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Projektin tausta
Hallitusohjelmassa on linjattu, että Suomen tavoitteena 
on olla hiilineutraali vuonna 2035. Kansainvälisessä 
mittakaavassa tavoite on poikkeuksellisen 
kunnianhimoinen.

Hallitusohjelmassa mainitut toimialakohtaiset tiekartat 
vähähiilisyyteen ovat tärkeitä työkaluja muutospolkujen 
kuvaamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitus 
tulee tiekarttojen perusteella tulevaisuudessa tekemään 
päätöksiä mm. lainsäädännön muutostarpeista sekä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksesta.

Suomen Tekstiili & Muoti ry vastaa tekstiilialaa koskevan 
tiekartan laatimisesta.
SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION



Hiilineutraali tekstiiliala -kokonaisuus

1. Jalanjälki 2. Kädenjälki 3. Globaalit vaikutukset

Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta:
Toteutus 6/2020 mennessä.

Selvitys, jossa keskitytään Suomessa tapahtuvaan toimintaan.

Jalanjälki = Ilmastovaikutukset, joita Suomessa toimivilla yrityksillä on
Kädenjälki = Päästövähennysvaikutukset, jotka syntyvät kun suomalaiset 

yritykset vievät vähähiiliratkaisuja maailmalle

Tekstiilitiekartta 2.0:
Toteutetaan 2020-2021.

Globaali näkökulma.

Tarkastellaan suomalaisyritysten 
toiminnan ja tuotteiden 

ilmastovaikutuksia huomioiden 
koko globaali toimitusketju.



Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartan sisältö

Lähtökohta Tavoitteet ja reunaehdot Toimiala ja keinot Tulos

• Lähtötilanne 
päästöistä ja niiden 
jakaumasta

• Tehdyt sitoumukset 
ja asetetut 
tavoitteet päästöjen 
vähentämiseksi

• Nykyiset 
tuotantoprosessit ja 
niissä käytetyt 
ratkaisut

• Toimintaympäristö 
kilpailijamaissa

• Toteuttaa hallitusohjelman 
tavoitteen hiilineutraalista 
Suomesta 2035

• Hallittu siirtymä sekä 
yritysten että 
kansantalouden kannalta

• Kansainvälisen 
kilpailukyvyn säilyttäminen

• TKI-tarpeiden 
tunnistaminen

• Ohjauskeinojen 
määrittelyn tukeminen

• Työllisyyden tukeminen
• Hiilikädenjäljen 

kuvaaminen

Kuidut

Langat, kankaat, värjäys, viimeistys

Vaatteet ja asusteet

Sisustus- ja kodintekstiilit

Työ- ja suojavaatteet

Tekniset tekstiilit

Palvelut

• Toimialakohtainen 
tiekartta vähähiilisyyteen: 
tarvittavat toimenpiteet ja 
vaiheistus

• Päästöjen vähenemät 
vuosina 2030, 2035, 2040 
ja 2050 skenaarioittain*

• Siirtymän kustannukset 
toimialalle ja 
yhteiskunnalle 
skenaarioittain

• Puhtaan energian tarve
• TKI-aiheet ja rahoitus
• Työllisyysvaikutus
• Ratkaisujen hiilikädenjälki
• Puhtaiden teknologioiden 

vientipotentiaali

* Kolme skenaariota: perusskenaario, nopeutettu teknologian käyttöönotto ja lisääntyvä sääntely

Hiilineutraali Suomi 2035

Teknologiset ratkaisut

Kiertotalous ja resurssitehokkuus

Tutkim
us, kehitys ja innovaatiot

Julkiset hankinnat

O
hjauskeinot ja regulaatio



Tiekartan sisältö: alan toiminta nyt 
ja myöhemmin (1/3)
Tiekartassa kuvataan alan toimintaa tällä hetkellä sekä 
ennakoidaan kehitystä valituissa skenaarioissa. Tarkasteltavia 
teemoja:

• Kilpailutilanne maailmalla
• Tuotantoprosessit ja teknologiat Suomessa
• Tuotantovolyymit tai muu aktiviteetin mitta Suomessa
• Energian käyttö (sähkö, lämpö, polttoaineet) eriteltynä  

prosessikäyttö, rakennukset, kuljetukset jne.
• Toimialan oma energian tuotanto vierilaitoksissa
• Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys (prosessi- ja 

energiaperäiset päästöt, päästökaupan ulkopuoliset päästöt)
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Tiekartan sisältö: tarvittavat toimet 
ja muutokset (2/3)
Tiekartassa kuvataan toimet ja muutokset, jotka vauhdittavat 
kehitystä  vähähiilisyyteen (ml. seuraavat askeleet, 
välitavoitteet,  prioriteettijärjestys):

• Teknologinen kehitys
• Alan investointitarve (kuvaus, eurot)
• Muutokset sääntelyssä, veroratkaisut, kannustimet 

(Suomi/EU)
• Tutkimus- ja koulutuspanokset (valtio/toimiala/muut tahot)
• Muut edellytykset
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Tiekartan sisältö: arviot (3/3)

Tiekartassa eri skenaarioita ja toimia arvioidaan seuraavista 
näkökulmista:

• Positiivisten ilmastovaikutusten arviointi
• Työllisyysvaikutukset (arvioita skenaarioista, toimista ja/tai 

valtiolta toivottavista panostuksista)
• Kansainvälinen kauppa (arvio potentiaalista, tarpeet ja 

mahdollisuudet kansainvälisen kaupan edistämiselle 
valtion toimesta)

• Riskit ja epävarmuudet
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Taustaryhmä

• Tiekarttatyötä ohjaamaan on perustettu 
yritysedustajista koostuva taustaryhmä.

• Taustaryhmä auttaa selvitystä huomioimaan yritysten 
näkemyksiä tulevaisuuden toimenpiteiden ja 
vaikutusten arvioinnissa. 

• Taustaryhmä on koottu edustamaan mahdollisimman 
laajasti tekstiili- ja muotialan erityyppisiä toimijoita 
Suomessa. 
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Projektin aikataulu

Työn valmistelu Nykytilaselvitys Skenaariot 
vaikutuksista

Kädenjäljen 
tarkastelu

Tiekartan 
luovutus 
TEM:ille

Tiekarttatyö 
globaalien 
vaikutusten 

arvioimiseksi

11-12/2019

Tavoitteena kasvattaa 
hankkeen tunnettuutta 

ja alan yrityksistä 
koostuvan 

taustaryhmän 
kokoaminen.

1-2/2020

Tavoitteena nykytilan 
kuvaus sekä 

käytettävissä olevien 
ratkaisujen ja TKI-

tarpeiden 
kartoittaminen.

3-4/2020

Tavoitteena arvioida 
tarvittavat toimet ja 

muutokset eri 
skenaarioissa sekä 
niiden vaikutukset 
vientiin, talouteen, 

työllisyyteen ja 
osaamiseen.

4-5/2020

Tavoitteena arvioida 
päästövähennys-
vaikutuksia, jotka 

syntyvät kun 
suomalaiset yritykset 

vievät 
vähähiiliratkaisuja 

maailmalle.

6/2020

Tavoitteena tulosten 
viestintä ja 

toimialakohtaisen 
tiekartan 

yhteensovittaminen 
Hiilineutraali Suomi 
2035 -tavoitteeseen.

9/2020-6/2021

Tavoitteena 
tarkastella 

suomalaisyritysten 
toiminnan ja 
tuotteiden 

ilmastovaikutuksia 
huomioiden koko 

globaali toimitusketju.

 Uusi erillinen 
projekti



Lisätietoja

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI 
FINNISH TEXTILE & FASHION

Anna-Kaisa Auvinen 
toimitusjohtaja 

050 536 5078

anna-kaisa.auvinen@stjm.fi

Satumaija Mäki
asiantuntija

040 752 8537

satumaija.maki@stjm.fi
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