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ESIPUHE 

Materiaalitehokkuus (MAT) on valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisesta jäte-
suunnitelmasta vuoteen 2016 (VALTSU) valittu jätteen synnyn ehkäisyn (JSE) viiteke-
hykseksi. Materiaalitehokkuus  on luonnonvarojen kestävän käytön keskeinen väline 
ja materiaalien kestävän käytön yhtenä seurauksena myös jätettä syntyy vähemmän.   
Valtioneuvoston päätökseen sisältyy useita valtakunnallisia ohjauskeinoja materi-
aalitehokkuuden edistämiseksi. Tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuuden 
parantamista voidaan lisäksi edistää alueellisella tasolla.  Tätä koskevia tavoitteita ja 
toimenpiteitä voidaan mm. sisällyttää alueellisiin jätesuunnitelmiin (ALSU).

Tämän esiselvityksen ideana on auttaa alueellisia ympäristökeskuksia tunnista-
maan ja arvioimaan niiden käytettävissä olevia ohjauskeinoja materiaalitehokkuuden 
parantamiseksi toimialueellaan. Esiselvityksen on toteuttanut ympäristöministeriön 
toimeksiannosta projektipäällikkö Raimo Lilja konsulttitoimisto Ekoleima Ay:sta.  
Työn ohjausryhmään kuuluivat Itä-Suomen jätesuunnitelman, Etelä-ja Länsi-Suomen 
jätesuunnitelman ja Lapin jätesuunnitelman laatimisesta vastaavien aluekeskusten 
edustajat sekä ympäristöministeriön (YM), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
ja Motivan edustajat. Hankkeen valvojana toimi ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg 
ympäristöministeriöstä. 

Yhteiskunnan suuria materiaalien käyttäjiä ovat rakentaminen, kaivos- ja teolli-
suustuotanto, elintarviketuotanto ja liikenne. Rakentaminen, liikenne ja kaivostoi-
minta on rajattu pois tästä selvityksestä. Kohdealueita tässä työssä ovat materiaali-
tehokkuus teollisuustuotannossa, tuotesuunnittelussa, kaupassa, palveluissa sekä 
kotitalouksissa.   

Selvitys on toteutettu syksyllä 2008 ja keväällä 2009 pääosin haastattelemalla kun-
kin teeman osalta asiantuntijoita pääosin julkiselta sektorilta sekä kotimaisten lähtei-
den internet -tietohaun avulla.  Alustavat ehdotukset esiteltiin ympäristöhallinnon 
jätehuollon neuvottelupäivillä Oulussa 25.3.2009, jossa saadun palautteen perusteella 
loppuraportti on viimeistelty.

Ehdotusten toivotaan olevan hyödyksi käynnissä olevien ALSUjen laatimisessa 
sekä antavan virikkeitä keskusteluun siitä, mitä luonnonvarojen kestävään käyttöön 
liittyviä ohjauskeinoja tulevat ELYt voivat alueellaan käyttää ja edistää.   
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LYHENTEET

ALSU  alueellinen jätesuunnitelma
AVI   aluehallintoviranomainen (2010 alkaen)
BAT   best available technique = paras käytettävissä oleva teknologia
BREF  BAT reference document = parhaan teknologian referenssijulkaisu
ELSU  Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen jätesuunnitelma
ELY   (alueellinen) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2010 alkaen)
IPPC  integrated pollution prevention and control = päästöjen yhdennetty 
    hallinta
ISU   Itä-Suomen alueellinen jätesuunnitelma
JL    jätelaki
JSE   jätteen synnyn ehkäisy
MASCO material service company = materiaalitehokkuuden palveluyritys
MAT  materiaalitehokkuus
pk-   pienet ja keskisuuret yritykset
PT   päivittäistavarakauppa
SER   sähkö- ja elektroniikkaromu
SYKE  Suomen ympäristökeskus
TEM  työ- ja elinkeinoministeriö
VALTSU valtakunnallinen jätesuunnitelma
YSL   ympäristönsuojelulaki
YSA   ympäristönsuojeluasetus
YTV  pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
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1 Johdanto

EU:n ja Suomen jätelainsäädännön mukaan ”kaikessa toiminnassa on mahdollisuuk-
sien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei 
jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa”  (JL �§).  Esimerkiksi tuotannon harjoittajan 
on ”huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta ja että 
raaka-aineen käyttöä korvataan jätteellä”. Tuotteen valmistajan huolehtimisvelvolli-
suuksiin puolestaan kuuluu sen varmistaminen, että ”tuote on kestävä, korjattava ja 
uudelleen käytettävä tai jätteenä hyödynnettävä…”. Viranomaisen on huolehdittava 
edellä tarkoitettujen velvollisuuksien toteutumista.

Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan (VALTSU) sisältyy omana osanaan Suomen 
kansallinen jätteiden synnyn ehkäisyn suunnitelma nimeltään ”Tuotannon ja kulu-
tuksen materiaalitehokkuuden parantaminen”. Suunnitelman otsikolla on haluttu 
korostaa sitä, että jätteen synnyn ehkäisy ei ole osa jätehuoltoa.  Jätteen synnyn 
ehkäisyn viitekehys on enemmänkin luonnonvarapolitiikka ja erityisesti kestävän 
kulutuksen ja tuotannon toimintaohjelma. Materiaalitehokkuuden (MAT) painopiste 
on enemmän systeemin käyttämissä materiaalipanoksissa (input) ja jätteen vähene-
minen on vain yksi seuraus materiaalitehokkuudesta. 

MOTIVAn yhteydessä toimivan materiaalitehokkuuden palvelukeskus  on mää-
ritellyt materiaalitehokkuuden seuraavasti:

   ”Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista 
pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren 
aikana.”

Jätteen ehkäisemisellä tarkoitetaan EU:n jätedirektiivin1 mukaan 
 ”toimenpiteitä, jotka toteutetaan ennen kuin aineesta, materiaalista tai tuotteesta  

  tulee jätettä ja joilla vähennetään 
 a) jätteen määrää, mukaan lukien tuotteiden uudelleenkäyttö ja niiden     

    elinkaaren pidentäminen;
 b) syntyneen jätteen haittavaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, tai
 c) haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa.”

Materiaalitehokkuuden voidaan katsoa kattavan kokonaan edellä esitetyn kohdan 
a.  Jätteiden haitallisuuden ehkäisy (b ja c) otetaan yhtenä tekijänä huomioon materi-
aalitehokkuuden käsitteeseen sisältyvässä elinkaarinäkökulmassa. Materiaalitehok-
kuutta voidaan tietyin ehdoin edistää myös kierrätyksen avulla.   Jätteen synnyn eh-
käisyn käsitteeseen taas kierrätys ei kuulu. Tuotteen kierrätettävyyden parantaminen 
tuotekonseptin suunnittelulla tai tuotannon sivuvirran räätälöinti tuotteistamalla se 
markkinoille soveltuvaksi voidaan kuitenkin tulkita jätteen synnyn ehkäisyksi.    

1  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY
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Materiaalitehokkuuden keinovalikoimaa voidaan havainnollistaa seuraavalla kuvalla 
(kuva 1).

Kuva 1.  Esimerkkejä materiaalitehokkuuden osa-alueista (soveltaen Liljan2 mukaan).

Tässä selvityksessä esitetään materiaalitehokkuuden kehittämistoimia (lähinnä vi-
ranomaisten vastuulla olevia ohjauskeinoja), joita voitaisiin toteuttaa aluetasolla.   
Ehdotettuja kehittämistoimia voidaan sisällyttää tekeillä oleviin alueellisiin jäte-
suunnitelmiin (ALSU) tai muihin viranomaisten kehittämissuunnitelmiin, ottaen 
huomioon alueellisilta sidosryhmiltä saatavan palautteen. Materiaalitehokkuuden  
edistämistoimia on syytä esitellä myös ALSUn kuulemismenettelyn yhteydessä.

2  Lilja R., Translating waste prevention into material efficiency – new discourse in the National Waste 
Plan of Finland, Journal of Cleaner Production 17 (2009) 129–136.
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2 Yleiset edistämistoimet

Materiaalitehokkuutta tai jätteen synnyn ehkäisyä voidaan vain hyvin rajoitetussa 
määrin toteuttaa jätehuollon suunnittelulla tai jätehuollon organisaatioiden päätök-
sillä. Materiaalitehokkuus on enemmänkin luonnonvarojen kestävän käytön yksi 
työväline. Tämän vuoksi monet ohjauskeinot, joilla voidaan edistää materiaalitehok-
kuutta eivät liity lainkaan jätehuollon järjestämiseen. Materiaalitehokkuus on käytän-
nössä yksinkertaisesti hyvää taloudenpitoa, kestäviä tuotteita, materiaalien hallintaa 
yms., eli laadukasta toimintaa, jonka ympäristönsuojelu-ulottuvuutta ei useinkaan 
mielletä. Onkin tärkeää muuttaa mielikuvaa jätteen synnyn ehkäisystä jätehuollon 
jatkeena tai vaihtoehtona.  Julkisten toimijoiden kannattaa painottaa enemmän kes-
tävää tuotantoa ja kulutusta tavoitteena ja materiaalitehokkuutta välineenä, jonka 
yksi ympäristövaikutus on vähäisempi jätemäärä.  

Materiaalitehokkuus otetaan huomioon läpäisyperiaatteella kaikkien alueellisten 
julkisten toimijoiden omassa toiminnassa, mm. suunnittelussa ja luvituksessa. Ma-
teriaalitehokkuus sisällytetään maakunnallisiin ympäristö- ja elinkeinopoliittisiin 
strategioihin ja kehittämisohjelmiin. Materiaalitehokkuus on muiden ympäristövai-
kutusten ohella mukana erilaisten alueellisten tuki- ja rahoitusmuotojen arviointi-
kriteereissä ja viestinnässä.

ALSUissa jätteen synnyn ehkäisyä on mielekästä käsitellä omassa erillisessä luvus-
sa.  Sen lisäksi jätteen synnyn ja haitallisuuden ehkäisyyn tai materiaalitehokkuuden 
parantamiseen voidaan viitata kunkin ALSUn painopisteen yhteydessä.  Esimerkiksi 
lietteiden jätehuollon painopisteessä voidaan tuoda esiin toimenpiteet lietteiden 
laadun parantamiseksi hyödynnettävyyden kannalta sekä kompostikäymälät haja-
asutuksen lietteiden synnyn ehkäisemisessä.  

Etelä-  ja Länsi-Suomen ALSUssa on yhdeksi painopisteeksi valittu rakentamisen 
materiaalitehokkuus. Tulevaisuudessa luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen 
on todennäköisesti mielekästä yhdistää johonkin muuhun maakunnalliseen kehittä-
misstrategiaan.

Joissakin tilanteissa on perusteltua korostaa materiaalitehokkuutta erillisenä ta-
voitteena, koska tämä näkökulma ei ole yhtä hyvin tiedostettu ympäristöpolitiikassa 
kuin esimerkiksi energiatehokkuus.  Toisissa tilanteissa taas on perusteltua sisällyttää 
MAT vain yhtenä näkökohtana laajempaan kestävän tuotannon ja kulutuksen pää-
määrään ja käyttää ohjauskeinoja, jotka laajemmin edistävät mm. ekotehokkuutta ja 
kestävää elämäntapaa.

Alueellisten ympäristökeskusten yhdistäminen elinkeino- ja liikennehallinnon 
kanssa yhteiseksi ELY:ksi on uusi mahdollisuus vahvistaa synergiaa luonnonvarojen 
käytön, ympäristönsuojelun ja elinkeinopolitiikan välillä. Kestävän tuotannon ja 
kulutuksen kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuudet vahvistuvat. Alueelli-
set julkiset toimijat käynnistävät alueellisia kehittämishankkeita, joista mahdollisia 
esimerkkejä ja ideoita on esitetty jäljempänä.  Vähintään yhtä tärkeätä on huoleh-
tia toteutettujen pilot-hankkeiden hyvien käytäntöjen levittämisestä. Levittämiseen 
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osoitetaan riittävästi voimavaroja.   Julkiset organisaatiot, erityisesti kunnat lisäävät 
yhteistyötään kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka voivat kansalaisten neu-
vontatoiminnassa olla kustannustehokkaita toimijoita, joita myös kuunnellaan.

Yritykset parantavat materiaalitehokkuutta jatkuvan parantamisen periaatteella 
materiaalihankinnoissa, toimitusketjuissa, tuotannossa ja tuotesuunnittelussa ja ke-
hittävät materiaalien ominaiskulutuksen seurantaa toiminnanohjausjärjestelmissään 
ja ympäristöraportoinnissaan.   

Kansalaisjärjestöt ja neuvontaorganisaatiot sisällyttävät materiaalitehokkuuden 
tavoitteita valistustoimintaansa ja toteuttavat alueellisia ja paikallisia demonstraa-
tiohankkeita.
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3 Teemakohtaiset edistämiskeinot

Alla olevia edistämiskeinoja ehdotetaan sisällytettäväksi ALSUihin tai muihin stra-
tegiadokumentteihin aluetasolla sen jälkeen kuin niitä on muokattu paikallisiin tar-
peisiin ja otettu huomioon ehdotuksista aluetasolla saatu palaute.

3.1  

Materiaalitehokkuus julkisten   
hankintojen kilpailutuksessa 

3.1.1  

Taustaa

Suomessa julkiset hankinnat ovat noin 22 miljardia euroa vuosittain eli noin 15 % 
BKT:stä. Valtaosan eli melkein kolme neljännestä hankinnoista muodostavat kun-
tien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden hankinnat. Valtion 
budjettitalouteen kuuluvien virastojen ja laitosten hankintojen arvo on ollut runsas 
neljännes. Kuntasektorin hankinnoista (vuonna 2005) palvelujen osuus oli �6 %, 
kulutushankintojen 27 % ja investointien osuus 27 %3.

Suomessa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistui 1.6.2007. Julkisia 
hankintoja koskevan lain 2 §:ssä (3�8/2007) todetaan, että ”Hankintayksiköiden on 
pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa 
mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen”. 

Materiaalitehokkuuteen liittyviä kriteereitä on esitetty monille tuoteryhmille Poh-
joismaisen ympäristömerkin vaatimuksissa. EU:ssa on valmisteltu julkisia hankki-
joita varten ympäristökriteerit 11 tuoteryhmän hankinnoille. Materiaalitehokkuu-
den painottaminen merkitsee yleensä tuotteen kestävyyden korostamista suhteessa 
pelkkään hankintahintaan.  Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtakunnallisesta 
jätesuunnitelmasta (VALTSU) suositellaan, että julkisten hankintojen kilpailuttami-
sessa laatukriteereihin sisällytetään tuotteiden kestävyyttä, päivitettävyyttä, kor-
jattavuutta ja muuta materiaalitehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, joita 
kehitetään merkittäville tuoteryhmille�. Edelleen, VALTSUssa esitetään, että julkisten 
hankintojen kilpailuttamisessa laatukriteereihin sisällytetään tuotteiden kestävyyttä, 
päivitettävyyttä, korjattavuutta ja muuta materiaalitehokkuutta koskevia vähimmäis-
vaatimuksia, joita kehitetään merkittäville tuoteryhmille.

3  Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi, Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008.  
www.ymparisto.fi.
�  Kohti kierrätysyhteiskuntaa, Valtioneuvoston 10.�.2008 hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma 
vuoteen 2016.
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3.1.2  

Käytössä tai vireillä olevia ohjauskeinoja ja hankkeita

Ehdotuksessa kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi on asetettu tavoite, jonka 
mukaan kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa vähintään 25 %:ssa ote-
taan ympäristönäkökulma huomioon vuonna 2010 ja 50 %:ssa vuonna 2015.   Suo-
situksen mukaan hankintojen tulee perustua elinkaariajatteluun ja niissä tulee ottaa 
huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen käytön sekä 
hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset.  Materiaalitehokkuuden näkö-
kulmasta merkittäviä ovat mm. seuraavat periaatepäätöksen linjaukset:

• elinkaarikustannuslaskentaa sovelletaan tarjousten kokonaistaloudellisen 
edullisuuden vertailussa

• palveluja kilpailuttaessa hyödynnetään nykyistä enemmän Pohjoismaisen ja 
EU:n ympäristömerkin kriteerejä tarjouspyyntöjen laatimisessa

• julkisen sektorin ruokapalveluissa sitoudutaan ottamaan huomioon koko 
elinkaari ja minimoimaan biojätteiden määrä sekä elintarvikkeiden ilmasto-
vaikutus

• sovelletaan julkisissa organisaatioissa energia- ja materiaalitehokkuutta edis-
täviä ympäristöjärjestelmiä

• kehitetään internet -pohjainen tietopankki ja ylläpidetään hankintaorganisaa-
tioiden tiedonvaihtoverkostoa

• kehitetään ns. ympäristöpassi sekä vakiinnutetaan ruokapalvelujen neuvonta-
toiminta julkisen sektorin elintarvikehuollon henkilöstön ympäristövastuulli-
suuden käytäntöjen kehittämiseksi.

Merkittäviä työkaluja ja ohjauskeinoja julkisten hankintojen ympäristökriteerien 
käyttämisessä ovat mm:

• Julkisten hankintojen ympäristöoppaan julkaiseminen5

• EU:n käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa han-
kinnoissa6

• Pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerien tietopankki7

• tuotekohtaisten ympäristökriteerien maksullinen tietopankki Hymonet8 
• julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelu on käynnistynyt 

Motivassa9

• EU:n rahoittama verkosto innovatiivisia hankintoja varten10

• Kuntaliiton, Kuntahankinnat Oy:n11 ja monien kaupunkien hankintatoimen 
ympäristöohjeet

• eräiden kaupunkien epävirallinen ekohankintaverkosto

Toteutettuja tai käynnissä olevia hankkeita, jotka liittyvät hankintojen materiaalite-
hokkuuteen ovat mm:

5  Nissinen, A. 200�.  Julkisten hankintojen ympäristöopas Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas nro 
113. Edita Publishing Oy. Helsinki. 79 s.
6  EU:n käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa, 2005 – 39 s. 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fi.pdf
7  http://www.ymparistomerkki.fi/ 
8  http://www.hymonet.com/hymonet/ 
9  http://www.motiva.fi/fi/toiminta/materiaalitehokkuus/julkinensektori/neuvontaa-ymparistotek-
nologiahankintoihin.html
10  http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/public_procurement_networks.htm 
11  http://www.kuntahankinnat.fi/ajankohtaista/8/
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• Valtion hankintakeskus Hansel liittyi 2008 WWF Suomen Green office ym-
päristöpalveluun ja huomioi lisääntyvässä määriin ympäristökriteerit myös 
puitesopimusten kilpailutuksissa. Kokeiluhanke vuonna 2007 koski kotimaan 
majoituspalveluita, suurtalouksien kulutustuotteita ja AV-laitteiden hankin-
taa12.

• Tiehallinnon selvitys elinkaaritarkasteluista tienpidon hankinnoissa13

• Elinkaaritutkimus julkisten hankintojen kehittämiseksi; Lahden kaupungin 
hankintaosasto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2009–2011

• Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset (ENVIMAT) hanke 
2006–2008 1�.

3.1.3  

Ehdotetut kehittämistoimet

3.1.3.1  
Hankintaohjeiden päivittäminen

Kunnat ja kuntien hankintarenkaat sekä valtion hankintatoimen yksiköt päivittävät 
tarpeen mukaan hankintaohjeensa ottaen huomioon valtioneuvoston periaatepää-
töksen kestävistä julkisista hankinnoista. Materiaalitehokkuus nostetaan muiden 
laatutekijöiden ja energiatehokkuuden rinnalle niissä hankinnoissa, joissa tuotteen 
elinkaari kuluttaa runsaasti materiaaleja tai tuottaa erityisen suuria määriä tai hai-
tallisia jätteitä. Otetaan käyttöön uusia työvälineitä tarjousten elinkaarikustannusten 
vertailun suorittamiseksi nykyistä läpinäkyvämmin.   

Hankinnoissa hyödynnetään ekotehokkaita palveluita, joiden avulla voidaan mm. 
pidentää tuotteen käyttöikää, nostaa käyttöastetta ja varmistaa uudelleenkäyttö tai 
kierrätys käytöstä poiston jälkeen. Sähköisillä palveluilla vähennetään hallinnon 
paperinkulutusta.   

(Kuntien ja aluehallintoviranomaisten hankintayksiköt ja tilaajayksiköt, Motiva, 
SYKE)

3.1.3.2  
Ekohankintaverkosto ja tiedonvaihto

Valtakunnallisesti kehitettävissä julkisten hankintojen neuvontapalveluissa otetaan 
painokkaasti huomioon materiaalitehokkuuden näkökulma. Palvelu tuottaa ym-
päristökriteerien tuoteryhmäkohtaisten esimerkkien hakupalvelun ja käytännönlä-
heisiä malleja mm. materiaalitehokkaiden palvelujen tarjousprosessia varten. ELYt 
tukevat omalla alueellaan kestävien hankintojen hyviä käytäntöjä ja huolehtivat, että 
pk-yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin otetaan huomioon ympä-
ristölähtöisiä teknisiä eritelmiä, vaihtoehtoja, hankintojen mahdollista osittamista 
ja pisteytyskriteerejä suunniteltaessa. Hankintaosaamisen ja ympäristöosaamisen 
vuorovaikutusta edistetään alueellisella tai tuoteryhmäkohtaisella yhteistyöllä.

Kunnat ja valtion hankintayksiköt osallistuvat perustettavan internet-pohjaisen tie-
topankin toimintaan ja vaihtavat sen välityksellä kokemuksia ja tarjouspyyntömalleja.      
Palvelu tuottaa myös työkaluja elinkaarikustannusten vertailuun. Hankintatoimen 
henkilöstölle järjestetään tarvittavaa lisäkoulutusta.  

12  www.hansel.fi/uutiset  julkaistu 29.2.2008 
13  Korkiala-Tanttu Leena, Törnqvist Jouko, Eskola Paula, Pienimäki Markku, Spoof Harri ja Mroueh Ulla-
Maija, Elinkaaritarkastelut tienpidon hankintoihin Kokemuksia kahdesta pilot -kohteesta, Tiehallinnon 
selvityksiä 13/2005.Tiehallinnon selvityksiä 13/2005.
1�  Jyri Seppälä, Ilmo Mäenpää, Sirkka Koskela, Tuomas Mattila, Ari Nissinen, Juha-Matti Katajajuuri, Tiina 
Härmä, MarjaRiitta Korhonen, Merja Saarinen, Yrjö Virtanen, Suomen kansantalouden materiaalivirtojen 
ympäristövaikutusten arviointi ENVIMATmallilla, käsikirjoitus 12.3.2009.
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(Palvelun tuottajat ja rahoittajat,  kunnat, kuntien hankintayhtymät ja alueviran-
omaiset)

3.1.3.3  
Yritysten informaatio-ohjaus

Yrityksille tiedotetaan uusista painotuksista ja hankintakriteerien täydentämisestä.   
Yrityksille järjestetään koulutusta ja informaatio-ohjausta tuotteiden ja tuote-palve-
lujärjestelmien kehittämisestä ekotehokkaammiksi.    

(ELYt,  täydennyskoulutusyksiköt, yrittäjien edunvalvonta- ja toimialajärjestöt).

3.1.3.4  
Materiaalitehokkaiden suurten hankintojen mallihankkeet

Edistetään uusien ekotehokkaampien hankintojen yleistymistä toteuttamalla julkisia 
suunnittelu- ja hankintakilpailuja, joissa asetetaan tavanomaista kunnianhimoisem-
pia tavoitteita tietyn palvelun ekotehokkuudelle. Kilpailutuksessa hyödynnetään 
meneillään olevien projektien tuloksia, joiden avulla voidaan vertailla käytännönlä-
heisellä tavalla eri vaihtoehtojen materiaalitehokkuutta. Alueelliset hankintaverkos-
tot toteuttavat tähän teemaan liittyviä pilot-hankkeita yhteistyössä Motivan julkisten 
ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelun kanssa.   

(Maakuntaliitot, ELYt, kuntien hankintayhteenliittymät, Motiva, tutkimuslaitok-
set).

3.1.3.5  
Ekotehokkaiden hankintojen seurantajärjestelmä

Järjestetään valtakunnallisesti ekotehokkaiden hankintojen seuranta. Seuranta suun-
nitellaan yhteistyössä hankintaorganisaatioiden kanssa, siten että voidaan tuottaa 
valtakunnallista tilastotietoa ekotehokkaiden kilpailutuskriteerien käyttämisestä.   
Seurantatietoa tarvitaan mm. julkisten hankintojen toimintaohjelman, Kestävän ku-
lutuksen ja tuotannon ohjelman (KULTU),  VALTSUn ja kuntien energiatehokkuus-
sopimusten vaikuttavuuden arviointiin.

Sen tulkitseminen milloin hankinta määritellään ympäristöystävälliseksi tai ”kes-
täväksi” vaatii lisää kehitystyötä, varsinkin materiaalitehokkuuden kohdalla.  

(Kunnat, valtion hallinto ja niiden hankintaorganisaatiot, Motiva, Syke)

3.2  

Materiaalitehokkuuden lupaohjaus 
ja selvitysvelvoitteet

3.2.1  

Taustaa

Ympäristönsuojelulain (YSL) 5§:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi 
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vassa toiminnassa on lisäksi noudatettava jätelain (1072/1993) � ja 6 §:ssä säädettyjä 
yleisiä velvollisuuksia.

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) 9 §:n mukaan lupahakemuksessa tulee esittää 
selvitys toimista jätteiden määrän tai niiden haitallisuuden vähentämisestä, sekä 
selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä;  YSL �3 § mukaan 
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ympäristöluvassa on annettava mm. tarpeelliset määräykset jätteistä sekä niiden syn-
nyn ja haitallisuuden vähentämisestä. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja 
rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 
määrättyä tekniikkaa. 

Ympäristöluvassa on siis mahdollista antaa jätteen synnyn ehkäisyä eli materiaali-
tehokkuutta koskevia määräyksiä. Selvillä oloa materiaalitehokkuuden parantamis-
mahdollisuuksista voidaan edellyttää myös jätelain 51 §:n nojalla.

3.2.2  

Käytössä ja vireillä olevia ohjauskeinoja ja hankkeita

Komissio antoi ehdotuksensa uudeksi IPPC-direktiiviksi (Integrated Pollution Pre-
vention and Control) vuoden 2007 lopussa. Keskeiset muutosehdotukset lisäisivät 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytön sitovuutta.  Ympäristölupaharkinnassa 
asetetut laitoksen päästöraja-arvot voisivat ylittää BREFeissä esitetyt päästötasot 
vain erityistapauksissa. BREFien uusintakierros on käynnissä. Uusittavina oleviin 
BREFeihin päivitetään tietoa prosesseista, tekniikoista ja menetelmistä sekä näillä 
saavutettavista päästö- ja kulutustasoista.15

Tuotannon energiatehokkuus on vakiintumassa osaksi parhaan käyttökelpoisen 
teknologian käsitettä. EU:ssa on valmistunut horisontaalinen energiatehokkuuden 
referenssijulkaisu (BREF), jonka ideana on tulkita energiatehokkuuden parhaan 
käyttökelpoisen teknologian (BAT) indikaattoriksi se, että yrityksellä on käytössään 
toimiva ja laadukas energian käytön toiminnanohjausjärjestelmä.  YM:n ja teollisuu-
den rahoituksella on 2008 valmistunut Suomen oloihin sovellettu kansallinen ener-
giatehokkuuden BAT-julkaisu, jonka sisältö on vastaavanlainen kuin EU:n BREF:ssa.   
Materiaalitehokkuuden edistämisessä voitaisiin periaatteessa noudattaa analogista 
toimintamallia.   

Aiemmin vuonna 200� on Suomen ympäristökeskus toimittanut ohjeen jätteen 
synnyn ehkäisyn edistämisestä lupaehdoilla16. Sekä alueelliset ympäristökeskukset 
että eräät kunnat ovatkin asettaneet tietyn jätteen synnyn ehkäisyn selvittämistä 
koskevia ehtoja joihinkin ympäristölupiin. Monet lupaviranomaiset suhtautuvat toi-
saalta materiaalitehokkuuden sääntelemiseen lupaohjauksella hyvin varauksellisesti.   
Argumentteja sitä vastaan ovat mm:

• materiaalitehokkuuden yhteys IPPC-direktiivin (ja YSL:n) tarkoittamaan pilaan- 
 tumisen ehkäisemiseen on liian etäinen

• materiaalitehokkuuden parantaminen on jokaisen yrityksen intressi, joten sitä  
 on tarpeetonta pyrkiä ohjaamaan lupaehdoilla

• yrityksen ympäristönhallintajärjestelmä on vapaaehtoinen järjestelmä, jota ei  
 pitäisi säädellä lupaohjauksella.

”Toiminnanharjoittajan tulee 1.1.2011 mennessä esittää suunnitelma, kuinka hyöty- 
         käyttöön kelpaamattoman jätteen tuotantoon suhteutettua ominaismäärää vähennetään  
      vähintään 30 % vuoteen 2014 mennessä. (YSL 45§, JL4).

 Esimerkki Kuopion ympäristölupaviranomaisen päätöksestä vuonna 2008

15  Suomen ympäristökeskus, BAT-EMAS Ajankohtaiskatsaus 2008, Ympäristöministeriö.
16  Salmenperä Hanna, Jätteen synnyn ehkäisy ympäristölupamenettelyssä, Ympäristöopas 116, Suomen 
ympäristökeskus, 200�.
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Jätelain uudistusta valmisteleva Jälki-työryhmä on pohtinut työssään lupaohjauk-
sen käyttämistä jätteen synnyn ehkäisyn edistämiseen.  Vaihtoehtoisia ohjauskeinoja 
ovat mm. materiaalitehokkuussuunnitelman edellyttäminen tietyiltä toiminnanhar-
joittajilta,  JSE vaatimusten sisällyttäminen lupiin sekä ominaisjätemäärien kirjanpi-
don edellyttäminen.

YM:n toimeksiannosta on valmisteilla YSL:n muutos, jolla tarkistettaisiin lupavi-
ranomaisen oikeutta antaa selvitysmääräyksiä ja ohjeistettaisiin lupaviranomaisia 
niiden antamisesta17. Raportin mukaan usein selvitysvelvollisuuden kohteena on 
sellaisia seikkoja, joita koskevat tiedot olisi toimitettavissa ennen lupahakemuksen 
ratkaisemista.  Selvityksen hyväksyminen on usein delegoitu valvontaviranomai-
selle tai selvityksen jälkeen ei ole tehty erillistä hallintopäätöstä. Monet selvitysvel-
vollisuuksia koskevista määräyksistä ovat olleet sellaisia, että niiden perusteella ei 
ole erityisesti pyritty jonkin tietyn lupamääräyksen täsmentämiseen vaan niillä on 
pyritty yleisemmän ympäristötiedon tuottamiseen. Muutosehdotuksella pyritään 
välttämään tällaiset tapaukset.   Jätteen synnyn ehkäisyä koskevia selvitysvelvoitteita 
on vastaisuudessa arvioitava ottaen huomioon raportissa esitetty kritiikki.

Ympäristölupaprosessi ja yritysten selvitysvelvoitteet koetaan toisaalta jo nykyisel-
lään raskaaksi, joten materiaalitehokkuuden BAT -arviointiin suhtaudutaan monissa 
organisaatioissa varauksellisesti.   TEM:ssa on vireillä yritysten hallinnollisen taakan 
keventämisen toimintaohjelma18 ja samanaikaisesti YM:ssa on meneillään projekti 
ympäristölupamenettelyn keventämiseksi19.  Ympäristöhallinnon tuottavuusohjel-
man henkilöstöresurssien säästötavoitteet voivat osaltaan heikentää lupaviranomai-
sen mahdollisuuksia laajentaa BAT -arvioinnin laajuutta.

Motiva valmistelee mallia MAT -katselmusten teettämiseksi ja ryhtyy myöhemmin 
selvittämään MAT-sopimusjärjestelmän toteuttamismahdollisuuksia.   Vapaaehtoi-
nen MAT -katselmus olisikin suositeltava tapa selvittää yrityksen MAT-BAT taso.  
Jotta tämä vapaaehtoinen ohjauskeino tuottaisi merkittäviä parannuksia, tarvitaan 
mahdollisuus ns. vapaamatkustajiin kohdistuvaan hallinnolliseen ohjaukseen. Tämä 
hallinnollinen paine on yksi vapaaehtoisten sopimusten tuloksellisuuden avainky-
symyksistä20.   

3.2.3  

Ehdotetut kehittämistoimet

3.2.3.1 
Materiaalitehokkuus ympäristölupakäsittelyssä

Valtion ja kuntien ympäristölupaviranomaiset edellyttävät materiaalitehokkuutta ja 
sen parantamistoimia koskevan tiedon sisällyttämistä ympäristölupahakemuksiin.   
Tarvittavan dokumentoinnin laajuus riippuu toiminnanharjoittajan materiaalien käy-
töstä ja käytön aiheuttamista ympäristövaikutuksista,  jätteen ominaismääristä ja 
haitallisten aineiden käyttömääristä.   Motivan mallin mukaan toteutetut MAT -kat-
selmukset otetaan huomioon BAT-tason arvioinnissa. Luvissa asetetaan tarvittaessa 
lupaehtoja materiaalitehokkuuden seurannasta ja jatkuvasta parantamisesta yrityk-
sen toiminnanohjausjärjestelmässä ottaen huomioon kansallisessa BAT-selvityksessä 
esitetyn informaation. 

17  Ekroos A., Warsta 2008, Ehdotus selvitysvelvollisuuksia koskevien määräyksien vähentämiseksi
ja yhdenmukaistamiseksi tarvittavista ympäristönsuojelulainmuutoksista sekä ympäristöministeriön
ohjeesta.
18  Työ- ja elinkeinoministeriö, www.tem.fi/files/21219/TOIMINTAOHJELMA_final.pdf.
19  Ympäristölupamenettelyn keventäminen ja yksinkertaistaminen Projekti I:n väliraportti 31.1.2007; 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=63060.
20  Lilja R., 2009,  Negotiated Environmental Agreements in Promoting Material Efficiency in Industry 
– first steps in Finland, Journal of Cleaner production (2009), doi:10.1016/j.jclepro.2009.01.002  (in print).
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Määräaikaisissa luvissa edellytetään tarvittaessa MAT -selvityksiä tietystä mate-
riaalivirrasta seuraavaan lupakierrokseen mennessä. Selvitykset voivat liittyä mm. 
mahdollisuuksiin vähentää hävikkiä, ominaiskulutusta tai haitallisten aineiden ku-
lutusta.

(Ympäristölupaviranomaiset ja valvontaviranomaiset)

3.2.3.2  
Materiaalitehokkuuden kansallinen BAT-selvitys 

MAT-näkökulman sisällyttäminen ympäristölupaprosessiin pitää toteuttaa tavalla, 
joka turvaa luvan hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun.  Tämän vuoksi on tarpeen 
laatia materiaalitehokkuuden kansallinen BAT -raportti, jossa kuvataan esimerkein 
minkälaista toiminnanohjausjärjestelmää voidaan pitää parhaan teknologian tason 
kannalta riittävänä.   

Selvitys voidaan laatia niin, että järjestelmän kussakin osassa esitetään periaate-
tasolla ja esimerkein, minkälainen on eri tyyppisissä yrityksissä materiaalitehokkuus-
järjestelmä, jota voidaan pitää BAT-tasona. Luonnosta testataan 5–6 erityyppisessä 
yrityksessä ja lopullinen versio laaditaan elinkeinoelämältä, kansalaisjärjestöiltä ja 
viranomaisilta saadun palautteen perusteella. Esimerkeissä painotetaan sellaisia toi-
menpiteitä, jotka soveltuvat monelle toimialalla ja erikokoisiin yrityksiin.  Tällaisia 
voidaan tunnistaa mm. varaston hallinnasta, tilauskäytännöstä, vuotojen ja hävikki-
en minimoinnista, materiaalien sisäisestä kierrätyksestä, pakkausten optimoinnista 
ja tuotteiden vaurioiden ja pilaantumisen ehkäisystä. Laadullinen jätteen ehkäisy 
(esim. haitallisten kemikaalien käytön minimointi tai korvaaminen) voidaan yleisellä 
järjestelmätasolla sisällyttää oppaaseen.   

Ohjauskeino on luonteeltaan valtakunnallinen, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan 
alueellisten ja paikallisten ympäristöviranomaisten panosta, jotta tulokset soveltuvat 
käytännössä lupaohjaukseen.  Oppaasta laaditaan yksinkertaistettu versio pk-yrityk-
sille hyödyntäen olemassa olevia tarkistuslistoja  ja koulutusaineistoja.   

(YM, SYKE, alueelliset ympäristöviranomaiset, yritykset ja teollisuuden edunval-
vontajärjestöt)

3.2.3.3  
Materiaalitehokkuuden kirjanpito

Ympäristöministeriön ja lupaviranomaisten kesken sovitaan lupavelvollisten yri-
tysten materiaalitehokkuuden mittareiden kirjanpidosta ja raportointijärjestelmäs-
tä. Mahdollisuuksien mukaan järjestelmää laajennetaan myös muihin materiaalien 
käytön kannalta merkittäviin toimijoihin. Kirjanpito ja raportointi sisältyy yhtenä 
elementtinä edellä mainittuun BAT -raporttiin.

Raportointivelvoitteiden pitää olla työmäärältään kohtuullisia ja tukeutua yri-
tyksissä yleisesti käytössä oleviin materiaalien, laadun ja ympäristöasioiden hal-
lintajärjestelmiin. Tunnuslukujen raportoinnin pitää olla yhteensopiva viranomais-
ten VAHTI-järjestelmän ja valtakunnallisten luonnonvarojen tilinpitojärjestelmien 
kanssa. Raportoinnin suunnittelu toteutetaan yhteistyössä mm. toimialajärjestöjen ja 
Motivan kanssa siten, että tietoaineisto tukee toimialojen sisällä tapahtuvaa vertailua.    
Hyödynnetään YTV:n PETRA-järjestelmän kokemuksia.

(YM, Syke, ELYt, AVIt, teollisuuden toimialajärjestöt, esimerkkiyritykset, Motiva, 
Tilastokeskus, YTV)
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3.3  

Uudelleenkäytön, vuokraus-  ja 
korjaustoiminnan edistäminen 

3.3.1  
Taustaa

EU:n jätedirektiivin 11 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet tuotteiden uudelleenkäytön ja uudelleenkäytettäviksi valmistelun edis-
tämiseksi erityisesti kannustamalla uudelleenkäyttö- ja korjausverkostojen perusta-
mista ja tukemista sekä taloudellisten ohjauskeinojen, hankintaperusteiden, määräl-
listen tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden käyttöä21.

Valtioneuvoston VALTSU-periaatepäätöksessä on kirjattu, että uudelleenkäyttö-
kelpoisten, korjauskelpoisten tai päivitettävien tuotteiden ja rakennusosien palautta-
mista uudelleen käyttöön edistetään kuntien, tuottajayhteisöjen, yritysten, kolman-
nen sektorin ja työvoimaviranomaisten yhteistyöllä.  Edelleen VALTSU-päätöksessä 
suositellaan, että kunnat kiinnittävät elinkeinopolitiikassaan enemmän huomiota 
korjauspalveluita tarjoaviin pienyrityksiin. Tämä merkitsee mm. edullisten toimi-
tilojen tarjoamista sekä näiden palvelujen ekoimagoa ja työllistävyyttä korostavaa 
julkisuutta.22

3.3.2  
Käytössä tai vireillä olevia ohjauskeinoja ja hankkeita

3.3.2.1  
Kierrätystorit ja sosiaaliset yritykset

Suomessa uudelleenkäyttöä on jo pitkään edistetty kuntien ja kolmannen sektorin 
perustamien kierrätystorien, uudelleenkäyttöverstaiden ja työpajojen muodossa.   
Kierrätyskeskusten yhdistys ry:ssa oli 2008 32 paikallista kierrätyskeskusta. Kierrä-
tyskeskuksissa on yhdistetty vaikeasti työllistyvien tai vajaakuntoisten työttömien 
työllistäminen ja uudelleenkäytön tavoitteet. Kierrätyskeskusten talous perustuu 
työllistämistuen käyttöön sekä uudelleenkäyttöön lahjoitettujen esineiden myyn-
tiin.

Rakennusosien uudelleenkäyttö muodostaa yhden osan kierrätyskeskusten toi-
minnasta. Se vaatii kuitenkin runsaasti tilaa varastointiin.  Muutamat sosiaaliset yri-
tykset tarjoavat rakennusliikkeille ja yksityisille purku-urakointia, jossa purettavaksi 
tai korjattavaksi tulevasta rakennuksesta puretaan mm. ovia, ikkunoita, kaakeliuu-
neja kunnostettavaksi uudelleenkäyttöön.   

Kierrätyskeskusten toimintaa arvostellaan joskus siitä, että ne yhteiskunnan tuella 
kilpailevat kaupallisten korjaus- ja huoltopalvelujen kanssa, jotka ovat vaikeassa kil-
pailuasemassa Suomen korkeiden työvoimakustannusten vuoksi.  Sosiaaliset yrityk-
set eivät saa aiheuttaa kilpailupoliittista vääristymää markkinoilla. Ehdotus uudeksi 
kilpailulaiksi luovutettiin TEM:lle 29.1.2009.  Julkisen sektorin harjoittaman elinkei-
notoiminnan kilpailuneutraliteettia on tarkasteltu erillisessä JULKI-työryhmässä23.

Suomessa on käynnissä kehitys, jossa uudelleenkäyttö- ja ekotoritoimintaa siirtyy 
sosiaalisten yritysten hoidettavaksi. Myös kuntia kiinnostaa sosiaalisten yritysten 
perustaminen, koska niille voidaan keskittää kuntien lakisääteisen tukityöllistämisen 

21  2008/98/EC.
22  KOHTI KIERRÄTYSYHTEISKUNTAA, Valtioneuvoston 10.�.2008 hyväksymä valtakunnallinen jäte-
suunnitelma vuoteen 2016. 
23  www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi.
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hallinnointia. Laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003) tuli voimaan vuoden 200� 
alussa.  Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakun-
toisia tai vajaakuntoisia sekä pitkäaikaistyöttömiä. Vähintään yhden työntekijän on 
oltava vajaakuntoinen. Kompensaationa alentuneesta työkyvystä sosiaalinen yritys 
on oikeutettu saamaan palkkatukea työllistämiensä vajaakuntoisten ja pitkäaikais-
työttömien palkkaukseen. Sosiaaliselle yritykselle voidaan myöntää työllisyyspoliit-
tista avustusta tietyin ehdoin2�.   Riskinä voidaan pitää sitä, että tällaisissa yrityksissä 
palveluliiketoiminnan osaaminen saattaa jäädä kuntouttavan työn asiantuntemuksen 
varjoon.

Kuva 2. Rakennusosien uudelleenkäyttö edellyttää asianmukaisia varastotiloja, joita kaikilla paikka-
kunnilla ei ole tarjolla. Mikkelin ekotori. Kuva: Raimo Lilja 

Sosiaalisten yritysten rekisteriin oli 22.1.2009 merkitty noin 190 yritystä. Näistä 3� 
mainitsi toimialamäärityksessään kierrätyksen, käytettyjen tavaroiden kunnostuksen 
ja myynnin, koneiden vuokraus- ja huoltopalvelut ja rakennusten korjauksen.    

3.3.2.2  
Tuottajavastuujärjestelmä

Eräät kierrätyskeskukset ja sosiaaliset yritykset toimivat SER-tuottajayhteisöjen vi-
rallisina vastaanottokeskuksina ja saavat osan rahoituksestaan näiltä. Eräät kier-
rätyskeskukset hoitavat myös paristojen lajittelun ja pakkaamisen. Myös kunnan 
käytöstä poistamien atk-laitteiden päivittäminen ja uudelleenkäyttö tai purkua on 
toteutettu tukityöllistettyjen toimintana. Toisaalta SER-tuottajavastuujärjestelmä on 
vaikeuttanut monien kierrätyskeskusten toimintaa, koska järjestelmän käytännön 
toteutus ei tue tuotteiden uudelleenkäyttöä, vaan keskittyy tuotteiden sisältämän 
materiaalin kierrätykseen. Säännökset EU:ssa tai Suomessa eivät aseta toistaiseksi 
määrällistä vähimmäistavoitetta uudelleenkäytön osuuteen materiaalivirrassa. EU:n 

2�  http://www.sosiaalinenyritys.fi/sosiaalinenyritys.
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ehdotuksessa SER-tuottajavastuun tarkentamiseksi on esitetään uudelleenkäytön 
sisällyttämistä hyödyntämistavoitteeseen, jota nostettaisiin 5 prosenttiyksiköllä25.   

Kierrätyskeskusten toiminnan laajentamisessa olisi erityisesti potentiaalia huo-
nekalujen kunnostuksessa, muodistamisessa ja kierrätyksessä. Kierrätyskeskukset 
asettavat suuria odotuksia tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavan huoneka-
lujen tuottajavastuujärjestelmän tuomiin mahdollisuuksiin. Eräät huonekalualan 
yritykset ovat suhtautuneet ajatukseen myönteisesti. Huonekalujen uudelleenkäy-
tössä ei ole samanlaisia teknisiä esteitä kuin esim. sähkölaitteiden päivittämisessä.  
Asiakkaat kysyvät myös tilaustyönä teetettävää kunnostustyötä kierrätyskeskuk-
sista, erityisesti jos kaupalliset palvelut ovat liian kalliita suhteessa huonekalun ar-
voon.  Huonekalujen tuottajavastuujärjestelmän käyttöönotosta ei ole tehty päätöksiä  
EU:ssa eikä Suomessa.   

3.3.2.3  
Takuukorjaus

Valmistajien ja maahantuojien kuluttajalainsäädännön mukainen virhevastuu on 
periaatteessa tärkeä ohjauskeino tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi.   Kodinko-
neiden takuuaika on usein 1–2 vuotta. Niiden odotettavissa oleva kestoikä - laitteesta 
riippuen – on kuitenkin yleensä huomattavasti pidempi. Jos laite rikkoutuu heti 
takuuajan jälkeen, korjauskustannukset eivät ole vähäiset ja kuluttaja ei ole toiminut 
käyttöohjeiden vastaisesti, hän voi vedota kestoikään26. Toisaalta monissa tuoteryh-
missä teknologinen kehitys tai muodin vaihtelu ei suosi tuotteiden uudelleenkäyt-
töä eikä tuotteiden pitkäikäisyyttä. Eräät yritykset – esimerkiksi eräät optikkoketjut 
– myyvät lisäksi vapaaehtoista ”korjausvakuutusta”, jonka avulla särkyneen tuotteen 
korjauttaminen saadaan houkuttelevammaksi.

3.3.2.4  
Kotitalousvähennys ja alv-alennus

Remonttipalvelujen käyttöä edistää merkittävästi kotona suoritettujen palvelujen 
laajennettu kotitalousvähennys.   Sen sijaan vähennykseen oikeuttavana kunnossapi-
totyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden, kuten kylmälaitteiden tai astianpesu-
koneen, asennusta ja korjausta, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.  
Poikkeuksena on digilaitteen, atk-laitteen, sen oheislaitteen tai antennin asentaminen 
ja korjaus27.  

Toinen  käytössä oleva valtakunnallinen taloudellinen ohjauskeino on alv -kannan 
alentaminen eräiltä pieniltä korjausyrityksiltä (mm. polkupyöräkorjaamot).  

3.3.2.5  
Yrityspalvelut ja tuote/palvelu -konseptit

Korjaus- ja huoltoalan yritykset ovat harvoin kuntien elinkeinopoliittisten edistä-
mistoimien kohteena.   Kuntien ympäristötoimi on kuitenkin monissa kunnissa ollut 
aktiivinen julkaisemalla näiden palvelujen tarjoajista hakuoppaita.    

25  COM (2008) 810/�.
26  www.kuluttajavirasto.fi/Page/80bb2d70-0c19-�efa-99a8-a1539�e�e8a1.aspx
27  http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/kotitalousvahennykseenoikeutta-
vatyo/

Työtehoseuran Monipalvelukeskus (MOPAKE)-hankkeessa kehitetään kotitalo-
uksille tarjottavien palvelujen markkinointikeskuskonsepti. Se perustuu palvelun 
tuottajien verkostomaiseen toimintaan ja reaaliaikaisiin yhteyksiin ja tuotteistet-
tujen palvelujen toimitusjärjestelmään. Palvelut on mahdollista verkottaa myös 
kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Palvelutuotteet ovat esimerkiksi 
kuljetus-, ruoka-, siivous-, asiointi-, pesula-, korjaus-, kuntoutus-, virkistys- ja 
turvallisuuspalveluja.

Työtehoseuran Monipalvelukeskus (MOPAKE)-hankkeessa kehitetään kotitalo-
uksille tarjottavien palvelujen markkinointikeskuskonsepti. Se perustuu palvelun 
tuottajien verkostomaiseen toimintaan ja reaaliaikaisiin yhteyksiin ja tuotteistet-
tujen palvelujen toimitusjärjestelmään. Palvelut on mahdollista verkottaa myös 
kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Palvelutuotteet ovat esimerkiksi 
kuljetus-, ruoka-, siivous-, asiointi-, pesula-, korjaus-, kuntoutus-, virkistys- ja 
turvallisuuspalveluja.
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yritykset ovat suhtautuneet ajatukseen myönteisesti. Huonekalujen uudelleenkäy-
tössä ei ole samanlaisia teknisiä esteitä kuin esim. sähkölaitteiden päivittämisessä.  
Asiakkaat kysyvät myös tilaustyönä teetettävää kunnostustyötä kierrätyskeskuk-
sista, erityisesti jos kaupalliset palvelut ovat liian kalliita suhteessa huonekalun ar-
voon.  Huonekalujen tuottajavastuujärjestelmän käyttöönotosta ei ole tehty päätöksiä  
EU:ssa eikä Suomessa.   

3.3.2.3  
Takuukorjaus

Valmistajien ja maahantuojien kuluttajalainsäädännön mukainen virhevastuu on 
periaatteessa tärkeä ohjauskeino tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi.   Kodinko-
neiden takuuaika on usein 1–2 vuotta. Niiden odotettavissa oleva kestoikä - laitteesta 
riippuen – on kuitenkin yleensä huomattavasti pidempi. Jos laite rikkoutuu heti 
takuuajan jälkeen, korjauskustannukset eivät ole vähäiset ja kuluttaja ei ole toiminut 
käyttöohjeiden vastaisesti, hän voi vedota kestoikään26. Toisaalta monissa tuoteryh-
missä teknologinen kehitys tai muodin vaihtelu ei suosi tuotteiden uudelleenkäyt-
töä eikä tuotteiden pitkäikäisyyttä. Eräät yritykset – esimerkiksi eräät optikkoketjut 
– myyvät lisäksi vapaaehtoista ”korjausvakuutusta”, jonka avulla särkyneen tuotteen 
korjauttaminen saadaan houkuttelevammaksi.

3.3.2.4  
Kotitalousvähennys ja alv-alennus

Remonttipalvelujen käyttöä edistää merkittävästi kotona suoritettujen palvelujen 
laajennettu kotitalousvähennys.   Sen sijaan vähennykseen oikeuttavana kunnossapi-
totyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden, kuten kylmälaitteiden tai astianpesu-
koneen, asennusta ja korjausta, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.  
Poikkeuksena on digilaitteen, atk-laitteen, sen oheislaitteen tai antennin asentaminen 
ja korjaus27.  

Toinen  käytössä oleva valtakunnallinen taloudellinen ohjauskeino on alv -kannan 
alentaminen eräiltä pieniltä korjausyrityksiltä (mm. polkupyöräkorjaamot).  

3.3.2.5  
Yrityspalvelut ja tuote/palvelu -konseptit

Korjaus- ja huoltoalan yritykset ovat harvoin kuntien elinkeinopoliittisten edistä-
mistoimien kohteena.   Kuntien ympäristötoimi on kuitenkin monissa kunnissa ollut 
aktiivinen julkaisemalla näiden palvelujen tarjoajista hakuoppaita.    

25  COM (2008) 810/�.
26  www.kuluttajavirasto.fi/Page/80bb2d70-0c19-�efa-99a8-a1539�e�e8a1.aspx
27  http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/kotitalousvahennykseenoikeutta-
vatyo/

Työtehoseuran Monipalvelukeskus (MOPAKE)-hankkeessa kehitetään kotitalo-
uksille tarjottavien palvelujen markkinointikeskuskonsepti. Se perustuu palvelun 
tuottajien verkostomaiseen toimintaan ja reaaliaikaisiin yhteyksiin ja tuotteistet-
tujen palvelujen toimitusjärjestelmään. Palvelut on mahdollista verkottaa myös 
kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Palvelutuotteet ovat esimerkiksi 
kuljetus-, ruoka-, siivous-, asiointi-, pesula-, korjaus-, kuntoutus-, virkistys- ja 
turvallisuuspalveluja.

Työtehoseuran Monipalvelukeskus (MOPAKE)-hankkeessa kehitetään kotitalo-
uksille tarjottavien palvelujen markkinointikeskuskonsepti. Se perustuu palvelun 
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Esimerkki kotitalouksien korjaus- ym. palvelujen markkinoinnin tehostamisesta28.

Tuotteiden myynnin muutos tuote-palvelukonseptin myymiseksi on monella alalla 
yleistymässä. Kopiokoneiden, hissien, käsipyyhkeiden, mattojen ja muiden tekstii-
lien toimittaminen ja elinikäinen huolto ja uusiminen ovat esimerkkejä liiketoimin-
takonsepteista, joissa on siirrytty tuotteiden kertaluonteisesta myynnistä elinkaari-
palveluun29. Kertakäyttöisyydestä on siirrytty takaisin kestotuotteisiin, esimerkiksi 
vähittäiskaupan kiertopakkausjärjestelmät, logistiikan kiertolavajärjestelmät, 
kestovaipat, sairaaloiden pestävät suojatekstiilit.   

Valmistavan yrityksen muuntautuessa palveluyritykseksi entinen tuote on määri-
teltävä uudelleen ”asiakkaan prosessia tukevaksi resurssiksi”.30 Myös julkiset hank-
kijat ovat kannustaneet tätä muutosta, esimerkiksi atk-laitteiden hankinnassa ollaan 
siirtymässä elinkaarimalliin kertaluonteisten laitehankintojen sijasta. Hankintasopi-
muksissa ei kuitenkaan yleensä ole määritelty, miten käytöstä poistettujen laitteiden 
tai niiden osien uudelleenkäytöstä huolehditaan.   Elinkaarimalli voi johtaa laitteiden 
uusimistahdin kiihtymiseen. Pitkien takuuaikojen vaatiminen tarjouspyynnöissä 
toisaalta kannustaa palvelun tarjoajia huolehtimaan laitteiden pitkäikäisyydestä ja 
päivitettävyydestä.

3.3.3  

Ehdotetut kehittämistoimet

3.3.3.1  
Kierrätyskeskusten toiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen

Kunnat  joko omana toimintanaan tai yhteistyössä kaupallisten ja sosiaalisten yritys-
ten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa huolehtivat, että jokaisessa kunnassa 
on tarjolla kierrätyskeskustoimintaa. Kunta osoittaa toimintaan riittävät, kohtuuhin-
taiset tilat.  

Samalla kun edistetään vaikeasti työllistettävien ryhmien aktivointia ja pysyvää 
työllistymistä, kierrätyskeskusten palveluja kehitetään ja laajennetaan asukaspohjasta 
ja kysynnästä riippuen.   Esimerkiksi toimintaan voi soveltua rakennusosien purku ja 
kunnostus, suurikokoisten esineiden nouto, huonekalujen ja laitteiden korjaus myyn-
tiin tai tilaustyönä, varaosien myynti, tuottajavastuujärjestelmien piiriin kuuluvien 
tuotteiden vastaanotto ja esikäsittely, lainaus-, yhteiskäyttö- ja vuokraustoiminta.    
Uudelleen myynnissä käytetään tehokkaasti internet-sivuja. Kierrätyskeskus voi 
toimia julkisten organisaatioiden poistamien tuotteiden  ns. väistövarastona ja jälleen-
myyjänä.   Jossakin tapauksessa kierrätyskeskus voi toimia rakennustarvikeliikkeelle 
palautuvien jäännöserien jälleenmyyjänä.  Kierrätyskeskukset tai muut sosiaaliset 
yritykset voivat tuotteistaa teollisuuden hukkamateriaalien jalostamista esimerkiksi 
yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.  

28  www.tts.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=�68
29  YTV, Palveluilla parempaan materiaalitehokkuuteen, Julkaisu B 2006:7, s. 12–13.
30  Grönroos Christian, Palveluyritykseksi muuntautumisen haasteet ja keinot, teoksessa Teollisuuden 
palveluksista palveluliiketoimintaan, Teknologiateollisuuden julkaisuja 9/2007, s. 39–�0. 
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Kierrätyskeskus toimii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikkakunnan kau-
pallisten korjaus- ja huoltopalvelujen kanssa.  Ne voivat osallistua työvoimavaltaisten 
työvaiheiden toteuttamiseen esimerkiksi suojelurakennusten kunnostushankkeissa.   
Sosiaaliset yritykset voivat soveltuvissa tapauksissa tarjota kaupallisille yrityksille 
työvaltaisiin kunnostus- ja korjaustehtäviin alihankintapalveluja, jolloin korjaustyön 
kokonaiskustannukset alenevat.  Sosiaaliset yritykset eivät käytä yhteiskunnan tukea 
kilpailua vääristävällä tavalla.

Uudelleenkäyttötoimintaa edistetään internet-pohjaisilla hakupalveluilla.
(kunnat, sosiaaliset yritykset ja järjestöt, palveluyritykset)

3.3.3.2  
Korjaus-, huolto- ja yhteiskäyttöpalvelujen tarjonnan edistäminen

ELYjen ja kuntien elinkeinopoliittisilla toimilla edistetään korjaus-, huolto- ja vuokra-
uspalvelujen käyttöä ja tarjontaa.   Kunta voi mm. järjestää yhdessä yrittäjien kanssa 
markkinointikampanjoita ja pitää yllä palveluhakemistoa, joissa korostetaan näiden 
palvelujen merkitystä kulutuksen materiaalitehokkuuden parantamisessa.  Kunnat 
huolehtivat toimitilojen ja varastotilojen riittävästä saatavuudesta.  Kuntien kirjasto-
toimen palvelutarjonta turvataan ja laajennetaan mm. äänitteiden lainaustoimintaa.  
Kotitalousvähennyksen vaikutuksesta korjauspalvelujen edullisuuteen tiedotetaan.   

Järjestöt, esimerkiksi kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat ja kuluttajajärjestöt 
sekä taloyhtiöt edistävät tuotteiden vuokraustoimintaa ja yhteiskäyttöä (esim. perä-
kärryjen, puutarhatyökalujen vuokrauspalvelut, yhteistilat). Talohuoltoyhtiöt ja muut 
palveluyritykset tuotteistavat asukkaille tarjottavia korjaus- ja huoltopalveluja (esim. 
ekotalonmies31, vuokra-aviomiespalvelu32). Kuluttajaneuvojat parantavat kuluttajien 
tietoisuutta oikeuksistaan mm. takuukorjausten ja varaosien saatavuuden suhteen.   
Valmistajat, maahantuojat ja kauppa parantavat materiaalitehokkuuteen liittyvän 
tuote- ja palveluinformaation tarjontaa. 

(ELYt, kunnat, kuluttajaneuvonta, järjestöt, palveluyritykset, kauppa)

3.3.3.3  
Ekotehokkaat palvelut julkisissa hankinnoissa

Hankinnoissa hyödynnetään ekotehokkaita palveluita, joiden avulla voidaan mm. 
pidentää tuotteen käyttöikää, nostaa käyttöastetta ja varmistaa uudelleenkäyttö tai 
kierrätys käytöstä poiston jälkeen.   (ks. myös kohta 1. Materiaalitehokkuus julkisissa 
hankinnoissa)

(Julkiset hankintayksiköt, palveluyritykset)

3.3.3.4  
Kokeilu- ja demonstraatiohankkeet

Tähän teemaan liittyviä innovatiivisia palveluja, esimerkiksi kohdissa 3.1.–3.3. mai-
nittuja ideoita kokeillaan ja levitetään julkisin varoin tuetuilla kokeiluprojekteilla ja 
edistämiskampanjoilla.

(julkiset rahoittajat, kuntien elinkeinopalvelut)

31  ekotalonmies on ajatushautomo Demoksen idea; www.demos.fi  
32  www.aviomiespalvelu.fi
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3.4  
Ruokajätteen synnyn ehkäisy 
vähittäiskaupassa ja talouksissa

3.4.1  

Taustaa

Eri elintarvikeryhmissä vähittäiskaupan hävikki tuotteen pilaantumisen, vanhenemi-
sen, kylmäketjun katkeamisen, likaantumisen yms. vuoksi vaihtelee parista prosen-
tista yli kymmeneen prosenttiin. Kaupan entiset eläinperäiset elintarvikkeet kuuluvat 
EU:n ns. sivutuoteasetuksen (177�/2002) piiriin. Tämä tarkoittaa, että eläintautien 
ehkäisemiseksi on kaupan eläinperäisen elintarvikejätteen käsittelyssä noudatettava 
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lillä. Eri kauppaketjuissa ja niiden yksiköissä on myös erittäin vaihtelevaa käytäntöä 
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3.4.2  

Käytössä tai vireillä olevia ohjauskeinoja

YTV on toteuttanut pilot-projekteja ja tuottanut hyvän käytännön oppaita jätteen syn-
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jätteen synnyn ehkäisyhankkeessa 2008–2010 (JESSE) on toteutettu 2008–2009 pie-

33  Ekoleima Ay,  Selvitys kaupan entisiä elintarvikkeita koskevien säädösvaihtoehtojen taloudellisista ja 
ympäristövaikutuksista, STM 2008.
3�  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; www.mtt.fi/luonnonvarapuntari.
35  Fiksu tuottaa vähemmän jätettä, Parhaat käytännöt kaupassa, YTV Jätehuolto/viestintä, Lokakuu 
2003.
36  www.ytv.fi. 
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nimuotoinen tutkimus ruokajätteen ominaiskertymästä kotitalouksissa37. Hankkeen 
on tarkoitus tuottaa neuvontamateriaalia ja tietoiskuja kotitalouksissa syntyvän ruo-
kajätteen määrän vähentämiseksi.  Kampanjakanavana käytetään mm. kotikokki.
net -sivustoa.  Erillisessä Julia-osaprojektissa selvitetään kotitalouksien kulutuksen 
”hiilijalanjälkeä” – mukaan luettuna ruuan kulutus.   Ekokumppanit Oy Tampereella 
suunnittelee vastaavaa kampanjaa ruuan hiilijalanjäljestä.

MTT:n ja SYKEn yhteishankkeessa kehitettiin kulutuksen ympäristövaikutusten 
mittatikku, jonka avulla voidaan vertailla kulutuksen eri osatekijöitä, kuten erilaisia 
elintarvikkeita38.   Suomen luonnonsuojeluliiton toteuttamassa kotitalouksien MIPS-
hankkeessa39 arvioitiin, että elintarvikkeiden materiaaliselkäreppu oli esimerkkitalo-
uksissa keskimäärin � �00 kg/hlö/vuosi.  Suurin ekologinen selkäreppu on maito- ja 
lihatuotteilla.  Johtopäätöksissä korostettiin kasvisruokaan siirtymistä.

Kauppaketjujen ympäristöhallintajärjestelmissä poisheittohävikin pienentäminen 
on keskeinen tavoite.  Kaupat eivät kuitenkaan julkisesti tiedota hävikin ominaislu-
vuista. Eläinperäisten sivutuotteiden osalta hävikkiluvut on raportoitava Eviralle 
vuosittain. Etelä-Savon TE-keskuksen tukemassa EcoStart - pilothankkeessa laadittiin 
S-kaupan yksiköille ympäristöasioiden hallintamalli, jossa poisheittohävikin mini-
mointi on yksi keskeisistä indikaattoreista�0.

Suurkeittiöiden ekoneuvontaa harjoittaa Savon ammatti- ja aikuisopiston EkoCent-
ria. Neuvonta on keskittynyt toistaiseksi erityisesti luomutuotteiden käytön lisäämi-
seen�1. Kestävien hankintojen toimintaohjelmassa ehdotetaan ruoka-alan toimijoille 
ns. ympäristöpassia, joka hygieniapassin tapaan olisi henkilöstön ympäristövastuul-
lisuuden ”laatusertifikaatti”.

Marttaliitto ylläpitää Ekokokki- sivustoa, jossa kampanjoidaan mm. kasvisruu-
an käytön puolesta ja ruuan hävikkiä vastaan�2.  Marttaliiton nuorille suunnatuilla 
ruuanlaittokursseilla olisi mahdollista valistaa asiakkaita myös ruokahävikin pie-
nentämisen keinoista.  Uudenmaan Martat ovat mukana YTV:n Rokka Rikassa -
kampanjassa, jossa toteutetaan tietoiskuja kotitalouksille hävikin vähentämisestä.  
Suomen kuluttajaliitto kampanjoi eettisen kuluttamisen puolesta nettisivuillaan�3. 
Ruuan hävikin vähentäminen on yksi kampanjasivujen teemoista.  

Monissa kaupungeissa toimii hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka keräävät joistakin 
vähittäiskaupoista vanhentumassa olevia elintarvikkeita ja jakavat niitä vähävarai-
sille joko ruokajonoissa tai tukipisteiden keittiöissä.  

37  Hahtala Riitta-Liisa, YTV:n jätteen synnyn ehkäisy - hankkeet 2002–2010,  Jätehuollon neuvottelupäivät, 
Oulu 25.3.2009. 
38  www.ymparisto.fi/mittatikku, Suomen ympäristökeskus.
39  Elli Kotakorpi, Satu Lähteenoja, Michael Lettenmeier, 2008, Suomen ympäristö �3/2008, Ympäristön-
suojelu, 1�6 s. Ympäristöministeriö.
�0  EcoStart -mallihanke, Osuuskauppa Suur-Savo, 2007.
�1  www.ekocentria.fi
�2  www.martat.fi/neuvot_arkeen/ruoka/ekokokki
�3  www.eettinenvalinta.fi

Tampereen seurakuntayhtymä on kehittänyt perinteisestä ruokajonotoiminnasta 
kehittyneemmän palvelun, Ruoka-Nysse toimintamallin.   Seurakuntayhtymä on 
tehnyt sopimuksen neljän vähittäiskaupan kanssa kaikkien vanhenemispäivää 
lähenevien elintarvikkeiden säännöllisestä vastaanottamisesta. Ruoka haetaan 
� kertaa viikossa, lajitellaan vapaaehtoisvoimin ja säilytetään asianmukaisesti.  
Jakelu tapahtuu myymäläautosta valintamyymäläperiaatteella tietyn aikataulun 
mukaisesti. Oikeus palveluun on kirkon diakoniatyön asiakkaaksi ilmoittautu-
neilla henkilöillä ja perheillä, jotka on todettu tilapäisesti tai pitkäaikaisesti apua 
tarvitseviksi.  Jakelussa yli jäänyt ruoka toimitetaan mm. työttömien ruokalaan.   
Jätettä ei synny juuri lainkaan.  Nyssellä voidaan saavuttaa kuusinkertainen ja-
keluteho samoilla kustannuksilla kuin aikaisemmassa ruokapankkitoiminnassa.  
Nyt 310 asiakasta viikossa eli 1 2�0 per kuukausi, 13 200 asiakaskäyntiä vuodessa.  
Yhdellä autolla voidaan tavoittaa 2 000–2 500 asiakasta, jotka saisivat ruokakassin 
kahdesti kuukaudessa.  Vuonna 2008  jaettiin noin 25 000 kg elintarvikkeita, josta 
noin puolet EU:n lahjoitusruokaa.   Jatkossa noin 30 % EU ruokaa ja 70 % lahjoi-
tusruokaa. Arviolta yhteensä 30 000 kg vuodessa. Joitakin aukkoja tarjonnassa on 
täydennetty seurakunnan omilla varoilla ja kummilahjoitusvaroin. 

Tampereen seurakuntayhtymä on kehittänyt perinteisestä ruokajonotoiminnasta 
kehittyneemmän palvelun, Ruoka-Nysse toimintamallin.   Seurakuntayhtymä on 
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38  www.ymparisto.fi/mittatikku, Suomen ympäristökeskus.
39  Elli Kotakorpi, Satu Lähteenoja, Michael Lettenmeier, 2008, Suomen ympäristö �3/2008, Ympäristön-
suojelu, 1�6 s. Ympäristöministeriö.
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Esimerkkitapaus, Tampereen Ruoka-Nysse44.

3.4.3  

Ehdotetut kehittämistoimet

3.4.3.1  
Kauppojen  ja suurkeittiöiden ympäristöhallintajärjestelmien kehittäminen

Vähittäiskaupan yksiköt, kauppaketjut ja laitoskeittiöt ottavat kattavasti käyttöön 
ympäristöhallinta- ja laatujärjestelmiä ja sisällyttävät niihin keskeisenä tavoitteena 
poisheittohävikin vähentämisen ja muun jätteen synnyn ehkäisyn. Tämä voi vähit-
täiskaupassa sisältää mm. kysynnän ennakoinnin ja tilausjärjestelmien kehittämistä 
ja seurantaa, irtomyynnin tarjontaa, vanhenemassa olevien tuotteiden palauttamista 
toimittajalle, myyntiä alennuksella sekä pitkäaikaisia sopimuksia paikallisten toimi-
joiden kanssa myynnistä poistettavien tuotteiden hyödyntämisestä elintarvikkeena, 
rehuna tai energiana. Suurtalouksissa toimenpiteet voivat sisältää mm. lähiruuan 
suosimista, annoskoon optimointia, tilauskäytännön kehittämistä ja huomion kiin-
nittämistä säilytykseen, valmistusvirheiden minimointiin yms.

Kauppaketjut liittyvät Motivan suunnittelemaan materiaalitehokkuussopimuk-
seen ja sitoutuvat materiaalitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja raportointiin.    
Aluehallintoviranomaiset mahdollisuuksien mukaan tukevat yritysten materiaalite-
hokkuutta ja hallintajärjestelmiä parantavia palveluja alueellaan, mm. tiedottamalla 
MAT -katselmuksista ja pk-yritysten EcoStart -konsultoinnista ja rahoittamalla pk-
yritysten palveluja.  

(Kauppaketjut, suurtaloudet, ELYt)

3.4.3.2   
Kaupan ruokahävikin hyödyntäminen elintarvikkeina tai rehuna

Sosiaalisia järjestöjä kannustetaan yhteistyössä kaupan kanssa organisoimaan käyttö-
kelpoisten elintarvikkeiden jakelu ruoka-apua tarvitseville.   Suurissa kaupungeissa 
tämä voi tapahtua esimerkiksi Tampereen mallin mukaisesti (ns. Ruoka-Nysse).   

��  Helin Matti, diakoniajohtaja Tampere, haastattelu 27.1.2009 
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Kaupan entisten elintarvikkeiden laajamittaista hyödyntämistä lemmikkieläinten 
ja muiden ei-tuotantoeläinten rehuna edistetään kokeiluhankkeilla.  

(Sosiaaliset järjestöt, rehualan yritykset, kaupat, ELYt)

3.4.3.3  
Ruokahävikin vähentämiseen liittyvä neuvonta

Alueellisilla kehittämishankkeilla tehostetaan kuluttajien informaatio-ohjausta ruuan 
hävikin minimoimiseksi. Materiaalitehokkuuden viestintä liittyy yhtenä näkökul-
mana kestävän kulutuksen neuvontaan, jossa muita näkökulmia voivat olla mm. 
energiatehokkuus, luomu, lähiruoka ja reilu kauppa.

Kampanjoiden toteutuksessa mahdollisia muita toimijoita voivat olla mm. alu-
eelliset ekotehokkuuskeskukset, kuntien ympäristötoimi, kuluttajaneuvojat ja kan-
salaisjärjestöt kuten Martat, Suomen kuluttajaliitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto 
paikallisjärjestöineen. YTV:n pitkäaikainen kokemus jätteen synnyn ehkäisyssä pitäisi 
levittää valtakunnallisesti.  Kampanjoiden rahoitukseen käytetään mahdollisuuksien 
mukaan maakunnallisia kehittämismäärärahoja.

Viestintäkanavia voivat olla oppilaitokset, työpaikkaruokalat ja päiväkodit, netti-
sivut,  ruokakurssit, kaupan asiakaslehdet ja yleiset tiedotusvälineet. 

Erityisesti koulujen ja ammatillisten oppilaitosten kotitalousopetuksen tulee olla 
merkittävä väylä koululaisten ja opiskelijoiden ja sitä kautta kotitalouksien ja suur-
talouksien valistamisessa.

(Alueelliset neuvontaorganisaatiot, ELYt, kunnat, kauppaketjut, järjestöt, oppilai-
tokset)

3.5  

Materiaalitehokkuuden yrityspalvelujen 
alueellinen kehittäminen

3.5.1  

Taustaa

VALTSUssa esitetyt valtakunnalliset ohjauskeinot tuotannon materiaalitehokkuuden 
lisäämiseksi ovat mm. seuraavat:

• Osoitetaan varoja materiaalitehokkuuden palvelukeskuksen toimintaan.  Ma-
teriaalitehokkuuden palvelukeskus edistää materiaalitehokkuutta yrityksissä, 
julkishallinnossa sekä kotitalouksissa mm. tarjoamalla konsulttipalveluja ja 
neuvontaa energiansäästöneuvonnan mallin mukaan.

• Toimialakohtaisia sopimuksia ryhdytään kokeilemaan tuotannon materiaali-
tehokkuuden lisäämisen ohjauskeinona.  Sopimukseen liittyvät toimialajär-
jestöt ja yksittäiset yritykset sitoutuvat pyrkimään itse valitsemillaan keinoilla 
tavoitteeksi asetettuihin nykyistä pienempiin ominaisjätemääriin ja materiaa-
litehokkuuden lisäämiseen. Yritykset sitoutuvat myös raportoimaan julkisesti 
etenemisestään kohti tavoitetta.

• Kehitetään jätehuollon ja materiaalitehokkuuden parantamiseen tähtäävää 
palvelutarjontaa myös pk-yrityksille.

Näiden ohjauskeinojen toteutus on edennyt, mutta niiden toimeenpano ja levittämi-
nen edellyttää kehittämistoimia myös alueellisella tasolla.
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Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa selvityksessä arvioitiin ohjaus-
keinoja, joita viranomaiset voisivat käyttää ekologisen tuotesuunnittelun edistämi-
seksi�5.

3.5.2  

Käytössä ja vireillä olevia ohjauskeinoja

Motivan Materiaalitehokkuuden palvelukeskus�6  pilotoi vuoden 2009 kuluessa työ-
välineitä yrityksen materiaalitehokkuuden katselmusta varten. Katselmustoiminnan 
taloudellisesta tuesta tai vapaaehtoisista materiaalitehokkuussopimuksista ei vielä 
ole tehty päätöksiä.

Motivan MAT-katselmukset on suunnattu yrityksiin, joiden materiaalivirrat ovat 
suuria tai monipuolisia. Pienille yrityksille soveltuva palvelu on EcoStart  -ympäris-
tökonsultointipaketti�7, jota on pilotoitu vuosina 2005–2008 viidessä maakunnassa.  
Pk-yritys voi saada jopa 80 % avustuksen EcoStart -konsultoinnin teettämiseen.   Eco-
Start:in kehittämistä valtakunnalliseksi konseptiksi valmistellaan.  Parhaat resurssit 
tähän on ollut Etelä-Savon TE-keskuksessa, joka koordinoi tuotteen kehittämistä ja 
markkinointia. EcoStarteja on laadittu em. viidessä maakunnassa yhteensä �8 kpl, 
joista Etelä-Savossa 30. EcoStart -konsultointipakettiin sisältyy suppeassa mitassa 
materiaalitehokkuus ja ekodesign -näkökohdat.   

Helsingin kauppakorkeakoulun johtama MASCO -tutkimushanke�8 toteutettiin 
ympäristöklusterin rahoituksella vuosina 200�–2008. MASCO:n idea  on se, että 
palveluyritys paitsi konsultoi myös rahoittaa materiaalitehokkuusparannuksen asia-
kasyrityksessä ja ottaa palkkionsa ja katteensa asiakasyritykselle koituvista säästöistä 
(kuten ESCO energiasektorilla).  Toisena esimerkkinä on asiakasyrityksen kemi-
kaalihuollon ulkoistaminen siten, että palvelun tarjoaja tarjoaa kokonaispalveluna 
kemikaalien käyttöön liittyvät palvelut.  HKKK uudessa hankkeessa 2009–2010 tar-
kastellaan vastaavalla tavalla REACH-asetuksen tarjoamia ekotehokkaan palvelulii-
ketoiminnan mahdollisuuksia.  

Etelä-Savon TE-keskuksessa valmistellaan PK-yritysten ympäristöportaalin perus-
tamista osana yritys.fi -tietopalvelua. Portaaliin tulee osio ympäristölainsäädännöstä 
sekä osio yrityksen ympäristönäkökohdista ja linkit erityisesti suomenkielisiin säh-
köisen tiedon lähteisiin.  Materiaalitehokkuus on otettu hyvin huomioon portaalin 
rakenteessa�9.

Helsingin TKK toteuttaa vuosina 2007–2010 ekologisen tuotantosuunnittelun han-
ketta ProDoe, jossa tavoitteena on luoda teollisen ekologian ekotehokkuusmittareita, 
tehostaa yritysten välistä materiaalin kierrätystä ja osoittaa hallinnon ohjauskeinojen 
kehittämistarpeita, jotta ne tukisivat paremmin materiaalisyklien sulkemista50.

�5  Jönbrink A-K., Hans Eric Melin H.E., How central authorities can support ecodesign, TemaNord 
2008:569.
�6  www.motiva.fi/fi/toiminta/materiaalitehokkuus/
�7  www.te-keskus.fi/public/?contentid=162�5&nodeid=16�67&area=75�6
�8  www.hse.fi/FI/research/t/p_2/masco/
�9  Tarinka Ringvall, Etelä-Savon TE-keskus, haastattelu �.2.2009.
50  www.lahti.tkk.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/prodoe
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3.5.3  
Ehdotetut kehittämistoimet

3.5.3.1  
Yritysten materiaalitehokkuuspalvelujen edistäminen

ELYt edistävät alueellaan Motivan mallin mukaisten MAT -katselmusten teettämistä 
ja katselmuspalvelujen tarjontaa. Yrityksiä kannustetaan alueellisilla viestintäkam-
panjoilla teettämään Motivan mallin mukaisia MAT -katselmuksia ja osallistumaan 
vapaaehtoiseen MAT -sopimusjärjestelmään, mikäli sellainen otetaan käyttöön.   So-
pimukseen sitoutuminen katsotaan yleensä riittäväksi osoitukseksi materiaalitehok-
kuuden BAT -tasosta. Alueen konsulttiyrityksiä kannustetaan osallistumaan MAT 
-katselmustoimintaan mm. järjestämällä alueellista koulutusta. Sopimukseen osal-
listumista voidaan kannustaa positiivisella julkisuudella, mm. valitsemalla ajoittain 
maakunnallisen tai paikallisen ympäristöpalkinnon teemaksi materiaalitehokkuus.

ELY edistää pk-yritysten ympäristöhallintajärjestelmien kehittämistä ja materiaali-
tehokkuutta näiden yhtenä näkökohtana osoittamalla riittävät määrärahat yritysten 
kehittämiskonsultoinnin subventointiin EcoStart -mallilla tai muulla tavoin. Konsul-
tointipaketin kysyntää edistetään tehokkaalla viestinnällä. Eri alueilla markkinoinnin 
painopisteet vaihtelevat, esimerkiksi Lapissa EcoStartia markkinoidaan erityisesti 
matkailupalveluyrityksille.

ELYt edistävät alueellisten MASCO -tyyppisten yrityspalvelujen kehittämistä ja 
kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yritysten materiaalien hallinnan palveluihin ja 
haitallisten kemikaalien käytön vähentämiseen, kemikaalien uudelleenkäyttöön tai 
korvaamiseen vähemmän haitallisilla prosesseilla.

ELYt edistävät alueellisia teollisen ekologian hankkeita, joissa pyritään tuotteista-
maan yritysten nykyisiä jätevirtoja ja hyödynnetään yritysten välisiä materiaali- ja 
energiatalouden synergiaetuja.

Yritykset asettavat alihankkijayrityksilleen materiaalitehokkuutta ja systemaattista 
materiaalien hallintaa korostavia toimitusehtoja, jotka lisäävät motivaatiota ympä-
ristöhallintajärjestelmien käyttöönottoon.

(ELYt, teollisuusyritykset, Motiva, konsultti-  ja yrityspalveluyritykset)

3.5.3.2  
Ekologisen tuote- ja tuotantosuunnittelun edistäminen

Ekologisen tuote- ja tuotantosuunnittelun  osaamista erityisesti pk-yrityksille edis-
tetään tarjoamalla yrityksille ja konsulteille koulutusta yhteistyössä tutkimus- ja 
täydennyskoulutusorganisaatioiden kanssa.    

Ekologisen tuotesuunnittelun näkökulmaa lisätään teknisen ja kaupallisen alan 
peruskoulutuksessa.   

Ekologista tuotesuunnittelua edistetään hankeluonteisesti tuetuilla konsulttipal-
veluilla ja viestinnällä. Hyödynnetään ekologisen tuotesuunnittelun demonstraatio-
hankkeista saatuja kokemuksia muissa maissa. 

(Täydennyskoulutusyksiköt, korkeakoulut, ELYt, yritykset, Motiva, TEM)
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3.6  
Kestävän kulutuksen alueellinen 
neuvonta, viestintä ja seuranta

3.6.1  

Tausta

Neuvonnasta Valtsussa on kirjattu mm. seuraavat ohjauskeinot:

• Tehostetaan neuvontaa jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Kuntien vastuuta 
laajemmasta, kestävää kuluttamista edistävästä neuvonnasta selvitetään jäte- 
ja ympäristölainsäädännön tarkistuksen yhteydessä.  

• Materiaalitehokkuuden neuvonnan tukipalveluja ja aineistoa tuottavat valta-
kunnallisella tasolla Motiva, Suomen ympäristökeskus, Kuluttajavirasto sekä 
Kuluttajatutkimuskeskus.

• Viranomaiset ja kuntien jätelaitokset hyödyntävät nykyistä enemmän kansa-
laisjärjestöjen asiantuntemusta ja aktiivisuutta mm. suunnittelemalla ja toteut-
tamalla neuvontakampanjoita esimerkiksi ostopalveluina järjestöjen kanssa. 

• Päiväkodit, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut laativat, 
osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä laadunhallintaa, oman organisaa-
tionsa kestävän kehityksen toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon 
kestävät tuotanto- ja kulutustavat.

• Tarkistetaan tuotteiden tuoteselosteisiin ja korjaustakuuseen liittyviä vähim-
mäisvaatimuksia kuluttajasuojalainsäädännössä ja sen soveltamisohjeissa.  
Kuluttajien oikeuksia saada tietoja tuotteen kestävyydestä vahvistetaan.

• Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus laativat VALTSUn toteutu-
misen arviointia varten seurantaohjelman, jossa on nimetty seurattavat indi-
kaattorit keskeisille ohjauskeinoille.  Indikaattorit perustuvat pääsääntöisesti 
olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja tilastoihin. 

3.6.2  

Käytössä ja vireillä olevia ohjauskeinoja ja hankkeita

3.6.2.1  
Kotitalouksien ekotehokkuusneuvonta

YTV jätehuolto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy  ja Suomen luonnonsuoje-
luliitto ry ovat olleet  Suomessa edelläkävijöitä jätteen synnyn ehkäisyn ja kestävän 
kulutuksen neuvonnassa. JSE -strategia hyväksyttiin aikanaan YTV:n hallituksessa ja 
sillä on ollut vahva poliittinen tuki. YTV:n Fiksu-net, toimialakohtaiset parhaan käy-
tännön oppaat sekä toimialakohtainen ominaisjätemäärän tietokanta Petra toimivat 
kaikki tärkeinä tiedonlähteinä alan kehittäjille koko maassa. YTV:n ”aineeton lahja” 
idea on saanut valtakunnallista näkyvyyttä. Kummikoulujen avulla on testattu valis-
tuksen levittämistä koulumaailmaan.  Vaikuttavuuden seuranta on hyvin organisoitu. 
YTV jätehuolto hallinnoi uutta jätteen synnyn ehkäisyn tiedotushanketta (JESSE).   

Etelä-Savon TE-keskus valmistelee pk-yritysten ympäristötietoportaalin perusta-
mista osana Yritys-Suomi verkkopalvelua51.

Kestävän kulutuksen neuvonta alueellisesti on voimakkaassa kehitysvaiheessa.  
Palvelukeskus -idean pioneeri on Tampereella toimiva Ekokumppanit Oy ja Mo-

renia ympäristötietokeskus, joiden rahoittajia ovat Tampereen kaupunki, kaupungin 
energialaitos, vesilaitos ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Helsingissä on vireillä Ekote-

51  www.yrityssuomi.fi



32  Ympäristöministeriön raportteja  11| 2009

hokkuuden palvelukeskuksen käynnistäminen; neuvotteluissa on ollut mukana ai-
nakin Vantaa.  YTV:n roolista siinä ei ole päätöksiä.  Turussa toimii Varsinais-Suomen 
Agenda 21 -toimistosta ja Varsinais-Suomen energiatoimistosta yhdistetty VALONIA 
– Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Etelä-
Savossa on suunniteltu Itä-Suomen energiatoimiston yhdistämistä tulevaan ELY:yn. 
Päijät-Hämeessä toimi projektirahoituksella 2003–2008 Päijät-Hämeen kestävän 
kehityksen alueellinen keskus VANAMO, mutta sen toiminta on siirtynyt Lahden 
kaupungille rahoituksen päätyttyä.  Monilla muillakin paikkakunnilla on Agenda 21 
projektiorganisaatioita,  joiden ympärille ekotehokkuuskeskus tai vastaava voitaisiin 
perustaa.

Lahden kaupungin ympäristöpalvelut hallinnoi kestävä kulutus ja elämän laa-
tu- hanketta (Kelaa!) 2008–2011 yhdessä VALONIAn kanssa.  �V – Välitä, Vaikuta, 
Viihdy, Voi hyvin on hanke, joka kehittää mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja 
vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten kanssa.  �V-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin, 
Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy. Vuosina 
2008–2011 hanke saa rahoitusta EU:lta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä 
tukevasta EAKR-ohjelmasta sekä kansallista rahoitusta Uudenmaan liitolta.  

Kuluttajapoliittinen ohjelma (TEM 2008) vuosille 2008–2011 korostaa voimakkaasti 
kestävän kulutuksen tavoitteita. Kunnallinen kuluttajaneuvonta siirtyi vuoden 2009 
alusta maistraattien alaisuuteen. Kuluttajaneuvontaan palkataan päätoimisia viran-
haltijoita. Neuvonta keskittyy valtakunnallisille nettisivuille, joilta löytyy myös eko-
ostajan opas52.  Neuvonta on toistaiseksi painottunut kuluttajan oikeuksiin, mutta 
kuluttajapoliittisen ohjelman toimeenpano saattaa muuttaa painotuksia. SITRAssa 
on meneillään selvitys, jossa suunnitellaan asumiseen liittyvien neuvontapalvelujen 
organisointia. 

3.6.2.2  
Materiaalitehokkuuden indikaattorien seuranta

Tilastokeskus on toteuttanut luonnonvarojen tilinpitoa osana Suomen ympäristö-
tilastointia53. Geologinen tutkimuskeskus GTK kehittää hankkeessaan 2008–2012 
geologisten luonnonvarojen tilinpitojärjestelmää5�. Motivan materiaalitehokkuusyk-
sikössä on myös vireillä MAT indikaattorien pohdinta kansantalouden, toimialan ja 
yksittäisen yrityksen tasolle.

Vuonna 2006 päättynyt Finwaste -hanke selvitti ensimmäisen kerran Suomessa 
yhteiskunnan eri sektoreiden jäteintensiteettiä ja jätemäärän suhdetta talouden ja 
tuotannon volyymiin. Hanke tuotti tilastollisen menetelmän, jota voitaisiin suhteelli-
sen helposti käyttää vuosittaisen seurantatiedon saamiseksi materiaalitehokkuudesta 
jätteiden näkökulmasta55.  

Suomen luonnonsuojeluliitto on Koti-MIPS hankkeessaan selvittänyt kotitalouden 
tyypillistä luonnonvarojen käytön selkäreppua56. 

Ekoreg-hankeessa  2002–200� suunniteltiin alueellisen ekotehokkuuden indikaat-
torit ja määritettiin indikaattorien lähtötaso Kymenlaakson maakunnassa vuodelle 
2000.  Hankkeessa suunniteltiin seurantajärjestelmä, joka vuosittain tuottaa valittujen 
indikaattorien kehitystä kuvaavat tiedot. Etelä-Savon ympäristökeskus valmistelee 
vastaavaa hanketta omalla alueellaan.

52  www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/ekok/
53  Tilastokeskus, 2005, Ympäristötilasto 2005, Ympäristö ja luonnonvarat, 2005:2
5�  www.gtk.fi/tutkimus2/tutkimusohjelmat/tilinpito/
55  Ilmo Mäenpää, Tiina Härmä, Tuula Rytkönen, Kirsi Merilehto, Laura Sokka, Juha Espo ja Marianne 
Kaplas, Jätevirrat ja jäteintensiteetin muutos Suomen taloudessa 1997–2003, Suomen ympäristö ��/2006, 
ympäristönsuojelu, 90 s., Suomen ympäristökeskus.
56  Kotakorpi ym. , KotiMIPS, Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen,  Suomen 
Ympäristö �3/2008.
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Ympäristöviranomaisten VAHTI-tietojärjestelmä sisältää jäte-osion, josta voidaan 
tuottaa vuosiraportteja jätemäärien kehityksestä esimerkiksi toimialoittain.   Lupavel-
volliset yritykset raportoivat jätetietonsa sähköisesti järjestelmään.  Myös tuotanto-
tietoja raportoidaan VAHTI-järjestelmään, mutta niitä ei ole toistaiseksi hyödynnetty 
jätteiden ominaismäärän seurannassa yritys- tai toimialakohtaisesti. 

Jätelain uudistusta valmisteleva työryhmä on työssään pohtinut ominaisjätemää-
rien kirjanpitovelvoitteen kirjaamista lakiin, jolloin kirjanpito palvelisi myös materi-
aalitehokkuuden indikaattorien seurantaa.

3.6.3  

Ehdotetut kehittämistoimet

3.6.3.1  
Alueellisten ekotehokkuuskeskusten verkosto

Suomeen perustetaan kattava ekotehokkuuskeskusten verkosto, jonka päätehtävänä 
on edistää kestävää kulutusta kotitalouksissa informaatio-ohjauksen keinoin.       

Palvelukeskukseen voidaan keskittää kuntalaisten informaatio-ohjaus mm. energi-
an säästöön, ilmastonmuutoksen torjuntaan, jätteen synnyn ehkäisyyn ja kemikaalien 
käytön vähentämiseen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi. Neuvonnan budjetista 
osa katetaan jäte-, energia- ja vesimaksuista siltä osin kuin kestävän kulutuksen 
neuvonta on kyseisten liikelaitosten tai yhtiöiden velvollisuus. Palvelukeskus voi 
olla yksittäisen kaupungin ylläpitämä, mutta mieluummin tulisi pyrkiä useampien 
kunnallisten tai maakunnallisten organisaatioiden yhteisomistukseen.    

Palvelukeskukset tarjoavat palveluja mm. koulujen ja päiväkotien opetustyöhön.   
Palvelukeskukset voivat tarjota maksullisia palveluja yrityksille. Palvelukeskukset 
eri alueilla voivat erikoistua ja jakaa osaamistaan verkostomallin mukaisesti.

Kampanjoita ja demonstraatiohankkeita toteutetaan projektirahoituksella.  Hank-
keissa ja kampanjoissa hyödynnetään yhteistyötä mm. yliopistojen, oppilaitosten, 
kansalaisjärjestöjen ja maistraattien kuluttajaneuvojien kanssa.

ELY:t tuottavat ekotehokkuuskeskusten käyttöön tietoaineistoa, mm. alueellis-
ta seurantatietoa ja viestintäpaketteja eri teemoista, mm. materiaalitehokkuudesta, 
oman viestintäsuunnitelmansa mukaisesti.

(Kunnat, kuntien liikelaitokset, ELYt, maakuntaliitot, yliopistot, AMK:t, muut op-
pilaitokset, kuluttajaneuvonta)

3.6.3.2   
Materiaalitehokkuuden alueellinen seurantajärjestelmä

Kymenlaakson Ecoreg -hankkeen mallin mukaisesti laaditaan kaikille maakunnille 
ekotehokkuuden seurantajärjestelmä, joihin sisältyy myös tuotannon ja kulutuksen 
materiaalitehokkuutta kuvaavia indikaattoreita.  Indikaattorit voivat vaihdella eri 
maakunnissa, mutta osa niistä on valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla toteutettavia.   
Alueelliset indikaattorit palvelevat osaltaan VALTSUn tavoitteiden seurantaa.

Vastaavasti kunnat täydentävät tarpeen mukaan omia kestävän kehityksen seu-
rantaohjelmiaan materiaalitehokkuutta mittaavilla indikaattoreilla.  Materiaalien 
käytön keventäminen otetaan huomioon myös keinona vaikuttaa kasvihuonekaa-
sujen päästöihin.

(YM, ELYt, maakuntaliitot, kunnat, Tilastokeskus)
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Selvityksessä arvioidaan mahdollisia aluetason ohjauskeinoja, joilla voidaan edistää 

teollisuuden, kaupan ja kulutuksen materiaalitehokkuutta. Ehdotettuja kehittämis-

toimia voidaan sisällyttää alueellisiin jätesuunnitelmiin tai muihin viranomaisten 

kehittämissuunnitelmiin ottaen huomioon paikalliset tarpeet. 

Materiaalitehokkuuden edistämiskeinoja esitetään julkisten hankintojen kilpai-

lutukseen, lupaohjaukseen ja selvitysvelvoitteisiin, uudelleenkäytön, vuokraus- ja 

korjaustoiminnan edistämiseen, ruokajätteen synnyn ehkäisyyn vähittäiskaupassa ja 

talouksissa, materiaalitehokkuuden yrityspalvelujen alueelliseen kehittämiseen sekä 

kestävän kulutuksen alueelliseen neuvontaan, viestintään ja seurantaan.
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