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1. Johdanto 

1.1 Tausta 

Talous on kasvanut nopeasti teollisesta vallankumouksesta lähtien (Bolt, 2018). 

Talouden kasvu on perustunut neitseellisten materiaalien käyttöön, niistä tuotteiden 

valmistamiseen ja tuotteiden hävittämiseen niiden käyttöiän päätyttyä (Andersen, 

2007). Neitseellisiä materiaaleja ei kuitenkaan ole maailmassa loputtomasti. 

Ihmiskunnan jatkuvasti kasvaessa onkin alettu edistämään malleja, kuten kestävä 

kehitys ja kestävä talouskasvu. Näiden mallien mukaan talouskasvun tulisi olla myös 

ympäristön kannalta kestävää, eli kasvua, joka voisi toimia myös ympäristön rajoitteiden 

rajoissa. (Saidani et al., 2018). 

Kiertotalous nähdään yhä enenevissä määrin yhtenä mahdollisuutena kestävän 

talouskasvun saavuttamisessa, osa näkee kiertotalouden päätavoitteena kestävän 

kehityksen (Linder et al., 2017). Kiertotaloudessa neitseellisten materiaalien käyttö 

vähenee, eikä jätettä käsitellä enää jätteenä, vaan yhtenä raaka-aineena muiden 

joukossa (Geng and Doberstein, 2008). 

Kiertotaloudesta on puhuttu viime vuosina yhä kasvavissa määrissä (Kirchherr et al., 

2017). Kuitenkin kiertotaloutta ei vieläkään mitata kattavasti esimerkiksi EU-tasolla, 

vaan mittaus keskittyy kierrätykseen ja materiaalivirtoihin (Eurostat, 2018b). 

Kiertotalous ei näykään valtioiden päätöksissä, ohjauskeinoissa tai mittareissa (Ranta, 

2017). Yritykset yhä valmistavat tuotteensa pääosin lineaarisen talousmallin perusteella. 

(Kalmykova et al., 2017). Tahtotila kiertotalouteen siirtymisessä on kuitenkin suuri, niin 

päättäjä-, kuin myös toimijatasolla ja esimerkiksi Suomi on esimerkiksi nostanut 

kiertotalouden hallitusohjelmaansa ja pyrkii edistää sitä tehokkaasti (Valtioneuvosto, 

2019b). Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla yksi kiertotalouden kärkimaista. 

Kiertotalouteen siirtyminen vaatiikin tahtotilan lisäksi ohjausta. Päättäjien tulee ottaa 

käyttöön ohjauskeinoja, joilla ohjataan taloutta kohti kiertotaloutta. (Ranta, 2017) 

Kiertotalous tuo ympäristöllisten hyötyjen lisäksi myös taloudellisia hyötyjä, kuten uusia 

työpaikkoja (Wijkman, 2016). Valtioille kiertotaloudella voi olla myös lisähyötyjä näiden 

yleisten hyötyjen lisäksi, sillä kiertotalouteen ohjaavalla verotuksella voitaisiin tuoda 

valtioille lisää rahoitusta verotulojen muodossa. (Tamminen, 2019; Tikkanen, 2018). 

Tutkin tässä tutkimuksessa, kuinka kiertotalouteen ohjaava verotus vaikuttaa 

yhteiskunnalliseen hyötyyn. Tutkin verotason vaikutuksia kiertotalouden tasoon 

taloudessa ja ohjaavan verotuksen mahdollistamaan verokertymään. Arvioin myös 

yhteiskunnan kannalta parasta kiertotalouden tasoa, sekä teoreettisesti, että 
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numeerisesti tiettyjen oletusten vallitessa. Tarkoituksenani on tutkia tätä yleisellä 

tasolla laskennallisen mallin avulla, sekä kahden maan esimerkin myötä. Olen valinnut 

tutkimukseen kaksi maata, Suomi ja Hollanti, sillä perusteella että, molemmilla mailla 

on selvät tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä ja molemmista maista on saatavilla 

olemassa olevaa tietoa kiertotalouden nykytilasta. Mallin perusteella Suomessa voisi 

olla mahdollista kasvattaa kiertotalouden tasoa – samalla mahdollistaen suuremman 

verokertymän. Hollannissa tilanne ei ole yhtä yksinkertainen. Hollannin tapauksessa 

kiertotaloudessa toimivien toimijoiden osuus on jo niin suuri, että mahdollinen ohjaus 

kiertotalouden suuntaan voisi laskea verokertymää. 

1.2 Rakenne 

Tämä tutkimus koostuu neljästä osasta. Käyn ensin läpi aihepiirin viitekehyksen, jossa 

esittelen kiertotalouden historiaa, määritelmiä ja nykytilaa. Esittelen myös 

kiertotaloutta mahdollistavia ohjauskeinoja ja keskityn varsinkin tutkimuksen aiheeseen 

liittyvään verotukseen. 

Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen metodit. Käyn läpi tutkimuksessa käytetyn 

yhteiskunnan hyvinvointia kuvaavan hyvinvointifunktion ja sen pohjalta muodostetun 

mallin, jolla kiertotalouteen ohjaavan verotuksen vaikutuksia tarkastellaan. Esittelen 

mallin toimintaa neljän eri skenaarion avulla. Skenaariot mallintavat eri tilanteita ja 

lähtöoletuksia. Skenaariot kuvaavat eri maita ja yhteiskunnan tilanteita. 

Kun olen esittänyt mallin ja eri skenaariot, sovitan mallin kahden valitun maan 

nykytilaan. Tutkin kuinka maiden kiertotalouden nykytila suhteutuu mallin tuottamaan 

laskennalliseen optimiin. Tämän jälkeen vertailen maiden nykytilaa niiden asettamiin 

tavoitteisiin. Tutkin kuinka siirtymä tavoitteeseen mahdollisesti vaikuttaa tulevaisuuden 

kiertotalouden tasoon maassa ja verotason mahdollistamaan verokertymään. 

Lopuksi käyn läpi mallin, skenaarioiden ja maaesimerkkien myötä muodostuneet 

lopputulemat ja keskustelen niiden vaikutuksista mahdolliseen politiikkaan. Käyn läpi 

myös tutkimuksen rajoitteet ja keskustelen mahdollisista suosituksista 

jatkotutkimukselle. 

Tutkimuskysymykseni on: ”Miten kiertotaloutta voi ohjata verotuksella, ja miten se voi 

olla osana vihreää verouudistusta?”  
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2. Viitekehys 

Tämä tutkimus pohjautuu kiertotalouden konseptiin ja kiertotalouden ohjaamiseen 

käytettyihin ohjauskeinoihin – varsinkin kiertotalouteen ohjaavaan verotukseen. Tässä 

osiossa esittelen kiertotalouden periaatteita. Käyn myös läpi mahdollisia ohjauskeinoja 

kiertotalouteen ohjaamiseksi. Verokertymää ja kiertotaloutta, sekä näiden välistä 

jännitettä, ei ole usein tarkasteltu yhdessä. Tässä tutkimuksessa pyrin tutkimaan juuri 

tätä jännitettä. 

2.1 Kiertotalous 

Yksinkertaistettuna kiertotalouden voidaan ajatella olevan vastakohta teollisesta 

vallankumouksesta lähtien vallinneelle lineaariselle talousmallille (Andersen, 2007) 

(Error! Reference source not found.), joka ehdyttää maapallon luonnonvaroja. 

Lineaarinen taloudellinen malli, tai ”take, make and dispose -malli” (Ellen MacArthur 

Foundation, 2012), sai alkunsa 1600-luvun tieteellisistä ja teknisistä innovaatioista, jotka 

eivät ottaneet huomioon ympäristön rajoitteita ja aiheuttamiaan pitkän aikavälin 

negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Lineaarisessa talousmallissa kasvu luodaan materiaaleja 

kuluttamalla.  

 

Kuva 1 Lineaarinen talousmalli (Åkerman, 2016) 

Kiertotalouden tavoitteena (Kuva 2) on siirtyä malliin, jossa materiaalit kiertävät. 

(Prieto-Sandoval et al., 2017). Kiertotalouden kolmeksi perusperiaatteiksi luetaan: 

vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys (Ranta et al., 2017). 
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Kuva 2 Kiertotalousmalli (Åkerman, 2016) 

Siirtyminen kiertotalouteen vaatii innovaatioita eri aloilla, jotta tuotteiden kiertokulku 

saadaan suljetuksi ympyräksi, jätteistä saadaan uusia kulutettavia tuotteita ja saadaan 

ratkaistua luonnonvarojen kuluminen riippumatta talouden jatkuvasta kasvusta (Scheel, 

2016). Kiertotalousmallissa jätettä ei enää käsitellä jätteenä, vaan uutena resurssina 

(Geng and Doberstein, 2008). Kiertotalousmallia seuraamalla voidaan vähentää 

materiaalien käyttöä ja jätteiden loppusijoittamisesta johtuvia negatiivisia vaikutuksia. 

Kiertotalouden keskeinen periaate on myös materiaalien ja tuotteiden arvon 

säilyttäminen kierron aikana. (Åkerman, 2016).  

2.1.1 Kiertotalouden historiaa 

Kiertotaloudelle ei ole löydetty yksittäistä lähdettä tai keksijää. Kiertotalouden 

kehityksessä ovat kuitenkin olleet keskeisessä osassa yhdysvaltalainen professori John 

Lyle, hänen oppilaansa William McDonough, saksalainen kemisti Michael Braungart sekä 

arkkitehti ja ekonomisti Walter Stahel. (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Kiertotalous 

on myös voinut saada vaikutteita Rachel Carsonin kirjasta Äänetön kevät (1962), Club of 

Romen julkaisemasta tutkimuksesta The Limits to Growth (1972), Barbara Wardin ja 

Kenneth Bouldingin metaforasta ”spaceship earth” ja eko-ekonomisti Herman Dalyn 

työstä (Naustdalslid, 2014). (Winans, 2016). 

Kiertotalous linkittyy tiiviisti kestävään kehitykseen. Vuonna 1987 YK:n kestävän 

kehityksen komissio, eli Brundtlandin komissio, nosti esiin tarpeen mitata edistymistä 

kohti kestävää kehitystä. Tämä johti usean kestävän kehityksen indikaattorin 

syntymiseen, joita edistivät niin akateemikot, yritykset, ympäristöjärjestöt kuin valtion 

virastotkin. (Hardi and Zdan, 1997). Kiertotalouden implementointi nähdään nykyään 

käytännöllisenä tapana saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Osan mielestä 
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kiertotalouden lopullisena tavoitteena on kestävä kehitys (Linder et al., 2017). (Saidani 

et al., 2018). 

Kiinnostus kiertotalouteen on kasvanut vasta lähivuosina, vaikka itse konsepti 

pohjautuukin moneen jo olemassa olevaan talousmalliin (Kalmykova et al., 2017). Viime 

aikoina kiertotalouden kiinnostusta ja implementointia on ajettu pääosin 

lainsäädäntöjen avulla (Heshmati, 2015). Myös yritystahot, kuten Ellen MacArthur 

Foundation (2015), ovat kasvattaneet kiertotalouskonseptin suosiota kiinnittämällä 

huomiota yksityisen sektorin tärkeään rooliin ja kiertotalouden luomiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin. Kiertotalouden ensimmäiset lainsäädännöt asetettiin 

Saksassa (Closed Substance Cycle and Waste Management Act) 1996 ja Japanissa 

(Recycling-Based-Society) 2002. Ensimmäisten lainsäädäntöjen päätavoitteena oli 

dematerialisointi. (Heshmati, 2015). Suurempi kiinnostus kiertotalouteen seurasi 

kuitenkin Kiinan kiertotalouden edistämisprojekteista vuonna 2005 (Wu et al., 2014), 

jotka johtivat Kiinan kiertotalouden edistämislakiin. (Parchomenko et al., 2018).  

Kiertotalouden kiinnostuksen hidas nousu näkyy myös kirjallisuudessa. Päälähteet 

kiertotalouskirjallisuudessa, varsinkin ennen vuotta 2012 ovat keskittyneet ainoastaan 

Kiinan kiertotalouden implementointiin. Euroopassa vasta kehitetään 

kiertotalousmalleja, tämä reflektoituu myös kirjallisuuteen, joista suuri osa koostuu 

laajuusdokumenteista sekä valtiollisista ja kansalaisjärjestöjen aloitteista. Nämä 

julkaisut käsittelevät pääosin kiertotalouden määrittelyä ja strategioita. (Kalmykova et 

al., 2017). 

Kiertotaloutta on myöskin vastustettu. Osa tutkijoista ei näe kiertotaloutta ratkaisuna 

ympäristön ongelmiin (esimerkiksi Valenzuela et al., 2017), sillä kiertotalouden 

käsitykseen jätteestä materiaaliksi sisältyy paljon mahdollisuuksia viherpesuun. 

Valenzuela et al. esittävät tutkimuksessaan, että yritysten siirtyessä kiertotalouteen, ne 

kyllä muuttavat toimintaansa jätteiden suhteen. Ne esimerkiksi luovat tuotteitaan 

kiertävistä materiaaleista. Samalla tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että tämä 

vääristää yleisön ajattelua. Kiertotalouden keskittyessä pääasiassa jätteisiin, jää 

esimerkiksi tuotteiden käyttöikä vähemmälle huomiolle. 

Kiertotalouteen liittyy vahvasti ajatus kestävästä kasvusta. Tällä tarkoitetaan talouden 

kasvua, joka tapahtuu ympäristön sallimissa rajoissa. Julkinen keskustelu onkin 

keskittynyt vahvasti kestävän kasvun tavoittelemiseen. (Victor, 2008) Osa 

kiertotalouteen kohdistuvasta kritiikistä keskittyykin juuri tähän kasvun tavoitteluun. 

Kiertotaloutta kritisoidaan siihen sisältyvän jatkuvan kasvun oletuksen vuoksi. Kritiikissä 

kyseenalaistetaan tarve jatkuvalle kasvulle, ja täten myös kiertotaloudelle. (Esimerkiksi 

Berg, 2011; van den Bergh, 2011). 
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2.1.2 Kiertotalouden määritteleminen 

Kiertotalouden konsepti on kasvattanut suosiotaan jatkuvasti siitä lähtien kun Kiinan ja 

EU:n päättäjät esittelivät sen keinona, jolla talouden ympäristöhaittoja voitaisiin 

vähentää. (EU komissio, 2014; Murray et al., 2015). Kiertotalouden suosion kasvaessa 

siitä on tehty myös paljon tutkimusta. Tutkimusten yleisenä ongelmana on 

kiertotalouden määritelmä – eri tutkimusten määritelmät kiertotaloudelle vaihtelevat 

suuresti. (Kirchherr et al., 2017).  

Kiertotalouden laajemman käyttöönoton vuoksi on tärkeää määritellä kiertotalous 

käsitteenä. Tarkka ja yhdenmukainen määritelmä helpottaa kiertotalouden tutkimista ja 

toteuttamista. Prieto-Sandoval et al. (2017) kokosivat 162 tieteellisen artikkelin 

kirjallisuuskatsauksen eri kiertotalouden määritelmistä ja pyrkivät löytämään 

yhtenäisen ja kattavan määritelmän kiertotaloudelle sisältöanalyysin avulla. 

Tutkimuksessa selvisi neljä tärkeää osaa, joiden tulisi sisältyä kiertotalouteen sitä 

määriteltäessä: 1) materiaalien ja energian uudelleenkäyttö, luonnonvarakysynnän 

minimointi ja arvon palautuminen jätteestä, 2) monitasoinen lähestyminen, 3) 

kiertotalouden tärkeyden ymmärtäminen kestävää kehitystä tavoiteltaessa ja 4) sen 

läheisen suhteen yhteiskunnan innovoinnin kanssa. (Prieto-Sandoval et al., 2017). Nämä 

osat huomioon ottaen tutkimuksessa päädyttiin seuraavaan määritelmään 

kiertotaloudesta: 

”Kiertotalous on taloudellinen järjestelmä, joka edustaa 

ajattelutavanmuutosta sen suhteen, kuinka ihmiskunta ja luonto ovat 

toisiinsa liittyvät, sekä pyrkii estämään luonnonvarojen ehtymisen, 

sulkemaan energia- ja materiaaliympyrät ja helpottaa kestävää kehitystä 

sen mikro- (yritykset ja kuluttajat), meso- (taloudelliset toimijat, jotka 

toimivat symbioosissa) ja makrotason (kaupungit, alueet ja valtiot) 

käyttöönotoilla. Tämän pyöreän mallin saavuttaminen vaatii jaksottaisia 

ja uudistavia ympäristöinnovointeja yhteiskunnan lainsäädäntö-, 

tuotanto- ja kulutustavoissa.” (Prieto-Sandoval et al., 2017. 613). 

Vaikka Prieto-Sandoval et al. (2017) tutkimuksen artikkelilukumäärä on melko rajattu, 

saa siitä hyvän kuvan yleisestä kiertotalouteen liittyvästä tutkimustyöstä. Kuva 3 näyttää 

30.7.2017 mennessä julkaistut kiertotalouteen liittyvät julkaisut, jotka tutkimukseen oli 

valittu niiden sisältämien avainsanojen perusteella. Kuvan perusteella voidaan todeta 

kiertotalouteen liittyvän tutkimustyön olevan selvästi kasvavaa. 
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Kuva 3 Prieto-Sandoval et al. (2017) tutkimuksen sisältämät julkaisut 

Monessa kiertotalouden määritelmässä kiertotalouden tavoitteeksi asetetaan 

materiaali- tai resurssitehokkuus. Tämä kuitenkin eroaa kiertotalouden päätavoitteesta 

– tuotteiden, osien ja materiaalien arvon säilytys mahdollisimman pitkän ajan yli (EU 

Komissio, 2015b). Myös Kalmykova et al. (2017) tutkivat eri kiertotaloustutkimuksia ja 

määritelmiä. He löysivät eri määritelmistä seuraavat yhteiset periaatteet: stock 

optimization, eco-efficiency, waste prevention ja stock optimization through main 

environmental strategies. 

Ensimmäinen yhteisistä periaatteista on käytössä olevien resurssien arvojen 

maksimoiminen eli ”stock optimization” tai varojen optimointi. Kyseistä kiertotalouden 

periaatetta on kuvattu eri määritelmissä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: ”…tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvo säilytetään mahdollisimman pitkään” (EU Komissio, 

2015a), ”…tuotteita tulisi käyttää ja uudelleen käyttää, eikä hylätä niitä ennen kuin 

niiden arvo on täysin hyödynnetty” (Wijkman ja Skånberg, 2015). Varojen optimointi 

periaate perustuu Maan resurssien niukkuuden tunnustamiseen ja moneen hyvin 

tunnettuun konseptiin kuten: ”the spaceman economy” (Boulding, 1966), ”the steady-

state economy” (Daly, 1992), ”the limits to growth”, ”the industrial economy” (Ayres, 

1996) ja ”Cradle-to-cradle” (Stahel ja Reday-Mulvey, 1981). (Kalmykova et al., 2017). 

Toinen yhteinen periaate on “eco-efficiency” eli ekologinen tehokkuus. Osassa 

tutkimuksia painotetaan ekologisen tehokkuuden olevan kiertotalouden tarkoitus 

(Stahel, 2013) tai jopa tarkoittavan samaa kuin kiertotalous (Wijkman ja Skånberg, 

2015). Muut Kalmykova et al. (2017) tutkimuksessa käsitellyistä tutkimuksista käsittävät 

ekologisen tehokkuuden yhdeksi useasta kiertotalouden seurauksesta, muiden ollessa 

taloudellinen arvo ja työpaikkojen syntyminen, päästöjen ja jätteen väheneminen, 

parantunut resurssiturvallisuus ja resurssien hinnanmuutosten tasaantuminen (EU 

Komissio, 2015a, b; Government of People's Republic of China, 2008). 
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Myös jätteiden vähentäminen eli “waste prevention” on tutkimuksessa käsitellyissä 

määritelmissä usein esillä. Osassa jätteiden vähentämisen todetaan olevan 

kiertotalouden päätarkoitus (WRAP, 2019; Government of People's Republic of China, 

2008). Myös jätteiden vähentäminen perustuu moneen tunnettuun konseptiin, kuten 

”matter out of place” (Douglas ja Isherwood, 1979), ”cradle-to-cradle” (Braungart et al., 

2007) ja ”planetary boundaries” (Rockström et al., 2009). (Kalmykova et al., 2017). 

Viimeinen eri Kalmykova et al. (2017) tutkimuksessa löydetyistä yhtäläisyyksistä eri 

määritelmien välillä on varojen optimointi neljän ympäristöstrategian avulla 

(vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys ja palauttaminen), eli ”Stock optimization 

through main environmental strategies”. 

Kalmykova et al. (2017) löysivät tutkimuksessa myös kaksi isoa eroavaisuutta eri 

määritelmien välillä. Toinen niistä on kiertämisen laajuus kiertotaloudessa. Esimerkiksi 

World Economic Forumin (2016) mukaan kiertotalouden tavoitteena pitäisi olla täysi 

kiertävyys taloudessa, kun taas esimerkiksi Kiinan valtion (2008) ja Euroopan Komission 

(2015a, b) mukaan osittainen kiertävyys ja resurssien uudelleenjakaminen riittää. Kiinan 

ja Euroopan komission määrityksiä tutkittaessa pitää toki ottaa huomioon politiikan 

vaikutukset ja rajoitteet. Muiden määrittelyjen mukaan tulisi keskittyä pitämään kierrot 

mahdollisimman pieninä (”tight cycles”) (WRAP, 2016; Stahel, 2013; Wijkman ja 

Skånberg, 2015). Stahelin (2013) mukaan tiukat kierrot kasvattavat resurssitehokkuutta 

ja hyötyjä. Kuva 4 esittää resurssivirtojen kulkemisen arvoketjussa kiertotaloudessa. 

 

Kuva 4 Resurssivirtojen kulku arvoketjussa kiertotalousmallissa (Kalmykova et al., 2017) 
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Myös kiertotalouteen kuuluvien resurssien määrittelyssä oli eroja. Kalmykova et al. 

(2017) totesivat eri määritelmien sisältävän joko kaikki fyysiset resurssit, tai vain 

tiettyjen sektorien, tuotteiden, materiaalien ja aineiden resurssit. Tutkituista 

määritelmistä Ellen MacArthur Foundationin ja Kiinan valtion määritelmät olivat kaikista 

kattavimmat, ne painottivat kiertävyyttä niin materiaali-, tuote- kuin systeemitasollakin. 

Useat määritelmät valitsivat kiertävyyteen mukaan vain tietyt prioriteettimateriaalit ja -

tuotteet. Esimerkiksi Euroopan komissio (EU Komissio, 2015a, b) suosittelee 

keskittymään vain uusiutumattomiin materiaaleihin, kun taas Wijkman ja Skånberg 

(2015) materiaaleihin ja tuotteisiin yleisesti. (Kalmykova et al., 2017). 

2.1.3 Kiertotalouden ohjauskeinot 

Kuinka kiertotalouteen siirtymistä voitaisiin edistää? Ranta et al. (2017) toteutti 

tutkimuksen, jossa he tarkastelivat kiertotaloussiirtymää edistäviä ja hidastavia 

tekijöitä. Tutkimuksessa todettiin, että julkisen vallan ohjauskeinoilla on suuri merkitys 

kiertotalouden edistymisessä. Siirtymä kiertotalouteen on hidasta ilman siihen ohjaavaa 

tehokasta julkista päätöksentekoa. 

Ranta et al. (2017) tutkivat myös, kuinka kiertotaloutta pyritään edistämään valtiotasolla 

tällä hetkellä. Esimerkiksi Euroopassa on jo käytössä ohjauskeinoja, jotka osaltaan 

edistävät yritysten siirtymistä kiertotalouteen. Näitä keinoja ovat esimerkiksi kiellot, 

joilla estetään jätteen loppusijoittamista kaatopaikoille; kiertomateriaalien käytön 

edistäminen sertifikaattien avulla; määräykset koskien pakkauksien keräämistä. 

Myös Tikkanen et al. (2018) tutkivat kiertotalouteen ohjaavia mahdollisia ohjauskeinoja. 

Tutkimuksessa todettiin, että eri maissa on jo käytössä taloudellisia ohjauskeinoja, jotka 

epäsuorasti ohjaavat taloutta kohti kiertotaloutta. Kiertotalouteen ohjaaviksi 

taloudellisiksi ohjauskeinoiksi tunnistettiin erilaisia veroja, määräyksiä ja 

panttijärjestelmiä, jotka ohjaavat toimijoita hyödyntämään jätteitä raaka-aineina. 

Tikkanen et al. (2018) tutkimuksessa todetaan jo nykyisten ohjauskeinojen ohjaavan 

epäsuorasti kohti kiertotaloutta. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että mikäli 

kiertotaloutta halutaan edistää tehokkaasti, tulisi siihen suunnata oikeita ja tehokkaita 

ohjauskeinoja. Yhtenä mahdollisuutena tutkimus näkee kiertotalouteen ohjaavan 

verotuksen. Myös Ranta et al. (2017) nostavat tutkimuksessaan verotuksen yhdeksi 

mahdolliseksi ohjauskeinoksi vauhdittamaan talouden siirtymistä kohti kiertotaloutta. 

2.1.4 Tuloverotuksen korvaaminen kiertotalouteen ohjaavalla verotuksella 

Kuten äsken esittelin, tulee päättäjien luoda tehokkaita ohjauskeinoja, mikäli talouden 

halutaan siirtyvän kohti kiertotaloutta. Seuraavaksi käsittelen kiertotalouteen ohjaavaa 

verotusta, ja kuinka se voisi tuoda hyötyjä yhteiskunnalle. 



 

 

 
10 

Kiertotalous tuo monia hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle. Näihin kuuluvat esimerkiksi 

päästövähennykset, uudet työpaikat ja mahdollinen talouskasvu. (Wijkman, 2016) 

Näiden suorien hyötyjen ohella myös kiertotalouteen ohjaavat ohjauskeinot voivat 

tuoda yhteiskunnalle hyötyjä. Yksi tällainen esimerkki on kiertotalouteen ohjaava 

verotus. Tikkanen et al. (2018) toteavat tutkimuksessa veron olevan tehokas keino 

ohjata kohti kiertotaloutta. Tutkimuksessa myös todetaan, että kiertotalouteen 

ohjaavalla ympäristöverolla voidaan suorien varojen keruun ohella saavuttaa myös 

muita hyötyjä. Kiertotalouteen ohjaavalla verotuksella voitaisiin korvata muita, 

markkinahäiriöitä aiheuttavia veroja. Samaan lopputulemaan on päätynyt myös 

Tamminen et al. (2019). 

Kiertotalouteen ohjaava verotus voisi siis tarjota kaksi hyötyä samalla: parantaa 

ympäristöä ja vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä, sekä vähentää 

markkinahäiriöitä aiheuttavien verojen kustannuksia. Tätä tilannetta, jossa yhdellä 

ohjauskeinolla voidaan saavuttaa kahdet hyödyt, kutsutaan termillä Double Dividend, 

eli kaksoisosinko. Lawrence Goulder on tutkinut (Goulder, 1995) mikäli 

ympäristöverotus voi tarjota kaksoisosinkoja. Hänen tutkimuksensa mukaan 

kaksoisosinkoja on mahdollista saavuttaa ympäristöverotuksen avulla, mutta teoriaan 

pohjautuvat ja numeeriset tutkimukset eivät aina tue tätä väitettä, sillä 

ympäristöverotus voi pienentää muita verotuksen muotoja, kuten esimerkiksi 

ansiotuloveroja. Kuitenkin hänen mukaansa ympäristöverotus voi mahdollistaa 

korkeammat kansalliset tulot kuin tavalliset verot, kuten tulovero. Kaksoisosinko on 

myös mahdollista hänen mukaansa tietyissä tilanteissa, kuten silloin kun kaksoisosinko 

nostaa optimiveron tasoa yli ympäristön rajahaittojen. Kaksoisosingon todistaminen 

paikkansa pitäväksi vaatisi hänen mukaansa enemmän tutkimusta. 

Stahel (2013) on tutkinut, kuinka vain yksi muutos julkisessa ohjauksessa voi vaikuttaa 

kiertotalouteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka niin sanottu 

kiertotalousverouudistus vaikuttaisi talouteen. Tällä verouudistuksella tarkoitetaan 

verotuksen uudistamista siten, että uusiutuvien resurssien, kuten työvoiman, verotus 

poistettaisiin ja korvattaisiin uusiutumattomien resurssien verotuksella. Tutkimuksessa 

todettiin tällä olevan useita positiivisia vaikutuksia, kuten nopeutettu siirtymä 

kiertotalouteen, talouden irtikytkentä materiaaleista, sekä mahdollisesti myös 

työpaikkojen kasvu. Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni on laajentaa Stahelin tutkimia 

periaatteita laskennallisen mallin avulla kattamaan myös reaalimaailmaa kahden maan 

esimerkin kautta. 
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3. Metodit 

Tässä osiossa käyn läpi tutkimussuunnitelman ja kuinka olen muodostanut käytetyn 

datan. Esitän myös tutkimuksen teoreettisen kehikon ja siihen sisältyvät oletukset. 

Tämän jälkeen käyn mallin toimintaa läpi neljän eri skenaarion avulla. Näiden 

skenaarioiden avulla teen mallille herkkyysanalyysin. Tutkin skenaarioiden avulla, kuinka 

optimaalinen kiertotalous muuttuu skenaarioiden muuttujien muuttuessa. Tarkastelen 

myös optimaalisen kiertotalouden vaikutuksia verokertymään eri skenaarioiden 

tapauksissa. 

3.1 Tutkimussuunnitelma ja data 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella teoreettisesti ja numeerisesti 

kiertotalouteen ohjaavan verotuksen luomia rahankeräysmahdollisuuksia valtiolle. 

Valtioiden tavoitteena on ohjata talouden toimijoita kohti kiertotaloutta 

ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista syistä johtuen. Samalla niiden kuitenkin oletetaan 

haluavan kerätä julkisia varoja kiertotalouteen ohjaavan verotuksen avulla. Muodostan 

ensin yhteiskunnan hyvinvointia kuvaavan mallin, joka sisältää kiertotalouteen ohjaavan 

verotuksen muodostamat hyödyt ja kustannukset. Tutkin tämän mallin käytöstä 

erilaisissa mahdollisissa skenaarioissa. Teoriaan pohjautuvan tarkastelun ohella 

tutkimuksessa tullaan vertaamaan teoriamallia kahden maan, Suomen ja Hollannin, 

kiertotalouden nyky- ja tavoitetilaan. Kiertotalousdatan ollessa vielä vaikeasti saatavaa, 

toteutetaan tutkimus teoriapohjaisesti. 

Tutkimukseen valittiin tarkasteltavaksi Suomi ja Hollanti, koska näistä maista on 

saatavilla kiertotalouden tavoiteohjelmia. Molemmat maat ovat myös osoittaneet 

halukkuutensa kehittää talouttaan kohti kiertotaloutta ja asettaneet selvät tavoitteet 

kiertotalouden kehitykselle tulevaisuudessa. 

Kiertotaloutta ei vielä mitata kattavasti kansallisilla tasoilla, esimerkiksi Suomessa 

Tilastokeskus ei ylläpidä yhtään kiertotaloutta kuvaavaa tilastoa (Tilastokeskus, 2020). 

Euroopassa Eurostat ylläpitää omia kiertotaloutta kuvaavia mittareitaan (Eurostat, 

2018b). Eurostatin mittareissa ei ole suoraan kiertotalouden tasoa kuvaavaa mittaria. 

Tähän tutkimukseen on valittu kiertotalouden tasoa kuvaavaksi mittariksi ”Circular 

Material Use Rate” (CMU), joka kuvaa kuinka iso osa käytetystä materiaalista on 

kierrätettyä materiaalia. Tätä mittaria verrataan teorian pohjalta muodostettuun 

malliin, joka kuvaa kiertotalouteen siirtymistä ohjaavaa verotason optimointia 

yhteiskunnassa. CMU-indikaattoria käytetään tässä tutkimuksessa arvioimaan 

kiertotaloustoimijoiden osuutta taloudessa. Indikaattori ei ole tätä varten kehitetty, 

mutta paremman datan puuttuessa, tämä indikaattori toimii kohtuullisesti toimijoiden 

osuuden arvioinnissa. 
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3.2 Kiertotalouteen ohjaava verotus 

Kiertotalouteen voidaan ohjata asettamalla vero neitseellisille materiaaleille. Päättäjän 

tavoitteena on ohjata kohti kiertotaloutta, mutta myös kerätä verotuloja. Talouden 

siirtyessä kohti täyttä kiertotaloutta, vähenee myös verotettavien toimijoiden määrä. 

Tällöin kiertotalouteen ohjaaminen syö tehoa rahan keräykseltä. (Tamminen, 2019). 

Verotus voi tuoda suoran hyödyn, eli kiertotalouden osuuden kasvun, ohella myös muita 

hyötyjä, kuten verokertymän kasvu. Tutkin seuraavaksi esitellyn mallin avulla, kuinka 

ohjaava verotus vaikuttaa kiertotaloustoimijoiden osuuteen, sekä verokertymän tasoon. 

3.3 Teoreettinen kehikko 

Päättäjän tavoitteena on ohjata verotuksen avulla kohti kiertotaloutta. Samalla päättäjä 

pyrkii kuitenkin myös keräämään verotuloja toimijoilta, jotka eivät ole siirtyneet 

kiertotalouteen. Päättäjä pyrkii maksimoimaan yhteiskunnan hyvinvointia 

tasapainottamalla verotulojen kertymää ja kiertotalouteen siirtymisen aiheuttamia 

hyötyjä. Kuvaamme tätä hyvinvointifunktion avulla. 

Oletetaan taloudessa olevan toimijoita, jotka voivat siirtyä kohti kiertotaloutta ja 

vähentää materiaalin käyttöään kierrättämällä yhden yksikön maksamalla kustannuksen 

𝑐, jossa 𝑐 on välillä 0, 𝑘. 

Päättäjä asettaa materiaaliveron 𝑝, jonka tarkoituksena on ohjata toimijoita 

kierrättämään materiaaleja, eli siirtymään kiertotalouteen. Tällöin toimijat kierrättävät, 

kun kierrätyksen kustannus 𝑐 on alle materiaaliveron 𝑝, eli kun 𝑐 < 𝑝. Muulloin toimijat 

saastuttavat. Toimijat, jotka kierrättävät ovat 𝐺(𝑝). Toimijat, jotka eivät kierrätä, vaan 

käyttävät neitseellisiä materiaaleja kierrätysmateriaalien sijaan maksavat veron 𝑝. 

Kiertotaloudessa toimimattomien toimijoiden määrää kuvaa termi 1 − 𝐺(𝑝). Verotuloja 

kiertotalouteen ohjaavasta verotuksesta siis kertyy 𝑝(1 − 𝐺(𝑝)). 

Päättäjä pyrkii maksimoimaan yhteiskunnallista hyvinvointia funktion W mukaisesti 

(Kaava 1). 

Kaava 1 Yhteiskunnan hyvinvointifunktio 

𝑊 = − ∫ 𝑐𝑔(𝑐)𝑑𝑐
𝑝

−∞

− 𝐷(1 − 𝐺(𝑝)) + 𝐿𝑝(1 − 𝐺(𝑝)) 

Hyvinvointifunktion termien selitykset löytyvät alta taulukosta (Taulukko 1). 
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Taulukko 1 Hyvinvointifunktion termit ja niiden selitykset 

W Hyvinvointifunktio 

p Materiaalivero 

c Kierrätyksestä aiheutuva yksikkökustannus 

g(c) Toimijoiden todennäköisyysfunktio 

D Neitseellisten materiaalien käytöstä aiheutuva rajahaitta 

G(p) Kiertotaloudessa toimivat toimijat 

L Julkisten varojen marginaalikustannus 

 

3.3.1 Julkisten varojen marginaalikustannus 

Hyvinvointifunktiossa käytetään julkisten varojen marginaalikustannusta kuvaamaan 

verotulojen vaikutuksia yhteiskuntaan. Julkisten varojen marginaalikustannus mittaa 

yhteiskunnalle aiheutuvaa häviötä, joka aiheutuu valtion kulutusta varten nostetuista 

verotuloista. Verot vaikuttavat talouden resurssien jakautumiseen ohjailemalla 

veronmaksajien käytöstä. Verojen ajatellaan usein aiheuttavan tehokkuushäviöitä 

talouteen. Julkisten varojen marginaalikustannus summaa nämä tehokkuushäviöt. 

(Dahlby, 2008). 

Hyödynnän tässä tutkimuksessa EU:n ja Norjan tilastoviranomaisen tutkimia arvoja 

julkisten varojen marginaalikustannukselle 𝐿 (Barrios et al., 2013; Holtsmark, 2015). 

3.3.2 Kiertotaloustoimijoiden todennäköisyysfunktio 

Talouden toimijoita kuvataan funktiossa termien 𝑔(𝑐) ja 𝐺(𝑝) avulla. Hyödynnämme 

toimijoiden määrän arvioinnissa normaalijakautunutta pistetodennäköisyyttä ja sen 

kertymäfunktiota. Seuraavaksi käymme läpi niiden takana olevat oletukset. 
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Kuva 5 Termien g(c) ja G(p) jakaumat, kun jakauman keskiarvoksi oletetaan 5 ja keskihajonnaksi 2 

Termit 𝑔(𝑐) ja 𝐺(𝑝) kuvaavat talouden toimijoita. Näiden termien jakaumaa kuvaa 

Error! Reference source not found.. 𝑔(𝑐) kuvaa sitä marginaalista määrää toimijoita, 

jotka veron noustessa vain hieman, ovat siirtymässä kierrättämään. Oletamme tässä 

𝑔(𝑐):n olevan normaalijakautunut. 𝐺(𝑝) kuvaa kierrättävien toimijoiden määrää. 𝐺(𝑝) 

on siis 𝑔(𝑐):n kertymäfunktio. Siirryttäessä taulukon x-akselilla oikealle, siirrytään kohti 

tilannetta, jossa kaikki toimijat toimivat kiertotaloudessa. Mallin mukaan siis 𝑔(𝑐) = 0, 

kun 𝑐 = −∞, ja 𝐺(𝑝) = 1, kun 𝑐 = ∞. 

Taulukon oikeassa reunassa, kun yksikkökustannus 𝑐 = 10, on 𝑔(𝑐) = 0,009 ja 𝐺(𝑝) =

0,994. Tutkimuksen oletusten mukaisesti yksikkökustannus siis vaihtelee välillä [0,10]. 

Tällöin myös vero vaihtelee samalla välillä. Yksikkökustannuksen ollessa maksimissaan, 

taloudessa ei ole lähes ollenkaan kiertotaloudessa toimimattomia toimijoita. Taloudessa 

ei tällöin myöskään ole lähes ollenkaan neitseellisten materiaalien käyttöä. Jatkossa 

tarkastelemme mallin funktion kehitystä seuraamalla verotason muutosta. Verotaso 

ilmaistaan jatkossa prosenttiosuuksina sen maksimitasosta 10. Verotaso siis vaihtelee 

välillä [0 − 100 %]. 

Edellä mainitut termit 𝑔(𝑐) ja 𝐺(𝑝) on normalisoitu niin, että keskiarvo on 5 ja 

keskihajonta on 2. Saatavilla oleva data ei mahdollista näiden oletuksien testaamista 

oikeaa dataa vasten. Tutkimuksessa tarkastellaankin tästä syystä, kuinka 

optimipolitiikka muuttuu eri oletusten vallitessa erilaisten skenaarioiden avulla. 
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3.3.3 Hyvinvointifunktion termit 

Seuraavaksi tarkastelemme yhteiskunnan hyvinvointifunktion termejä (Kaava 1) termi 

kerrallaan. 

Termi -∫ 𝑐𝑔(𝑐)𝑑𝑐
𝑝

−∞
 on kustannukset integroituna kierrätettävän materiaalin yli. Termi 

𝐷(1 − 𝐺(𝑝)) on materiaalinkäytöstä aiheutuva haitta, jossa 𝐷 on vakio rajahaitta. 

Viimeinen termi 𝐿𝑝(1 − 𝐺(𝑝)) on verotulojen yhteiskunnallinen arvo. Tämä on 

päättäjän motivaatio saada toimijat käyttämään myös kierrättämätöntä materiaalia 

saadakseen verotuloja. Termi kuvaa kerättyjen verotulojen yhteiskunnallista hyötyä.  

3.3.4 Hyvinvointifunktion maksimointi 

Yhteiskunnallinen päättäjä pyrkii maksimoimaan yhteiskunnallista hyvinvointia. 

Seuraavaksi tarkastellaan hyvinvointifunktion ensimmäisen kertoluvun sääntöjä (Kaava 

2). 

Kaava 2 Yhteiskunnan hyvinvointifunktion ensimmäisen kertoluvun säännöt. 

𝑑𝑊

𝑑𝑝
= −𝑝𝑔(𝑝) + 𝐷𝑔(𝑝) + 𝐿(1 − 𝐺(𝑝)) − 𝐿𝑝𝑔(𝑝) = 0 

Tässä  
𝑑𝐺(𝑝)

𝑑𝑝
= 𝑔(𝑝), sillä kertymäfunktion derivaatta on pistetodennäköisyysfunktio. 

Päättäjä pyrkii maksimoimaan yhteiskunnallista hyvinvointia. Funktion maksimi 

saavutetaan sen derivaatan nollakohdassa. 

Tarkastellaan hyvinvointifunktion muutoksia termi kerrallaan, kun veroa nostetaan 

hieman. 

Termi −𝑝𝑔(𝑝) kuvaa yhteiskunnalle aiheutuvaa kustannusta, joka syntyy kun 𝑔(𝑝) 

määrä toimijoita alkavat kierrättämään veron noustessa. Kustannus muodostuu 

menetetyistä verotuloista. 

Veron noustessa kiertomateriaalien käyttö lisääntyy. Termi 𝐷𝑔(𝑝) kuvaa lisääntyneestä 

kiertomateriaalien käytöstä aiheutuvaa kokonaishyötyä.  

Valtio kerää lisää verotuloja toimijoilta 1 − 𝐺(𝑝), eli toimijoilta, jotka eivät ole vielä 

kiertotaloudessa. Termi 𝐿(1 − 𝐺(𝑝)) kuvaa kerättyjen verotulojen yhteiskunnallista 

arvoa. 
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Verotuksen noustessa yhä useampi toimija siirtyy kiertotalouteen, eikä täten enää joudu 

maksamaan veroa. Termi −𝐿𝑝𝑔(𝑝) kuvaa tästä yhteiskunnalle johtuvaa verotulojen 

vähenemistä. 

3.4 Hyvinvointifunktion toiminta eri skenaarioissa 

Käsitellään seuraavaksi neljä eri skenaariota optimipolitiikalle: 

1) Julkisten varojen marginaalikustannus on suuri, eli julkinen raha on arvokasta, 

𝐿 = 1,5 

2) Julkisella rahalla ei ole yhteiskunnallista kustannusta, 𝐿 = 0 

3) Tilanne, jossa on optimaalista siirtyä lähes täysin kiertotalouteen, 𝐷 = 16,8 

4) Tilanne, jossa kierrätyksestä ei ole muuta hyötyä kuin julkisten varojen keräys, 

𝐷 = 0 

Skenaarioiden avulla voimme tarkastella funktion toimintaa eri tilanteissa. 
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3.4.1 Lähtötilanne 

Tarkastellaan ensin tilannetta lähtötilanteessa, jossa termit 𝐿 ja 𝐷 saavat perusarvonsa. 

Vertaan myöhemmin lähtötilannetta eri skenaarioihin. Oletetaan, että 

normaalitilanteessa rajahyöty 𝐷 = 1 ja julkisten varojen marginaalikustannus 𝐿 = 0,73. 

Julkisten varojen marginaalikustannus on lähtötilanteessa Euroopan maiden keskiarvo 

(Barrios et al., 2013).  

Tarkastellaan funktion toimintaa skenaarioissa neljän kuvaajan avulla. Ensimmäisessä 

kuvaajassa seurataan kuinka hyvinvointifunktion eri termit reagoivat, kun siirrytään 

kohti kiertotaloutta. Kun siirrymme kuvaajassa oikealle, siirrymme kohti täyttä 

kiertotaloutta. Oikealle siirtyessä myös yksikkökustannukset kasvavat, samoin kuin 

verotaso (optimissa 𝑐 = 𝑝). Yhtälön (Kaava 2) mukaisesti hyvinvointifunktion maksimi 

saavutetaan, kun termien yhteenlaskettu summa on 0. Tällöin hyvinvointifunktion 

derivaatta on nollakohdassa.  
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Kuva 6a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys vakiomuodossa ja monotonisina lähtötilanteessa 

Kuva 6a kuvaa hyvinvointifunktion termien kehitystä lähtötilanteessa. 

Hyvinvointifunktio saavuttaa maksimiarvonsa kohdassa, jossa SUM-termi eli kaikkien 

termien summa saa arvon 0. Lähtötilanteessa tavoitetila saavutetaan siis, kun veron 

optimaalinen taso on 32 % sen maksimista. Taulukosta näemme myös kuinka eri termit 

reagoivat verotason kasvuun. Taulukosta käy ilmi, kuinka hyvinvointifunktio 

-20

-10

0

10

20

30

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H
yv

in
vo

in
ti

Vero

b) Termien kehitys monotonisina

-p D (L(1-G(p)))/g(p) -Lp SUM

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H
yv

in
vo

in
ti

Vero

a) Termien kehitys vakiomuodossa

-pg(p) Dg(p) L(1-G(p)) -Lpg(p) SUM



 

 

 
19 

tasapainottuu verotason muuttuessa. Verotulojen yhteiskunnallista arvoa kuvaava 

termi 𝐿(1 − 𝐺(𝑝)) saa maksimiarvonsa, kun verotaso on nollassa. Verotason noustessa 

verotulojen yhteiskunnallinen arvo alkaa laskea, kun kiertotalouteen siirtyneiden 

toimijoiden määrä 𝐺(𝑝) kasvaa. Verotulojen yhteiskunnallinen arvo lähestyy nollaa 

verotason kasvaessa maksimiarvoonsa. Kiertotalouteen siirtyvien toimijoiden 

aiheuttama rajahyöty 𝐷𝑔(𝑝), menetettyjen verotulojen termi −𝑝𝑔(𝑝) ja menetettyjen 

verotulojen yhteiskunnallista arvoa kuvaava termi −𝐿𝑝𝑔(𝑝) saavuttavat kaikki 

maksiminsa verotason ollessa noin puolessa välissä maksimiarvoaan. Termit lähtevät 

liikkeelle lähes nollasta verotason ollessa minimissään ja lähestyvät jälleen nollaa 

verotason lähestyessä maksimiaan. 

Termien kehitystä voimme seurata paremmin muuntamalla ne monotonisiksi, jakamalla 

kaikki termit toimijoiden todennäköisyysfunktiolla 𝑔(𝑝) (Kuva 6b). Kuvaajasta käy ilmi, 

kuinka toimijoiden todennäköisyysfunktio vaikuttaa termien kehitykseen. Nyt termit 

eivät lähesty nollaa verotason lähestyessä maksimiaan, paitsi verotulojen 

yhteiskunnallinen arvo. Huomaamme kuvasta, että veromenetys -𝑝 ja tästä aiheutuva 

yhteiskunnallinen kustannus −𝐿𝑝 kasvavat siirryttäessä kohti täyttä kiertotaloutta. Eli 

kiertotalouteen siirryttäessä verotulot vähenevät jatkuvasti. kerättyjen verotulojen 

yhteiskunnallinen arvo (𝐿(1 − 𝑔(𝑝)))/𝑔(𝑝) lähestyy myös nollaa. Rajahaitta 𝐷 pysyy 

vakiona asetetulla tasolla. 

 

Kuva 7 Verokertymä lähtötilanteen optimaalisella verotasolla 

Kuva 7 näyttää kuinka suuri on verokertymä optimikohdan verotasolla, ja kuinka 

verokertymä muuttuu verotason kasvaessa kohti maksimiaan. Verokertymä muodostuu 
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kaavan (Kaava 3) mukaisesti kertomalla verolla 𝑝 kiertotaloudessa toimimattomien 

toimijoiden osuudella 1 − 𝐺(𝑝). 

Kaava 3 Verokertymän laskentakaava 

𝑝(1 − 𝐺(𝑝)) 

Lähtötilanteen oletuksilla verokertymä asettuu hieman sen maksimitason alle. 

Verokertymän taso on nyt n. 94,4 % sen maksimiarvosta. Mikäli verotaso nousisi hieman 

tästä pisteestä, kasvaisi verokertymä kohti maksimiaan. Verotason noustessa yli 40 % 

maksimiarvostaan, alkaisi verokertymä laskea. Verotason lähestyessä maksimiaan 

lähestyy verokertymä nollaa, sillä tällöin taloudessa ei enää ole lähes ollenkaan 

toimijoita, jotka maksaisivat veroa. 

 

Kuva 8 Kiertotaloustoimijoiden osuus kaikista toimijoista lähtötilanteen optimitasolla 

Kuva 8 näyttää optimitilanteen kiertotaloustason, eli kuinka iso osa toimijoista 

optimitilanteen verotasolla toimivat kiertotaloudessa. Kuvaajasta näemme myös 

kiertotaloustoimijoiden osuuden kehityksen verotason noustessa. Lähtötilanteen 

oletuksilla kiertotaloudessa toimii n. 18,4 % toimijoista. Toisin kuin verokertymän 

tapauksessa, nousee kiertotaloustoimijoiden osuus aina verotason noustessa. 

Kiertotaloustoimijoiden osuus kasvaa nopeimmin verotason ollessa n. puolessa välissä 

maksimiarvoaan.  
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3.4.2 Skenaario 1 – Julkisten varojen marginaalikustannus on suuri, eli julkinen raha 

on arvokasta 

Kun julkinen raha on arvokasta, saa julkisten varojen marginaalikustannus 𝐿 suuren 

arvon. Tässä skenaariossa oletamme julkisen rahan olevan arvokasta, kun 𝐿 = 1,41. 

Tämä tilanne voisi olla esimerkiksi maassa, jonka tuloista iso osa olisi verotulojen 

keruusta aiheutuvaa, eikä maalla olisi muita isoja tulonlähteitä. Tässä skenaariossa 

julkisten varojen marginaalikustannuksena käytetään Ranskan arvoa, sillä se on 

Euroopan suurin (Barrios et al., 2013). Rajahaitta 𝐷 pysyy alkuperäisessä arvossaan 1. 

 

Kuva 9a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys vakiomuodossa ja monotonisina ensimmäisessä skenaariossa 
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Näemme kuvista (Kuva 9a, b) termien käyttäytymisen ensimmäisessä skenaariossa. 

Hyvinvointifunktion termit käyttäytyvät tässä skenaariossa hyvin samalla tavalla kuin 

lähtötilanteessa. Julkisten varojen marginaalikustannuksen noustessa verotulojen ja 

menetettyjen verotulojen yhteiskunnallista arvoa kuvaavien termien arvot vaihtelevat 

suuremmalla välillä kuin lähtötilanteessa. Hyvinvointifunktion maksimi saavutetaan nyt 

hieman korkeammalla. Tässä skenaariossa optimiverotaso on n. 3 prosenttiyksikköä 

korkeammalla kuin lähtötilanteessa, ollen nyt n. 35 %. Optimiverotaso siis nousee 

hieman, kun julkisten varojen marginaalikustannus kasvaa.  

 

Kuva 10 Verokertymä ensimmäisen skenaarion optimaalisella verotasolla 

Kuva 10 näyttää verokertymän tason ensimmäisen skenaarion optimaalisella verotasolla 

35 %. Näemme verokertymän kasvavan lähtötilanteesta ja sen olevan edelleen 

lähempänä maksimiarvoaan. Verokertymän taso on nyt n. 97,9 %. Arvokkaampi julkinen 

raha aiheuttaa siis sen, että yhteiskunnan optimi liikkuu lähemmäs verokertymän 

maksimia. 
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Kuva 11 Kiertotaloustoimijoiden osuus kaikista toimijoista ensimmäisen skenaarion optimitasolla 

Kuva 11 näyttää kiertotaloustoimijoiden osuuden kaikista toimijoista ensimmäisen 

skenaarion optimaalisella verotasolla. Julkisen rahan arvon kasvun aiheuttama 

verotason nousu kasvattaa myös kiertotaloustoimijoiden osuutta. 

Kiertotaloustoimijoiden osuus on nyt n. 22,7 %. Kiertotaloustoimijoiden osuus kasvaa 

hieman enemmän verrattuna lähtötilanteeseen, kuin verokertymän määrä. 
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3.4.3 Skenaario 2 – Julkisella rahalla ei ole yhteiskunnallista kustannusta 

Kun julkisella rahalla ei ole yhteiskunnallista kustannusta, saa julkisten varojen 

marginaalikustannus L arvoksi 0. Kun 𝐿 = 0, niin 𝑝 = 𝐷 eli optimiverotaso on rajahaittaa 

vastaavalla tasolla. Kiertotaloustoimijoiden määrä ei vaikuta tällöin yhteiskunnan 

hyötyyn. Kuvatun kaltainen skenaario voisi olla valtiossa, joka saa ison osan tuloistaan 

muualta kuin ansiotuloverotuksesta. Tällainen tilanne on esimerkiksi Norjassa, jossa iso 

osa tuloista tulee Norjan öljyrahastosta (Holtsmark, 2015). Norja itse laskee julkisten 

varojen marginaalikustannuksekseen 0,2 (Holtsmark, 2015). Tässä tutkimuksessa 

käytämme kuitenkin vielä matalampaa tasoa 0, jotta näemme, kuinka funktio käyttäytyy 

ääritapauksessa. Rajahaitta 𝐷 pysyy alkuperäisessä arvossaan 1.  

 

Kuva 12a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys vakiomuodossa ja monotonisina toisessa skenaariossa 
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Tässä skenaariossa termien kehitys muuttuu hieman (Kuva 12a). Menetettyjen 

verotulojen termillä −𝑝𝑔(𝑝) on nyt suurin vaikutus hyvinvointifunktion summaan. 

Menetettyjen verotulojen termin ohella vain rajahyötyä kuvaava termi 𝐷𝑔(𝑝) vaikuttaa 

nyt yhteiskunnan hyvinvointiin. Julkisten varojen yhteiskunnallisen arvon ollessa 0 (𝐿 =

0) menevät termit 
𝐿(1−𝐺(𝑝))

𝑔(𝑝)
, eli kerättyjen verotulojen yhteiskunnallinen arvo ja 

−𝐿𝑝𝑔(𝑝), eli menetettyjen verotulojen yhteiskunnallinen arvo nollaan.  

Monotonisiksi muutettuna termien kehitys näkyy tässä skenaariossa helpommin (Kuva 

12b). Kuvasta huomaamme optimaalisen verotason asettuvan nyt huomattavasti 

alemmalle tasolle kuin aiemmissa skenaarioissa, ollen nyt n. 10 % maksimiverotasosta. 

 

Kuva 13 Verokertymä toisen skenaarion optimaalisella verotasolla 

Kuva 13 Näyttää verokertymän tason toisen skenaarion optimaalisella verotasolla. 

Optimaalisen verotason lasku aiheuttaa nyt sen, että verokertymä on huomattavasti 

pienempi kuin aiemmissa skenaarioissa. Verokertymän taso on nyt n. 35,3 % sen 

maksimitasosta. 
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Kuva 14 Kiertotaloustoimijoiden osuus kaikista toimijoista toisen skenaarion optimitasolla 

Kuva 14 näyttää kiertotaloustoimijoiden osuuden kaikista toimijoista toisen skenaarion 

optimaalisella verotasolla. Optimaalisen verotason laskiessa myös 

kiertotaloustoimijoiden osuus on nyt huomattavasti pienempi kuin aiemmissa 

skenaarioissa, ollen n. 2,3 %. Pieni verotason nousu ei tässä skenaariossa nostaisi 

kiertotaloustoimijoiden osuutta suuresti, mutta verokertymä nousisi jo pienestä 

verotason noususta kohtuullisesti. 
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3.4.4 Skenaario 3 – Optimi on täysi kiertotalous 

Tilanne, jolloin on optimaalista siirtyä 100% kierrätykseen saavutetaan, kun verotaso 𝑝 

on yhtä suuri kuin yksikkökustannuksen 𝑐 korkein tyyppi, eli jolloin 𝐺(𝑝) = 1. Tämä 

tilanne voidaan saavuttaa, kun neitseellisten materiaalien käytöstä aiheutuva rajahaitta 

saa suuren arvon. Tutkimuksessa käytettyjen oletusten tapauksessa yhteiskunnallisen 

hyvinvoinnin maksimi saavutetaan täyden kiertotalouden kohdalla, kun rajahaitta 𝐷 =

16,8. Julkisten varojen marginaalikustannus 𝐿 on tässä skenaariossa lähtötilanteen 

arvossaan 0,73. 

 

Kuva 15a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys vakiomuodossa ja monotonisina kolmannessa skenaariossa 
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Kolmannessa skenaariossa huomaamme korkean rajahaitan aiheuttavan suurta 

vaihtelua termeissä 𝐷𝑔(𝑝) ja 𝑆𝑈𝑀 (Kuva 15a). Verotulojen ja menetettyjen verotulojen 

yhteiskunnallisia arvoja kuvaavien termien arvot vaihtelevat samoilla väleillä, kuin 

lähtötilanteessa. 

Monotonisiksi muunnettuina huomaamme termien toimivan hyvin samalla tavalla kuin 

lähtötilanteessa (Kuva 15b). Kuvasta näemme termien summan lähestyvän nollaa 

verotason saavuttaessa maksimiarvonsa, eli lähes täydessä kiertotaloudessa. 

 

Kuva 16 Verokertymä kolmannen skenaarion optimaalisella verotasolla 

Kuva 16 näyttää verokertymän tason kolmannen skenaarion optimaalisella verotasolla. 

Verokertymä lähestyy nollaa, kun talous siirtyy kohti täyttä kiertotaloutta ja kun vero 

kasvaa kohti maksimiarvoaan. Verotason saavuttaessa maksimiarvonsa, taloudessa on 

vain hyvin vähän toimijoita, jotka maksaisivat veroa. Verokertymä on siis hyvin pieni, 

vaikka verotaso onkin maksimiarvossaan. Verokertymä on kolmannen skenaarion 

tapauksessa lähes nolla, ollen n. 2,2 % maksimitasostaan. 
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Kuva 17 Kiertotaloustoimijoiden osuus kaikista toimijoista kolmannen skenaarion optimitasolla 

Kuva 17 näyttää kiertotaloustoimijoiden osuuden kolmannen skenaarion optimaalisella 

verotasolla. Näemme kuvasta, että lähes kaikki toimijat toimivat nyt kiertotaloudessa. 

Kiertotaloustoimijoiden osuus on kolmannen skenaarion tapauksessa lähes 

maksimissaan, saaden arvon 99,4 %. 
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3.4.5 Skenaario 4 – Kiertotaloudella on vain rahallista hyötyä 

Kierrätyksestä ei ole muuta kuin rahallista hyötyä, kun rajahyöty 𝐷 = 0. Tässä 

skenaarioissa kuvitellaan, että kiertotalouteen siirtymisellä ei saavuteta ympäristöllisiä 

tai yhteisöllisiä hyötyjä, vaan ainoastaan rahallisia. Julkisten varojen 

marginaalikustannus 𝐿 on tässä skenaariossa lähtötilanteen arvossaan 0,73. 

 

Kuva 18a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys vakiomuodossa ja monotonisina neljännessä skenaariossa 
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Kun 𝐷 = 0 termi 𝐷𝑔(𝑝) saa myös arvon 0. Yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavat siis 

ainoastaan kerättyjen verotulojen ja menetettyjen verotulojen yhteiskunnallista arvoa, 

sekä menetettyjen verotulojen arvoa kuvaavat termit. Näiden termien arvot vaihtelevat 

samalla välillä kuin lähtötilanteessakin. Optimaalinen verotaso löytyy nyt n. kohdasta 30 

% (Kuva 18a), eli se on hieman pienempi kuin lähtötilanteessa. Rajahaitan poistuminen 

siis laskee optimaalista verotasoa vain hieman. Mikäli rajahaitan arvo 𝐷 olisi 

lähtötilanteessa suurempi, olisi tämän skenaarion optimiverotaso myös huomattavasti 

eri kohdassa lähtötilanteeseen nähden. 

Myöskään monotonisiksi muunnettuina (Kuva 18b) termien kehityksessä ei näy suuria 

eroavaisuuksia lähtötilanteeseen nähden.  

 

Kuva 19 Verokertymä neljännen skenaarion optimaalisella verotasolla 

Kuva 19 näyttää neljännen skenaarion optimaalisella verotasolla saavutettavan 

verokertymän tason. Verokertymä on nyt hieman alemmalla tasolla kuin 

lähtötilanteessa, ollen n. 91,3 % maksimitasostaan. Rajahaitan poistuminen ei vaikuta 

suuresti verokertymän tasoon.  
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Kuva 20 Kiertotaloustoimijoiden osuus kaikista toimijoista neljännen skenaarion optimitasolla 

Kuva 20 näyttää neljännen skenaarion optimaalisella verotasolla saavutettavan 

kiertotaloustoimijoiden osuuden taloudessa. Myös kiertotaloustoimijoiden osuus on nyt 

hieman matalampi kuin lähtötilanteessa, ollen n. 15,9%. Rajahaitan poistumisesta 

johtuva verotason lasku vaikuttaa hieman verokertymä enemmän 

kiertotaloustoimijoiden osuuteen.  
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3.4.6 Yhteenveto eri skenaarioista 

Taulukko 2 Yhteenveto eri skenaarioiden optimitilanteista 

Skenaario Verotason osuus 
maksimista  

Verokertymän 
osuus maksimista 

Kiertotaloustoimijoiden 
osuus 

Lähtötilanne 32 % 94,4 % 18,4% 

Skenaario 1 35 % 97,9 % 22,7 % 

Skenaario 2 10 % 35,3 % 2,3 % 

Skenaario 3 100 % 2,2 % 99,4 % 

Skenaario 4 30 % 91,3 % 15,9 % 

 

Taulukon (Taulukko 2) avulla voimme vertailla eri skenaarioiden olettamuksien 

vaikutuksia verotasoon, verokertymään ja kiertotalouden tasoon. Käyn ensin läpi eri 

skenaarioiden vaikutuksen optimaalisiin verotasoihin. 

Lähtötilanteessa rajahaitta 𝐷 sai arvon 1 ja julkisten varojen marginaalikustannus 𝐿 

arvon 0,73. Näillä oletuksilla verotaso asettui kohdalle 32 % sen maksimitasosta. 

Ensimmäisessä skenaariossa oletettiin julkisen rahan olevan arvokasta. Tällöin rajahaitta 

pysyi lähtötilanteen tasolla 1. Julkisten varojen marginaalikustannus sai nyt arvoksi 1,41. 

Julkisen rahan ollessa arvokasta nousi optimaalinen verotaso n. 3 prosenttiyksikköä, 

asettuen tasolle n. 35 %.  

Toisessa skenaariossa ajateltiin, että julkisilla varoilla ei ole yhteiskunnallista 

kustannusta. Tällöin julkisten varojen marginaalikustannus sai arvokseen 0. Rajahaitta 

pysyi edelleen lähtötilanteen tasolla 1. Julkisten varojen yhteiskunnallisten 

kustannusten laskiessa nollaan asettui verotaso optimaalisessa tilanteessa 

huomattavasti lähtötilannetta alemmalle tasolle 10 %.  

Kolmannessa skenaariossa tarkasteltiin tilannetta, jossa täysi kiertotalous olisi 

optimaalinen yhteiskunnan kannalta. Julkisten varojen marginaalikustannus sai 

lähtötilanteen arvon 0,73. Kolmannen skenaarion tilanne saavutetaan, kun 



 

 

 
34 

neitseellisten materiaalien käytöstä aiheutuva rajahaitta saa arvokseen n. 16,8. 

Rajahaitta oli siis kolmannessa skenaariossa huomattavasti suuremmalla tasolla kuin 

lähtötilanteessa. Rajahaitan nousu siirsi optimaalisen verotason sen maksimiin, saaden 

arvon 100 %. 

Neljännessä skenaariossa kiertotaloudella ei katsottu olevan muita hyötyjä 

yhteiskunnalle kuin siihen ohjaavasta verotuksesta saatu rahallinen arvo. Julkisten 

varojen marginaalikustannus sai edelleen saman arvon kuin lähtötilanteessa, eli arvon 

0,73. Rajahaitan arvoksi tässä skenaariossa asetettiin 0. Matala rajahaitta alensi 

optimaalisen veron tasoa vain hieman verrattuna lähtötilanteeseen. Verotaso asettui 

neljännessä skenaariossa tasolle 30 % maksimitasostaan. Rajahaitan pieni muutos ei siis 

vaikuta suuresti optimaaliseen verotasoon.  

 

Kuva 21 Verokertymä eri verotasoilla ja kohta, jossa verokertymä saavuttaa maksimiarvonsa 

Seuraavaksi käsittelen taulukossa (Taulukko 2) esitetyt verokertymien tasot eri 

skenaarioissa. Kuva 21 esittää verokertymän kehityksen eri verotasoilla. Veron ollessa 

maksimiarvossaan on taloudessa täysi kiertotalous. Veron lähestyessä maksimiaan 

lähestyy verokertymä kuvan mukaisesti nollaa. Verokertymä saavuttaa maksimiarvonsa 

tämän tutkimuksen oletuksilla veron ollessa 40 % maksimistaan. Lähtötilanteessa 

optimaalinen verotaso on n. 32 %. Tällöin verokertymä saa arvokseen n. 94,4 % 

maksimistaan. 
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Ensimmäisessä skenaariossa verotaso nousi n. 3 prosenttiyksikköä tasolle 35 % julkisen 

rahan arvon noustessa. Verotason nousu toi verokertymän lähemmäksi maksimiarvoaan 

tasolle 97,9 %. 

Toisessa skenaariossa julkisten varojen arvon laskiessa nollaan tippui myös optimaalinen 

verotaso 10 %:iin. Verotason lasku laski verokertymän arvoa, sen ollessa nyt n. 35,3 %. 

Kolmannessa skenaariossa rajahaitta nousi huomattavasti suurempaan arvoon, nostaen 

verotason sen maksimiin. Verotason noustessa maksimiinsa lähestyy verokertymä 

nollaa. Kolmannen skenaarion tapauksessa, kun verotaso saa maksimiarvonsa, 

verokertymä saa arvokseen 2,2 % maksimistaan.  

Neljännessä skenaariossa rajahaitta laski nollaan. Tämä laski verotason arvoon 30 %. 

Verotason laski siis lähtötilanteesta vain hieman. Neljännen skenaarion verotaso asetti 

verokertymän arvoon 91,3 %. Myös verokertymä siis laski vain hieman lähtötilanteesta.  

 

Kuva 22 Kiertotaloustoimijoiden osuuden kehitys ja verokertymän maksimipisteessä 

Kuva 22 näyttää kiertotaloustoimijoiden osuuden kehityksen veron noustessa 

maksimiinsa. Veron ollessa maksimissaan toimii kaikki toimijat kiertotaloudessa. Edellä 

esitellyn kuvan (Kuva 21) perusteella verokertymän maksimitaso saavutetaan 

verotasolla 4. Tällä verotasolla kiertotaloustoimijoiden osuus on n. 30,9 %. Seuraavaksi 

käsittelemme eri skenaarioiden vaikutukset kiertotaloustoimijoiden osuuteen, jotka on 
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kuvattu aiemmassa taulukossa (Taulukko 2). Lähtötilanteen verotasolla 32 % 

kiertotaloustoimijoiden osuus taloudesta on n. 18,4 %. 

Ensimmäisessä skenaariossa verotaso nousi arvoon 35 %. Verotason nousu kasvatti 

kiertotaloustoimijoiden osuuden arvoon 22,7 %. 

Toisessa skenaariossa verotaso laski arvoon 10 %. Verotason lasku laski 

kiertotaloustoimijoiden osuutta huomattavasti. Toisessa skenaariossa talouden 

toimijoista vain 2,3 % toimii kiertotaloudessa. 

Kolmannessa skenaariossa optimaalinen tilanne saavutetaan lähes täydessä 

kiertotaloudessa. Siirryttäessä kohti täyttä kiertotaloutta lähestyy verotaso maksimiaan. 

Verotaso on kolmannessa skenaariossa maksimitasollaan, kiertotaloustoimijoiden 

osuus on 99,4 %. 

Neljännessä skenaariossa verotaso laskee hieman lähtötilannetta alemmalle tasolle, 

ollen n. 30 %. Myös kiertotaloustoimijoiden osuus laskee vain hieman lähtötilanteesta. 

Neljännen skenaarion optimaalisella verotasolla kiertotaloustoimijoiden osuus on 15,9 

%.  
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4. Eri maiden kiertotalousstrategiat 

Tässä kappaleessa tarkistelen edellä käytyä teoriaan pohjautuvaa mallia kahden maan 

tapauksissa. Tutkittavat maat ovat Suomi ja Hollanti. Tarkastelen maiden nykytilaan 

kiertotalouden suhteen, sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tulevaisuuden tarkastelu 

pohjautuu maiden asettamiin tavoitteisiin kiertotalouden suhteen. Tutkin maiden 

mahdollisuuksia ohjaavan verotuksen käyttämiseen julkisten varojen keräämiseen sekä 

nykytilassa, että tulevaisuudessa. 

4.1 Kiertotalouteen ohjaaminen verotuksen avulla 

Tavoitteenani on tutkia kuinka suuria verokertymiä maiden olisi mahdollista kerätä 

kiertotalouden nykytilassa ja tulevaisuudessa, mikäli maat saavuttavat asettamansa 

kiertotaloustavoitteensa. Tutkin, onko mailla mahdollisuus kasvattaa verokertymäänsä, 

jos ne saavuttavat asettamansa kiertotaloustavoitteet. Samalla tutkin myös, kuinka 

verotason muutokset vaikuttavat kiertotaloustoimijoiden osuuteen kummassakin 

maassa. Mallin sovittaminen maiden tapauksiin sisältää paljon oletuksia. Kiertotalouden 

tasoa eri maissa ei vielä mitata kovin kattavasti, joten tutkimus täytyy toteuttaa 

oletuksien pohjalta. 

4.2 Kiertotalouden nykytilanne ja maiden tavoitteet 

Kiertotalous nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisuna ohjattaessa taloutta 

ympäristöystävällisemmäksi. Sekä Suomi, että Hollanti tähtäävät vauhdittamaan 

siirtymistä kohti kiertotaloutta tulevina vuosina (Valtioneuvosto, 2019a; Government of 

the Netherlands, 2020). Hyödynnämme tutkimuksessa Eurostatin kiertotalousmittareita 

(Eurostat, 2018b). Näissä ei kuitenkaan erikseen mitata kiertotalouden osuutta eri 

maissa. Tämän takia joudumme käyttämään muuta indikaattoria kuvaamaan 

kiertotaloustoimijoiden osuutta. Päädyin tutkmuksessa hyödyntämään Eurostatin 

kehittämää Circular Material Use Rate (CMU) -indikaattoria (Eurostat, 2018c), josta on 

saatavilla hyvin tietoja eri maille. CMU kuvaa kuinka iso osa käytetystä materiaalista on 

kierrätettyä materiaalia. Tätä prosenttiosuutta hyödynnän tutkimuksessa kuvaamaan 

kiertotaloustoimijoiden osuutta. Tutkin ensin maiden nykytilannetta kiertotalouden 

suhteen. 
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Kuva 23 Circular Material Use Rate Suomessa, Hollannissa ja EU-keskiarvo vuosilta 2010-2017 (Eurostat, 2018c) 

Kuva 23 kuvaa Circular Material Use Rate -indikaattorin kehitystä Suomessa ja 

Hollannissa vuosina 2010 – 2017. Taulukossa näkyy myös EU-keskiarvo indikaattorille. 

Suomi on viime vuosina ollut selvästi alle EU:n keskiarvon, Hollannin ollessa reilusti sen 

yli. Huomamme Suomen tason lähteneen laskuun vuodesta 2012 eteenpäin, tätä ennen 

indikaattorissa on ollut hieman kasvua. Vuonna 2017 indikaattori on laskenut tasolle 2,2 

%. Hollannissa CMU on pysynyt tasaisempana. Vuodesta 2015 eteenpäin on 

havaittavissa pientä kasvua indikaattorin tasossa. Vuonna 2017 indikaattori on 

asettunut tasolle 29,9 %. EU-keskiarvo on pysynyt hyvin vakaana tasolla 11 – 12 %, 

asettuen vuonna 2017 tasolle 11,7 %. 

Sekä Suomi, että Hollanti on asettanut tavoitteita kiertotaloudelleen. Suomen 

kiertotaloustavoitteet on kirjattu hallitusohjelmaan (Valtioneuvosto, 2019b). Suomi ei 

ole tavoitteissaan asettanut tarkkoja tavoitetasoja kiertotaloudelleen (Valtioneuvosto, 

2019a). Tavoitteisiin on kuitenkin kirjattu, että Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä 

kiertotaloudessa. Koska Suomi ei ole tavoitteissaan asettanut tarkkoja tavoitteita 

kiertotaloudelle, käytetään Suomen tavoitteena EU:n asettamaa tavoitetta. EU pyrkii 
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tuplaamaan Circular Material Use Rate -arvonsa (EU Komissio, 2020). Suomen 

tavoitteeksi muodostuu siis 23,4 %, sillä EU-keskiarvo vuonna 2017 oli 11,7 %. 

Hollanti on asettanut Suomea konkreettisempia kiertotaloustavoitteita (Government of 

the Netherlands, 2020). Hollanti on asettanut tavoitteekseen olla täydessä 

kiertotaloudessa vuoteen 2050 mennessä ja olla 50 % kiertotaloudessa vuoteen 2030 

mennessä. Käytämme tässä tutkimuksessa Hollannin tavoitteena vuoden 2030 

tavoitetta 50 %. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) on yhteenveto maiden nykytilasta 

ja tavoitetilasta. 

Taulukko 3 Yhteenveto maiden nykytilasta ja tavoitetilasta 

Maa Nykytila Tavoite 

Suomi 2,2 % 23,4 % 

Hollanti 29,9 % 50 % 

 

4.3 Ohjaavan verotuksen mahdollistama verokertymä ja kiertotalouden taso 

nykytilassa 

Seuraavaksi käyn läpi maiden nykytilan ja tutkin, minkälainen verokertymä nykytilasta 

olisi kerättävissä, jos kiertotalouteen ohjaava vero päätettäisiin ottaa käyttöön. 

Tarkastelen myös maiden kiertotaloustoimijoiden osuutta. Tutkin, kuinka maiden 

nykytilat eroavat aiemmin esitellyn mallin tuottamasta laskennallisesta 

optimitilanteesta. Hyvinvointifunktio on sama kuin aiemmassa kappaleessa käytetty 

(Kaava 1). Rajahaitan suuruus on edelleen 1. Maille on kuitenkin käytetty omia julkisten 

varojen marginaalikustannuksia. Julkisten varojen marginaalikustannus on Suomessa 

0,61 ja Hollannissa 0,57 (Barrios et al., 2013). 
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4.3.1 Suomen nykytila 

 

Kuva 24a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys Suomessa 

Kuva 24a näyttää kuinka Suomen tilanteessa laskennallinen hyvinvointifunktio 

käyttäytyisi. Hyvinvointifunktion termien kehitys on samankaltaista kuin aiemmin 

esitetyissä skenaarioissa. Ainut muuttunut termi on nyt julkisten varojen 
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marginaalikustannus 𝐿, joka on saanut maata vastaavan arvon. Kuva 24b näyttää 

funktion termien kehityksen monotonisena. Suomen laskennallinen optimiverotaso 

saavutetaan, kun funktion termien summaa kuvaava termi 𝑆𝑈𝑀 leikkaa x-akselin ja saa 

arvon 0. Suomen laskennallinen optimiverotaso on n. 31 %. 

 

Kuva 25 Suomen nykyinen kiertotaloustoimijoiden osuus ja mahdollinen osuus optimitilanteessa 

Kuva 25 näyttää kuinka kiertotaloustoimijoiden osuus muuttuu verotason noustessa. 

Kuvassa on punaisella merkitty Suomen nykytilannetta kuvaava tilanne, jossa Suomen 

kiertotaloustoimijoiden osuus on n. 2,28 %. Jos Suomessa otettaisiin käyttöön 

kiertotalouteen ohjaava vero, tulisi verotason olla mallin mukaan n. 10 % 

maksimiverotasosta. 

Vihreällä on merkitty Suomen laskennallinen optimitaso. Huomaamme sen olevan 

hieman suurempi kuin Suomen nykytilanne. Suomen laskennallinen optimaalinen 

verotaso on 31 % veron maksimitasosta. Tällä verotasolla kiertotaloustoimijoiden osuus 

olisi n. 17,11 %. 
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Kuva 26 Suomen nykytilan laskennallinen verokertymä ja mahdollinen verokertymä optimitilanteessa 

Voimme käyttää edellä esiteltyjä verotasoja tarkkaillaksemme näiden verotasojen 

mahdollistamia verokertymiä Suomessa. Kuva 26 esittää verokertymän kehitystä eri 

verotasoilla. Punaisella on merkitty Suomen nykytilaa kuvaava taso ja vihreällä 

laskennallinen optimitaso. Nykytilassa kiertotalouteen ohjaava vero mahdollistaisi n. 

35,3 % verokertymän osuuden sen maksimitasosta. Suomen laskennallinen optimitila, 

eli kun verotaso olisikin 31 %, mahdollistaisi huomattavasti suuremman verokertymän 

n. 91,3 %.  
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4.3.2 Hollannin nykytila 

 

Kuva 27a, b Hyvinvointifunktion termien kehitys Hollannissa 

Kuva 27a näyttää kuinka Hollannin tilanteessa laskennallinen hyvinvointifunktio 

käyttäytyisi. Hyvinvointifunktion termien kehitys on samankaltaista kuin Suomenkin 

kohdalla. Ainut muuttunut termi on julkisten varojen marginaalikustannus 𝐿, joka on 
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Hollannin tapauksessa hieman pienempi kuin Suomen. Kuva 27b näyttää funktion 

termien kehityksen monotonisena. Hollannin laskennallinen optimiverotaso 

saavutetaan, kun funktion termien summaa kuvaava termi 𝑆𝑈𝑀 leikkaa x-akselin. 

Hollannin laskennallinen optimiverotaso on n. 31 %. Julkisten varojen 

marginaalikustannuksen pieni muutos ei vaikuta suuresti optimaaliseen verotasoon. 

 

Kuva 28 Hollannin kiertotaloustoimijoiden osuus nykytilassa ja optimitilanteessa 

Kuva 28 näyttää kuinka kiertotaloustoimijoiden osuus muuttuu verotason noustessa. 

Kuvassa on punaisella merkitty Hollannin nykytilannetta kuvaava tilanne, jossa 

kiertotaloustoimijoiden osuus on n. 29,9 %. Jos Hollannissa otettaisiin käyttöön 

kiertotalouteen ohjaava vero, tulisi verotason olla mallin mukaan n. 40 % sen 

maksimitasosta. 

Vihreällä on merkitty Hollannin laskennallinen optimitaso. Huomaamme sen olevan 

hieman pienempi kuin Hollannin nykytilanne. Hollannin laskennallinen optimaalinen 

verotaso on 31 %. Tällä verotasolla kiertotaloustoimijoiden osuus olisi n. 17,1 %. 
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Kuva 29 Hollannin laskennallinen verokertymä nykytilanteessa ja optimitilanteessa 

Voimme käyttää edellä esiteltyjä verotasoja tarkkaillaksemme näiden verotasojen 

mahdollistamia verokertymiä Hollannissa. Kuva 29 esittää verokertymän kehitystä eri 

verotasoilla. Punaisella on merkitty Hollannin nykytilaa kuvaava taso ja vihreällä 

laskennallinen optimitaso. Nykytilassa käyttöön otettu vero mahdollistaisi mallin 

mukaan maksimaalisen verokertymän. Hollannin laskennallinen optimitila, eli kun 

verotaso olisikin 31 % maksimitasostaan, mahdollistaisi hieman pienemmän 

verokertymän, sen ollen n. 91,3 %.  

4.4 Ohjaavan verotuksen mahdollistama verokertymä ja kiertotalouden taso 

tavoitetilassa 

Seuraavaksi tutkin, kuinka maiden asettamat tavoitteet kiertotaloudelleen vaikuttavat 

ohjaavan verotuksen mahdollistamiin verokertymiin ja kiertotaloustoimijoiden 

osuuteen. Tarkastelen ensin Suomen tilannetta, tämän jälkeen Hollannin ja lopulta teen 

yhteenvedon maiden tilanteista. 
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4.4.1 Suomen nyky- ja tavoitetila 

Tarkastelen ensin Suomen nyky- ja tavoitetilan eroavaisuuksia. 

 

Kuva 30 Kiertotalous toimijoiden osuus Suomessa nykytilassa ja tavoitteessa 

Kuva 30 näyttää kiertotaloustoimijoiden osuuden kehityksen veron noustessa. 

Punaisella on kuvattu Suomen nykytilan kiertotaloustoimijoiden osuus, vihreällä 

tavoitetilan. Nykytilassa kiertotaloustoimijoiden osuus on n. 2,3 %. Mikäli 

kiertotalouteen ohjaava verotus otettaisiin käyttöön ja toimijoiden osuuden haluttaisiin 

pysyvän samalla tasolla, tulisi veron asettua tasolle 10 %. Suomen 

kiertotaloustoimijoiden tavoitteeksi määriteltiin aiemmin 23,4 %. Tällä toimijoiden 

osuudella vero tulisi asettaa tasolle n. 35,5 %.  Tavoitetilan verotaso ei eroa paljoa 

Suomen laskennallisesta optimiverotasosta, joka oli aiemmin esitetyn mukaisesti 31 %. 
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Kuva 31 Verokertymän taso Suomen nykytilassa ja tavoitteessa 

Seuraavaksi tarkastelemme edellä todettujen verotasojen mahdollistamia 

verokertymiä. Suomen nykytilassa asetettavalle verotasolle muodostuisi 

verokertymäksi n. 35,3 %. Mikäli tavoitetilassa otettaisiin käyttöön ohjaava verotus 

käyttöön, muodostuisi verokertymäksi n. 96,2 %. Suomen tavoitetilassa verokertymä on 

hyvin lähellä sen maksimia. Mallin perusteella Suomi voisi siis saavuttaa tavoitteensa 

kiertotalouden suhteen, sekä samalla kerätä mahdollisesti enemmän verotuloja 

ohjaavan verotuksen avulla, kuin nykytilassa olisi mahdollista. Suomen tavoitetila olisi 

hyvin lähellä laskennallista optimitilaansa. Laskennallisessa optimissa verokertymän 

arvoksi tuli 91,3 %. 
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4.4.2 Hollannin nyky- ja tavoitetila 

Seuraavaksi tarkastelen Hollannin nykytilaa ja sen tavoitetilaa.  

 

Kuva 32 Kiertotaloustoimijoiden osuus Hollannissa nykytilassa ja tavoitteessa 

Kuva 32 näyttää kiertotaloustoimijoiden osuuden kehityksen veron noustessa. 

Punaisella on kuvattu Hollannin nykytilan kiertotaloustoimijoiden osuus, vihreällä 

tavoitetilan. Nykytilassa kiertotaloustoimijoiden osuus on n. 29,90 %. Mikäli 

kiertotalouteen ohjaava verotus otettaisiin käyttöön ja toimijoiden osuuden haluttaisiin 

pysyvän samalla tasolla, tulisi veron asettua tasolle 40 % maksimistaan. Hollanti on 

määritellyt kiertotaloustavoitteekseen 50 %. Tällä toimijoiden osuudella vero tulisi 

asettaa tasolle n. 50 % maksimistaan. Hollannin tavoitetila on kauempana 

laskennallisesta optimista, kuin Suomen tapauksessa. Hollannin nykytilassa 

kiertotaloustoimijoiden osuus oli jo suurempi kuin laskennallisessa optimissa, joten 

tavoitteen ollessa vielä suurempi, on tavoitetilan osuus nykytilaakin kauempana 

laskennallisesta optimista.  
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Kuva 33 Verokertymän taso Hollannissa nykytilassa ja tavoitteessa 

Seuraavaksi tarkastelemme edellä todettujen verotasojen mahdollistamia 

verokertymiä. Hollannin nykytilassa asetettavalle verotasolle muodostuisi 

verokertymäksi sen maksimiarvo. Mikäli tavoitetilassa otettaisiin käyttöön ohjaava 

verotus käyttöön, muodostuisi verokertymäksi n. 90,4 %. Hollannin tavoitetilassa 

verokertymä olisi siis mallin perusteella hieman pienempi, kuin nykytilassa. 
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4.4.3 Yhteenveto ohjaavan verotuksen mahdollisuuksista Suomessa ja Hollannissa 

Taulukko 4 Yhteenveto Suomen ja Hollannin nykytilasta ja tavoitetilasta 

Maa Kiertotalous-
toimijoiden 
osuus 
nykytilassa 

Kiertotalous-
toimijoiden 
osuus 
tavoitetilassa 

Verokertymä 
nykytilassa 

Verokertymä 
tavoitetilassa 

Suomi 2,3 % 23,4 % 35,3 % 96,2 % 

Hollanti 29,9 % 50 % 100 % 90,4 % 

 

Suomen ja Hollannin nykytilat eroavat toisistaan suuresti (Taulukko 4). Hollannin 

nykytilassa sen kiertotaloustoimijoiden osuus on suurempi kuin Suomen tavoitetilassa. 

Suomen tapauksessa kiertotaloustoimijoiden osuuden kasvattaminen mahdollistaisi 

todennäköisesti myös suuremman verokertymän. Hollannin lähtötilanteen 

kiertotaloustoimijoiden osuus on jo niin suuri, että sen kasvattaminen voisi mallin 

mukaan todennäköisesti pienentää verokertymää. 

Suomen nykytilassa kiertotaloustoimijoiden osuus ja mahdollinen verokertymä olivat 

melko kaukana laskennallisesta optimista. Suomelle asetettu tavoite toi mallin mukaan 

molemmat arvot lähelle laskennallista optimia. 

Hollannin tapauksessa kiertotaloustoimijoiden osuus ja mahdollinen verokertymä olivat 

jo nykytilassa suurempia kuin laskennallinen optimi. Tavoitetila vei siis molemmat 

kauemmaksi laskennallisesta optimista. Todennäköisesti mallin oletukset eivät siis 

täysin vastaa Hollannin tilanteessa yhteiskunnan tilannetta.  
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5. Keskustelu ja johtopäätökset 

5.1 Johtopäätökset 

Tutkin tässä tutkimuksessa, miten mahdollinen kiertotalouteen ohjaava verotus 

vaikuttaisi talouteen. Tarkastelin tutkimuksessa eri tekijöiden vaikutuksia 

kiertotalouteen ohjaavan verotuksen mahdollistamaan verokertymään ja 

kiertotaloustoimijoiden osuuteen. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, 

jossa yleinen yhteiskunnan hyvinvointia kuvaava funktio sovitettiin kiertotalouteen. 

Tutkimuksessa tarkastelin yleisen mallin ohella kahden maan esimerkkiä ohjaavan 

verotuksen vaikutuksista verokertymään. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda laaja kuva 

siitä, kuinka ohjaava verotus vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin. 

Mallin perusteella lasketut lopputulemat sisältävät hyvin paljon oletuksia ja arvioita. 

Tästä huolimatta malli osoittaa, että mikäli tavoitteena on maksimoida verokertymää, 

ei täysi kiertotalous ole mahdollista. Kuitenkin, jos tavoitteena on maksimoida 

yhteiskunnan hyvinvointia, on täysi kiertotalous yksi mahdollisista optimaalisista 

skenaarioista. Täyden kiertotalouden tapauksessa verokertymäksi tulee kuitenkin nolla. 

Verokertymä saavuttaa huippunsa hieman alle puolessa kiertotaloustoimijoiden 

osuudessa. Tätä suuremmalla toimijoiden osuudella pienentyvä veroa maksavien 

toimijoiden määrä ei tasaannu nousevalla verolla.  

Yhteiskunnan hyvinvointi voi saavuttaa maksiminsa missä kiertotalouden tasossa 

tahansa. Mallin mukaan ei olekaan siis täysin selvää, että täysi kiertotalous olisi kaikissa 

tapauksissa yhteiskunnan kannalta optimaalinen tilanne. Päättäjän tavoitellessa 

yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimointia, tulee sen tasapainotella lisääntyvän 

kiertotalouden aiheuttaman verokertymän pienenemisen, tai kasvamisen ja 

neitseellisten materiaalien käytöstä aiheutuvan rajahaitan välillä. 

Kiertotalous nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisuna kestävän kehityksen 

saavuttamisessa. Molemmat tutkimuksessa esitellyt maat ovat esittäneet mahdollisen 

verotuksen käyttöönottamista kiertotalouteen siirtymisen tukemisessa. Mallin 

perusteella voimme todeta, että Suomen tapauksessa kiertotaloustoimijoiden osuutta 

on mahdollista kasvattaa ja samalla myös lisätä verokertymää. Suomen lähtötilanne on 

niin matala, että kiertotaloustoimijoiden määrän lisääntyminen, esimerkiksi EU:n 

asettamaan tavoitteeseen ei todennäköisesti pienentäisi mahdollista verokertymää. 

Hollannin tapauksessa näin ei voida todeta. Hollannin lähtötilanne 

kiertotaloustoimijoiden suhteen on jo niin korkea, että mahdollinen verokertymä voi 

pienentyä tavoitetilassa. Riippuen kuitenkin neitseellisten materiaalien käytöstä 

aiheutuvasta rajahaitasta, on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin maksimointi mahdollista 

niin Hollannissa, kuin myös Suomessakin. Malli osoittaa, että kiertotaloustoimijoiden 
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osuuden kasvattaminen tai kiertotalouteen ohjaavan veron kasvattamien ei välttämättä 

johda suurempaan verokertymään. 

Kiertotalous itsessään on saanut osakseen myös kritiikkiä. Osa tutkijoista kokee, ettei 

siihen ohjaaminen ole välttämättä paras ratkaisu ympäristön kannalta. Kiertotalous on 

kuitenkin nouseva trendi ja monet maat ovat nostaneet sen tavoitteisiinsa. Mikäli 

kiertotalouteen halutaan siirtyä, vaatii se päättäjiltä siirtymää tukevia ohjauskeinoja. 

Ilman niitä siirtymä on hidas, ellei jopa mahdoton. 

Verotuksen vaikutuksia kiertotalouteen on tutkittu aiemminkin. Esimerkiksi Stahel 

(2013) tutki, kuinka vain yksi muutos julkisessa ohjauksessa voi vaikuttaa 

kiertotalouteen. Stahel tutki, kuinka verotuksen poistaminen työn verottamisesta 

edistäisi kiertotaloutta. Tutkimuksessa todettiin verotuksen muutoksen vaikuttavan 

positiivisesti kiertotalouteen ja talouteen yleisesti. Tutkimus toteutettiin täysin 

teoriapohjaisesti. Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt laajentamaan tätä työtä tuomalla 

mukaan myös laskennallisen mallin ja pyrkinyt hyödyntämään mallia reaalimaailman 

tutkimiseen kahden maan esimerkin avulla. 

Yhteenvetona voi todeta, että kiertotalouteen ohjaava verotus voi tulevaisuudessa olla 

yksi merkittävä ohjauskeino. Mikäli haluamme siirtyä kohti kiertotaloutta, mahdollistaa 

verotus sekä kiertotalouden lisäämisen, että verojen keräyksen tiettyyn pisteeseen asti. 

Verotuksen avulla voi mahdollisesti saavuttaa sekä lisääntyvän kiertotalouden, että 

kasvavan julkisten varojen määrän. 

5.2 Rajoitteet 

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan vain kahta maata. Tutkimus rajattiin näihin 

kahteen maahan sen vuoksi, että molemmista maista oli hyvin saatavilla sekä tietoa 

kiertotalouden nykytilasta, että maiden tavoitteista kiertotalouden suhteen. Molemmat 

maat myös pyrkivät tehokkaasti edistämään kiertotaloutta valtiotasolla. Kummassakaan 

massa ei myöskään ole käytössä kiertotalouteen ohjaavaa verotusta.  

Tutkimuksessa käytetty malli sisältää paljon oletuksia, joiden takia mallia voidaan 

käyttää vain antamaan yleiskuva ohjaavan verotuksen mahdollisuuksista. Mallin 

perusteella voidaan todeta, että molemmat oletetut lähtöarvot, eli rajahaitta 𝐷 ja 

julkisten varojen marginaalikustannus 𝐿, vaikuttavat suuresti mallin lopputuloksiin. 

Koska nämä lähtöarvot ovat oletuksia, on mallin lopputulematkin siis vain viitteellisiä. 

Rajahaitta 𝐷 pysyy myös mallissa vakiona koko ajan, kun verotaso muuttuu. Rajahaitta 

voisi myös kuvata muuttujana, jonka arvo vaihtuu talouden siirtyessä kohti 

kiertotaloutta. 
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Funktiossa käytetty julkisten varojen marginaalikustannus (𝐿) ja sen arvot pohjautuvat 

tutkitulle tiedolle. Silti, tämäkin arvo sisältää rajoitteita. 𝐿 vaikuttaa suuresti mallin 

tuloksiin. Julkisten varojen marginaalikustannus on tunnettu konsepti, mutta siihen 

liittyy myös paljon kritiikkiä. Osa tutkijoista tunnistaa useita ongelmia siihen liittyen. 

Esimerkiksi Jacobs (2018) toteaa, ettei kirjallisuudessa ole konsensusta julkisten varojen 

marginaalikustannuksen määritelmälle ja, että monet määritelmät jättävät huomiotta 

syyt markkinoita vääristävien verojen taustalla.  

Lähtöarvojen ohella, malli sisältää oletuksia myös toimijoiden määrää kuvaavissa 

jakaumissa. Nämä toimijoiden jakaumat vaikuttavat myös suuresti mallin lopputuloksiin. 

Tutkimuksessa on oletettu toimijoiden olevan normaalijakautuneita. Jakauman voisi 

olettaa myös olevan tasajakautunut, jolloin malli antaisi eri tulokset. 

Mallissa käytetty yhteiskunnan hyvinvointia kuvaava hyvinvointifunktio on hyvin 

yksinkertaistettu kuvaus yhteiskunnasta. Siitä puuttuu monia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

yhteiskunnan hyvinvointiin – kuten työllisyys. 

5.3 Suositukset jatkotutkimukselle 

Tämä tutkimus on toteutettu laskennallisella teoriaan pohjautuvalla mallilla. Malli olisi 

hyvä sovittaa todelliseen aineistoon, jotta toimijoiden todelliset jakaumat saataisiin 

tutkittua. Tässä tutkimuksessa on toimijoiden jakaumaa mallinnettu oletuksiin 

perustuvalla pistetodennäköisyysfunktiolla 𝑔() ja sen kertymäfunktiolla 𝐺(). Näiden 

empiirinen estimointi mahdollistaisi mallin tuloksien tarkemman tutkimisen. Jakauman 

sovittaminen vaatisi yritystietoja, joista olisi eroteltavissa kiertotaloustoimijat muista 

talouden toimijoista. 

Mallissa on myös käytetty rajahaitalle 𝐷 vain oletettua arvoa, sillä sen maakohtaista 

arvoa ei ole saatu tutkimusta varten selvitettyä. Tulevaisuudessa, mikäli mallia haluaisi 

hyödyntää, olisi hyvä tutkia myös rajahaitan todellinen suuruus. Rajahaitta vaikuttaa 

suuresti mallin tuloksiin. Vakio rajahaitan ohella voisi myös jatkossa tutkia, kuinka malli 

toimisi tilanteessa, jossa rajahaitta muuttuisi termien kehittyessä. 

Mallia voisi myös laajentaa kattamaan muita yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä julkisten varojen arvon ja rajahaitan ohella. Mallia voisi laajentaa esimerkiksi 

kattamaan myös kiertotalouteen ohjaavan verotuksen työllisyysvaikutukset. 

Kiertotalous on vielä nouseva ilmiö ja tutkimus sen ympärillä kasvaa jatkuvasti. 

Mittauksen lisääntyessä myös tämän tutkimuksen kaltaisen laskennallisen mallin käyttö 

helpottuu, kun käytössä on oikeaa tutkittua dataa kiertotalouden tasosta. Nyt 

tutkimuksessa jouduttiin hyödyntämään Circular Material Use Rate -indikaattoria 

approksimoimaan kiertotaloustoimijoiden osuutta taloudessa. Tämänkin indikaattorin 
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korvaaminen oikealla tutkitulla tiedolla kiertotaloustoimijoiden osuudesta tarkentaisi 

mallin lopputulemia. 
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