
Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä 
toimintamalli - FISS 

Paula Eskola, Motiva Oy 

5.5.2014 



Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä 
toimintamalli - FISS 

• Sitra, Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö ovat tehneet 
ehdotuksen kansalliseksi teollisia symbiooseja edistäväksi toimintamalliksi 

• Tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien 
hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista, sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. 
Yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, 
teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu 
tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös 
haitallisia ympäristövaikutuksia. 

• Toimintamallilla pyritään tunnistamaan tarjolla olevia resursseja ja niille mahdollisia 
hyödyntäjiä, saattamaan nämä toimijat yhteen, sekä avustamaan toteutuksessa 
(fasilitointi).  

• Resurssitieto kerätään kansalliseen tietokantaan/ portaaliin, jonka avulla tunnistetaan 
mahdollisia symbiooseja 
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Teollisten symbioosien  tuoma muutos 
Enemmän lisäarvoa vähäisemmällä luonnonvarojen käytöllä 
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Teollisten symbioosien edistämisen toimintamalli – 
tavoitteet ja mittarit 

• Kustannussäästöt 

• Uuden liiketoiminnan syntyminen/ myynti uusilla 
liiketoiminta-alueilla 

• Työpaikkojen syntyminen 

• Uudet investoinnit 

Tavoite 1  
Uuden teknologia- ja palvelu-
liiketoiminnan synnyttäminen/ 
olemassa olevan liiketoiminnan 
kannattavuuden parantaminen 

• Neitseellisten raaka-aineiden säästö 

• Kasvihuonekaasujen vähenemä 

• Kaatopaikkajätteen vähenemä 

• Kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän materiaalin käytön lisääntyminen 

• Vähentynyt vaarallisten jätteiden muodostuminen 

• Veden käytön tehostuminen 

 

Tavoite 2  
Resurssiviisaus ja kiertojen 
sulkeminen (jätehierarkian 

huomioiminen) 
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FISS: 

Teollisten symbioosien edistämisen toimintamalli 

Resurssi 

Yritykset Kaupat Palvelut Julkinen sektori 

Resurssi-
tietokanta 

Kansallinen koordinaattori 
• Kansallinen koordinaatio, viestintä ja  tulosten raportointi 

• Toimintaprosessin tuotteistaminen 
• Toiminnan kehitys ja laadun ylläpito 
• Tiedonhallinta (resurssitietokanta) 

• Yhteydet aluetoimijoihin, linkitykset alueiden välillä 
• Asiantuntijapoolin auktorisointi ja listan ylläpito 

 
Alueelliset organisoijat 

• Alueiden sitouttaminen eri paikallistoimijoiden kanssa 
• Symbioosien edistäminen (workshopit, yritysten rekrytointi, synergioiden 

tunnistaminen ja aktiivinen symbioosien edistäminen, tulosten raportointi) 
• Resurssitietokannan täydentäminen ja hyödyntäminen 

• Asiantuntija/ fasilitaattoripoolin hyödyntäminen symbioosien edistämisessä 
 

Resurssi 
Resurssi 

Resurssi 

Resurssi 

Resurssi 

Resurssi 

Resurssi Resurssi 

Synergiat Synergiat 

Asiantuntija/ 
fasilitaattori- 

pooli 
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Symbioosien edistäminen – käytännön toteutus 

Aktivointi ja 
sitouttaminen 

Sitouttaminen ja verkoston 
luominen 

•Tunnistetaan kohderyhmät ja niiden 
tarpeet, mahdollisuudet, profiili 

•Saadaan yritykset ymmärtämään 
toiminnan tavoitteet ja hyödyt 

•Luodaan tahtotila, määritetään eri 
toimijoiden roolit ja tavoitteet 

Aktivointi 

Työpajat, suorat kontaktit, yrityskäynnit, 
aktivointitilaisuudet, 
markkinointikampanjat, SoMe, nettisivut 

Tiedonvaihto ja 
verkottuminen 

Verkottumistilaisuudet (työpajat) 

•Tiedonvaihto resursseista 

•Mahdollisuus tavata kasvotusten 

•Synergioiden tunnistaminen & alustavat 
keskustelut synergiakumppaneiden välillä 

•Hyvien case-esimerkkien esittely 

Resurssitiedon keruu ja tallennus 

•Tiedonkeruu eri lähteistä (työpajoista, 
suoraan yrityksiltä, muista lähteistä) 

•Resurssitiedon ja potentiaalisten 
synergioiden vieminen tietokantaan 

•Toteutuneiden synergioiden raportointi 

Symbioosien 
toteuttaminen 

Synergioiden fasilitointi ja sparraus 

•Tunnistettujen synergioiden toteutuksessa 
avustaminen 

•Uusien synergia- ja 
liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistaminen ja ideointi 

•Yhteistyö mahdollistajaorganisaatioiden 
kanssa 

•Asiantuntijapoolin hyödyntäminen 
 

Kumppanuuden rakentaminen 

•Uudet liiketoimintaekosysteemit 

•Kumppanuuksia 
•Yritysten, sektoreiden välille 

•Julkisen sektorin ja yritysten välille 

•Hyödynnetään”kellokasyrityksiä” 

•ELY:t, kauppakamarit, toimialaliitot/ 
yhdistykset 

•Tavoitteena tiedon jakaminen, symbioosien 
edistäminen, uusi liiketoiminta, rahoitus 
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SYNERGie – ohjelmiston hyödyntäminen 

• Kansallinen portaali, johon toiminnassa mukana olevien yritysten tai muiden organisaatioiden ilmoittama 
resurssitieto kerätään, sisältäen myös paikkatiedon: 

• Tarjolla olevat ja halutut resurssit (jäte- tai sivuvirrat, energia, kapasiteetti, tila, osaaminen, palvelu tms.) 

• Tunnistetut potentiaaliset synergiamahdollisuudet ja synergioiden edistämisen tilanne 

• Samaan tietokantaan voidaan koota resurssitietoa myös muista lähteistä esim. kansallinen luonnonvaratieto, 
Vahti-tieto 

• Tietokanta on vain alueellisten fasilitaattoreiden käytössä 

• Tämän lisäksi voi olla käytössä julkinen resurssienvaihtokanava/ materiaalipankki 
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Asiantuntijapooli 

• Teollisten symbioosien edistämisessä ja uusien ratkaisujen löytämisessä 
hyödynnetään asiantuntijapoolin asiantuntijoita.  

• Asiantuntijapoolin avulla saadaan myös luotua linkitys ”tutkimusmaailmaan”, 
jolla pyritään siihen, että tieto tutkimustarpeista saadaan viestitettyä 
tutkimuslaitoksille ja vastaavasti viimeisin tutkimustieto saadaan käyttöön 
symbioosien edistämisessä. 
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Tutkimuslaitokset 



Alustava hahmotelma rahoitusmallista 

K 

A3 A2 A1 

TEM, YM, Sitra 

EAKR -valtakunnallinen 

osuus? 

EAKR 

INKA 

Muu? 

K = kansallinen koordinointi 

A = alueellinen toteuttaja 

I = tutkimus/ ”innovaatio”-organisaatio 

I1 I2 
Tekes 

INKA 

• Kansallinen koordinointi – julkinen rahoitus 
• Alueelliset toteuttajat – hankkivat oman rahoituksensa esim. EAKR, INKA 
• Tekes ja INKA voisivat rahoittaa symbiooseja edistävää T&K:ta  
• Muita mahdollisia rahoittajia: maakunta/toimialaliitot, etujärjestöt, kunnat/ 

kaupungit, yritykset 
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Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020: 
http://www.tem.fi/files/38523/RR2014_VN_23.1.2014.pdf 

• Valtakunnallisessa teemassa keskitytään INKA-ohjelman mukaisten temaattisten 
painopisteiden kehittämiseen (Tekes koordinoi) 

• Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki 

• Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori 

• Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku 

• EAKR –temaattiset tavoitteet liittyen teollisiin symbiooseihin: 
• PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen – uusi liiketoiminta, kasvu ja kansainvälistyminen 

21 % 
• Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen (sis. resurssitehokkuus) 25 % 
• Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tukeminen 41 % 

• Kriteerejä 
• Mukaan toimijoita vähintään kahdelta eri alueelta 
• Rahoitettavia tekemisiä: uudet toimintamallit, aktivointi, tiedon ja osaamisen levittäminen, 

pilotointi, verkostoituminen. 

 

 
EAKR sopisi temaattisesti teollisten symbioosien edistämisen 
rahoittamiseen. 

30.4.2014 

http://www.tem.fi/files/38523/RR2014_VN_23.1.2014.pdf


Teolliset symbioosit –teeman liittymät kansalliseen 
materiaalitehokkuusohjelmaan 

 
 
 

Kansallinen  
materiaali- 
tehokkuus- 
ohjelma 

Toteutetaan teollista symbioosia vauhdittava toimintamalli 
 3-vuotisena hankkeena  

Kehitetään toimintamalli resurssiviisaan alueellisen yhteistyön 
vahvistamiseen 

Käynnistetään tuettu materiaalikatselmusohjelma 
 viideksi vuodeksi 

Kokeillaan materiaalitehokkuussopimusmenettelyä 
materiaaliviisauden vauhdittajana 

Toteutetaan ympäristölupien selkeyttämis- ja keventämishanke 

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella – työryhmän ehdotus 
kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi: 
http://www.tem.fi/files/38426/TEMjul_33_2013_web.pdf  
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