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Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa on edetty?
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• Syyskuussa 2011 lanseerattiin EU:n resurssitehokkuus-
lippulaivahanke ja -tiekartta vuoteen 2050 

• Joulukuussa 2013 julkistettiin Eurostatin 30 
resurssitehokkuusindikaattoria (Resource Efficiency
Scoreboard)
- Mm. resurssituottavuus [€(BKT)/kg] pääindikaattorina

• 1.4.2014 komission asettama työryhmä julkisti oman 
raporttinsa, jossa suositus myös EU-tavoitteesta



Miksi resurssitehokkuus agendalla juuri nyt?
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• EU:n komissio antaa 1.7. tiedonannon ”kiertotaloudesta”

• Tiedonannon mahdollista sisältöä (?)
- Resurssituottavuustavoite EU:lle 

• 30 %:n ? tehostaminen vuoteen 2030
- Kireämmät jätteiden hyödyntämistavoitteet jäsenmaille?
- Muuta? (T&K-painotuksia yms.)



Resurssitehokkuuden 2 pääindikaattoria 
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Eurostat:
1) Domestic material consumption (DMC) per capita

 Kotimaan materiaalin kulutus / asukas [tonnia/asukas]
 DMC lasketaan: kotimaan materiaalin otto + materiaalien suora tuonti - materiaalien suora vienti

2) Resource productivity, Resurssituottavuus [€(BKT)/kg]
 BKT / kotimaan materiaalin kulutus [BKT/DMC]

Komissio:
1) Raw material consumption (RMC) per capita

 Raaka-aineiden kulutus / asukas [tonnia/asukas]
 RMC lasketaan: kotimaan raaka-aineiden otto + raaka-ainetuonti - viennin (välillinen) raaka-ainekäyttö 

2) Resurssituottavuus RMC:n mukaisena
 BKT / raaka-aineiden kulutus [BKT/RMC], 
 Yksikkö edelleen sama [€(BKT)/kg]

Lähde: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard
12.6.2014



Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, 201312.6.2014
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Suomen kansantalouden 
käyttämät suorat 
panokset olivat vuonna 
2012 yhteensä noin 
240 miljoonaa tonnia
(-2 % vs. 2011)
- Tästä kotimaisten 

panosten osuus oli 
185 miljoonaa tonnia

- Suurimmat kotimaiset
luonnonvarapanokset 
ovat malmi, 
rakennuskivet, sora ja 
hiekka sekä puu ja 
kasvit



Materiaali-intensiteetti laskussa Suomessa
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Lähde: Tilastokeskus, 2013



Mitä indikaattorit merkitsevät 
Suomen osalta?
Kuvia Eurostatin
resurssitehokkuusindikaattoreista



Lähde:

Kotimaan materiaalin käyttö [tonnia/hlö] (DMC) 
Suomi 33,6 tonnia/hlö vs. EU-27 14,6 t/hlö
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Tämä indikaattori (kuten kaikki 
per capita -indikaattorit) suosii 
väkirikkaita maita, joissa 
energia- ja materiaali-
intensiivisten tuotteiden 
tuotanto on pientä tai 
”ulkoistettu” muihin maihin
=> Ei kerro varsinaisesta 
resurssitehokkuudesta mitään 
(saati resurssien laadusta tai 
arvosta)

Eurostat 2013; Tiedote: http://www.endseurope.com/34125/first-resource-efficiency-scoreboard-published?referrer=bulletin&DCMP=EMC-ENDS-EUROPE-DAILY



Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti
[tonnia CO2-ekv/hlö]
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Tämä indikaattori on erittäin epäedullinen indikaattori Suomelle, koska se on 
asukaslukuun suhteutettu eikä ota huomioon muille tuottamiamme energia-
intensiivisiä vientituotteita saati maan kylmää ilmastoa ja pitkiä välimatkoja

Lähde: Eurostat, 2013
12.6.2014



Energiatuottavuus [€(BKT)/kg öljyekvivalenttia]
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Tällä indikaattorilla mitattuna Suomi on 
keskikastia, koska energiaintensiivinen 
teollisuusrakenne heikentää Suomen 
vertailulukua

Lähde: Eurostat, 2013
12.6.2014



Suomi 53,8 % v. 2011 = EU27:n ka.
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Energian tuontiriippuvuus [%] 

Omien luonnonvarojen 
käyttö kasvaa, kun energian 
tuontiriippuvuutta ja päästöjä 
pyritään pienentämään

=> Tavoitteiden ristivetoisuus 
(energia- ja ilmastopolitiikka 
vs. resurssitehokkuus-
politiikka)!

Lähde: Eurostat, 2013
12.6.2014
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Suomen v. 2020 tavoite 38% (v. 2013 jo 35%), kun EU:n 
tavoite kokonaisuudessaan 20 %

Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta [%]

Lähde: Eurostat, 2013

”Painavan” puun käyttö lisääntyy RES-velvoitteita
toteutettaessa! => Tavoitteiden ristivetoisuus

12.6.2014



Rakennetun maan osuus pinta-alasta
Suomessa 0,3% pinta-alasta rakennuksia vs. EU-27 1,5%
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Maankäyttövertailussa Suomi näyttäytyy ”parhaana”



Tilastoinnissa paljon puutteita
Esimerkkinä makean veden otto suhteessa sen saatavuuteen [%]
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Miksi resursseja (ml. energiaa) yleisesti ottaen tehokkaasti 
käyttävä Suomi ei menesty Eurostatin indikaattoreilla?
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• Suomen talouden rakenne nojaa pitkälle paljon resursseja tarvitsevaan 
(energia- ja materiaalivaltaiseen) vientiteollisuuteen 

• Energia- ja materiaali-intensiiviset toimialat käyttävät enemmän resursseja BKT-
yksikköön suhteutettuna kuin esim. ICT- tai palvelualat

• Lisäksi 5,4 miljoonan asukkaan Suomesta viedään resurssi-intensiivisiä 
metsäteollisuuden tuotteita lähes 100 milj. ihmiselle ja metalleja 50 milj. ihmiselle

• Nykyisin ehdolla olevat indikaattorit summaavat kaikki materiaalit 
tonneina yhteen 

• Suomessa käytetään keskimääräistä enemmän ”painavia” luonnonvaroja 
(esim. maa-aines, mineraalit, puu)

→ Tällöin ei myöskään oteta lainkaan huomioon ympäristövaikutuksia, resurssien 
niukkuutta tai niiden arvoa 



Selkeytettävä, mitä tavoitellaan 
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• Keskustelussa hämärtynyt, mitä tavoitellaan
- Kulutuksen ja/tai tuotannon resurssi-intensiivisyyden pienentämistä? 
- Vai nimenomaan resurssien käytön tehokkuutta?
- Ja millä tasolla (globaali/EU/valtio/toimiala/yritys/tuotantoprosessi...)? 

• Nyt keskusteltu resurssituottavuustavoitteesta...



Lähde:

Resurssituottavuus [€(BKT)/kg]

12.6.2014
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Eurostat 2013

Resurssituottavuus [€(BKT)/kg] eli BKT / kotimaan materiaalin kulutus [GDP/DMC] 
Kotimaan materiaalin kulutus (DMC) = kotimaan otto + tuonti – vienti 

Resurssituottavuus-indikaattorilla Suomi sijoittuu tällä 
hetkellä kohtalaisesti



Miksi EU:n resurssituottavuustavoite olisi ongelmallinen?
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• EU:n resurssituottavuuden parantaminen ( = resurssi-intensiivisyyden 
pienentäminen) yksipuolisesti voi johtaa resurssien käytön lisääntymiseen 
globaalisti (vrt. hiilivuoto)

• Riskinä on, että EU-tason tavoite jyvitetään myöhemmin jäsenmaille, mikä olisi 
Suomen kannalta erityisen uhkaavaa 
- Vrt. Suomessa pyrkimyksenä lisätä mm. biotaloutta ja cleantechiä, jotka 

nojautuvat luonnonvarojen käyttöön
- Huom. Suomen korkea resurssi-intensiivisyys on globaalisti tarkasteltuna 

ympäristön kannalta edullista, kun tuotanto (ml. energia) on tehokkaampaa ja 
vähemmän päästöjä aiheuttavaa kuin muualla

 Tarkastelun painopisteen pitäisi osua nimenomaan tehokkuuteen ja näkökulman 
tulisi olla globaali



Mittaamista ja indikaattoreita kehitettävä 
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• Mittaamisen vaikeutena mm. resurssien erimitallisuus, valtioiden 
(luonnon)olosuhteiden erilaisuus, rajat ylittävä raaka-aineiden ja 
tavaroiden kauppa sekä tietojen ja tilastointien puutteellisuudet

• Yhteenlaskettavien massaperusteisten indikaattorien sijaan tarvitaan 
parempia ja monipuolisempia mittareita, jotka ottavat huomioon myös 
resurssien ympäristövaikutukset, niukkuuden ja arvon

 Ennen kuin numeerisia tavoitteita voidaan edes harkita, on 
indikaattorien, tilastoinnin ja laskentamenetelmien kehitystyötä 
jatkettava



Miten resurssitehokkuutta voi parhaiten edistää? 
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• Resurssitehokkuuden omaehtoinen parantaminen on 
tehokkain etenemistie
- "Vähemmästä enemmän" -ajattelu kuuluu luontaisesti 

yritysten bisneslogiikkaan
- Vältettävä ohjauskeinoja, jotka lisäävät yritysten 

kustannustaakkaa ja haittaavat kv. kilpailussa 

• Käytettävä mittareita ja indikaattoreita, jotka mittaavat 
luonnonvarojen käytön tehokkuutta eivätkä EU:n/jäsenmaan 
resurssi-intensiivisyyttä 



Kiitos!
Mikael.Ohlstrom@ek.fi
Twitter: @MikaelOhlstrom


