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Österbotten Ställer om
Pohjanmaa matkalla muutokseen

CIT - Circular Insight & Transition - hållbarhet och cirkulär ekonomi i fokus



Visiomme

Rannikko-Pohjanmaa on vastuullisin

maakunta Suomessa ja kiertotalous toimii

pohjana taloudelliseen menestykseen”

Yritysten kilpailukyky ja vientimahdollisuudet

riippuvat kokonaan siitä miten kiertotaloutta

ja vastuullisuutta käsitellään toiminnassa.

“A question about to Survive or Die”



VÄXTHUSGASERNA - Greenhouse gases (GHGs) 
“Som att sätta en filt på jordklotet – a blanket on the globe”



Global ?? 

Finland ??

Earth Overshoot Day marks the 

date when humanity has 

exhausted nature’s budget for 

the year.



Mar 31  Finland

Apr 3  Sweden

Apr 12   Norway

Earth Overshoot Day 

marks the date when 

humanity has 

exhausted nature’s 

budget for the year.

Mar 28   Denmark



Linjär ekonomi - Lineaaritalous Cirkulär ekonomi -Kiertotalous



EU reglerar och styr gröna omställningen och påverkar oss med

nya regler och nya lagar.

Detta ställer nya krav men ger oss många nya möjligheter.



• Regeringsprogrammet - Finland ska vara världens första fossilfria 

välfärdsland

• ”Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi 

som utgör grunden för vår ekonomis framgång”

• Klimatlagen-Ilmastolaki 1.7.2022  

Utsläpp – 60% senast 2030  - Finland helt koldioxidneutralt 2035

Utsläppshandeln, utsläpp, kolsänkor, biologisk mångfald, hållbar utveckling.

- Koldioxidutsläpp 53 Mt -> 21 Mt / kolsänkor 14 ->21 Mt

• Nya avfallslagen 19.7.2021 – återanvändning 42% -> 65%  (55% 2025)

• Alla återuppbyggnads- och utvecklingsstöd (REACT, JTF, ERUF, ESR) 

handlar om  Grön omställning och digitalisering



Finlands mest konkreta färdplan
Med denna färdplan vill vi hjälpa dig som företagare att komma 

igång, och hitta hållbara lösningar för allt från inköp och 

produktion till kommunikation, marknadsföring och 

produktutveckling. 

Tämän tiekartan avulla haluamme auttaa sinua yrittäjänä 

pääsemään alkuun ja löytämään kestäviä ratkaisuja kaikessa 

aina hankinnoista ja tuotannosta

viestintään, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Suomen konkreettisin tiekartTA





GREEN TRASH = NO WALK  &  NO TALK
Att inte ta hållbarhetstänket på allvar och inte heller prata om det.

GREEN WASH = NO WALK  &  JUST TALK
Att inte ta hållbarhetstänket på allvar, men påstå att man gör det.

GREEN HUSH = much WALK  &   NO TALK
Att ta hållbarhetstänket på allvar, men inte berätta om det.

GREEN CASH = real WALK  &  much TALK
Att ta hållbarhetstänket på allvar, och samtidigt kontinuerligt berätta om det.

Kommunicera – berätta – var föregångare



Circular industrial areas 

AIP o RENERGI cluster

First biogasplants in Finland since 1989

Plastic recycling Leading windmill region Pioneer in waste collecting since 1985

Worlds leading manufactor

of garbage trucks
EnergyVaasa – The Nordic 

Hub for Energy Technology 

First second-hand shopping 

mall in Finland

Largest energy store in Finland 2020

Rannikko Pohjanmaa on edelläkävijää



Konsumenter frågar efter hållbara lösningar. 

Arbetstagare vill jobba på ansvarsfulla arbetsplatser. 

Företag som vill hänga med om 5 år måste ställa om.

”Corona-stöd/investeringsstöd” fokuserar på grön omställning

Finansiärer, företagets image, kunder kräver hållbarhet.

Nya projekt förutsätter grön omställning och digitalisering

Föregångare förtjänar mest – kommunikationen är viktig

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

GRO HARLEM BRUNTLAND
Världskommissionen för miljö och utveckling, Förenta nationerna 1987

Framtidens trend är CIRKULÄR OCH HÅLLBAR
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