuuta Suomessa edistävän FIBS:n vuoden 2017 yritysvastuututki-
muksen mukaan suomalaisyritykset näkevät vastuullisuuden ennen kaikkea tule-
vaisuuden toimintaedellytysten ja menestystekijöiden varmistamisena (FIBS 2017). 
Vain pieni osa uskoo vastuullisuuden suoraan kasvattavan myyntiä, sen sijaan vas-
tuullisuuden katsotaan olevan yrityksen kaiken liiketoiminnan ja pitkänaikavälin 
menestyksen lähtökohta.

Suomalaiset biotalous-, cleantech- ja kiertotalousyritykset ovat saaneet yritysvas-
tuustaan kansainvälistä tunnustusta. Esimerkiksi RePackin palautettava ja uudel-
leenkäytettävä pakkaus palkittiin teollisen muotoilun palkinnolla (Design Intelli-
gence Award, DIA) Kiinassa keväällä 2017. RePackin pakkaus kiertää keskimäärin 20 
kertaa ja säästää pakkausjätteen syntymistä verkkokauppaostosten yhteydessä (Re-
Pack 2017a, RePack 2017b). Maatalouden lannoitteiden ja kasteluveden käyttöä op-
timoiva Soil Scout valittiin vuonna 2015 Euroopan 30:n lupaavimman energia-alan 
start-upin joukkoon, ja nyt yritys on laajentumassa Euroopan ja USA:n markkinoilla. 
Moni suomalaisyritys on saanut kansainvälistä tunnustusta myös yritysvastuuta ja 
kestävän kehityksen panostuksia mittaavassa Dow Jones Sustainability -indeksissä 
(esim. Neste, UPM, Valmet ja Wärtsilä). Asiakkaat, omistajat ja sijoittajat16 vaikuttavat 
merkittävästi siihen, missä määrin yritys sitoutuu vastuullisuuteen (FIBS 2016). 

15  On huomattava, että tuotteillaan tai palveluillaan kestävyyshaasteisiin vastaava yritys ei automaattises-
ti toimi kokonaisuutena vastuullisesti. Usein erityisesti yrityksellä, joka palveluillaan tai tuoteellaan profilioi-
tuu vastuulliseksi, on tarve osoittaa toimivansa myös sisäisessä toiminnassaan ja hankintaketjujen osalta 
vastuullisesti. Maineriskit yritysvastuun suhteen ovat tällaisille yrityksille merkittäviä.

16  Globaalisti sijoittajien sitoutuminen vastuullisuuteen on kasvussa, ja sijoittajat voivat vaikuttaa merkit-
tävästi yritysten vastuullisuuskäytäntöihin. Suomessa tämä trendi ei toistaiseksi ole näkynyt laajassa mitta-
kaavassa, mutta odotettavissa on, että sijoittajat vaativat lähitulevaisuudessa enemmän yritysten vastuulli-
suudelta.
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Yrityksen vaikutuksia yhteiskuntaan syntyy läpi arvoketjun. Voi olla, että suurimmat 
vaikutukset syntyvät yrityksen oman ydintoiminnan ulkopuolella joko arvoketjun al-
ku- tai loppuvaiheissa. Toimitusketjujen hallinta onkin FIBS:n vuoden 2016 yritysvas-
tuututkimuksen mukaan yritysten suurin vastuullisuushaaste, ja 90 % yrityksistä arvioi 
vastuullisuuden merkityksen kasvavan lähitulevaisuudessa. Toimitusketjujen hallinta 
on ollut yrityksille haastavin vastuullisuusteema viimeisen kolmen vuoden ajan, ja tä-
nä vuonna (2017) entistäkin useammalle yritykselle: nyt jo 34 % (28 % vuonna 2016) 
yrityksistä määritteli toimitusketjuhallinnan haastavimmaksi teemaksi (FIBS 2017).

Yritykset, jotka ovat panostaneet yritysvastuuseen, ovat saavuttaneet muita parem-
min tavoitteensa kansainvälisillä markkinoilla (Torkkeli, Saarenketo, Salojärvi & Sai-
nio 2017). Yritysvastuuseen panostaminen on vahvistanut pienten ja keskisuurten 
yritysten uskottavuutta ja legitimiteettiä kansainvälisillä markkinoilla. Näille yrityk-
sille on tärkeää, että kohdemarkkinoiden asiakkaat näkevät pienen ulkomaisen yri-
tyksen vartenotettavana kumppanina. Vastuulliseen toimintaan panostaminen voi 
tuoda yritykselle legitimiteettiä vahvistavaa positiivista näkyvyyttä. 

Esimerkkejä siitä, millä tavoin yritysvastuu näyttäytyy biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden aloilla:

Honkajoki Oy kierrättää eläinperäisiä raaka-aineita ja sivuvirtoja ja valmistaa niistä lan-
noitteita ja rehua sekä raaka-aineita energian tuotantoon. Konsernin liikevaihto vuon-
na 2015 oli noin 28 M€, ja se työllistää n. 80 ihmistä. Yritys kehittää kehittyville markki-
noille suunnattua laitoskonseptia teurasjätteen käsittelemiseen, jonka avulla ratkotaan 
jäteongelmaa ja samalla saadaan jätteestä arvokkaita raaka-aineita hyötykäyttöön 
(mm. biodieselin, lannoitteiden ja eläinrehun valmistukseen) (Honkajoki 2017). 

Lassila & Tikanoja (L&T) on kansainvälisesti toimiva palveluyritys, jonka tavoitteena 
on muuttaa kulutusyhteiskuntaa kierrätysyhteiskunnaksi. L&T:n liikevaihto vuonna 
2016 oli 661,8 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti 8 000 henkilöä (Lassila & Tikanoja 
2017a). Yritys on aktiivisesti kehittänyt uudenlaisia jätteiden syntyä vähentäviä pal-
veluita. Hyvä esimerkki on huhtikuussa 2016 lanseerattu digisovellus Hävikkimes-
tari, joka auttaa ravintoloita minimoimaan ruokahävikin (Lassila & Tikanoja 2017b). 
Sovelluksen avulla seurataan ja visualisoidaan hävikkiä sekä analysoidaan hävikin 
syyt. Esimerkkiasiakasravintolan ruokahävikki putosi puolen vuoden pilotin aikana 
45 %, asiakas saavutti merkittävät kustannussäästöt ja vähensi merkittävästi ruoka-
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hävikistä syntyviä ympäristövaikutuksia. Vuonna 2016 Hävikkimestarilla säästettiin 
yhteensä 73 214 lautasellista ruokaa. Vuonna 2016 Hävikkimestari palkittiin Helsin-
gin Ilmastokumppanien yhtenä vuoden kiinnostavimpana ilmastotekona ja Suo-
men Messusäätiön Ympäristön hyväksi palkinnolla (Lassila & Tikanoja 2016).

Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuot-
taja ja edelläkävijä uusiutuvien vaihtoehtojen kehittämisessä liikenteen polttoai-
neiksi ja muoviteollisuuteen. Nesteen liikevaihto vuonna 2016 oli 6 429 miljoonaa 
euroa, ja yhtiö työllisti 2 303 henkilöä (Suomen Asiakastieto 2017). Yritys on inves-
toinut yhteensä noin 1,5 miljardia euroa uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, 
ja vuonna 2016 puolet yrityksen tuloksesta syntyi uusiutuvista tuotteista. Nesteen 
uusiutuvan dieselin käytöllä on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50–
90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Neste onkin hyvä esimerkki yrityksestä, jolle 
vastuullisuus ei ole vain toimintatapa vaan keskeinen osa liiketoimintaa ja yrityksen 
strategiaa. Neste on siirtynyt aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa uusiin liiketoimin-
taekosysteemeihin sekä kehittänyt tuoteportfoliotaan ympäristöystävällisten ratkai-
sujen osalta toimialallaan ensimmäisten joukossa, mikä on osaltaan ollut avaintekijä 
menestyksessä uusiutuvien tuotteiden tarjoajana. Myös yrityksen t&k-panostukset 
ovat olleet merkittäviä. Myös hankintaketjujen vastuullisuus on yksi yritykselle kes-
keisistä kysymyksistä. Nyt Neste on hyödyntämässä uusia digitalisaation tarjoamia 
mahdollisuuksia vastuullisuusjärjestelmänsä kehittämiseen. Tavoitteena on erityi-
sesti toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen ja Nesteen globaalin toimittajien 
seurantajärjestelmän digitalisoiminen (Neste 2017).

Pure Waste Textiles kehittämää ja valmistamaa 100-prosenttisesti kierrätettyjä kan-
kaita ja lankoja. Raaka-aineet ovat leikkuujätteitä vaatteiden valmistuksesta tai yli-
jäämiä kehräämöistä Kiinassa ja Intiassa, missä näitä materiaaleja käsitellään suuris-
sa massoissa. Yritys on rakentanut Intiaan oman tehtaan, joka hyödyntää lähialueen 
tehtaiden leikkuujätteitä. Tulevaisuudessa yritys haluaa käyttää raaka-aineena myös 
kuluttajilta kierrätykseen päätyvää tekstiiliä ja testaa nyt käytettyjen vaatteiden 
hyödyntämistä ja etsii poistotekstiileille keräys-, lajittelu- ja jatkojalostusmahdolli-
suuksia. Yritys on panostanut tuotannossa veden ja kemikaalien käytön vähentä-
miseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä tuotantoketjun läpinäkyvyyteen. Pure Waste 
Textiles on perustettu vuonna 2013. Sen liikevaihto vuonna 2016 oli 772 tuhatta eu-
roa, ja yhtiö työllisti 3 henkilöä. (Erkinheimo 2013, Pölkki 2017, Pure Waste Textiles 
2017, Suomen Asiakastieto 2017)
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Soilfood toimittaa asiakkailleen kierrätyslannoitteita ja maanparannustuotteita. 
Tavoitteena on maan sadontuottokyvyn ja viljelyn kannattavuuden parantaminen 
sekä viljelyn ravinne- ja hiilihävikin vähentäminen. Samalla tavoitteena on vähentää 
päästöjä Itämereen ja sitoa hiiltä maaperään. Yritys jalostaa maanparannusaineita ja 
lannoitteita mm. sellu- ja paperiteollisuuden jäteliemistä ja biokaasulaitosten mädä-
tysjäännöksestä. Yrityksen liiketoimintamalli perustuu kiertotaloutta hyödyntävään, 
ravinteita ja orgaanista ainesta kierrättävään toimintaan. Soilfood on tällä hetkellä 
Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä. Yritys panostaa tutkimukseen ja tuotekehi-
tykseen, jonka parissa työskentelee yli puolet ihmisistä. Sen liikevaihto vuonna 2016 
oli arviolta 2,2 miljoonaa, ja ennuste vuodelle 2017 noin 5 miljoonaa euroa. Se sai 
kunniamaininnan FIBS:n yritysten biodiversiteettikilpailussa vuonna 2016. (Soilfood 
2017, Talouselämä, 2016) Soilfood on perustettu vuonna 2015, ja vuonna 2016 se 
työllisti 7 henkilöä (Suomen Asiakastieto 2017).

Myös tämän selvityksen esimerkit yritysten liiketoimintamalleista ja ekosysteemeis-
tä tuovat esiin, miten keskeistä yritysvastuu ja kestävyystavoitteiden edistäminen 
ovat monien suomalaisyritysten liiketoiminnalle. 
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4 Kasvun liiketoimintamallit ja 
ekosysteemit

4.1 Arvonluonnin tavat

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yrityksistä löytyy yritysten kasvun ja  
uuden työn ja työpaikkojen syntymisen suhteen dynamiikaltaan erilaisia liiketoi-
mintamalleja. Monet suomalaisyrityksistä toimivat kansainvälisissä ekosysteemeis-
sään business-to-business-rajapinnassa, ja liiketoiminnan ydintä ovat erilaiset tek-
nologia-, tuote- tai palvelutoimitukset. 

Suomessa toimivat teknologian kokonaisjärjestelmä- ja komponenttitoimitta-
jat ovat jo nyt vahvasti linkittyneitä kansainvälisiin markkinoihin ja arvoketjuihin. 
Mahdollinen liiketoiminnan kasvu syntyy usein innovatiivisuuden, kilpailukyvyn ja 
sektorikohtaisen kysyntätilanteen mukaan. Raaka-aineiden jalostajina toimivien yri-
tysten vaikutus kasvuun suomalaisissa arvoketjuissa riippuu pitkälti siitä, jalostaako 
yritys kotimaisia vai tuontiraaka-aineita. 

Uudella tavalla arvoa luovat ja esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntävät liiketoimin-
tamallit avaavat suomalaiselle teknologia-, järjestelmä- ja palveluosaamiselle uusia 
mahdollisuuksia. Liiketoimintamallien ytimessä voivat olla esimerkiksi resurssien- ja 
energiankäytön optimointi ja säästöihin liittyvien hyötyjen jakaminen mm. älyk-
käiden sähköverkkojen ja liikenteen sekä uudenlaisten ruoantuotantokonseptien 
alueilla. Näille uusille arvonluontitavoille tyypillistä ovat erilaiset strategiset kump-
panuudet ja aiempaa laajemmat yritysekosysteemit sekä palveluistaminen (as-a-
service-mallit). 
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Kuvassa 7 on esitetty esimerkkejä suomalaisten biotalouden, cleantechin ja kierto-
talouden yritysten roolista kansainvälisissä ekosysteemeissä.

Kuva 7. Esimerkkejä suomalaisten biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yritysten 
roolista kansainvälisissä ekosysteemeissä

Teknologian 
kokonaisjärjestelmä-
toimittajat

Teknologian 
komponentti-
toimittajat

Kotimaisten raaka-
aineiden jalostajat

Tuontiraaka-
aineiden jalostajat

Tarjoaa, jalostaa ja jatkojalostaa esimerkiksi kemianteollisuuden tuotteita, kansainvälisten  
hankintaketjujen osaaminen kriittistä ja mahdollistaa kotimaista raaka-ainepohjaa 
suuremman mittakaavan

Tarjoaa, jalostaa ja jatkojalostaa esimerkiksi metsä-, elintarvike- ja kaivosteollisuuden
raaka-aineita ja tuotteita, hyödyntää ja on riippuvainen pitkälti kotimaisista arvoketjuista 

Tarjoaa ja toimittaa osaratkaisuja suomalaisten tai kansainvälisten toimijoiden tarjoamiin 
kokonaisjärjestelmiin ja niihin liittyvää suunnittelua, huoltoa ja kunnossapitoa, pitkälti 
riippuvainen kokonaisjärjestelmätoimittajista

Tarjoaa ja toimittaa kokonaisratkaisuja (tai esim. lisensoi teknologiaa) energia-, metsä-,
kaivos- ja meriteollisuuteen ja muille kansainvälisille asiakkaille ja niihin liittyvää suunnittelua, 
huoltoa ja kunnossapitoa, voi hyödyntää suomalaista alihankintaverkostoa sekä  
osatoimituksissa että asiantuntijapalveluissa

Asiakas-
rajapinnassa 
toimivat 
palveluntuottajat

As a service - 
palvelutuottajat

Digitalisaatiota ja sen uusia teknologioita palveluliiketoiminnan ytimessään hyödyntävät  
ja esimerkiksi resurssien jakamisen mahdollistavat yritykset

Käyttö- ja kunnossapitoa, huoltoa ja muuta henkilöintensiivista operativiista 
palvelutoimintaa lähellä asiakasta tarjoavat yritykset, joiden on usein oltava fyysisesti  
ja/tai nopeasti lähellä asiakasta

Asiantuntijapalvelut Asiantuntija- ja suunnitelupalvelut ja muu tutkimus- ja kehitysorientoitunut 
palveluliiketoiminta

 
Biotalous, cleantech ja kiertotalous mahdollistavat yrityksille monenlaisia tapoja 
tuottaa asiakasarvoa. Arvoa voi syntyä tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksista ja 
käytön konkreettisista hyödyistä, tuotteen tai palvelun hinnasta (kustannukset ko-
konaisvaltaisesti) ja sen ansiosta lisääntyneestä tuotosta tai alentuneista kustannuk-
sista. Kiertotaloudessa keskeisiä arvonluonnin tapoja ovat korvaaminen, jakaminen, 
optimointi ja materiaalikiertojen tehostaminen. Kuvassa 8 on esitetty kiertotalou-
den erilaisia arvonluonnin tapoja ja niitä liiketoiminnassaan hyödyntäviä yrityksiä. 
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Kuva 8. Esimerkkejä erilaisista kiertotalouden arvonluonnin tavoista (jäsentelyssä 
hyödynnetty Ellen MacArthur Foundation 2015)

Korvaaminen

Jakaminen

Optimointi 

Materiaalikiertojen 
tehostaminen

Materiaalien, tuotteiden ja niiden osien kierrätys ja uudelleenkäyttö sekä 
raaka-aineiden erottelu jätteistä

Resurssien käytön ja tuotteen suorituskyvyn optimointi, tuotteiden käyttöarvon ja  
käyttöiän kasvattaminen sekä elinkaaren pidentäminen, jätteen synnyn   
vähentäminen arvoketjussa

Resurssien, tuotteiden ja palveluiden jakaminen ja yhteisomistajuus sekä tuotteiden  
käyttö palveluna

Arvon tuottaminen aineettomasti, siirtyminen kestävämpiin vaihtoehtoihin,  
käytettyjen materiaalien palauttaminen kiertoon luontoon

 

4.2 Digitalisaation hyödyntäminen

Talous ja yhteiskunta, myös biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alat, ovat 
uudistumassa merkittävästi laaja-alaisen digitalisaation myötä. Digitalisaatio tehos-
taa ja automatisoi tuotteiden valmistusta ja palvelujen toteutusta, tukee työnja-
koa ja resurssien allokointia sekä yksittäisten laitteiden ja toimijoiden, kokonaisten 
ekosysteemien, toiminnan optimointia ja mahdollistaa aikaisempaa korkeamman 
arvonluonnin ja resurssitehokkuuden. Se mahdollistaa uudenlaisten palvelujen 
tarjoamisen myös kuluttajille. Digitalisaation tekniset ratkaisut (esim. älykäs analy-
tiikka, blockchain, kognitiivinen tiedonkäsittely, jakamistalouden alustat ja lisätty 
todellisuus) konkretisoituvat liiketoiminnallisiksi hyödyiksi luomalla arvoa (ansain-
talogiikka ja liiketoimintamalli) tietyssä sovellusympäristössä (esim. jätehuolto tai 
polttoaineenkäyttö). Digitalisaation hyödyntämisessä ovat paljon olleet esillä kulut-
tajille tarjottavat palvelut, ja myös biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilla 
näihin liittyy mahdollisuuksia (Ritola ym. 2015). 

Yritysten näkökulmasta digitalisaation hyödyntämisessä ei ole enää kyse pelkästään 
tuotteiden valmistamisesta ja jakelusta markkinoille ja henkilöresursseihin perustu-



56

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

vien palveluiden tarjoamisesta, vaan myös uusien palvelujen luomisesta ja nykyis-
ten palvelujen tukemisesta digitalisaation avulla. Suomalaiset biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden yritykset ovat jo hyödyntäneet digitalisaatiota esimerkiksi 
etämonitorointiin ja -diagnosointiin huolto- ja kunnossapitotoiminnassa. Digitali-
saation uudet työkalut mahdollistavat entistä monipuolisemmat palvelut niin, että 
palvelut luovat ainutlaatuista arvoa sekä asiakkaille että palveluntarjoajalle itselleen 
kannattavana liiketoimintana. Ansaintalogiikat vaihtelevat sen mukaan, millainen 
palvelu on kyseessä. (Martinsuo & Kärri 2017)

Keskeistä myös digitalisaation osalta on globaalien palveluverkostojen rakentami-
nen ja kehittäminen. Palveluverkostojen pitää toimia tehokkaasti globaalilla tasolla, 
mutta samalla täytyy huomioida myös paikalliset olosuhteet – sekä markkinoiden ja 
tietyn kohdemaan ominaispiirteet että asiakaskohtaiset odotukset palvelulle. Mo-
net suomalaisyritykset tavoittavat loppuasiakkaansa globaaleilla markkinoilla laajan 
jälleenmyynti- ja palveluverkoston avulla. (Martinsuo & Kärri 2017)

4.3 Ekosysteemien merkitys

Suomalaisessa politiikassa on viime aikoina puhuttu paljon ekosysteemien, eli eri 
toimijoiden muodostamien keskinäisriippuvuuksiin perustuvien yhteistyöverkos-
tojen, vahvistamisesta, myös biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilla. 
Ekosysteemien vahvistamisella tavoiteltava hyöty ja arvo jäävät keskustelussa usein 
määrittelemättä, mutta usein keskeisenä nähdään perinteisiä yhteistyön muotoja 
täydentävä systeeminen näkökulma ja ulkopuolisen osaamisen merkitystä korosta-
va avoin innovaatio (Kaihovaara ym. 2017). 

Etla analysoi vuonna 2016 kolme suomalaista cleantech-ekosysteemiä. Älyverkko-
jen ja älyliikenteen ekosysteemit osoittivat vahvoja poikkiteollisia arvoketjuraken-
teita ja arvonluontia yritysten välillä, sen sijaan vastaavista biotalouden rakenteista 
tutkimus ei löytänyt juuri minkäänlaisia todisteita. Selvitys myös osoitti kehitty-
mässä olevien markkinoiden ja ekosysteemien valloittamisen haasteet. Erityisesti 
suurilla ja etabloituneilla yrityksillä on usein riittävä resurssipohja nousevien ekosys-
teemien valloitukseen, mutta ne yrittävät soveltaa perinteisiä, skaalautumattomia 
ja pääomaintensiivisiä liiketoimintamalleja uudessa kontekstissa. Tämä jättää oven 
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auki pienille, ketterille kilpailijoille uudenaikaisia, digitalisaation tuomia ratkaisuja 
soveltamalla. Nämä nuoret ja pienet kasvuyritykset puolestaan kaipaavat kipeästi 
resursseja ja verkostoja täysimittaisen valloituksen toteuttamiseksi. (Tahvanainen, 
Adriaens & Kotiranta 2016)

Ekosysteemiajatteluun nojautuvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä toimi-
jat joutuvat avaamaan omaa osaamistaan. Yhteiskehitys käyttäjien, alihankkijoiden, 
asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tuo ratkaisut myös muiden hyödynnet-
täväksi. Tämän selvityksen aineiston perusteella tämän ajattelun hyödyntämisessä 
on Suomessa vielä paljon potentiaalia. 

Julkisen sektorin tärkeänä tehtävänä (suomalaisen toimintaympäristön ja) ekosys-
teemien kehittämisessä on joissakin yhteyksissä17 pidetty elinkeino- ja innovaatio-
toimintaa fokusoivien strategisten painopistevalintojen tekemistä. Tämä selvitys 
kuitenkin osoittaa, että kasvavia yrityksiä syntyy myös tietoisesti esiin nostettujen 
ekosysteemien ulkopuolelle. Tässä mielessä elinkeino- ja innovaatiotoimintaa fo-
kusoivien biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden sisällöllisten painopistevalin-
tojen tekeminen on yritysten kasvun näkökulmasta hankalaa. Sen sijaan on syytä 
keskittyä sisällöllisiä kokonaisuuksia läpileikkaavien strategisten edellytysten vah-
vistamiseen (esim. skaalattavien liiketoimintamallien hyödyntäminen ja pääsy kes-
keisiin arvoketjuihin ja ekosysteemeihin riittävän lähelle asiakasta). 

Ekosysteemiajattelussa on syytä konkretisoida se, mitä hyötyä ekosysteemeillä ja 
niiden vahvistamisella tavoitellaan. Yritysten tehtäväksi pitää jättää, mihin kansain-
välisiin (ja kansallisiin) ekosysteemeihin ne haluavat kuulua ja missä roolissa sekä 
jättää riittävästi mahdollisuuksia toimijoiden, toimialojen ja painopistevalintojen 
rajapinnoilla tapahtuvalle kasvulle ja innovaatioille. Toki samalla Suomessa on syytä 
rakentaa sitä pohjaa, jolle yritysten ja muiden toimijoiden ja näiden verkostojen tu-
leva kasvu rakentuu ja joka vahvistaa toimijoiden välistä synergiaa. Hyviä esimerk-
kejä ekosysteemien tuomista hyödyistä ovat Suomessa Vaasan energiaklusteri ja 
Smart Chemistry Park. 

17  Esimerkiksi Kaihovaara ym. 2017.
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4.4 Esimerkkejä liiketoimintamalleista ja ekosysteemeistä

Tässä esitetyt esimerkit onnistuneista kansainvälisen liiketoiminnan malleista ja 
ekosysteemeistä on valittu syventämään kasvun ja työpaikkojen dynamiikan ym-
märtämistä. Tavoitteena on nostaa esiin erityisesti sellaisia biotalouden, cleantechin 
ja kiertotalouden liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä, joiden vaikutusta liiketoi-
minnan ja työpaikkojen määrään Suomessa on muuten vaikea ymmärtää.

Esimerkkien liiketoimintamalleissa korostuu uudenlaisten kokonaisratkaisujen ja 
palveluliiketoiminnan hyödyntäminen asiakkaalle tarjottavissa ratkaisuissa (esi-
merkiksi Enevo ja KP Unicon). Asiakasarvo syntyy esimerkiksi energian kulutuksen 
säästöistä tai muuten entistä järkevämmistä tavoista tehdä asioita. Liiketoiminta-
malleilta tavoitellaan kansainvälistä skaalautuvuutta konseptoimalla ratkaisuja ja 
prosesseja (esimerkiksi Snafu). Teknologiatoimituksiin liittyy vahva palveluliiketoi-
minnallinen elementti, mikä edellyttää myös uudenlaista osaamista. Palveluliike-
toiminnan kehittämisessä ja kansainvälisessä myynnissä tarvitaan asiakaslähtöistä 
myynnin, markkinoinnin ja yhteiskehityksen osaamista, eikä sen työllistävä vaikutus 
ole maantieteellisesti Suomeen sidottu vaan pikemminkin vaatii läsnäoloa lähellä 
asiakasta. 

Ekosysteemeissä korostuvat mukanaoleville yrityksille konkreettista liiketoiminnal-
lista hyötyä tuovat strategiset kumppanuudet (esimerkiksi GreenStream Network 
ja Äänekosken biotuotetehdasinvestointi). Vakiintuneissa ekosysteemeissä tällaiset 
yritysten väliset liike- ja sopimussuhteet ovat usein selviä. Uudenlaisissa kierto- ja 
biotalouden ekosysteemeissä strategisten kumppanien avulla yritykset tavoittele-
vat uutta kilpailuasemaa markkinoilla ja kokoavat sellaista osaamista, jota uudessa 
asemassa menestyminen vaatii. Kumppanuus vaatii avoimuutta ja luottamuksen 
rakentamista sekä yhteensopivia tavoitteita ja kytkeytyy tiukasti osapuolten omiin 
liiketoimintastrategioihin (Illman ym. 2013). 

Strategisen kumppanuuden rakentamisessa osapuolet kohtaavat myös monia käy-
tännön haasteita, esimerkiksi miten löytää tapa jakaa riskit, taloudelliset velvoitteet 
ja hyödyt kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Yritysten väliset koko- ja kulttuu-
rierot voivat luoda erityisiä haasteita päätöksenteossa (esimerkiksi avoimuus ja no-
peus) ja sopimusneuvotteluissa (esimerkiksi kyky täyttää yhteistyökumppaneihin 
kohdistetut vaatimukset). (Illman ym. 2013)
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Kiertotalouden osalta on vielä vaikea nähdä, mille ekosysteemien yrityksille se tuo 
uutta liiketoimintaa (esimerkiksi Kilpilahden teollisuusalue) ja mikä on sen netto-
vaikutus työpaikkoihin. Todennäköisesti kiertotalouden uudet työpaikat syntyvät 
esimerkiksi palveluihin, huoltoon ja uudelleenvalmistukseen, kierrätykseen, ja-
kamiseen, teknologiakehitykseen ja muotoiluun. Paikallisesti uusia työtehtäviä ja 
työpaikkoja voi syntyä, mutta kansallisella tasolla nettovaikutus työpaikkoihin voi 
resurssienkäytön tehostumisen myötä olla jopa negatiivinen tai marginaalisesti 
positiivinen. Toisaalta tuotteiden eliniän pidentäminen kierrätyksen ja uudelleen 
valmistuksen kautta luo myös tarvetta uudenlaiselle toiminnalle, kehitykselle ja rat-
kaisuille. Esimerkiksi orgaanisten jätteiden nykyistä tehokkaampi kierrätys voi siirtää 
työtehtäviä ja työpaikkoja yhdestä käsittelymenetelmästä toiseen työllisyyden net-
tovaikutuksen pysyessä lähes ennallaan. Vaikka kiertotalouden ratkaisut ovat usein 
paikallisia, teknologia- ja palveluratkaisuilla on myös kansainvälistä markkinapoten-
tiaalia.   

Biotalouteen ja kiertotalouteen liittyvät esimerkit, ja niihin liittyvät työvoimavaiku-
tukset, ovat vahvassa kytköksessä paikallisten ja alueellisten raaka-aineiden hyö-
dyntämiseen, mutta asiakkaiden ja markkinoiden kansainvälisyysaste vaihtelee. 
Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan asiakkaat ovat ensisijaisesti kansainvälisil-
lä markkinoilla. Kilpilahden teollisuusalueella tunnistettu mahdollisuus biokaasun 
tuotantoon taas perustuu pitkälti kotimaiseen kysyntään. Läpikäytyjen esimerkkien 
lisäksi myös moni muu suomalaisyritys pyrkii hyödyntämään Suomessa tapahtuvaa 
prosessikehitystä kansainvälisesti skaalattavien konseptien kehittämiseen. Tällöin 
kansainvälinen kasvu ei välttämättä realisoidu vientinä Suomesta (ja sitä kautta 
Suomeen syntyvinä työpaikkoina), vaan erilaisina kumppanuuksina, tytäryhtiöinä ja 
teknologian lisensiointina kohdemaissa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu lyhyet yhteenvedot esimerkeistä. Pidemmät esi-
merkkikuvaukset on esitetty selvityksen liitteessä 5.
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Taulukko 3. Yhteenveto kansainvälisen liiketoimintamallien ja ekosysteemien esimerkeistä

Kasvunäkymät ja esimerkin monistet-
tavuus

Työpaikkojen syntyminen ja tarvittava osaaminen

Enevon jätehuollon 
optimointijärjes-
telmä
LIIKETOIMINTAMALLI
KIERTOTALOUS
CLEANTECH

Jätehuollon ratkaisuiden kasvunäkymät 
ovat kansainvälisesti erinomaiset, sillä 
kaupungistuminen ja elintason nousu li-
säävät jätehuollon tarvetta.
Enevon ratkaisuille kasvumahdollisuuk-
sia myös muilla kuljetusintensiivisillä 
sektoreilla.
Big dataa, teollista internetiä ja sensori-
teknologiaa yhdistäville ratkaisuille kas-
vavaa kysyntää eri toimialoilla, sillä mah-
dollistavat merkittäviä kustannussäästöjä 
analysoimalla ja optimoimalla toimintaa.

Liikevaihdon kasvu lisää myös työvoiman kysyn-
tää liittyen erityisesti asiakastukeen ja myyntiin.
Enevo työllistää sekä tuotekehityksen osaajia, ku-
ten ohjelmisto- ja laitekehittäjiä, että asiakastu-
keen ja myyntiin sekä hallintoon liittyen.
Asiakastukeen liittyvät tehtävät eivät ole maa-
kohtaisesti sidottuja, vaan niitä voidaan hoitaa 
myös etänä. 
Tällä hetkellä tuotekehitys on yrityksen toimin-
noista eniten työllistävä. Tuotekehitys kuitenkin 
työllistää suhteessa enemmän yrityksen alkuvai-
heessa, kunnes palvelulle saavutetaan haluttu 
kypsyystaso. Tämän jälkeen suurimmat työlli-
syysvaikutukset asiakastuessa ja myynnissä.
Yrityksen työvoiman saatavuuden ja osaamisen 
haasteet ovat liittyneet kokeneiden ohjelmis-
to-osaajien saatavuuteen (esim. liian korkea 
palkkataso start up-yritykselle). Toisaalta etuna 
on ollut yrityksen kansainvälisyys, jolloin asian-
tuntijoilta ei vaadita suomen kielen osaamista.

Fortumin Riihimäen 
kiertotalouskonsepti
LIIKETOIMINTAMALLI
KIERTOTALOUS
CLEANTECH

Kierrätysteknologian kehittyminen, tiu-
kentunut jätelainsäädäntö ja kierrätysta-
voitteet selkeimmät ajurit muovijätteen 
kierrätyksen ja siihen liittyvien investoin-
tien kannattavuudelle. 
Fortum itse on arvioinut, että Suomessa 
voisi olla tilausta vielä toiselle saman-
kokoiselle muovinkierrätyskonseptille ja 
mahdollisuuksia konseptin monistami-
seen myös muissa Pohjoismaissa. 
Täysin markkinaehtoisesti ilman regulaa-
tion vaikutusta muovinkierrätyslaitosten 
potentiaali Euroopan ulkopuolella on vie-
lä rajallinen.

Kiertotalouskonsepti on luonut yhteensä noin 20 
uutta työpaikkaa. Lisäksi välillisiä työpaikkoja 
on syntynyt esimerkiksi jätteiden kuljetuslogis-
tiikkaan ja teknologiatoimittajille.  Muovijätteen 
kierrätyksen osuus kiertotalouskonseptin työ-
paikkavaikutuksista on noin 70 %.
Konsepti työllistää sekä toimihenkilöitä että tuo-
tannon työntekijöitä. Toimihenkilöpuolella työ-
voiman saatavuuden ja osaamisen haasteet ovat 
liittyneet kierrätysalan toimialan erityispiirtei-
den ymmärtämiseen. 
Kierrätysliiketoiminta toimialana on merkittäväs-
sä muutosvaiheessa, jonka johdosta myös osaa-
mistarpeet ovat muuttuneet ja osaajia uusiin tar-
peisiin ei välttämättä aina ole ollut saatavilla.  
Tuotantopuolella työ ja olosuhteet voivat olla ras-
kaita, mikä voi vaikuttaa alan houkuttelevuuteen 
ja sitä kautta osaavan työvoiman saatavuuteen.  
Konseptin kansainvälisellä monistettavuudella ei 
ole juurikaan vaikutusta työllisyyteen Suomessa. 
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Kasvunäkymät ja esimerkin monistet-
tavuus

Työpaikkojen syntyminen ja tarvittava osaaminen

GreenStream 
Networkin palvelu-
liiketoiminta
LIIKETOIMINTAMALLI
EKOSYSTEEMI
CLEANTECH

GreenStream Networkin asiakkaat etsivät 
säästöjä veden, energian ja materiaalin-
kulutuksen pienenemisestä. 
Yritys arvioi pääosin vientiin perustuvan 
energiatehokkuuden parantamiseen liit-
tyvän liiketoimintansa kasvavan merkit-
tävästi lähivuosina. 
Kasvutavoitteet kohdistuvat erityisesti 
Kiinaan sekä yhä etenevissä määrin myös 
Afrikkaan ja Lähi-Itään.
Hyöty laajempaan liiketoimintaekosys-
teemiin syntyy suomalaisten teknologia-
toimittajien verkottamisesta hankkeisiin. 
Edellytykset vastaavan palveluliiketoi-
minnan monistamiseen myös muille 
aloille. 

Osaamisen haasteena on liiketoiminnan vaatima 
erityisosaaminen. Esimerkiksi Kiinan päästökaup-
pa- ja energiatehokkuusmarkkinoiden osaajia 
löytyy Suomesta vähän, samoin energiatehok-
kuuteen liittyvän juridiikan osaajia. 
Palveluliiketoiminnassa pelkkä teknologian 
myynnin osaaminen ei riitä, spesifi koulutus pal-
velun myyntiin joudutaankin tekemään yrityksen 
sisällä.  
Verkottamalla suomalaisia teknologiatoimittajia 
kansainvälisiin hankkeisiin GreenStreamin liike-
toimintamalli luo kasvumahdollisuuksien kaut-
ta työpaikkoja verkostossa toimiville yrityksille. 
Verkoston kautta yritykset saavat myyntiavauk-
sia mahdollisesti heille uusilla markkina-alueilla. 
Verkosto voi toimia myös ponnahduslautana siinä 
mukana oleville yrityksille omiin itsenäisiin uu-
siin kauppoihin. 

Kilpilahden teolli-
suusalue
EKOSYSTEEMI
KIERTOTALOUS

Nyt Pohjoismaiden suurin petrokemiaan 
ja öljynjalostukseen keskittyvä teollisuus-
alue, joka tavoittelee kiertotaloudella uu-
sia liiketoimintamahdollisuuksia alueella 
toimiville yrityksille ja mahdollisesti uu-
sille pk-yrityksille. 
Potentiaalisimpia mahdollisuuksia orgaa-
nisten jäte- ja sivuvirtojen sekä hukka-
lämmön nykyistä tehokkaampi hyödyn-
täminen sekä materiaalitoimituksiin ja 
jätehuoltoon liittyvien ratkaisujen kes-
kittäminen. 
Teollisuusalueita on Suomessa arviolta 
noin 40–50 kpl (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2017a), tosin mittaluokaltaan pienem-
piä kuin Kilpilahti. Niistä monen toimin-
taa voisi tehostaa bio- ja kiertotalouden 
ratkaisuilla. Ratkaisujen monistettavuut-
ta voidaan edistää teollisuusalueiden ver-
kottumisella keskenään.

Osa kiertotalousratkaisuista synnyttää alueelle 
uusia työtehtäviä ja mahdollisesti myös työpaik-
koja ja osa taas vähentää keskittymisestä synty-
vien mittakaavaetujen myötä. 
Uusia työpaikkoja voi syntyä alueelle sijoittuvien 
uusien yritysten kautta, jos ne pystyvät kasvatta-
maan liiketoimintaansa Kilpilahden yritysekosys-
teemin tuomien hyötyjen myötä.
Työvoiman saatavuutta ja osaamista ei pidetä 
haasteena. Esimerkiksi biokaasun tuotantotek-
nologioihin ja laitoksen operointiin on Suomessa 
vahvaa osaamista ja ala on kokonaisuudessaan 
kasvussa. 
Hukkalämmön hyödyntämisratkaisut työllistävät 
teknologiatoimittajia ja työvoimavaikutus koh-
distuu ensisijaisesti teknologian asennukseen, 
huoltoon ja kunnossapitoon ja välillisesti tekno-
logian kehitykseen. 
Materiaalitoimitusten ja jätehuollon keskittämis-
ratkaisut eivät suoranaisesti vaikuta työvoiman 
kysyntään.
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Kasvunäkymät ja esimerkin monistet-
tavuus

Työpaikkojen syntyminen ja tarvittava osaaminen

KPA Uniconin  
energiaratkaisut
LIIKETOIMINTAMALLI
CLEANTECH

Palveluliiketoiminnan osuus teknologia-
teollisuuden yrityksissä on kasvamassa 
ja laajenemassa perinteisistä huolto- ja 
kunnossapitotoiminnoista asiakkaan kan-
nattavuuden parantamiseen tähtääviin 
kokonaisratkaisuihin.
KPA Unicon arvioi energiantuotannon 
teknologiaratkaisuihin liittyvän lii-
ketoimintansa kasvavan lähivuosina. 
Suhteellisesti merkittävintä kasvua odo-
tetaan teknologiaratkaisuihin liittyvästä 
palveluliiketoiminnasta. 
Tavoitteena palveluliiketoiminnassa on 
siirtyä yhä kokonaisvaltaisempien palve-
luiden tarjontaan. Ajurina tähän on, että 
yritys pystyy tarjoamaan asiakkaalleen 
kattavampien palveluiden kautta mah-
dollisimman kannattavan energiantuo-
tannon ratkaisun verrattuna kilpaileviin 
energiantuotannon muotoihin. 

Koska yrityksen strategisena tavoitteena on kas-
vattaa palveluliiketoiminnan osuutta, kohdistuu 
työvoiman kysyntä tulevaisuudessa myös yhä 
etenevissä määrin tähän liittyviin asiantuntija-
tehtäviin. 
Näiden työtehtävien sijoittuminen Suomeen tai 
ulkomaille riippuu pitkälti yrityksen kansainväli-
sen liiketoiminnan kasvusta sekä asiakkuuksien ja 
kehittyvien markkinasegmenttien maantieteelli-
sestä sijoittumisesta. 
Tähän mennessä työvoiman saatavuus ja osaami-
nen eivät ole noussut yrityksessä keskeiseksi on-
gelmaksi, mutta haasteita on tunnistettu liittyen 
erityisesti kansainvälisen myynnin ja markkinoin-
nin osaamisen varmistamisessa. 
Kokonaisvaltaisten sekä teknologian että kat-
tavat palvelutoiminnat sisältävien laitostoimi-
tusten arvioitu kasvu luo yhä enemmän tarvetta 
myynnin ja markkinoinnin osaajille, jotka pysty-
vät konsultoivaan, asiakkaan lisäarvon tunnista-
vaan myyntiin. 
Tyypillinen tausta asiantuntijatehtävissä on in-
sinöörikoulutus, mutta se ei yksinään välttämät-
tä takaa kansainvälisessä myynnissä tarvittavia 
taitoja.

Nocartin ratkaisut 
uusiutuvaan ener-
giaan
LIIKETOIMINTAMALLI
CLEANTECH
BIOTALOUS

Uusiutuvan energian ratkaisuilla on kehit-
tyvillä markkinoilla merkittävä kysyntä 
energian kulutuksen kasvaessa ja siirryt-
täessä pois fossiilisista polttoaineista. 
Nocartin liiketoiminnassa kasvumahdol-
lisuuksia on sekä komponenttitoimituk-
sille että kokonaiskonsepteille, joihin voi 
kuulua myös järjestelmään investointi ja 
sen operointi.
Nykyisillä päämarkkina-alueilla (Afrikka 
ja Kaakkois-Aasia) on edelleen merkit-
tävää kasvupotentiaalia, ja lisäksi po-
tentiaalisia ovat Väli- ja Keski-Amerikka, 
Tyynen meren saaret sekä Eurooppa. 
Kasvua rajoittaa yrityksen resurssien puu-
te. Tarvetta on sekä lisähenkilöstölle että 
rahoitusmekanismeille,* joilla voidaan 
tukea erityisesti uusien maantieteellisten 
markkina-alueiden valtaamista.

Yrityksen lähivuosina tavoittelema 100-120 mil-
joonan liikevaihto tarkoittaisi noin 100 hengen 
henkilöstöä Suomessa**. 
Yritys työllistää nyt pääosin teknisen alan osaa-
jia. Liikevaihdon kasvu lisää työvoiman kysyntää 
Suomessa sekä teknisen että kaupallisen alan 
osaajille. 
Myyntiorganisaation vahvistamiseksi tarvetta on 
kaupallisen alan osaajille. Teknisen alan osaajis-
ta tarvetta on erityisesti sähkö- ja automaatio-
alalta sekä lisäksi mekaniikka- ja prosessialalta. 
Lisäksi jatkossa tarvetta on projektipäälliköille, 
joilla on soveltuva insinöörin tai diplomi-insinöö-
rin koulutus.
Oman henkilöstön lisäksi yritys työllistää suoma-
laisia koneteollisuuden toimijoita, kun tuotanto 
ja kokoonpano teetetään alihankkijoilla. Myös tä-
mä työllisyysvaikutus kasvaa, kun liikevaihdon ja 
toimitusten määrä kasvaa.
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Kasvunäkymät ja esimerkin monistet-
tavuus

Työpaikkojen syntyminen ja tarvittava osaaminen

Snafun ruoantuo-
tanto-konsepti 
LIIKETOIMINTALLI
BIOTALOUS
CLEANTECH

Uudenlaiset konseptit ruoan tuotantoon 
vastaavat globaaleihin trendeihin, kuten 
lähiruoan, terveellisyyden ja luomun ky-
synnän kasvuun sekä vaatimuksiin entistä 
tilatehokkaampaan ja ympäristöystävälli-
sempään tuotantoon. 
Snafu rakentaa vertikaalikasvatukseen 
perustuvaa konseptia ravinnon tuotta-
miseksi tehokkaasti ja lähellä kuluttajaa. 
Yritys arvioi, että sillä on mahdollisuus 
kasvattaa tuotantoaan Suomen markki-
noilla vielä joitakin vuosia. 
Tämän jälkeen kasvuodotukset kohdistu-
vat konseptin vientiin. Konseptin ensim-
mäinen vientimarkkinakohde on Ruotsi ja 
potentiaalia nähdään myös monilla muilla 
markkina-alueilla. 
Vertikaaliviljelyn globaaleiden markki-
noiden arvioidaan voivan kasvaa jopa 
noin 6 miljardiin dollariin vuoteen 2022 
mennessä (Markets and markets 2017).

Tällä hetkellä yrityksen työllisyysvaikutukset 
kohdistuvat pääosin tuotantotyöhön Suomessa. 
Yrityksen merkittävimmät kasvuodotukset koh-
distuvat kuitenkin konseptin vientiin, jolloin 
myös työllisyysvaikutukset tulevat kohdistumaan 
alkutuotannon sijaan enemmän konseptin liike-
toimintamallin sekä teknologian kehitykseen et-
tä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. 
Yrityksen tavoitteena on kansainvälistää konsepti 
esimerkiksi lisenssi- tai franchise-mallilla, jolloin 
konseptin operointi ja siihen kohdistuvat työl-
lisyysvaikutukset jäävät paikalliselle toimijalle 
ja konseptin kehittäminen ja muut tukipalvelut 
Snafulle.
Tuotantotyössä työvoiman saatavuudessa mer-
kittävin haaste on ollut puutarha-alan alhainen 
palkkataso verrattuna pääkaupunkitason palk-
kakustannuksiin ja elintasoon. Kehitysvaiheessa 
oleva kasvuyritys ei myöskään ole pystynyt kil-
pailemaan työntekijöistä tarjoamalla esimerkiksi 
alan keskimääräistä korkeampaa palkkatasoa. 
Konseptin viennin onnistumisen kannalta oleel-
lista start-up yritykselle olisi myös saada verkos-
toihinsa rahoittajia, joilla on osaamista konseptin 
kehittämisen sparraukseen. Voimakkaassa kasvu-
vaiheessa olevassa yrityksessä on kuitenkin rajoi-
tetusti resursseja tällaisten usein kansainvälisten 
verkostojen rakentamiseen.  
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Kasvunäkymät ja esimerkin monistet-
tavuus

Työpaikkojen syntyminen ja tarvittava osaaminen

Smart Chemistry 
Parkin yrityseko-
systeemi
EKOSYSTEEMI
BIOTALOUS
CLEANTECH
KIERTOTALOUS

Smart Chemistry Park on bio- ja kier-
totalouden innovaatioalusta kemian ja 
teknologian alalla toimiville start up- ja 
kasvuyrityksille sekä pienille ja keskisuu-
rille yrityksille. Smart Chemistry Parkin 
toiminnan painopistealueet bio- ja kier-
totaloudessa ovat teollisuuden materi-
aalivirrat, sekundääristen raaka-ainei-
den prosessointi, uusien tuotteiden for-
mulointi ja keksintöjen skaalaaminen ja 
kaupallistaminen.  
 
Puistossa toimivien yritysten mukaan 
Smart Chemistry Parkin suurimmat hyö-
dyt ovat olleet verkoston tuoma vipuvoi-
ma esimerkiksi liiketoiminnan kehittä-
miseen, kontaktiverkostojen laajentami-
seen, uusien kumppaneiden ja asiakkuuk-
sien tunnistamiseen, näkyvyyden kasvat-
tamiseen sekä yritys-yliopisto -yhteis-
hankkeiden muodostamiseen. Kontakti- 
ja kumppaniverkoston laajentaminen 
ja näkyvyys kasvattavat myös yritysten 
uskottavuutta, mikä osaltaan edesauttaa 
start up- ja kasvuyrityksille kriittisen ra-
hoituksen saamista.  
Keskeisenä haasteena kasvun saavutta-
misessa on usein rahoitus, jonka tarve on 
merkittävä sovellusten tuotekehitys- ja 
pilotointivaiheissa. 

Kasvuvaiheessa yritykset työllistävät pää-
osin tuote- tai palvelukehitykseen liittyen. 
Merkittävimmät kasvu- ja työllisyysvaikutukset 
syntyvät, jos yritys onnistuu tuotteen tai palve-
lun kaupallistamisessa ja toiminnan skaalaami-
sessa. Tällä hetkellä Smart Chemistry Parkissa si-
jaitsevat yritykset työllistävät noin 80 henkilöä. 
Smart Chemistry Parkissa yritysten ydinosaami-
seen liittyvän osaavan työvoiman saatavuutta ei 
ole nähty keskeisenä ongelmana. Kehitettävää 
nähdään kuitenkin erilaisten osaajien törmäyttä-
misessä, jotta uudenlaisia näkökulmia erityisesti 
liittyen kasvuun ja kaupallistamiseen voi syntyä. 
Oleellista olisi tuoda mukaan myös kaupallistami-
sen, brändin luomisen ja myynnin ja markkinoin-
nin näkemystä jo tuotekehitysvaiheessa. Lisäksi 
tarvetta nähdään myös ns. generalisteille, jotka 
pystyvät toimimaan siltana sekä teknisen tuote-
kehityksen ja rahoittajien välillä. Harvalla kas-
vuvaiheessa olevalla yrityksellä on kuitenkaan 
resursseja näiden alojen asiantuntijoiden hyö-
dyntämiseen, joka osaltaan hidastaa kasvumah-
dollisuuksien hyödyntämistä.

SPR:n Konttikonsepti
LIIKETOIMINTAMALLI
KIERTOTALOUS

Kierrätysliiketoimintaan perustuvilla kon-
septeilla voidaan nähdä kasvumahdolli-
suuksia mm. vastuullisen ja vihreän kulu-
tuksen megatrendeihin liittyen. 
Kontti-kierrätystavarataloja on 12 paik-
kakunnalla ja uusien toimipaikkojen pe-
rustamista harkitaan. Tukityöllistämisen 
määrärahat vaikuttavat olennaisesti ket-
jun kasvumahdollisuuksiin.

Kontti työllistää pitkäaikaistyöttömiä yleishyö-
dyllisille yhdistyksille suunnatun palkkatuen kei-
noin. Tukityöllistettyjen määrä riippuu alueellista 
määrärahoista. 
Tukityöllistettyjen osaaminen vaihtelee ja riippuu 
TE-toimiston valintaperusteista. Kontissa työs-
kentely tarjoaa työttömille monipuolisesti koke-
musta kaupan alan tehtävistä. 
Kontti tarjoaa myös lyhytkestoista ja ammattitut-
kintoon valmistavaa koulutusta työllisyyspoliitti-
sen avustuksen keinoin.
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Kasvunäkymät ja esimerkin monistet-
tavuus

Työpaikkojen syntyminen ja tarvittava osaaminen

Äänekosken bio-
tuotetehdasinves-
tointi
EKOSYSTEEMI
BIOTALOUS

Korkealaatuista pohjoista havukuitua 
käyttävän tehtaan hintakilpailukykyä 
pidetään kansainvälisillä markkinoil-
la hyvänä. Ajatuksena on, että tehtaan 
ympärille syntyy teollisiin symbiooseihin 
pohjautuva biopohjaisia raaka-aineita 
hyödyntävä yritysten ekosysteemi 
Suomessa on vireillä myös muita vas-
taavia investointeja selluntuotantoon. 
Biotuotetehdas on Suomen metsäteol-
lisuushistorian kaikkien aikojen suurin 
investointi, 1,2 miljardia euroa, ja se lisää 
puunkäyttöä noin 4 milj. m3 vuodessa.

Tehtaalle ei synny uusia työpaikkoja, vaan uudet 
työpaikat syntyvät muualle arvoketjuun erityi-
sesti puunhankintaan ja kuljetuksiin. 
Tehtaan liikevaihdosta noin kymmenen prosent-
tia syntyy muusta kuin sellun myynnistä. Tavoite 
on kasvattaa tätä osuutta ja nostaa tuotteiden 
ja sivuvirtojen jalostusarvoa yhdessä ekosystee-
missä toimivien ja uusien kumppaneiden kanssa. 
Tällä hetkellä Äänekosken ekosysteemin yritykset 
työllistävät noin 700 henkeä. 
Työvoima- ja osaamistarpeet ovat liittyneet 
erityisesti puunkorjuun ja logistiikan aloille. 
Työvoiman määrän arviointia ja työvoiman saata-
vuuden kartoittamista eri aloilta tehtiin jo ennen 
projektin aloittamista yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa. 
Biotuotetehdasprojektin osalta työvoiman saata-
vuus ei ole ollut ongelma.

*  Rahoitusmekanismeilla viitataan tapoihin, joilla valtio tai muu rahoittaja voi jakaa yrityksen riskiä, kun se tavoittelee uusille maantie-
teellisille markkinoille pääsyä. Vaikka yrityksen teknologian toimivuus ja liiketoimin-tamallin kannattavuus on todennettu, yritys saat-
taa edelleen tarvita tukea maariskin hallintaan. Tällöin tuki ensimmäisten toimitusten toteuttamiseen, joko yritykselle tai sen asiakkaal-
le, luo mahdollisuuden testata yrityksen konseptia uudella maantieteellisellä alueella. Tuki voi olla esimerkiksi rahoitus, joka maksetaan 
takaisin lainana, mikäli konseptin liiketoiminnallinen kannattavuus saavutetaan.

**  Nocartin nykyinen liikevaihto (2016) on noin 12 miljoonaa ja henkilöstö Suomessa 20 henkilöä.
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5 Työmarkkinoiden muutos ja 
työvoiman saatavuus

Työmarkkinoiden hallitseva piirre on ollut työelämän, työtehtävien ja työnteon ta-
pojen jatkuva muutos. Muutokset ovat olleet nopeita, yhtäaikaisia ja monitasoisia. 
Muutoksia tapahtuu samanaikaisesti monella tasolla: toimialoilla, työn kysynnässä 
ja työvoimassa, työtehtävissä, osaamisvaatimuksissa sekä työtavoissa ja -kulttuuris-
sa. Muutoksen ajureina ovat toimineet samanaikaisesti sekä kehittyvät teknologiat 
(mm. robotiikka, automatisointi ja digitalisaatiokehitys), globalisoituva ja palvelu-
valtaistuva talous (mm. arvoverkostojen globalisoituminen), lisääntyvät, väestö- ja 
ikärakenteen muutos sekä muutokset ihmisten arvoissa. Merkitystä on ollut myös 
työsuhteita sekä työttömyys-ja sosiaaliturvaa koskevilla poliittisilla päätöksillä ja 
lainsäädännöllä.  

Teknologinen murros ja globalisaatio ovat muuttaneet yritys- ja toimialarakenteita 
ja johtaneet työpaikkojen rakenteen muutoksiin sekä laajemmin työmarkkinoiden 
dynamiikan nopeutumiseen ja ”mosaiikkimaistumiseen”. Työpaikka- ja tehtävära-
kenteita on muokannut erityisesti kolme tekijää: 1) informaatio- ja kommunikaatio-
teknologian (ICT) kehitys, 2) toimintojen siirtäminen ulkomaille sekä 3) demografi-
an muutos. (Kauhanen ja Lilja, 2014)

Viimeaikaiset tutkimukset nostavat esiin etenkin globalisaatiokehityksen, auto-
matisoinnin sekä arvojen muutokset keskeisinä työn kuvia ja työn kysyntää muok-
kaavina muutosvoimina. Arvoverkostojen globalisoituminen muuttaa tehtävä- ja 
työnjakoa sekä eri yritysten että maiden välillä. Yhä enenevästi tuotantoa pilkotaan 
osiin ja työt hajautuvat yhä useamman eri organisaation toteuttamaksi. Työtehtäviä 
ositetaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi, joista joitain osia korvataan teknologialla 
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ja jäljellä jääneitä osia jaetaan uudella tavalla ihmisten kesken. (Alasoini ym. 2012, 
Alasoini 2014)

Globalisaation vaikutukset työn kysyntään vaihtelevat enemmän työtehtävittäin 
kuin toimialoittain tai koulutustasoittain, mikä osaltaan on johtanut työvoiman 
joustavuustarpeen kasvamiseen (mm. Ali-Yrkkö 2014). 

Työmarkkinoiden dynamiikan nopeutuminen ja ”mosaiikkimaistuminen” näkyy eri 
tutkimusten perusteella työmarkkinoilla mm. siten, että työvoiman tarpeet ovat 
monipuolistuneet, työnkuvat ja ammatit ovat laaja-alaistuneet, työvoiman tarpei-
den muutokset ovat nopeutuneet, työvoiman käytön joustavuusvaatimus on lisään-
tynyt sekä osaamis- ja työvoiman tarpeiden ennakointi vaikeutunut. Osin näistä 
syistä johtuen mm. määräaikaisesti ja osa-aikaisesti tehdyn työn osuus työmarkki-
noilla tehtävästä työstä on lisääntynyt, samoin yrittäjyyden ja palkkatyön välimaas-
tossa tapahtuneen työn osuus ja muut itsensä työllistämisen ja oman osaamisen tai 
työpanoksen myynnin muodot ovat lisääntyneet. (Valtakari ym. 2014)

Myös vuokratyön käytön osuus on kasvanut, mikä heijastaa yritysten tarvetta jous-
taa työvoiman käytössä erityisesti epävarmassa tai nopeasti muuttuvassa kysyntäti-
lanteessa. Sisällöllisesti työn uudelleenmuotoilua ohjaa pyrkimys työtehtävien laa-
jentamiseen ja monipuolistamiseen. Työtä myös tehdään yksilöllisemmin tavoin se-
kä entistä hajautetummin erilaisissa paikoissa, erilaisina aikoina ja erilaisissa verkos-
toissa vaihtelevin kokoonpanoin. Muutosvoimien vaikutukset työn kysyntään sekä 
kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon ovat merkittävät. Tutkimustulokset osoittavat, 
että muutosten vaikutukset näkyvät vahvemmin työtehtävittäin, kuin toimialoittain 
tai koulutustasoittain (Valtakari ym. 2014).  Yritysten kasvun ja uuden työn ajurina 
on Suomessa perinteisesti pidetty investointeja teknologiaan ja prosesseihin. Edellä 
kuvatut muutokset ovat kuitenkin vahvistaneet kehitystä, jossa osaavan työvoiman 
saatavuus on muodostunut entistä merkittävimmiksi yrityksen kilpailutekijäksi. 
Ihmiset ja osaaminen ovat entistä korostuneemmin kasvun ja uusien työpaikkojen 
synnyn ytimessä. 



68

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

5.1 Työvoiman kysyntä, saatavuus ja osaamistarpeet

Tämän selvityksen osana toteutettuun kyselyyn18 vastanneet cleantech-yritykset 
odottavat seuraavien vuosien aikana selvää kasvua sekä liikevaihdossa että hen-
kilöstön määrässä. Liikevaihdon kasvua odotetaan ennen kaikkea kansainvälisiltä 
markkinoilta: 40 % yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvun syntyvän kansainvälisiltä 
markkinoilta, 50 % sekä kansainvälisiltä että kotimaisilta markkinoilta ja vain 10 % 
puhtaasti kotimaasta (kuva 9). Maltillisimpia kasvuodotukset ovat yli 100 hengen yri-
tyksissä, kun taas suurimmat kasvuodotukset ovat alle 10 henkilön yrityksillä. Henki-
löstön määrässä suhteellisesti suurimmat kasvuodotukset ovat 1–4 hengen mikro-
yrityksillä. Yritysten arvion mukaan työpaikkoja syntyy sekä kyseisiin yrityksiin Suo-
messa että näiden yritysten alihankintaverkostoihin. Iso osa yrityksistä arvelee uusia 
työpaikkoja syntyvän yrityksiin myös Suomen ulkopuolelle. Vain vajaa 10 % yrityk-
sistä arvelee yrityksen työpaikkamäärän pysyvän tulevaisuudessa ennallaan, kun sa-
manaikaisesti uusien työpaikkojen kanssa vanhoja työpaikkoja ja -tehtäviä häviää. 

18  Selvitystyön aikana toteutettiin myös sähköinen yrityskysely Team Finlandin asiakasrekistereistä poi-
mituille cleantech-yrityksille. Kyselyllä selvitettiin työpaikkojen syntyä kyseisissä yrityksissä, yritysten osaa-
mistarpeita sekä yritysten näkemyksiä osaavan työvoiman saatavuudesta. Seuraavassa on kuvattu kyselyyn 
vastanneiden yritysten näkemyksiä kasvusta, työvoiman saatavuudesta sekä kehittämistarpeista koskien 
kasvun edellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Kyselyn vastaajamäärän vähäisyyden (n=108) ja 
vastaajajoukon valikoitumisen vuoksi kyselyn tuloksia voi pitää vain suuntaa-antavina. Kysely kohdistettiin 
TEM:n määrittelemille 917:lle Cleantech yritykselle sekä kuuden Finpron cleantechiin liittyvän kasvuohjel-
man (Agrotechnology from Finland, Cleantech Finland, Beautiful Beijing, Energia-kasvuohjelma, Food from 
Finland, Wood from Finland) asiakasyrityksille.  Vastauksia kyselyyn saatiin 108 yritykseltä.
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Kuva 9. Cleantech yritysten odotuksia henkilöstömäärän kehityksestä vuoteen 2020 
mennessä (Lähde: kysely Cleantech-yrityksille 2017, n= 108)
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Yritysten kyselyssä esiin tuomien kasvuodotusten positiivisuus verrattuna tämän 
yritysjoukon viimeaikaiseen kehitykseen ja siitä tehtyihin kasvu- ja työpaikkaennus-
teisiin (kts. luku 6), selittynee osittain yritysjoukon ja vastaajien valikoitumisella, pie-
nellä otoskoolla sekä vastaajajoukon painottumisella mikro- ja pienyrityksiin19. 

Kyselyyn vastanneiden yritysten näkemysten, selvityksessä läpikäytyjen liiketoimin-
tamalli- ja ekosysteemiesimerkkien20 sekä yrityksille toteutettujen haastattelujen 
perusteella biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden uudet työpaikat syntyvät 
ennen kaikkea palvelu-, myynti- ja markkinointitehtäviin, asiantuntijatehtäviin (mm. 
tutkimustyöhön, tieteellisiin konsepteihin ja menetelmiin sekä hallinnon ja liike-elä-
män säännösten soveltamiseen liittyvät tekniset, työnjohdolliset ja muut tehtävät) 
sekä erityisasiantuntijatehtäviin (mm. vaativammat tutkimus ja tuotekehitys ja tuo-
te- ja palvelusuunnittelutehtävät, liiketoiminnan kehittämistehtävät, opetus- ja kou-
lutustehtävät jne.) (kuva 10). Kasvun kannalta keskeisten liiketoimintamallien, arvon 

19  Kyselyn tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yrityksiä. 
Kyselyn tuloksia voi kuitenkin hyödyntää tulkittaessa työpaikkojen synnyn yleisempää laadullista kehitystä 
ja dynamiikkaa sekä kartoitettaessa yritysten näkemyksiä työvoiman saatavuudesta ja siihen liittyvista tar-
peista.  

20  Tämän raportin luvussa x (liiketoimintamallit ja ekosysteemit) on kuvattu liiketoimintamalli- ja ekosys-
teemiesimerkeillä yritysten kasvun vaikutuksia työpaikkojen syntyyn ja työvoiman osaamistarpeisiin.
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luomisen käytäntöjen sekä kansainvälisille markkinoille pääsyn kehittämiseen liit-
tyvät työtehtävät ja osaamisalueet koskevat teknologisen asiantuntijatyön ohella 
etenkin kansainvälistä asiakastyötä, erityisosaamiseen ja kohdemarkkinoiden  
tuntemiseen perustuvaa myynti- ja markkinointityötä sekä eri työtehtävät ja tekno-
logian rajapinnat ylittävää moniosaamista. Sen sijaan rutiiniluoteisiin tehtäviin  
uusia työpaikkoja ei vastaavassa määrin ole syntymässä lukuun ottamatta raken-
nus-, huolto- ja kuljetustehtäviä. 

Kuva 10. Työtehtävät, joihin yritykset arvioivat uusien työpaikkojen ensisijaisesti syntyvän 
(% uusista työpaikoista)21
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Yritysten tarpeisiin osaamiseltaan sopivan työvoiman saatavuus on todettu lukui-
sissa tutkimuksissa keskeiseksi yritysten kilpailukykyyn vaikuttavaksi tekijäksi, ja sen 
merkitys korostuu jatkossa. Cleantech-yrityksille tehdyn kyselyn perusteella yritys-
ten työvoimatarpeissa korostuvat toimialasta ja yrityksen liiketoiminnan luonteesta 
riippuen erityyppiset osaamistarpeet. Yleiset osaamistarpeet painottuvat teknolo-
giseen erityisosaamiseen, myynti- ja markkinointiosaamiseen, erilaisten osaamisten 
yhdistelmiin, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä kommunikointitaitoihin. Myös 
toimiala- ja tehtäväkohtainen tekninen erityisosaaminen korostuu ja jakautuu kym-
meniin erilaisiin teknologista- ja prosessiosaamista vaativiin osaamisalueisiin (esim. 
biokemia ja biokaasuprosessit, IoT, poltto- ja voimalaitostekniikka, kierrätys- ja pro-

21  Lähde: kysely Cleantech-yrityksille 2017, n= 108
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sessitekniikka, komposiittiteknologia, voimalaitosprosessit jne.). Ylipäänsä biotalou-
den, cleantechin ja kiertotalouden laaja-alaisuudesta sekä eri toimialoja ylittävästä 
luonteesta johtuen näihin liittyvissä työtehtävissä vaadittavat osaamiset pirstoutu-
vat toimialasta, teknologiasta, työtehtävistä ja ammateista riippuen satoihin eri-
tyyppisiin spesifeihin osaamisalueisiin.  

Kansainvälisen myynti- ja markkinointiosaamisen osalta kyselyn tuloksissa korostui 
vahva kohdemarkkina- ja asiakastuntemus, kansainvälisen projektitoiminnan liike-
toimintaosaaminen sekä kyky toimia kansainvälisissä verkostoissa. Vastaavat asiat 
nousivat esiin myös yritysesimerkeissä. Yksi keskeinen kyselyssä korostunut osaami-
salue liittyy ns. perusammattiosaamiseen (jota edustuvat esimerkiksi koneasentajat, 
rakennusmiehet, hitsarit, sähkömiehet, automaatioasentajat ja LVI- asentajat) sekä 
ammatillisiin moniosaajiin ja teknisen erikoisosaamisen huolto- ja ylläpitotöihin. 
Uusiin työtehtäviin liittyvinä osaamistarpeina nousevat esiin myös työntekijän hen-
kilökohtaiset ominaisuudet kuten työmotivaatio, oppimishalu ja tiimityöskentelyn 
taidot. 

Kysyntää on kyselyn, haastatteluiden ja muun materiaalin pohjalta myös ns. genera-
listiselle osaamiselle ja hybridiosaamiselle, jolla tarkoitetaan kykyä hankkia erityis-
osaamista usealta eri alueelta ja yhdistää niitä keskenään. Tämä näkyy erityisesti tar-
peena löytää osaajia ansainnan ja arvoketjujen uudistamiseen sekä kyvykkyyksien 
ja uusien teknologioiden yhdistämiseen liiketoimintaan.

Vepsäläinen (2017) on jakanut energia-alan uudet osaamistarpeet viiteen eri osaa-
misen pääteemaan, jotka jäsentävät hyvin myös tässä tutkimuksessa esiin nousseita 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden monimuotoisia osaamistarpeita. Nämä 
ovat:

1. Teknologia- ja kehittämisosaaminen (teknologiaosaaminen, tutkimus- ja 
tuotekehitysosaaminen sekä rakentamisosaaminen)

2. Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen (strateginen kokonai-
suuksien hallintaosaaminen, talous- ja liiketoimintaosaaminen, verkosto-
jen hallinta ja johtamisosaaminen, kansainvälisyysosaaminen, poliittisen ja 
juridisen säätelyn osaaminen)

3. Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen (raaka-aineosaaminen, tuotanto-osaa-
minen, logistiikkaosaaminen)
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4. Kulutus- ja asiakasosaaminen (kulutusosaaminen sekä asiakkuus- ja mark-
kinointiosaaminen)

5. Vastuullisuusosaaminen (ympäristö- ja kiertotalousosaaminen, eettinen 
vastuu- ja turvallisuusosaaminen, työelämäosaaminen)

 
Osaavan henkilöstön saatavuus on edellytys yritysten menestymiselle ja vaatii toi-
mivia työmarkkinoita sekä laadukasta koulutus- ja innovaatiojärjestelmää. Työ-
markkinoiden toimivuuden ongelmat näkyvät yleisesti rekrytointivaikeuksina ja 
työvoiman saatavuusongelmina22. Työvoiman saatavuusongelmia ja työvoimapulaa 
kokeneiden yritysten osuudet ovat viime vuosina vaihdelleet suhteellisen vähän23. 
Vuonna 2016 työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia oli kokenut 28 % työvoi-
maa hakeneista toimipaikoista24. Vuonna 2016 työvoimapulaa kokeneita työpaikko-
ja oli 11 % työvoimaa hakeneista yrityksistä25. Työvoimapulalla tarkoitetaan niiden 
toimipaikkojen osuutta, jotka jäivät kokonaan tai osittain ilman hakemiaan työnte-
kijöitä.  (Räisänen 2017).

Henkilön osaamiseen liittyvät syyt, kuten koulutus, työkokemus, sosiaaliset taidot, 
kielitaito, muu työn vaatima taito olivat vuonna 2016 tärkeimpiä rekrytointiongel-
mien syitä. Rekrytointiongelmat olivat vuonna 2016 yleisimpiä majoitus- ja ravit-
semusalalla, terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, rakennusalalla sekä kuljetuksessa ja 
varastoinnissa. Harvinaisimpia rekrytointiongelmat olivat puolestaan muiden palve-
luiden toimialalla, maa- ja metsätaloudessa, kaupan alalla sekä julkisten palveluiden 
ja koulutuksen alalla. (Räisänen 2017)

Useat viimeaikaiset työnantajakyselyt antavat kuvan siitä, että osaavan työvoiman 
saatavuus on vaikeuttanut yritysten kasvua.  Mm. viimeisimmän PK-yritysbarometrin 

22  Rekrytointivaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia täyttää avoin työpaikka. Työvoimapulaa esiintyy silloin, 
kun avointa paikkaa ei saada täytettyä. Yleisesti rekrytointivaikeuksien pääsyinä ovat työnhakijaan liittyvät 
syyt, työpaikkaan liittyvät syyt sekä työmarkkinoiden toimivuuteen liittyvät syyt.

23  Työ- ja elinkeinoministeriö (aiemmin työministeriö) on vuodesta 1993 lähtien selvittänyt työvoiman 
hankintaan liittyviä asioita Tilastokeskuksen toteuttamien työnantajahaastattelujen avulla. Haastatteluissa 
on selvitetty työvoiman hakua ja siihen liittyneitä ongelmia, työvoiman saatavuusongelmien syitä, työpai-
kan täyttötapoja ja työnantajien tulevaisuuden suunnitelmia työvoiman käytössä.

24  Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia kokeneiden yritysten osuus kaikista työpaikkoja täyttä-
neistä yrityksistä on vuosien 2007 - 2016 aikana vaihdellut 25 % ja 38 % välillä.

25  Työvoimapulaa oli vuosina 2007 - 2016 kokenut keskimäärin 9 % - 12 % yrityksistä.
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mukaan lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute on rajoittanut kasvua. 
Vastaavasti joka kymmenes yritys ilmoittaa osaavan työvoiman heikon saatavuuden 
olevan yrityksen kasvun merkittävin este ja noin 40 prosentilla yrityksistä kyseinen 
tekijä rajoittaa jossain määrin kasvua. (Suomen Yrittäjät, Finnvera & TEM 2017) 

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan rekrytointivaikeuksien taustalta 
löytyy moninaisia syitä, joiden painotukset vaihtelevat toimialan mukaan. Teolli-
suusyrityksissä kolmannes rekrytointivaikeuksista johtui vuonna 2014 siitä, että 
hakijoilla oli puutteita ammattitaidossa tai osaamisessa.  Teknologiateollisuudessa 
osaamisvaje korostui koko teollisuutta voimakkaammin, sillä alan rekrytointivai-
keuksista yli 40 prosenttia aiheutui puutteellisesta osaamisesta. (EK 2015)

Tässä selvityksessä tehdyn yrityskyselyn tulokset vastaavat hyvin yleistä kuvaa yritys-
ten kokemista vaikeuksista osaavaa työvoimaa hankittaessa (kuva 11)26. Varsinaista 
työvoimapulaa (merkittävästi haasteita ja avoimia paikkoja jäänyt täyttämättä) oli ko-
kenut noin 16 % kyselyyn vastanneista yrityksistä, mikä on hieman suurempi osuus, 
kuin mitä oli yritysten kokema työvoimapula Tilastokeskuksen toteuttamien työnan-
tajahaastattelujen perusteella vuonna 2016. Vastaavasti kyselyn tulokset osaavan työ-
voiman hankintaan liittyvistä haasteista (haasteita on ollut jonkin verran) vastaavat 
hyvin Pk-yritysbarometrin (1/2017) tuloksia siitä, että noin 40 prosentilla yrityksistä 
osaavan työntekijän saatavuus rajoittaa jossain määrin yrityksen kasvua.

Kuva 11. Osaavan työvoiman saatavuusongelmia kokeneet yritykset (Lähde: kysely yrityksille 
2017, n= 108)
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26  Tässä yhteydessä on kuitenkin huomiotava, että eri tutkimukset osaavan työvoiman hankintaa liittyvis-
tä ongelmista eivät ole vertailukelpoisia keskenään.  Eri tutkimukset poikkeavat pääsääntöisesti toisistaan 
kohderyhmiltään, menetelmiltään, käsitteiltään sekä kysymyksenasettelultaan.  
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Kyselyn perusteella yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa etenkin 
seuraaviin työtehtäviin: myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat (erityisesti kansain-
välinen b to b myynti), liiketoimintajohtajat, IT-osaajat ja digitalisoinnin osaajat, 
ohjelmistojen kehitystyön osaajat, sähkö-ja LVI-osaajat, automaatio- ja prosessiau-
tomaatio-osaajat. Lisäksi yleiseksi ongelmaksi on koettu se, että alalla on vaikeuksia 
löytää moniosaajia ja kokonaisuuksien hallitsijoita. Syynä tähän pidetään mm. sitä, 
että cleantehc-aloille valmistava koulutus on pääsääntöisesti sektori-/teknologia-
keskeistä eikä sisällä poikkitieteellisiä kokonaisuuksia. Rekrytointivaikeuksia ovat 
kokeneet erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella olevat yritykset. Erityisesti asian-
tuntijatehtäviin työvoiman saanti on kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevissa yri-
tyksissä koettu hankalaksi. 

Yhteenvetona osaavan työvoiman saatavuudesta voidaan edellä kuvatun perusteel-
la todeta, että osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttaa cleantech-yritysten kasvua 
ja avoimia työpaikkoja on sen vuoksi jäänyt alan yrityksissä täyttämättä. Tässä suh-
teessa ala ei kuitenkaan näytä suuresti eroavan eri toimialoista (etenkin teollisuus ja 
rakentaminen) eikä yleisestä työvoiman saatavuusongelmia koskevasta kehitykses-
tä.  Cleantech- alan erityispiirteenä voi kuitenkin pitää sitä, että työtehtävissä vaa-
dittavissa kvalifikaatioissa korostuu vahvasti tekninen osaaminen ja työtehtävissä 
vaadittava erityistaito.  Sen sijaan esimerkiksi työntekijän henkilökohtaiset ominai-
suudet ja sosiaaliset taidot eivät näytä olevan rekrytointivaikeuksien syynä kovin 
merkittävässä roolissa. 

Kyselyyn vastanneet yritykset toivovat julkisilta toimijoilta toimia etenkin kasvun 
mahdollistamiseksi sekä kasvun ja työllistämisen esteiden poistamiseksi mm. tur-
han byrokratian poistamisella ja viranomaiskäytäntöjen yhtenäistämisellä, vakaan ja 
ennustettavan poliittis-hallinnollisen ympäristön luomisella, julkisen yritysrahoituk-
sen painopisteen siirrolla kaupallistamiseen ja viennin tukemiseen sekä osaamisen 
turvaaminen koulutuksen avulla. Keskeisiksi viranomaistoimenpiteiksi edistää kas-
vua ja työllisyyttä kyselyssä nähtiin:

• Lupakäsittelyjen (mm. ympäristöluvat) nopeuttaminen ja yhdenmukaista-
minen sekä päätöksen teossa tarvittavan ymmärryksen ja asiantuntemuk-
sen lisääminen (mm. jalkautuminen yrityksiin) 

• Kasvua tukevat julkiset hankinnat edistämään ympäristön kannalta kestä-
viä innovatiivisia ratkaisuja
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• Yritystukiprosessien yksinkertaistaminen ja läpinäkyvämmäksi tekeminen

• Uudet rahoitusinstrumentit osaamisen kaupallistamiseen sekä uusien ja in-
novatiivisten teknologioiden viemiseksi kansainvälisille markkinoille

• Julkisen TKI-rahoituksen painopisteen siirtäminen tuotekehityksen sijaan 
kasvun ja kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin mahdollistamiseen

• Pilottimahdollisuuksien tarjoaminen kotimaassa. Erityisesti erilaisten ver-
kostojen sekä alustojen tarjoaminen kokeiluille, joilla voidaan testata rat-
kaisuja todellisessa ympäristössä, todentaa liiketoiminta sekä saada refe-
renssejä mm. yhteistyöhön ja jatkorahoitukseen.  

• Vahvat panostukset jo edellä kuvattujen kriittisten osaamisalojen asiantun-
tijoiden koulutukseen

• Työssä oppimisen tukeminen ja täsmäkoulutus yrityksen tarpeisiin työnan-
tajan tiloissa sekä tähän liittyvät oppisopimusmallit

• Uusien työntekijöiden palkkauskynnyksen alentaminen esimerkiksi työ-
suhteen alkuvaiheen verotusta keventämällä tai uudistamalla työnteon 
joustavuutta estäviä koskevia säännöksiä.

5.2 Työmahdollisuudet vaikeimmin työllistyville

Selvityksessä tarkasteltiin esimerkkinä vaikeimmin työllistyvien työmahdollisuuksis-
ta Kontti-kierrätystavarataloketjua. Kontti on Suomen Punaisen Ristin kierrätystava-
ratalo, joka työllistää pitkään työttömänä olleita yleishyödyllisille yhdistyksille suun-
natun, korkeimman mahdollisen palkkatuen27 keinoin sekä kuntouttavan työtoi-
minnan ja työkokeilujen kautta. Kontti-toimintaa voidaan pitää hyvänä esimerkkinä 
siitä, kuinka kiertotalouden konseptilla on voitu tarttua markkinamahdollisuuksiin 
tavalla, joka sekä tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä että edistää vihreän, 
vastuullisen ja taloudellisen kuluttamisen yleistymistä.

27  Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen rahal-
linen korvaus, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle 
palkkauskustannuksiin kompensoimaan sitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enem-
män aikaa työntekijän työnohjaukseen (TE-palvelut, 2017).
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Kiertotaloudessa, erityisesti kierrätysliiketoiminnassa on työvoimaintensiivisiä ja vä-
hän osaamista vaativia tehtäviä esimerkiksi materiaalin lajitteluun liittyen. Tukityöl-
listämiseen perustuvaa toimintakonseptia voitaisiin hyödyntää myös muissa kierto-
talouden ratkaisuissa lisäämään työvoimaintensiivisen toiminnan kannattavuutta 
ja edistämään pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Työllistämistoiminnan vaikut-
tavuuden parantamisessa työvoiman valinnalla ja työllistämisjakson pituudella on 
Kontti-toiminnan perusteella keskeinen merkitys. Myös työvoimapolitiikan pitkäjän-
teisemmillä linjauksilla, määrärahojen paremmalla ennustettavuudella sekä yhden-
mukaisemmilla ja kokonaisvaltaisemmilla toimintamalleilla (vs. alueelliset ja siilou-
tuneet toimintamallit) voitaisiin työllistämistoiminnan vaikuttavuutta parantaa.

Tukityöllistetyt tekevät Kontissa mm. tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun, kor-
jaukseen, esillepanoon ja myyntiin liittyviä työtehtäviä. Kontin työllistämispalvelut 
on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen, jotka on nimetty työelämä tutuksi, suunni-
telmat todeksi ja kohti uusia haasteita. Ajatuksena on, että osaamisen kehittyessä 
työntekijät voivat edetä yhä haasteellisempiin tehtäviin ja saada yhä enemmän tu-
kea työnhakuun (Punainen Risti, 2017). 

Työelämä tutuksi -työllistämispalvelu on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka 
ovat työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. He tekevät Kontissa lahjoitus-
tavaran alkulajittelua, tekstiilitarkastuksia ja -huoltoa ja muita avustavia työtehtäviä. 
Kontti tarjoaa työllistettäville perehdytyksen ja tuen tehtäviin, pääsyn kaikille työn-
tekijöille yhteisiin koulutuksiin (ensiapu-, asiakaspalvelu- ja turvallisuuskoulutus) se-
kä tukea tulevaisuuden suunnitteluun ja ohjausta muiden mahdollisten palveluiden 
piiriin yhdessä työvoimavirkailijan kanssa. Työllistämispalvelun tavoitteena on, että 
työllistämisjakson päätyttyä työntekijä on toimintakykyinen, hän tuntee työelämän 
pelisäännöt, hänen työelämävalmiudet ovat parantuneet ja hän on saanut uutta 
työkokemusta. (Punainen Risti, 2017)

Suunnitelmat todeksi -työllistämispalvelu on suunnattu henkilöille, joilla on oikeus 
TE-toimiston myöntämään palkkatukeen, alle 25-vuotiaille työttömille nuorille ja 
työkokeilussa oleville henkilöille. Työllistetyt henkilöt tekevät Kontissa tuotteiden 
hinnoittelua ja esillepanoa, asiakaspalvelu- ja kassatehtäviä, kuljetus- ja noutopalve-
lutehtäviä ja siivousta. Kontti tarjoaa perehdytyksen ja kaikille yhteisten koulutusten 
lisäksi tukea työnhakuasioissa (mm. opastuksen CV-netin käyttöön) ja mahdollisuu-
den yksilöllisiin koulutuksiin, esimerkiksi työelämässä vaadittavien passien ja kort-
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tien suorittamiseen tai mahdollisuuden ammattitutkinnon tai osatutkinnon suorit-
tamiseen (esim. myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltaja tai merkonomi). Työllistä-
mispalvelun tavoitteena on, että jakson päätyttyä työntekijän työelämävalmiudet 
ovat oleellisesti parantuneet, hänen osaamisensa on lähellä avoimien työmarkkinoi-
den vaatimuksia, työntekijälle on kertynyt jatkotyöllistymisen kannalta merkittävää 
työkokemusta ja työntekijän itsetuntemus on parantunut. (Punainen Risti, 2017)

Kohti uusia haasteita -työllistämispalvelu on suunnattu henkilöille, joilla on oikeus 
TE-toimiston myöntämään palkkatukeen tai jotka ovat työkokeilussa. Työllistettä-
vät tekevät Kontissa myynti-, asiakaspalvelu- ja kassatehtäviä, tuotteiden hinnoitte-
lua ja esillepanoa sekä kuljetus- ja noutopalvelun tehtäviä. Kontti tarjoaa vastaavia 
perehdytys- ja tukipalveluita kuin Suunnitelmat todeksi-työllistämispalvelussakin ja 
lisäksi tilaisuuksia edelleen sijoitukseen yritykseen. Työllistämispalvelun tavoitteena 
on, että jakson päätyttyä työntekijän valmiudet vastaavat nykypäivän työmarkkinoi-
den vaatimuksia, työntekijälle on kertynyt jatkotyöllistymisen kannalta merkittävää 
työkokemusta ja näiden ansiosta työntekijä siirtyy suoraan avoimille työmarkkinoil-
le tai koulutukseen. (Punainen Risti, 2017)

Kontti hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös TE-toimistojen työllisyyspoliittis-
ta avustusta työllistymisen edistämisen tukitoimiin kuten lyhytkestoiseen ja am-
mattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Tutkintoon voi Kontissa opiskella esim. 
omaehtoisen koulutuksen ja palkkatukityön yhdistelmämallilla, joka on kehitetty 
Konttien ja oppilaitosten yhteistyönä (Huhtala, 2013). Myynnin ammattitutkinnon 
suoritti Kontissa 27 henkilöä vuonna 2015 (SPR, 2016). 

Tukityöllistettyjen määrä on Kontissa vaihdellut siten, että se vuonna 2010 oli 901 
henkilöä, vuonna 2013 oli 1137 henkilöä, vuonna 2014 918 henkilöä, vuonna 2015 
1052 henkilöä (SPR, 2016) ja vuonna 2016 968 henkilöä. Joka viides tukityöllistetyis-
tä työntekijöistä päätyy Kontissa työskentelyn jälkeen muualle kuin työttömäksi, eli 
löytää esimerkiksi töitä tai koulutuspaikan (SPR, 2017). Kontin osuus Punaisen Ristin 
koko työllistämistoiminnasta on ollut keskimäärin noin 60 %. Vuonna 2016 Punai-
sessa Ristissä palkkatuella työllistetyt toimivat pääosin kiertotalouden alalla, esim. 
kirpputoritoiminnassa. 

Tukityöllistettyjen määrä Kontissa riippuu siitä, kuinka paljon tukityöllistettyä työ-
voimaa on mahdollista saada, eli määrärahojen määrästä – ei sinänsä Kontin liiketoi-
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minnan volyymistä. Vastaavasti määrärahojen ennustettavuuden vaikeus on keskei-
nen kasvun este Kontin toiminnassa; yhdistysten palkkatukimallilla tukityöllistetty-
jen määrää ei voida ennustaa, ja uusien toimipaikkojen avaamisen suhteen halu-
taan pysytellä maltillisella riskitasolla ja kattaa toiminta tulorahoituksella. Vaikka 
Konttien liikevaihto onkin kasvanut, on huomioitava, ettei toiminta olisi silti kannat-
tavaa ilman palkkatuella työllistettyjä. Yhdistysten palkkatukimallilla työllistettyjen 
lisäksi Kontti työllistää kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen kautta. 

Työllistämispolitiikan muutoksilla on ollut vaikutuksia myös Kontin toimintaan ja 
sen työllistämistoiminnan vaikuttavuuteen. Työllistämiskokeilun keston lyhenemi-
nen vuodesta kuuteen kuukauteen on lisännyt Konteissa hallinnollisen työn kuor-
maa, kun henkilöstön lisääntyvä vaihtuvuus on lisännyt myös perehdytykseen ja 
muuhun hallintoon liittyvää työtä. 6 kk työllistämisjakso on myös lyhyt sen arvioi-
miseen, kenessä pitkäaikaistyöttömässä on aidosti potentiaalia avoimille työmark-
kinoille. Kontin työllistämisjakson vaikuttavuuteen vaikuttaa olennaisesti myös 
työllistämiseen ohjatun työvoiman laatu, missä saattaa olla suuria eroja alueellisista 
linjauksista johtuen. Kontissa ja muissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä työllistetty 
työvoima on lähtökohtaisesti erilaista verrattuna yksityisissä yrityksissä tukityöllis-
tettyyn työvoimaan ja siten myös työllistämisjakson vaikutus on erilainen.

Kiertotaloudessa, erityisesti kierrätysliiketoiminnassa on työvoimaintensiivisiä ja 
vähän osaamista vaativia tehtäviä esimerkiksi materiaalin lajitteluun liittyen. Tek-
nologisilla ratkaisuilla voidaan esimerkiksi lajittelua tehostaa jossain määrin, mutta 
joissain tehtävissä tarvitaan myös ihmistä – esimerkiksi merkkivaatteiden ja -tava-
roiden erottelussa alemman hintakategorian tuotteista. Vastaavasti kannattavan 
liiketoimintamallin luominen ilman tukityöllistettyä työvoimaa on haasteellista, 
sillä usein kierrätetyn tuotteen hinta ei voi olla yhtä korkea kuin täysin uuden tuot-
teen – erityisesti jos mietitään kirpputori- tai kierrätystavaratalotyyppistä toimintaa, 
jossa ei sinänsä lisätä alkuperäisen tuotteen arvoa (vrt. Globe Hope). Vaihtoehtona 
tukityöllistetylle työvoimalle onkin usein vastaavan työn tekeminen ns. halvemman 
työvoiman maissa. 



79

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA KESTÄVISTÄ RATKAISUISTA

6 Kasvu ja työpaikat lukuina
Luvussa tarkastellaan Tilastokeskuksen biotalouden, cleantechin ja kierto- 
talouden alojen toimialatietojen ja työ- ja elinkeinoministeriön määrittelemän  
cleantech-yrityslistauksen avulla biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden työlli-
syyden ja kasvun kehitystä ja tilannekuvaa sekä tuotetaan arvio työpaikkojen kas-
vu-urasta vuoteen 2020 ja 2025. Lisäksi luvussa tarkastellaan BCK-alojen avoimien 
työpaikkailmoitusten kehitystä julkisessa työnvälityksessä suhtessa työllisyyden 
kehitykseen.

6.1 Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialat

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialojen kehitystä tarkasteltiin Tilas-
tokeskuksen ja Tullin toimialoittaisten liikevaihtoon, viennin arvoon ja henkilöstö 
määriin liittyvien tilastolukujen kehityksen kautta vuosien 2007–2015 ajalta. Selvi-
tykseen valittujen toimialojen ja toimialojen biotalouteen, cleantechiin ja kiertota-
louteen kuuluvan osuuden määrittely on esitetty liitteessä 128. Biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden toimialojen määrittely ei ole yksiselitteistä eikä tehty rajaus 
anna kaikilta osin täydellistä kuvaa biotaloudesta, cleantechistä ja kiertotaloudesta. 
Monien toimijoiden liiketoiminta voi todellisuudessa kohdistua usealle toimialalle 
eivätkä alojen arvoketjut ja verkostot välttämättä noudata perinteisiä toimialara-

28  Mukaan tarkasteluun otettiin 30 kappaletta 2-numerotason tai 3-numerotason toimialoja. Osaan toi-
mialoista otettiin mukaan vain arvioitu BCK-alojen osuus toimialan tiedoista. Lisäksi osa mukaan otetuista 
toimialoista on tilastotarkastelussa yhdistetty suuremmiksi teemakokonaisuuksiksi niin, että tarkasteltavia 
toimialoja/yhdistettyjä toimialoja oli 17 kappaletta.
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jauksia29. Rajauksissa on hyödynnetty esimerkiksi Biotalousstrategiassa ja muissa 
yhteyksissä esitettyjä määritelmiä biotaloudesta, cleantechistä ja kiertotaloudesta.

Kuvassa 12 on biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialojen yhteenlaske-
tun henkilöstömäärän sekä liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2015. Vuonna 2015 
henkilöstömäärä oli noin 253 000 henkilöä, 36 000 henkilöä vähemmän kuin vuon-
na 2007. Liikevaihto toimialoilla oli vuonna 2015 yhteensä 73 miljardia euroa. Alim-
millaan liikevaihto oli 57 miljardia euroa vuonna 2009. Vuosien 2007 ja 2015 välillä 
liikevaihto kasvoi suhteellisesti eniten lääketeollisuudessa ja metsätaloudessa, ja 
absoluuttisesti eniten rakentamisessa, elintarvikkeiden valmistuksessa sekä uusiu-
tuvan energian tuotannossa. Tarkasteluajanjakso sisältää vakavan ja pitkäkestoisen 
taantuman, mikä näkyy tarkasteltujen tekijöiden negatiivisen kehityksen kohdalla 
(vuoden 2008 jälkeen). Henkilöstö määrien kehitys on kuitenkin ainoa, jossa kehitys 
on jatkunut viime vuosiin asti selvästi negatiivisena (lukuun ottamatta vuotta 2011). 

Suhteessa kaikkiin kansantalouden yrityksiin, BCK-alojen henkilöstömäärien osuus 
oli noin 20 % ja liikevaihdon osuus noin 20 %, Verrattaessa BCK-toimialojen ja kan-
santalouden kaikkien toimialojen henkilöstömäärien kehitystä, ovat henkilöstö 
määrät laskeneet BCK-aloilla taantumaa edeltävään tilanteeseen suhteellisesti voi-
makkaammin, kuin mitä kaikissa kansantalouden yrityksissä on tapahtunut (kuvat 
12 ja 13). 

29  Selvitykseen tehty rajaus on kuitenkin tehty mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi niin, että se an-
taa perustellun pohjan toimialojen tarkastelulle.
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Kuva 12. Henkilöstö määrän, liikevaihdon ja viennin arvon kehitys BCK-aloilla (viennin arvon 
osalta mukana vain osa biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialoista)30

Henkilöstö määrä: 289 158 

Henkilöstö määrä: 253 085 

Liikevaihto: 
67,0 miljardia euroa

Liikevaihto: 
73,0 miljardia euroa

Vienti (v. 2008): 
29,9 miljardia euroa

Vienti: 
27,2 miljardia euroa
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Kuva 13. Henkilöstö määrän ja liikevaihdon ja viennin arvon kehitys kansantalouden kaikissa 
yrityksissä31

Henkilöstö määrä: 1 481 868 
Henkilöstö määrä: 1 423 306 

Liikevaihto: 
374,6 miljardia euroa

Liikevaihto: 
380,5 miljardia euroa
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Vienti (v. 2008)
65,6 miljardia 

Vienti 53,9
miljardia euroa

30  Lähde: Yritysten rakenne- ja tilipäätöstiedot, Tilastokeskus sekä Ulkomaankauppatilastot vientitilastot - 
Uljas tietokanta, Tulli.

31  Lähde: Yritysten rakenne- ja tilipäätöstiedot, Tilastokeskus sekä Ulkomaankauppatilastot vientitilastot - 
Uljas tietokanta, Tulli.
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Kuvassa 12 ja 13 on esitetty myös viennin arvon kehitys vuosina 2008–2015. Tätä 
tietoa ei kuitenkaan saatu kaikilta toimialoilta, joten mukana vain osa toimialoista 
(mukana eivät ole lääketeollisuus, vesi, kierrätys ja jätteet sekä uusiutuvaan energi-
an tuotanto). Tarkastelluilla toimialoilla viennin arvo oli vuonna 2015 yhteensä 27,2 
miljardia euroa, 2,7 miljardia pienempi kuin vuonna 2008. Osuus on suhteessa kaik-
kien toimialojen yritysten vientiin merkittävä (n. 50 %). Merkittävimpiä vientialoja 
olivat vuonna 2015 massa- ja paperiteollisuus (9,4 miljardia) sekä muiden koneiden 
ja laitteiden valmistus (7,3 miljardia). Määrällisesti eniten viennin arvoa kasvattanei-
ta toimialoja vuosina 2008–2015 ovat olleet massa- ja paperiteollisuus sekä puutuo-
teteollisuus, metallien jalostus, sähkölaitteiden valmistus sekä muiden koneiden ja 
laitteiden valmistus. Suurimmalla osalla toimialoista on ollut merkittävää vuosittais-
ta vaihtelua viennin arvossa. 

Toimialojen välillä on henkilöstö määrien kehityksessä ollut selviä eroja (kuva 14). Toi-
mialoja, joilla henkilöstömäärä on kasvanut vuosien 2007–2015 välillä, olivat rakenta-
minen, uusiutuvan energian tuotanto, vesi, kierrätys ja jätteet sekä luontomatkailu ja 
suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Näillä toimialoilla oli vuonna 2015 yhteensä noin 
5 000 työpaikka enemmän kuin vuonna 2007. Suhteellisesti henkilöstömäärä vähe-
ni eniten maataloudessa, massa- ja paperiteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja 
metallien jalostuksessa. Kokonaisuutena tarkastelluilla biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden toimialoilla henkilöstömäärä oli vähentynyt 16 000 henkilöllä vuosien 
2010 ja 2015 välillä, josta maatalouden osuus on kaksi kolmasosaa.
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Kuva 14. Henkilöstömäärien kehitys vuosina 2007–2015, toimialat merkitty vuoden 2015 
mukaiseen suuruusjärjestykseen32
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Kuvassa 15 on esitetty eri toimialojen osuus biotalouden, cleantechin ja kiertota-
louden henkilöstömääristä ja kuvassa 16 liikevaihdosta vuonna 2015. Henkilöstö-
määrältään merkittävimpiä toimialoja olivat rakentaminen, maatalous ja elintarvik-
keiden valmistus. Liikevaihdoltaan merkittävimpiä toimialoja massa- ja paperiteolli-
suus, elintarvikkeiden valmistus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus, rakenta-
minen sekä puutuoteteollisuus.

32  Lähde: Yritysten rakenne- ja tilipäätöstiedot, Tilastokeskus
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Kuva 15. Eri toimialojen osuus biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden henkilöstömääristä 
vuonna 201533

Maatalous; 41 813

Elintarvikkeiden 
valmistus; 31 465

Juomien valmistus;
2 917

Metsätalous; 
11 300

Puutuoteteollisuus; 
18 324Massa- ja 

paperiteollisuus; 
20 075

Kemianteollisuus; 
3 521

Lääketeollisuus;
3 968

Rakentaminen; 
45 419

Uusiutuva 
energia/Sähkö ja 

lämpö; 4 231

Vesi, kierrätys ja 
jätteet; 6 823

Metallien jalostus; 
4 880

Sähkölaitteiden 
valmistus; 7 807

Muiden koneiden ja 
laitteiden valmistus; 

21 905

Luontomatkailu; 
18 404

Suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut; 

9 587
Metsästys ja 
kalastus; 647

 

Kuva 16. BCK-toimialojen liikevaihdot ja toimialojen osuudet vuonna 2015 (Tilastokeskuksen 
rakenne- ja tilinpäätöstiedoissa Maatalouden toimialojen liikevaihto on 0 euroa) (Suomen 
virallinen tilasto (SVT) 2016)

Elintarvikkeiden 
valmistus; 

9 762 031 000

Juomien valmistus; 
1 173 680 000

Metsätalous; 
1 886 401 000

Puutuoteteollisuus; 
6 207 980 000

Massa- ja 
paperiteollisuus; 
15 276 890 000

Kemianteollisuus; 
2383845000

Lääketeollisuus; 
1 911 491 000

Rakentaminen; 
8 947 462 000Uusiutuva energia/

Sähkö ja lämpö; 
4 347 768 000

Vesi, kierrätys ja 
jätteet; 

2 491 448 000

Metallien jalostus; 
4 531 793 740

Sähkölaitteiden 
valmistus ; 

2 616 452 000

Muiden koneiden ja 
laitteiden valmistus; 

7 850 352 000

Luontomatkailu; 
2 289 836 000

Suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut; 

1 271 022 000 Metsästys ja kalastus
120 779 000

33  Lähde: Yritysten rakenne- ja tilipäätöstiedot, Tilastokeskus
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Taulukko 5 kokoaa biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialojen liikevaih-
don, henkilöstön ja viennin vuonna 2015.

Taulukko 4. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialojen liikevaihto, henkilöstö ja vienti

Toimiala Mukaan laskettu 
osuus toimialasta

Liikevaihto (v.2015) Henkilöstö (v. 2015, 
lkm, yritysten tilin-
päätöstieto)

Vienti (v.2016, euroa)
Paitsi uusiutuva ener-
gia, joka on viimeisin 
saatu v. 2015 tieto.

Maatalous 1 0 41 813 21 754 075
Elintarvikkeiden valmistus 1 9 762 031 000 31 465 975 918 479
Juomien valmistus 1 1 173 680 000 2 917 104 925 288
Metsätalous 1 1 886 401 000 11 300 30 748 011
Puutuoteteollisuus 1 6 207 980 000 18 324 2 230 249 821
Massa- ja paperiteollisuus 1 15 276 890 000 20 075 9 083 810 185
Kemianteollisuus 0,3 2 383 845 000 3 521 2 794 583 689
Lääketeollisuus 1 1 911 491 000 3 968 n/a
Rakentaminen 0,3 8 947 462 000 45 419 16 188 208
Uusiutuva energia/
Sähkö ja lämpö

Uusituvan energian 
vuosittainen osuus 
energian kokonais-
tuotannosta (36 
% -46 % vuosina 
2012–2016)

4 347 768 000 4 231 83 378 141

Vesi, kierrätys ja jätteet 1 2 491 448 000 6 823 176 759 637
Metallien jalostus 0,38 4 531 793 740 4 880 1 612 649 102
Sähkölaitteiden valmistus 0,5 2 616 452 000 7 807 2 450 646 356
Muiden koneiden ja lait-
teiden valmistus

0,5 7 850 352 000 21 905 6 647 464 743

Luontomatkailu 0,25 2 289 836 000 18 404 2 066 735
Suunnittelu- ja asiantun-
tija-palvelut

0,2 1 271 022 000 9 587 48 318 627

Metsästys ja kalastus 1 120 779 000 647 12 380 522
Yhteensä 73 069 230 740 253 085 26 291 841 618



86

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

6.2 Cleantechin TEM1000-yritykset

TEM1000-yritystä yksityiskohtaisemmin tarkastelemalla on täydennetty kuvaa bio-
talouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja työpaikkojen kehityksestä34. Eri-
tyisesti on kiinnitetty huomiota siihen, miten työllisyys on kokonaisuutena kehitty-
nyt ja mikä on ollut suhde liiketoiminnan kasvun ja työllisyyden kehityksen välillä, 
mihin toimialoihin työllisyys painottuu yritysjoukossa ja mikä on ollut toimialoittai-
nen työllisyyden kehitys sekä minkä kokoluokan yritykseen työllisyys painottuu yri-
tysjoukossa ja mikä on ollut työllisyyden kehitys eri kokoluokan yrityksissä. 

Lisäksi aineistolla suoritettiin ekonometrisia tarkasteluita, joilla selvitettiin 
TEM1000-yritysten liiketoiminnan kasvun ja työllisyyden kehityksen välistä yhteyttä 
ja muodostettiin näihin nojautuen ennuste tulevasta kehityksestä työllisyyden osal-
ta. TEM1000-yritykset ovat kasvaneet jonkin verran tarkasteluajanjaksolla 2006–
2015 ja tästä on seurannut maltillinen työvoiman kasvu (kuva 17). 

Kuva 17. TEM1000-yritysten liikevaihdon ja työllisten määrän kehitys 2006–201535
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34  Kootun yritysjoukon kehitystä ei ole tähän asti seurattu. Osana projektia toteutettiin Asiakastiedon 
toimesta poiminta TEM1000-yritystena tilinpäätöstiedoista ja työllisten kehityksestä 2006 – 2015. Tiedot 
poimittiin kaikista listan yrityksistä, joista ne olivat saatavilla. Pisimmillään aineisto siis käsittää tiedon yri-
tyksen kehityksestä 10 vuoden ajalta, mutta osa yrityksistä on ollut olemassa lyhyemmän aikaa ja/tai lopet-
tanut toimintansa tarkasteluajanjakson aikana.

35  Tietojen lähde tilinpäätöstietojen ja työllisten määrän kehityksen osalta Suomen Asiakastieto Oy
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Työllisten lukumäärä vuonna 2006 TEM1000-yrityksissä oli 42 878 henkilöä ja vuon-
na 2015 49 574 henkilöä. Kasvua työllisten määrässä on siis tapahtunut noin 15 %. 
Samana ajanjaksona yritysten liikevaihto on kasvanut noin 29 %. Näiden lukujen pe-
rusteella 1 %:n liikevaihdon kasvu TEM1000-yritystiksissä johtaa noin 0,5 %:n työlli-
syyden nettokasvuun.

Yritysten työllisyys painottuu vahvasti muutamalle toimialalle. Noin 40 % 
TEM1000-yritysten työvoimasta on työllistynyt muiden koneiden ja laitteiden val-
mistuksen, televiestinnän sekä arkkitehti- ja insinööripalveluiden ja teknisen tes-
tauksen ja analysoinnin toimialoilla toimiviin yrityksiin. Muiden koneiden ja laittei-
den valmistus työllisti yksin vuonna 2015 noin 21 % kaikista työllisistä TEM1000-yri-
tysten joukossa. Kuvassa 18 on työllisyyden määrän muutos toimialoilla vuosina 
2006–2015. 

Kuva 18. TEM1000-yritysten työllisten lukumäärän kehitys toimialoilla vuosina 2006–201536

36  Tietojen lähde tilinpäätöstietojen ja työllisten määrän kehityksen osalta Suomen Asiakastieto Oy
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Kuva 19. TEM1000-yritysten työllisten lukumäärän kehitys yli 1000 henkilöä työllistävillä 
toimialoilla 2006–201537
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Kuva 20. TEM1000-yritysten työllisten lukumäärän prosentuaalinen muutos yli 1000 henkilöä 
työllistävillä toimialoilla 2006–201538
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37  Tietojen lähde tilinpäätöstietojen ja työllisten määrän kehityksen osalta Suomen Asiakastieto Oy

38  Tietojen lähde tilinpäätöstietojen ja työllisten määrän kehityksen osalta Suomen Asiakastieto Oy
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Voimakkainta työllisyyden kasvu on ollut toimialoilla39 43 (Erikoistunut rakennustoi-
minta), 62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta), 22 (Kumi- ja muovi-
tuotteiden valmistus) ja 27 (Sähkölaitteiden valmistus). Vastaavasti eniten työllisten 
määrä on supistunut luokissa 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus), 
46 (Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)), 23 (Mui-
den ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) ja 25 (Metallituotteiden valmistus 
(pl. koneet ja laitteet)). Kolme absoluuttisesti eniten työllisyyttä kasvattanutta toimi-
alaa ovat 27 (Sähkölaitteiden valmistus), 62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liit-
tyvä toiminta) ja 71 (Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi). 
Näitä toimialoja edustavissa yrityksissä työllisyys on lisääntynyt 2006–2015 yhteen-
sä 3444 henkilöllä, eli näitä toimialoja edustavat yritykset ovat vastanneet yli 50 % 
koko TEM1000-yritysten työllisyyden nettokasvusta. 

Toimialatarkastelun ohella TEM1000-yritysten työllisyyden kehitystä on mielenkiin-
toista tarkastella myös kokoluokittain. Kuvassa 21 on TEM1000-yritysten työllistä-
mien noin 50 000 henkilön jakautuminen eri kokoluokkia edustaviin yrityksiin. 

Kuva 21. TEM1000-yritysten työllisten jakautuminen eri kokoluokkaa edustaviin yrityksiin 
vuonna 201540
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39  TOL-luokituksen mukaiset

40  Tietojen lähde tilinpäätöstietojen ja työllisten määrän kehityksen osalta Suomen Asiakastieto Oy
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Vuonna 2015 TEM1000-yritysten työllistämistä henkilöistä noin 64 % työllistyi yli 
250 henkilön yrityksiin ja noin 24 % 50–250 henkilön yrityksiin. Pieniin ja mikroyri-
tyksiin työvoimasta työllistyi noin 12 %. Työllisten lukumäärän kehitys 2006–2015 
on kuvattu kuvassa 20.

Kuva 22. TEM1000-yritysten työllisten kehitys eri kokoluokan yrityksissä 2006–201541
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Pienet, keskisuuret ja suuret yritykset ovat lisänneet työvoimaansa 2006–2015 ab-
soluuttisesti melko saman verran. Mikroyritysten merkitys työllistäjinä on pieni. 
Prosentuaalisesti työllisyyden kasvupotentiaalia on näyttänyt löytyvän erityisesti 
pienistä, 10–50 henkeä työllistävistä yrityksistä. Näissä yrityksissä oli 2015 edelleen 
vain 10 % TEM1000-yitysten kokonaistyövoimasta, mutta kasvu vuodesta 2006 oli 
suhteellisesti voimakkainta ja absoluuttisesti samalla tasolla kuin suuremmilla yri-
tyksillä. Suuret, yli 250 henkeä työllistävät yritykset, ovat lisänneet työvoimaansa 
vain vähän (n. 7 %). 

Yhteenvetona työllisyyden ja työllisyyden kehityksen profiilista TEM1000-yrityksissä 
voidaan nostaa esille seuraavat huomiot:

• TEM1000-yritysten työllisyyden kehitys on ollut maltillista vuosina 2006–
2015. Työllisten nettolisäys on ollut noin 15 % samaan aikaan kun liike-
toiminnan volyymi (liikevaihto) on kasvanut noin 30 %. Vuonna 2015 
TEM1000-yritystä työllistivät noin 50 000 henkilöä. 

41  Tietojen lähde tilinpäätöstietojen ja työllisten määrän kehityksen osalta Suomen Asiakastieto Oy
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• Työvoima on voimakkaasti keskittynyt toimialoittain. Noin 40 % työvoimas-
ta työllistyy kolmelle toimialalle, joita ovat muiden koneiden ja laitteiden 
valmistus, televiestintä sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut ja tekninen tes-
taus ja analysointi ja myös työllisyyden nettokasvusta vuosina 2006–2015 
noin 50 % tapahtui kolmella toimialalla, joita olivat sähkölaitteiden valmis-
tus; ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta; sekä arkkitehti- ja 
insinööripalvelut, tekninen testaus ja analysointi.

• TEM1000-yritysten työllisyys painottuu suuriin yrityksiin. Yli 250 henkeä 
työllistäviä yrityksiä oli aineistossa vuonna 2015 46. Näihin työllistyi sama-
na vuonna noin 31 000 työllistä, eli 64 % kaikista TEM1000-yrityksiin työllis-
tyneistä. 

• Voimakkainta työvoiman kasvu on suhteellisesti ollut 10–50 henkeä työl-
listäneissä pienissä yrityksissä. Myös absoluuttisesti mitattuna työllisyys on 
kasvanut näissä yrityksissä lähes saman verran kuin suurissa yrityksissä. 

• Suuret, yli 250 henkeä työllistävät yritykset, ovat lisänneet työvoimaansa 
maltillisesti (n. 7 %).

Kuvailevan tilastoanalyysin lisäksi TEM1000-yrityksestä muodostettu tilastoaineisto 
mahdollisti työllisyyden kehityksen ekonometrisen analyysin. Keskeinen mielenkiin-
to kohdistui siihen, miten TEM1000-yrityksen liiketoiminnan kasvu heijastuu työvoi-
man nettokysyntään. Aineistolla estimoitiin ns. kiinteiden vaikutusten malleja, joissa 
työllisten määrää (tai sen logaritmimuunnosta) selitettiin vaihtelevalla joukolla se-
littäviä muuttujia. Seuraavassa esitetään tulokset malleista, joissa työllisten määrää 
selitetään liikevaihdolla, jalostusarvolla ja indikaattorimuuttujilla yrityksen kokoluo-
kasta. Liikevaihdon voidaan tulkita vangitsevan paitsi yritysten tuotteiden ja palve-
luiden suoran kysynnän, myös mm. talouden suhdanteiden vaikutuksen. Jalostus-
arvo on mukana, koska voidaan ajatella työvoiman kysynnän riippuvan jalostusas-
teesta ja työvoimavaltaisuudesta, sekä näissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksis-
ta. Yrityksen kokoluokka tulee kontrolloida, koska kasvun dynamiikka on luultavasti 
toisenlaista aloittavassa mikroyrityksessä ja toisaalta vakiintuneessa suuryrityksessä. 
Yrityskohtaiset kiinteät vaikutukset huomioivat estimoinneissa kaikki yli ajan vakio-
na pysyvät erot yritysten välillä. Tällaisia ovat esimerkiksi maantieteellinen alue, toi-
miala, mahdolliset pysyvät erot kulttuureissa ja johdon kyvykkyydessä jne. 

Analyysin pohjalta voidaan todeta, että liikevaihto vaikuttaa tilastollisesti erittäin 
merkitsevällä tavalla työllisyyden kehitykseen sekä koko otoksessa että osaotokses-
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sa (vain vuoden 2010 jälkeiset havainnot). Liikevaihdon 1 %:n kasvu TEM1000-yri-
tyksissä lisää työvoiman kysyntää noin 0,5 %:lla. Tämä on käytännössä sama suh-
de kuin edellä kuvailevassa tarkastelussa, mikä lisää luottamusta tuloksiin. Se, että 
muuttuja saa käytännössä saman kertoimen koko otoksella ja osaotoksella, viittaa 
toisaalta myös siihen, että Cleantech yritysten liiketoiminnan luonteessa ja dynamii-
kassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2010 jälkeen sitä edeltänee-
seen aikaan verrattuna.

Tulosten tulkinta tulevaisuuden näkökulmasta on TEM1000-yritysjoukossa se, että 
näiden yritysten liikevaihdon voidaan olettaa kasvavan seuraavien viiden vuoden 
aikana noin 15 % (nojautuen kehitykseen 2006–2015). Tämä tarkoittaa sitä, että 
työllisyyden voidaan olettaa kasvavan samaan aikaan noin 8 %. 

Henkilöiksi muutettuna tämä tarkoittaa sitä, että jos yritykset työllistivät vuonna 
2015 noin 50 000 henkilöä, vuonna 2020 työllisten määrän voidaan olettaa ole-
van noin 55 000 eli 5 000 henkeä enemmän. Mikäli oletetaan, että yritysten kasvu 
kiihtyy huomattavasti viimeksi kuluneiden 10 vuoden tasolta ja olisi kaksinkertai-
nen pitkän aikavälin trendikasvuun verrattuna, työvoiman kysyntä kasvaisi vuoteen 
2020 mennessä vuoden 2015 tasosta noin 16 %. Henkilöinä tämä tarkoittaisi noin  
8 000 henkilön lisäystä. Vastaavasti kasvun puolittuminen pitkän aikavälin trendi-
kasvusta tarkoittaisi noin 4 % nettotyöllisyyden kasvua, mikä henkilöinä merkitsisi 
vuoteen 2020 mennessä noin 2 500 henkilön lisäystä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työllisyyden nettokasvun potentiaali cleantech- 
liiketoiminnassa (eli TEM1000-yrityksen joukossa) on lähivuosina todennäköisesti 
joitain tuhansia henkilöitä. Vaihteluväli työllisyyden kasvulle vuoteen 2020 mennes-
sä vuoden 2015 tasosta voi olla noin 3000–8000 henkilöä. 

TEM1000-yrityslistauksesta poimittiin erityisesti tarkasteluun vuosien 2010–2015  
aikana 60 eniten henkilöstömäärää kasvattanutta ja 60 eniten henkilöstömäärää 
menettänyttä yritystä. Tarkastelussa haettiin tietoa siitä, painottuvatko nämä yrityk-
set tietyille toimialoille. Kaikkiaan TEM1000-yritykset jakautuvat 61:lle tilastoluokit-
telun alatoimialalle.

Tehdyn tarkastelun mukaan henkilöstömääriä lisänneitä ja vähentäneitä yrityksiä 
oli käytännössä kaikilla toimialoilla. Vuosien 2010–2015 eniten työvoimaa lisänneet 
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60 yritystä edustivat 21 alatoimialaa ja eniten työvoimaa vähentäneet 60 yritystä 24 
alatoimialaa. Suhteellisesti hieman muita vahvemmin työvoimaa lisänneitä yrityksiä 
olivat toimialoittain tarkasteltuna sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmis-
tuksessa, metallituotteiden valmistuksessa (pl. koneet ja laitteet), sähkölaitteiden 
valmistuksessa, pääkonttorien toiminnassa/liikkeenjohdon konsultoinnissa sekä 
arkkitehti- ja insinööripalveluissa. Mikään toimiala ei kuitenkaan selkeästi painot-
tunut eniten henkilöstö määriä kasvattaneiden joukossa suhteessa niiden määrään 
koko yritysjoukossa. 

Yrityksiä, joiden henkilöstömäärä oli kasvanut yli sadalla henkilölla, oli joukossa 
kahdeksan ja ne olivat kaikki eri alatoimialoilta. Näiden kahdeksan yrityksen kasvu 
selitti noin puolet tarkastellun 60 eniten henkilöstömääriä kasvattaneen yritysjou-
kon henkilöstömäärän kasvusta. Näitä alatoimialoja olivat langattoman verkon hal-
linta ja palvelut, raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus, arkkitehti- ja insinööripal-
velut, tekninen testaus ja analysointi, muualla luokittelematon erikoiskoneiden val-
mistus, muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus, mittaus-, testaus- ja navigoin-
tivälineiden ja -laitteiden valmistus, sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus 
sekä asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen. Kyseisiä toimialoja löytyy myös 
eniten henkilöstömääriä menettäneistä yrityksistä.

6.3 Avoimet työpaikkailmoitukset ja työllisyyden kehitys

Työpaikkoja häviää ja uusia syntyy monin verroin enemmän kuin käy ilmi edellä 
läpikäydyistä työllisyyden nettomuutoksista. Työllisyyden nettomuutoksissa näky-
mättömiä, uusia työpaikkoja saattaa syntyä merkittävästikin, jos vanhoja työpaik-
koja samalla häviää. Jotta saadan käsitystä millä toimialoilla uutta työtä on synty-
nyt, työllisyyden kokonaiskehityksen lisäksi onkin tarpeen tarkastella biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden avoimien työpaikkojen kehitystä.  Tätä on tarkasteltu 
julkisen työnvälityksen avoimien työpaikkojen rekisteriaineistojen (vuodet 2010–
2015) pohjalta. Avoimista työpaikoista julkisessa työnvälityksessä arviolta reilut  
40 % on uusia työpaikkoja (Maunu 2015). Loput avoimet työpaikat syntyvät vaihtu-
vuudesta ja poistumasta. Huomioitava on, että uusia työpaikkoja täytetään mer-
kittävissä määrin myös ilman julkista työnvälitystä muita kanavia hyödyntäen ja 
tehty tarkastelu antaa avoimien työpaikkojen kehitykseen vain julkista työnvälitystä 
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koskevan näkökulman.  Selvityksessä on käytetty vuosittaisia toimialoittaisia tietoja 
avoimien työpaikkailmoitusten määristä julkisessa työnvälityksessä42. 

Kokonaisuutena vuonna 2015 avoimia työpaikkailmoituksia oli BCK-toimialoilla yli 
16 700 kappaletta julkisessa työnvälityksessä. Vuonna 2010 yhteenlaskettu koko-
naismäärä oli yli 24 700 kappaletta, eli määrä on oli kahden tarkasteluvuoden välillä 
pudonnut noin 8 000 työpaikkailmoituksella. Vuosina 2010–2015 BCK-toimialoilla 
määrällisesti eniten avoimia työpaikkailmoituksia julkisessa työnvälityksessä on ol-
lut suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa, rakentamisessa, luontomatkailussa sekä 
elintarvikkeiden valmistuksessa ja maataloudessa. Vuoden 2015 osalta kaikista työ-
paikkailmoituksista BCK-toimialojen osuus oli vajaa 7 %. Vuonna 2010 osuus oli yli 
9 %. Osuudet ovat selvästi pienempiä kuin BCK-alojen työpaikkojen osuus kaikista 
työpaikoista (n. 20 %).

Kuvassa 23 on esitetty avoimien työpaikkailmoitusten ja työllisten määrän suh-
teellinen kehitys (vuoden 2010 tasoon verrattuna) biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden toimialoilla sekä kokonaisuutena kaikilla toimialoilla. Biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden toimialojen avointen työpaikkailmoitusten määrä on 
laskenut selvästi vuoden 2010 jälkeen, ja kehitys poikkeaa selvästi muiden alojen 
työpaikkailmoitusten kehityksestä ja toimialojen työllisyyden kehityksestä43. Suh-
teellisesti ja absoluuttisesti suurinta avoimien työpaikkailmoitusten määrän lasku 
on ollut suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa, mikä vastaa lähes 70 % kaikista bio-
talouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen avoimien työpaikkailmoitusten vä-
hentymisestä vuoden 2010 ja 2015 välillä. Samanaikaisesti henkilöstömäärä kysei-
sellä toimialalla on kuitenkin hieman kasvanut. Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelui-
den kaltaisessa toiminnassa erityisasiantuntijuutta vaativia tehtäviä todennäköisesti 
täytetään muilla keinoilla kuin julkisen työnvälityksen kautta. Avoimien työpaikkail-
moitusten määrä on laskenut selvästi myös elintarvikkeiden valmistuksessa, metsä-
taloudessa, puutuoteteollisuudessa, maataloudessa ja luontomatkailussa. 

42  Yhdessä työpaikkailmoituksessa voi olla useampi avoin työpaikka.

43  Verrattaessa avoimien työpaikkailmoitusten ja yritysten henkilöstömäärien kehitystä on huomiotava, 
että tilinpäätöstietojen henkilöstömäärissä henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että yksi 
kokoaikainen työntekijä vastaa yhtä henkilöä, puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi 
puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Avoin työpaikkailmoitus voi olla kokoaikaisen teh-
tävän työpaikkailmoitus tai osa-aikainen työpaikkailmoitus. Henkilöstömäärät ja avoimien työpaikkilmo-
tusten määrätiedot eivät siis ole täysin vertailukelpoisia toistensa kanssa. Tämä voi osittain selittää näiden 
erityyppistä kehitystä. 
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Kuva 23. Avoimien työpaikkailmoitusten määrien ja työllisten määrien suhteellinen kehitys 
BCK-toimialoilla ja kaikilla toimialoilla vuosina 2010–2015 (2010 = 0)44
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Kuvassa 24 on verrattu toimialoittain kahden vertailuajankohdan, vuosien 2010–
2012 ja 2013–2015 välillä, miten avoimien työpaikkailmoitusten määrä julkisessa 
työnvälityksessä ja yritysten henkilöstömäärä on kehittynyt. Avoimien työpaikkail-
moitusten määrä ja yritysten henkilöstömäärä on kasvanut samanaikaisesti vain yh-
dellä toimialalla (vesi, kierrätys ja jätteet). Kahdella toimialalla avoimien työpaikkail-
moitusten määrä on kasvanut, samalla kun yritysten henkilöstömäärä on pienen-
tynyt. Julkisen työnvälityksen kautta ei avoimia työpaikkoja näillä toimialoilla ole 
ilmeisesti pystytty täyttämään tehokkaasti. Tämä voi johtua mm. siitä, että työnhaki-
joiden osaaminen ei kohtaa työtehtävien osaamisvaatimuksien kanssa. Kyse voi olla 
toimialojen murrostilanteista, joissa osaavaa työvoimaa uuden tyyppisiin työtehtä-
viin on haasteellista löytää.  

Yritysten henkilöstömäärä on kasvanut viidellä toimialalla, joissa samalla avoimi-
en työpaikkailmoitusten määrä on vähentynyt. Näillä toimialoilla työpaikkoja on 

44  Lähde: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineistot vuodet 2010-
2016. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
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todennäköisesti täytetty muilla tavoin, kuin julkisen työnvälityksen kautta. Suurim-
massa osassa toimialoja avoimien työpaikkailmoitusten määrät ovat laskeneet sa-
malla, kun myös henkilöstömäärä on pienentynyt.   

Kuva 24. BCK-toimialoittain yritysten henkilöstömäärien ja julkisen työnvälityksen avointen 
työpaikkailmoitusten määrien suhteellisen kehityksen vertailu ajanjaksojen 2010–2012 ja 
2013–2015 välillä45
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Aiemmin tehtyihin tutkimuksiin perustuen voidaan esittää arvioita täysin uusien 
avoimien työpaikkailmoitusten nettomäärästä kokonaisuutena (julkinen työnvälitys 
+ muut työnvälityksen kanavat), kun tiedetään että julkisen työnvälityksen markki-

45  Lähde: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineistot vuodet 2010-
2016. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
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naosuus on noin 40–60 % avoimista työpaikoista (43 % vuonna 2015) ja julkisessa 
työnvälityksessä n. 40 % avoimista työpaikoista on täysin uusia työpaikkoja. Tämän 
perusteella täysin uusia työpaikkoja koskevia työpaikkailmoituksia olisi työmarkki-
noilla kokonaisuudessaan BCK-aloilla noin 16 000 kappaletta vuoden 2015 tietoihin 
perustuen. 

6.4 Yhteenvetoa tilastotarkastelusta ja tulevaisuuden 
kehityskuva

Tarkasteluun otettujen biotalouteen, cleantechiin ja kiertotalouteen liittyvien toi-
mialojen työllisyyden kehitys on viime vuosien aikana ollut pääosin negatiivista. 
Selkeimmin työllisyyden negatiivinen kehitys näkyy erityisesti alkutuotannossa 
maataloudessa. Huomioitava kuitenkin on, että toimialatasoisen tarkastelun taakse 
piiloutuu alatoimialoja, joissa työllisyyden kehitys on ollut kasvavaa. Esimerkkejä 
henkilöstömääriä kasvaneista alatoimialoista vuosien 2010 ja 2015 välillä olivat mm. 
elintarvikkeiden valmistus, rakentaminen, luontomatkailu ja suunnittelu- ja asian-
tuntijapalvelut, vesi kierrätys jätteet ja uusiutuvan energian tuotanto. BCK-aloilla on 
siis tapahtunut rakenteellisia muutoksia ja uudistumista, jossa tietointensiivisem-
pien alojen osuus työllisyydessä korostuu ja alkutuotannon osuus vähenee. Osittain 
rakenteiden muutoksista kertoo myös se, että alojen liikevaihto on kasvanut selvästi 
nopeammin kuin työllisyys.

Yritysten tarkempi tarkastelu TEM1000-yrityslistaa hyödyntäen osoitti, että työllisyy-
den kehitys on ollut yrityksissä maltillista (noin 15 % vuosina 2006–2015). Työvoi-
man kasvu on ollut suurien yritysten lisäksi määrällisesti merkittävää 10-50 hengen 
pk-yrityksissä. Lisäksi työvoiman kysyntä on kyseisessä aineistossa keskittynyt tiet-
tyihin toimialoihin, joita olivat sähkölaitteiden valmistus, ohjelmistot ja konsultointi 
sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut, tekninen testaus ja analysointi. Tarkastelujen 
pohjalta liikevaihdon 1 % kasvu TEM1000-yrityksissä, lisäsi työvoiman kysyntää noin 
0,5 %. Tämän pohjalta laadittujen arvioiden perusteella TEM1000-yritysten työllisyy-
den kasvu-ura vuoteen 2020 mennessä on 3 000–8 000 henkilön lisäys nykyiseen 
noin 50 000 henkilöön.
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Merkittävä havainto avoimien työpaikkojen tarkastelusta on, että BCK-alojen avoi-
mien työpaikkailmoitusten määrät ovat julkisessa työnvälityksessä vähentyneet 
selvästi viimeisten vuosien aikana, ja suhteellisesti työpaikkailmoitusten määrien 
lasku on selvästi vahvempaa, kuin BCK-alojen työpaikkojen määrän laskeva kehitys. 
Tämä selittyy erityisesti suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen avoimien työpaikkail-
moitusten määrillä, jossa lasku on ollut selkeintä ja selittää suurintaa osaa työpaik-
kailmoitusten vähenemisestä. Kyseisellä toimialalla työllisyys on kuitenkin saman-
aikaisesti kasvanut. Taustalla kehityksessä on todennäköisesti se, että työpaikkoja 
täytetään toimialalla muita kanavia pitkin entistä vahvemmin ja julkisesta työnväli-
tyksestä ei koeta löytyvän ratkaisuja alan osaamistarpeisiin. 

Tehtyjen tilastotarkastelujen pohjalta selvityksessä toteutettiin skenaariotarkas-
telua siitä, miten biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialojen työlli-
syys kehittyy kokonaisuutena vuoteen 2020 ja 2025. Ennusteissa on hyödynnetty 
TEM1000-yrityslistauksen tilastollisen analysoinnin tuloksia, josta on saatu tietoa 
cleantechin ja osittain myös biotalouteen ja kiertotalouteen kytkeytyvien yritysten 
liikevaihdon ja henkilöstö määrien kasvun yhteydestä. Määrällisen kasvunäkymän 
osalta tarkasteltiin realistista, maltillista ja pessimististä kasvunäkymää vuoteen 
2020 ja 2025. Ennusteet on tehty selvitykseen määritellyille biotalouden, cleantech-
in ja kiertotalouden toimialojen henkilöstömäärien tiedoille.

Skenaarioita muodostettiin kolme:

1. Optimistinen kasvunäkymä: TEM 1000 aineiston analyysin pohjalta tehty 
oletus toimiala-aineistoon, että mikäli toimialoittain liikevaihto kasvaa kes-
kimääräisesti 15 % vuoteen 2020, samalla työllisyys kasvaa 8 % vuodesta 
2015. 

2. Maltillinen kasvunäkymä: TEM 1000 aineiston analyysin pohjalta otet-
tu oletus toimiala-aineistoon, että mikäli toimialoittain liikevaihto kasvaa 
keskimääräisesti 8 % vuoteen 2020, samalla työllisyys kasvaa 4 % vuodesta 
2015.

3. Pessimistinen näkymä: Työllisyyden kehitys jatkuu samalla keskimääräisellä 
vuosittaisella kasvu-uralla toimialoittain, kuin vuosina 2010–2015.
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Kuva 25. Kasvuskenaario työllisyydenkehityksestä BCK-toimialoilla yhteensä
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Muodostetulla positiivisimmalla kasvunäkymällä ja sen oletuksilla työllisyyden 
kehitysskenaario tuottaa biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialoilla 
noin 20 000 henkilöstömäärän lisäyksen vuoteen 2020 mennessä, jolloin kokonais-
työllisyys kasvaisi nykyisestä 253 000 henkilöstä 273 000 henkilöön. Vuoteen 2025 
mennessä tämä kehitys tarkoittaisi, että henkilöstö määrä olisi 293 000. Vastaavasti 
maltillisen kasvunäkymän oletusten mukaisesti työllisyys kasvaisi 10 000 henkilöllä 
vuoteen 2020 mennessä, jolloin henkilöstö määrä olisi 263 000 henkilöä ja vuonna 
2025 henkilöstö määrä olisi 273 000. Negatiivinen kasvunäkymä huomioi vain to-
teutuneen keskimääräisen kehityksen vuosilta 2010–2015, jolloin henkilöstö määrä 
laskisi vuoteen 2020 toimialoilla noin 16 000 henkilöllä 237 000 henkilöön. Vuoteen 
2025 mennessä henkilöstön määrä olisi 221 000.  

Seuraavassa (taulukko 6) on esitetty myös luvut henkilöstömäärältään merkittä-
vimpien toimialojen (pl. maatalous) suhteen samoilla oletuksilla, kuin edellä esite-
tyssä kaikkia biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialoja koskevassa tar-
kastelussa vuoteen 2020. Tehtyjen oletusten mukaisesti vuoteen 2020 mennessä 
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näillä toimialoilla henkilöstömäärien lisäys on korkeimmillaan muutamia tuhansia 
henkilöitä.

Taulukko 5. Skenaariotarkastelua henkilöstö määrältään merkittävimpien toimialojen kohdalla

Toimiala Keski-määräinen työllisyy-
den kehitys 2010-2015 toi-
mialalla

4 % työllisyyden kasvu 8 % työllisyyden kasvu

Muutos v. 
2020 hen-
kilöstö- 
määrässä 
suhteessa v. 
2015

Henkilöstö 
määrä 
v.2020

Muutos v. 
2020 hen-
kilöstö- 
määrässä 
suhteessa v. 
2015

Henkilöstö 
määrä 
v.2020

Muutos v. 
2020 hen-
kilöstö- 
määrässä 
suhteessa v. 
2015

Henkilöstö 
määrä 
v.2020

Elintarvikkeiden valmistus 
(henkilöstömäärä v. 2015 
= 31 500)

+ 2400 33900 + 1300 32700 + 2500 34000

Massa- ja paperiteollisuus
(henkilöstömäärä v. 2015 
= 20 000)

-3900 16100 + 800 20900 + 1600 21700

Rakentaminen
(henkilöstömäärä v. 2015 
= 45 400)

+ 1200 46600 + 1800 47200 + 3600 49100

Muiden koneiden ja lait-
teiden valmistus
(henkilöstömäärä v. 2015 
= 21 900)

-100 21800 + 900 22800 + 1800 23700

 
Kokonaisuutena tilastollisten tarkastelujen perusteella ei noussut esiin merkke-
jä siitä, että työllisten määrä olisi lähivuosien aikana kasvamassa poikkeuksellisen 
merkittävästi biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimialoilla ja yrityksis-
sä suhteessa nykytilanteeseen. Todennäköistä on, että kasvu on maltillista tietyillä 
toimialoilla ja yrityksissä, kun taas osassa toimialoista ja yrityksistä työllisten määrä 
vähenee myös jatkossa. Selkeimmin suhteellista kasvua ja työllisyyden lisääntymistä 
nykytilanteeseen verrattuna voidaan havaita toimialojen sisällä yksittäisten yritys-
ten ja biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden spesifien teema-alojen kohdalla. 
Erityisesti cleantechiin uutta kasvua syntyy juuri niille toimialoille, joiden tarkastelu 
toimialatasoisten tilastojen kautta on hankalinta. Näitä ovat mm. toimialoja läpileik-
kaavat teemat, kuten teknologiat, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä digitali-
saatiota hyödyntävä palveluliiketoiminta.
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Haasteena tilastolliselle tarkastelulle oli, että biotalouden, cleantechin ja kiertota-
louden määrittely ei ole yksiselitteistä ja tarkkoihin rajauksiin perustuvia tilastoja 
laajasta ja toisiaan läpileikkaavasta BCK-alojen kokonaisuudesta ei ole käytettävis-
sä. Uudet työpaikat syntyvät läpileikkaavasti eri toimialoille sekä arvoketjuihin ja 
-verkkoihin, jotka eivät noudata perinteisiä toimialarajauksia. Hyödynnetyt toimiala-
tilastot kuvaavatkin toimialojen kehitystä laajemmin kuin vain biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden osalta. Tämä on huomioitava erityisesti niiden toimialojen 
kohdalla, joita ei kokonaisuudessaan lueta kuuluvaksi biotalouteen, cleantechiin ja 
kiertotalouteen. TEM1000-yrityslistauksen osalta vain osa mukana olevien yritysten 
liiketoiminnasta voidaan lukea biotalouteen, cleantechiin ja kiertotalouteen kuu-
luvaksi eikä yritystasoisella tilinpäätöstiedolla päästä käsiksi yksiselitteisesti biota-
louden, cleantechin ja kiertotalouden liiketoimintaan. Selvityksen rajauksilla tehty 
tarkastelu onkin yksi tulkinta biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kehitykses-
tä ja yksityiskohtaisempi analyysi vaatisi nykyistä tarkempaa yritystason tarkastelua 
ja seurantaa.  
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7 Politiikkatoimien mahdollisuudet
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kansainvälisen kasvun mahdollista-
jia, rajoitteita ja politiikkatoimia on käyty läpi useissa viimeaikaisissa selvityksissä. 
Esimerkkejä ovat Valtioneuvoston kanslian vuonna 2016 julkaisema Biotalous ja 
cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset (Antikai-
nen ym. 2016) ja vuonna 2017 julkaisema Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamal-
lit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä (Rinne ym. 2017), Sitran vuonna 
2016 julkaisema tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 (Sitra 2016) sekä syksyllä 2017 
valmistuva selvitys Tekesin Cleantech-ohjelmien vaikuttavuudesta. Myös erilaisia 
työvoimapoliittisia selvityksiä on tehty, muttei niinkään erityisesti näille aloille. Tässä 
luvussa esiin nostetut näkemykset politiikkatoimien ja niiden kehittämisen mahdol-
lisuuksiin perustuvat näihin selvityksiin, tämän selvityksen aineistoon, asiantuntija-
näkemykseen ja keskusteluihin selvityksen ohjausryhmän kanssa. 

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja työllisyyden mahdollisuudet 
ja haasteet ovat pitkälti samoja kuin koko suomalaisen yrityskentän. Julkisten toi-
mijoiden ja politiikkatoimien roolina on luoda suotuisat olosuhteet ja edellytykset 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvulle ja työllisyydelle. Houkutteleva 
liiketoimintaympäristö kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaa ja investoimaan 
kasvuun. Kilpailukykyinen toimintaympäristö houkuttelee osaajia ja kasvuun tarvit-
tavaa pääomaa. Julkisten toimijoiden käytössä ovat kasvua ja työvoiman kysyntää, 
työvoiman tarjontaa sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa edistävät toimet (esi-
merkiksi yritys- ja innovaatiorahoitus, verotus, normit, koulutus ja osaamisen edistä-
minen, työnvälitys jne.). 

Alla on käyty tarkemmin läpi julkisen hallinnon ja politiikkatoimien mahdollisuuk-
sia biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja työpaikkojen dynamiikan 
kannalta keskeisissä kysymyksissä. On huomattava, että monien politiikkatoimien 
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vaikutukset ovat moniulotteisia, eikä niiden yksiselitteisiä vaikutuksia kokonaisuute-
na ole helppo arvioida. 

7.1 Kansainvälisen kysynnän luominen

Kansainvälisiä markkinoita suomalaisten yritysten tarjoamille palveluille, tuotteille 
ja ratkaisuille ei niinkään rajoita potentiaalisten markkinoiden koko kuin se, mikä on 
yritysten tarjoamien ratkaisujen kilpailukyky ja houkuttelevuus vaihtoehtoihin näh-
den sekä miten suomalaisyritykset pääsevät mukaan asiakkaiden arvoverkkoihin. 
Vastuu tästä on ensisijaisesti yrityksillä itsellään, mutta julkinen sektori voi toimil-
laan luoda edellytyksiä suomalaisyritysten ratkaisujen ja osaamisen kansainvälisen 
kysynnän vahvistamiselle. 

Kotimarkkinoiden luominen Suomessa on keskeistä sekä yritysten liiketoiminnan ja 
kasvun edellytysten kehittymiselle että myös Suomen kansainväliselle uskottavuu-
delle ja brändille puhtaiden ratkaisujen maana46. Monen suomalaisyrityksen asiak-
kaat ovat kuitenkin suoraan kansainvälisissä arvoverkoissa ja ekosysteemeissä, ja 
kansainvälisen kasvun näkökulmasta yritysten asema kansainvälisesti onkin kriitti-
sempää kuin asema kotimarkkinoilla.

Kuvaan 26 on koottu ja taulukossa 7 käyty tarkemmin läpi tämän selvityksen aineis-
ton, muun julkisen materiaalin ja asiantuntijanäkemyksen pohjalta sitä, miten suo-
malaisyritysten biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden palvelujen, tuotteiden ja 
ratkaisujen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta voidaan vahvistaa kansainvälisesti47. 
Vaikka näillä aloilla on joitakin erityisiä kysymyksiä, on julkisen sektorin näkökul-
masta kyse pitkälti samanlaisesta edellytysten vahvistamisesta kuin muillakin aloilla. 

46  Vertaa esim. Tanskan vahva sitoutuminen fossiilivapaaseen talouteen (State of Green) ja sen tuoma 
kiinnostavuus ja brändihyöty myös tanskalaisille yrityksille.

47  Kansainvälisen kysynnän luomisen analysoinnissa on hyödynnetty erityisesti case-esimerkkejä, hank-
keen sidosryhmätilaisuuksia, toimialakohtaisia tarkasteluja sekä haastatteluista ja kyselystä esiin nousseita 
näkökohtia sekä asiantuntijanäkemystä. Lisäksi on hyödynnetty Tekesin Cleantech-ohjelmien arvioinnin ja 
TEM:lle aiemmin toteutetun uusien liiketoimintamallien tarkastelun materiaalia. sekä muita aihetta sivua-
via selvityksiä ja tutkimuksia.  
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Kuva 26. Keinoja biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden palveluiden ja tuotteiden 
kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden vahvistamiseksi

Yritysten tarjoamien ratkaisujen kilpailukyky 
ja houkuttelevuus

Houkuttelevien liiketoimintamallien 
rakentaminen

Asiakaslähtöisen arvonluonnin 
vahvistaminen

Markkinoita avaavien kokeilujen 
mahdollistaminen

Markkinoiden luominen politiikalla, 
lainsäädännöllä ja standardoinnilla 

Suomalaisyritysten pääsy mukaan 
asiakkaiden arvoverkkoihin

Julkisten toimijoiden kaansainvälisten 
kumppanuuksien hyödyntäminen

Asiakaslähtöisen innovaatiotoiminnan 
vahvistaminen

Uudenlaisten tapojen tarjoaminen 
asiakkaiden tavoittamiseen

Nopea kysyntään vastaaminen

Yritysten uskottavuuden vahvistaminenVaihtoehtojen hintaan vaikuttaminen

Taulukko 6. Keinoja biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden palveluiden ja tuotteiden kilpai-
lukyvyn ja houkuttelevuuden vahvistamiseksi

YRITYSTEN TARJOAMIEN RATKAISUJEN KILPAILUKYKY JA HOUKUTTELEVUUS 

Mitä tämä tarkoittaa Mitä julkiset toimijat voivat tehdä

Asiakaslähtöisen 
arvonluonnin vah-
vistaminen

Asiakaslähtöisyyttä korostettava kaikessa liiketoi-
minnan ja ratkaisujen kehityksessä.
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilla 
tämä tarkoittaa esimerkiksi entistä vahvempaa pal-
veluliiketoiminnan tai kokonaisratkaisujen tuomista 
osaksi asiakastarjoamaa.
Osatoimitusten tai yksittäisten teknologiaratkaisu-
jen sijaan as a service -mallit, muiden teknologiatoi-
mittajien tarjoamasta kootut kokonaisjärjestelmä-
toimitukset tai huollon ja kunnossapidon sisältä-
vät asiakassopimukset voivat olla kilpailukykyisiä ja 
houkuttelevia. 

Vastuu asiakaslähtöisen arvonluonnin 
vahvistamisesta on ensisijaisesti yri-
tyksillä, mutta julkiset toimijat voivat 
korostaa näkökulmaa kaikessa yritys- 
ja innovaatiopolitiikassa.
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Houkuttelevien lii-
ketoimintamallien 
rakentaminen

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvu-
mahdollisuuksia on syntymässä uusien, perinteistä 
toimintaa disruptoivien ja asiakkaan näkökulmasta 
houkuttelevien liiketoimintamallien ja arvonluonti-
tapojen kautta.
Esimerkiksi palvelu tai investointi voidaan maksaa 
ratkaisun käyttöönotosta tulevilla säästöillä (esim. 
kiinteistöjen energiatehokkuus), jolloin palvelun ja 
investoinnin rahoitus on asiakkaalle yksinkertaista. 
Kansainväliselle kasvulle keskeistä on myös liiketoi-
mintamallien skaalattavuus. Digitalisaatiota hyödyn-
tävillä liiketoimintamalleilla on tähän usein mittavaa 
laitteidenvalmistustoimintaa tai henkilöresursseja 
vaativia liiketoimintamalleja paremmat edellytykset. 

Vastuu ensisijaisesti yrityksillä, mutta 
julkiset toimijat voivat korostaa liike-
toimintakehityksen merkitystä kaikes-
sa innovaatio- ja yritysrahoituksessa. 
Lisäksi uusien liiketoimintamallien 
hyödyntämisen esteiden purkaminen. 
Esteet voivat liittyä esimerkiksi datan 
omistajuuteen, hyödynnettävyyteen 
ja rajapintoihin* liittyviin kysymyksiin, 
jätteiden määrittelyyn, liiketoiminta-
mallien hyödyntämisen vaatimaan inf-
rastruktuuriin sekä ratkaisuvalintoja 
ohjaaviin tukiin.
Lisäksi monipuolisten ja kansainväli-
seen kasvuun rohkaisevien kasvu- ja 
menestystarinoiden esiin tuominen 
julkisten toimijoiden viestinnässä. 

Markkinoita avaa-
vien kokeilujen 
mahdollistaminen 

Markkinoita avaavia kokeiluja (pilotoinnit, demonst-
roinnit, testbedit) pidetty biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden alueilla erittäin merkittävinä. 
Tutkimus osoittaa, että esimerkiksi energiateknolo-
gioiden ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehityksel-
le demonstrointien ja referenssien mahdollistami-
nen Suomessa on luonut merkittäviä kansainvälisiä 
kasvuedellytyksiä alan ratkaisutoimittajille (Luoma 
ym. 2015). 
Markkinoita avaavat kokeilut, testbedit ja referens-
sit Suomessa mahdollistavat uusien ratkaisujen toi-
mivuuden osoittamisen ja ovat omiaan herättämään 
kansainvälistä kiinnostusta suomalaiseen osaami-
seen ja toimintaympäristöön. 
Syytä kuitenkin hyödyntää esim. digitalisaation tar-
joamia mahdollisuuksia ja palvelumuotoilun keinoja 
entistä sujuvampaan markkinoiden avaamiseen ko-
keilujen kautta. Kokeilujen mittaluokan ei biotalou-
den, cleantechin ja kiertotaloudenkaan alueilla tar-
vitse olla aina lähtökohtaisesti suuri.

Eri mittaluokan markkinoita avaavien 
kokeilujen, testbedin ja referenssien 
mahdollistaminen Suomessa julkisia 
hankintoja**, PPP-kumppanuuksia, 
tutkimuslaitosten ja muiden julkisten 
toimijoiden infrastruktuuria, yritys- ja 
innovaatiorahoitusta ja muita instru-
mentteja hyödyntämällä ja yhdistä-
mällä sekä lainsäädäntöä kehittämällä.
Innovaatio- ja yritysrahoituksen li-
säksi esimerkiksi ympäristö-, maa- ja 
metsätalouteen sekä aluekehitykseen 
liittyvän rahoituksen hyödyntäminen 
kokeiluihin liittyvän riskin rahoitta-
misessa.
Autonomisen meriliikenteen eteen 
Suomessa tehty julkisten toimijoi-
den ja yritysekosysteemin yhteistyö 
ja toimenpiteet esimerkiksi myös bio-
talouden, cleantechin ja kiertotalou-
den aloille.
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Markkinoiden luo-
minen politiikalla, 
lainsäädännöllä ja 
standardoinnilla 

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden osalta vai-
kuttaminen kansainväliseen politiikkaan, lainsäädän-
tökehitykseen ja standardointiin keskeinen tapa sekä 
vaikuttaa markkinoiden syntymiseen että ymmärtää 
markkinoiden kehitystä. 
Näiden lisäksi esimerkiksi hankintaketjujen vastuulli-
suutta ja kestävyyttä arvioivien vapaaehtoisten kan-
sainvälisten järjestelmien alueilla ratkaistaan esimer-
kiksi ratkaisujen hyväksyttävyyteen liittyviä kysy-
myksiä (Suomelle kriittisiä esimerkiksi puun, metsien 
ja muiden biomassalähteiden käytön hyväksyttävyys 
eri käyttökohteissa). 
Keskeistä on myös ymmärtää ne yhteiskunnalliset ja 
infrastruktuuriin liittyvät laajemmat päätökset (esim. 
aluesuunnittelu ja kaavoitus, energia- tai liikkumis-
muotojen tukipolitiikka, verotus), joilla on merkitystä 
uusien ratkaisujen käyttöönottoon ja markkinoiden 
syntymiseen. 

Kotimaisen ja kansainvälisen markki-
nan luominen biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden ratkaisuil-
le vaikuttamalla erityisesti valituissa 
suomalaisten yritysten näkökulmasta 
kriittisissä kysymyksissä politiikkaan, 
lainsäädäntöön, standardointiin ja va-
paaehtoisiin kansainvälisiin järjestel-
miin yhdessä yritysten kanssa. 
Todennäköisesti vaikuttavinta tehdä 
yhdessä samassa tilanteessa olevien 
muiden toimijoiden ja maiden kanssa.
Globaalin esimerkin näyttäminen 
vastuullisuudessa kestävään kasvuun 
pohjautuvan politiikan ja lainsäädän-
nön kehittämiseksi ja näiden heijasta-
minen kansainvälisiin ilmasto- ja ym-
päristösopimuksiin.

Vaihtoehtojen hin-
taan vaikuttaminen

Alhainen öljyn ja epäorgaanisen fosforin hinta on hi-
dastanut uusien biopohjaisten tuotteiden markki-
noille tuloa, mikä on vaikuttanut myös näihin liitty-
vien teknologiainvestointien määrään ja sitä kautta 
myös teknologioiden kysyntään. 
Kiertotalouden merkittävänä ajurina ovat puolestaan 
olleet jätteisiin liittyvien kustannusten kasvaminen 
mm. lainsäädännön rajoitteiden kautta. 

Vaikuttaminen kansainväliseen poli-
tiikkaan ja lainsäädäntökehitykseen 
vaikuttaa myös biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden ratkaisujen 
houkuttelevuuteen vaihtoehtoihin ja 
niiden kustannuksiin nähden ja voi olla 
kriittistä ratkaisujen pääsyyn mark-
kinoille. 
Elinkaarikustannusten korostaminen 
ja ympäristövaikutusten arvottaminen 
vaihtoehtojen tarkastelussa on yksi 
mahdollisuus korostaa biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden ratkaisu-
jen hyötyjä. 
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SUOMALAISYRITYSTEN PÄÄSY MUKAAN ASIAKKAIDEN ARVOVERKKOIHIN

Mitä tämä tarkoittaa Mitä julkiset toimijat voivat tehdä

Asiakaslähtöisen in-
novaatiotoiminnan 
vahvistaminen 

Asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta eli palveluiden, 
tuotteiden ja liiketoimintamallien kehittäminen tii-
viissä yhteistyössä kansainvälisten asiakkaiden kans-
sa (katso myös asiakaslähtöisen arvonluonnin vah-
vistaminen) integroi suomalaisyritykset asiakkaiden 
arvoverkkoihin jo liiketoiminnan kehitysvaiheessa. 
Läsnäolo markkinoilla synnyttää kiinnostusta suo-
malaiseen osaamiseen ja mahdollistaa proaktiivisen 
asiakastarpeiden tunnistamisen.  

Asiakkaan kanssa yhdessä tapahtuvan 
innovaatiotoiminnan mahdollistami-
nen, vahvistamisen ja rahoittaminen 
(myös asiakkaan riskin rahoittaminen) 
esimerkiksi innovaatio- ja yritysrahoi-
tuksella. 
Uudenlaisten, asiakasta lähellä olevien 
tapojen tuominen asiakkaan kanssa 
tapahtuvien yhteishankkeiden rahoit-
tamiseen. Esimerkkinä Tanskan Market 
Development Fund (Danish Business 
Authority 2017), josta tanskalaiset 
yritykset yhdessä potentiaalisten 
loppukäyttäjien kanssa voivat saada 
rahoitusta innovatiivisten ratkaisu-
jen testaamiseen ja käyttöönottoon 
markkinalla, ja Danish Cleantech Hub 
(DI 2017) läsnäoloon keskeisillä mark-
kinoilla. 

Julkisten toimijoi-
den kansainvälis-
ten kumppanuuksin 
hyödyntäminen

Monissa maissa julkiset toimijat vievät kaupallista 
osaamista ulkomaille huomattavasti määrätietoi-
semmin kuin Suomessa ja liiketoimintahyötyjä tavoi-
tellaan tasavertaisesti yleishyödyllisten tavoitteiden 
rinnalla esimerkiksi kehitysyhteistyössä. 

Julkisten toimijoiden määrätietoinen 
suomalaisen osaamisen markkinointi 
kaikissa mahdollisissa yhteyksissä.
Uusien kumppanuuksia tukevien toi-
mintatapojen ottaminen käyttöön. 
Hollannin Sustainable Water Fund on 
esimerkki siitä, miten kehitysyhteis-
työn puitteissa rahoitetaan tarjous-
ten valmistelua ja samalla synnyte-
tään konsortioita, joilla luodaan vahva 
kytkös kohdemaahan (Netherlands 
Enterprise Agency 2017, Rinne ym. 
2017).

Uudenlaisten ta-
pojen tarjoaminen 
asiakkaiden tavoit-
tamiseen

Monipuoliset ja konkreettiset tavat potentiaalisten ja 
relevanttien asiakkaiden tunnistamiseen ja tavoitta-
miseen voivat avata yrityksille uusia asiakkuuksia ja 
markkinoita.  
Edellä mainittujen asiakaslähtöisen innovaatiotoi-
minnan rahoituksen ja julkisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien lisäksi näitä voivat olla esimerkiksi 
suomalaisen osaamisen hyödyntäminen kansainvälis-
ten kehityspankkien rahoittamissa hankkeissa.

Konkreettiset toimet relevanttien asia-
kaskontaktien ja myyntiliidien avaami-
seksi suomalaisyrityksille.
Norwegian Energy Partners (2017) on 
esimerkki julkisten ja yksityisten toi-
mijoiden kumppanuudesta maan ener-
giasektorin edistämiseksi maailmalla 
ja laadukkaan asiakasymmärrystä kas-
vattavan business intelligence -tiedon 
tarjoamiseksi yrityksille. 
Vrt. Business Finland –kehitys 
Suomessa.



108

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

Nopea kysyntään 
vastaaminen

Moniin biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
markkinamahdollisuuksiin on tartuttava entistä no-
peammin. 
Haasteena tällä hetkellä on se, että julkiset toimijat 
tunnistavat usein verkostoistaan myyntimahdolli-
suuksia, mutteivat välttämättä löydä niihin sopivia 
yrityksiä, ja näin vaivalla rakennetut verkostot ja jo 
pedatut mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

Ketterämmän asiakaslähtöisen tuote-
kehityksen keinojen (esim. sprintti-
luonteisen kehityksen ja palvelumuo-
toilun keinojen hyödyntäminen) vah-
vistaminen innovaatiopolitiikassa.
Julkisille toimijoille tarkempi ymmär-
rys suomalaisyritysten osaamisesta ja 
resursseista kansainvälistymiseen.

Yritysten uskotta-
vuuden vahvista-
minen

Yrityksen liiketoiminnan ja sen kehityksen uskot-
tavuus on edellytys sekä kansainvälisen kasvun 
rahoitukselle että kansainvälisten asiakkuuksien 
avaamiselle. Yrityksen kansainvälisen liiketoimin-
nan resurssien ja osaamisen on oltava uskottavaa. 
Kansainvälisen kasvun edellytyksenä oleva kasvura-
hoitus on monelle suomalaisyritykselle kriittistä, ja 
uskottavuudella on tässä keskeinen merkitys. 

Yritysten kasvurahoituksen edellytys-
ten ja kansainvälisen uskottavuuden 
parantaminen Team Finlandin käytös-
sä olevia instrumentteja monipuoli-
sesti hyödyntäen. Kansainvälisen lii-
ketoiminnan osaamisen korostamisen 
innovaatiotoiminnan ja kansainvälisty-
misen julkisen tukemisen kriteereissä 
(esim. kaupallisen osaamisen vaatimi-
nen tekniseen osaamiseen perustuvil-
ta yrityksiltä).

 
*  Merkittävänä hidasteena erityisesti älykkäiden ekosysteemien kasvulle on tietojärjestelmien yhteensopivuuden ja siihen liittyen jär-
jestelmien välisten viestintästandardien puute. Tässä kohdassa yhteiskunta voi vaikuttaa suotuisten, tehokkaiden puitteiden luontiin 
laaja-alaisen standardoinnin kautta niin kuin monella perinteisemmällä alalla on toimittu. (Tahvanainen, Adriaens & Kotiranta 2016)

**  Uudistettu julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö luo hyvän pohjan osaamisen ja innovaatioiden kehittämiselle sekä kansainvä-
listymisen edistämiselle osana julkisia hankintoja. Todelliset pullonkaulat löytyvätkin usein muualta kuin lainsäädännöstä. Esimerkiksi 
kaupunkien ja niiden omistamien organisaatioiden, kuten vesihuoltolaitosten, omat julkisia hankintoja koskevat säännöt saattavat olla 
jäykempiä kuin lainsäädäntö, eikä kytkentää esimerkiksi alueen talouskasvuun niissä ole samaan tapaan kuin EU-tason ja kansallisen ta-
son lainsäädännössä. (Rinne ym. 2017) 

7.2 Ekosysteemien vahvistaminen

Suomalaisessa politiikassa on viime aikoina puhuttu paljon ekosysteemien, eli eri 
toimijoiden keskinäisriippuvuuksiin perustuvien yhteistyöverkostojen, vahvistami-
sesta, myös biotaloudessa, cleantechissä ja kiertotaloudessa. Keskeisenä ekosystee-
meissä nähdään perinteisiä yhteistyön muotoja täydentävä systeeminen näkökul-
ma ja ulkopuolisen osaamisen merkitystä korostava avoin innovaatio (Kaihovaara 
ym. 2017). 
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Ekosysteemien vahvistamisesta keskusteltaessa on syytä konkretisoida se, minkä-
tyyppisistä ekosysteemeistä on kyse48 ja mitä hyötyä ekosysteemien vahvistamisel-
la tavoitellaan. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden uusi liiketoiminta syntyy 
usein erilaisten toimijoiden rajapinnoilta, joten sinänsä ekosysteemien tarkastelu 
on tärkeää. Rajapinnat ovat erityisen keskeisiä kiertotaloudessa, jossa arvo syntyy ja 
kasvaa eri toimijoiden muodostamissa arvoverkoissa tuotteiden suunnittelusta ma-
teriaalien kierrätykseen. Nämä rajapinnat korostuvat entistä vahvemmin myös bio-
talouden ja cleantechin aloilla arvonluonnin perustuessa entistä vahvemmin älyk-
kyyden lisäämiseen esimerksi energiantuotannon ja -käytön optimointiin tai uusien 
sovelluskohteiden löytämiseen tutuille biopohjaisille raaka-aineille kuten sellulle. 

Julkisen sektorin tehtävänä suomalaisen toimintaympäristön ja ekosysteemien ke-
hittämisessä on eri yhteyksissä pidetty elinkeino- ja innovaatiotoimintaa fokusoivi-
en strategisten painopistevalintojen tekemistä (Esimerkiksi Kaihovaara ym. 2017). 
Tämä selvitys osoittaa, että kasvua voi syntyä biotalouden, cleantechin ja kiertota-
louden yrityksiin monipuolisesti. Tässä mielessä elinkeino- ja innovaatiotoimintaa 
rajaavien biotalouden cleantechin ja kiertotalouden sisällöllisten painopistevalin-
tojen tekeminen ja ekosysteemien rajaaminen on yritysten kasvun näkökulmasta 
hankalaa. Kotimarkkinoiden luominen Suomessa, jota voidaan pitää yhtenä ekosys-
teemien vahvistamisen ulottuvuutena, on keskeistä sekä yritysten liiketoiminnan ja 
kasvun edellytysten kehittymiselle että myös Suomen kansainväliselle uskottavuu-
delle ja brändille puhtaiden ratkaisujen maana49. Monen suomalaisyrityksen asiak-
kaat ovat kuitenkin kansainvälisissä arvoverkoissa ja ekosysteemeissä.

Keskeistä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kansainvälisen liiketoiminnan 
kasvulle on se, miten hyvin yritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin arvoverk-
koihin ja ekosysteemeihin. Selvityksen esimerkit osoittavat, että kansainvälisesti 
menestyvät yritykset ovat löytäneet ainutlaatuiseen osaamiseen ja kilpailuetuihin 
perustuvan aseman kansainvälisissä arvoverkoissa monipuolisesti eri toimialoilla ja 
osaamiskohteissa ja erilaisilla osaamisyhdistelmillä. Esimerkiksi sinisen biotalouden 

48  Esimerkiksi muutaman toimijan kumppanuudet, teollisuuspuiston ympärille syntynyt resurssivirto-
ja ristiin hyödyntävä yritysten ja julkisten toimijoiden kokonaisuus, alueellinen vahva ekosysteemi kuten 
Vaasan energiaklusteri vai laaja koko Suomen kattava tietyn osaamisalueen liiketoiminnan, tutkimuksen, 
koulutuksen ja julkisen hallinnon yhdistävä kokonaisuus.

49  Vertaa esim. Tanskan vahva sitoutuminen fossiilivapaaseen talouteen (State of Green) ja sen tuoma 
kiinnostavuus ja brändihyöty myös tanskalaisille yrityksille.
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hyviä, yksittäisiä yritysesimerkkejä löytyy niin öljyntorjunnasta, kalankasvatuksesta, 
maanviljelyn vesitaloudesta kuin meriliikenteen vedenkäsittelyratkaisuista. Ylipään-
sä hyviä esimerkkejä ekosysteemien tuomista hyödyistä Suomessa ovat Vaasan 
energiaklusteri ja Smart Chemistry Park. 

Ekosysteemien lähtökohdat ovat monesti varsin erilaiset. Etla selvitti vuonna 2016 
biotalouden arvoverkkoja ja vertasi niitä ICT-vetoisiin älykkäiden sähköverkkojen 
ja älykkään liikenteen arvoverkkoihin (Tahvanainen, Adriaens & Assanis 2016). Tu-
losten mukaan biotalouden rakenteet eivät anna lupausta nopeasta kasvusta, sillä 
uutta katalysoivia toimijoita on vähän ja perinteiset linkit eri toimijoiden välillä ovat 
liian vahvat. Sen sijaan ICT-vetoisista älykkäiden sähköverkkojen ja älykkään liiken-
teen eksosysteemeistä tällaista dynamiikkaa löytyy. Selvitys nostaa vahvasti esiin 
biotalouden ekosysteemin uudistumisen tarpeen, mutta totetaa myös, että politiik-
katoimien vaikutusjänne on näistä lähtökohdista pitkä.

Vuonna 2013 Tekesin teettämä selvitys vesi-, metsä- ja kemianalan strategisista yri-
tyskumppanuuksista, joihin konkreettiset ekosysteemitkin usein perustuvat, nosti 
esiin, että pk-yritysten ja suurten yritysten välisiä strategisia kumppanuuksia on 
haastava luoda. Kokoerot tulevat esiin kaikissa kumppanuuden kehitysvaiheissa, ja 
ne ovat moniuloitteisia: resurssit panostaa kumppanuuteen ovat erilaiset ja kan-
sainvälistymis- ja kasvutavoitteet voivat olla varsin eritasoisia50. 

Kiertotalouden osalta on vielä vaikea konkreettisesti nähdä, mille ekosysteemien 
yrityksille se tuo uutta liiketoimintaa (esimerkiksi Kilpilahden teollisuusalue) ja mikä 
on sen nettovaikutus työpaikkoihin. Todennäköisesti kiertotalouden uudet työpai-
kat syntyvät esimerkiksi palveluihin, huoltoon ja uudelleenvalmistukseen, kierrätyk-
seen, jakamiseen, teknologiakehitykseen ja muotoiluun. Ensimmäisiä vaikutuksia 
kiertotaloudesta on siis nähtävissä, mutta paljon muutoksia vielä tulossa. Kiertota-
lous, samoin kuin digitalisaatio, on keskeinen tekijä kansantalouden pitkän aika-
välin kilpailukyvyn näkökulmasta ja siinä mielessä keskeistä myös ekosysteemien 
näkökulmasta. 

50  Suosituksissa nostettiin esiin, että Tekes voisi eri tavoin fasilitoida kohtaamisia ja rohkaista osallistujia 
kokeilemaan uusia toimintatapoja (esimerkiksi yritysjoukon tukeminen tehtävä vähintään yhtä houkuttele-
vaksi kuin yksittäisen yrityksen tukeminen, tuki kansainvälisten kumppanuuksien pilotoinnille).
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7.3 Työpaikkojen synnyn edistäminen

Edellisissä luvuissa kuvatun mukaisesti yritysten kansainvälinen kasvu ja kyky uudis-
taa liiketoimintaansa luovat edellytykset uusien työpaikkojen synnylle Suomessa. 
Uusien työpaikkojen syntyminen on pitkälti kiinni työpaikasta syntyvästä arvon-
lisäyksestä ja työn hinnasta työnantajalle. Uusien työpaikkojen syntyminen edellyt-
tää myös, että osaavaa ja halukasta työvoimaa on riittävästi tarjolla ja että työvoi-
man kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa työmarkkinoilla. 

Selvityksessä läpikäytyjen liiketoimintamalli- ja ekosysteemiesimerkkien sekä yrityk-
sille toteutettujen haastattelujen ja kyselyn perusteella biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden uudet työpaikat syntyvät ennen kaikkea palvelu-, myynti- ja markki-
nointitehtäviin sekä asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin. Työpaikkoja on ka-
donnut erityisesti maataloudesta, mikä kuvaa alojen muutosta ja uudistumista. 

Kokonaisuutena biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden työllisyyden kehitys on 
ollut viime vuosina laskevaa eikä tilastollinen tarkastelu antanut merkkejä siitä, että 
työpaikkojen määrä tulisi lähivuosina kokonaisuutta tarkasteltaessa merkittävästi 
kasvamaan. Alojen rakenteellisista muutoksista ja uudistumiskehityksestä kertoo 
kuitenkin se, että työllisyys näyttää jonkin verran lisääntyvän erityisesti tietointen-
siivillä aloilla (mm. suunnittelu ja asiantuntijapalvelut, sähkölaitteiden valmistus, 
ohjelmistot ja konsultointi arkkitehti- ja insinööripalvelut) sekä aloja läpileikkaaviin 
teemoihin, kuten teknologiaan ja palveluihin, liittyen. Koska uudet liiketoiminta-
mahdollisuudet, kasvu ja työpaikat näyttävät syntyvän perinteisiä toimialarajojaa 
noudattamattomiin arvoketjuihin ja -verkkoihin, ei tilastotarkasteluissa pystytty 
erottamaan selkeitä erityisiä kasvun kärkitoimialoja.

Osaavan työvoiman saatavuus hankaloittaa jonkin verran biotalouden, cleantechin 
ja kiertotalouden yritysten kasvua. Työvoiman saatavuutta koskevat ongelmat eivät 
kuitenkaan eroa oleellisesti yleisistä työvoiman saatavuutta koskevista ongelmista 
muilla aloilla. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden työtehtävissä osaamistar-
peet pirstoutuvat toimialasta, teknologiasta, työtehtävistä ja ammateista riippuen 
satoihin erityyppisiin spesifeihin osaamisalueisiin. Alojen erityispiirteitä osaamistar-
peissa ovat vahva tekninen ja kaupallinen osaaminen, eri työtehtävissä vaadittava 
erityisammattitaito sekä eri työtehtävät ja teknologian rajapinnat ylittävä moni-
osaaminen. 
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Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden työtehtäville on ominaista se, että ne 
monesti edellyttävät työtehtäväkohtaista erityisammattitaitoa ja moniosaamista, 
joka pystytään hankkimaan vain työssä oppimisen kautta. Vaadittavan osaamisen 
turvaamiseksi on varmistettava korkeatasoinen ja monipuolinen tekninen ja kau-
pallinen koulutus, hyödynnettävä jo olemassa olevia oppisopimusmalleja sekä ke-
hitettävä uusia työpaikalla tapahtuvia yritysten tarpeista lähteviä työssä oppimisen 
malleja.  

Tämän selvityksen aineiston perusteella biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
kansainvälisen liiketoiminnan osaamista on syytä vahvistaa. Yritysten kansainvälis-
tymisen ja kasvun näkökulmasta kriittisiä myynti-ja markkinointitehtävissä tarvitta-
via osaamistarpeita ovat vahva kohdemarkkina- ja asiakastuntemus, kansainvälisen 
projektitoiminnan liiketoimintaosaaminen sekä kyky toimia kansainvälisissä verkos-
toissa. Yritysten kynnystä kansainvälisten osaajien rekrytointiin tulee madaltaa ja 
edesauttaa erilaisten ohjelmien avulla kansainvälisten osaajien houkuttelua Suo-
meen.

Julkisessa työnvälityksessä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden avoimet työ-
paikat, erityisesti suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä, ovat vähentyneet voimak-
kaasti viime vuosina. Todennäköistä on, että rekrytoinnit erityisesti asiantuntijateh-
täviin tapahtuvat entistä enemmän muiden kanavien kautta. Havainto kielii siitä, 
että biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden erityisasiantuntemusta vaativiin 
työtehtäviin ei löydy tai ei oleteta löytyvän osaajia julkisen työnvälityksen kautta.  
Työn kysynnän ja tarjonnan luonteen mosaiikkimaistuminen sekä eri ammateissa 
tarvittavien tehtävä- ja osaamisprofiilien laajeneminen onkin laajemminkin haasta-
nut nykyiset julkisen työnvälityksen käytännöt ja luonut paineita julkisten työvoi-
mapalvelujen roolin uudelleen määrittelylle (mm. Valtakari ym. 2014; Tonttila 2015).

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettava kasvupalvelu-uudistus siirtää vuo-
den 2020 alussa  julkiset kasvupalvelut (ml. työnvälitys ja työvoimapalvelut) maa-
kuntien järjestämisvastuulle ja niiden tuottamisesta päävastuu siirtyy yksityisille 
palveluntuottajille. Maakunnilla on jatkossa suuri vapaus määrittää itsenäises-
ti kasvupalveluiden käytännön järjestämisestä. Riippumatta siitä, miten palvelut 
uudessa maakunnallisessa mallissa organisoidaan, sähköisten rekrytointialustojen 
(mm. kansallinen työmarkkinatori), ammattialakohtaisesti erikoistuneen yksityisen 
työnvälityksen sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyn palvelun avulla on mahdollista 
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vastata nykyistä paremmin työmarkkinoiden uudenlaisesta dynamiikasta nouseviin 
haasteisiin.  

7.4 Viisi keskeistä kasvumahdollisuutta

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilta löytyy monia sellaisia kasvumah-
dollisuuksia, joissa kansainvälisen markkinan kysyntä ja suomalaisyritysten kansain-
välistymisen edellytykset antavat mahdollisuudet synnyttää uutta kansainvälistä 
liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen. Seuraavassa on nostettu esiin tämän selvi-
tyksen aineiston ja asiantuntijanäkemyksen pohjalta viisi sellaista keskeistä kas-
vumahdollisuutta, joista voi syntyä monipuolista hyötyä Suomessa kansainvälisen 
liiketoiminnan kasvuna ja työpaikkoina erilaisiin yrityksiin ja toimijoiden muodosta-
miin ekosysteemeihin (kuva 27). 

Kuva 27. Viisi keskeistä kasvumahdollisuutta

Älykkäät energiajärjestelmät Luontomatkailun palvelut
Biopohjaiset tuotteet ja 

ratkaisut eri käyttökohteisiin

Digitalisaation hyödyntäminen 
puhtaiden ratkaisujen 

arvonluonnissa

Kiertotalouden teknologiat 
ja palvelut

 
Esiin nostetut kasvumahdollisuudet ovat kasvun ja työn dynamiikaltaan hyvin eri-
laisia. Kasvumahdollisuuksista hyötyvien yritysten ja olemassaolevien ekosystee-
mien laajuus ja luonne vaihtelee paljon. Yritysten asiakkuudet, liiketoimintamallit ja 
arvonluonnin tavat ovat osin erilaisia. Myös kasvumahdollisuuksiin liittyvät työteh-
tävät ja osaamistarpeet vaihtelevat.

Digitalisaation hyödyntäminen arvonluonnissa, tai ylipäänsä älykkyys kaikessa teke-
misessä, on yksi tulevaisuuden kilpailukyvyn avaintekijöistä missä tahansa kansan-
taloudessa, toimialalla tai yrityksessä. Sen mahdollisuuksia on syytä hyödyntää mo-
nipuolisesti kaikissa kasvumahdollisuuksissa. Samalla tavoin kiertotalouteen liittyvä 
ajatus älykkyydestä materiaalien kierrossa ja arvonluonnissa on osa monentyyppis-
tä toimintaa, vaikka siihen liittyvät teknologiat ja palvelut onkin haluttu nostaa täs-
sä esiin myös omana kasvumahdollisuutenaan.
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Vaikka tässä selvityksessä on nostettu esiin tiettyjä toimialoja ja kasvumahdollisuuk-
sia, ei talousteoreettisesta ja kilpailuneutraliteetin näkökulmasta löydy perustelua 
sille, että jatkossa tulisi harjoittaa erillistä näihin kohdistuvaa elinkeinopolitiikkaa. 
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden eri toimialoja ja laajasti kansantalout-
ta läpileikkaavan luonteen johdosta yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä 
näillä aloilla tukevat pitkälti samat kasvua ja työpaikkojen syntyä lisäävät politiikka-
toimet kuin muillakin aloilla.

Älykkäät energiajärjestelmät
Puhtaaseen energiaan investoidaan globaalisti merkittävästi. IEA:n mukaan vuoden 
2015 329 miljardin dollarin investoinnit kasvavat lähes 10 % vuosivauhdilla yli 1200 
miljardiin dollariin vuonna 2030 (IEA 2017a). Kasvu on merkittävää myös kehitty-
villä markkinoilla, joissa sekä energiankäytön kasvu51 että tehokkuustarpeet ajavat 
markkinaa. Digitalisaation myötä energiankäytön ja -tuotannon ympärille on syn-
tymässä täysin uudenlaista palvelutoimintaa ja synergiaa myös muuhun infrastruk-
tuuriin. Samalla toimijakenttä ja ekosysteemit muuttuvat voimakkaasti52. 

Energiantuotannon, -käytön ja -teknologian merkittävät toimijat, vahva ekosystee-
mi Suomessa ja yritysten kansainväliset verkostot ja jo olemassa olevat referenssit 
mahdollistavat kansainvälisesti mielenkiintoisen järjestelmä- ja ratkaisukehityksen. 
Keskeistä kasvumahdollisuuden hyödyntämisessä on mm. digitalisaation ja uuden-
laisten arvonluontitapojen ja liiketoimintamallien asiakaslähtöinen hyödyntäminen 
sekä järjestelmätason kokonaisuuksien hallinta. Hyviä esimerkkejä ovat mm. sähkön 
käyttöä optimoivat virtuaalivoimalat ja energiansäästön palvelutuotteet. Haasteena 
vahva globaali kilpailu sekä toimintaympäristön ja teknologian nopean kehityksen 
ymmärtäminen. Kasvulla on edellytykset työllistää sekä tuotannollisiin että asian-
tuntijatehtäviin teknologian valmistajia ja osatoimittajia sekä suunnittelu- ja asian-
tuntijapalveluita.  

Tämä kasvumahdollisuus näkyy jo vahvasti Business Finlandin uudessa ohjelmas-
sa Älykäs energia. IEA (2017b) on politiikkasuosituksissaan korostanut energiajär-

51  Sähkön kulutuksen kasvu kehittyvillä markkinoilla 5-10 % vuodessa.

52  Tämän muutoksen on arvioitu muodostavan 50 miljardin dollarin kumulatiiviset markkinat vuoteen 
2020 mennessä (IEA), (ei sisällä energiantuotantoa). (IEA 2017b)
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jestelmän muutoksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä, uusien liiketoimintamal-
lien mahdollistamista sekä mahdollisuuksien vastapainona energiajärjestelmän 
digitalisaatioon liittyvien riskien systemaattista tarkasteltua. Keskeistä on tämän 
selvityksen pohjalta myös sellaisten alustojen luominen, joilla markkinoita avaa-
vat kokeilut ovat mahdollisia (esim. julkiset hankinnat ja älykkään meriliikenteen 
testbed). 

Biopohjaiset tuotteet ja ratkaisut eri käyttökohteisiin
Biopohjaiset tuotteet ja ratkaisut eri käyttökohteisiin korvaavat uusiutumattomia ja 
muuten niukkoja vaihtoehtoja. Esimerkiksi biopohjaisten kemikaalien tuotantoka-
pasiteetin ennustetaan globaalisti 1,5-kertaistuvan vuoden 2014 tasosta vuoteen 
2021 mennessä (OECD 2014) ja biomuovien globaali kasvuvauhti on ollut tuoteryh-
mästä riippuen jopa 20–60 %. 

Kasvumahdollisuus hyödyntää kansainvälistä kysyntää puhtaille ratkaisuille ja Suo-
men vahvuutta erityisesti metsäperäisten biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntä-
jänä. Ekosysteemissä erityisesti tutkimuksellinen osaaminen on vahvaa, mutta uutta 
osaamista kaupallistavat toimijat ovat puuttuneet. Keskeistä kasvulle on oikeiden 
sovelluskohteiden ja markkinoita avaavien asiakkuuksien löytäminen ja tätä kautta 
suomalaisyritysten pääsy kansainvälisten asiakkaiden ja hyödyntäjien arvoverkkoi-
hin. Haasteena on biopohjaisten ratkaisujen kustannuskilpailukyky, käytön hyväk-
syttävyyteen ja kestävyyskriteerien kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä liiketoi-
minnan synnyttäminen vahvasta tutkimusosaamisesta. Kasvulla on edellytykset 
työllistää monipuolisesti sekä biopohjaisten vaihtoehtojen valmistamisen teknolo-
gioihin että tuotteiden valmistukseen liittyviin tuotannollisiin, suunnittelu- ja asian-
tuntijatehtäviin. 

Biopohjaiset tuotteet ja ratkaisut ovat olleet painopisteenä tai muuten vahvassa 
roolissa monissa politiikkatoimenpiteissä. Näitä ovat esimerkiksi Tekesin ohjelmat, 
kuten vuosina 2007–2012 toteutettu Biorefine-ohjelma ja vuosina 2011–2015 to-
teutettu Green Growth -ohjelma, ja Finpron kasvuohjelmat, kuten Innovatiiviset 
biotuotteet -kasvuohjelma. Vuonna 2016 toteutettu biotalous- ja cleantech-strate-
gioiden arviointi nosti kansainvälistymiseen liittyvinä politiikkasuosituksina esiin 
erityisesti sen varmistamisen, että uusien ratkaisujen kansainvälistä kaupallista-
mista tukevat instrumentit ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja mahdollistavat 
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nopean reagoinnin kysyntään ja asiakastarpeisiin53 (Antikainen ym. 2016). Lisäksi 
suositeltiin kasvuohjelmien ja kansainvälistymisen julkisten tukitoimintojen kehit-
tämistä niin, että ne auttavat yrityksiä löytämään oikeat asiakkaat ja yhteistyökump-
panit nopeasti sekä hyödyntävät julkisen hallinnon verkostoja54 entistä tehokkaam-
min kumppanuuksien luontiin ja kysynnän synnyttämiseen suomalaiselle osaami-
selle. Nämä suositukset sopivat erityisen hyvin tähän kasvumahdollisuuteen, jossa 
keskeistä on biopohjaisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin liittyvän osaamisen kaupallista-
minen. Julkisilla hankinnoilla tulisi myös mahdollistaa uusien ratkaisujen kokeilu ja 
käyttöönotto Suomessa. Esimerkiksi lentoliikenteen uusiutuvat polttoaineet voisi-
vat olla yksi julkisten toimijoiden matkapalvelujen hankintakriteereistä. 

Luontomatkailun palvelut
Globaalisti matkailun toimiala on kasvanut vuodesta 2010 lähtien yli 4 % vuosivauh-
dilla (UNWTO 2016). Suomeen matkailun kansainvälisiltä markkinoilta odotetaan 
noin 5 % vuosikasvua (TEM 2015b). Luontomatkailuun ja luontoon tavalla tai toisel-
la liittyvän matkailun osuus on Suomessa merkittävä. Digitalisaatio ja jakamistalous 
ovat muuttamassa matkailun palveluiden tarjontaa ja ekosysteemien rakennetta.  

Luontomatkailun palveluiden kasvun on mahdollisuus hyötyä Suomen kiinnosta-
vuudesta, turvallisuudesta ja eksoottisuudesta matkailumaana. Näiden palveluiden 
kehittäminen vaikuttaa positiivisesti myös matkailuun liittyviin majoitus-, kuljetus- 
ja ravitsemuspalveluihin ja niihin liittyviin työpaikkoihin. Luontomatkailun palvelui-
hin liittyvällä liiketoiminnan kasvulla on lisäksi edellytykset työllistää monipuolisiin 
tehtäviin myös muualla kuin kasvukeskuksissa. Keskeistä kasvulle on palveluiden 
tuotteistaminen sekä asiakaspalvelun ja markkinoinnin kehittäminen ja edellytykse-
nä yritysten osaamisen ja resurssien kasvattaminen sekä yhteistyön vahvistaminen. 
Muiden alojen vientiä vastaava hyöty näkyy luontomatkailun alueella ulkomaisten 
matkailijoiden Suomeen jättäminä tuloina. 

Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta vuosille 2015–2025 nosti esiin 
tarvittavina toimenpiteinä erityisesti matkailukeskusten ja yritysverkostojen tee-

53  Tällä tarkoitetaan muun muassa asiakaslähtöisten kokonaisratkaisujen kehittämistä, asiakaslähtöisiä 
toteutettavuusselvityksiä ja hankkeiden riskienhallintaa tukevia instrumentteja.

54  Esimerkiksi suurlähetystöjä.
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mapohjaisen yhteistyön vahvistamisen, uudet avaukset tuotekehityksessä, myyn-
nissä ja markkinoinnissa, kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittämisen 
matkailun ja muiden alojen rajapinnoista, markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuu-
den lisäämisen, tuotteiden helpon ostettavuuden, kasvua ja uudistumista tukevan, 
kilpailukykyisen matkailun toimintaympäristön sekä sujuvan saavutettavuuden 
(TEM 2015b). Luontomatkailun palveluiden osalta keskeistä on erityisesti palveluko-
konaisuuksien kehittäminen ja ekosysteemin liiketoimintaosaamisen sekä yritysten 
yhteistyön vahvistaminen.

Kiertotalouden teknologiat ja palvelut
Kiertotalouden teknologioiden ja palveluiden vahvana kansainvälisenä ajurina on 
kustannus- ja resurssitehokkuus. Pelkästään kierrätykseen liittyvien teknologioiden 
maailmanmarkkinoiden arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2014 tasosta 
noin 1 200 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä (Annala 2015). Keskeisiä kas-
vulle ovat mm. kierrätyksen teknologiat ja jakamistalouteen, huoltoon ja kunnossa-
pitoon liittyvät palvelut.

Keskeistä kiertotalouden teknologioihin ja palveluihin liittyvien kasvumahdollisuuk-
sien hyödyntämiselle on yksittäisten teknologia- ja palveluratkaisujen lisäksi järjes-
telmätason ratkaisujen kokoaminen ja ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton 
vaatima yhteistyö eri toimijoiden, myös julkisten toimijoiden, välillä. Kasvumahdol-
lisuuksien hyödyntämisen haasteena ovat toimintaympäristön nopean kehityksen 
ymmärtäminen, kiertotalouden uudenlaisten arvonluonnin tapojen konkretisoin-
ti ja ratkaisujen kehitykseen liittyvien riskien jakaminen toimijoiden verkostoissa. 
Kiertotalouden teknologioihin ja palveluihin liittyvällä liiketoiminnalla on edellytyk-
set synnyttää kasvua ja työpaikkoja monipuolisesti erilaisiin yrityksiin ja tehtäviin. 

Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 nostaa esiin monipuolisen joukon toi-
menpidetarpeita (Sitra 2016). Mukana on avainhankkeita ja pilotteja valituilla pai-
nopistealueilla, joita ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset 
kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka. Lisäksi nostetaan esiin mm. kuntien ja kau-
punkien rooli kiertotalouden mahdollistajana. Johtopäätös on, että kiertotalouteen 
liittyvä sääntely on tällä hetkellä hajanaista ja koostuu useista eri ohjauskeinoista, 
joiden yhteisvaikutus on epäselvä. 
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Digitalisaation hyödyntäminen arvonluonnissa
Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset arvonluonnin tavat ja se voi vahvistaa bio-
talouden, cleantechin ja kiertotalouden ratkaisuihin liittyviä ympäristötavoitteita ja 
-hyötyjä. Älykkäät digitalisaatiota hyödyntävät ratkaisut näkyvät jo monella alueella 
älykkäästä infrastruktuurista, resurssien jakamiseen ja muihin uudenlaisiin kulutta-
jaratkaisuihin. Ratkaisut voivat liittyä myös esim. älykkääseen biomassavarojen hal-
lintaan tai datapohjaiseen luonnonvaratalouteen (Ala-Ilomäki ym. 2017). 

Keskeistä digitalisaation hyödyntämiselle arvonluonnissa on biotalouden, cleante-
chin ja kiertotalouden ja digitalisaation toimijoiden välisen keskustelun ja kumppa-
nuuksien fasilitointi. Parhaimmillaan yhteistyö synnyttää täysin uutta kansainväli-
sesti mielenkiintoista liiketoimintaa eri osaamisten ja yritysten rajapinnoille. Haas-
teena on strateginen näkemys digitalisaation hyödyntämisestä lyhyellä ja pitkällä 
aikajänteellä sekä sen vaatimat investoinnit osaamiseen. 

TEM:n vuonna 2017 julkaisema Kasvun agenda nostaa TEM-konsernin55 yhteisten 
digiaskelmerkkien keskeisiksi elementeiksi mm. uudet liiketoimintamallit, digitek-
nologian hyödyntämisen, lainsäädännön ja sääntelyn sekä osaamisen (TEM 2017b). 
Tarkastellessaan biotalouden digitalisaatiota VTT ja Luke nostivat suosituksina esiin 
lainsäädännön, tietoturvan ja tiedon pelisäännöt, riskirahoituksen sekä ennakoivan 
mahdollistamisen (Ala-Ilomäki ym. 2017). Digitalisaation hyödyntäminen biotalou-
den, cleantechin ja kiertotalouden arvonluonnissa vaatii näiden kysymysten ratkai-
semista.

55  Kuten Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, Finpro ja VTT.
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8 Johtopäätökset ja suositukset

8.1 Johtopäätökset

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilta löytyy monia kasvumahdolli-
suuksia, joissa kansainvälisen markkinan kysyntä ja suomalaisyritysten osaaminen 
antavat mahdollisuudet sekä kasvattaa nykyistä että synnyttää uutta liiketoimintaa. 
Kansainvälisiä markkinoita suomalaisten yritysten tarjoamille palveluille, tuotteille 
ja ratkaisuille ei niinkään rajoita potentiaalisten markkinoiden koko kuin se, mikä on 
yritysten tarjoamien ratkaisujen kilpailukyky ja houkuttelevuus vaihtoehtoihin näh-
den, miten suomalaisyritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin arvoverkkoihin ja 
ekosysteemeihin sekä mitkä ovat yritysten edellytykset ja resurssit kansainväliseen 
kasvuun. 

Tämän selvityksen tilastoanalyysi osoittaa, että kokonaisuutena biotalouden, clean-
techin ja kiertotalouden kasvumahdollisuuksiin on kuitenkin suhtauduttava realisti-
sesti eikä kasvu ole itsestään selvää. Tilastojen valossa kansantalouden tasolla ei ole 
käynnissä erityisen voimakasta näiden alojen liiketoiminnan ja työpaikkojen mää-
rän kasvua. Käytännössä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilla syntyy 
uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja -tehtäviä, mutta samalla häviää vanhaa. Tällaista 
luovaa tuhoa tarvitaan, jotta yritykset pysyvät tuottavina ja kilpailukykyisinä. 10–50 
hengen pk-yrityksistä löytyy suhteellisesti vahvoja kasvajia, mutta näitä yrityksiä on 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden ekosysteemeissä ja Suomessa ylipäänsä 
vähän. 

Tämä selvitys osoittaa, että kansainvälisesti kasvavia ja uusia työpaikkoja synnyttä-
viä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yrityksiä ei alojen muista yrityksis-
tä erota yrityksen toimiala, substanssi tai ratkaisujen sovelluskohde vaan selittävät 
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tekijät löytyvät muualta. Todennäköisiä menestystekijöitä ovat esimerkiksi yritysten 
strateginen näkemys ja resurssit kansainvälisen kasvun ja kestävien kilpailuetujen 
rakentamiseen. Näihin syihin ei kuitenkaan tämän selvityksen tarkastelulla päästy 
tarkemmin kiinni. Jatkossa onkin syytä entistä syvemmin ymmärtää ja ottaa oppia 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvavien ja menestyvin yritysten kan-
sainvälisen kasvun liiketoimintamalleista, arvonluontitavoista ja työpaikkojen synty-
misestä Suomeen ja kansainvälisesti.

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumahdollisuudet löytyvät usein toi-
mijoiden ja toimialojen rajapinnoilta. Hyviä esimerkkejä ovat biopohjaisten ratkai-
sujen uudet sovelluskohteet eri aloilla, digitalisaation työkalujen hyödyntäminen 
ympäristön tilaa parantavissa cleantech-ratkaisuissa ja kiertotalouden konseptien 
mukainen resurssivirtojen uudenlainen hyödyntäminen. Uusia työpaikkoja näyttää 
syntyvän erityisesti tietointensiiville aloille sekä teknologiaan ja palveluihin.

Selvityksessä läpikäydyistä kasvumahdollisuuksista älykkäistä energiajärjestelmistä, 
biopohjaisista tuotteista ja ratkaisuista eri käyttökohteisiin, luontomatkailun palve-
luista, kiertotalouden teknologioista ja palveluista sekä digitalisaation hyödyntä-
misestä arvonluonnissa voisi syntyä monipuolista hyötyä Suomessa kansainvälisen 
liiketoiminnan kasvuna ja työpaikkoina erilaisiin yrityksiin ja toimijoiden muodosta-
miin ekosysteemeihin. Paljon realistisia kasvumahdollisuuksia suomalaisyrityksille 
on kuitenkin myös näiden kokonaisuuksien ulkopuolella. 

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvu ja työpaikat näyttävät syntyvän 
arvoketjuihin ja -verkkoihin, jotka eivät noudata perinteisiä toimialarajauksia. Uusia 
työpaikkoja syntyy ennen kaikkea palvelu-, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä 
asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin. Erityisesti biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden kansainvälisen liiketoiminnan osaamista on syytä vahvistaa. Ylipään-
sä työtehtäville on ominaista se, että ne monesti edellyttävät työtehtäväkohtaista 
erityisammattitaitoa ja moniosaamista, joka pystytään hankkimaan vain työssä op-
pimisen kautta. 
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8.2 Suositukset

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden eri toimialoja ja laajasti kansantalout-
ta läpileikkaavan luonteen johdosta yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä 
näillä aloilla tukevat pitkälti yleiset kasvua ja työpaikkojen syntyä lisäävät politiik-
katoimet. Koska yritysten kansainvälinen kasvu ja kyky uudistaa liiketoimintaan-
sa luovat edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle Suomessa, on näiltä osin 
erinomainen toimintaympäristö keskeinen myös uusien työpaikkojen syntymiselle. 
Koska biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden merkitys taloudelle on Suomessa 
merkittävä, on näiden alojen liiketoiminnan jatkuva uudistuminen kriittistä.

Alla on nostettu esiin perusteluineen tästä selvityksestä esiin nousevat keskeiset 
toimenpidesuositukset (kuva 28). Näiden lisäksi on jatkuvasti vahvistettava kansain-
välisen liiketoiminnan, yritysten kasvun, osaamisen vahvistamisen ja uusien työ-
paikkojen syntymisen kulttuuria ja toimintaympäristöä Suomessa monipuolisesti 
myös muilla toimin. 

Kuva 28. Selvityksen toimenpidesuositukset ja niiden tavoitteet

Varmistetaan osaamispääoman kasvaminen ja yritysten edellytykset 
kansainväliseen kasvuun

Ymmärretään biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja 
työpaikkojen dynamiikkaa entistä paremmin

Tarjotaan asiakkaille houkuttelevia ratkaisuja ja monipuolistetaan ja 
uudistetaan yritysten liiketoimintaa

Hyödynnetään toimijoiden rajapinnat kasvun ja uusien työpaikkojen 
lähteenä nopealla ja pitkällä aikajänteellä

Saadaan vahva asema kansainvälisten asiakkaiden arvoverkkoissa ja 
kasvatetaan kiinnostusta suomalaiseen osaamiseen

Kaupallistetaan innovaatioita ja osaamista sekä avataan kansainvälisiä 
markkinoita ja asiakkuuksia

Innovaatiopolitiikan ja kansainvälistymisen synergian 
vahvistaminen

Markkinoita avaavien kokeilujen mahdollistaminen

Uudenlaisten liiketoimintamallien ja arvonluonnin 
vahvistaminen

Ekosysteemien vahvistaminen

Kansainvälisen kasvun osaamisen vahvistaminen

Tietopohjan parantaminen
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Innovaatiopolitiikan ja kansainvälistymisen synergian vahvistaminen
Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatioiden sekä osaa-
misen kaupallistaminen vaativat innovaatiopolitiikan ja kansainvälistymisen tuke-
misen entistä vahvempaa synergiaa (organisaatiotasolla tämä näkyy jo Business  
Finland -kehityksessä). Ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittäminen tiiviissä 
yhteistyössä kansainvälisten asiakkaiden kanssa integroi suomalaisyritykset asiak-
kaiden arvoverkkoihin jo liiketoiminnan kehitysvaiheessa. Läsnäolo markkinoilla 
synnyttää kiinnostusta suomalaiseen osaamiseen ja mahdollistaa ennakoivan asia-
kastarpeiden tunnistamisen. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön on yhdessä Business Finlandin kanssa selvi-
tettävä, miten kansainvälisten asiakkaiden kanssa yhdessä tapahtuvaa 
biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden innovaatiotoimintaa voidaan 
rahoittaa helposti ja joustavasti. Instrumenttien kehittämisessä on hyö-
dynnettävä muiden maiden, esim. Tanskan, oppeja uudenlaisista rahoitu-
sinstrumenteista. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisyritysten asemaa kan-
sainvälisissä ekosysteemeissä. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön on yhdessä Business Finlandin kanssa selvi-
tettävä nopeasti mahdollisuus rahastojen, vaikuttavuusinvestointien ja 
muiden uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen yritysten ensim-
mäisten asiakkuuksien ja markkinoiden avaamisessa. Yhteistyötä on syytä 
tehdä esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön kanssa, joka parhaillaan 
selvittää näiden uusien toimintamallien hyödyntämistä vesiliiketoiminnan 
kehittämisessä.

• Business Finlandin palvelutarjoomaa on kehitettävä kansainvälistä kas-
vua tavoitteleville yrityksille tarkoituksenmukaiseksi ja selkeäksi niin, että 
se esimerkiksi mahdollistaa pk-yrityksille helpon kansainvälisten kump-
panuuksien pilotoinnin. Business Finlandin palvelutarjooman rajapintoja 
tarkastellaan lähemmin syksyllä 2017 valmistuvassa Tekesin cleantech-oh-
jelmien arvioinnissa. 

• Business Finlandin, ulkoministeriön ja koko valtionhallinnon, on hyödyn-
nettävä tehokkaasti nykyaikaiset tavat yritysten kansainvälisen kasvun vaa-
timien verkostojen ja henkilösuhteiden rakentamiseen ja hyödyntämiseen 
yritysten kansainvälisen kasvun tueksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi suo-
malaisyritysten aktiivista esilletuomista kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. 
Monissa muissa maissa julkiset toimijat vievät kaupallista osaamista ulko-
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maille huomattavasti määrätietoisemmin kuin Suomessa ja liiketoiminta-
hyötyjä tavoitellaan tasavertaisesti yleishyödyllisten tavoitteiden rinnalla 
esimerkiksi kehitysyhteistyössä. 

Markkinoita avaavien kokeilujen mahdollistaminen
Uusien ratkaisujen toimivuuden osoittavien, markkinoita avaavien ja tuotekehitys-
tä Suomeen houkuttelevien kokeilualustojen ja referenssien mahdollistaminen ja 
luominen Suomeen on edelleen biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kannalta 
keskeistä. Kokeilujen mittaluokan ei biotalouden, cleantechin ja kiertotaloudenkaan 
alueilla tarvitse kuitenkaan olla aina lähtökohtaisesti suuri, vaan esimerkiksi digitali-
saation ja palvelumuotoilun työkaluja on syytä hyödyntää entistä monipuolisemmin. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön on yhdessä Business Finlandin ja muiden toi-
mijoiden kanssa mahdollistettava biotalouden, cleantechin ja kiertotalou-
den markkinoita avaavien, eri mittaluokan kokeilujen ja kansainvälisesti 
kiinnostavien kokeiluympäristöjen toteuttaminen Suomessa. Mahdolliset 
teemat voivat liittyä esimerkiksi älykkäisiin energiajärjestelmiin, ja oppia 
voidaan ottaa liikenne- ja viestintäministeriön vahvasti tukemasta autono-
misen meriliikenteen kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä. 

• Julkisen hallinnon on hyödynnettävä julkisia hankintoja entistä monipuo-
lisemmin ja konkreettisemmin kestävien ratkaisujen edistämisessä. Julki-
sista hankinnoista vastaavat tahot voisivat esimerkiksi integroida kiertota-
loutta tukevien ratkaisujen huomioimista edistävät tavoitteet ja periaatteet 
olemassa oleviin hankintaprosesseihin. Lentoliikenteen uusiutuvat poltto-
aineet ovat esimerkki mahdollisuudesta, jossa julkiset hankinnat voisivat 
avata markkinaa suomalaiselle liiketoiminnalle ja samalla vahvistaa Suo-
men maabrändiä.

• Innovaatio- ja yritysrahoituksen lisäksi eri toimijoiden pitää hyödyntää esi-
merkiksi ympäristö-, maa- ja metsätalouteen sekä aluekehitykseen liittyvää 
rahoitusta markkinoita avaaviin kokeiluihin liittyvän riskin rahoittamiseen. 
On hyödynnettävä tulevaisuuden teollisuuspuistojen, rakennetun ympäris-
tön ja infrastruktuurien sekä hyvän maankäytön suunnittelun mahdollisuu-
det kokeiluja mahdollistavien ja biotaloutta, cleantechiä ja kiertotaloutta 
tukevien ekosysteemien luomisessa ja vahvistamisessa.
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Uudenlaisten liiketoimintamallien ja arvonluonnin vahvistaminen
Keskeistä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yritysten kansainväliselle kas-
vulle on uusien liiketoimintamalllien ja arvonluonnin tapojen vahvistaminen, sillä 
kasvumahdollisuuksia on syntymässä näiden tuomien mahdollisuuksien kautta esi-
merkiksi palveluista, aineettomasta arvonluonnista ja resurssien jakamisesta. Liike-
toimintamalleilla ja arvonluontitavoilla on merkitystä myös sille, millaisia resursseja 
kansainvälinen kasvu vaatii ja millaisia työpaikkoja ja missä määrin liiketoiminnan 
kasvu synnyttää. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa 
purettava biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden uusien liiketoiminta-
mallien hyödyntämisen esteitä Suomessa ja kansainvälisesti. Älykkään asu-
misen, energian, liikenteen ja muun infrastruktuurin ratkaisuille keskeisiä 
ovat esimerkiksi datan omistajuuteen, hyödynnettävyyteen ja rajapintoi-
hin liittyvät kysymykset. Tukien pitää mahdollistaa ja kannustaa siihen, että 
materiaaleja kierrätetään ja resursseja voidaan jakaa. 

• Valtioneuvoston kanslian, työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin 
on nostettava viestinnässä esiin biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
kansainvälisesti menestyviä yrityksiä kasvumahdollisuuksien konkretisoi-
miseksi ja koko suomalaisen yrityskentän rohkaisemiseksi kasvuun. Kasvu-
yritysten merkitystä on syytä korostaa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, 
ja tarjota yrityksille Business Finlandin puitteissa tai muuten mahdollisuus 
kokemusten vaihtamiseen ja vertaisoppimiseen muiden kansainvälistä 
kasvua hakevien yritysten kanssa. 

• Business Finlandin, julkisten tutkimuksen rahoittajien ja muiden toimijoi-
den on innovaatio-, yritys- ja tutkimusrahoituksessa ja muussa toiminnassa 
korostettava uudenlaisten arvonluonnin tapojen ja niihin liittyvän liiketoi-
mintakehityksen painoarvoa. 

• Team Finlandin on panostettava suomalaisyritysten kasvurahoituksen 
edellytysten parantamiseen esim. yritysten kansainvälistä uskottavuutta ja 
pääomasijoituskelpoisuutta vahvistavilla toimilla, sillä kasvun edellytykse-
nä oleva kasvurahoitus on monelle suomalaisyritykselle kriittistä. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin on yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa vahvistettava start-up-yritysten mielenkiintoa ja edelly-
tyksiä toimia biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden sovelluskohteissa 
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ekosysteemien uudistumisen vauhdittajana. Myös  yritysjärjestelyjä on syy-
tä hyödyntää kasvun keinona.

Ekosysteemien vahvistaminen
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden uusi liiketoiminta syntyy usein erilaisten 
toimijoiden rajapinnoilta. Näiden rajapintojen fasilitointi ja sitä tukevien ekosystee-
mien vahvistaminen luo edellytykset biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
ratkaisujen kehittämiselle ja hyödyntämiselle sekä yritysten uudistumiselle. Konk-
reettinen hyöty voi syntyä esimerkiksi biopohjaisten ratkaisujen uusista sovellus-
kohteista tai yritysten välisten resurssivirtojen tehokkaamman hyödyntämisen 
mahdollistamasta liiketoiminnasta. Ekosyteemeillä on oltava vahva kansainvälinen 
ulottuvuus asiakkaisiin ja muihin keskeisiin kansainvälisiin toimijoihin.

• Business Finlandin on tuotava yritysryhmille suunnatut rahoitusinstrumen-
tit tavoitteellisesti esiin Tekesin palveluvalikoimasta. Näiden rahoitusinstru-
menttien ja yritysryhmähankkeisiin liittyvien suunnittelu- ja käsittelypro-
sessien  on oltava yrityksille vetovoimaisempia kuin yksittäisille yrityksille 
suunnatut palvelut. Tavoitteena on yritysten välisen biotalouteen, cleante-
chiin ja kiertotalouteen liittyvän ratkaisukehityksen yhteistyön vahvistami-
nen.

• Business Finlandin on yhdessä TEM:n ja muiden toimijoiden kanssa vah-
vistettava ohjelma- ja muilla toimilla biotalouden, cleantechin ja kiertota-
louden yritysten ja osaamisen rajapintaa digitalisaatiota liiketoimintansa 
ytimessä hyödyntäviin yrityksiin. Tavoitteena on biotalouden, cleantechin 
ja kiertotalouden ekosysteemien ja liiketoiminnan uudistaminen sekä kan-
sainvälisesti kilpailukykyisen, innovatiivisen ja skaalattavan liiketoiminnan 
kehittäminen näiltä rajapinnoilta.

• Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden keskeisten tutkimuslaitosten 
(VTT, Luke ja Syke) ja yliopistojen on tehtävä osaamisensa ja infrastruktuu-
rinsa yrityksille entistä helpommin hyödynnettäväksi (esimerkiksi VTT:n 
Bioruukki pilotointikeskus ja Luonnonvarakeskuksen kalanviljelylaitoksen 
kokeilu- ja oppimisympäristö).  Tavoitteena on tutkimuksen ja osaamisen 
entistä parempi hyödyntäminen yritysten kansainvälisen kasvun tukena.

• Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin on yhdessä yritysten ja 
muiden toimijoiden kanssa ratkaistava, miten ekosysteemien rakentami-
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sessa siirrytään kevyestä verkottumisesta ja keskusteluista ja esimerkiksi 
tutkimus- ja yritysyhteistyön yleisluonteisesta kehittämisestä kunnianhi-
moiseen ja tavoitteelliseen strategisten kumppanuuksien synnyttämiseen, 
asiakaslähtöiseen yhteiskehittämisiin, yriytsten yhteisiin palvelutarjoomiin 
ja tutkimuksen laajamittaiseen kaupallistamiseen (tätä aihetta käsitellään 
myös syksyllä 2017 valmistuvassa Tekesin cleantech-ohjelmien arvioinnis-
sa). 

Kansainvälisen kasvun osaamisen vahvistaminen
Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden nykyisten ja tulevien työtehtävien osaa-
mistarpeissa korostuvat tekninen ja kaupallinen osaaminen, eri työtehtävissä vaa-
dittava erityisammattitaito sekä eri työtehtävät ja teknologian rajapinnat ylittävä 
moniosaaminen. Yritysten kansainvälistymisen ja kasvun näkökulmasta kriittiseksi 
on muodostunut kansainvälinen myynti- ja markkinointiosaaminen. Erityisen tär-
keäksi nähdään vahva kohdemarkkina- ja asiakastuntemus, kansainvälisen projekti-
toiminnan liiketoimintaosaaminen sekä kyky toimia kansainvälisissä verkostoissa. 

• Opetushallinnon on yhdessä oppilaitosten kanssa varmistettava biotalou-
den, cleantechin ja kiertotalouden tulevia osaamistarpeita palveleva kor-
keatasoinen ja monipuolinen tekninen ja kaupallinen koulutus, hyödyn-
nettävä jo olemassa olevia oppisopimusmalleja sekä kehitettävä uusia työ-
paikalla tapahtuvia yritysten tarpeista lähteviä työssä oppimisen malleja. 

• Kansainvälistymiseen tarvittavan osaamisen vahvistamiseksi yritysten kyn-
nystä kansainvälisten osaajien rekrytointiin tulee madaltaa ja edesauttaa 
erilaisten ohjelmien avulla kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen. 
Eri toimijoiden on edelleen edelleen panostettava kansainvälisiä osaajia 
houkuttelevaan maakuvamarkkinointiin ja maahanmuuttaneiden kansain-
välisten osaajien integroimiseen suomalaiseen työelämään.

• Business Finlandin tulee esimerkiksi rahoituksen kriteereillä ja omalla 
palvelutarjoomallaan varmistaa, että kansainvälistä kasvua tavoittelevilla 
yrityksillä on käytössään riittävä kaupallinen osaaminen kansainvälisen lii-
ketoiminnan rakentamiseen. 
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Tietopohjan parantaminen

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden liiketoiminta ja työpaikat rakentuvat lä-
pileikkaavasti eri toimialojen sisälle ja toimialojen välille. Tästä syystä alojen erityis-
piirteiden ja kehityksen tarkastelu toimialapohjaisesti rakentuvien tilastojen kautta 
on hankalaa. Ylipäänsä toimialoittainen tilastointi tukee huonosti liiketoiminnan ja 
työllisyyden kasvun kärkien ja dynamiikan tunnistamista tilanteessa, jossa kasvu ja 
työpaikat syntyvät entistä useammin eri toimijoiden ja toimialojen rajapinnoille. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen tulee yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa kehittää ja uudistaa tilastointikäytäntöjä siten, että ne 
antavat mahdollisuuden tunnistaa entistä paremmin toimialat ylittävissä 
arvoverkoissa ja ekosysteemeissä tapahtuvaa kehitystä. 

• Tilastokeskuksen on määriteltävä cleantechille ja kiertotaloudelle vastaa-
va toimialaluokitteluun perustuva määrittely- ja aikasarjaseloste kuin on jo 
tehty biotaloudelle. Niiden keskeisten toimialojen osalta, joista cleantechin 
ja kiertotalouden liiketoiminnan erottaminen tilastoinnista on vaikeaa, on 
tilastoinnin mahdollisuuksia selvitettävä tarkemmin ja tarvittaessa tehtävä 
asiantuntija-arvioita mukaan otettavasti osuudesta.  

• Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin on yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa syytä ymmärtää entistä paremmin kasvavien ja uusia työ-
paikkoja synnyttävien yritysten ja ekosysteemien menetystekijöitä, hyö-
dyntää näitä oppeja toimintaympäristön kehittämisessä ja jakaa kokemuk-
sia eteenpäin yrityksille ja muille toimijoille. Käytännössä tämä voi tarkoit-
taa esimerkiksi yritys-, arvoverkosto- tai ekosysteemitasolla toteutettavaia 
tapaustutkimuksia.

• Tutkimuksen rahoittajien, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden toimi-
joiden on vahvistettava biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden uusiin 
ja menestyviin liiketoimintamalleihin ja arvonluontitapoihin liittyvää yritys-
taloudellista tutkimusta. Tarvitaan nimenomaan yritystaloudellista tutki-
musta, sillä kansantalouden tason tarkastelu ei riitä ymmärtämään riittä-
vän selvästi kasvun dynamiikkaa ja edellytyksiä. 
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Liite 1. Toimialojen rajaukset
Tämän selvityksen tilastotarkastelussa biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
toimialoina on tarkasteltu taulukon L1.1 mukaisia toimialoja taulukossa kuvatuin 
rajauksin.
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Taulukko L1.1. Eri toimialojen käsittely selvityksessä 
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Liite 2. Selvityksen toteutus
 
Selvityksen toteutti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Gaia Consulting 
Oy yhdessä Tempo Economics Oy:n kanssa tammi-elokuussa 2017. Tavoitteena oli 
selvittää biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumahdollisuuksia ja uusien 
työpaikkojen syntymisen edellytyksiä Suomessa. Selvityksen toteuttamista ohjaa-
vassa ohjausryhmässä olivat työ- ja elinkeinoministeriöstä Mika Aalto, Mika Honka-
nen, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Paula Paassilta-Weman, Leena Pentikäinen, Samuli 
Rikama, Sari Tasa, Mika Tuomaala, Maija Uusisuo sekä Business Finlandista Jarmo 
Heinonen ja Risto Huhta-Koivisto. Ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa. 

Aineistona hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia biota-
louden, cleantechin ja kiertotalouden aloista, kansantalouden ja yritysten liiketoi-
minnan ja työllisyyden kasvumahdollisuuksista sekä politiikkatoimien vaikuttavuu-
desta. Selvityksessä hyödynnettiin monipuolisesti erilaista tilastoaineistoa. Lisäksi 
aineistoa hankittiin haastatteluilla, kyselyllä, sidosryhmäkeskusteluilla ja esimerkke-
jä. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden keskeisille toimialajärjestöille järjes-
tettiin sidosryhmätilaisuus 15.5.2017 erityisesti toimialojen ja yritysten liiketoimin-
nan kansainvälisten kasvunäkymien tarkentamiseksi. Lisäksi järjestettiin sidosryh-
mätilaisuus ministeriöiden edustajille 23.5.2017 kasvumahdollisuuksien ja muun 
tarkastelun läpikäymiseksi. Sidosryhmäkeskustelujen osallistujat ja haastateltavat 
on esitetty liitteessä 3. 

Aineiston analysoinnissa, tulosten kokoamisessa ja johtopäätösten tekemisessä on 
käytetty seuraavia menetelmiä: julkaistuihin selvityksiin ja tutkimukseen sekä muu-
hun laadulliseen aineistoon perustuva aineistoanalyysi, tilastoanalyysi, ekonomet-
rinen analyysi ja skenaariot, asiantuntijatyö, asiantuntijoiden ryhmätyöskentely ja 
sidosryhmäkeskustelut. Gaia vastasi työn kokonaistoteutuksesta sekä erityisesti kas-
vumahdollisuuksien ja kasvun liiketoimintamallien sekä ekosysteemien tarkastelus-
ta (luvut 3 ja 4). Tempo vastasi erityisesti työmarkkinoiden ja työvoiman saatavuu-
den analysoinnista  sekä kasvun ja työn määrällisestä tarkastelusta (luvut 5 ja 6).

Luvun 3 kasvumahdollisuuksia on arvioitu asiantuntijatyönä biotalouden, cleante-
chin ja kiertotalouden kansainvälisiä kasvunäkymiä ja Suomen edellytyksiä arvioi- 
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vien ja muiden näitä aloja ja näille aloille kuuluvia toimialoja sivuavien erilaisten sel-
vitysten, tutkimusten, markkina-analyysien ja ennakointien pohjalta. Esiin on nos-
tettu sellaiset keskeiset kasvualueet, joilla kansainvälisen markkinan kysyntä ja Suo-
messa toimivien yritysten kansainvälistymisen edellytykset antavat mahdollisuudet 
synnyttää uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja ja joista biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden kasvu todennäköisesti syntyy. 

Kasvumahdollisuuksien tunnistamisen pohjaksi keskeisten toimialojen osalta on 
käyty systemaattisesti läpi toimialojen kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit, 
alan rakenne Suomessa, mahdolliset kasvualueet ja mahdollisuudet kysynnän luo-
miseen (liitteessä 4). Lisäksi kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa ja kuvaamises-
sa on hyödynnetty selvityksen osana toteutettuja haastatteluja, kyselyä, esimerkke-
jä ja sidosryhmäkeskusteluja sekä tekijöiden asiantuntijanäkemystä. 

Yritysvastuun tarkastelussa kasvun osana on hyödynnetty erilaisia yritysvastuun 
merkitystä käsitteleviä selvityksiä ja tutkimuksia, vastuullisten yritysesimerkkien 
analysointia sekä keskusteluja yritysvastuuverkosto FIBS:n asiantuntijoiden kans-
sa. Lisäksi on arvioitu kysynnän luomista suomalaisille kasvu-aloille ja kansainväli-
sen kysynnän vahvistamista. Kansainvälisen kysynnän luomisen analysoinnissa on 
hyödynnetty erityisesti case-esimerkkejä, hankkeen sidosryhmätilaisuuksia, toimi-
alakohtaisia tarkasteluja sekä haastatteluista ja kyselystä esiin nousseita näkökohtia 
sekä asiantuntijanäkemystä. Lisäksi on hyödynnetty Tekesin Cleantech-ohjelmien 
arvioinnin ja TEM:lle aiemmin toteutetun uusien liiketoimintamallien tarkastelun 
materiaalia. sekä muita aihetta sivuavia selvityksiä ja tutkimuksia.  

Luvun 4 kasvun liiketoimintamallit ja ekosysteemit perustuvat viimeaikaiseen tie-
toon ja tutkimukseen biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yritystoiminnasta 
ja verkostoista sekä liiketoiminnan ja verkostojen kehittymisestä esimerkiksi digita-
lisaation myötä. Ymmärrystä keskeisten osa-alueiden kasvun ja uuden työn dyna-
miikasta on syvennetty esimerkein arvoketjuista ja ekosysteemeistä. Esimerkeiksi 
on valittu erityyppisiä ja tarkastellut alat monipuolisesti kattavia liiketoiminnan ja 
ekosysteemien malleja, jotka syventävät ymmärrystä kasvun ja työn dynamiikasta 
tarkastelluilla aloilla. Kaikkiaan case-tutkimuksina on tarkasteltu kymmenen esi-
merkkiä. Esimerkit pohjautuvat yritysten haastatteluihin ja olemassa olevaan julki-
seen materiaaliin.
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Luvun 5 Työmarkkinoiden muutos ja työvoiman saatavuus kasvun ajureina 
perustuu aiemmin toteutettujen tutkimusaineistojen ja eri toimialoja koskevien 
selvitysten analyysiin sekä asiantuntija-arvioon. Lisäksi aihetta käsiteltiin ja siihen 
saatiin syventäviä näkemyksiä myös työn osana järjestetyissä sidosryhmäkeskuste-
luissa ja työpajoissa, eri biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen ja julki-
sen hallinnon asiantuntijoiden kanssa. Keskeinen tietolähde oli myös TEM:n mää-
rittelemille 917:lle Cleantech yritykselle sekä kuuden Finpron cleantechiin liittyvän 
kasvuohjelman (Agrotechnology from Finland, Cleantech Finland, Beautiful Beijing, 
Energia-kasvuohjelma, Food from Finland, Wood from Finland) asiakasyrityksil-
le suunnattu sähköinen kysely. Kyselyllä selvitettiin työpaikkojen syntyä kyseisissä 
yrityksissä, yritysten osaamistarpeita sekä yritysten näkemyksiä osaavan työvoiman 
saatavuudesta. Kyselyn vastaajamäärän vähäisyyden (n=108) ja vastaajajoukon va-
likoitumisen vuoksi kyselyn tuloksia voi pitää vain suuntaa-antavina. Työmahdolli-
suuksia vaikeimmin työllistyville selvitettiin erityisesti SPR:n Kontti palveluun keskit-
tyneellä case-tutkimuksella ja asiantuntija-arvioinnilla.

Luvun 6 Kasvu ja työpaikat lukuina tarkastelussa tuotettiin tilastojen avulla ti-
lannekuva biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen yritysten henkilöstö 
määrien, liikevaihdon ja viennin kehityksestä sekä arvio työpaikkojen kasvu-urasta 
vuoteen 2020 ja 2025. Lisäksi luvussa tarkasteltiin avoimien työpaikkailmoitusten 
kehitystä biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden aloilla julkisessa työnvälityk-
sessä. Tarkastelussa hyödynnettiin kolmea eri aineistoa: 

Tilastokeskuksen ja Tullin toimialatiedot selvityksessä määritellyiltä biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden toimialoilta vuosilta 2007–2016. Tarkastelussa käy-
tettyjä tietokantoja ovat Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätöstilastot (henkilös-
tö määrä, liikevaihto) sekä Tullin vientitilastot (viennin arvo) (SVT 2016). Rakenne ja 
tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä vuosittaisten tilinpäätöstieto-
jen pohjalta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen perustuvia työllisyystietoja 
ei hyödynnetty työssä, koska rakenne ja tilinpäätöstilastojen kautta saatiin tarkem-
malla tasolla tietoa työllisyydestä ja liikevaihdosta. Työvoimatutkimuksen työllisyys-
tietoja hyödynnettiin kuitenkin tausta-aineistona. Huomiotavaa on, että rakenne ja 
tilinpäätöstidot kuvaavat vain tilinpäätöstietojen kautta saatavaa yritysten henki-
löstömäärää toimialoilla ja työllisyyden kokonaismäärä biotalouden, cleantechin ja 
kiertotalouden toimialoilla voi olla tätä suurempi. 
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TEM:n asiantuntemukseen perustuva 917 cleantech-yrityksen listaus (TEM1000-yri-
tykset), jossa on mukana myös yrityksiä, jotka voidaan lukea kuuluviksi myös biota-
louteen ja kiertotalouteen. Näistä yrityksistä Suomen Asiakastieto Oy suoritti poi-
minnan kaikista saatavilla olevista tilinpäätöstiedoista ja henkilöstö määrien kehi-
tyksestä vuosilta 2006–2015.

Julkisen työnvälistyksen avoimien työpaikkojen rekisteriaineistojen toimialatiedot 
vuosilta 2006–2016. Aineisto kuvaa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettuja avoimia 
työpaikkailmoituksia vuosittain. Rekisteriaineistot hankittiin Yhteiskuntatieteellisel-
tä tietoarkistolta.  

Tilastokeskuksen ja Tullin toimialatietojen kautta muodostettiin yleiskuva biotalou-
teen, cleantechiin ja kiertotalouteen liittyvien toimialojen liikevaihdon ja henkilöstö 
määrän sekä viennin kehityksestä ja nykytilanteesta. Tämän lisäksi aineistolla enna-
koitiin tulevaa henkilöstö määrien kehitystä biotalouden, cleantechin ja kiertotalou-
den toimialoilla. 

TEM1000-yritysten avulla tutkittiin toimialoja tarkemmalla yritystasolla liikevaihdon 
ja työllisyyden kehitystä sekä suhdetta liiketoiminnan kasvun ja työllisyyden kehi-
tyksen välillä. Lisäksi aineistolla suoritettiin ekonometrisia analyysejä ja muodostet-
tiin näihin nojautuen ennuste tulevasta kehityksestä työllisyyden osalta. 

Avoimien työpaikkojen aineistojen kautta tarkasteltiin, millä biotalouden, cleante-
chin ja kiertotalouden toimialoilla avoimia työpaikkailmoituksia on ollut viime vuo-
sina auki ja mikä suhde avoimien työpaikkailmoitusten ja työllisyyden kehityksen 
välillä on ollut. Pelkkä työllisyyden kehityksen seuranta ei kerro, onko toimialoille 
syntynyt uutta työtä, sillä työpaikkoja saatta samanaikaisesti toimialoilla hävitä ja 
toisalta uusia voi tulla lisää niin, että työllisyysluvujen kehityksessä ei näy merkit-
täviä eroja. Tarkestelulla haettiin ymmärrystä siitä, millä biotalouden, cleantechin 
ja kiertotalouden aloilla työn kysyntä on kasvanut ja millä toisaalta laskenut. Koska 
tarkastelu rajautui aineistojen saatavuudesta johtuen vain julkiseen työnvälistyk-
seen ja siinä ei tule huomioitua muut työnvälityksen kanavat, voitiin tarkestelusta 
tehdä ainoastaan julkiseen työnvälityksen liittyviä päätelmiä asian suhteen.

Luvun 7 politiikkatoimien mahdollisuuksien arviointi perustuu edellisten työvai-
heiden tulosten kokonaisvaltaiseen tulkintaan ja analyysin. Lähtökohtana on kas-
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vun ja työn dynamiikan kannalta keskeisiksi tunnistetut teemat ja politiikkatoimien 
ja niiden kehittämisen mahdollisuudet. Tarkastelu perustuu edellisten vaiheiden 
aineistoon ja analyysiin sekä biotaloudesta, cleantechistä ja kiertotaloudesta tehtyi-
hin sekä muihin keskeisiin viimeaikaisiin selvityksiin sekä näiden pohjalta syntynee-
seen asiantuntijanäkemykseen. 

Luvun 8 johtopäätökset ja suositukset perustuvat monipuolisesti selvityksessä 
hyödynnettyyn, kerättyyn ja analysoituun aineistoon sekä asiantuntijanäkemyk-
seen. Johtopäätöksistä ja suosituksista on lisäksi keskusteltu ohjausryhmän kanssa.
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Liite 3. Sidosryhmätilaisuudet ja 
haastattelut

Toimialajärjestöille järjestetyn sidosryhmätilaisuuden osallistujat (15.5.2017)
Anna Aminoff, VTT
Erja Fagerlund, TEM
Linda Fröberg-Niemi, Smart Chemistry Park
Carmela Kantor-Aaltonen, Kemianteollisuus, Suomen bioteollisuus
Riikka Kinnunen, Ympäristöteollisuus ja –palvelut ry
Katja Kurki-Suonio, Energiateollisuus ry
Juha Laurila, Rakennusteollisuus RT ry
Jouni Lind, Teknologiteollisuus ry
Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry
Tuuli Mäkelä, EK
Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry
Sanna Pulkkinen, Metsäteollisuus ry
Pia Qvintus, Finpro
Alina Ruonala-Lindgren, Metsäteollisuus ry
Irina Simola, Elintarviketeollisuusliitto ry
Carina Wiik, Teknologiateollisuus ry
Tuomas Ylitalo, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Ministeriöiden edustajille järjestetyn sidosryhmätilaisuuden osallistujat 
(23.5.2017)
Jarmo Heinonen, Tekes
Risto Huhta-Koivisto, Finpro
Aulikki Hulmi, MMM
Jyrki Härkki, Finpro
Pirjo Kutinlahti, TEM
Laura Lindeman, TEM
Juha Markkanen, UM 
Jarmo Muurman, YM
Leena Pentikäinen, TEM
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Nuppu Rouhiainen, Tekes
Kaisa Turunen, GTK

Selvityksen alustavien tulosten ja havaintojen esittely laajennetussa ohjausryh-
mäkokouksessa (8.6.2017)
Riikka Aaltonen, TEM
Tuomo Alasoini, Tekes
Tiina Hanhike, TEM
Heidi Hiltunen, TEM
Sanni Mäkinen, TEM
Isabella Paju, TEM
Ulla Palander, TEM
Teija Palko, TEM
Esa Tikkanen, TEM
Anne Väätäinen, TEM

Esimerkit liiketoimintamalleista ja ekosysteemeistä
Linda Fröberg-Niemi, Turku Science Park
Matti Herlevi, Posintra
Janne Kaasinen, Nocart
Vesa Korhonen, Nocart
Teemu Koskela, KPA Unicon
Jonna Kovanen, KPA Unicon
Samuli Laurikainen, Snafu
Jukka Lehto, Runtech Systems
Satu Lehtosalo, Fortum
Riikka Liikanen, Metsä Fibre
Sari Nikkola, Suomen Punainen Risti
Jussi Nykänen, GreenStream Network
Kalle Saarimaa, Fortum
Kaisa Sosala, Enevo
Leena Tuomi, Posintra
Niklas von Weymarn, Metsä Fibre
Camilla Wikström, Metsä Fibre
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Muut haastattelut ja selvityksen eri vaiheisiin kommentoineet henkilöt
Terhi Hook, Visit Finland
Susanna Jänkälä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Helena Kekki, Fibs ry
Anna Lemström, Fibs ry
Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry
Rauno Posio, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto
Alina Ruonala-Lindgren, Metsäteollisuus ry
Irina Simola, Elintarviketeollisuus ry
Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuus ry
Paavo Virkkunen, Visit Finland
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Liite 4. Keskeiset toimialat
 
Tässä liitteessä on kasvumahdollisuuksien tunnistamisen pohjaksi käyty yksityiskoh-
taisemmin läpi biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kannalta keskeisiä tilas-
toluokittelun toimialoja. Erityistä huomiota on kiinnitetty kansainvälisen markkinan 
kehitykseen, alan rakenteeseen Suomessa, kasvumahdollisuuksiin ja kansainvälisen 
kysynnän luomiseen.

Maatalouden toimialaa ei ole näissä toimialakuvauksissa erityisesti käsitelty, mut-
ta siihen liittyviä kysymyksiä sivutaan osana elintarviketeollisuuden kuvausta. Vesi, 
kierrätys ja jätteet toimialaa ei ole kuvattu erikseen, vaan sitä sivutaan mm. kemian-
teollisuuden ja muiden koneiden ja laitteiden valmistusta kuvaavissa kokonaisuuk-
sissa, ja monet keskeisistä yrityksistä luokitellaankin Tilastokeskuksen käyttämässä 
toimialaluokitteluissa näiden luokkien alle. Lisäksi kokonaisuus on vahvasti esillä 
raportin kiertotalouden kasvumahdollisuuksia esittelevässä luvussa. Lääketeollisuu-
den ja metsästyksen ja kalastuksen toimialoja ole erikseen tarkasteltu.

Elintarviketeollisuus
Suomen elintarviketeollisuus keskittyy voimakkaasti kotimaan markkinoille56. Ai-
noastaan pieni osa alan yrityksistä on suuntautunut vientiin57, ja Suomen elintarvi-
keteollisuuden ulkomaankauppatase onkin ollut vuosia alijäämäistä58. (VNK 2017, 
Hyrylä 2016) Tästä huolimatta suomalaisten elintarvikeyritysten kasvupotentiaalin 
nähdään olevan pääasiassa ulkomailla, sillä kotimarkkinat ovat suhteellisen pienet, 

56  86 % tuotannosta Suomen markkinoille.

57  Syitä suomalaisen elintarviketeollisuuden kotimarkkinavetoisuudelle on useita, muun muassa pitkään 
tuottoisina ja turvattuina olleet kotimaanmarkkinat, jonka seurauksena toimijoiden kannattavuus on ollut 
hyvä, eikä teollisuudella ole ollut tavoitteita kasvattaa liikevaihtoaan niin merkittävästi, ettei kotimainen 
kysyntä olisi riittävää. (Hyrylä 2016)

58  Vuonna 2015 vaje oli 3,4 miljardia euroa.
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kasvavat hitaasti ja tuonti lisääntyy tasaisesti59 (ETL 2017)60. Suomessa päivittäista-
varakaupan kasvava private label -tuotteiden tarjonta on vähentänyt teollisuuden 
brändituotteiden elintilaa, mutta toisaalta kasvattanut kotimaisten sopimusvalmis-
tajien tuotantoa61.

Tyypillisesti elintarvikemarkkinoihin vaikuttavat muutokset liittyvät raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintoihin. Viime vuosina elintarvikealaan ovat kuitenkin vaikut-
taneet merkittävästi myös poliittiset päätökset (kuten EU:n maitokiintiöiden poisto 
vuonna 2015) ja vientikiellot (Venäjän pakotteet)62. 

Suomen vahvuuksina elintarvikeviennissä pidetään ruokaturvallisuusosaamista 
ja puhtaiden ja turvallisten tuotteiden mainetta. Heikkouksina pidetään tuottei-
den hintakilpailukykyä sekä brändin luomisen ja kaupallisen kohderyhmäajattelun 
puutetta. (Hyrylä 2016, VNK 2017) Uusien EU:n ulkopuolisten markkina-alueiden 
avaaminen erityisesti eläin- ja kasviperäisille elintarvikkeille on haasteellista monen 
kohdemaan raskaan markkinoillepääsyprosessin vuoksi (MMM 2017).

Suomalaisten elintarvikkeiden vientiä on pyritty lisäämään elintarvikealan Team 
Finland-kasvuohjelmalla (Food from Finland). Tavoitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä suomalaisten elintarvikkeiden vienti olisi kaksinkertaistunut 3 miljardiin 
euroon (+1,5 mrd. e). Elintarvikeyritysten viennin valmiuksia on tarkoitus vahvistaa 
esimerkiksi verkostoitumisen, valmentamisen, viranomaisyhteistyön sekä yhteisen 
markkinoinnin ja imagon avulla (Hyrylä 2016). Suomessa kotimaisen ruuan osuu-
den kasvattaminen kulutuksessa ja julkisissa hankinnoissa on yksi mahdollisuus ko-
timaisen ruuan kulutuksen kasvattamiseen (MMM 2017).

59  Tällä hetkellä suurin osa viennistä suuntautuu naapurimaihin Ruotsiin ja Venäjälle. Elintarviketeollisuu-
den suurimmat sektorit liikevaihdoltaan ovat Suomessa liha-, maito- ja leipomotuotteissa. Vientituotteista 
liikevaihdoltaan merkittävimpiä ovat viime vuosina olleet alkoholijuomat ja voi ja muut maitorasvat.  Mää-
rällisesti merkittävimpiä tuoteryhmiä viennissä ovat kaura, vehnä ja ohra. (ETL 2017)

60  Suomalaisen elintarvikeviennin lisäämisen nähdään edellyttävän pidemmälle jalostettujen elintarvik-
keiden ja juomien vientiä, sillä tavanomaisissa tuotteissa hintakilpailu on kovaa (Hyrylä 2016).

61  Esimerkikkinä Kaslink Oy, jolla ei ole juurikaan brändejä, mutta heidän kasvunsa on tullut private label 
-tuotteiden ja bränditalojen alihankintavalmistuksesta.

62  Toisaalta pakotteet ovat myös vauhdittaneet elintarvikeyritysten vientikiinnostusta muihin maihin ja 
uusia markkina-alueita on haettu aktiivisesti. Onnistumisia ovat olleet sianlihan vienti Kiinaan ja kauratuot-
teiden kasvava kysyntä maailmalla. Food from Finland-vientiohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa Suo-
men elintarvikevienti vuoteen 2020 mennessä. (Hyrylä 2016, VNK 2017)



154

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

Taulukko L4.1. Elintarviketeollisuuden kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajureita ovat mm. 
terveys ja hyvinvointi, yksilöllistyminen, helppous, nau-
tintohakuisuus, läpinäkyvyys, kestävä tuotanto ja tur-
vallisuus. 

• Digitalisaatio helpottaa kuluttajan aktiivisuutta ja ter-
veyden ja hyvinvoinnin suosimista ruokavalinnoissa. 

• Esimerkkinä uudesta nousevasta markkinasegmentis-
tä ovat maito- ja lihapohjaisille tuotteille vaihtoehtoi-
set kasvispohjaiset tuotteet, joiden kokonaismarkkinat 
kasvavat Euroopassa yli 10 % vuodessa. Suomalaiset 
päivittäistavarakaupat raportoivat 20–60 %:n myynnin 
kasvuluvuista kasvispohjaisissa tuotteissa.

• Syyskuussa 2016 Walmart, Tesco ja Nestle sekä 13 muuta 
globaalia ruoka-alan yritystä saivat avoimen kirjeen 40 
institutionaaliselta sijoittajalta (yhteensä 1,25 triljoo-
nan USD:n sijoitukset) koskien ”eläinproteiinikuplaa” 
(protein bubble) ja markkinoiden muutosta

• Keskittyy voimakkaasti kotimaan markkinoille ja kilpai-
lemiseen hinnalla.

• Vain vähän vientiyrityksiä, ja pääosa viennistä suun-
tautunut naapurimaihin. Tuonti Suomeen lisääntynyt 
tasaisesti. Vientiä merkittävämpi kansainvälistymisen ja 
kasvun kanava suomalaisyrityksille on etabloituminen 
ulkomaille yritysostojen ja sijoituksien kautta*. Tämä ei 
näy kotimaan luvuissa, mutta tuo merkittäviä tuotan-
nollisia ja tuotekehitysmahdollisuuksia yrityksille.

• Suurimmat sektorit liikevaihdoltaan Suomessa ovat li-
ha-, maito- ja leipomotuotteet. Vientituotteista liike-
vaihdoltaan merkittävimpiä ovat alkoholijuomat ja voi 
ja muut maitorasvat.

• Isot toimijat ovat lähteneet omistajiksi uusiin innova-
tiivisiin yrityksiin (esim. Paulig/Gold&Green Foods ja 
Fazer/Bioferme).

Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Kasviproteiinit ja eläinproteiinien korvaaminen (mai-
to, liha)

• Innovatiiviset elintarvikkeet, jotka eivät pyri perinteis-
ten eläinproteiinien korvaajiksi vaan uusiksi vaihtoeh-
doiksi kuluttajille

• Uudet innovatiiviset proteiinilähteet (levä, hyönteiset) 
sekä elintarvikkeissa että rehuissa 

• Uudet ruoantuotannon konseptit kuten tilatehokkaas-
ti lähellä kuluttajaa tapahtuva vertikaaliviljely ja vilje-
lykontit

• Ruokiin liittyvät elämykset, kauppakeskusten ostojen 
siirtyminen ruokakaupoista ravintoloihin ja palveluihin

• Maito-, liha- ja viljatuotteiden vienti, lisäksi alkoholi-
tuotteiden ja rehujen vienti (Elintarviketeollisuuden 
vienti on kuitenkin viime vuosina laskenut johtuen mm. 
merkittävän vientimarkkinan Venäjän tuontikielloista).

• Suomessa kotimaisen ruoan osuuden kasvattaminen 
kulutuksessa.

• Kalatalous (Suomessa kalatalouden työllistävyys 2900 
henkilötyövuotta ja tuotto 983 milj. euroa vuonna 2014. 
Tuotto ollut voimakkaassa kasvussa viimeisen kymme-
nen vuoden aikana, ei kuitenkaan arviota tulevaisuuden 
kehityksestä). 

• Elintarvikemarkkinoihin vaikuttavat voimakkaasti raa-
ka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ja poliittiset pää-
tökset sekä kauppapolitiikka.

• Kysynnän lähtökohtana tietyille markkinoille ja kohde-
ryhmille räätälöidyt tuotteet. 

• Kysyntää voidaan luoda myös elintarvikealan trendeihin 
vastaavilla korkean jalostusarvon elintarvikeinnovaati-
oilla. Alhaisen jalostusarvon tuotteiden hintakilpailu on 
kovaa ja yhä kansainvälisempää myös kotimarkkinoilla.

• Suomessa kotimaisen ruoan osuuden kasvattaminen 
kulutuksessa.

• Kotimaisen valkuaisen (proteiinin) omavaraisuusasteen 
nosto

• Maatalouden kannattavuutta lisäävät konseptit esimer-
kiksi ravinnekierrosta         

• 

*  Vuonna 2013 Elintarviketeollisuusliiton jäsenyritysten ulkomaan liiketoimintojen arvo oli 4,6 miljardia euroa, mikä on tuotevientiin 
verrattuna lähes kolminkertainen.
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Massa- ja paperiteollisuus, puutuoteteollisuus sekä metsätalous
Viime vuosina paperin kulutus on vähentynyt ja tuotannossa on ylikapasiteet-
tia. Maailman paperin ja kartongin kulutuksesta noin 40 prosenttia on Aasiassa, ja 
osuuden ennustetaan kasvavan (Metsäteollisuus 2017). Euroopan, Japanin ja Poh-
jois-Amerikan paperin ja perinteisen kartongin kysynnän odotetaan laskevan pro-
sentin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Samalla Kiinan, muun Aasian ja Latinalai-
sen Amerikan paperin, etenkin pehmopapereiden, ja kartongin kysynnän ennuste-
taan kasvavan reilut kaksi prosenttia vuodessa. Kasvu syntyy pääosin pakkausma-
teriaalien kysynnän kasvusta, mikä vaikuttaa myös sellun kysyntään. Globaalisti RISI 
arvioi alle 3 %:n vuosittaisen kasvun sellun kysynnälle (Schaefer 2015). 

Puutuote- ja sahatavarateollisuus63 on merkittävä toimiala Suomessa. Se ostaa 48 
% puuraaka-aineesta (Loukasmäki 2016) ja on myös tärkeä sellun ja biotuotteiden 
jalostuksen mahdollistaja. Alan kannattavuus on kuitenkin ollut muuta teollisuutta 
heikommalla tasolla. Viennissä sahatavaran osuus on erittäin merkittävä (65 % puu-
tavaratuotteiden viennistä) ja jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä. 
Kuitenkin esim. hirsitalojen valmistuksesta 40 % menee vientiin, myös joissakin ra-
kentamisen erityisissä komponenteissa nähdään vientimahdollisuuksia. Suomessa 
puun osuuden rakentamisessa oletetaan jatkavan kasvuaan. (Loukasmäki 2016) 

Metsäteollisuuteen on investoitu viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2015 inves-
toinnit paperiteollisuuteen olivat 745 miljoonaa euroa ja puutuoteteollisuuteen 
229 miljoonaa euroa (Metsäteollisuus 2016a)64. Vaikka metsäteollisuudesta on tullut 
markkinoille uusia tuotteita, ovat perinteiset paperi, kartonki, sellu ja sahatavara 
edelleen merkittävimmät tuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvon osuus koko 
Suomen tavaraviennin arvosta oli vuonna 2016 noin 22 %. (Tulli 2017)

Metsä Group Äänekosken biotuotetehtaan lisäksi myös muut yritykset ovat inves-
toineet tai suunnittelemassa sellun tai kartongin tuotantokapasiteetin nostoa. UPM 
on investoinut Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtaiden tuotantotehokkuu-
teen, Stora Enso on investoinut kuluttajapakkauskartonkitehtaisiin Imatralla ja In-
keroisissa, Boreal Bioref ja Camce suunnittelevat biojalostamoa Kemijärvelle (sellun 

63  Hirsitaloteollisuus, saha- ja höylätuotteet, levyteollisuus, puusepänteollisuus ja rakennuspuusepänteol-
lisuus, puurakentaminen sekä pakkausteollisuus.

64  Vuoden 2016 investointitietoja ei selvityksen teon aikaan vielä ollut käytettävissä.
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tuotanto voisi käynnistyä 2020, puun tarve 2,3 miljoonaa m3/vuosi, josta noin 0,4 
miljoonaa kuutiota voidaan kattaa sahojen ja liimapuutehtaan sivuvirroilla) ja Finn-
pulp Kuopioon (suunniteltu käynnistyväksi vuonna 2020, puuraaka-ainetta tehdas 
käyttäisi 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa). 

Metsäteollisuuden tuotanto perustuu pitkälti kotimaisten metsävarojen käyttöön. 
Niinpä paperi- ja puutuotteita valmistavien yritysten liikevaihdon kasvu heijastuu 
puunhankinnan kautta metsätalouteen. Vuonna 2015 kantorahatulot yksityisille 
metsänomistajille olivat noin 1,71 miljardia euroa ja metsäteollisuudelle ja valtiolle 
yhteensä noin 0,29 miljardia euroa (Luke 2017). 

Taulukko L4.2. Massa- ja paperiteollisuuden, puutuoteteollisuuden ja metsä- 
talouden kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Ihmisten kulutustottumukset ja viestinnän digitalisoitu-
minen muuttavat paperi- ja kartonkimarkkinoita. Paino- 
ja kirjoituspaperin kysyntä on laskenut. Globaalisti kas-
vavia tuoteryhmiä ovat globaalin väestön ikääntymises-
tä ja keskiluokkaistumisesta johtuen pehmopaperista 
valmistetut hygieniatuotteet. Myös sellusta valmistetun 
kartongin ja muiden pakkausmateriaalien kysyntä kas-
vaa. Vähentynyt paperin käyttö vaikuttaa kierrätyskui-
dun saatavuuteen ja saattaa lisätä sellun kysyntää. 

• Maailman paperin ja kartongin kulutuksesta noin 40 
prosenttia on Aasiassa, ja osuuden ennustetaan kasva-
van. Vahvin kasvu syntyy Aasiassa, erityisesti Kiinassa, 
sekä Latinalaisessa Amerikassa, kasvua odotetaan noin 
2 % vuodessa. Aasian osuus Suomen metsäteollisuuden 
viennistä oli 19 % vuonna 2016 ja Latinalaisen Amerikan 
2 %.  Samalla kysyntä laskee suomalaisen metsäteolli-
suuden perinteisillä markkina-alueilla Euroopassa, joka 
oli 66 % suomalaisen metsäteollisuuden vientimarkki-
noiden arvosta vuonna 2016, ja sen odotetaan laskevan 
noin prosentin vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

• Uusiutumattomille materiaaleille etsitään vaihtoehto-
ja eri käyttökohteissa, mikä voi suosia biopohjaisia raa-
ka-aineita. Öljyn alhainen hinta on kuitenkin tehnyt bio-
pohjaisten tuotteiden kilpailuaseman hankalaksi. 

• Suomessa toimii 48 paperi-, kartonki- ja sellutehdasta 
sekä noin 130 teollista sahaa sekä useita levytehtaita ja 
muita puutuotealan yrityksiä (Metsäteollisuus 2015). 

• Stora Enso ja UPM-Kymmene ovat maailman kymme-
nen suurimman metsäteollisuuden yrityksen joukossa 
ja Euroopan metsäteollisuuden yrityksistä kaikki kolme 
suomalaista mahtuvat kuuden suurimman joukkoon 
(Metsäteollisuus 2016b ja 2016c). 

• Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto ohjautuu 
pääosin vientiin (tuotteesta riippuen 40–100%). 
Puutuoteteollisuuden tuotannosta vientiin ohjautuu 
alle puolet.

• Investointeja tehty viime vuosina sekä olemassa ole-
vien laitosten päivityksiin että uuteen tuotantokapasi-
teettiin.

• Uudet tuotteet ovat edelleen pienessä roolissa, vaikka 
niiden tuotannossa ja kysynnässä katsotaan olevan po-
tentiaalia.

• Metsätalouden liiketoiminnan kasvu riippuu puun ky-
synnästä eri käyttökohteisiin metsäteollisuudessa ja 
energiantuotannossa, mikä puolestaan riippuu loppu-
tuotteiden kysynnästä ja puun houkuttelevuudesta  
raaka-aineena.
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Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Sellun valmistus (jo tehdyt ja suunnitellut investoinnit)
• Uudet biopohjaiset materiaalit ja tuotteet (sellun tuo-

tannon ohessa tuotettavat muut puupohjaiset tuotteet 
kuten mäntyöljy ja tärpätti sekä potentiaaliset uudet 
tuotteet kuten tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet, puu-
pohjaiset materiaalit muovin korvaamiseen, kuoresta 
valmistettavat tekniset hiilet ja puutuoteteollisuudessa 
puurakentamisen kasvun takia kasvavat tuotteet).

• Energiatuotteet kuten kuoripohjainen kiinteä polttoaine 
sekä kuoresta kaasuttamalla valmistettu kaasumainen 
biopolttoaine sekä näillä ja muilla metsäteollisuuden 
sivuvirroilla tuotettu biopohjainen sähkö, prosessihöyry 
ja kaukolämpö.*

• Sellun tuotannon kasvattaminen voi mahdollistaa myös 
kotimaisen kartongin tuotannon kasvun

• Metsätalouden ja puunhankinnan palvelut (puunkäy-
tön määrän kasvu lisää myös palvelujen tarvetta, vaikka 
puunkorjuu samalla tehostuu) 

• Alan päävientituotteiden kilpailukyky perustuu pitkälti 
hintaan. Keskeisillä kansainvälisillä markkinoilla hinta-
kilpailukyky on kriittistä.

• Päävientituotteista havupuusellulla ja siitä tehdyil-
lä tuotteilla on laatuominaisuuksiensa (lujuus) an-
siosta kilpailuetu, joka auttaa kysynnän luomisessa. 
Vastaavasti myös muihin biopohjaisiin tuotteisiin saa-
daan ominaisuuksia, jotka puuttuvat vallitsevilta tuot-
teilta ja auttavat kysynnän luonnissa, esimerkiksi öljy-
pohjaista muovia korvaavien biopohjaisten materiaalien 
biohajoavuus.

• Standardointi vaikuttaa merkittävästi tuotteiden mark-
kinoille pääsyyn esimerkiksi rakentamisessa ja monien 
uusien tuotteiden osalta. 

• Lopputuotteiden kestävyysvaatimukset ja biomassojen 
käytön hyväksyttävyys vaikuttavat biopohjaisten vaih-
toehtojen houkuttelevuuteen ja kysyntään esim. pak-
kaamisessa ja rakentamisessa. 

• Regulaatio vaikuttaa merkittävästi biopohjaisten vaih-
toehtojen kysyntään ja hyväksyttävyyteen eri käyttö-
kohteissa. Esimerkiksi muoville tarvitaan korvaajia.

• Metsätalouden kasvun mahdollistajana puun käyttöä li-
säävät investoinnit sekä puun käytön houkuttelevuus ja 
hyväksyttävyys. Metsätalouden kasvun rajoitteena kes-
tävät hakkuumahdollisuudet.

*  Nestemäiset biopolttoaineet on esitelty Uusiutuva energia -toimialan osana Liitteessä 4.

Kemianteollisuus
Kemianteollisuuden globaalin kysynnän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 men-
nessä jopa kaksinkertaiseksi 6 300 miljardiin euroon verrattuna vuoden 2014 kysyn-
nän tasoon65. Sekä kysynnästä että tuotannosta suurin osa kohdistuu Aasiaan, ja Eu-
roopan kemikaalituotannon ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla tai laskevan66 
(Kemianteollisuus 2017a, OECD 2014, CEFIC 2016). Globaalin kysynnän ja markki-
na-alueiden kehittymisellä on suora merkitystä Suomen kemianteollisuudelle, josta 
merkittävä määrä suuntautuu vientiin ja useat yritykset ovat ulkomaisessa omistuk-

65  Vuositasolla tämä tarkoittaa keskimäärin noin 3-6 %:n kasvuvauhtia.

66  Kiinan ennakoidaan yhä vahvistavan asemaansa merkittävimpänä markkina-alueena (44 % globaalis-
ta kysynnästä vuonna 2030) ja muiden vahvojen markkina-alueiden olevan muu Aasia (17 %), Yhdysvallat, 
Kanada ja Meksiko (yhteensä 14 %) sekä EU-maat (12 %).
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sessa. Korkeasta viennin osuudesta johtuen markkinakehitys erityisesti Euroopan 
tasolla ennustaa alan kasvua myös Suomessa67. 

Kemianteollisuuden sovelluksilla nähdään olevan keskeinen rooli biotalouden, 
cleantechin ja kiertotalouden mahdollistajana ja alan merkittävin kasvupotentiaali 
liittyy näihin aloihin. Kemianteollisuus tarjoaa ratkaisuja erityisesti liittyen korkean 
jalostusasteen teknologioihin, tuotteisiin ja palveluihin sekä biopohjaisiin kemikaa-
leihin ja teollisen bioteknologian sovelluksiin. Kemianteollisuus mahdollistaa myös 
matalamman jalostusarvon tuotteiden hyödyntämisen, kuten esimerkiksi jätepoh-
jaisten virtojen käsittelyn ja tuotteistamisen. (Kemianteollisuus 2017b, TEM 2015a)

Biopohjaisten kemikaalien tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan globaalis-
ti 50 %:lla vuoden 2014 tasosta (4,2 milj. tonnia) vuoteen 2021 mennessä (arvio 6,1 
milj. tonnia) ja uusiutuvien kemikaalien globaalien myynnin kasvavan 11 %:in koko 
kemikaalien myynnistä vuoteen 2020 mennessä (9 % vuonna 2012) (OECD 2014, 
European Bioplastics 2017, VTT 2017). Kemianteollisuuden (2017c) arvion mukaan 
Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes käyttää jo 
nykyisin bioperäisiä raaka-aineita ja niiden käyttö on kasvussa68. Myös teollisten 
symbioosien ja eri toimijoiden osaamisen yhdistämisessä nähdään kasvupotenti-
aalia. Erityisesti kiertotalouden johdosta teollisuuden verkostot ja tuotantoketjut 
laajentuvat raaka-aineita hyödynnettäessä entistä monipuolisemmin. (Kemianteol-
lisuus 2017b)

Kemianteollisuuden globaalissa kilpailussa eurooppalaisten toimijoiden vahvuuk-
sina pidetään osaavaa työvoimaa ja kehittynyttä teollisuutta. Tämä mahdollistaa 
kilpailun kärkisijasta bio- ja kiertotalouden sovelluksiin liittyvässä liiketoiminnassa, 
jonka merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä voimakkaammin. Kemianteollisuu-
den uusien työpaikkojen odotetaan syntyvän näille aloille. Tällä hetkellä kemian-

67  Kemianteollisuuden tavaravienti vastaa noin viidennestä koko Suomen tavaraviennistä. (Kemianteol-
lisuus 2017d) Tavaraviennin näkökulmasta merkittävimmät tuoteryhmät ovat öljytuotteet (37 % vuonna 
2016) ja peruskemian tuotteet (32 %). Kokonaistuotoksen näkökulmasta Suomen kemianteollisuuden mer-
kittävin tuoteryhmä on peruskemia. Seuraavaksi suurin on öljynjalostus ja tämän jälkeen kumi- ja muovi-
tuotteet ja lääketeollisuus. (Kemianteollisuus 2017a)

68  Esimerkiksi suomalaisen Nesteen tavoite on tuottaa vuonna 2020 biomuovin raaka-ainetta, uusiutuvia 
liuottimia sekä lento- ja meriliikenteen uusiutuvia polttoaineita yhteensä 500 000 tonnia vuodessa  
(Kemianteollisuus 2017c).
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teollisuuden työpaikoista suurin osa (75 %) kohdistuu peruskemiaan ja kumi- ja 
muovituotteisiin (Kemianteollisuus 2017a). Heikkouksia taas ovat kemiantuottei-
den kysynnän maltillinen kasvu Euroopassa sekä tuotannon kustannukset. Monet 
eurooppalaiset yritykset investoivat Euroopan ulkopuolelle, mikä parantaa yritysten 
kannattavuutta, mutta vähentää työvoiman kysyntää Euroopassa. (ECF 2014) Kemi-
anteollisuudella (2017a) on myös merkittäviä välillisiä vaikutuksia muille toimialoil-
le, jotka syntyvät yritysten ostamista palveluista ja tavaroista ja näiden synnyttä-
mistä kerrannaisvaikutuksista toimitusketjussa. Kemianteollisuuden (2017a) arvion 
mukaan kemianteollisuuden jokaista välitöntä työpaikkaa vastaavat välilliset vaiku-
tukset ovat 1,5-kertaiset. 

Taulukko L4.3. Kemianteollisuuden kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Kemianteollisuuden tuotteiden globaali kysyntä on 
voimakkaassa kasvussa. Kemianteollisuuden globaalin 
kysynnän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 
jopa kaksinkertaiseksi 6 300 miljardiin euroon verrattu-
na vuoden 2014 kysynnän tasoon*. Sekä kysynnästä että 
tuotannosta suurin osa kohdistuu Aasiaan, ja Euroopan 
kemikaalituotannon ennakoidaan pysyvän nykyisellä ta-
solla tai laskevan**.

• Kemianteollisuuden rooli bio- ja kiertotaloudessa ja 
cleantech-alalla on keskeinen, sillä se tuottaa edellytyk-
siä muille arvoverkon toimijoille. Näiden alojen kasvu 
vaikuttaa siis suoraan kemianteollisuuden kysyntään ja 
kemianteollisuuden kasvun nähdään kohdistuvan näi-
den alojen sovelluksiin.

• Biopohjaisten vaihtoehtojen kasvun haasteena on tuot-
taa kilpailukykyisellä hinnalla korvaavia vaihtoehtoja 
fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville peruskemikaaleil-
le. Hintakilpailukyvyn suhteen biopohjaiset kemikaalit 
ovat kannattavampia erikoiskemikaalien kuin peruske-
mikaalien segmentissä. Tällä hetkellä merkittävimmän 
aseman biokemikaalit ovat saavuttaneet kestomuoveis-
sa*** ja tämän kasvun nähdään jatkuvan.

• Suomen kemianteollisuudesta merkittävä osuus suun-
tautuu vientiin ja useat yritykset ovat ulkomaisessa 
omistuksessa. Suomessa alan liikevaihdon viimeaikai-
nen kasvu on tullut pääosin viennistä ja kotimaan liike-
vaihto on lisääntynyt vain vähän.

• Alan tavaravienti jakautuu öljytuotteisiin (37 %), perus-
kemian tuotteisiin (32 %) sekä muihin kemianteollisuu-
den tuotteisiin kuten lääkkeisiin ja kumi- ja muovituot-
teisiin (31 %). Tärkeitä tuotteita Suomelle ovat muun 
muassa vesi- ja metsäkemikaalit, lääkkeet, maalit ja la-
kat sekä öljypohjaiset tuotteet.

• Suomalainen kemianteollisuus on pitkältä luettavis-
sa cleantech-alaan, sillä monet tuotteet mahdollista-
vat puhtaampien ratkaisujen kehittämisen ja käyttöön-
oton, esimerkkinä tästä vedenpuhdistukseen liittyvät 
tuotteet. 

• Aasian nousu kemianteollisuuden tuotannon päämark-
kinaksi on vaikuttanut myös Suomen kemianteollisuu-
den rakenteeseen. Tuotannon hintakilpailun seurauk-
sena yritykset toimivat entistä enemmän kapeilla 
niche-alueilla, jonka seurauksena erikoiskemikaalien 
sekä muovien ja komposiittien osuus tuotannosta on 
kasvanut, samalla kun peruskemikaalien tuotanto on vä-
hentynyt. (Pohjakallio 2012)
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Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Biomuovit (biopohjaisten muovien globaali kasvu-
vauhti tuoteryhmästä riippuen 20-60 % vuodessa. 
Ensiömuovien osuus Suomen kemianteollisuuden vien-
nin arvosta oli vuonna 2016 24 %:ia eli noin 2,5 miljardia 
euroa.  Erityisiä kasvumahdollisuuksia nähdään niin sa-
notuissa drop-in biopolymeereissä)

• Muut biopohjaiset kemikaalit (kuten ksylitoli, karbok-
simetyyliselluloosa eli CMC, tärkkelyksen johdannaiset, 
teolliset entsyymit sekä mäntyöljystä jalostetut kemian 
tuotteet mm. maaleihin, liimoihin ja rehuihin)

• Oleokemian sovellukset. Oleokemialla on merkittävä maa-
ilmanlaajuinen markkina ja oleokemian arvoketjut sovel-
tuvat hyvin bio- ja kiertotalouden ekosysteemeihin, sillä 
oleokemian raaka-aineet ovat uusiutuvia (kuten kasviöljyt) 
ja sivuvirtapohjaisia (eläinrasvat). Bio- ja kiertotalouden 
konseptien yleistyessä olekemian haasteena on kilpailu 
kestävistä raaka-aineista. Toisaalta olekemian tuotteiden 
kysyntä voi lisääntyä puhtaita ja uusiutuvia ratkaisuja suo-
sivilla markkinoilla ja olekemian osaamista voidaan yhdis-
tää uusiin biojalostamoihin. (Schneider 2016)

• Bio- ja kiertotalouden ja cleantechin ratkaisuja mahdol-
listava analytiikkaosaaminen (tuotteet ja palvelut neit-
seellisen ja erityisesti jäteperäisen raaka-aineen kestä-
vään ja älykkääseen hyödyntämiseen) 

• Bio- ja kiertotalouden ja cleantechin ratkaisuja mahdol-
listavat tuotteet (tunnettuja suomalaisia tuotteita ovat 
muun muassa puhtaat liikennepolttoaineet ja veden-
puhdistuskemikaalit) 

• Lisäksi kasvumahdollisuuksia erilaisten teollisten sym-
bioosien ja toimialarajojen ylittävien yhteistyömahdolli-
suuksien vauhdittamisessa.

• Kemianteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään 
voidaan vaikuttaa edistämällä bio- ja kiertotaloutta se-
kä cleantechiä vahvistavia trendejä, esimerkiksi lainsää-
dännön kautta.

• Myös kuluttajilta tuleva paine tuotteiden kestävyyteen 
liittyen luo kysyntää suomalaiselle kemianteollisuuden 
osaamiselle, jolla on edellytykset erikoistua korkean ja-
lostusarvon kemikaaleihin.

*  Vuositasolla tämä tarkoittaa keskimäärin noin 3-6 %:n kasvuvauhtia.

**  Kiinan ennakoidaan yhä vahvistavan asemaansa merkittävimpänä markkina-alueena (44 % globaalista kysynnästä vuonna 2030) ja 
muiden vahvojen markkina-alueiden olevan muu Aasia (17 %), Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko (yhteensä 14 %) sekä EU-maat (12 %).

***  Kestomuoveja käytetään merkittävästi esimerkiksi juomateollisuudessa. Kestomuoveja ovat esimerkiksi poly-etyleeni PE, polypro-
pyleeni (PP) ja polyetyleeni tereftalaatti (PET)

Rakentaminen
Kansainvälisen rakennusmarkkinan on ennustettu kasvavan vuoteen 2030 men-
nessä jopa 85 %:lla noin USD 17,5 biljoonaan, jolloin se olisi noin 15 % maailman 
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kokonaistuotannosta (Global Construction Perspectives & Oxford Economics 2015). 
Kansainvälisesti tärkeitä kasvumarkkinoita ovat Kiina ja USA, mutta myös esimerkik-
si Intia, Meksiko, Englanti ja Saksa. Arvioidaan, että vuonna 2030 60 % maailman ra-
kennuskannasta sijaitsee kaupungeissa tai kaupunkimaisessa ympäristössä (Archi-
tecture2030, 2015).  

Vuonna 2015 maailman kaupungit käyttivät noin 75 % kaikki energiasta (UN Habi-
tat 2017, Frost & Sullivan 2015), mikä kuvaa hyvin rakentamisen ja asumisen roolia 
cleantechin, kiertotalouden ja biotalouden energia- ja resurssitehokkaiden ratkaisu-
jen hyödyntäjänä. Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuden, resurssite-
hokkaampien materiaalien ja prosessien sekä käytettyjen materiaalien hyötykäytön 
lisäksi mielenkiintoa on rakentamisen ja rakennusten elinkaareen ja muunneltavuu-
den mahdollistaviin ratkaisuihin ja uudenlaisiin rahoitus-, omistus- ja palvelumallei-
hin, joita syntyy esim. liikkumiseen. Sitra arvioi, että hiilineutraalius luo maailman-
laajuisesti 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille 
vuoteen 2050 mennessä69 (Laita 2015). Kasvupotentiaalia on erityisesti älykaupun-
keihin rakennettavassa infrastruktuurissa, jonka markkina voi kasvaa jo vuoteen 
2020 mennessä 1 500 miljardiin euroon sekä älyliikenteen ja liikkumisen sektoreilla, 
jossa älykkäiden liikennejärjestelmien ja itseohjautuvien ajoneuvojen markkinan ar-
vioidaan olevan 3 400 miljardia vuodessa (Frost & Sullivan 2015).

Suomessa rakennusalat (rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus) työllistävät noin 
250 000 henkilöä ja yrityksiä on noin 40 000–50 000 (Rakennusteollisuus 2017a). 
Yhteensä rakennusalan kokonaisliikevaihto oli vuonna 2016 noin 44 miljardia euroa 
(sis. uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen) (Rakennusteollisuus 2017b, Consti 
2017). Rakennusalalla on paljon pieniä yrityksiä. Haasteena on myös alan suhdanne-
herkkyys ja uusien ratkaisujen markkinoille saamisen vaikeus. Kansainvälisesti mie-
lenkiintoista osaamista ja ratkaisuja löytyy esim. rakentamisen ja asumisen suunnit-
telu- ja ohjausjärjestelmistä, talotekniikasta, energiatehokkuudesta ja energiajärjes-
telmistä sekä rakennustuotteista ja jonkin verran myös rakentamisen suunnittelusta 
ja kokonaistoimituksista. Ala ja sen kehitys on vahvasti sidoksissa julkisen sektorin 
toimiin. Hyvä esimerkki julkisten toimijoiden mahdollistavasta roolista on Tuntu-
ri-Lapissa käynnistetty liikenteen älykkään automaation testialue ja osaamiskeskus 

69  Lisätietoa Sitran arvioista Frost & Sullivanin markkinaselvityksessä (Frost & Sullivan 2015).
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osana Aurora-hanketta, joka tuo yhteen yritykset ja viranomaiset kokeilemaan ja 
testaamaan liikenteen älykästä automaatiota70. 

Taulukko L4.4. Rakentamisen kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Kaupungistuminen ja tiivistäminen, talouden kasvu ja 
rakentamisen investointien määrä

• Rakentamisen kasvumarkkinat ovat Kiina, USA ja tietyt 
maat Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa

• Rakentamisen kasvu ja vienti kiinni talouden sykleistä 
ja suomalaisyritysten halusta ja kilpailueduista toimia 
kansainvälisillä markkinoilla. 

• Regulaatio ja standardointi, esimerkiksi lainsäädännön 
ja energiatehokkuuden kehityksen vauhdittamana ma-
talaenergiarakentamisen rooli entistä merkittävämpi 
monilla markkinoilla (erityisesti EU:ssa), synnyttää myös 
näitä tukevia palveluita

• Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden investoinnit 
Suomessa vaikuttavat positiivisesti myös rakentamiseen

• Rakennusalan kokonaisliikevaihto oli noin 26 miljardia 
euroa vuonna 2016 (sis. uudisrakentaminen ja korjaus-
rakentaminen)

• Rakennusala on pienyritysvaltainen ja keskittyy koti-
maan markkinoille

• Vain vähän kansainvälistä projektivientiä ja kansainvä-
lisesti toimivia yrityksiä, pääosa viennistä suuntautunut 
naapurimaihin

• Esimerkiksi liikenneinfran rakentaminen Suomessa näh-
ty pikemminkin muiden sektoreiden viennin vauhditta-
jana (WSP Finland 2017)

• Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on merkittävä

Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Älykaupunkien infrastruktuuri (ml. liikennejärjestelmät)
• Rakentamisen energiatehokkuus (ml. talotekniikka-

tuotteet)
• Rakentamisen tuotteet ja kokonaisratkaisut, puura-

kentamisessa kerrostalorakentaminen, liikekiinteistöt, 
hallimaiset rakennukset, sillat sekä piha- ja ympäristö-
rakentaminen

• Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden rakentami-
seen liittyvät projektitoimitukset

• Innovatiivisia ratkaisuja hyödyntävien investointien ta-
loudellisten riskien jakaminen uusien ratkaisujen käyt-
töönottamiseksi 

• Lainsäädännön hyödyntäminen muutoksen mahdollis-
tajana ja ajurina

• Uusien ratkaisujen toimivuuden testaaminen ja osoitta-
minen esimerkiksi julkisissa kohteissa

• Vaikuttaminen kansainväliseen standardointiin ja EU:n 
lainsäädäntöön esim. puurakentamisen osalta

Uusiutuva energia
Energia-ala on maailmanlaajuisesti samaan aikaan vahvassa murroksessa ja ener-
gian kysyntä kasvussa. Kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy 
Agency) arvioi, että globaali energian kysyntä kasvaa 30 % vuoteen 2040 mennes-
sä (IEA 2016b) ja että nopein kasvu syntyy uusiutuvan energian tuotannossa. Tämä 
näkyy myös pääomien suuntaamisessa fossiilisista polttoaineista uusiutuviin vähä-
päästöisiin vaihtoehtoihin. Sähkön tuotannon osalta siirrytään tuotantomuotoihin, 

70  Lisätietoja Aurora-hankkeesta Liikennevirastosta ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:ltä: http://www.liikennevi-
rasto.fi/-/maailman-ensimmainen-arktinen-alykkaan-liikenteen-testiekosysteemi-suomeen#.WYQ2plFLepo
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joiden muuttuvat kustannukset ja päästöt ovat mahdollisimman alhaiset ja poltto-
aineettomat energiantuotantomuodot kasvavat. EU:n uudet uusiutuvan energian 
direktiiviehdotukset71 voivat tuoda rajoituksia esimerkiksi kiinteän puubiomassan 
käyttöön. Myös lainsäädäntö on asettanut vahvoja ajureita kehitykselle. Suomessa 
uusiutuvan energian osuus ja alalla toimivien yritysten liikevaihto on kasvanut tasai-
sesti, merkittävänä ajurina politiikkatoimet72. 

Energiantuotannon rakenteen odotetaan tulevaisuudessa muuttuvan merkittävästi. 
Keskeiset muutostekijät liittyvät teknologioiden kehitykseen, hajautuvaan ja uusiu-
tuvaan energiantuotantoon, digitalisaatioon, kaupungistumiseen ja kuluttajan roo-
lin kasvamiseen (Salokoski 2017).  Lisäksi älykkäät energiajärjestelmät, joiden kes-
keisiin piirteisiin kuuluvat esimerkiksi hajautettu tuotanto ja älykkäät energianoh-
jausjärjestelmät, ekotehokas kaukolämpö ja -jäähdytys, kysyntäjousto ja sähköva-
rastot, yleistyvät erityisesti kaupunkialueilla. Energian varastoinnin merkitys kasvaa, 
ja esimerkiksi akkuteknologiat kehittyvät. Energia-alan liiketoiminta muuttuu yhä 
enemmän palveluliiketoiminnaksi. Digitaalisuuden merkitys kasvaa ja IoT-teknolo-
gian kehittyminen synnyttää uusia liiketoimintamalleja73. Erilaisten energian varas-
tointimahdollisuuksien merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Keskeistä biopolttoaineiden ja uusiutuvan energian tuotannon liiketoiminnan kas-
vun dynamiikalle on uusiutuvan energian tuotannon kustannuskilpailukyky ver-
rattuna uusiutumattoman energian tuotantoon sekä kansainväliset ja kansalliset 
politiikkatoimet, joista ala on poikkeuksellisen riippuvainen (kansainvälinen ja EU:n 
energia- ja ilmastopolitiikka, Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia (TEM 
2017a)). Keskeistä tuotantomuotojen ja investointien kannattavuudelle on Pohjois-
maisilla markkinoilla määräytyvän sähkön hintanäkymät. 

Suomessa lämmön tuotannossa kivihiiltä korvataan sekä biopohjaisella lämmön 
tuotannolla että lämpöpumpuilla tuotetulla lämmöllä74. Sähkön tuotannossa tuuli-

71  ns. REDII osana talvipakettia 30.11.2016. (European Commission 2017) 

72  Suomessa uusiutuvan energian tuotannosta kolme neljäsosaa muodostavat puuperäiset raaka-aineet 
(teollisuuden ja energiantuotannon puunkäyttö sekä metsäteollisuuden jäteliemet), mutta mahdollisuuk-
sia nähdään etenevissä määrin myös muissa uusiutuvan energian tuotantovaihtoehdoissa.

73  Tulevaisuudessa energia-alan palveluyritys voi myydä aurinkosähköä omistamatta yhtään aurinkopa-
neelia Überin ja Airbnb:n tavoin.

74  Huomattava on, että lämpöpumpuilla tuotetun lämpö perustuu sähkön käyttöön.
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voima sekä aurinkovoima kasvattavat osuuksiaan paitsi globaalisti, myös Suomessa. 
Aurinkosähkön kasvuennusteet ovat suurimmat vuosille 2020–2030, mikä perustuu 
hintojen merkittävään alentumiseen (Salokoski 2017)75. Myös tuulivoimaa pidetään 
edelleen kilpailukykyisenä tapana tuottaa sähköä76.  

Biopolttoaineet liikennekäyttöön
Biopolttoaineita liikennekäyttöön valmistavat Suomessa sekä energia-, kemian- 
että metsäteollisuuden yritykset ja niihin liittyvä liiketoiminta on kasvanut viime 
vuosina merkittävästi. Kotimaisen kysynnän ajurina on ollut tieliikenteen bio-
polttoaineiden vuoteen 2030 asteittain kasvava jakeluvelvoite. Kansainvälisesti 
kehitys ohjaa kuitenkin entistä vahvemmin sähkön hyödyntämiseen liikenteessä 
(EurObserv’ER 2016). EU:n talvipaketin direktiiviehdotus REDII alentaa liikenteen 
biovelvoitteita vuodesta 2020 eteenpäin sekä rajoittaa niihin käytettävien raaka- 
aineiden valikoimaa samalla kiristäen kestävyyskriteereitä.

Korkealaatuisille Suomessa valmistetuille nestemäisille biopolttoaineille löytyy kui-
tenkin edelleen mielenkiintoisia markkinoita ja tulevaisuuden käyttökohteita etenkin 
mm. lentoliikenteestä. Esimerkiksi Kalifornia on ollut suomalaistuotteille merkittävä 
vientikohde*. Biokaasussa nähdään potentiaalia liikenteen maakaasua ja muita fossii-
lisia polttoaineita korvaavana vaihtoehtona kotimaassa (uusiutuva energiatoimialara-
portti), mutta sitä ei nähdä niinkään vientituotteena. Se perustuu pitkälti paikallisten 
biohajoavien sivuvirtojen hyödyntämiseen ja soveltuu erityisesti kotimaan markkinan 
polttoaineeksi. Muista biopolttoaineista biohiili ja pyrolyysiöljy ovat mahdollisia vien-
tituotteita, mutta siirtyminen alhaisten muuttuvien kustannusten energiantuotanto-
muotoihin ei luo vahvoja kasvuennusteita näille polttoaineille. Biopolttoaineiden tuo-
tannon kilpailukyky perustuu pitkälti ylipäänsä siihen, että raaka-aineeksi on saatavilla 
suhteellisen edullisia biomassapohjaisia sivuvirtoja.

Taulukko L4.5. Uusiutuvan energian kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

75  Kasvupotentiaalista myös Tilastokeskus 2016

76  Energiasektortin cleantech-teknologiat lisäävät työlliyyttä ja parantavat vaihtotasetta (Pesola ym. 2015)

*  Kalifornian on asettanut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, mm. tavoitteen korvata 50 % ajoneuvolii-
kenteen fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä, ks. esimerkiksi California Climate Strategy  
(State of California 2017).
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• Energia-ala on maailmanlaajuisesti vahvassa murrok-
sessa ja energian kysyntä kasvussa. 

• Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi globaalin ener-
gian kysynnän kasvavan 30 % vuoteen 2040 mennessä 
(IEA 2016b) ja nopeimman kasvun syntyvän uusiutuvan 
energian tuotannossa.

• Sähkön tuotannon osalta siirrytään tuotantomuotoihin, 
joiden muuttuvat kustannukset ja päästöt ovat mahdol-
lisimman alhaiset ja polttoaineettomat energiantuotan-
tomuodot kasvavat.

• Myös lainsäädäntö asettaa vahvoja ajureita kehityksel-
le ja kuluttajien kiinnostus uusiin energiantuotannon 
tapoihin

• Energia-alan murrosta ajavat teknologioiden kehitys, 
hajautuva ja uusiutuva energiantuotanto, digitalisaatio, 
kaupungistuminen ja kuluttajan roolin kasvaminen

• Myös Suomessa uusiutuvan energian osuus ja alalla toi-
mivien yritysten liikevaihto on kasvanut tasaisesti, mer-
kittävänä ajurina politiikkatoimet.

• Yritykset toimivat kuitenkin pääsääntöisesti kotimarkki-
noilla ja erityisen usein alueellisella tai maakunnallisel-
la tasolla. Vain harvalla on kansainvälistä liiketoimintaa 
(noin 2 % yrityksistä on kansainvälistynyt merkittäväs-
ti) ja sähkön osalta Suomi on nettotuoja*, joten alan 
liiketoiminnan kasvu perustuu pääosin kotimaiseen ky-
syntään. 

• Kotimaisiin arvoketjuihin perustuvat energiantuotanto-
muodot ja raaka-aineketjut voivat kuitenkin työllistää 
Suomessa merkittävästi enemmän kuin tuontipolttoai-
neisiin perustuvat. Puubiomassan ja turpeen raaka-ai-
neketjut ovat merkittävimpiä työllistäjiä.

• Keskeistä investointien kannattavuudelle ja vaihtoehtois-
ten teknologioiden kaupallistamiselle on sähkön hinta

• Merkittävimpiä vientituotteita ovat liikenteen biopolt-
toaineet ja pienempänä pelletit, jotka kuitenkin näkyvät 
tilastoluokittelussa kemianteollisuuden ja metsäteolli-
suuden liiketoimintaluvuissa 

Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Liikenteen biopolttoaineet, biodiesel/uusiutuva diesel 
ja bioetanoli vientiin ja kotimarkkinalle. Lentoliikenne 
muodostanee aikanaan merkittävän uuden kas-
vualueen.

• Bioenergian käyttö lämmön tuotannossa, kotimarkkinan 
lämmön kysyntään vastaaminen ja fossiilisten tuonti-
polttoaineiden korvaaminen

• Sähkön tuotannossa tuulivoima ja jossain määrin aurin-
kovoima, erityisesti 2020 jälkeen 

• Biokaasun tuotanto ja jakelu kotimarkkinalle, erityisesti 
2020 jälkeen kun mm. liikenteen biovelvoitteet uudistu-
vat REDII:n voimaantulon myötä

• Energia- ja ilmastopoliittiset päätökset, jotka eivät nyt 
juuri tue puubiomassasta valmistetun uusiutuvan biodi-
eselin tuotantoa ilman merkittäviä tukia

• Palveluiden kehittäminen erilaisiin energiantuotannon 
ja -käytön kohteisiin

• Älykkäiden sähköverkkojen ja hajautetun energiantuotan-
non edellytysten luominen regulaatiota merkittävästi ke-
hittämällä ja etuajassa muihin EU:n valtioihin nähden

• Uusien energiaratkaisujen mahdollistaminen kaavoituk-
sella ja nopealla luvituksella

• Kestävyysvaatimuksiin liittyvään keskusteluun osallis-
tuminen ja niiden varmistaminen, erityisesti biopoltto-
aineiden osalta (kansainvälinen ilmastopolitiikka), tässä 
tosin ollaan osin jäljessä ja yksin ilman muiden tukea.

• Uusiutuvan energian investointien ja tuotannon tuet 
markkinaehtoisesti kohdistettuina kuten REDII aikanaan 
edellyttää.

• Uusien biopolttoaineiden hyväksyminen liikennekäyt-
töön (standardointi) siten kuin EU:n ja kansainvälinen 
kehitys järkevästi mahdollistaa.

*  2010-luvulla sähkön tuonti on ollut vuodesta riippuen 3-10 kertaista vientiin verrattuna.
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Sähkölaitteiden valmistus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus 
Sähkölaitteiden valmistus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus on biotalou-
den, cleantechin ja kiertotalouden kannalta olennainen, mutta vaikeasti käsiteltävä 
alue. Tämä johtuu siitä, että biotalouteen, cleantechiin ja kiertotalouteen liittyvän 
liiketoiminnan erottelu toimialan ja yritysten kokonaisuudesta on vaikeaa. Monesti 
ratkaisut, laitteet ja teknologiat toimivat biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 
mahdollistajana, mutta samoilla ratkaisuilla, laitteilla ja teknologioilla on myös mo-
nia muita sovelluskohteita. 

Taulukko L4.6. Sähkölaitteiden valmistuksen sekä muiden koneiden ja laitteiden 
valmistuksen kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Yritykset ja niiden ratkaisut toimivat biotalouden, clean-
techin ja kiertalouden mahdollistajina. Sovelluskohteita 
ja kasvua markkinoilla yhä enemmän näillä aloilla, mut-
ta samoilla ratkaisuilla, laitteilla ja teknologioilla myös 
monia muita sovelluskohteita.

• Teknologiateollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyn-
tään vaikuttavat kehittyvien maiden kasvu, kaupun-
gistuminen ja elintason nousu, joka puolestaan näkyy 
raaka-aineiden ja energian tarpeen globaalina kasvuna. 
Tarve raaka-aineiden ja energian prosessointiin ja hyö-
dyntämiseen puolestaan luo kysyntää koneille, laitteille 
ja metallituotteille esimerkiksi kaivannais-, energia-, 
rakennus- ja infrastruktuuri, elintarvike- ja maatalous-
sektoreilla. 

• Digitalisaatio, big data ja teollinen internet ovat merkit-
täviä ajureita teknologiateollisuudessa. Älykkyyden sekä 
laitteiden valmistuksessa että valmistetuissa tuotteissa 
nähdään muokkaavan koko alan rakennetta ja liiketoi-
mintamalleja. Digitalisaatiota vauhdittavat myös sen 
mahdollistavien teknologisten ratkaisujen markkina-
kehitys kuten esimerkiksi sensorien halpeneminen, mi-
kroprosessorien laskentatehon kasvu ja niiden hintojen 
aleneminen sekä internetin ja matkaviestinverkkojen 
tietojenvälityskapasiteetin ja –nopeuden kasvu.

• On esimerkiksi arvioitu, että teollisen internetin palve-
luliiketoiminta voi tuoda Suomeen +28 miljardin euron 
lisäyksen teknologiateollisuuden liikevaihtoon ja luoda 
16 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2019 mennessä.

• Teknologiateollisuuteen kuuluvien toimialojen globaalit 
kasvunäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät useimmis-
sa tuoteryhmissä ja palveluissa. Teknologiateollisuuden 
pääaloista Suomessa taloudellisesti merkittävimmät 
ovat kone- ja metallituoteteollisuus ja elektroniikka- ja 
sähköteollisuus.

• Digitalisaatio ja IoT tuovat alalle merkittäviä muutok-
sia liittyen sekä laitteiden valmistukseen, niiden omi-
naisuuksiin sekä uusiin liiketoimintamalleihin liittyen 
myyntiin sekä käytön aikaiseen palveluun. Teollisen 
internetin vaikutukset voivat olla merkittäviä nimen-
omaan tuottavuuden nousun kautta.

• Ylipäänsä teknologiateollisuuden liikevaihto ja työlli-
syys on edelleen merkittävästi alhaisempi kuin ennen 
vuoden 2018 talouskriisiä ja kasvu viime vuosina on ollut 
hyvin maltillista.

• Esimerkiksi tuulivoima- ja aurinkoalalla suomalainen 
teknologia ei ole saavuttanut merkittävää kasvua, eri-
tyisesti kokonaistoimituksissa, joten myös asennettava 
teknologia on pääosin tuontiteknologiaa.
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Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

Digitalisaatiota hyödyntävä palveluliiketoiminta (esi-
merkiksi huolto- ja palvelutoiminnot, data-analytiikka 
energia- ja resurssitehokkuudessa, laitevalmistajan oman 
tuotekehityksen tehostaminen. On arvioitu, että teollisen 
internetin palveluliiketoiminta voi tuoda Suomeen +28 
miljardin euron lisäyksen teknologiateollisuuden liike-
vaihtoon ja luoda 16 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2019 
mennessä.)
Uusiutuvan energiantuotanto: biomassakattilat, teknolo-
giaosatoimitukset tuuli- ja aurinkovoimaan
Älykkäät energiaratkaisut: energiajärjestelmien hallinta ja 
osatoimitukset älykkäisiin energiaverkkoihin
Kierrätysteknologiat (sekä tekniset ratkaisut että kier-
rätykseen ja jätehuoltoon liittyvät optimointipalvelut. 
Kierrätysteknologioiden maailmanmarkkinoiden arvioi-
daan olevan lähes 1200 miljardia euroa vuonna 2020.)
Älykäs vesiliiketoiminta (keskeisenä suomalaisosaami-
sena nähdään esimerkiksi Smart Water –järjestelmät. 
Suomalaisen vesiliiketoiminnan vuosittaiseksi vientipo-
tentiaaliksi on arvioitu noin 700 miljoonaa euroa.)

Lähes kaikissa Suomessa kehitettävissä cleantech-tek-
nologioissa globaali markkinapotentiaali on jo nyt tai 
lähitulevaisuudessa niin suuri, että se tarjoaa riittävän po-
tentiaalin suomalaiselle cleantech-teknologian viennille. 
Suomalaisyritysten kasvussa on kyse siis ennen kaikkea 
suomalaisten yritysten kilpailukyvystä vientimarkkinoilla, 
eikä markkinan koko aseta rajoituksia teknologiaviennille.
Kalliiden tuotantokustannusten takia Suomen on keskityt-
tävä korkean teknologian tuotteisiin pärjätäkseen kilpai-
luilla markkinoilla.
Erityisesti energian tuotantoon ja varastointiin liittyvien 
markkinoiden kehitykseen voidaan vaikuttaa kotimaan 
sekä EU-tason sääntelyllä. Kysyntää on mahdollista vah-
vistaa lainsäädännön kehitykseen aktiivisesti vaikut-
tamalla. Kotimaassa kestäville teknologioille voidaan 
luoda kysyntää esimerkiksi julkisten hankintojen kautta. 
Todellinen kasvupotentiaali on kuitenkin kansainvälisillä 
markkinoilla.

Luontomatkailu 
Vaikka matkailu on suhdanneherkkää, sen pitkän tähtäimen kasvunäkymiä pide-
tään hyvinä ja toimiala on jatkanut kasvuaan viime vuosina heikentyneestä talous-
tilanteesta huolimatta. (MMM 2016) Matkailun kansainvälisiltä markkinoilta odote-
taan Suomeen noin 5 %:n ja kotimaasta noin 2 %:n vuosikasvua77 (TEM 2015b). Glo-
baalisti matkailun toimiala on kasvanut vuodesta 2010 lähtien yli 4 %:n vuosivauh-
dilla, joka on yli keskimääräisen talouden kasvuvauhdin (UNWTO 2016). Euroopassa 
matkailu kasvoi keskimäärin 2 % vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 ja kaikista 
vahvinta, 6 %:n kasvua oli Pohjois-Euroopassa (UNWTO 2017). Pohjois-Eurooppaa 
suosivia globaaleja trendejä ovat esimerkiksi muutokset maailman turvallisuusti-
lanteessa (UNWTO 2016). Matkailualalla on myös merkittäviä kerrannaisvaikutuksia 
muille elinkeinoille kuten rakennusteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle ja kau-
pan alalle. Yksi matkailueuro tuottaa arviolta 56 senttiä muille aloille (TEM 2015b). 

77  Matkailun Pohjois-Eurooppaan arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,2 %:n vuosivauhtia vuosina 2010–
2020 ja 1,4 %:n vuosivauhtia vuosina 2020–2030, ja luontomatkailun selvästi nopeammin kuin matkailun 
keskimäärin (MMM 2015).
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Luontomatkailun liiketoiminnan kasvun dynamiikan kannalta olennaista on mat-
kailijoiden määrä ja se, missä määrin he käyttävät erilaisia palveluita. Asiakastarvet-
ta vastaavien palvelutuotteiden ja niiden helpon löydettävyyden, ostettavuuden 
ja saavutettavuuden lisäksi kriittistä on palveluiden hintataso ja laatu. Oleellista on 
myös Suomen markkinointi ja brändin rakentaminen. (TEM 2015b, MMM 2015)

Matkailutoimialoilla yrityksiä on Suomessa noin 27 000, joista pääosa on pieniä yri-
tyksiä. Uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti ohjelmapalvelualalle, mutta majoitus-, 
ravintola- ja kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten rooli on edelleen merkittävin. 
(TEM 2015b) Petäjistön ja Selbyn (2014) selvityksen mukaan osa luontomatkailun 
pienyrittäjistä on asenteiltaan nykytilanteessa pitäytyviä eivätkä erityisen kasvuha-
kuisia. Tätä ei voida kuitenkaan yleistää koskemaan koko luontomatkailun toimi-
jakenttää, jossa on nähtävissä toisaalta myös voimakasta liiketoiminnan aktiivista 
kehittämistä, esimerkiksi Lapissa.

Matkailun liiketoiminnan kasvun haasteissa on myös paljon alueellisia ja toimialan 
alakohtaisia eroja. Esimerkiksi Lapissa yhteistyötä eri matkailun toimijoiden välillä 
on kehitetty pitkään ja sen nähdään olevan yksi alueen menestystekijöistä. Toisaalta 
luontomatkailun liiketoiminnan kasvun keskeisinä haasteina pidetään puutteellis-
ta asiakastuntemusta, palvelukokonaisuuksien ja tarjonnan kehittämistä, markki-
noinnin haasteita (ydinviestit, resurssit) ja palveluiden laadukasta toteuttamista (ml. 
infran ja reittien ylläpito, palvelukokonaisuuksien saumattomuus esim. kuljetukset, 
majoitus, ohjelmapalvelut) (MEK 2014, TEM 2015). Nämä haasteet eivät kuitenkaan 
koskea kaikkia luontomatkailun toimialoja eikä alueita vaan eri haasteet painottu-
vat eri toimialoilla ja alueilla. Keskeisenä nähdään myös matkailun kasvu kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nämä arvot korostuvat luontomatkailun asia-
kaskunnassa ja näiden laiminlyömisen seurausten riskit ovat toteutuneet jo joissa-
kin muissa Pohjoismaisissa luontomatkailukohteissa. 
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Taulukko L4.7. Luontomatkailun kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Matkailu kasvaa globaalisti keskimäärin monia muita 
toimialoja nopeammin. Ajureita matkailun kasvulle ovat 
mm. globaalin keskiluokan kasvu sekä internetin kulut-
tajille tuomat mahdollisuudet. 

• Matkailun Eurooppaan arvioidaan kasvavan noin 3 %:n 
vuosivauhdilla. Viime vuosina Pohjois-Eurooppaan 
suuntautuva matkailu on kasvanut koko Euroopan tasoa 
huomattavasti voimakkaammin, noin 6 %:n kasvuvauh-
dilla (UNWTO 2017). Tulevaisuudessa matkailun Pohjois-
Eurooppaan arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,2 %:n 
vuosivauhtia vuosina 2010–2020 ja 1,4 %:n vuosivauh-
tia vuosina 2020–2030, ja luontomatkailun selvästi no-
peammin kuin matkailun keskimäärin (MMM 2015).

• Erityisesti aktiiviset lomat ovat kansainvälisesti voimak-
kaassa kasvussa (ATTA 2013, MEK 2014). Myös terveys- ja 
hyvinvointipalveluihin liittyy odotuksia.

• Digitalisaatio ja jakamistalous muuttavat palvelui-
den tarjontaa ja palveluinnovaatioiden rooli koros-
tuu (esimerkiksi omatoimiset palvelutuotteet kuten 
AirBnb, laajentumassa myös elämysten tarjoamiseen). 
Jakamistalouden sovellukset muuttavat myös alan toi-
mijoiden rakennetta (ammattimaiset toiminnanharjoit-
tajien lisäksi yksityishenkilöt voivat tarjota palveluita 
esim. majoituksessa).

• Maltillinen arvio luontomatkailun osuudesta matkai-
lun kokonaisuudesta on 25 % (MMM 2015, MMM 2016), 
mutta yli puolet matkailusta Suomessa voidaan nähdä 
tavalla tai toisella luontoon liittyvänä (MMM 2016).

• Luontomatkailuyrityksiä on Suomessa noin 6 700 ja niis-
tä pääosa on pieniä. Osa luontomatkailun pienyrittäjis-
tä ei ole erityisen kasvuhakuisia, mutta toisaalta myös 
uusia innovatiivisia konsepteja ja markkinointikanavia 
hyödyntäviä yrityksiä on syntynyt.

• Uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti ohjelmapalve-
lualalle, mutta majoitus-, ravintola- ja kuljetuspalveluja 
tarjoavien yritysten rooli on edelleen merkittävin.

• Myös toimijoiden markkinointi- ja muu yhteistyö on 
vahvistunut esim. Lapin matkailun vetovoiman vahvis-
tamiseksi. 

Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Kansainvälisten ja kotimaisten luontomatkailijoiden 
määrän kasvattaminen (erityisesti laatua ja vastuulli-
suutta arvostava kohderyhmä) 

• Luontomatkailun kokonaispalvelut ja lisäarvopalvelut 
sisältäen majoitus-, ravitsemus-, liikenne ja ohjelma-
palvelut

• Luontoon perustuvat terveys- ja hyvinvointipalvelut 
(kiinnostus kasvanut maailmanlaajuisesti, Suomella hy-
vät edellytykset näiden palvelujen tarjoamiseen)

• Erityisesti Pohjois-Suomen luontomatkailun tarjonnan 
laajentaminen ympärivuotiseksi (nyt painotus voimak-
kaasti talvi- ja kevätsesongissa)

• Helposti löydettävien ja saavutettavien sekä kiinnos-
tavien matkailutuotteiden tarjoaminen (kokonaispal-
velut ja lisäarvopalvelut) kansainvälisille ja kotimaisille 
matkailijoille

• Palveluiden kehittäminen kestävän kehityksen ja vas-
tuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti korostuu 
erityisesti luontomatkailussa. Nämä ovat tärkeitä arvoja 
monelle luontomatkailun kohderyhmälle.

• Myynti- ja markkinointiyhteistyö alueellisessa kehitys-
työssä sekä digitaalisten ratkaisujen tehokas hyödyn-
täminen

• Saavutettavuuden parantaminen (lento-, tie-, raide- ja 
vesiliikenne). Erityisesti ympärivuotisen saavutettavuu-
den parantaminen korkean sesongin lisäksi (erityisesti 
koskien Lappia). 

• Palveluiden ja kokemuksen laadun jatkuva parantami-
nen

• Suomen maabrändin vahvistaminen



170

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut ovat keskeisessä osassa biotalouteen, cleante-
chiin ja kiertotalouteen liittyvien ratkaisujen ja osaamisen kehittämisessä ja hyö-
dyntämisessä ja biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden suunnittelu- ja asian-
tuntijapalveluihin liittyvä osaaminen on Suomessa suhteellisen vahvaa. Viimeaikai-
nen talouskasvun piristyminen on näkynyt myös suunnittelu- ja asiantuntijapalve-
luiden kysynnässä. 

Teollisuuteen, yhdyskuntiin ja talonrakennukseen liittyvistä suunnittelu- ja asian-
tuntijapalveluista volyymiltään merkittävimpiä suomalaisyrityksiä työllistäviä toi-
mialoja ovat olleet teollisuuden prosessisuunnittelu, tehdas- ja laitossuunnittelu, 
rakennetekniikka, LVI-tekniikka sekä rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana näiden sektoreiden yhteenlaskettu laskutus 
on kasvanut reilusta 1 miljardista eurosta yli 1,6 miljardiin euroon. Suunnittelu- ja 
asiantuntijapalveluissa kotimaan markkinat vastaavat noin 70–80 % liikevaihdosta, 
eikä viennin osuus viime vuosina ole merkittävästi kasvanut. (SKOL 2016)

Teollisuuteen liittyvien suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden osuus on merkittävä 
(osuus sektoreiden kokonaislaskutuksesta vuonna 2015 noin 41 %). Viennin suhteen 
teollisuusasiakkaiden osuus on vielä merkittävämpi, lähes 80 % tilauksista. Vuonna 
2015 tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi, Kiina, Venäjä, Alankomaat, Indonesia, Yh-
distyneet Arabiemiirikunnat ja Brasilia. (SKOL 2016)

Asiakasyritysten kansainvälistyminen vaikuttaa voimakkaasti suunnittelu- ja asian-
tuntijapalveluyritysten toimintaan. Asiakkaiden toiminnan maantieteellinen pai-
nopiste on muuttunut, painottuen kasvaville markkinoille esimerkiksi Aasiaan ja 
BRIC-maihin78. Kansainvälistymisessä haasteena ovat usein myyntiosaaminen, asia-
kasrajapinnassa toimiminen, kansainvälisten suhteiden luominen ja kansainväliseen 
toimintakulttuurin sopeutuminen. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia nähdään 
olevan esimerkiksi ympäristö- ja energiakysymyksiin ja muotoiluun sekä uusiin tek-
nologioihin liittyen kuten sähköverkko- ja tietoliikenneosaamisen yhdistämisessä 
älyverkkojen kehittämiseen. (Teknologiateollisuus 2010)

78  BRIC-maat ovat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina
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Teollisuuteen, yhdyskuntiin ja talonrakennukseen liittyvien suunnittelu- ja asiantun-
tijapalveluiden henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten 
kansainvälistymisestä ja tiettyjen alojen kuihtumisesta riippumatta asiakasyritysten 
ulkoistaessa toimintojaan sekä talouskasvun voimistuessa (SKOL 2016). Yritys- ja 
asiantuntijapalvelujen yksikkötyökustannukset ovat kuitenkin kasvaneet lähes koko 
2000-luvun, mutta hintakilpailukyvyssä Suomi pärjää edelleen hyvin Euroopan ta-
solla (Vihmo 2017, Teknologiateollisuus 2010). Tämän johdosta yksinkertaisempaa 
tekemistä on siirrettävä ulkomaille ja omaa erikoistumista ja verkostoitumista on 
täydennettävä kilpailukyvyn varmistamiseksi (Teknologiateollisuus 2010). 

Taulukko L4.8. Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden kasvun keskeiset tekijät.

Kansainvälisen markkinan ja kasvun ajurit Alan rakenne Suomessa nyt

• Talouden suhdanteet ja asiakkaiden kilpailukyky sekä 
loppukysynnän muutokset vaikuttavat merkittävästi 
suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita työllistäviin in-
vestointeihin

• Asiakasyritysten kansainvälistyminen muuttaa markki-
noiden maantieteellistä painopistettä

• Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut keskeisessä osassa 
biotalouteen, cleantechiin ja kiertotalouteen liittyvien 
ratkaisujen ja osaamisen kehittämisessä ja hyödyntä-
misessä

• Mahdollisuuksia uusien teknologioihin, digitalisaatioon 
ja ylipäänsä teknologioiden soveltamiseen ja rajapin-
toihin liittyvissä, osaamista vaativissa suunnittelu- ja 
asiantuntijapalveluissa

• Teollisuuteen, yhdyskuntiin ja talonrakennukseen liit-
tyvistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista volyy-
miltään merkittävimpiä suomalaisyrityksiä työllistäviä 
toimialoja ovat olleet teollisuuden prosessisuunnitte-
lu, tehdas- ja laitossuunnittelu, rakennetekniikka, LVI-
tekniikka sekä rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen

• Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden liiketoiminnasta 
suurin osa kotimaan markkinoiden varassa

• Teollisuuteen liittyvien suunnittelu- ja asiantuntijapal-
veluiden osuus viennistä merkittävin

• Alan työllisyystarve riippuu voimakkaasti eri teollisuus-
sektoreiden tilauskannasta ja teollisista investoinneista

• Suomesta löytyy ammattitaitoista ja osaamisella mitat-
tuna kilpailukykyistä suunnittelu- ja asiantuntijaosaa-
mista

Mahdolliset kasvualueet Kysynnän luominen

• Energiajärjestelmiin ja älykkäisiin sähköverkkoihin liit-
tyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

• Energia- ja resurssitehokkuuteen liittyvät suunnittelu- 
ja asiantuntijapalvelut

• Kiertotalouden ja biotalouden mahdollistaviin teknolo-
gioihin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

• Digitalisaation hyödyntäminen ja rajapinnat biotalou-
den, cleantechin ja kiertotalouden teknologioihin

• Liiketoimintamallien kehitys ja palvelumuotoilu

• Kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan vahvistami-
nen esimerkiksi erilaisilla kumppanuuksilla

• Julkisten toimijoiden verkostojen hyödyntäminen suo-
malaisen suunnittelu- ja asiantuntijaosaamisen esille-
tuomiseen

• Suomalaisyritysten saaminen mukaan merkittäviin in-
vestointeihin ja projekteihin riittävän aikaisin (esimer-
kiksi toteutettavuudesta ja vaihtoehtojen arvioinnista 
tehtävät Feasibility Studyt)
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Liite 5. Esimerkit liiketoimintamalleista 
ja ekosysteemeistä
 
Selvitykseen valittiin kymmenen erilaista esimerkkiä onnistuneista kansainvälisen 
liiketoiminnan malleista ja ekosysteemeistä syventämään kasvun ja uuden työn 
dynamiikan ymmärtämistä. Esimerkeillä nostetaan esiin erityisesti kasvun mahdol-
lisuuksia sellaisilla alueilla, joiden vaikutusta liiketoiminnan ja työpaikkojen mää-
rään Suomessa on muuten vaikea ymmärtää. Selvityksessä tarkastellut kymmenen 
esimerkkiä ovat esitetty alla. Esimerkeissä kuvataan lyhyesti tapauksen tausta sekä 
tämän jälkeen työn ja työvoiman kysynnän dynamiikkaa sekä työvoiman saatavuu-
teen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä. Yhteenveto esimerkeistä on esitetty raportin 
luvussa 4.

Esimerkit perustuvat yritysten haastatteluihin sekä muuhun esimerkistä saatavilla 
olevaan julkiseen tausta-aineistoon. Esimerkkeihin on merkitty lähdeviitteet siltä 
osin, kun tiedot pohjautuvat kirjalliseen tausta-aineistoon. Muun osuuden lähteenä 
on yrityshaastattelu. Yritysesimerkit ovat:

1. Enevon jätehuollon optimointijärjestelmä
2. Fortumin Riihimäen kiertotalouskonsepti
3. GreenStream Networkin palveluliiketoiminta
4. Kilpilahden teollisuusalue
5. KPA Uniconin energiaratkaisut
6. Nocartin voimalaitostoimitukset
7. Snafun ruoantuotantokonsepti
8. Smart Chemistry Parkin yritysekosysteemi
9. SPR:n Kontti-konsepti
10. Äänekosken biotuotetehdasinvestointi
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Liiketoimintamalli
Kiertotalous

Cleantech

Enevon jätehuollon optimointijärjestelmä
Enevo kerää tietoa asiakkaidensa jäteastioiden täyttöasteesta ja optimoi tiedon perus-
teella parhaat kulkureitit keräysautoille. Enevon liiketoimintamalli on big dataa, teollis-
ta internetiä ja langatonta sensoriteknologiaa hyödyntävä palvelukonsepti.

Enevon jätehuollon kuljetusten optimoinnin mahdollistava palvelu on tuonut jäte-
huoltosektorille uuden lähestymistavan vähentää kuljetuskustannuksia, jotka ovat 
merkittävä osa alan toiminnan kuluista. Enevo on laajentanut palvelua myös pelkäs-
tä kuljetusreittien optimoinnista koko jätehuoltologistiikan tarjoamiseen asiakkaal-
le. Enevon asiakkaina on esimerkiksi kaupunkia ja kuntia. Optimointimalli tarjoaa 
kasvumahdollisuuksia myös muilla kuljetusintensiivisillä sektoreilla. 

Jätehuoltoalan vuotuinen globaali liikevaihto on nyt noin 205 miljardia dollaria, ja 
jätemäärien arvioidaan globaalin kaupungistumisen ja elintason nousun myötä lä-
hes kaksinkertaistuvan vuoden 2012 tasosta vuoteen 2025 mennessä (Enevo 2017). 
Tällä hetkellä Enevo toimii 35 eri maassa ja hakee kasvua erityisesti kansainvälisiltä 
markkinoilta. Yritys on saanut suomalaisyrityksistä kolmanneksi eniten sijoituksia 
viimeisen kolmen vuoden aikana79. Vuonna 2017 yritys joutui kuitenkin aloittamaan 
yt-neuvottelut liikevaihdon jäädessä alle arvioidun tason. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Enevo on perustettu vuonna 2010 ja työllisti vuoden 2017 alussa noin 70 henkilöä, 
joista suurin osa työskenteli Suomessa. Yrityksen henkilöstömäärä on kasvanut vii-
me vuosina voimakkaasti erityisesti tuotekehitykseen tehtyjen panostusten kautta. 

79  Enevo keräsi 2015 toteutetulla rahoituskierroksellaan 15,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin pääoman, 
jossa yhtenä pääsijoittajana oli japanilainen Mistletoe. Vuoteen 2017 mennessä pääoma on kasvanut 26 
miljoonaan dollariin. (Ulkoasiainministeriö 2016)
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Enevo työllistää henkilöstöä erityisesti tuotekehityksen (kuten ohjelmisto- ja lai-
tekehittäjät) että asiakastuen, myyntiin ja hallinnon tehtäviin. Näistä työtehtävistä 
ovat Suomeen keskittyneet tuotekehitys ja hallinto sekä jonkin verran myös asia-
kastuki ja myynti. Suomen lisäksi yrityksellä on maakohtaiset asiakastukipisteet ja 
myyntiorganisaatiot Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa. Tämän lisäksi 
yritys työllistää epäsuorasti alihankintaketjun kautta sensoreiden valmistajia80. 

Enevon työllisyystarve on sidoksissa yrityksen liikevaihdon kasvuun eli liikevaih-
don kasvu lisää myös työvoimatarpeen kysyntää liittyen erityisesti asiakastukeen ja 
myyntiin. Asiakastukeen liittyvät tehtävät eivät ole maakohtaisesti sidottuja vaan 
niitä voidaan hoitaa myös etänä81. Tällä hetkellä tuotekehitys on yrityksen toimin-
noista eniten työllistävä. Tuotekehitys kuitenkin työllistää suhteessa enemmän yri-
tyksen alkuvaiheessa, kunnes palvelulle saavutetaan haluttu kypsyystaso ja tämän 
jälkeen suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat kohdistumaan asiakastukeen ja 
myyntiin. 

Enevon tarjoaman palvelun tavoitteena on kuljetusten optimointi, joka välillises-
ti vaikuttaa jätehuollon logistiikan työllisyysvaikutuksiin vähentymiseen. Enevon 
liiketoiminnan kasvu lisää siis työpaikkoja itse yrityksessä sekä heidän alihankkijoil-
laan, mutta tuo merkittävät säästöt jätehuoltoyhtiöille liittyen työvoima- ja kalusto-
tarpeeseen82. Tätä voidaan pitää tyypillisenä dynamiikkavaikutuksena materiaali- ja 
resurssitehokkuuden palveluratkaisuissa, joiden tavoitteena on toiminnan tehosta-
minen ja siten sekä työn että materiaalien käytön tuottavuuden parantaminen.

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Enevo työllistää pääasiassa korkean osaamisprofiilin asiantuntijoita. Yrityksen työ-
voiman saatavuuden ja osaamisen haasteet ovat liittyneet kokeneiden ohjelmis-
to-osaajien saatavuuteen. Enevon tarpeita vastaavia ohjelmisto-osaajia on ajoittain 
ollut vaikea löytää tai sitten heidän palkkatasonsa on ollut liian korkea start up-yri-
tykselle. 

80  Sekä polyuretaanivalun että piirilevyjen osalta

81  Esimerkiksi Yhdysvaltoja palveleva asiakastuki voi tapahtua Suomesta käsin.

82  Palvelun kautta voidaan saavuttaa jopa 50 %:n vähennys jätehuoltologistiikan työvoimatarpeessa ja 
kalustossa. Palvelun käytöllä on myös välillisiä vaikutuksia esimerkiksi päästöihin.
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Enevon liiketoiminnan työllisyysvaikutuksia ja työn synnyn dynamiikkaa on havain-
nollistettu kuvassa L5.1.

Kuva L5.1. Enevon liiketoiminnan kasvun lähteet ja työn synnyn dynamiikka.

Enevon palvelukonseptin työllistävä vaikutus: 
Liiketoimintamallin kehittyminen ja asiakasverkoston 
laajentuminen lisää yrityksen työntekijätarvetta. Vuoden 2017 
alussa yritys työllisti noin 70 henkilöä. 

Työvoimatarve : Yrityksen työvoimatarve kohdistuu korkean 
osaamispro�ilin asiantuntijatehtäviin kuten tuotekehitykseen 
ja asiakastukeen ja myyntiin. Lisäksi epäsuoria 
työllisyysvaikutuksia on alihankintaketjun kautta 
sensoriteknologian valmistajiin. 

Työpaikkojen kasvupotentiaali : Liiketoiminnan 
laajentaminen muille kuljetusintensiivisille aloille luo lisää 
työvoimatarvetta korkean osaamispro�ilin 
asiantuntijatehtäviin. 

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY LIIKETOIMINTAMALLISSA

Enevon optimointipalvelu  tehostaa 
jätehuoltologistiikkaa. Asiakkaita on 
sekä Suomessa että globaalisti.

Liiketoiminta sisältää sekä 
optimointimallin kehityksen että 
teknologian valmistuksen.

Optimointimalli tarjoaa 
liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia  
myös muilla kuljetusintensiivisillä 
 sektoreilla. 
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Liiketoimintamalli
Cleantech

Kiertotalous

Fortumin Riihimäen kiertotalouskonsepti
Fortumin Riihimäen kiertotalouskonsepti ns. kiertotalouskylä kierrättää mm. yhdyskun-
tajätteen sisältämiä materiaaleja ja ensimmäisenä Suomessa myös kotitalousmuovijä-
tettä83. Vuositasolla kiertotalouskylään kuuluva muovijalostamo käsittelee noin 20 000 
tonnia muovijätettä. 

Kierrätysteknologian kehittyminen, tiukentunut lainsäädäntö ja kierrätystavoitteet 
Euroopassa sekä vuoden 2016 alusta voimaan tullut velvoite kotitalousmuovijät-
teen erilliskeräämiseksi84 ovat olleet selkeimmät ajurit muovijätteen kierrätyskon-
septin ja siihen liittyvän investoinnin taloudelliselle kannattavuudelle. Kotitalouksis-
ta syntyvän yhdyskuntajätemuovin kierrättäminen ei vielä ole muissakaan maissa 
yleistä, ja toimiville muovinkierrätysratkaisuille nähdään kysyntää kansainvälisillä 
markkinoilla. Toistaiseksi kansainvälinen kysyntä kohdistuu erityisesti Eurooppaan, 
jossa markkinoiden syntymisessä oleellisessa osassa ovat olleet tiukentunut jäte-
lainsäädäntö ja kierrätystavoitteet. Täysin markkinaehtoisesti ilman regulaation 
vaikutusta markkinoiden luomiseen muovinkierrätyslaitosten potentiaali Euroopan 
ulkopuolella on vielä rajallinen. Fortum itse on arvioinut, että mikäli kuluttajamuo-
vin keräysmääriä saadaan kasvatettua, Suomessa olisi tilausta vielä toiselle saman-
kokoiselle muovinkierrätyskonseptille ja mahdollisuuksia konseptin monistamiseen 
on myös muissa Pohjoismaissa85. Konseptin vientipotentiaalin vaikuttaa positiivi- 

83  Fortumin kiertotalouskonseptin osana on muovijalostamon lisäksi myös yhdyskuntajätteen sekajät-
teen erottelulaitos sekä biojalostamo. Erottelulaitos erottelee sekajätteestä biojätettä, muovia ja metallia, 
jonka jälkeen erotellut jakeet ohjataan jatkokäsittelyyn. Biojalostamo tuottaa biojätteestä biokaasua liiken-
nekäyttöön ja lisäksi talteen saadaan ravinteita, kuten typpeä, sekä jätevoimala.

84  Kotitalousmuovijätteen erilliskeräys osana yhdyskuntajätteen keräystä alkoi Suomessa vuonna 2016. 
Kotitalouksien muovijätteen keräämiseksi avattiin Suomeen vuoden 2016 aikana yli 500 ekopistettä.

85  Vahvuuksia konseptivientiin muihin Pohjoismaihin ovat markkinatuntemus ja jo olemassa oleva toi-
minta näissä maissa, samantyyppinen lainsäädäntö, kierrätystavoitteet ja jätehuoltoinfrastruktuuri.
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sesti myös oletettu kierrätysraaka-aineesta valmistetun muovin kysynnän kasvun 
jatkuminen tulevaisuudessa86. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Fortumin kiertotalouskylä on luonut yritykselle yhteensä noin 20 uutta työpaikkaa 
ja välillisiä työpaikkoja on syntynyt suunnilleen saman verran (Ekokem 2016).  Lisäk-
si välillisiä työpaikkoja on syntynyt esimerkiksi jätteiden kuljetuslogistiikkaan sekä 
teknologiatoimittajille. Muovijätteen kierrätyksen osuus koko Fortumin kiertota-
louskylän työpaikkavaikutuksista on noin 70 %. Fortum on itse arvioinut, että Suo-
meen mahtuisi toinen vastaava laitos, jolloin vastaavan muovinkierrätyksen työllis-
tävä vaikutus tuplaantuisi.

Muovinkierrätyksen konseptin monistaminen kansainvälisille markkinoille on mah-
dollista, ja Riihimäen laitoksen on tarkoitus toimia referenssinä mahdolliselle kan-
sainväliselle konseptimyynnille. Tällaisella kansainvälisellä konseptimyynnillä ei kui-
tenkaan ole juurikaan vaikutusta työllisyyteen Suomessa, vaikka se voi vahvistaakin 
yrityksen asemaa ja liikevaihtoa87. 

Kierrätysmuovin jalostus uusiotuotteiksi voi luoda kasvumahdollisuuksia myös 
muille yrityksille esimerkiksi näihin liittyville prosessiteknologioille ja muovimateri-
aalien ja -tuotteiden tuotekehitykseen. 

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Muovijalostamo työllistää sekä toimihenkilöitä että tuotannon työntekijöitä. Toi-
mihenkilöpuolella työvoiman saatavuuden ja osaamisen haasteet ovat liittyneet 
kierrätysalan toimialan erityispiirteiden ymmärtämiseen. Kierrätysliiketoiminta toi-
mialana on merkittävässä muutosvaiheessa, jonka johdosta myös osaamistarpeet 
ovat muuttuneet ja osaajia uusiin tarpeisiin ei välttämättä aina ole ollut saatavilla. 

86  Kuluttajat ovat yhä halukkaampia valitsemaan kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita, ja kierrä-
tysraaka-aineesta valmistettu uusiomuovi on materiaalina teollisuudelle myös neitseellistä raaka-ainetta 
edullisempaa. Kierrätysraaka-aineesta valmistetun muovin tuottaminen on myös selvästi energiatehok-
kaampaa kuin uuden, neitseellisiin raaka-aineisiin pohjautuvan muovin valmistaminen.

87  Riihimäen kiertotalouskylään investointiin kaikkiaan noin 40 miljoonaa euroa. 



178

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2017

Keskeisiä osaamisvaatimuksia ovat esimerkiksi kierrätysliiketoiminnan vaatimien 
kokonaisuuksien ymmärtäminen ja kierrätettävien muovien ominaisuuksiin liittyvä 
tekninen osaaminen (esimerkiksi materiaali-, kemian- ja prosessiosaaminen). 

Tuotantopuolella työ ja olosuhteet voivat olla raskaita, mikä voi vaikuttaa alan hou-
kuttelevuuteen ja sitä kautta osaavan työvoiman saatavuuteen.  

Kuva L5.2. Kasvun lähteet ja työn synnyn dynamiikka kiertotalouskylä- 
konseptissa.

Kiertotalouskyläkonseptin työllistävä vaikutus: 
Kiertotalouskyläkonsepti on tuonut noin 20 uutta työpaikkaa. 
Lisäksi laitoksen rakennusvaiheen työllisti noin 160 henkilöä.

Konseptin vientipotentiaalin työllistävä vaikutus: 
Ekokem on arvioinut, että Suomeen mahtuisi toinen vastaava 
konsepti. Lisäksi vientipotentiaali on myös muilla 
markkinoilla, erityisesti Euroopassa. 

Työpaikat arvoketjun muissa yrityksissä: 
Välillisiä työpaikkoja on syntynyt esimerkiksi jätteiden 
kuljetuslogistiikkaan sekä teknologiatoimittajille.

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY EKOSYSTEEMISSÄ

Kiertotalouskyläkonsepti 
Riihimäellä jalostaa erilaisia jätejakeita 
korkeampaan arvoon.

Konseptin arvoketjussa on mukana 
myös muita yrityksiä

Konseptilla on vientipotentiaalia 
Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.
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Liiketoimintamalli
Ekosysteemi

Cleantech
Kiertotalous

GreenStream Networkin palveluliiketoiminta
GreenStream Network Oy toimittaa energiatehokkuusratkaisuja teollisuudelle. Se suun-
nittelee hankkeet, etsii niihin sopivat laitetoimittajat, järjestää rahoituksen ja vastaa 
projektien toteutuksesta. Veden, energian ja materiaalinkulutuksen pienenemisestä 
syntyvillä säästöillä asiakas kuittaa vähitellen hankintansa.

Uusiutuvan energian markkinoilla ja päästökaupparahastoilla toimintansa aloitta-
nut GreenStream on panostanut alusta lähtien vientiin. Viime vuosina pääkohde-
maa on ollut Kiina. Noin neljän miljoonan euron liikevaihto kertyy lähes täysin vien-
tikaupasta, jossa GreenStream etsii ja verkottaa projekteihin sopivat teknologiatoi-
mittajat, rahoittaa hankkeen sekä vastaa hankkeiden läpiviennistä.

Asiakkaat Kiinassa ovat olleet lähinnä paperi- ja metalliteollisuutta ja yhden toimi-
tuksen arvo on keskimäärin 0,5–2,0 miljoonaa euroa. Laitetoimittajat ovat pitkälti 
suomalaisia ja muita pohjoismaisia pk-yrityksiä, ja hankkeissa hyödynnetään näiden 
yritysten teknologiaa ja osaamista. (Finnfund 2017) Teknologiapartnereita ovat tällä 
hetkellä mm. Runtech Systems Oy, joka tuottaa energiatehokkaita ratkaisuja eten-
kin paperiteollisuudelle, sekä terästeollisuudessa toimiva Sarlin Oy. Muita kump-
paneina ja laitetoimittajina Suomesta ovat olleet mm. The Switch, TM Systems ja 
Vacon.

Runtech Systems on hyvä esimerkki GreenStreamin verkostoista ja hankkeista hyö-
tyneistä yrityksistä. Runtechin erikoisuutena ovat paperiteollisuudelle tarkoitetut, 
kierrosnopeussäädetyt paperikoneen vedenpoistoa optimoivat turbopuhaltimet. 
GreenStreamin vuosina 2013–2014 toteuttaman investoinnin osana Runtech sai en-
simmäisen teknologiatoimituksen Kiinan markkinoille. Hyvät kokemukset johtivat 
uusiin kauppoihin sekä osana GreenStreamin hankkeita että suoraan kiinalaisille pa-
peritehtaille. Osin näistä syistä Runtech on määrätietoisesti pystynyt kasvattamaan 
liikevaihtoaan Kiinassa ja tekemään investointeja valmistukseen Suomessa. Vuosita-
solla laitteita myydään pelkästään Kiinaan viitisen kymmentä kappaletta. Yksittäisen 
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projektin koko vaihtelee 300 000 euron ja 1,5 miljoonan euron välillä (Raunio 2015). 
Runtechin liikevaihto on noin 30 milj. euroa, ja se työllistää Suomessa 80 ja kaik-
kiaan 100 henkilöä.

GreenStreamin kasvutavoitteet Kiinassa ovat muutaman vuoden tähtäimellä selkeät 
ja liikevaihto on tarkoitus moninkertaistaa. Myös Afrikka ja Lähi-Itä ovat yritykselle 
mielenkiintoisia markkinoita, etenkin uusiutuvan energian hankkeiden rahoitukses-
sa ja toteutuksessa. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka sekä työvoiman saatavuus ja osaaminen
GreenStream työllistää noin 30 työntekijää, joista puolet toimii ulkomailla (Finnfund 
2017). Työntekijöiden tausta on varsin heterogeeninen. Viimeisimmissä rekrytoin-
neissa on painotettu erityisesti talousosaamista. Työvoiman saatavuudessa ei ole 
ollut ongelmia. Osaamisen osalta haasteena on liiketoiminnan vaatima erityisosaa-
minen. Esimerkiksi Kiinan päästökauppa- ja energiatehokkuusmarkkinoiden osaajia 
löytyy vähän, samoin energiatehokkuuteen liittyvän juridiikan osaajia. Palveluliike-
toiminnassa myynnin osaamiseen ei myöskään riitä pelkkä teknologian myynnin 
osaaminen. Spesifi koulutus joudutaankin tekemään yrityksen sisällä.  

Verkottamalla suomalaisia teknologiatoimittajia kansainvälisiin hankkeisiin 
GreenStreamin liiketoimintamalli luo työn ja työvoiman kysynnän dynamiikkaa mu-
kanaolevaan ekosysteemiin. 

GreenStreamin liiketoiminnan työllisyysvaikutuksia ja työn synnyn dynamiikkaa on 
havainnollistettu kuvassa L5.3.
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Kuva L5.3. GreenStreamin liiketoiminnan työllisyysvaikutukset ja työn synnyn  
dynamiikka.

GreenStreamillä noin 30 työntekijää, joista puolet ulkomailla

GreenStreamin investoinneissa mukana olevat 
teknologiatoimittajat pitkälti suomalaisia ja muita 
pohjoismaisia pk-yrityksiä, yhteistyö perustuu luottamukseen 
ja strategisiin kumppanuuksiin

GreenStreamin konsepti avaa teknologiatoimittajille ovia 
muuten vaikeasti saavutettaville markkinoille, luo näin 
kansainvälistä kysyntää ja mahdollistaa myös liiketoimintaa 
tukevat investoinnit Suomessa

Konsepti vaatii palveluliiketoiminnan kehittämistä Kiinassa, 
jotta hankkeille asetetut tavoitteet saavutetaan

Hyötyjiä ovat kumppanuusverkoston teknologiayritykset

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY

Innovatiivinen konsepti 
energiatehokkuusratkaisujen toimittamiseen 
teollisuudelle (asiakas maksaa hankintansa kutistuneesta 
veden, energian ja materiaalinkulutuksesta syntyvillä 
säästöillä)

Pohjoismaisten teknologiatoimittajien 
verkottaminen investointeihin

Palveluliiketoiminnan kehittäminen Kiinassa

Voi jatkossa avata ovia suomalaisyrityksille Kiinan lisäksi 
Afrikkaan ja Lähi-Itään
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Ekosysteemi
Biotalous

Kiertotalous

Kilpilahden teollisuusalue
Kilpilahden teollisuusalue Porvoossa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemi-
anteollisuuden keskus. Alueen vision mukaisesti Kilpilahden tavoitteena on tulla teolli-
seksi kiertotalouskeskittymäksi, joka tukee yritysten kestävää ja älykästä uusiutumista. 

Tällä hetkellä Kilpilahden alueella on noin 10 keskeistä toimijaa, jotka muodostavat 
yhtenäisen arvoketjun raakaöljystä ja uusiutuvista raaka-aineista polttoaineiksi ja 
muovimateriaaleiksi. Näiden lisäksi alueella toimii lukuisia teollisuuden palvelutoi-
mittajia. Vakituisia työpaikkoja alueella on runsaat 3 500, minkä lisäksi palvelutoi-
mittajat työllistävät satoja ihmisiä.

Kilpilahden teollisuusaluetta on viimeisen parin vuoden aikana kehitetty aktiivisesti 
kohti bio- ja kiertotalouden osaamiskeskittymää. Kehitystä on johtanut Itä-Uuden-
maan kehitysyhtiö Posintra yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Bio- ja kiertotalou-
den edistämisellä tavoitellaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia jo alueella toimi-
ville yrityksille sekä mahdollisesti uusille alueelle sijoittuville pk-yrityksille. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka 
Bio- ja kiertotalouden ratkaisujen nähdään luovan Kilpilahteen uusia työpaikkoja 
niihin liittyvän uuden liiketoiminnan kautta. Uudet bio- ja kiertotalouden työpaikat 
voivat kuitenkin vähentää työvoimatarvetta olemassa olevista toiminnoista. Täten 
valtakunnallisesti tarkasteltuna uusia työpaikkoja syntyy ainoastaan, jos alueelle si-
joittuu uutta teollista toimintaa tai nykyisten toimijoiden volyymit kasvavat. 

Alueella toteutetun yritysten yhteisen materiaali- ja energiavirtojen tarkastelun pe-
rusteella bio- ja kiertotalouden potentiaalisimmiksi mahdollisuuksiksi ensi vaihees-
sa tunnistettiin alueella syntyvien orgaanisten jäte- ja sivuvirtojen sekä hukkaläm-
mön nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen sekä materiaalitoimituksiin ja jätehuol-
toon liittyvien ratkaisujen keskittäminen. (Ervasti ym. 2017)
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Alueella syntyvien orgaanisten jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen biokaasuntuo-
tannossa synnyttää työtä jäte- ja sivuvirtojen keräyslogistiikkaan sekä biokaasu-
laitoksen operointiin. Alueelle suunniteltu biokaasulaitos tarvitsee syötteitä myös 
Kilpilahden ulkopuolelta muualta Uudeltamaalta ja myös tähän liittyvä keräyslogis-
tiikka työllistää. Jäte- ja sivuvirtojen keräyslogistiikan työllisyysvaikutusten osalta 
on kuitenkin huomioitava, että työllisyysvaikutukset enemmänkin siirtyvät operaat-
torilta toiselle kuin ovat täysin uusia. Myös biokaasulaitoksen rakentaminen työllis-
tää sen rakennusvaiheessa. Arvio noin 40 000 tonnia jätettä vuodessa käsittelevän 
biokaasulaitoksen operoinnin ja keräyslogistiikan työllisyysvaikutuksista on reilu 10 
henkilötyövuotta ja rakennusvaiheen työllistämisvaikutuksesta noin 25–35 henkilö-
työvuotta88.  (Ervasti ym. 2017)

Hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvien teknologisten ratkaisuiden hyödyntämi-
nen sekä mahdollisesti lisää teknologiatoimittajiin kohdistuvia työllisyysvaikutuksia 
että pienentää alueen ympäristökuormitusta. Hukkalämmön hyödyntämisratkai-
suihin liittyviä työllisyysvaikutuksista ei vielä ole tarkempaa arviota, mutta näiden 
voidaan arvioida olevan vähäisiä. Alueella syntyvän, tällä hetkellä hyödyntämättö-
män matalalämpöisen hukkalämmön määrä on merkittävä, noin 8 TWh vuodessa. 
(Ervasti ym. 2017)

Alueen toimijat ovat toivoneet materiaalitoimituksiin ja jätehuoltoon liittyvien rat-
kaisuiden keskittämistä. Keskittäminen tarkoittaa esimerkiksi alueen yhtenäistä jä-
tehuoltoa tai jätteiden keräilypisteitä ja materiaalitoimittajien tällä hetkellä pääosin 
pääkaupunkiseudulla sijaitsevien toimipisteiden ja varastojen keskittämistä alueel-
le. Keskeisinä tavoitteina on suurempien kokonaisuuksien kilpailuttaminen, palvelu-
jen nopeampi saatavuus sekä vähentynyt liikenne alueella, mikä lisää turvallisuutta. 
Keskittämisen työllisyysvaikutuksia ei ole arvioitu, mutta sen voidaan olettaa vähen-
tävän nettotyöllisyysvaikutuksia keskittämisestä saatavien mittakaavaetujen kautta. 
(Ervasti ym. 2017)

88  Vertailukohteena käytetty Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen rakennettavan biokaasulaitoksen 
rakentamisenaikaista työllisyysvaikutusta.
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Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Tällä hetkellä Kilpilahdessa hyödynnetään melko paljon oppisopimuskoulutusta, 
koska sopivan koulutuksen ja kokemuksen omaavia työntekijöitä ei ole ollut tarjol-
la. Työvoiman saatavuutta ja osaamista ei kuitenkaan pidetä merkittävänä tekijänä 
Kilpilahden bio- ja kiertotalouden suhteen ensi vaiheessa potentiaalisiksi tunnistet-
tujen ratkaisuiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi biokaasun tuotantoteknologioihin 
sekä laitoksen operointiin on Suomessa vahvaa osaamista ja ala on kokonaisuudes-
saan kasvussa. Hukkalämmön hyödyntämisratkaisut työllistävät teknologiatoimit-
tajia ja työvoimavaikutus kohdistuu suorasti teknologian asennukseen, huoltoon ja 
kunnossapitoon ja välillisesti teknologian tuotekehitykseen. Materiaalitoimitusten 
ja jätehuollon keskittämisratkaisut eivät suoranaisesti liity työvoiman saatavuuteen. 

Kuva L5.4. Kasvun lähteet ja työn synnyn dynamiikka Kilpilahden ekosysteemi  
-esimerkissä.

Biotalouden ratkaisuiden työllistävä vaikutus: 
Biokaasulaitos työllistävä vaikutus on noin 12 työpaikkaa 
vuodessa. Lisäksi laitoksen rakennusvaiheen työllistävä 
vaikutus on noin 25-35 henkilötyövuotta. 

Kiertotalouden ratkaisuiden työllistävä vaikutus: 
Hukkalämmön hyödyntämisratkaisuiden sekä keskittämisen 
tuomien synergiaetujen vaikutus työllisyyteen on 
todennäköisesti vähäinen. 

Alueelle sijoittuvien uusien yritysten työllistävä 
vaikutus: Uuden yritystoiminnan kautta syntyvien 
työpaikkojen määrä riippuu siitä, miten vetovoimaisen 
kiertotalouden konseptien toimintaympäristön alue onnistuu 
rakentamaan.

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY EKOSYSTEEMISSÄ

Biotalouden ratkaisut: Orgaanisten 
jäte- ja sivuvirtojen jalostaminen 
biokaasuksi

Alueelle sijoittuvat uudet yritykset: 
Alueen uusi pro�ili houkuttelee myös 
uusia toimijoita sijoittumaan alueelle

Kiertotalouden ratkaisut: Hukkalämmön 
hyödyntäminen

Keskitetyt toimittaja- ja jätehuolto-
ratkaisut
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Liiketoimintamalli
Cleantech

KPA Uniconin energiaratkaisut
KPA Unicon toimittaa energiantuotannon teknologiaratkaisuja ja tarjoaa näihin liitty-
viä palveluita eri teollisuudenaloille. Teknologiaratkaisut perustuvat yrityksen omaan 
tuotekehitykseen ja teknologia valmistetaan pääosin Suomessa. Asiakkaita yrityksillä 
on ympäri maailmaa. 

KPA Unicon tuottaa asiakkailleen cleantech-ajattelua edustavia sekä uusiutuvia että 
uusiutumattomia polttoaineita käyttäviä energiantuotannon voimalaitosratkaisuja 
sekä niihin liittyviä palveluita. Yrityksellä on omaa tuotekehitystä liittyen erityises-
ti polttoteknologioihin ja se vastaa myös itse voimalaitosratkaisuiden keskeisten 
osien valmistuksesta kahdella tehtaallaan Kiuruvedellä ja Lapualla. Osa tuotantoon 
tarvittavista osista hankitaan alihankintaverkoston kautta. Tällä hetkellä sekä yrityk-
sen oma tuotanto että alihankintaverkosto ovat vahvasti kotimaisia, mutta trendinä 
on näiden muuttuminen yhä globaalimmiksi verkostoiksi. Yrityksessä on kuitenkin 
tunnistettu tarve pitää kiinni omasta kotimaisesta ydinkomponenttien valmistus-
osaamisesta.

Teknologiatoimitusten lisäksi keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa on teknologia-
ratkaisuihin liittyvä palveluliiketoiminta. Palveluliiketoimintaan kuuluvat esimerkiksi 
eritasoiset sopimukset huolto- ja kunnossapitotoiminnasta, laitoksen etävalvonnas-
ta sekä operoinnista. Kevyimmillään palveluliiketoiminta on varaosien toimittamista 
asiakkaan pyynnöstä ja kokonaisvaltaisimmillaan laitoksen koko elinkaarikustan-
nusten hallintaa mukaan lukien operointi ja kunnossapito. 

Tavoitteena palveluliiketoiminnassa on siirtyä yhä kokonaisvaltaisempien palvelui-
den tarjontaan, joiden kautta KPA Uniconilla on mahdollisuus ottaa yhä enemmän 
vastuuta asiakkaan energiantuotannon ratkaisuiden kannattavuudesta (esimerkiksi 
laitoksen operointiparametrien optimointi sekä laitoksen rakenteellinen kehittämi-
nen). KPA Uniconin liiketoiminnan kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että yritys 
pystyy tarjoamaan asiakkaalleen mahdollisimman kannattavan ja ennustettavan 
energiantuotannon ratkaisun, joka tukee asiakkaan oman liiketoiminnan kehittä-
mistä.
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Vuonna 2017 KPA Uniconin liikevaihto tulee olemaan noin 85 miljoonaa euroa ja 
yritys arvioi liiketoimintansa kasvavan lähivuosina. Tällä hetkellä palveluliiketoimin-
nan osuus toiminnasta on noin 15–20 % ja loput noin 80 % koostuu teknologiatoi-
mituksiin liittyvästä liiketoiminnasta. Yrityksen strategiassa on kasvattaa palvelutoi-
minnan osuutta noin neljännekseen koko liiketoiminnan volyymista keskipitkällä 
aikavälillä. Yritys toimii jo nyt kansainvälisillä markkinoilla ja tulevaisuudessa kasvua 
haetaan yhä enemmän globaaleilta markkinoilta. Esimerkkinä KPA Uniconille kiin-
nostavista asiakassegmenteistä ovat energiateollisuuden lisäksi mekaaninen ja ke-
miallinen metsäteollisuus, elintarviketeollisuus sekä terästeollisuus.

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
KPA Unicon työllistää tällä hetkellä yli 250 energia-alan ammattilaista, joista 90 % on 
tällä hetkellä Suomessa. Henkilökunnan kokonaismäärästä noin 20 % työskentelee 
tuotantotyössä Suomessa ja loput noin 80 % asiantuntijatehtävissä liittyen teknolo-
giatoimituksiin ja palveluliiketoimintaan sekä Suomessa että ulkomailla. Yrityksen 
työntekijämäärä on nelinkertaistunut neljän vuoden sisään kasvaneista tilausmää-
ristä ja yrityskaupoista johtuen.

Koska yrityksen strategisena tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuut-
ta, kohdistuu työvoiman kysyntä tulevaisuudessa myös yhä etenevissä määrin tä-
hän liittyviin asiantuntijatehtäviin. Näiden työtehtävien sijoittuminen Suomeen tai 
ulkomaille riippuu pitkälti yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kasvusta sekä asi-
akkuuksien ja kehittyvien markkinasegmenttien maantieteellisestä sijoittumisesta. 

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Tyypillinen tausta asiantuntijatehtävissä on insinöörikoulutus ja tyypillisiä asiantun-
tijatehtäviä ovat esimerkiksi myynti ja markkinointi, tuotekehitys, projektisuunnitte-
lu ja -johto, tekninen koordinointi, työmaaoperointi, hankinta ja käyttöönotto sekä 
laitoksen operointi- ja huoltotehtävät. Tuotantotyössä taustalla on usein tekninen 
koulutus. 

Tähän mennessä työvoiman saatavuus ja osaaminen eivät ole nousseet yrityksessä 
keskeisiksi ongelmiksi, mutta haasteita on tunnistettu liittyen erityisesti kansainvä-
lisen myynnin ja markkinoinnin osaajien saatavuudessa. Kokonaisvaltaisten sekä 
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teknologian että kattavat palvelutoiminnat sisältävien laitostoimitusten arvioitu 
kasvu luo yhä enemmän tarvetta myynnin ja markkinoinnin osaajille, jotka pystyvät 
konsultoivaan, asiakkaan pitkän aikavälin lisäarvon tunnistavaan myyntiin. Alalla 
yleinen insinöörikoulutus ei yksinään takaa kansainvälisessä myynnissä tarvittavia 
taitoja ja toiveena olisikin liiketoiminnallisen näkökulman vahvistaminen alan kou-
lutuksessa.

Kuva L5.5. KPA Uniconin liiketoiminnan kasvun lähteet ja työn synnyn  
dynamiikka.

KPA Uniconin työllistävä vaikutus: 4/5 työpaikoista 
asiantuntijatehtävissä liittyen teknologiatoimituksiin, 
palveluratkaisuihin ja asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävään 
tuotekehitykseen

KPA Uniconin työllistävä vaikutus: 1/5 työpaikoista 
teknologian tuotannossa

Työvoimatarve: Palveluliiketoimintaan liittyviin 
asiantuntijatehtäviin liittyy merkittävää kasvupotentiaalia. 
Palveluliiketoiminta kohdistaa työvoimatarvetta Suomen 
ulkopuolelle, sinne missä asiakkaat ovat.

Työpaikat arvoketjun muissa yrityksissä: 
Teknologiatoimitukset työllistävät myös kumppaniverkoston 
muissa yrityksissä.

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY LIIKETOIMINTAMALLISSA

Energiantuotannon kilpailukykyiset 
voimalaitosratkaisut kansainvälisille 
asiakkaille

Erittäin kattava  in house –
teknologiaportfolio

Palveluliiketoiminta kattaen huolto- ja 
kunnossapito-, etävalvonta sekä 
operointisopimukset

Kumppaniverkosto, joka varmistaa 
paikallisosaamisen sekä -resurssit
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Liiketoimintamalli
Biotalous

Cleantech

Nocartin voimalaitostoimitukset
Nocart Oy kehittää ja toimittaa ratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon. Lisäksi yri-
tys tarjoaa palveluita ratkaisujen suunnitteluun, huoltoon ja ylläpitoon sekä kouluttaa 
ratkaisujen käyttäjiä. Nocartin ratkaisut perustuvat omaan teknologiaan, ja tuotteet 
valmistetaan pääasiassa suomalaisilla alihankkijoilla. Yrityksen nykyiset päämarkki-
na-alueet ovat Afrikka ja Kaakkois-Aasia.

Nocart kehittää, valmistuttaa ja toimittaa ratkaisuja uusiutuvan energian tuotan-
toon. Nocart on kehittänyt teknologian energian tuotannon hallintaan (Nocart 
Power Management Unit, PMU) sekä biomassojen ja jätejakeitten muuntamiseen 
kaasumaisiksi ja nestemäisiksi polttoaineiksi. Lisäksi se hyödyntää kokonaistoimi-
tuksissa mm. muiden valmistajien aurinkopaneeleita ja energianvarastointia.

Yrityksen liiketoiminta sisältää teknologian toimituksen, ratkaisujen kokoonpanon, 
koulutuksen ratkaisujen käyttöön, teknisen tuen, huolto- ja palveluliiketoiminnan ja 
EPC-toimitukset. Nocart myös investoi tuotantojärjestelmiin ja operoi niitä. Nocar-
tin liikevaihto oli 12 miljoonaa euroa vuonna 2016. Liikevaihdosta noin 90 % tulee 
tuotantojärjestelmistä ja niiden operoinnista ja noin 5 % komponenttituotteiden ja 
PMU:iden myynnistä. Loput 5 % liikevaihdosta tulee muusta konsultoinnista kuten 
tuotantojärjestelmien suunnittelusta ja toteutettavuusselvityksiä sekä palveluista 
kuten huollosta ja koulutuksesta.

Kasvun lähteet ja ajurit Nocartin liiketoiminnalle ovat suuri kysyntä ja tarve kestävil-
le energiaratkaisuille ja siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianläh-
teisiin, erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Koska Nocartilla on ratkaisu tälle markki-
nalle, kysyntä ja markkinan koko eivät aseta rajoituksia liiketoiminnan kasvulle. 

Nocartin teknologia on todettu toimivaksi ja valitulla liiketoimintamallilla on pystyt-
ty toimivaan kannattavasti. Kasvun haasteena on uusille markkinoille pääsy ja liike-
toiminnan volyymin kasvattaminen. Potentiaalisiksi markkina-alueiksi on tunnistet-
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tu olemassa olevien markkina-alueiden (Afrikka ja Kaakkois-Aasia) lisäksi myös Väli- 
ja Etelä-Amerikka, Tyynen meren saaret sekä Eurooppa. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Vuoden 2017 alussa Nocart työllistää 20 henkeä Suomessa sekä 6–7 henkeä kohde-
maissa. Välillisesti Nocart työllistää lisäksi suomalaisia koneteollisuuden toimijoita, 
sillä ratkaisujen tuotanto ja kokoonpano teetetään pääosin suomalaisilla alihankki-
joilla. Järjestelmätoimitusten kohdemaissa Nocart työllistää myös paikallisia työnte-
kijöitä mm. maanrakennustehtävissä. Esimerkiksi tällä hetkellä Nocart työllistää 15 
henkeä järjestelmän valmistelutöissä Sambiassa.

Vuoden 2017 liikevaihtoennuste on 60 miljoonaa euroa. Kasvu viime vuosina on ol-
lut kolmin-viisinkertaista, ja jatkossa kasvun oletetaan tasaantuvan. Yrityksen tavoi-
teliikevaihto lähivuosille on 100–120 miljoonaa euroa vuodessa, ja tämä arvioidaan 
saavutettavan vuonna 2018. Tämän jälkeen liiketoiminnan kasvun oletetaan edel-
leen jatkuvan, mutta maltillisemmin. Liiketoiminnan painopistealueen on tavoit-
teena siirtyä voimakkaammin PMU-toimituksiin, pois järjestelmien investoinnista ja 
operoinnista.

Voimakas liikevaihdon kasvun tavoite tarkoittaa tarvetta henkilöstön kasvattamisel-
le. Vuoden 2017 aikana Nocartin tavoitteena on kasvaa Suomessa noin 30–40 hen-
kilöä työllistäväksi yritykseksi. 100 miljoonan euron vuosittaisin liikevaihdon arvioi-
daan tarkoittavan tarvetta noin 100 hengen henkilöstölle Suomessa. Nocart näkee 
epätodennäköisenä sen, että organisaatio Suomessa kasvaisi työnantajana suureksi 
yritykseksi. Jatkossa maaorganisaatioiden ja alueellisten organisaatioiden merkitys 
kasvaa. Esimerkiksi teknisen tuen, käyttöönoton, koulutuksen ja huollon tehtäviin 
tarvitaan lisää työntekijöitä, jotka voivat toimia lähellä asiakasta.

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Tällä hetkellä Suomessa työllistyvästä henkilöstöstä noin puolet ovat teknisiä työn-
tekijöitä ja noin puolet myynti- ja hallintohenkilöstöä. Nykyinen henkilöstö on pit-
kälti insinööritaustaisia. Jatkuvasti tarvetta on uusille tekniikan alan työntekijöille, 
pääosin sähkö- ja automaatioalalta, osin myös mekaniikka- prosessialalta. Jatkossa 
tarvetta on lisäksi projektiosaamiselle ja projektipäälliköille, joilla on myös insinöö-
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rin tai diplomi-insinöörin koulutus. Myynnin osalta tarvetta on sekä teknisen alan 
että kaupallisen alan koulutuksen saaneille työntekijöille. 

Työvoiman saatavuus ei ole asettanut pullonkaulaa yrityksen kasvulle, mutta liike-
toiminnan laajentuminen vaatii selvästi lisää työntekijöitä. Tehokas markkinointi, 
myynti ja toimitusten läpivienti uudella maantieteellisellä markkina-alueella vaatii 
lisäresursseja.

Kuva L5.6. Nocartin liiketoiminnan kasvun lähteet ja työn synnyn dynamiikka.

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY LIIKETOIMINTAMALLISSA
Nocartin työllistävä vaikutus: 20 henkilöä, joista noin 
puolet työpaikoista teknisen alan tehtävissä sekä noin puolet 
tehtävistä liittyen myyntiin ja hallintoon. Tavoiteltu liikevaihto 
tarkoittaisi lähivuosina tarvetta noin 100 hengen henkilöstölle 
Suomessa.

Työvoimatarve:
Suomessa teknisen alan osaajia sähkö- ja automaatioalalla, 
lisäksi kaupallisen alan osaajia myynnin tehtäviin sekä
projektipäälliköit, tyypillisesti soveltuvalla insinöörin tai 
diploma-insinöörin koulutuksella. Lisäksi tarvetta
kohdemaissa työntekijöille

Työpaikat arvoketjun muissa yrityksissä: 
Teknologiatoimitukset työllistävät myös suomalaisia 
koneteollisuuden alihankkijoita.

Energiantuotannon kilpailukykyiset 
voimalaitosratkaisut kansainvälisille 
asiakkaille

Erittäin kattava  in house –
teknologiaportfolio

Palveluliiketoiminta kattaen huolto- ja 
kunnossapito-, etävalvonta sekä 
operointisopimukset

Kumppaniverkosto, joka varmistaa 
paikallisosaamisen sekä -resurssit
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Liiketoimintamalli
Biotalous

Cleantech

Snafun ruoantuotantokonsepti
Snafu Oy rakentaa ruoantuotannon globaaleihin trendeihin vastaavaa konseptia 
ravinnon tuottamiseksi tehokkaasti ja lähellä kuluttajaa. Tällä hetkellä yrityksellä on 
Suomessa yksi tuotantolaitos pääkaupunkiseudulla ja Silmusalaatti-tuotemerkillä 
myytäviä tuotteita myydään päivittäistavarakaupoissa. Yrityksen tavoitteena on alusta 
lähtien ollut rakentaa skaalattava konsepti ja pyrkiä sen kansainväliseen vientiin.

Snafun liiketoiminta perustuu tällä hetkellä Silmusalaatin89 tehokkaaseen vertikaa-
likasvatukseen ja tuotteen myyntiin kotimaan markkinoilla. Tavoitteena on siirtää 
liiketoiminnan painopistettä vertikaalikasvatukseen liittyvän kokonaiskonseptin ke-
hittämiseen ja konseptin kansainväliseen vientiin.

Silmusalaatti tuotteena ja sen tuotantokonsepti vastaavat moniin ruoan tuotan-
non globaaleihin trendeihin, kuten lähiruoan, terveellisyyden ja luomun kysynnän 
kasvuun. Lisäksi Silmusalaatinkin tapauksessa käytettävän kasvihuonetuotannon 
tuotantotehokkuus90 on moninkertainen perinteiseen maatalouteen verrattuna ja 
tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienemmät. Esimerkiksi tilatehokkuuden an-
siosta lähellä kuluttajaa tapahtuvan ruoantuotannon mahdollistavan vertikaalivilje-
lyn globaaleiden markkinoiden arvioidaan voivan kasvaa jopa noin 6 miljardiin dol-
lariin vuoteen 2022 mennessä (Markets and Markets 2017). Suomessa ruoan tuotan-
non globaalit trendit näkyvät esimerkiksi luomutuotteiden suosion kasvuna. Vaikka 
luomutuotteiden osuus päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnistä on Suomessa 
edelleen pieni (noin 2 %), on sen kysyntä kuitenkin jo monen vuoden ajan kasvanut 
päivittäistavarakaupan keskimääräistä kasvua nopeammin. (Luomu 2017)   

Tällä hetkellä Snafulla on liiketoimintaa ainoastaan Suomessa ja tavoitteena on laa-
jentaa liiketoimintaa seuraavaksi Ruotsiin. Edellytyksenä kansainvälistymiselle on 

89  Silmusalaatti on Snafu Oy:n tuotemerkki ja brändi idättämällä siemenistä valmistetulle tuotteelle.

90  Kasvihuonetuotannon tuotantotehokkuuteen vaikuttavat mm. mahdollisuus tuotantoon monessa eri 
päällekkäisessä kerroksessa, riippumattomuus sääolosuhteista ja ympärivuotinen tuotanto.
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ollut teknologian toimivuuden ja skaalautuvuuden testaaminen Suomessa, joka on 
nyt saavuttanut ns. Proof-of-Concept-tason. Kansainvälistymistä on vauhdittanut 
myös yrityksen pääsy mukaan Tekesin Tempo-rahoitukseen91. Lisäksi ESIR92-lainata-
kauksen on nähty olevan hyvä järjestelmä kasvuyritykselle. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Snafu aloitti toimintansa vuonna 2011 ja työllistää tällä hetkellä 6 henkilöä. Työ-
paikat kohdistuvat pääosin tuotantotyöhön sekä yhden henkilön osalta operatiivi-
seen myyntiin. Muun toiminnan yritys on ulkoistanut. Viime vuosina tuotantoa on 
lähes kaksinkertaistettu vuosittain ja yritys arvioi, että sillä on mahdollisuus kasvat-
taa tuotantoaan Suomen markkinoilla vielä joitakin vuosia. Tämän jälkeen kasvuo-
dotukset kohdistuvat konseptin vientiin, jolloin myös työllisyysvaikutukset tulevat 
kohdistumaan alkutuotannon sijaan enemmän konseptin liiketoimintamallin sekä 
teknologian kehitykseen että kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Yrityksen 
tavoitteena on kansainvälistää konsepti esimerkiksi lisenssi- tai franchise-mallilla, 
jolloin konseptin operointi ja siihen kohdistuvat työllisyysvaikutukset jäävät paikal-
liselle toimijalle ja konseptin kehittäminen ja muut tukipalvelut Snafulle.

Yrityksen arvoketjussa muut merkittävimmät toimijat ovat ulkomaiset raaka-aine-
toimittajat93 ja logistiikkatoimijat Suomessa. Snafun kaltaisen toimijan näkökulmas-
ta tärkeää on ollut uudistumisen kautta syntyneet uudet ketterät ja joustavat toi-
mintamallit myös muissa arvoketjun yrityksissä. Esimerkiksi yrityksen logistiikkatar-
peisiin joustavasti vastaavaan toimijan löytäminen kumppaniksi on tukenut myös 
Snafun onnistumisen edellytyksiä. 

91  Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja 
joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

92  Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa. Ohjelman ta-
voite on lisätä yksityisten investointien määrää, vauhdittaa talouden kasvua ja lisätä työllisyyttä.

93  Raaka-aineet eli siemenet tulevat pääosin Italiasta, Suomen ilmasto ei sopiva yrityksen tarvitsemaan 
siementuotantoon.
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Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Koulutustaustalla ei työssä ole merkittävää vaikutusta, vaan enemmänkin asenne 
uuden oppimiseen ja kehittymiseen ratkaisee työssä menestymisen. Työvoiman 
saatavuudessa merkittävin haaste on ollut puutarha-alan alhainen palkkataso ver-
rattuna pääkaupunkitason palkkakustannuksiin ja elintasoon. Kehitysvaiheessa 
oleva kasvuyritys ei myöskään ole pystynyt kilpailemaan työntekijöistä tarjoamalla 
esimerkiksi alan keskimääräistä korkeampaa palkkatasoa. Merkitystä Snafun kaltai-
sen uudenlaisen, eri toimialojen rajapinnoilla toimivan, toimijan kilpailuasemaan 
on ollut myös yrityksen jääminen eri tukijärjestelmien ulkopuolelle vahvasti tuetus-
sa maatalous- ja puutarha-alan toimijakentässä. Snafun toiminta kattaa arvoketjun 
alkutuotannosta jalostukseen, mutta toiminta määritellään kuitenkin jalostuksen 
mukaan, jolloin se ei ole oikeutettu esimerkiksi alkutuottajille tarkoitettuihin maata-
lous- ja puutarha-alan tukiin. 

Snafu on käyttänyt työllistämisessä myös työ- ja elinkeinotoimiston työnantajalle 
myöntämää palkkatukea työttömien henkilöiden työllistämiseen. Tätä kautta työl-
listetyt henkilöt ovat kuitenkin vaatineet keskimääräistä huomattavasti enemmän 
perehdytystä ja työn ohjausta. Kaikki henkilöt eivät myöskään ole soveltuneet itse-
näiseen työntekoon ja jatkuvasti muutoksessa olevaan työympäristöön. Palkkatuen 
kautta työllistäminen on siis toisaalta tarjonnut kasvuyritykselle taloudellisesti kil-
pailukykyistä työvoimaa, mutta toisaalta sitonut yrityksen resursseja huomattavasti 
odotettua enemmän työn ohjaukseen.

Start-up yritykselle oleellista olisi myös saada verkostoihinsa rahoittajia, joilla on 
osaamista konseptin kehittämisen sparraukseen. Voimakkaassa kasvuvaiheessa ole-
vassa yrityksessä on kuitenkin rajoitetusti resursseja tällaisten usein kansainvälisten 
verkostojen rakentamiseen. 
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Kuva L5.7. Silmusalaatin liiketoiminnan kasvun lähteet ja työn synnyn  
dynamiikka.

Snafun työllistävä vaikutus: Yritys työllistää tällä hetkellä 6 
henkilöä, pääasiassa alkutuotantoon liittyen. Yritys on 
käyttänyt myös työnantajalle myönnettävää palkkatukea  
työllistämiseen, mutta tätä kautta saadun työvoiman 
osaamistasossa on ollut merkittävää vaihtelua.

Konseptin vientipotentiaalin työllistävä vaikutus: 
Liiketoiminnan painopisteen siirtyessä konseptivientiin myös 
työllisyysvaikutukset tulevat kohdistumaan alkutuotannon 
sijaan enemmän konseptin liiketoimintamallin sekä 
teknologian kehitykseen että kansainväliseen myyntiin ja 
markkinointiin. 

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY EKOSYSTEEMISSÄ

Silmusalaatin kasvava kysyntä 
kotimaassa on tarjonnut 
mahdollisuuden tuotannon 
laajentamiseen ja teknologian 
kehitykseen.

Merkittävintä kasvua odotetaan 
konseptin viennistä.

Tämä on mahdollistanut Proof of concept
-tason saavuttamisen kotimarkkinoilla,
mikä avaa mahdollisuudet viennille.
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Ekosysteemi
Biotalous

Kiertotalous
Cleantech

Smart Chemistry Parkin yritysekosysteemi
Smart Chemistry Park on bio- ja kiertotalouden innovaatioalusta kemian ja tek-
nologian alalla toimiville start up- ja kasvuyrityksille sekä pienille ja keskisuurille 
yrityksille. Yrityspuiston konsepti yhdistää yritykset ja korkeakoulujen tutkimus- ja 
kehitystyön tavoitteenaan tuottaa uusia tuotteita ja palveluita ja vauhdittaa muka-
na olevien yritysten kasvua.

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneessa Smart Chemistry Parkissa toimii tällä hetkel-
lä 12 kemianalan yritystä. Yritykset ovat CH-Bioforce, Chementors, CrisolteQ, CH- 
Polymers, FP-Pigments, Montisera, Nab Labs, Nanol® Technologies, Renotech R&D ja 
Suomen Patentti-insinööripalvelu, Sakret Oy ja PrecliApps Oy. Yritysten liiketoiminta 
painottuu erilaisille kemian alan sektoreille, kuten teknologiakehitykseen (mm. frak-
tiointi- ja erotusteknologiat), neitseellisten raaka-aineiden tai teollisuuden sivuvir-
tojen jalostukseen korkean lisäarvon tuotteiksi (mm. pigmentit, bioaktiiviset mole-
kyylit), laboratoriopalveluiden tarjontaan ja kemikaaliturvallisuuteen ja immateri-
aalioikeuksiin liittyviin konsultointipalveluihin.  Smart Chemistry Parkin toiminnan 
painopistealueet bio- ja kiertotaloudessa ovat teollisuuden materiaalivirrat, sekun-
dääristen raaka-aineiden prosessointi, uusien tuotteiden formulointi ja keksintöjen 
skaalaaminen ja kaupallistaminen. Ekosysteemi on avoin ja mukaan voivat hakea 
kemianalan yritykset, joilla on halu kasvaa ja jotka ovat halukkaita kehittämään toi-
mintaansa yhteistyössä puiston muiden toimijoiden kanssa. Puistossa toimivan 12 
yrityksen lisäksi sen yhteistyöverkostossa toimii reilu 30 yritystä. Yhteistyöverkoston 
yritykset koostuvat puistossa toimivien 12 yrityksen tärkeimmistä kumppaneista ja 
yrityksistä, jotka ovat mukana Smart Chemistry Parkin tutkimusprojekteissa. Verkos-
ton tarkoituksena on laajentaa kaikkien mukana olevien toimijoiden kumppanuus-
verkostoja. 

Puistossa toimivien yritysten mukaan Smart Chemistry Parkin suurimmat hyödyt 
ovat olleet verkoston tuoma vipuvoima esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen, 
kontaktiverkostojen laajentamiseen, uusien kumppaneiden ja asiakkuuksien tunnis-
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tamiseen, näkyvyyden kasvattamiseen sekä yritys-yliopisto -yhteishankkeiden muo-
dostamiseen. Kontakti- ja kumppaniverkoston laajentaminen ja näkyvyys kasvatta-
vat myös yritysten uskottavuutta, mikä osaltaan edesauttaa start up- ja kasvuyrityk-
sille kriittisen rahoituksen saamista.  

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Smart Chemistry Parkin tavoitteena on luoda mukana oleville yrityksille edellytyk-
siä kasvuun ja tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistamiseen. Kasvuvaiheessa 
yritykset työllistävät pääosin tuote- tai palvelukehitykseen liittyen. Merkittävimmät 
kasvu- ja työllisyysvaikutukset syntyvät, jos yritys onnistuu tuotteen tai palvelun 
kaupallistamisessa ja toiminnan skaalaamisessa. Tällä hetkellä Smart Chemistry  
Parkissa sijaitsevat yritykset työllistävät noin 80 henkilöä. 

Keskeisenä haasteena kasvun saavuttamisessa on usein rahoitus, jonka tarve on 
merkittävä sovellusten tuotekehitys- ja pilotointivaiheissa. Kemian alalla, kuten 
muussakin biotalouden korkean jalostusasteen toiminnassa, tuotekehitys- ja pilo-
tointivaihe yhdessä asiakkaan kanssa on merkittävästi sekä aikaa että rahoitusta 
vaativa vaihe, jonka lopputuloksena ei kuitenkaan vielä voida taata asiakkaalle lisä-
arvoa tuovan tuotteen syntyä. Vaihe on rahoittajille hyvin riskialtis, joka ennestään 
vaikeuttaa usein pullonkaulana olevan kasvurahoituksen saantia. 

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Smart Chemistry Parkissa yritysten ydinosaamiseen liittyvän osaavan työvoiman 
saatavuutta ei ole nähty keskeisenä ongelmana. Kehitettävää nähdään kuitenkin 
erilaisten osaajien törmäyttämisessä, jotta uudenlaisia näkökulmia erityisesti liittyen 
kasvuun ja kaupallistamiseen voi syntyä. Erilaisten osaajien kohtauttaminen voi 
myös edesauttaa yrittäjyyteen tarvittavan ajattelutavan leviämistä, vaikka toisaalta 
se nähdään osittain myös personnallisuuspiirteenä. 

Tälläkin hetkellä yritykset Smart Chemistry Parkissa jakavat keskenään osaamista, 
joka usein liittyy tuotekehitykseen tai muuhun substanssiosaamiseen. Tietoa jae-
taan yritysten kesken myös raaka-ainelähteistä ja yhteistyökontakteista. Oleellista 
olisi tuoda mukaan myös kaupallistamisen, brändin luomisen ja myynnin ja mark-
kinoinnin näkemystä jo tuotekehitysvaiheessa. Lisäksi tarvetta nähdään myös ns. 



197

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA KESTÄVISTÄ RATKAISUISTA

generalisteille, jotka pystyvät toimimaan siltana sekä teknisen tuotekehityksen ja 
rahoittajien välillä. Harvalla kasvuvaiheessa olevalla yrityksellä on kuitenkaan re-
sursseja näiden alojen asiantuntijoiden hyödyntämiseen, joka osaltaan hidastaa 
kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä.

Kuva L5.8. Smart Chemistry Parkiin sijoittuneiden yritysten liiketoiminnan  
kasvun lähteet ja työn synnyn dynamiikka.

Smart Chemistry Parkin vaikutus työllisyyteen: 
Yrityspuisto vaikuttaa välillisesti työpaikkojen syntyyn 
vahvistamalla kemian alan start up- ja pk-yritysten 
edellytyksiä kasvun ja kaupallisen tason saavuttamiseksi. 

Kasvuvaiheessa olevien yritysten vaikutus 
työllisyyteen: Puistossa kasvupolulla olevat yritykset 
työllistävät pääosin tuote- tai palvelukehitykseen liittyen. 

Kaupallisessa vaiheessa olevien yritysten vaikutus 
työllisyyteen: Merkittävimmät työllisyysvaikutukset 
syntyvät, jos yritys onnistuu kaupallistamaan tuotteen tai 
palvelunsa ja skaalaamaan toimintansa volyymin.

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY EKOSYSTEEMISSÄ

Smart Chemistry Park verkottaa 
start-up- ja pk-yrityksiä ja vahvistaa 
niiden kasvumahdollisuksia

Tavoitteena on kiihdyttää yrityksiä 
kaupallistamisvaiheeseen, joka 
mahdollistaa kasvun merkittävän 
skaalauksen.

Toiminta tuo yksittäisille yrityksille kokoaan 
suuremman vipuvarren liiketoiminnan 
kehittämiseen
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Liiketoimintamalli
Kiertotalous

SPR:n Kontti-konsepti
Kontti on Suomen Punaisen Ristin (SPR) kierrätystavaratalo, joka työllistää pitkään työt-
tömänä olleita henkilöitä yleishyödyllisille yhdistyksille suunnatun palkkatuen keinoin. 
Kontissa myydään lahjoituksena saatua tavaraa ja sen tulos käytetään SPR:n avustus-
kohteisiin. 

Kontti-ketju syntyi vuonna 2001 pyrkimyksestä systemaattisempaan kierrätystava-
ratalotoimintaan aiemman vaatekeräys-, kirpputori- ja työllistämistoiminnan pohjal-
ta. Nykyään Kontti-tavarataloja on 12 paikkakunnalla ja ketjun liikevaihto on kasva-
nut pääosin tasaisesti (SPR 2011). Ketjun asiakkaat ovat tyypillisesti kuluttajia, jotka 
suhtautuvat myönteisesti kierrätykseen, haluavat kuluttaa vastuullisesti ja joille hin-
nalla on merkitystä. Kontti kierrätystavaratalo-konseptin taustalla vaikuttavina aju-
reina on erityisesti vihreän ja vastuullisen kulutuskulttuurin kehittyminen Suomessa 
ja samanaikaisesti näkyvä vaivattomuuden trendi sekä haasteellinen taloustilanne, 
joka pakottaa osan kuluttajista miettimään tarkemmin kulutusvalintojaan. Osa Kon-
tin lahjoittajista toimii myös puhtaasti aatteellisista syistä. 

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Kontti työllistää henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään työttömänä yleishyödyllisil-
le yhdistyksille suunnatun, korkeimman mahdollisen palkkatuen (100 %) turvin94. 
Kontin työllistämispalvelut on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen (työelämä tutuksi, 
suunnitelmat todeksi ja kohti uusia haasteita). Ajatuksena on, että osaamisen kehit-
tyessä työntekijät voivat edetä yhä haasteellisempiin tehtäviin ja saada tukea työn-
hakuun (SPR 2017a). 

94  Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen rahal-
linen korvaus, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle 
palkkauskustannuksiin kompensoimaan sitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enem-
män aikaa työntekijän työnohjaukseen (TE-palvelut 2017a). 



199

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA KESTÄVISTÄ RATKAISUISTA

Kontti hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös TE-toimistojen työllisyyspoliittis-
ta avustusta työllistymisen edistämisen tukitoimiin kuten lyhytkestoiseen ja ammat-
titutkintoon valmistavaan koulutukseen95. Tutkintoon voi Kontissa opiskella esim. 
omaehtoisen koulutuksen ja palkkatukityön yhdistelmämallilla, joka on kehitetty 
Konttien ja oppilaitosten yhteistyönä (Huhtala 2013). Myynnin ammattitutkinnon 
suoritti Kontissa 27 henkilöä vuonna 2015 (SPR 2016). 

Tukityöllistettyjen määrä Kontissa vuonna 2016 oli 968 henkilöä (SPR 2016). Joka 
viides tukityöllistetyistä työntekijöistä päätyy Kontissa työskentelyn jälkeen muualle 
kuin työttömäksi, eli löytää esimerkiksi töitä tai koulutuspaikan (SPR 2017b). Kontin 
osuus Punaisen Ristin koko työllistämistoiminnasta on ollut keskimäärin noin 60 % 
(ks. kuva L5.9.) ja osuus on nousussa. Vuonna 2016 Punaisessa Ristissä palkkatuel-
la työllistetyt toimivat pääosin kiertotalouden alalla kuten esimerkiksi materiaalien 
kierrätyksen parissa.

Kontilla on myös pienimuotoista välillistä työllistämisvaikutusta arvoketjussa toi-
minnan tukipalveluiden kuten esim. kiinteistöjen vuokraamisen osalta. Välillinen 
työllistämisvaikutus näkyy myös muussa Punaisen Ristin toiminnassa. Kontin tulok-
sesta 50 % jaetaan Punaisen Ristin piireille, ja tästä rahasta suuri osa käytetään hen-
kilöstön palkkaamiseen kotimaassa. Myös Katastrofirahastoon kertyneestä tulokses-
ta (25 %) osa voi kohdistua katastrofioperaatiossa toimivan henkilöstön palkkauk-
seen. Loput 25 % tuloksesta käytetään Kontti-ketjun toiminnan kehittämiseen. 

95  Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvarainen rahoitusmuoto (enintään 100 % avustus), jolla 
TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen (TE-palvelut 2017b). 
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Kuva L5.9. Punaisen Ristin työllistämistoiminta työsopimusten määrällä mitattu-
na96. Palkin alaosa Kontin toimesta tehdyt työsopimukset ja palkin yläosa 
muiden SPR:n toimijoiden toimesta tehdyt työsopimukset.
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Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Tukityöllistettyjen määrä Kontissa riippuu alueellisista määrärahoista ja alueellisten 
TE-toimistojen linjauksista, ei sinänsä Kontin liiketoiminnan volyymistä. Perinteiseen 
vähittäiskauppatoimintaan verrattuna Kontin työvoiman määrä reagoikin huonosti 
työvoiman tarpeen muutoksiin. Määrärahojen ennustettavuuden vaikeus onkin yksi 
kasvun rajoite, joka lisää toiminnan epävarmuutta ja korostaa uusiin toimipaikkoi-
hin investoimisen riskejä. Vaikka Konttien liikevaihto onkin kasvanut, ei toiminnan 
uskota silti olevan kannattavaa ilman palkkatuella työllistettyjä työntekijöitä. 

Myös yleishyödyllisille yhdistyksille suunnatun palkkatuen turvin työllistettävän 
työvoiman laatu on keskeinen pullonkaula työllistettävien määrän rinnalla. Työvoi-
man laadun nähdään Kontissa vaikuttavan olennaisesti työllistämisjakson pidem-
piaikaisiin tuloksiin ja siten tukityöllistettyjen myöhempään sijoittumiseen avoimille 
työmarkkinoille. 

96  Työsopimusten määrä ei kuvaa suoraan työllistettyjen henkilöiden määrää, sillä samalla henkilöllä voi 
olla useampi työsuhde. Työsopimusten määrässä eivät ole mukana työkokeiluissa, kuntouttavassa työtoi-
minnassa tai muissa ei-työsuhteisissa toimenpiteissä olevat työttömät
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Työllistämistoiminnan keskeisiksi haasteiksi on Kontissa koettu toiminnan alueel-
liset ja tilannekohtaiset erot esimerkiksi raportointikäytäntöjen, priorisoinnin ja 
asiantuntemuksen suhteen; tämä näkyy selvemmin valtakunnalliselle toimijalle, 
joka toimii useiden eri alueiden kanssa. Alueilla, joissa TE-toimistojen ja kaupun-
kien välinen yhteistyö on tiiviimpää, nähdään tyypillisesti pitkäaikaistyöttömien 
työllistämisen merkitys selvemmin ja yhteistyö myös Kontin kanssa on sujuvampaa. 
Työllistämiskokeilun keston lyheneminen vuodesta puoleen vuoteen on lisännyt 
Konteissa hallinnollisen työn kuormaa ja korostanut pidempiaikaisen työllistymisen 
haasteita. Pitkäaikaistyöttömät saatetaan nähdä TE-toimistoissa hyvin polarisoidus-
ti. Alueiden välillä voi olla myös paljon eroja siinä missä määrin työllistämisjaksoon 
ohjattuja seulotaan ja kuinka vahvasti yleishyödyllisten yhdistysten tukityöllistä-
mistä priorisoidaan. Haasteena on myös, että Kontin työllistämä työvoima sijoittuu 
usein TE-palveluiden, SOTE-palveluiden ja Kelan palveluiden piiriin, mutta kohde-
ryhmää ei välttämättä nähdä eri hallinnonalojen siilojen yli samanlaisena. Kontin 
liiketoiminnan kasvun lähteitä ja liiketoiminnan työllisyysvaikutuksia ja työn synnyn 
dynamiikkaa on havainnollistettu kuvassa L.5.10.

Kuva L5.10. Kontin kiertotalouskonsepti työllistämisvaikutuksen näkökulmasta.

SPR:n Kontti-kierrätystavarataloketju

Kontti -konseptin työllistävä vaikutus: Tukityöllistettyjen määrä 
riippuu alueellisten määrärahojen määrästä ja TE-toimistojen linjauksista. 
Kontti vastaa noin 60% SPR:n työllistämistoiminnan työsuhteista. Vuonna 
2015 tukityöllistettyjen määrä Kontissa oli 1052 henkilöä ja 
keskushallinnon työntekijöiden 64; myynnin ammattitutkinnon suoritti 27. 
Lisäksi Kontissa on ei-työsuhteisia, työllistäviä toimenpiteitä 
työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja 
työharjoitteluun liittyen. 

Yrityksen kasvu: Uusien Konttien perustamisen pullonkaulana on 
erityisesti määrärahojen ennakoinnin vaikeus. Uusien toimipaikkojen 
perustaminen pyritään rahoittamaan tulorahoituksella.

Työllistämisen vaikuttavuus: Työvoiman laatu vaikuttaa 
työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuteen, myös TE-toiminnan 
alueelliset ja tilannekohtaiset erot vaikuttavat. Konttien tuloksella on 
välillistä työllistämisvaikutusta muussa SPR:n toiminnassa; myös 
arvoketjussa on välillistä työllistämisvaikutusta alihankintoihin perustuen.  

KASVUN LÄHTEET

TYÖPAIKKOJEN SYNNYN DYNAMIIKKA

Lahjoitustavaraa myyvän kierrätystavaratalo 
Kontin kasvun lähteet ovat ekologisuuden, 
vastuullisuuden ja vaivattomuuden 
megatrendeissä, lahjoitetun tavaran 
määrässä ja laadussa sekä tukityöllistetyssä 
työvoimassa.

Kontin kasvuun (uusien toimipaikkojen 
määrällä mitattuna) vaikuttavat erityisesti 
tukityöllistämisen määrärahat.

Työllistetyn työvoiman laatu vaikuttaa 
työllistämisjakso0n tuloksellisuuteen ja siten 
työttömien sijoittumiseen avoimille 
työmarkkinoille.

€ €€
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Ekosysteemi
Biotalous

Kiertotalous

Äänekosken biotuotetehdasinvestointi
Metsä Group rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle biotuotetehtaan97. 
Biotuotetehtaan työllistävät vaikutukset näkyvät muun muassa puunhankinnan, kulje-
tusten ja muiden tehtaan toimintaan tarvittavien palveluiden arvoketjuissa. Biotuote-
tehtaan yhtenä tavoitteena on toimia kasvualustana päätuotannon sivuvirtoja hyö-
dyntäville yrityskumppanuuksille.

Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua, ja valtaosa havusellusta menee 
vientiin pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Havusellun globaali kysyntä kasvaa ta-
saisesti98, ja korkealaatuista pohjoista havukuitua käyttävän tehtaan kilpailukykyä 
pidetään hyvänä. Metsä Fibren liikevaihdosta noin kymmenen prosenttia syntyy 
muista biotuotteista kuin sellusta. Biotuotetehtaan on tarkoitus kasvattaa muiden 
biotuotteiden osuutta liikevaihdosta vaiheittain ja valmistaa kumppaniyritysten 
kanssa yhteistyössä tuotannon sivuvirroista nykyistä korkeamman jalostusasteen 
biotuotteita. Nykyisen sellutehtaan ympärillä toimii jo nyt eri yritysten muodostama 
ekosysteemi, jota biotuotetehdasinvestointi laajentaa99. Biotuotetehtaan vaikutuk-
set näkyvät muun muassa puunhankinnan, kuljetusten ja muiden tehtaan toimin-

97  Biotuotetehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Sellun lisäksi se valmistaa muita biotuot-
teita kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa, tulevaisuudessa mahdollisesti 
myös tekstiilikuituja ja ligniinijalosteita. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, 
1,2 miljardia euroa. 

98  Markkinahavusellun kysyntä oli noin 24 milj. tonnia vuonna 2014, ja sen ennustetaan kasvavan noin 26 
milj. tonniin vuoteen 2025 mennessä. Kasvu on vahvinta Aasiassa, erityisesti Kiinassa.

99  Metsä Boardin (pakkausmateriaalien valmistus), CP Kelcon (selluloosasta tehtävän karboksimetyylisel-
luloosan valmistaja), Äänevoiman (energiantuotanto), Specialty Mineralsin (saostetun kalsiumkarbonaatin 
valmistus paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi) ja Valion (tehtaan tuottaman lämmön hyödyntä-
minen) lisäksi ekosysteemiin ovat tulleet mukaan Mantsinen Group Ltd Oy (puukentän operointi), Oy. M. 
Rauanheimo Ab ja VR Transport (sellun vientilogistiikka), AGA (investointi happitehtaaseen), EcoEnergy SF 
(investointi biokaasulaitokseen, ensimmäinen laatuaan maailmassa) ja Aqvacomp Oy (Aqvacomp rakentaa 
Metsä Groupin Rauman sellutehtaalle biokomposiittilaitoksen ja tutkii mahdollisuutta rakentaa edellistä 
suurempi laitos Äänekoskelle biotuotetehtaan käynnistyttyä). Lisäksi Metsä Wood on rakentamassa viilu-
tehtaan Äänekoskelle olemassa olevaan integraattiin.
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taan tarvittavien palveluiden arvoketjuissa100. Ali-Yrkkö, Seppälä ja Mattila (2016) 
ovat arvioineet tehtaan tuovan näihin arvoketjuihin yli 0,5 mrd. euron tulovaikutuk-
sen vuosittain101. Viennin vuotuinen arvon lisäys on arvion mukaan 0,5 mrd. euroa 
(Ali-Yrkkö ym. 2016).

Työn ja työvoiman kysynnän dynamiikka
Uusi biotuotetehdas itsessään työllistää saman verran työntekijöitä kuin nykyinen 
sellutehdas102. Uudet työllisyysvaikutukset syntyvät muualle arvoketjuun esimerkik-
si puunhankinnan ja muiden palvelujen oston kautta. Ali-Yrkkö et al. (2016) arvion 
mukaan vuosina 2020–2030 arvoketjun työllisyysvaikutus Suomessa on vuosittain 
noin 1 500 henkilötyövuotta103 (uusi tehdas lisää puunkäyttöä noin 4 miljoonaa 
kuutiota vuodessa, joka tarkoittaa noin 350 htv/1 milj. m3 käytettyä puuta). Merkit-
tävimpiä työllistämisvaikutuksia odotetaan metsätalouteen ja kuljetuksiin (Ali-Yrkkö 
ym. 2016).

Uudet yhteistyökumppanit vahvistavat Äänekosken tehdasintegraatin teollista eko-
systeemiä. AGA:n investoi happitehtaaseen ja EcoEnergy SF:n biokaasulaitokseen 
(työllistävä vaikutus 12–16 htv/v). Aqvacomp tutkii mahdollisuutta rakentaa bio-
komposiittilaitos biotuotetehtaan yhteyteen, Metsä Wood taas investoi viilutehtaa-
seen (työllistävä vaikutus integraatissa noin 40 htv/v kun tuotanto käynnistyy).

Tämän kokoluokan investoinnissa rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merkit-
tävät. Ali-Yrkön, Seppälän ja Mattilan (2016) arvion mukaan investointi lisää raken-
nusvaiheessa Suomessa toimivien yritysten liikevaihtoa noin 2,4 miljardia euroa ja 

100  Metsä Fibren puunhankinnasta vastaa samaan Metsä Group -konserniin kuuluva Metsä Forest. Metsä 
Fibre ostaa muilta yrityksiltä muun muassa, kemikaaleja ja kuljetuspalveluja.

101  Etlan (Ali-Yrkkö ym. 2016) arvioissa on mukana vain investoinnin tuoma lisä Metsä Groupin Ääne-
kosken nykyisen sellutehtaan toimintaan. Luvuissa on mukana myös arvio arvoketjuissa työskentelevien 
henkilöiden kautta syntyvistä vaikutuksista, kun he käyttävät tulojaan kulutukseen ostamalla tuotteita ja 
palveluita eri yrityksiltä. 

102  Tehtaan oma henkilöstö on noin 170 henkilöä, minkä lisäksi kunnossapito, puukenttätoiminnot ja 
kiinteistöhuolto työllistävät noin 100 henkilöä.

103  Luvuissa mukana vain investoinnin tuoma lisä Äänekosken nykyisen sellutehtaan kapasiteettiin.
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arvonlisää lähes miljardi euroa vuosina 2015–2018104 (sisältää myös teknologiahan-
kinnat).

Työvoiman saatavuus ja osaaminen
Biotuotetehdasprojektin osalta työvoiman saatavuus ei ole ollut ongelma. Työvoi-
man määrän arviointia ja työvoiman saatavuuden kartoittamista eri aloilta tehtiin jo 
ennen projektin aloittamista. 

Tehtaan käynnistyessä uusia osaajia tarvitaan erityisesti puunkorjuun ja logistiikan 
aloille. Näihin työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi on tehty ennakoivaa yh-
teistyötä Biotaloudesta ammatti -työryhmässä, johon on kuulunut edustajia Metsä 
Fibren lisäksi eri oppilaitoksista, yrityksistä, TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta. Työ-
ryhmä kartoitti toimia osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja järjesti 
Keski-Suomessa Biotaloudesta Ammatti -tapahtumaa105. Tulevaisuuden kannalta 
tärkeänä nähdään erityisesti nuorten tietoisuuden lisääminen biotaloudesta sekä 
sen tarjoamista mahdollisuuksista. Keskeistä on myös eri alojen ja osaajien välinen 
yhteistyö biotalouden saralla. (Biotaloudesta ammatti! 2015a, 2015b)

Rakennusvaiheen rekrytoinneissa työnantajia auttoivat TE-palveluiden asiantunti-
jat. Biotuotetehdasmaalla on työskennellyt koko projektin aikana kaikkiaan yli 1 000 
yritystä, joista suomalaisia on ollut 88 %. 

104  Investointivaiheessa vaikutukset syntyvät pääosin siitä, kun Metsä Fibre ostaa muilta yrityksiltä esi-
merkiksi maanrakennustöitä, koneita, laitteita ja niiden asennusta ja toimittajayritykset puolestaan kompo-
nentteja ja muita materiaaleja omilta toimittajayrityksiltään. 

105  Kohderyhmänä myös työttömyysuhan alaiset, työttömät ja aikuiset ammatinvaihtajat. 
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Kuva L5.11. Uuden työn dynamiikka tässä esimerkissä.

Uusia työpaikkoja metsätalouteen ja kuljetuksiin:
1 500 uutta työpaikkaa arvoketjuun, erityisesti metsätalouteen 
ja kuljetuksiin*

Uusia työpaikkoja vahvistuvaan yritysekosysteemiin

Investointi luo merkittävän määrän työtä myös 
teknologiatoimituksissa ja rakennusvaiheessa

* Arviot uusien työpaikkojen määristä ja tulovaikutuksesta ETLA:n.

KASVUN LÄHTEET TYÖPAIKKOJEN SYNTY EKOSYSTEEMISSÄ

Biotuotetehdas valmistaa sellua ja muita 
biotuotteita pääosin kansainvälisille 
markkinoille ja ostaa muilta yrityksiltä 
palveluja ja materiaaleja

Tehtaan ympärillä oleva biopohjaisia raaka-
aineita hyödyntävä yritysekosysteemi 
vahvistuu

Biotuotetehtaan rakennusvaiheessa 
mukana 1000 yritystä
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Kasvua ja työpaikkoja kestävistä ratkaisuista
 
Julkaisu on selvitys biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun dynamiikasta. Se 
kuvaa työllisyyskehitystä sekä kansainvälisen kasvun kärkiä. Se tuottaa myös suosituksia 
siitä, miten julkisin toimin voidaan edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä 
uusien työpaikkojen syntymistä. 
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