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Aluetoimistot Brysselissä
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• Brysselissä on yhteensä noin 300
aluetoimistoa
• viisi suomalaista aluetoimistoa

• Edustavat alueensa maakuntia, kuntia,
elinkeinoelämää ja oppilaitoksia

• Keskeisimpiä tehtäviä ovat
• alueen EU-rahoitus
• kansainvälistyminen
• edunvalvonta
• toimeksiantopalvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Turun ja Varsinais-Suomen
Eurooppa-toimisto

Tampereen ja Pirkanmaan
EU-toimisto

Helsingin EU-toimisto

Länsi-Suomen
Eurooppa-toimisto



EU-toimistomme edustaa
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Muita alueemme toimijoita
ovat muun muassa:



Lisäarvoa alueelle toimiston
läsnäololla Brysselissä
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1. Ennakoiva tieto EU-politiikasta,
lainsäädännöstä ja rahoituksesta

2. Oikea-aikainen ja kohdennettu edunvalvonta
3. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen aktiivinen

markkinointi
4. Strategisesti vaikuttavien kumppanuuksien

rakentaminen ja verkostotoimintaan
osallistuminen



Toimistomme päätehtävät
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EU-edunvalvonta pohjautuen alueiden
strategisiin kärkiin

Toimijoiden tukeminen EU:n
erillisrahoitukseen liittyvissä kysymyksissä

Ajankohtaisten EU-asioiden ennakoiva
tiedotus ja viestintä



Toimistomme palvelut
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1. Yhteyksien luominen ja ylläpito

2. EU-politiikan, -rahoituksen ja -
hanketoiminnan neuvonta

3. EU-rahoitukseen ja -vaikuttamiseen liittyvä
koulutus

4. Tapahtumatuotanto ja delegaatiovierailut

5. Seminaariosallistuminen ja raportointi

6. Tilapalvelut



Esimerkkejä toimeksiannoista
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• Alueen toimijoille tehtävä selvitystyö sekä
lisätiedonanto EU:n viimeisimmistä poliittisista
linjauksista sekä rahoitusmahdollisuuksista
tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi metsänhoitoon
liittyen

• Apu hankepartnerihaussa kilpailukykyisten
konsortioiden muodostamiseksi, esimerkiksi
tutkimuslaitoksille tai kunnille

• Tapaamisten mahdollistaminen ja
järjestäminen EU:n virkamiesten ja
maakuntien delegaatioiden välillä



Toimistomme tiedottaa
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• EU-uutiskirje
• Temaattiset tiedotteet, muun muassa:

• Tutkimus, kehitys ja innovointi
• Ympäristö, energia ja liikenne
• Yritystoiminta ja pk-yritykset
• Alue- ja kaupunkipolitiikka

• Nettisivut
• Tapahtumamerkinnät
• EU:n ajankohtaiset uutiset
• www.eastnorth.fi

• Suora yhteydenpito toimijoihin

@EastNorthFIN_EU

@EastNorthFinlandEUOffice

East & North Finland EU Office

Tilaa uutiskirjeemme sekä temaattiset
tiedotteet nettisivujemme etusivun alalaidasta!



Strategisesti merkittävimmät
EU-verkostot
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• NSPA (Pohjoisten harvaan asuttujen
alueiden verkosto)

• ERRIN (Euroopan alueiden tutkimus- ja
innovaatioverkosto)

• ERIAFF (European Regions for Innovation
in Agriculture, Food and Forestry)



Sidosryhmiämme Brysselissä
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EU-toimiston tiimi
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Ajankohtaista
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• Building in Wood 8.10.2020
• Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko

5.-22.10.2020
• NSPA seminaari: Circular economy in the

Arctic industires 19.5.
• Arctic Future Symposium 1.12.



Green Deal
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Komission prioriteetit

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal)
• Ihmisten hyväksi toimiva talous
• Euroopan digitaalinen valmius
• Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
• Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
• Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle
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Vihreän kehityksen ohjelma

• Ilmastoneutraali maanosa 2050
• YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet ytimessä
• Luonnonvaran käytön rajat,  ilmastonmuutos, luonnon

monimuotoisuus
• Läpileikkaava  kehitysuskoinen kasvuohjelma
• Murros vääjäämätön – oikeudenmukainen siirtymä
• Viesti yrityksille ja julkisille toimijoille
• Covid-19 -> Vihreä toipuminen (green recovery)
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Vihreän kehityksen ohjelma - Teemat

• Puhdas energia
• Kestävä teollisuus
• Rakentaminen ja kunnostaminen
• Kestävä liikkuvuus
• Biologinen monimuotoisuus
• Pellolta pöytään
• Ympäristön pilaantumisen torjunta
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Keppi ja Porkkana

• Direktiivit, strategiat, toimintasuunnitelmat
• Maalla, meressä, ilmassa
• Luonnonvarat, teollinen ympäristö, digitaalisuus

->  KAIKKI toimialat

• Rahan porkkana
• Vihreän kehityksen investointiohjelma
• 10 vuotta, biljoona euroa
• Horisontti Eurooppa 35 % Green Dealin tavoitteisiin
• Muut rahoitusohjelmat 25 %
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Näkökulmia

• Minkälaiseen sääntelyyn on syytä varautua?

• Mistä löytyvät  tulevat kehityskohteet?

• Missä ovat strategian suhteen edunajamisen paikat?

• Strategia -> Rahoitusohjelmien rakentaminen ->
edunajamisen paikat?
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Teollisuusstrategia
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Lähtötilanne

• Teollisuuden osuus  EU:n taloudesta 20 prosenttia
• Työllistävyys 35 milj. henkilöä, epäsuora yhteys muihin maihin
• Teollisuuden osuus tavaraviennistä 80 %
• EU on ulkomaisten suorien sijoitusten päätarjoaja ja -kohde
• Pk-yrityksiä on 99 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä. Näistä

suurin osa on perheyrityksiä
• Johtava toimija vihreän teknologian patenttien ja muiden

huipputeknologioiden alalla
• Meneillään jo siirtymä tuotteista palveluihin ja jaettuun  omistuksen
• Yhä kasvava globaali paine luonnonvaroihin
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Uusi ilmastoneutraali ja digitaalinen
teollinen toimintatapa

• Ekologinen ja digitaalinen siirtymä
• Siirtymän ennennäkemätön välttämättömyys ja nopeus
• Teollisuuspolitiikan ytimessä

• Avoimet markkinat
• Maailman kärkitason tutkimus ja teknologia
• Vahvat sisämarkkinat

*Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
*Euroopan Digitaalisen tulevaisuuden rakentamista
koskeva strategia
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EU:n rooli teollisuuspoliitikassa

• Mahdollistaja, sääntelijä, politiikan suunnan  tarjoaja
• Yrittäjiä tukeva
• Teolliset ekosysteemit
• Koko arvoketjun tunnistaminen
• Vahvistetut sisämarkkinat tarjoavat  kasvun ja kehityksen alustan
• Osallistuminen kansainvälisten standardointi- ja sertifiointielinten

toimintaan
Odutusarvo:

• Ajattelu- ja työskentelytapojen uudistaminen
• Vihreän ja digitaalisen siirtymän läpivienti
• Teollinen murros vie sukupolven, ensimmäiset  5 vuotta

kriittiset31.8.2020 23



Menestyksen mahdollistumisen tukena

• Palveluiden ja yhteisomistuksen merkityksen kasvu
• Kiertotalous vähentämään luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta
• Lokalisointi mahdollisuutena (3D-tulostus)
• Sisämarkkinat  ja korkeat ympäristö- ja työelämänormit vahvuutena
• Energiaintensiiviset alat keskiössä, kaikki alat mukana
• Sosiaalinen suojelu, korkeampi elintaso, hyvät työolot
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Tavoitteita ja keinoja

• Kansainvälinen teollinen  johtoasema
• Saavuttaa  johtava asema aloilla, joissa EU on vielä jäljessä (mm.

pilvipalvelut, datasovellukset)
• Lisää valmistusteollisuutta takaisin EU:hun
Ø Vihreämpi ja digitaalisempi, kilpailukyvyn säilyttävä teollisuus

• Energiaintensiivisten teollisuudenalojen nykyaikaistaminen ja
siirtyminen vähähiiliseen talouteen

• Hiilipäästötön teräksenvalmistusprosessi
Ø puhtaan teräksen läpimurtotekniikkojen kehittäminen
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Teollisuudelle asetettu tehtävä

• Hiilijalanjäljen pienentäminen
• Energiatehokkuus etusijalle
• Kohtuuhintaiset, puhtaat teknologiaratkaisut
• Uudet liiketoimintamallit
• Kiertotalouden painotus
• Puhtaan ja kohtuuhintaisen energian toimitusvarmuus
• Raaka-aineiden toimitusvarmuus

Ø Tutkimus, innovaatiot, uudet liiketoimintamallit, energia, infran
ajantasaistus = investoinnit
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Digitaalinen tulevaisuus

• Keino parantaa tuottavuutta
• Muovaa teollisuutta ja liiketoimintamalleja
• Tarjoaa uusia taitoja
• Välttämätön vihreässä siirtymässä
• Skaalattavuus avainasemassa digitaloudessa
• Tavoitteena edelläkävijyys:

• 5G
• 6G
• Tekoäly
• Metadata-analytiikka

• Teollisten valmiuksien  parantaminen kriittisen digitaalisen
infrastruktuurin alalla
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Energia ja logistiikka

• Merellä tuotettu energia
• Euroopan sähköjärjestelmien yhteen liitettävyys
• Visio puhtaasta vedystä
• Kestävä älykkäät liikkuvuuden alat

• Liikkumisen palvelut ja muodot
• Teknologia
• Modernit puhtaat ja vaihtoehtoiset energialähteet
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Komission teollisuutta ohjaava työ 1/2

• Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon valvontaa koskeva
toimintasuunnitelma

• Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon valvontaa
• EU:n tuoteturvallisuussääntöjen tarkistaminen
• Euroopan datastrategian jatkotoimenpiteet
• Digitaalisia palveluja koskeva säädös
• Teollis- ja tekijäoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma
• EU:n kilpailusääntöjen uudelleenarviointi
• PK-yritysstrategia
• Aloite alustatyöntekijöiden työolojen parantamiseksi
• Tarkistetut valtiontukisäännöt 2021 Energia- ja ympäristötuen aloilla
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Komission teollisuutta ohjaava työ 2/2

• Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia
• Kestävämpi rakennettu ympäristö, kunnostamiseen kannustava aloite
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
• Kestävä ja älykäs liikkuvuus –strategia
• Hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi 2021 (hiilivuodon torjuminen)
• Yhteinen eurooppalainen energian data-avaruus

• Tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuutta ja eurooppalaista
tutkimusaluetta koskeva tiedonanto

• Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien käynnistäminen
Euroopan Horisontti-ohjelmassa
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Tutkimus ja osaaminen

• Viiden vuoden aikana 120 miljoonan  henkilön tarvitsee täydennys- tai
uudelleen koulutusta

• 70 % yrityksistä lykkää nyt investointeja osaamispulan vuoksi
• Osaamisen avainsisällöt Digitalisaatio, automaatio, tekoäly
• Korkea- ja ammattikorkeakoulut
• Investoinnit osaamiseen
• Elinikäinen oppiminen
• Tavoitteena sukupuolinen tasapaino teollisissa työpaikoissa
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Rahoitus
• Euroopan Horisontti
• Digitaalinen Eurooppa
• Sisämarkkinaohjelma
• Innovaatiorahasto
• InvestEU
• Euroopan sosiaalirahasto
• Euroopan puolustusrahasto
• EU:n avaruusohjelma
• EU: rakenne- ja investointirahastot
• EU:n päästökauppajärjestelmän  innovaatiorahasto energiaintensiivisillä

aloilla
• Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet (IPCEI), tarkistetut

valtiontukisäännöt 2021
31.8.2020 32



Yhteenvetoa

• Twin Transition - vihreä ja digitaalinen siirtymä
• Ilmastoneutraali maanosa 2050 >< raaka-aineiden kysyntä 2* v. 2050
• Digitaalisuudesta tarve osaamislisälle- ja muutokselle
• Pk-yritykset  luotsina vanhoille ja suuryrityksille murroksessa
• Energiaintensiiviset teollisuudenalat
• Resurssiviisaus ja kiertotalous
• Energiatehokkuus ja puhtaat energialähteet
• Odotus  liiketoiminnan prosessien ja toimintamallien uudistumisesta
• Osaamisen murros
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Pk-yritysstrategia
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Lähtötilanne

• Yrityskenttä todella hajanainen
• 25 miljoonaa Pk-yritystä ( ¼ ><  1/3) , 50 % BKT:sta, 100 milj.

työllistyvyys
• Tärkeä rooli (matalan osaamistason) työllistäjänä
• Tärkeitä syrjäisillä alueilla ja maaseudulla
• Tarjoavat eri alueille ja  alueilla koulutusmahdollisuuksia
• Avainasemassa sekä vihreän että digitaalisen murroksen läpiviennissä
• Pk-yrityksillä haasteita sääntöjen noudattamisessa ja tiedonsaannissa
• EU:lla vahva satsaus Pk-yritysten tukiohjelmiin
• Ympäristöriskit erit. rakentaminen, elektroniikka,

maatalouselintarvikesaloilla
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Strategian kolme pilaria

• Valmiuksien kehittäminen ja tuki siirtymiselle kestävyyteen ja
digitalisaatioon

• Sääntelytaakan keventäminen ja markkinoille pääsyn
parantaminen

• Rahoituksen saannin parantaminen
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Tavoitteet

• Pk-yritykset vapauttavat voiman johtamaan vihreää ja digitaalista
siirtymää

• Lisätään kestäviä liiketoimintatapoja noudattavien pk-yritysten  määrää
huomattavasti

• Euroopasta kaikkein houkuttelevin paikka perustaa pienyritys, joka
kasvaa ja laajenee sisämarkkinoilla

EDELLYTTÄÄ:
• EU:n ja jäsenvaltioiden yhteistyötä (ml. alueelliset ja paikalliset

viranomaiset)
• Yritysten aktiivisuutta EU:n investointiohjelmiin
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Digitaalisuus

• Alisuoriutuminen yrityksen tuottaman datan arvon tunnistamisessa
(17>< 54)

• Epävarmuus digitaalisen liiketoimintastrategian valintaan
• Vaikeus hyödyntää suuria datavarastoja
• Välttelevät tekoälyyn perustuva välineitä ja sovelluksia
• Alttiita kyberuhille

TAVOITE: taata tasapuolinen datan saatavuutta ja mahdollistaa
datavirtojen yhdistäminen yritysten ja valtionhallinnon välillä ->
Eurooppalaiset data-avaruudet
- IOT-data, pilvipalvelut yms.
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Tukipalvelut, teknologia- ja
rahoitusratkaisuja

• Yritys-Eurooppa -verkoston palvelut pk-yrityksille
• Kestävyyspalvelut, investoinnit, kauppakumppanihaku,

vertaisyhteistyö
• Euroopan resurssitehokkuuden osaamiskeskus (EREK)

• Säästäminen energia-, materiaali- ja vesikustannuksissa
• Digitaali-innovointikeskittymän verkosto (Digitaalinen Eurooppa,

Rakennerahastot)
• StartUp Europe

TAVOITE:  Jatkossa jokaisen pk-yrityksen läheltä löytyy neuvola
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Osaaminen

• Pk-yrityksissä alhainen tekijänoikeuksien suojausaste
-> Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma. Sisältää mm.
neuvonta teollis- ja tekijänoikeuskysymyksiin vakiomenettelyksi EU:n
tutkimus- ja kehitysrahoissa
• Osaavan työvoiman puute
• Haluttomuus satsata työntekijän kouluttamiseen
• Digitaalialan intensiivikurssit pk-yrityksiin (Digitaalinen Eurooppa-

ohjelma)
• Digitaalialan vapaaehtoiset -ohjelma
• Pk-yritykset yhteen klustereiden, ja verkostojen  kanssa
• Euroopan osaamisohjelman päivitys >  uutena pk-osio
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Rahoitus

• Cosme
• Horisontti 2020
• InvestEU
• Euroopan rakenne- ja investointirahostojen pk-yritystoimet
• Euroopan innovaationeuvosto (EIC):2020 väh. 300 milj. suuren

potentiaalin  startup- ja pk-yrityksille
• Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) >

innovaatioekosysteemit (alueellinen innovointiohjelma)
• Euroopan sosiaalirahasto+
• Euroopan aluekehitysrahat (S3, teollisuuden muutosprosessit,

yrittäjyyden edellyttämät taidot)
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Uudet tuulet

• Yhteistyötalous, pk-yritysalustat (majoitus, matkailu)
• Sääntelytaakan keventäminen ja markkinoille pääsyn parantaminen

• Jäsenvaltioiden vastuu, EU:n uusi pk-yritysedustaja

• Tavoite edistää yritysten skaalautuvuutta
• Sääntelyn testiympäristöt innovatiivisten ratkaisujen testaamiseen
• Raja-alueiden väliset kumppanuudet (Palveludirektiivi) ( 3 pilottia 2020

loppuun mennessä)
• Yritysten luovutusten helpottaminen
• Teknologian due diligence –palvelut Eurooppaan
• Pk-yritysten listautumisen helpottaminen
• Vihreään teknologiaan tehtäviä sijoituksia koskeva aloite
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Julkiset hankinnat

Riskien välttely, taidon puute
• Sopimusten pilkkominen
• Strategisten hankintojen laajentaminen
• Tekijäoikeuksien jääminen yritykselle
• Yhteishankinnat
• Merkintä pk-yritysten kannalta suosiollisista hankintakäytänteistä
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Kiertotalouden
toimintasuunnitelma
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• ARVIO: Vuotuinen jätteen määrä kasvaa 70 prosenttia 2050 mennessä
• Biomassa, fossiiliset polttoaineet, metallit ja mineraalit +100 % 40 v

> Ilmastovaikutus, monimuotoisuuden köyhtyminen, vesistressi
TAVOITE:
- Ilmastoneutraali maanosa 2050
- Kiertotalous valtavirtaistuu
- Talouskasvu irrottautuu materiaalin käytöstä
! Peruuttamaton siirtyminen kestävään talousjärjestelmään
- Kulutusjalanjäljen pienentäminen
- Kiertomateriaalien käytön automatisointi
- 2030: BKT + 0,5 %, 700 000 uutta työpaikkaa
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Uudistuvan teollisen talouden teemoja

• Materiaalin suljettu kierto
• Jakamis- ja yhteistyötalous
• Digitaaliset teknologiat
• Innovatiiviset mallit
• Läheisempi asiakassuhde
• Massaräätälöinti
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Kestävyyden laaja tulkinta

• Tuotteiden kestävyys, uudelleenkäytettävyys, päivitettävyys, korjattavuus
• Vaarallisten kemikaalien energia- ja resurssitehokkuus
• Kierrätysmateriaalin osuus tuotteissa
• Uudelleenvalmistus ja  laadukas kierrätys
• Hiili- ja ympäristöjalanjälki
• Kertakäyttöisyyden ja ennenaikaisen vanhenemisen rajoittaminen
• Myymättä jääneen kestokulutushyödykkeen hävityskielto
• Tuote palveluna -malli
• Digitalisaation hyödyt tuotetiedoissa
• Kestävyysominaisuuksista  palkitseminen
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Mitä kaikkea on teollisuuden kierto?

• Teollisuuden päästöt
• Teolliset symbioosit
• Biopohjainen sektori ja sen kestävyys
• Digitaaliset teknologiat mm.  resurssien  seurannassa, jäljityksessä,

kartoituksessa

• EU:n ympäristöteknologian varmennusjärjestelmä sertifiointimerkiksi
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Avaintoimialat

• Elektroniikka, tieto- ja viestintätekniikka
• Akut ja ajoneuvot
• Pakkaukset
• Muovit
• Tekstiilit
• Rakentaminen ja rakennukset
• Elintarvikkeet, vesi ja ravinteet
• Jätteet
• Erityishuomio lisäksi: huonekalut, teräs, sementti, kemikaalit
• Avainkysymys ympäristövaikutukset ja kiertoalouspotentiaali
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Kuluttajien asema

• Kustannussäästöt kuluttajille
• Kuluttajien osallistuminen kiertotalouteen (kuluttajalainsäädäntö)

• Tiedon saanti avainasemassa
• Viherpesun ennakointi/välttäminen
• Kuluttajan aineelliset oikeudet ja korjauttamisoikeus
• Erilliskeräysjärjestelmien  yhtenäistäminen
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Suuntaa edistäviä ohjauskeinoja

• Yksittäisiä tuoteryhmiä  koskeva uuden ekologisen suunnittelun ja
energiamerkintöjen työsuunnitelma 2020-2024

• Ekosuunnitteludirektiivin uudelleentarkastelu
• EU:n vähimmäiskriteerit kestäville julkisille hankinnoille
• Pakolliset vaatimukset palvelujen kestävyydelle?
• Vaatimuksia  arvoketjujen sosiaalisille ja ympäristönäkökohdille? (WTO)
• Älykkäiden kiertotalouden sovellusten eurooppalainen data-avaruus
• Julkisten ostajien ilmasto- ja ympäristöaloite
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Elektroniikka, tieto- ja viestintätekniikka

• ”ei-kertakäyttöisyys”
• Printterit ja värikasetit, alalla kykyä vapaaehtoiseen sopimiseen?
• Romu – keräyksen ja käsittelyn tehostaminen
• Vaarallisten aineiden  käytön rajoittaminen (REACH,

ekosuunnitteludirektiivi)
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Akut ja ajoneuvot

• Uusi akkujen säätelykehys
• Kierrätysmateriaalien osuuden kasvatus
• Keräys ja kierrätysasteen nosto
• Kuluttajalle tietoa
• Ei-ladattavista paristoista ja akuista luopuminen
• Avoimuus - akkujen hiilijalanjälki, eettinen tuotantoprosessi
• ”Romuajoneuvot” tiettyjen raaka-aineiden kierrätyspakko
• Jäteöljyjen kerääminen ja käsittely
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Pakkaukset

• 2030 mennessä kaikkien pakkausten uudelleen käyttö tai kierrätys
taloudellisesti

• Ylipakkaamisen ja pakkausjätteen vähentäminen
• Uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys
• Pakkausmateriaalien monimutkaisuuden vähentäminen
• Pakkausjätteen erottelu sen  lähteellä
• PET-muovin  turvallinen kierrätys elintarvikepakkauksiin
• Juomakelpoinen hanavesi
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Muovit

• Kierrätysmuovin  käytön lisääminen
• Mikromuovien rajoittaminen
• Toimintakehys koskien biopohjaisia muovia: hankinta, merkintä, käyttö,

arviointi
• Kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden käytön sääntely

• Tupakka, juomakupit, kosteuspyyhkeet, pulloon kiinnitetyt korkit
• Tuotteiden kierrätysmateriaalien osuuden mittaamista koskevat säännöt
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Tekstiilit

• Kattava tekstiilistrategia:
• Uuden kestävien  tuotteiden kehys
• Tekstiilituotteiden soveltuminen kiertotalouteen
• Uusioraaka-aineen käyttöönotto
• Vaarallisten kemikaalien esiintyminen
• Tuote palveluna
• Tekstiilijätteen korkea erilliskeräysaste 2025
• Tekstiilien lajittelu, uudelleen käyttö, kierrätys

- Ei huomattavaa painoa tekstiilien eri raaka-ainelähteiden kestävyyden
eroille
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Rakentaminen ja rakennukset

• 35 % EU:n kaikesta jätteestä
• 80 % vähennysmahdollisuus
• Kestävää rakennettua ympäristöä koskeva strategia

• Ilmasto, energia, resurssitehokkuus, purkujäte, esteettömyys jne.
• Kierrätysmateriaalien osuus
• Digitaaliset rakennuspäiväkirjat
• Elinkaari-arviointi (Level(s) ) mukaan julkisiin hankintoihin ja

kestävään rahoituskehykseen, CO2-varastointi ja vähentäminen
• Materiaalien hyödyntämistavoite
• Maaperän sulkemisen vähentäminen
• Kunnostamiseen kannustava aloite
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Elintarvikkeet vesi ja ravinteet

• Monimuotoisuus ja luonnonpääoman enallistaminen
• Hävikkiruoka (Direktiivin uudelleentarkastelu)

- Pellolta pöytään strategia
- Elintarvikkeiden jakelu- ja kulutuskestävyys

- Uudelleenkäytettävät   käyttöpakkaukset ja välineet
- Vesitehokkuus ja veden uudelleenkäyttö  maataloudessa
- (Maaperän) ravinnehuoltosuunnitelma
- Jätevesien käsittely ja puhdistamolietedirektiivien uudelleentarkastelu
- Levien  luontainen poistaminen
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Jäte

• Uutta arvonlisää jätteestä
• Vähemmän jätettä
• Kierrättämättömän yhdyskuntajätteen puolittaminen 2030
• Jätteiden erilliskeräysjärjestelmien yhdenmukaistaminen
• Kaupunkien ja  haja-alueasutusten  tarpeiden erot
• Kuluttajalähtöinen suunnittelu erilliskeräyksessä
• Laadunhallintajärjestelmät
• Tukea jäsenvaltioille tavoitteen saavuttamiseksi jätehuollossa
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Muuta

• Myrkytön ympäristö (REACH-asetus)
• Hyvin toimivat EU-markkinat uusioraaka-aineelle
• EU:n laajuiset end of waste -jäteluokittelukriteerit?
• Keskeisten uusiomateriaalinen markkinoiden seurantakeskus?
• EU:n  haastavan  jätteen viennin  lopettaminen
• ”Kierrätetty EU:ssa” –laatumerkki
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Rahoitus

• Kohti kiertotalouden osaajuutta Euroopan sosiaalirahasto plussan avulla
• Koheesiopolitiikan rahastot: kiertotalousstrategioiden toimeenpano,

tietoisuus, valmiudet, yhteistyö
• JTM: Syrjäisten alueiden kiertotalousratkaisut
• Kaupunkien aloitteet:

• Intelligent Cities Challenge
• Kiertotalouskaupunki
• Green City Accord

• Life- ja Horisontti-ohjelmat
• Euroopan aluekehitysrahaston älykäs erikoistuminen
• Mari Curie
• Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
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Vetystrategia

• ST1 Mika Anttonen
”Ainoa aidosti skaalautuva energiaratkaisu on power-to-x, jossa tehdään
uusiutuvalla sähköllä vedestä vetyä ja kaapataan hiilidioksidia joko
suoraan päästölähteistä tai ilmakehästä. Yhdistetään vety ja hiilidioksidi,
josta saadaan synteettistä maakaasua, josta puolestaan voidaan jalostaa
synteettisiä polttoaineita”, hän sanoo.
St1-pomon mukaan kyse on systeemisestä ratkaisusta, jota kohden koko
maailman energiateollisuus on menossa.
”Tämä on täysin skaalautuva ratkaisu. Tällä voidaan korvata kaikki
fossiilinen”, Anttonen kertoo.
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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Tulevaisuus

• Tulevaisuuden alat: Kiertotalous, digitaaliset ratkaisut, automaatio,
tekoäly, vähähiiliset teknologiat, puhdas energia, vety

• Rakentamisen murros
• Osaamisen murros
• Tiukentunut sääntely teknologioiden kehityttyä
• Markkinat palkitsee edelläkävijyyden
• Eurooppalaiset data-avaruudet
• Kuluttajien tietotarpeen  tähdentäminen

31.8.2020 63



Kiitos
Tanja.lepisto (a) eastnorth.fi
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