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Sitoumusten asemointia
• On makrotason haasteita, joihin Suomen hallinto joutuu vastaamaan
•

mm: ilmastonmuutos, kiertotalouteen siirtyminen, ruokahävikki

• Tämä on soveltuvin osin hyvä tehdä joustavasti ilman sitovaa lainsäädäntöä
•

Sitoumus on tähän toimiva malli, kun pidetään huolta hallinnollisesta keveydestä

• Samalla saavutetaan yrityskohtaista taloudellista hyötyä ja muita etuja
•

mm: suorat säästöt, edelläkävijöiden joukossa oleminen, julkisuusarvo
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Taustaa ja lähtökohtia
• Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma 2013
• Sipilän hallitusohjelman 2015 tavoitteet sääntelyn keventämisestä ja
kokeilukulttuurista
• Kehitysryhmän työn tuloksena saatu sopimustoiminnan tiekartta 2016
• Lisäksi toimenpiteenä Sitran vuoden 2016 syyskuussa julkaisemassa
kiertotalouden tiekartassa
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• Digitalisaation mahdollisuudet

Kehitysryhmän tiekartta 2016 saatavana: http://bit.ly/2c9lPrN
7.11.2017
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Sääntelyn perinteiset ja uudet muodot
Sääntely
Sääntelyn uudet muodot

Hallinto

Julkinen
lainsäädäntö

Itse- ja
yhteissääntely

Yksityinen
itsesääntely

(Sääntelyä hallinnon toimesta)

(Sääntelyä hallinnon kanssa)

(Sääntelyä ilman hallintoa)
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Lähde: BertelsmannStif tung. 2013. Fostering Corporate responsibility through Self - and Co-regulation.

Vapaaehtoisten sitoumusten 5 menestystekijää

1. Yhteinen
perusta
Yhteinen käsitys
haasteista,
tavoitteista ja
tekemisistä
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2. Osallistujat

3. Luottamus

4. Läpinäkyvyys

5. Resursointi

Yrityksistä
Hallinnosta
Liitoista

Uskottavat,
soveltuvat ja
mitattavat tavoitteet

Tiedon saatavuus

Ylläpidon resurssit

Evaluoinnin
mahdollisuus

Kannustimet

Lähde: BertelsmannStif tung. 2013. Fostering Corporate responsibility through Self - and Co-regulation.
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Sitoumusten rakenteen ja
elementtien valmistelu

Sitoumuksen
kolme yhteistä
tavoitetta

Toimialaryhmän
mittarit

Yritysten
käytännön
toimenpiteet

Teemat
käytännön
toimenpiteille

Toimialaryhmän
ja hallinnon
sitoumus
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1. Yhteinen perusta
Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteet osana kiertotaloutta

1.*
Materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä

2.*
Tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy

3.+
Materiaalitehokkailla ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla syntyy uutta arvonlisää
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* Tavoitetta

sovelletaan kaikissa toimialatason sitoumuksiss a.
+ Tavoitetta voivat edistyneet toimialatason sitoumukset soveltaa halutessaan.

1. Yhteinen perusta
Sitoumusten käsikirjan teemoja yritysten käytännön toimenpiteille
1.
2.

Uuden materiaalitehokkaamman tuotteen suunnittelu ja lanseeraus elinkaariajattelu
huomioiden
Materiaalitehokkuuteen perustuvaan liiketoimintamalliin siirtyminen

3.

Olemassa olevan prosessin materiaalitehokkuuden selvitys ja parantaminen

4.

Uudet ratkaisut sivuvirtojen hallintaan ja niiden käyttöönoton helpottaminen

5.
6.

Materiaalitehokkuutta parantava arvoketjuyhteistyö – yhdessä tehokkaammaksi
Asiakkaiden resurssitehokkuuden edistäminen – materiaalitehokkuudesta lisäarvoa

7.

Henkilöstön valmiuksien lisääminen ja työskentelytapojen kehittäminen
materiaalitehokkuuden parantamiseksi

Läpileikkaavia yhteisiä periaatteita kaikille toimenpideteemoille ovat elinkaariajattelu, kiertotalous
ja digitalisaatio
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Eteneminen
• Sitoumustoiminnan yleiset, kaikkia toimialoja koskevat periaatteet, on valmisteltu
toimeenpanoryhmässä, jossa rakennustuoteteollisuus on edustettuna.
Lisätietoja antaa Pekka Vuorinen sekä Motivasta Henrik Österlund.
• Ensimmäiset toimialatason sitoumukset ovat neuvotteluvaiheessa
toimialaliittojen ja valtionhallinnon välillä
• Toimialoista pisimmällä on tällä hetkellä elintarvikeala (kauppa + teollisuus)
• Samaan aikaan etenee rinnakkaisena prosessina kestävien julkisten
hankintojen vapaaehtoisen Green Deal –mallin kehittäminen. Tätä koskeva
seuraava webinaari julkisille hankintayksiköille järjestetään 17.11. Lisätietoja
antaa Isa-Maria Bergman Motivassa
7.11.2017

Kiitos!
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Tämä on tyhjä sivu.
Voit syöttää vapaasti mitä
vain sisältöä tähän.

henrik.osterlund@motiva.fi
7.11.2017
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