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VARFÖR? Finland måste se till att klara sig i en värld där vår ekonomiska 
konkurrensförmåga och välfärd inte längre kan bygga på slösaktig 
förbrukning av naturresurser. Den nationella vägkartan för cirkulär 
ekonomi hjälper Finland att övergå till en cirkulär ekonomi – en mer 
effektiv ekonomi där man inte ständigt producerar mer saker, utan 
konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra samt 
återanvända och återvinna i stället för att äga.

HUR?  Skiftet till en cirkulär ekonomi kräver strategiska mål som skär  
igenom hela samhället, som presenteras i vägkartan. Vidare beskriver 
vägkartan mer i detalj visioner om en cirkulär ekonomi för olika sektorer  
i samhället och räknar slutligen upp de konkreta, nödvändiga åtgärder 
för en förändring av landets ekonomi som finska aktörer redan har 
förbundit sig att främja. Dessutom presenterar vägkartan nödvändiga 
åtgärder som ingen aktör ännu har tagit på sig ansvaret för.

VAD?  Vägkartan är en fortsättning på världens första nationella vägkarta för  
en cirkulär ekonomi som offentliggjordes 2016. I en föränderlig värld 
räcker inte längre de ursprungliga målen och åtgärderna i vägkartan, 
utan de har nu uppdaterats.

VEM?  Uppdateringen av vägkartan har liksom tidigare gjorts i form av ett 
samarbete mellan parter som representerar flera olika sektorer  
i samhället. Dessutom har man kunnat kommentera utkastet till 
vägkartan i tjänsten Dinåsikt.fi under hösten 2018. Även en styrgrupp  
för cirkulär ekonomi som tillsatts av Sitra har deltagit i arbetet med 
målen.

SAMMANDRAG

Gör en egen övergång till en cirkulär ekonomi: www.sitra.fi/finlandsroadmap (på engelska)

FINLANDS VÄGKARTA FÖR 
CIRKULÄR EKONOMI  2.0

http://www.sitra.fi/finlandsroadmap


2025UTMANING
Klimatförändring,

överkonsumtion av naturresurser
biodiversitet kris

VISION
Finland till en kolneutral 

cirkulär ekonomi förbi 2025

STRATEGISKA 
MÅL 

1 Förnyad grund 
för konkurrens-
kraften och  

livskraften, så att 
lösningar för en cirkulär 
ekonomi sätts i centrum 
för konkurrenskraften 
och strategin för den 
ekonomiska tillväxten.

2 Övergång till  
koldioxidsnål 
energi, och 

dessutom måste man 
främja en effektiv energi-
förbrukning samt höja 
ambitionsnivån i klimat- och 
energipolitiken.

3 Naturresurserna 
betraktas som 
knappa, 

eftersom konsumtionen 
och produktionen i Finland 
inte längre kan bygga på 
obegränsat utnyttjande av 
naturresurser om vi ska nå 
målen för klimatavtalet i 
Paris.

4 Vardagsbeslut 
drivkraft för 
förändring. 

För att halvera vårt 
koldioxidavtryck fram till 
år 2030 behöver vi ett 
nytt förhållningssätt till 
ägande, såväl kulturellt och 
skattemässigt som när det 
gäller inkomstfördelning.

VISIONER FÖR 
SPELARE 

För statsförvaltningen
Det räcker inte att hantera 
det i en sektor, utan alla 
förvaltningsområden  
måste få spela med i den 
cirkulära ekonomins spel  
på ett strategiskt sätt.  
I det är samarbete mellan 
ministerierna centralt. 

För kommuner och 
städer
För kommuner och städer 
erbjuder en cirkulär 
ekonomi en ny grund både 
för näringslivspolitiken, 
offentliga upphandlingar, 
utbildning och 
undervisning, men även 
lösningar för en smartare 
områdesanvändning. 

För företagen
Företagens strategi får 
en ny grund i och med 
en cirkulär ekonomi. 
Verksamhet i enlighet med 
cirkulär ekonomi förutsätter 
nya typer av samarbeten 
både mellan företag och 
mellan företag och den 
offentliga sektorn. 

För medborgare
För att det ska ske ett 
skifte mot mer hållbara val i 
finländarnas vardag är enkla 
och lockande lösningar 
av avgörande betydelse. 
Övergången mot en cirkulär 
ekonomi kräver en mer 
kraftfull insats från alla 
medborgares sida.

EXEMPEL PÅ 
ÅTGÄRDER

Offentliga  
upphandlingar för en 
cirkulär ekonomi

Avtalet för en hållbar 
livsstil

Bio och cirkulär 
ekonomi 
finansieringsprogram 
för företagens 

Verktyg för 
affärsverksamhet för 
cirkulär ekonomi i den 
tillverkningsindustrin

Samhällelig investing 
för en cirkulär ekonomi

Circulär ekonomi 
investingsprogram för 
tillverkningsindustrin
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