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Vihreä siirtymä (green transition)

• Poliittisten strategioiden ja ohjelmien termi.

• Vihreän uusteollistamisen agenda.

• Teknologinen ja taloudellinen siirtyminen uusiutuvaan ja 
hiilineutraaliin energiaan, kiertotalouteen, biotalouteen, 
kestäviin ruokajärjestelmiin, kestävään kaivostoimintaan jne.

• Korostaa terminä suuren muutoksen lisäksi nykyisin myös 
kehityskulkua, uudelleenjärjestymistä ja siis jonkinlaista 
jatkuvuutta.

Kestävyysmurros (sustainability transition)

• Enemmän tutkimuksen termi / avaa analyyttisiä näkökulmia.

• Murros viittaa epäjatkuvuuksiin, luovaan tuhoon ja samalla 
myös suureen transformaatioon: transformative change.

• Yhteiskunnan ekologinen rakennemuutos.

• Huomio siirtymän yhteiskunnallisissa prosesseissa ja sen 
edellytyksissä ja seurauksissa.



Kestävyysmurros 

• Vastaus ilmasto- ja luontokriisin.
• Rakenteellinen ja systeeminen siirtyminen vähähiiliseen ja 

resurssitehokkaaseen talouteen.

• Pitäisi vastata myös luontokatoon.

• Kokonaisvaltaisuus: muutosta kaikilla yhteiskunnan osa-
alueilla.

• Systeeminen muutos: toimintatapojen ja rakenteiden 
samanaikainen muutos tuotannon ja kulutuksen koko 
elinkaarella.

• Systeeminen ajattelun muutos: vaatii aiempien 
tavoitteiden, rakenteiden ja toimintatapojen 
kyseenalaistamista ja uudelleenjärjestämistä.

• Muutosprosessien nopeuttaminen: pitkän ajan 
kestävyyden edellytykset toteutettava suhteellisen 
lyhyellä ajanjaksolla.



Kohteena elämämme ja taloutemme peruselementit
luonnonvarojen, materiaalien, energian ja jätteiden tuotanto ja käyttö, 
ruokaketjut ja ravitsemustottumukset, kaupunkikehitys, globaalit ja 
alueelliset luonnonjärjestelmät …

rahoitus
ruoka kaupungit

energia liikenne

koulutus mineraalit jätteet

rakentaminen tekstiilit



Kestävyysmurros 

Aiheuttaa ja edellyttää muutoksia: 

❑ Rakenteissa

fyysiset infrastruktuurit, taloudelliset ohjausjärjestelmät, 
oikeudelliset ja institutionaaliset olosuhteet

❑ Kulttuurissa

kollektiiviset arvojärjestelmät, normit,  näkökulmat, 
paradigmat, todellisuuskäsitykset

❑ Käytännöissä

rutiinit, käyttäytyminen, arki, osaaminen, toimintamallit, 
markkinat, näkökulmat, paradigmat

❑ Toimijoissa

uusia toimijoita, vanhoja poistuu ja muuntuu, 
muutosagentteja, uusia toimintaverkostoja ja 
ekosysteemejä, uusia valtasuhteita ja jännitteitä (regiimi-
muutos), romahduksia, nousuja



Vihreän siirtymän jännitteet



Vihreän siirtymän jännitteet

• Kokonaisvaltaisuus: liian paljon yhtäaikaa

• EU-politiikassa jäsenmaiden välinen kädenvääntö



Mikä on EU:n Green Deal ?

• Von der Leyen on kuvannut kunnianhimon tasoa 
lauseella ”Its Europe’s man on the moon moment”

• Kunnianhimoinen toiminta- ja rahoitussuunnitelma:
1000 mrd euroa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja 
kestävyyssiirtymään 10 vuodessa, julkista ja yksityistä rahoitusta.

• Sisältää lukuisia toisiinsa yhdistyviä alaohjelmia

• Uudenlainen kasvustrategia, joka suuntaa talouden, sen 
rakenteet ja resurssit, ja myös toimintaidean ilmastopolitiikan ja 
kestävyysmurrosten edellyttämiin suuntiin. 

• Talouden ohjelma = vihreän kehityksen ohjelma. 

• Kestävä rahoitus: rahoitus ja investoijat mukaan, taksonomia

• Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi (just transition)

• Paradigman muutos EU:n talousajattelussa.
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Green Deal liittyy lukuisiin strategioihin ja toimiin 
eri sektoreilla: paljon yhtäaikaa
• Eurooppalainen ilmastolaki: 

ilmastotavoitteesta oikeudellinen velvoite.

• EU:n 40%:n päästövähennystavoite 
vuodeksi 2030 kiristyi 55%:iin.

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian 
päivitys 2021

• 35% tutkimus- ja kehitysrahoista 
ilmastoasioihin liittyviin hankkeisiin

• Strategia poikkihallinnollisen 
kokonaisnäkemyksen kehittämiseksi

• EU:n teollisuusstrategia 

• Kiertotalouden toimintasuunnitelma 2020

• Akkuja koskeva strateginen 
toimintasuunnitelma 2018 ja Akkuasetus 
2020 
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• Kestävän ja älykkään liikkumisen strategia 
2020

• Pellolta pöytään –strategia 2020

• Biodiversiteettistrategia 2021 ja sen 
toimenpidesuunnitelma (30% suojelu maa-
ja merialasta)

– 22.6.2022 Ehdotus ennallistamisasetukseksi 
(luonnon tilan parantamista koskeva asetus)

• Metsästrategian päivitys 2021

• Toimenpidesuunnitelma nollapäästöistä 
ilmaan, veteen ja maaperään 2021

• Kemikaalistrategia 2021

• Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma 
2019 



Green Deal ja jäsenmaiden väliset 
jännitteet

• Kysymys jäsenmaiden linjasta ja ryhmittymistä tärkeä

• Green Dealille laaja hyväksyntä, mutta kiistoja on edessä.

• Aktiiviset maat: Ruotsi, Tanska, Hollanti, Luxemburg ja 
sittemmin myös Ranska, Belgia, Portugali ja Espanja, sekä 
usein myös Suomi.

• Ranska on presidentti Macronin aikana noussut selkeästi 
yhdeksi ilmastopolitiikan ja Green Dealin johtajaksi.  

• Jarruttelijoina ja epäilijöinä ovat olleet nk. Visegrad-maat eli 
Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari ja joskus myös Romania.

• Saksa oli aiemmin ilmastopolitiikan johtajia, mutta on viime 
vuosina ollut varovaisempi ja ajoittain jarruttelija.

• Oikeudenmukainen siirtymä (Just Transition) tärkeä monille: 
rahaa ja toimia vaikeisiin muutoksiin (alueet, sektorit, maat)

• Suomen rooli ?
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Vihreän siirtymän jännitteet

• Kokonaisvaltaisuus: liian paljon yhtäaikaa

• EU-politiikassa jäsenmaiden välinen kädenvääntö

• Kansallisten ja teollisten intressien puolustus

• Häviäjien kohtalo



https://yle.fi/a/3-12666883

https://yle.fi/a/3-12666883




Vihreän siirtymän jännitteet

• Kokonaisvaltaisuus: liian paljon yhtäaikaa

• EU-politiikassa jäsenmaiden välinen kädenvääntö

• Kansallisten ja teollisten intressien puolustus

• Häviäjien kohtalo

• Vihreän teollistamisen haitat, paikalliset kiistat
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Vihreän siirtymän jännitteet

• Kokonaisvaltaisuus: liian paljon yhtäaikaa

• EU-politiikassa jäsenmaiden välinen kädenvääntö

• Kansallisten ja teollisten intressien puolustus

• Häviäjien kohtalo

• Vihreän teollistamisen haitat, paikalliset kiistat

• Saavutetun ja tulevan hyvinvoinnin / sukupolvien
välinen jännite

• Muutosnopeus ja muutosvastaisuus, 
arvomaailmojen eriytyminen







Vihreän siirtymän jännitteet

• Kokonaisvaltaisuus: liian paljon yhtäaikaa

• EU-politiikassa jäsenmaiden välinen kädenvääntö

• Kansallisten ja teollisten intressien puolustus

• Häviäjien kohtalo

• Vihreän teollistamisen haitat, paikalliset kiistat

• Saavutetun ja tulevan hyvinvoinnin / sukupolvien
välinen jännite

• Muutosnopeus ja muutosvastaisuus, 
arvomaailmojen eriytyminen

• Alueiden välinen kilpailu / eriarvoisuus

• Geopoliittiset jännitteet: kilpailu resursseista ja 
asemista







Battery Metals Association of Canada (BMAC):

Roadmap for Canada’s Battery Value Chain

Kolme lähtökohtaa:

• 1) Pohjoisamerikkalainen integraatio jatkuu (kuten
vanha autoteollisuus) + priorisoidaan omia
mineraaleja geopoliittisista syistä (Kiinan
dominanssi).

• 2) Kanadalainen strategia tiukasti yhteyksissä
pohjoisamerikkalaiseen kriittisten materiaalien
strategiaan ja kotimaiseen teollisuuteen, minkä
kautta suojataan Kanadan intressit. =) luodaan
vahva kansallinen ekosysteemi (omistajuus + 
investoinnit). 

• 3) Sähköautojen akkuteknologia kehittyy ja 
muuttuu, mutta nikkeliakut ja litium-rauta-fosfaatti
katodikemia dominoi seuraavat 20 vuotta.



Vihreän siirtymän jännitteet

• Kokonaisvaltaisuus: liian paljon yhtäaikaa

• EU-politiikassa jäsenmaiden välinen kädenvääntö

• Kansallisten ja teollisten intressien puolustus

• Häviäjien kohtalo

• Vihreän teollistamisen haitat, paikalliset kiistat

• Saavutetun ja tulevan hyvinvoinnin / sukupolvien
välinen jännite

• Muutosnopeus ja muutosvastaisuus, 
arvomaailmojen eriytyminen

• Alueiden välinen kilpailu / eriarvoisuus

• Geopoliittiset jännitteet: kilpailu resursseista ja 
asemista



Vihreän siirtymän keinovalikoimaa

Strategiat ja 
ohjelmat

Taloudellinen

ohjaus

Kestävyysmurroksen 
integrointi eri 

sektoreille

Sääntely ja 
direktiivit

Tutkimus-, 
innovaatio-, 

teknologia- ja 
kehitysohjelmat

Osaamisen 
kehittäminen

Rahoituksen ja 
investointien 

suuntaus

Vihreät 
tuotestandardit ja 

sertifioinnit

Innovaatio-
ekosysteemit

Osallistamisen ja 
vaikuttamisen 
toimintamallit

Globaalin paineen 
luominen 

yhteismarkkinoilla ja 
kv. sopimuksilla

Suunnittelu-
järjestelmät ja 

vaikutusten arviointi



Vihreän siirtymän haasteet

• Kokonaiskuvan vahvistaminen: monimutkainen 
kokonaisuus vs. sektoreiden eriytyneet siilot.

• Ohjaus-, tuki- ja suunnittelujärjestelmien 
mielekkyys suhteessa vaikuttavuuteen, 
hyväksyttävyyteen ja ulkoisvaikutuksiin.

• Fossiilitalouteen kiinnittyneiden teollisuuksien ja 
alueiden ”oikeudenmukainen” siirtymätuki.

• Eri suuntiin vetävien yhteiskunnallisten jännitteiden 
hallinta: populismi, työllisyys, ilmastoaktivismi, 
muutoksen pelot, taloudelliset menetykset, 
paikalliset haitat.

• Rahoitus ja investoinnit: avoimuus, kannustavuus, 
oikeudenmukaisuus, osaaminen.

• Globaali kilpailu ja hiilivuoto: hiilitullit, elinkaarien 
ja tuotantoketjujen vastuujärjestelmät.

• Geopoliittinen tietoisuus ja alueiden vahvistaminen 
toimivina innovaatioekosysteemeinä.

32



KIITOS !
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