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Tiivistelmä:  

Kiertotalous on talousmalli, jossa on siirrytty kestämättömän kulutuksen sijaan materiaalien 

tehokkaaseen ja kestävään hyödyntämiseen siten, että ne pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja 

turvallisesti. Siirtymä kiertotalouteen vaatii kokonaisvaltaista muutosta koko järjestelmässä ja niissä 

säännöissä ja käytännöissä, joiden mukaan yhteiskunta toimii. Tämä vaatii muutoksia päätöksenteossa 

ja ohjauksessa, suunnittelussa, sekä eri toimijoiden, kuten yritysten ja kuluttajien asenteissa ja 

käyttäytymisessä. 

Tutkielman tavoitteena on luoda malli kiertotalousilmiöstä ja kuvata siirtymää mallin avulla. 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten eri toimijat ja toimijaryhmät ovat arvioineet 

kiertotalousohjelmaa siinä esitettyjen muutoskeinojen näkökulmasta. Mitkä keinot ovat saaneet eniten 

painoarvoa, ja mitä keinoja on mahdollisesti kritisoitu? Tavoitteena on lisäksi tuottaa kuvaus siitä, 

ketkä ovat keskeiset toimijat tai toimijaryhmät, jotka ovat käyneet diskurssia kiertotalousohjelmasta tai 

ketkä on huomioitu ohjelmassa keskeisiksi kiertotalousmurroksen toimijoiksi.  

Tutkimusaineistona käytin valtioneuvoston julkaisemaa kiertotalousohjelmaa sekä siitä 

lausuntopalvelun kautta annettuja lausuntoja. Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista tutkimusta. Sen 

avulla on mahdollista tarkastella tutkittavaa ilmiötä perusteellisemmin ja myös käsitteellistää 

tutkittavaa ilmiötä. Aineiston analyysitapana käytin sisällönanalyysiä. Se soveltui tutkimukseeni, 

koska keskityin nimenomaan diskurssin sisältöön ja analysoin aineistoa siitä näkökulmasta, mitä 

sisältö kertoo muutoksen mahdollisuuksista. Myös toimijoiden rooli oli keskeinen, sillä 

kiertotaloussiirtymä vaatii aktiivista toimijuutta.  

Toimijoissa korostui valtion, ministeriöiden ja kuntien rooli sekä elinkeinoelämän ja 

työnantajajärjestöjen toimijat. Hieman yllättäen tiede ja tutkimus sai vähemmän painoarvoa. Useita 

toimenpiteitä oli kritisoitu konkretian tai resurssien puutteesta. Lisäksi yhteensopivuus muiden 

tavoitteiden, strategioiden ja kannustimien kanssa aiheuttivat kritiikkiä. Ohjelmaehdotuksen hallintoa 

koskevat toimenpiteet saivat eniten huomiota lausunnoissa. Tämä viittaa siihen, että ohjauksella 

katsotaan olevan merkittävä rooli kiertotaloussiirtymässä. Toisaalta myös ekosysteemitoiminta ja tiede 

ja tutkimus huomioitiin laajalti. 

Vaikka ohjelmassa ja lausunnoissa oli paljon mainintoja innovaatioista ja tutkimus- ja 

kehittämistoiminnasta, kiertotaloussiirtymän näkökulmasta molemmat pohjautuivat kuitenkin 

ennemmin olemassa olevan lineaarisen talousjärjestelmän muokkaamiseen kuin kokonaan uuteen 

kiertotalouteen siirtymiseen. Tämä korostaa regiimin polkuriippuvuutta.  
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1 Johdanto 

Ympäristöongelmia on havahduttu tarkastelemaan 2000-luvun yhä enemmän 

globalisoituvassa maailmassa kokonaisvaltaisemmin. Kyse ei niinkään ole enää yksittäisistä 

riskeistä tai haasteista vaan laajemmista koko yhteiskuntaa ja sen eri sektoreita ja toimijoita 

koskettavista ongelmista. Ympäristöongelmat ovat osin tuntemattomalla tavalla kytköksissä 

toisiinsa, joten niiden ratkaiseminen vaatii monitieteistä tutkimusta, poikkihallinnollista 

päätöksentekoa ja avointa arvokeskustelua. Ongelmien ratkaisemiseksi olisi tapahduttava 

laaja järjestelmätason muutos, jolle muun muassa maapallon resurssien rajallisuus asettaa 

aikataulun ja rajat. 

Kiertotalous on noussut yhdeksi keskeiseksi käsitteeksi, keinoksi ja tavoitteeksi, kun käydään 

keskustelua kolmen suuren viheliäisen ongelman – ilmastonmuutoksen, luontokadon ja 

luonnonvarojen ylikulutuksen – ratkaisemiseksi. Kiertotalous on uusi talousmalli, jossa on 

siirrytty kestämättömän kulutuksen sijaan materiaalien tehokkaaseen ja kestävään 

hyödyntämiseen siten, että ne pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. 

Kiertotaloudelle ei ole olemassa yhtä kaikenkattavaa määritelmää. Siihen liitetään usein 

materiaalivirtoihin liittyviä käsitteitä, kuten vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys. Yksi 

tunnetuimmista on Ellen MacArthur Foundation -hyväntekeväisyysjärjestön määritelmä, 

jonka mukaan kiertotalous on järjestelmätason ratkaisu ja viitekehys, jonka avulla voidaan 

torjua globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta, luontokatoa, jätteitä ja saasteita. Se 

perustuu kolmeen suunnitteluperiaatteeseen: jätteen ja saasteiden poistamiseen, tuotteiden ja 

materiaalien kierrättämiseen (niiden korkeimmalla arvolla) sekä ympäristön elvyttämiseen. 

(Ellen MacArthur Foundation 2021.) 

Kiertotaloutta tuetaan siirtymällä uusiutuvaan energiaan ja materiaaleihin, ja 

kiertotaloussiirtymässä on kyse taloudellisen toiminnan ja uusiutumattomien resurssien 

irtikytkennästä. Ajatuksena on, että talouskasvu olisi mahdollista ilman, että 

uusiutumattomien resurssien käyttö kasvaisi samalla. Kyse on siis laajasta järjestelmätason 

muutoksesta, joka luo taloudellisia mahdollisuuksia, hyödyttää ympäristöä ja yhteiskuntaa 

sekä rakentaa pitkällä tähtäimellä talousjärjestelmän vastustuskykyä eli resilienssiä (Ellen 

MacArthur Foundation 2021). 

Sen lisäksi, että kiertotaloudelle ei ole olemassa yhtä määritelmää, myöskään kiertotalouden 

mittaamiseksi ei ole olemassa vain yhtä kaikenkattavaa indikaattoria. Tällä hetkellä 
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kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO työstää kiertotalouteen ja sen seurantaan 

standardeja, jotka linjaavat yhteisesti sovitut määritelmät ja toteuttamisen periaatteet. Näistä 

suurin osa valmistuu vuonna 2023. (Uusiouutiset 2021.)  

Suomessa julkaistiin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johdolla maailman 

ensimmäisen kiertotalouden tiekartta vuonna 2016. Tiekartassa on koottuna keskeisimpien 

yhteiskunnan toimijoiden näkemykset kiertotaloussiirtymän kannalta olennaisimmista 

muutostarpeista ja toimenpiteistä. Sitran kiertotalouden määritelmässä korostuu yksilöiden ja 

yritysten rooli, uudenlaiset kumppanuudet, muutokset asenteissa ja toimintatavoissa sekä 

toimintaympäristön kehittäminen. Sitran mukaan tiekartan julkaisemisen jälkeen kiertotalous 

on paitsi vakiintunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun myös konkretisoitunut 

käytännön tekemisenä. (Sitra 2022.) 

 

 Periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta 

Kiertotalous on ollut vahvasti esillä julkisessa keskustelussa ja sen edistäminen on myös 

otettu osaksi Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Yksi hallitusohjelman keskeisimpiä päämääriä 

on Suomen roolin edistäminen kiertotalouden kärkimaana. Myös EU:n 

jätteidenvähennystavoitteet ovat ohjanneet kohti kiertotaloutta jo vuodesta 2014 eteenpäin.  

Valtioneuvosto julkisti periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta huhtikuussa 

2021 (Ympäristöministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö 2021). Sen mukaisesti 

kiertotaloudesta on tarkoitus luoda talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä, ja 

kiertotalous nähdään ratkaisuna ympäristö- ja taloushaasteisiin. Ohjelmassa on asetettu 

konkreettiset tavoitteet ja mittarit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen 

aikaansaamiseksi.  

Kiertotalousohjelman toimeenpanolla Suomi on ensimmäisenä maailmassa asettanut katon 

luonnonvarojen absoluuttiselle käytölle. Kiertotalousohjelmassa on linjattu, että vuonna 2035 

primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa; 

resurssituottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä; ja 

materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. 

Kiertotalouden edistymistä on ehdotettu mitattavan seuraavilla mittareilla: kotimainen 

materiaalien kulutus, kotimaan loppukäytön vaatima materiaalipanos materiaalikohtaisesti, 
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materiaalien kiertotalousaste, kiertotaloustoimialojen liikevaihto ja yritysten määrä, 

ekoinnovaatiot, innovatiiviset julkiset hankinnat, yhdyskunta-, pakkaus- ja rakennusjätteen 

määrä sekä kierrätysaste, ja kiertotalousbarometri eli kysely- ja haastattelututkimus yrityksille 

ja kuluttajille kiertotaloutta tukevista asenteista ja toimintamalleista. Mittarit havainnollistavat 

tavoitetta laajasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, jossa uudenlaiset asenteet, toimintamallit 

ja innovaatiot ovat keskeisessä asemassa. 

Siirtymä kiertotalouteen vaatii kokonaisvaltaista muutosta koko järjestelmässä ja niissä 

säännöissä ja käytännöissä, joiden mukaan yhteiskunta toimii. Tämä vaatii muutoksia 

päätöksenteossa ja ohjauksessa, suunnittelussa, sekä eri toimijoiden, kuten yritysten ja 

kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä. 
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2 Tutkimuksen tarve ja tavoitteet 

Onko Suomen mahdollista siirtyä kiertotalousyhteiskunnaksi asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti? Onnistuneessa järjestelmän murroksessa yhteiskunnan eri toimijat jakavat 

yhteisen näkemyksen, jota tuetaan lainsäädännöllä. Toimijat voivat olla muun muassa 

virastoja tai ministeriöitä, kuntia, yksityisiä organisaatioita tai yksittäisiä kansalaisia. 

Yleisesti ollaan kohtalaisen yksimielisiä siitä, että kiertotaloussiirtymä on kannatettava 

tavoite. Tavoitteeseen pääsemiseksi voi kuitenkin olla erilaisia keinoja. Määritelmien ja 

indikaattorien moninaisuus ovatkin aiheuttaneet keskustelua siitä, onnistuuko 

kiertotaloussiirtymä juuri näillä valituilla keinoilla.  

Kiertotalous on laaja-alainen ilmiö ja muutos, joka vaatii tuekseen myös vapaaehtoisia 

sopimuksia ja sitoumuksia. Eri toimijat ja verkostot, jaetut ja ristiriitaiset näkemykset, 

viestintä sekä avoin yhteiskunnallinen dialogi voivat lisätä muutoksen hyväksyvyyttä, 

nopeutta ja pysyvyyttä. Perinteisesti ympäristödiskurssit ovat keskittyneet ensisijaisesti 

ilmastonmuutoksen torjuntaan (esim. Ghinoi ja Steiner 2020). 

Kiertotalous kuitenkin ymmärtää ympäristöön liittyvät haasteet laajemmin ja nostaa päästöjen 

lisäksi keskusteluun myös muita yhteiskunnan kestävyyshaasteita pelkkää 

ilmastonmuutoskeskustelua kokonaisvaltaisemmin. Juuri julkistetun tiedotteen mukaan myös 

ympäristöministeriön työssä painottuvat jatkossa ilmastonmuutoksen hillintä, luonnon 

monimuotoisuuden vahvistaminen sekä saastumisen ehkäisy – samanaikaisesti – sillä yhteen 

kietoutuneita ympäristökriisejä ei voida ratkoa toisistaan erillisinä (Ympäristöministeriö 

2022). 

Minua kiinnostaa selvittää, mitä kiertotalousohjelmasta käyty diskurssi kertoo 

kiertotalousilmiöstä ja sen mahdollisuuksista vakiintua uudenlaiseksi käytännöksi ja 

taloudelliseksi toimintamalliksi. Diskurssien avulla voi olla mahdollista selvittää, millaiset 

kiertotalousohjelmassa määritellyt toimenpiteet koetaan hyödyllisiksi tai puuttuuko siitä 

mahdollisesti jotain olennaista onnistuneen siirtymän näkökulmasta.  

Kiertotaloutta tutkitaan tällä hetkellä paljonkin, mutta siitä käytävästä diskurssista ei suoraan 

löydy tieteellistä tutkimusta.  Myöskään kiertotaloussiirtymää ei ole juuri tutkittu 

kestävyysmurroksen näkökulmasta. Sen sijaan esimerkiksi energiasiirtymää on tutkittu 

paljonkin verkostojen ja juuri kestävyysmurroksen näkökulmasta (esim. Parag ym. 2013). 
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Koen hyödyllisimmäksi verrata tutkimustani juuri energiasiirtymään, sillä aiheet ovat hyvin 

samankaltaisia. Energiasiirtymän taustalla on, kuten kiertotaloudenkin, huoli 

ilmastonmuutoksesta ja sen tavoitteena on laaja systeeminen muutos, jossa 

kasvihuonekaasupäästöjä leikataan rajusti. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on myös 

osa kiertotaloussiirtymää. Näin laaja järjestelmätason muutos vaatii muutosta myös arvoissa 

ja asenteissa sekä organisaatio- ja hallintokulttuurissa. Lisäksi molemmissa ongelmissa on 

kyse globaaleista ilmiöistä, joiden ratkaisut käytännön tasolla tapahtuvat kuitenkin valtioissa 

tai jopa pienemmässä mittakaavassa, kun puhutaan vaikkapa innovaatioista. 

Tutkielman tavoitteena on luoda malli kiertotalousilmiöstä ja kuvata siirtymää mallin avulla. 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten eri toimijat ja toimijaryhmät ovat arvioineet 

kiertotalousohjelmaa siinä esitettyjen muutoskeinojen näkökulmasta. Mitkä keinot ovat 

saaneet eniten painoarvoa, ja mitä keinoja on mahdollisesti kritisoitu? Tavoitteena on lisäksi 

tuottaa kuvaus siitä, ketkä ovat keskeiset toimijat tai toimijaryhmät, jotka ovat käyneet 

diskurssia kiertotalousohjelmasta tai ketkä on huomioitu ohjelmassa keskeisiksi 

kiertotalousmurroksen toimijoiksi.  

Kun analyysi on valmis, on keskeistä pystyä tulkitsemaan eri toimien painoarvo muutoksen 

mahdollisuuksien näkökulmasta. Mitkä yhteiskunnan osa-alueet ovat parhaiten edustettuina 

keskustelussa ja kenellä on keskeinen rooli? Vaikuttavatko esimerkiksi tiede ja 

tutkimuslaitokset, talouselämä tai teollisuus yhteiskunnalliseen keskusteluun? Mitkä ohjelman 

kohdat ja muutoksen ajurit ovat saaneet eniten huomiota ja ovatko näkemykset olleet 

myönteisiä vai kriittisiä?  

Rajaan tutkimuskohteeni keskusteluun kiertotalousohjelmassa määritellyistä muutoskeinoista 

ja keskeisistä toimijoista. Näin ollen rajaan tutkimuksesta ja ohjelmasta pois muun muassa 

asetetut seurantaindikaattorit ja ohjelman tavoitteet. Maisteritutkielman mittakaavassa ei ole 

mahdollista tutkia ihan kaikkea, ja tutkimuskohteen on oltava realistisen kokoinen tässä 

mielessä. Kiertotaloussiirtymää tutkittaessa olisi mahdollista tutkia ilmiötä laajemminkin, 

esimerkiksi pidemmän jakson ajallinen tarkastelu olisi mielenkiintoinen mahdollisten 

muutosten näkökulmasta, minkä lisäksi olisi hedelmällistä selvittää löytyykö viitteitä siitä, 

että ennen kiertotalousohjelman periaatepäätöksen julkistamista esitetyillä diskursseilla olisi 

ollut vaikutusta ohjelman lopputulokseen. 
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Tutkimus tukee ajatusta siitä, että kaikki päätöksenteko ei nykyaikana ole vain ylhäältä alas 

tapahtuvaa sääntelyä, vaan siihen liittyy joukko erilaisia toimijoita. Alan tutkimukselle siitä 

voi olla hyötyä, mikäli tulokset pystyvät osoittamaan erilaisia rintamalinjoja ja keskeisiä 

diskurssia käyviä toimijoita ja -ryhmiä. Lisäksi kiertotalouteen ja kiertotaloussiirtymään 

liittyvä tutkimus on vasta alkutekijöissään. Käytännön hyöty tutkimukselle tulee juuri 

keskeisten toimijoiden määrittelystä ja niiden roolista käydyssä diskurssissa. Eri toimijoiden 

tunnistaminen on tärkeää kiertotaloussiirtymän ymmärtämisen ja vauhdittamisen 

näkökulmasta. 

Yhteiskunnallista merkittävyyttä ajatellen tuloksia voidaan hyödyntää kiertotalousohjelman 

tuomisessa entisestä näkyvämmäksi ja mikäli käydyt diskurssit ovat tukeneet 

kiertotalousohjelmaa positiivisessa mielessä, voi tutkimus entisestään tuoda 

kiertotaloussiirtymää lähemmäs kansalaista ja tehdä siitä hyväksyttävämmän. Kiertotalouden 

toteutumista seurataan tällä hetkellä kiertotalousohjelmassa määritettyjen tavoitteiden ja 

indikaattoreiden näkökulmasta – tutkielmani antaa kiertotalouteen siirtymiselle erilaisen, 

laadullisen näkökulman. 

 

Tutkimuskysymykset 

Tutkimusaineistona käytän kiertotalousohjelmasta annettuja virallisia lausuntoja. Erittelin 

erilaisia tutkimustavoitteita ja -kysymyksiä jo edellä hahmottaakseni ilmiötä ja 

tutkimusasetelmaa. Pyrin tässä kohtaa vielä täsmentämään ja jäsentämään kysymyksiä, ja 

kiteyttämään niitä tarkemmin kysymyslauseiksi.  

1. Mitkä ovat keskeiset toimijat ja toimijaryhmät kiertotaloussiirtymässä? (Toimija-

analyysi) 

a. Mille toimijoille on määritetty keskeinen rooli kiertotalousohjelman 

toteuttamisessa? 

b. Millaisia toimijoita on mukana käymässä diskurssia kiertotalousohjelmasta?  

2. Millaiset teemat näkyvät diskurssissa, ja millaiset eivät? (Konseptianalyysi) 

a. Millaiset järjestelmän muutoksen teemat ovat saaneet huomiota ja onko 

diskurssi luonteeltaan positiivista vai negatiivista? 

b. Kuinka argumentit on perusteltu? 
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Aineistosta on tarkoitus tuottaa yleinen laadullinen sisällönanalyysi – sen avulla voidaan 

osoittaa keskeisinä koetut teemat sekä toimijat, jotka ovat muodostaneet kannan 

kiertotalousohjelmasta. Tulosten avulla voidaan luoda kiertotaloussiirtymän malli pohjautuen 

teoreettiseen viitekehykseen. 
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3 Teoria ja tutkimuksen viitekehys 

Pyrkimyksenäni on tuottaa tutkimusta varten sellainen viitekehys, jonka avulla voidaan 

jäsentää hyväksyttävää sosioteknistä muutosprosessia kiertotalousyhteiskunnaksi. 

Muutosprosessin taustalla on laajempi viitekehys, monitasoisen muutoksen malli. Malli on 

karkeistettu kuvaus, jonka avulla systeemisiä muutoksia voidaan havainnollistaa toimijuuden 

ja rakenteiden kautta. Se kattaa eri tasoisia muutosprosesseja ja huomioi erilaisten toimijoiden 

merkityksen muutoksessa.  

Lisäksi ympäristöön liittyvissä laajoissa muutoksissa, kuten energiamurroksessa, on 

verkostojen tutkimisen näkökulma yleistynyt. Tämä on merkinnyt sitä, että myös muilla kuin 

perinteisillä poliittisilla toimijoilla on katsottu olevan merkitystä päätöksenteon 

implementoinnin kannalta. Eri toimijoiden käymä diskurssi kiertotalousohjelmasta puolestaan 

kuvaa millaiset tekijät koetaan keskeisiksi kiertotalousmurroksen onnistumiseksi. Tätä 

voidaan hahmottaa tutkimalla keskustelua toimintaympäristön ulottuvuuksista. 

 

3.1 Monitasoisen muutoksen malli 

Energia- ja kestävyysmurrostutkimuksesta hyvin tunnettu Frang Geels (2002) ymmärtää 

laajan systeemisen murroksen niin sanotun monitasoisen muutoksen mallin1 (Multi-level 

perspective, MLP) kautta. Mallissa (kuva 1) on kolme tasoa: toimintaympäristö (landscape), 

vallitseva sosiotekninen järjestelmä (regime) ja paikallisten kokeilujen taso (niche). 

Toimintaympäristö kuvaa järjestelmän laajempaa makrotasoa, uusia innovaatioita kehitetään 

paikallisten kokeilujen niche-tasolla, ja näiden välissä on vallitseva sosiotekninen järjestelmä 

eli regiimi. Eri tasojen kehityksen ja vuorovaikutuksen seurauksena regiimin muutos on 

mahdollista.  

Ulkoinen toimintaympäristö kattaa laajat yhteiskunnalliset kehityskulut, kuten makrotalouden 

muutokset, poliittiset ideologiat, kulttuuriset ja normatiiviset arvot sekä luonnonympäristön 

muutokset. Toimintaympäristö on itsessään kohtalaisen vakaa ja muuttuu yleensä hitaasti. 

Muutokset voivat olla hitaita, kuten ilmastonmuutos, ne voivat olla pitkävaikutteisia 

 

1 Suomennettu joskus myös monitasomalliksi tai sosioteknisen muutoksen malliksi 
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yhteiskunnallisia muutoksia, kuten väestömuutokset ja digitalisaatio, tai nopeita kriisejä, 

kuten sodat. 

 

 

 

Kuvio 1. Monitasoisen muutoksen malli (Geels 2004: 115). 

 

Regiimitaso on se sosiotekninen järjestelmä, jonka muutosta mallissa tarkastellaan. Se 

muodostuu institutionalisoituneista, vakiintuneista toimintatavoista, yleisesti hyväksytyistä 

tulkintakehyksistä, kysymyksenasetteluista ja ongelmanratkaisumalleista (Nieminen ja 

Kivisaari 2012). Regiimitasoa määrittävät ne säännöt, jotka mahdollistavat, rajoittavat tai 

koordinoivat eri yhteiskunnallisten toimijaryhmien toimintaa. Regiimin toimijaverkostoon 

kuuluu muun muassa tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tuottajat, rahoittajat, tutkimus, 

julkinen sektori, kuluttajat sekä järjestötoiminta. Regiimin ulottuvuuksia ovat teknologia, 

teollisuus, tiede ja tutkimus, kulttuuri, markkinat ja käyttäjäpreferenssit sekä poliittiset 

päätökset. (Geels 2002.)  
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Regiimitasolla tapahtuu asteittaisia muutoksia. Usein regiimin sisällä pyritään ennemmin 

muokkaamaan olemassa olevaa järjestelmää kuin korvaamaan se kokonaan uudella. Eri 

regiimit ovat linkittyneitä toisiinsa, mikä tekee niistä kohtalaisen vakaita. Vakautta lisää myös 

regiimin sisäisten ulottuvuuksien väliset kytkökset. Regiimejä leimaa myös polkuriippuvuus, 

ja kehityspolkuja voikin olla vaikea muuttaa. Regiimeihin vaikuttaa paitsi ylhäältä alas 

tapahtuva sääntely, myös alhaalta ylös nousevat kehitysprosessit. (Geels, 2002.) 

Paikallisten kokeilujen tasoon kuuluu uudenlaisten ratkaisujen kehittämistoimintaa. Tämän 

tason toimijoihin kuuluvat erilaiset edelläkävijät sekä tutkimus- ja kehittämislaitokset, jotka 

pyrkivät tuottamaan uusia vaihtoehtoisia ja innovatiivisia teknologioita ja toimintamalleja, 

jotka voisivat haastaa ja korvata olemassa olevia käytäntöjä. Keskeistä niche-tason 

muutoksissa on paitsi uudet toimijat myös uudenlaiset toimijaverkostot, joilla ei ole vielä niin 

paljon kytköksiä kuin olemassa olevilla vakiintuneilla verkostoilla. Näin niche-tason toiminta 

on herkin taso mahdolliselle muutokselle. (Geels 2010.) 

Sosiotekninen muutos voi alkaa radikaaleilla kokeiluilla paikallisten kokeilujen tasolla, ja 

onnistuneet kokeilut voivat lopulta muodostaa uuden vakiintuneen laajemman 

toimintaympäristön (ns. regime shift). Regiimi uudistuu ulkoisen toimintaympäristön 

aiheuttaessa jännitteitä ja muutospaineita sekä uusien niche-tason radikaalien innovaatioiden 

yhteisvaikutuksesta. Toimintaympäristön muutospaineet voivat avata uusia mahdollisuuksia 

niche-tasolta syntyneiden uudistusten yleistymiseen ja käyttöönottoon. (Geels 2010). 

Uudemmassa tutkimuksessa esimerkiksi Rosenbloom ym. (2016) esittävät, että myös 

regiimeillä on keskeinen rooli muutosten ajureina. 

Geels on keskeinen monitasoisen muutoksen mallin kehittäjä. Mallia on kritisoitu muun 

muassa siitä, että se ei huomioi toimijuutta ja että toimintaympäristö on jonkinnäköinen 

jäännöskategoria. Geels (2011) vastaa toimijuutta koskevaan kritiikkiin, että vaikka mallissa 

ei suoraan voida havainnoida toimijoita, ovat ne kuitenkin keskeinen osa kehityskaarten 

taustalla ja mallissa läsnä. Kun kyseessä on kehityskaaren ja ilmiön seuranta, oletuksena on, 

että taloudellisten, teknisten ja institutionaalisten voimien vuorovaikutus aiheutuu ihmisten 

toiminnasta. (Geels 2011.) 

Ulkoinen toimintaympäristö on myös Geelsin (2011) mukaan kaivannut enemmän 

dynaamisuuden huomioimista. Tähän on pyritty vastaamaan erottelemalla toimintaympäristöä 

tekijöihin, jotka muuttuvat vain hitaasti, nopeisiin ulkoisiin shokkeihin, sekä pitkäaikaisiin 
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muutoksiin (Geels 2011). Myös tässä tutkielmassa ulkoinen toimintaympäristö on nähty 

dynaamisena tekijänä. 

 

3.2 Kestävyysmurrokset 

Tarkastellessaan energiamurrosta Fouquet & Pearson (2012) määrittelivät sen laajaksi 

järjestelmätason muutokseksi, jossa erityisesti talousjärjestelmä muuttuu. Aiemmat 

energiamurrokset eivät kirjoittajien mukaan ole välttämättä hyvä analogia nykymurroksiin 

nähden, sillä aiemmin muutos tarjosi selkeät hyödyt sekä tuottajille että kuluttajille. 

Nykymurroksessa on puolestaan kyse yhteisen hyvän saavuttamisesta. Siksi sitä pitää 

tarkoituksenmukaisesti hallita.  

Myös Mickwitz ym. (2011) tarkastelivat kestävyyteen liittyviä järjestelmätason muutoksia 

Suomessa. Nykyajan murrokset eroavat aiemmista kahdella kriittisellä tavalla: ensiksi niiden 

tulee saada aikaan suuria edistysaskelia resurssitehokkuudessa ja vähentää myös muita 

ympäristöön kohdistuvia paineita sekä niiden tulee olla tarkoituksenmukaisesti ohjattu. 

Toiseksi niiden tulee tapahtua nopeasti. 

Mickwitz ym. (2011) mukaan poliittisia päätöksiä ja muita politiikan instrumentteja voidaan 

käyttää ohjaamaan muutosta oikeaan suuntaan, mutta muutokseen vaaditaan myös politiikan 

ulkopuolisia voimia sillä radikaalit järjestelmätason muutokset ovat haastavia. Kun luodaan 

mahdollisuuksia innovaatioille, luodaan mahdollisuudet myös haasteiden 

uudelleenkehystykselle, monimuotoisille diskursseille ja uudenlaisille ratkaisuille, mikä voi 

lopulta johtaa järjestelmätason muutokseen. 

Energiamurroksen ajureita ovat muun muassa kysyntä- ja tarjontainfrastruktuuri, kuluttajat, 

yritykset ja hallinto sekä rahoitus, jonka puute rajoittaa kehitystä. Kuluttajien luottamus ja 

muutoksen sosiaalinen hyväksyntä ovat myös kriittisiä. (Fouquet & Pearson 2012.) Ruggiero 

ym. (2015) mukaan regiimeihin vaikuttaa poliittisten päätösten lisäksi erityisesti teknologia, 

teollisuus, tiede ja kulttuuri. Kehityksen mahdollistaa mahdollisimman monen toimijan 

mobilisoituminen samanaikaisesti.  

Edellä mainittujen lisäksi useissa yhteiskunnallisia murroksia käsittelevissä julkaisuissa 

painottuu yhteiskunnan eri sektoreiden ja toimijoiden osallistuminen sekä 

verkostonäkökulma. Esimerkiksi Mattes ym. (2015) mukaan onnistuneessa järjestelmän 
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murroksessa on edustettuna useita eri sektoreita, kuten tiede, politiikka, julkishallinto, 

teollisuus, rahoitussektori ja kansalaisyhteiskunta. Nämä alajärjestelmät ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään, mikä voi joko tukea tai estää laajaa muutosta. Eri toimijoiden 

osallistumista tutkimalla voidaan selvittää, onko siirtymässä kyse vain niin sanottujen eliittien 

toiminnasta vai onko siinä laajemmin mukana eri yhteiskunnan osa-alueita. 

Khanin (2013) mukaan murrosaloitteet osallistavat myös kansalaisyhteiskunnan ja 

markkinatoimijoita. Murrosnäkökulma tuo pitkän ajan ulottuvuuden päätöksentekoon. Vaikka 

tavoitteista oltaisi yksimielisiä, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi voivat vaihdella. Erilaisetkin 

strategiat voivat johtaa samaan lopputulokseen. Päätösten tehokas toimeenpano vaatii 

tuekseen kansalaisyhteiskunnan ja markkinatoimijoiden konsensuksen. Tämänkaltaisilla 

verkostoilla on keskeinen asema pitkällisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

MLP ja transitioteoria tunnistavat hallitseviin regiimeihin ja rakenteisiin liittyvät olemassa 

olevat monimutkaiset verkostot, jotka ylläpitävät sen hetkisiä käytänteitä aiheuttaen 

lukkiutumista ja polkuriippuvuutta. Siten teoriat selittävät muutoksen hitautta ja vaikeutta. 

Koska kestävyysmurros on hidas ja vaativa prosessi, vaatii se toimia yhteiskunnan eri tasoilla. 

Tarvitaan ympäristöpoliittisia ohjauskeinoja, kuten lainsäädäntöä, taloudellista ja 

informatiivista ohjausta, sekä kaikkien eri yhteiskunnallisten toimijoiden panosta muutoksen 

aikaansaamiseksi. 

 

3.3 Muutostoimijat ja verkostohallinta 

Monitasoisen muutoksen malli huomioi yhteiskunnan eri toimijat ja toimijaryhmittymät 

laajalti, vaikka ne eivät ole suoraan malliin visualisoitu. Muutos ei ole pelkästään hierarkkista 

vaan siihen vaikuttavat erilaiset toimijoiden verkostorakenteet myös horisontaalisesti 

tarkasteltuna. Malli tarjoaa useita hyödyllisiä käsitteellisiä apuvälineitä ja viitekehyksen 

ajattelulle: se huomioi sidosryhmien merkityksen ja ymmärtää verkostojen arvon radikaaleissa 

järjestelmätason muutoksissa. Geelsin mukaan sosioteknisissä murroksissa ei ole kyse 

pelkästään teknologisista muutoksista, vaan myös muutoksista käytännöissä, sääntelyssä, 

verkostoissa, infrastruktuurissa ja symbolisissa merkityksissä. (Geels 2004.) 

Monitasoisen muutoksen malli ja transitiotutkimus ovat toimineet perustana myös 

verkostotutkimukselle. Khanin (2013) mukaan verkostot ovat keskeisessä asemassa laajojen 
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yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi, minkä lisäksi verkostojen konsensuksella on 

suuri merkitys siinä, että poliittisten päätösten implementointi todellisuudessa onnistuu.  

Verkostohallinta on usein keskeinen verkosto- ja transitiotutkimuksen kohde (esim. Khan 

2013). Verkostohallinnassa huomioidaan yksityisten toimijoiden kasvava vaikutus 

perinteiseen päätöksentekoon. Verkostot voivat kyetä reagoimaan kompleksisiin ongelmiin ja 

muuttuvaan toimintaympäristöön hierarkkisia mekanismeja tehokkaammin. 

Verkostoja tutkittaessa ei ole keskeistä tutkia vain poliittisten päätösten tehokkuutta vaan 

myös vallan rakenteita laajemmalti. Transitiotutkimuksessa selvitetään, millaisia 

kokoonpanoja vaaditaan ohjaamaan muutosta. Verkostohallinnan keskeinen kysymys ei ole 

pelkästään, mitä saavutetaan ja miten tehokkaasti, vaan on arvioitava myös sen legitimiteettiä: 

ketkä osallistuvat ja keiden näkemykset otetaan huomioon ja osaksi yhteiskunnallista 

murrosta? (Khan 2013.) 

Verkostohallinnassa on siis kyse siirtymisestä perinteisestä hierarkkisesta hallinnosta 

löyhempään verkostorakenteeseen, jossa yksityiset toimijat, kuten yritysmaailma ja muut ei-

valtiolliset organisaatiot osallistuvat päätöksentekoprosessiin. Verkostot rakentuvat yksityisen 

ja julkisen puolen toimijoiden välisiin linkkeihin, ja toimijat voivat olla henkilöitä tai 

organisaatioita. Keskeinen verkostojen ominaisuus on, että toimijat ovat riippuvaisia 

toisistaan eivätkä voi toimeenpanna päätöksiä yksin. Yhteistyö, luottamus ja konsensus ovat 

keskeisessä asemassa. Toimijoilla voi olla erilaisia motivaatioita osallistua ja erilaisia 

mielipiteitä toivotusta lopputuloksesta. (Khan 2013.) 

Parag ym. (2013) korostavat sekä virallisia että epävirallisia rakenteita ja tiedon jakamista 

verkostoissa. Vaikka pelkkä tieto ei välttämättä johda toimintaan, se on keskeistä oppimisen 

kannalta. Oppimisen kannalta merkityksellisiä ovat verkostojen roolimallit. Verkostoituminen 

voi olla keino saada vaikutusvaltaa, päästä käsiksi resursseihin tai vähentää kustannuksia. 

Verkostoitumisella voidaan myös jakaa innovaatioita.  

Verkostojen merkitys pitkän tähtäimen päätösten implementoinnissa korostuu useissa 

transitiotutkimuksissa. Parag ym. (2013) mukaan verkostojen tunnistaminen ja tukeminen on 

keskeistä juuri päätösten implementoinnin näkökulmasta. Verkostot voivat ohjata 

yhteiskuntaa muun muassa vähähiilisyyteen, jonka osalta vastuu on osin perinteisen 

päätöksenteon ulkopuolella. Tämän takia tarvitaan enemmän tietoa keskeisistä toimijoista, 

niiden välisistä suhteista ja kuinka parhaiten tuetaan näitä rakenteita. Verkostojen 
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tutkimuksessa keskeisiä ominaisuuksia ovat luottamus, tuttuus (familiriaty), legitimiteetti ja 

jaetut arvot.  

Khanin (2012) mukaan verkostohallinta tukee siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan, sillä se 

lisää ideoiden valtavirtaistamista ja konsensuksen saavuttamista. Poocharen ja Sovacool 

(2012) eri sektoreiden eri kokoiset toimijat vaikuttavat yhdessä verkostoina poliittisiin 

päätöksiin, niiden implementointiin ja myös monitorointiin. Kivimaa (2012) mukaan 

verkostojen rooleihin kuuluu erilaisten resurssien, kuten rahan ja asiantuntijuuden, 

tarjoaminen, oppiminen ja syvällisempi oletusten ja kehystysten muuttaminen, asenteiden 

muokkaus ja poliittisen tahtotilan luominen sekä päätösten implementointi. 

Eri tutkijat määrittävät keskeisimpiä verkostotoimijoita hieman eri tavoin. Yhteistä monille 

näkemyksille on sekä julkisten että yksityisten toimijoiden huomiointi, eri tason toimijat, 

yksilöiden ja organisaatioiden rooli ja usein myös verkostojen itseorganisointi.  

Mattes ym. (2015) näkevät keskeisinä sektoreina tieteen ja koulutuksen, teollisuuden toimijat, 

poliittiset alajärjestelmät, kuten kunnat ja poliittiset puolueet, finanssijärjestelmän toimijat, 

kuten pankit ja rahoituslaitokset, ammattiliitot, ei-valtiolliset toimijat ja aktiiviset kansalaiset. 

Kivimaan (2014) järjestelmätason murroksissa valtion yhteistyökumppaniverkostoihin kuuluu 

toimijoita tuottajia ja kuluttajia, yrittäjiä, omaksujia, ideoiden luojia ja rahoittajia. 

Toimijoiden keskeisiin rooleihin kuuluu oppimisen fasilitointi, pilotointi, opetus ja 

kommunikointi, ja ne tukevat transitiota luomalla uusia paikallisia niche-tason kokeiluja.  

Verkostohallintaa on kritisoitu muun muassa legitimiteetin puutteesta. Khanin (2013) mukaan 

verkostojen toiminta legitimoituu niiden saavuttamien tulosten perusteella, ei niinkään itse 

prosessin. Toimijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet merkitsevät, että verkostoja ei voida 

suoraan käyttää implementointimekanismina. Verkostot haastavat perinteisen legitimiteetin ja 

auktoriteetin, mutta tähän ja kysymykseen tilivelvollisuudesta voidaan vastata vahvalla 

poliittisella johtajuudella. (Khan 2013).  

Khan (2013) myös perustelee sen vastauksena löytämään ratkaisu laajoihin 

ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Sellaiset kollektiiviset ongelmat, joissa 

arvokonfliktit eivät ole keskiössä, voidaan ratkaista verkostohallinnan keinoin.  

Kiertotaloudessa juuri verkostoilla ja toimijoiden ekosysteemeillä katsotaan olevan keskeinen 

rooli. Tässä tutkimuksessa en keskity tutkimaan verkostojen välisiä suhteita, vaan tunnistan 
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keskeisimmät toimijat, jotka kiertotalousohjelma huomioi ja jotka käyvät diskurssia 

kiertotalousmuutoksen mahdollisuuksista. 

 

3.4 Diskurssit muutoksen tukena 

Ehrenfeldin (2000) mukaan laajassa paradigman muutoksessa tarvitaan myös normatiivista ja 

metaforista muutosta – diskurssit ovat siten perusteltu tutkimuskohde myös tarkastellessa 

mahdollista kiertotaloussiirtymää. Nähdäänkö yhteiskunnallisessa keskustelussa viitteitä siitä, 

että tällainen koko järjestelmää koskettava muutos kiertotalousyhteiskuntaan on 

tapahtumassa? Diskurssien on myös sanottu edeltävän poliittista toimintaa (esim. Ghinoi & 

Steiner 2020). 

Verkostohallinta tuo päätöksenteon lähelle kansalaista ja tekee päätöksistä läpinäkyvämpiä ja 

helpommin hyväksyttäviä, kun moni toimija on mukana päätöksenteossa ja käymässä 

keskustelua eri areenoilla. Siksi mielestäni on hedelmällistä tutkia kiertotalousohjelmaa 

yhteiskunnassa käydyn diskurssin avulla.  

Diskurssitoimijat ja -verkostot vaikuttavat politiikkaan muun muassa nostamalla tiettyjä 

asioita poliittiselle agendalle, kehystämällä ongelmia sekä vaikuttamalla julkiseen 

mielipiteeseen. Diskurssianalyysiä on käytetty usein tutkimaan ympäristöön liittyviä 

kysymyksiä, sillä diskurssit ja koalitiot ovat vaikuttaneet erityisesti juuri erilaisiin 

ympäristöön ja kestävyyteen liittyviin poliittisiin päätöksiin. 

Puolan energiasiirtymää koskevassa tutkimuksessa selvitettiin diskurssiin osallistuvia 

toimijoita, kuten etujärjestöjä, hallinnon edustajia ja muita julkisia toimijoita. Eri ryhmillä oli 

hieman erilainen näkemys siitä, kuinka hiilen käytöstä tulisi luopua ja visiota tuettiin luomalla 

oma diskurssi. Diskurssit toimivat linssinä energiamurroksen eri motiiveihin, konsepteihin, 

häiriöihin ja esteisiin. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida diskurssit sekä määrittää 

energiamurroksen luonne, missä vaiheessa on ja kuinka keskeiset toimijat haluavat hallita sitä. 

Diskurssien voidaan katsoa aiheuttavan epävakautta olemassa oleville regiimeille. (Krwyza 

ym. 2021.) 

Tutkimuksen oletuksena on, että jokainen ryhmä yrittää hallita murrosta saavuttaakseen omat 

tavoitteensa, ja ryhmät tekevät tämän luomiensa diskurssien avulla. Julkaisemalla 

kannanottoja ryhmät luovat kuvan muutosprosessista. Diskussilla pyritään myös vaikuttamaan 
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julkiseen mielipiteeseen. Tutkimuksessa selvisi, että määrällisesti eniten diskursseja tehtiin 

poliitikkojen, journalistien ja ympäristöorganisaatioiden toimesta ja vähiten sellaisista 

kunnista, joissa oli kaivostoimintaa. 

Rosenbloom ym. (2016) yhdistelivät diskurssiteoriaa monitasoisen muutoksen malliin 

tutkiessaan, kuinka toimijat käyttävät kieltä legitimoidakseen tai vastustaakseen sosioteknisiä 

innovaatioita transitioissa. Heidän mukaansa eri kehityspolkujen väliset valinnat ovat 

riippuvaisia kilpailevista ongelmanmäärittelyistä ja narratiiveista, jotka ovat kilpailevien 

toimijoiden ja intressien tuottamia. Diskurssiviitekehys voi tukea transitionäkökulmaa ja 

täsmentää ideoiden roolia kehityskaarien strategisessa ohjauksessa. Rosebloom ym. (2016) 

mukaan transitioviitekehys on diskurssikoalitioviitekehystä parempi väline analysoimaan 

tarinoita, koska ne voidaan suhteuttaa toivottuun sosiotekniseen tilaan. 

Rosebloom ym. (2016) mukaan diskurssianalyysillä voidaan keskittyä kolmeen 

analyysitasoon. Keskeistä on selvittää toimijoiden väitteet tutkitusta aiheesta (esimerkiksi 

kustannukset, tehokkuus, työpaikkojen luonti), sovittaa väitteet tiettyyn kontekstiin, kuten 

toimintaympäristön tai regiimin muutoksiin, ja lopuksi kehittää tarina (storyline) jotka 

kehystävät aiheen tietyllä tavalla. Tarinat yksinkertaistavat kompleksisia sosiaalisia ilmiöitä 

valikoimalla niihin sopivia faktoja. Lisäksi tarinoihin sisältyy spesifimpiä narratiiveja ja 

symbolisia välineitä, kuten metaforia, jotka antavat niille merkityksiä.  

Tarinat ovat strategisia välineitä, joilla toimijat kehystävät kysymyksiä tietyllä tavalla ja 

vakuuttavat muut toimimaan haluamallaan tavalla. Tarinoilla on sekä ulkoinen että sisäinen 

tarkoitus: ulkoisesti tarinat kohdennetaan yleisölle ja päätöksentekijöille ja niitä voidaan 

soveltaa tulevaisuuden päätöksille ja suunnittelulle, sisäisessä mielessä tarinat 

havainnollistavat ja vahvistavat tiettyjä toimintoja ja suuntauksia. Tarinoiden onnistumiseen 

vaikuttaa paitsi niiden sisältö, myös toimijoiden verkosto. (Rosebloom ym. 2016.) 

 

3.5 Tutkimuksen viitekehys 

Tässä tutkimuksessa keskityn jäsentämään kiertotalouden nyky- ja tavoiteregiimiä 

kiertotalousohjelman ja siitä käydyn diskurssin sekä niihin osallistuneiden toimijoiden avulla. 

Jäsentämisen apuna hyödynnän monitasoisen muutoksen mallia, joka tarjoaa kehyksen 

kokonaisvaltaiseen teoreettiseen tarkasteluun. 
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Kiertotalous on ilmiö, jonka suhteen tällä hetkellä on tapahtumassa paljon muutoksia. 

Perinteinen, lineaariseen talousmalliin perustunut toimintaympäristö on määrittänyt, millainen 

toiminta yhteiskunnassa on taloudellisesti kannattavaa. Kiertotaloudesta käydään paljon 

julkista keskustelua ja sitä kohti myös ohjataan määrätietoisesti eri ohjauskeinoin. Yleisesti on 

hyväksytty ajatus, että kiertotalous on kannatettava talousmalli, mutta millä keinoin ja millä 

aikataululla siihen tulisi pyrkiä, on aiheuttanut eri toimijoiden keskuudessa keskustelua.  

Keskeisiä vallitsevan toimintaympäristön aiheuttamia muutospaineita ovat globaalit 

megatrendit, kuten ympäristöön liittyvät paineet, kestävä kehitys ja digitalisaatio. Nämä 

kaikki osaltaan haastavat perinteisen lineaarisen talousmallin ja -ajattelun. Luontokato, 

kestämätön luonnonvarojen käyttö ja ilmastonmuutos sekä vastuullisuuden edistäminen 

kaikki ohjaavat kohti kiertotaloutta. Niche-tasolla puolestaan syntyy paljon uusia 

teknologioita ja innovaatioita, ja kiertotaloudessa onkin vielä paljon hyödyntämätöntä 

markkinapotentiaalia. Toimintaympäristön muutosten ja innovaatioiden ohella regiimit 

muuttuvat, jolloin laaja paradigman muutos on mahdollinen.    

Nykyregiimien lukkiutuminen perinteisten liiketoimintamallien mukaisesti on ongelma, sillä 

ne ovat ympäristönäkökulmasta kestämättömiä. Aiemmin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi 

on riittänyt taloudellisen toiminnan tehostaminen, minkä tavoitteena ei ole ollut luoda 

uudenlaista toimintamallia vaan lähinnä tuottaa taloudellista hyötyä. Nykytilanteessa se ei 

enää riitä vaan vaaditaan koko järjestelmän muutosta. (Fouquet & Pearson 2021.) 

Kiertotalousregiimin muutokseen kuuluu siirtyminen omistamisesta palveluiden käyttöön ja 

neitseellisten luonnonvarojen kulutuksesta kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen. Muita 

esimerkkejä uusista liiketoimintamalleista on tuotteiden lisääntynyt uudelleenkäyttö, 

korjaaminen, jakamistalous, kiertotalouden teolliset symbioosit sekä ravinteiden kierrätys. 

Näihin liittyy paljon innovaatioita ja uudenlaista liiketoimintaa. Myös yhteiskunnan 

digitalisaatio voi hyödyttää kiertotalousmurrosta. Kokeilut ja innovaatiot niche-tasolla voivat 

myöhemmin vaikuttaa sääntelyyn uusia ratkaisuja mahdollistaviksi ja siten skaalautua 

laajemmaksi regiimiksi ja vakiintua osaksi uutta toimintaympäristöä (Geels 2010).  

Diskurssit toimintatavoista voivat tukea tai hidastaa kiertotalouteen siirtymistä. Jotta laaja-

alainen muutos olisi mahdollinen, tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita ja toisaalta myös 

jatkuvaa vuoropuhelua kiertotaloudesta.  
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Määrittelen ensin kiertotalousohjelman ja monitasoisen muutoksen mallin pohjalta vision, 

jolla kiertotaloutta tavoitellaan. Kiertotalousohjelmasta käydyt diskurssit voivat puolestaan 

valottaa, mitkä tekijät muutoksen mallissa koetaan hyödyllisimpänä tai muulla tavoin saavat 

eniten painoarvoa. Toisaalta diskursseista voi löytyä myös mainintoja keinoista, jotka 

kiertotalousohjelmasta uupuu. Tavoitteena on siis diskursseja tutkimalla tuottaa malli 

toimijoista ja toimista. 

 

Keskeiset analysoitavat elementit monitasoisen muutoksen mallissa 

Tämä työ keskittyy analysoimaan keinoja ja toimia, joilla kiertotalouteen on tarkoitus siirtyä, 

sekä toimijoita, jotka ovat muutoksessa mukana. Kuviossa 2 esitelty viitekehys 

havainnollistaa monitasoisen muutoksen mallin pohjalta siirtymää lineaaritaloudesta 

kiertotalouteen. Kiertotalousohjelmasta on tarkoitus tunnistaa eri elementtejä ja keskeisiä 

toimenpiteisiin vaadittavia toimijoita, minkä jälkeen ohjelmasta annettujen lausuntojen 

perusteella havainnoidaan diskurssia käyneitä toimijoita ja esiin nostettuja toimia. 
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Monitasoisen muutoksen mallin landscape- eli toimintaympäristön taso kuvaa isompia 

muutoksia ja megatrendejä eli millaisiin muutoksiin yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan 

sopeudutaan.  

Sosiotekninen järjestelmä, eli regiimitaso puolestaan määrittää ne säännöt, käytännöt ja 

instituutiot, jotka mahdollistavat, koordinoivat ja rajoittavat eri toimijoiden toimintaa. Taso 

määrittää, miten olemassa oleva talousjärjestelmä toimii, esimerkiksi poliittisen ohjauksen, 

markkinoiden, toimintamallien, elämäntapojen ja käyttäjätottumusten tai tieteen ja 

tutkimuksen perusteella.  

Niche-tasossa on kyse järjestelmän radikaalista uudistumisesta ja paikallisista kokeiluista. 

Kokeilut voivat onnistuessaan vakiintua yleisemmiksi toimintatavoiksi. 

Kiertotalousmurroksessa niche-tasoon kuuluu useita tekijöitä, kuten innovaatiot, investoinnit, 

hankkeet, kokeilukulttuuri, kiinnostus kiertotalouteen ja osaamisen kehittäminen.  

Tutkimuksessa on tarkoitus analysoida eri toimijoita. Onko mukana eliittejä, valtiollisia 

toimijoita, tiedeyhteisöjä tai ehkäpä kokonaan uusia toimijoita, jotka antaisivat viitteitä 

muutoksesta? Uudet toimijat voivat aiheuttaa järjestelmälle epävakautta ja muutosherkkyyttä.  

Kuva 2. Monitasoisen muutoksen malliin perustuva kiertotaloussiirtymä Kuvio 2. Monitasoisen muutoksen malliin perustuva kiertotaloussiirtymä. 
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Viitekehys havainnollistaa eri tasojen välistä vuoropuhelua – kiertotalousmurroksen voidaan 

katsoa olevan jatkuva prosessi ja jatkuvaa keskustelua eri toimijoiden ja tasojen välillä. 

Esimerkiksi julkishallinto voi toimeenpanna päätöksiä, joilla tuetaan ja kiertotaloutta ja 

poistetaan esteitä. Tiede ja tutkimus kehittävät uudenlaista teknologiaa kiertotalouden 

tarpeisiin. Yritykset tuottavat uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja, jotka pyritään 

vakiinnuttamaan osaksi markkinoita kiertotalouden tuotteina ja palveluina. Kuluttajien 

kysyntä ja preferenssit ohjaavat kehitystä. Ilman toimivaa vuorovaikutusta koko järjestelmän 

laajuinen muutos ei ole mahdollinen. 

Diskurssien katsotaan edeltävän toimintaa. Diskurssi voidaan ymmärtää tiedon tuottamiseksi 

sekä yhteiskunnallisen keskustelun ja tietoisuuden lisäämiseksi. Näillä vaikutetaan vallitseviin 

arvoihin, asenteisiin ja uskomuksiin, jotka voivat puolestaan vaikuttaa toimintaan. 
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4 Materiaali ja metodit 

Tutkimusaineistona käytin valtioneuvoston julkaisemaa kiertotalousohjelmaa sekä siitä 

lausuntopalvelun kautta annettuja lausuntoja. Itse kiertotalousohjelma kuvaa tavoitteineen, 

mittareineen ja keinoineen sitä muutosta, jota kiertotaloudelta odotetaan ja miten siihen on 

tarkoitus siirtyä. Lisäksi siinä on määritelty keskeiset toimijat, jotka tulisi olla mukana 

muutoksessa. Lausunnot olivat kattavin aineisto, jossa kiertotalousohjelmaa ja siinä 

määriteltyjä keinoja oli kommentoitu. Lisäksi siitä oli mahdollista erotella eri toimijat. 

Lausuntopalvelussa oli määräaikaan mennessä annettu 94 kpl kiertotalousohjelmaa koskevia 

lausuntoja. 

Tutkimusmenetelmänä käytin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Sen avulla on 

mahdollista tarkastella tutkittavaa ilmiötä perusteellisemmin ja myös käsitteellistää tutkittavaa 

ilmiötä (Eskola & Suoranta 1998, 16–18; 62). Analyysissä voidaan lähteä liikkeelle aineiston 

jäsentelystä ja teemoittelusta, mikä helpottaa aineiston läpilukua ja jäsentelyä (Eskola & 

Suoranta 1998, 152). Analyysin aluksi poimin kiertotalousohjelmasta muutokseen liitetyt 

keinot alaotsikoiden ”Näin sen teemme” -alta. Keskityin jaottelemaan aineistoa teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Keinoja ohjelmassa oli yhteensä 41 kpl, ja ne jakautuivat ohjelmassa 

13 teeman alle. Lisäksi keinojen yhteydessä oli listattu kuhunkin toimenpiteeseen ehdotetut 

toimijat. 

Listasin ja luokittelin lausunnonantajat hyödyntäen soveltuvin osin virallista 

toimialaluokitusta (Tilastokeskus 2022). Suurin osa lausunnonantajista edusti kuitenkin jotain 

institutionaalista sektoria, kuten valtiota tai kuntaa, joten lausunnonantajien erittely ei ole 

puhtaasti toimialoittain luokiteltu. Luokittelu kuitenkin helpotti aineiston analyysiä. Myös 

monitasoisen muutoksen mallissa eri toimijat ja yhteiskunnan instituutiot on moniulotteisesti 

esitetty. 

Aineiston analyysitapana käytin sisällönanalyysiä. Se soveltui tutkimukseeni, koska keskityin 

nimenomaan diskurssin sisältöön ja analysoin aineistoa siitä näkökulmasta, mitä sisältö kertoo 

muutoksen mahdollisuuksista. Myös toimijoiden rooli oli keskeinen, sillä kiertotaloussiirtymä 

vaatii aktiivista toimijuutta.  

Jäsentelin lausuntojen sisällön taulukkomuotoon kiertotalousohjelman teemojen pohjalta. 

Pyrin rajaamaan sisällöstä mukaan vain toimenpiteisiin viittaavat kommentit, mikä oli osin 

haastavaa, sillä kaikissa lausunnoissa ei ollut suoraan viitattu tiettyihin kiertotalousohjelman 
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kappaleisiin. Näiltä osin jouduin itse arvioimaan, milloin kommentit liittyivät 

muutoskeinoihin. Lisäksi muutoskeinoihin ei välttämättä ollut viitattu täsmällisesti, joten 

arviot niiden jakautumisesta eri teemoihin ovat myös alttiita subjektiiviselle näkemykselle. 

Analyysissä on arvioitu toimenpiteitä eri toimijoiden kommenttien lukumäärän perusteella. 

Tämän suhteen on huomioitava, että kyseessä ei ole kvantitatiivinen huomio vaan määriin 

vaikuttaa teemoihin jakaminen. Näiden lisäksi hain lausunnoista näkemyksiä siitä, millaisia 

keinoja lausunnonantajien mielestä kiertotalousohjelmasta oli jäänyt uupumaan. Nämä 

erittelin omaksi kappaleekseen.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida kiinnittämällä 

huomio tutkimusprosessiin, tutkimuksen etenemisen kuvausten selvyyteen sekä havaintojen ja 

tulosten raportointiin (Eskola & Suoranta 1998: 201–211). Mielestäni lausunnonantajiksi oli 

valikoitunut tahoja, jotka ovat aktiivisesti halunneet olla mukana muutosprosessissa. Pyrin 

analysoimaan annetut lausunnot mahdollisimman johdonmukaisesti ja kattavasti etsimällä 

ensisijaisesti suoria viittauksia kiertotalousohjelman sisältöihin. 
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5 Tulosten erittely ja analyysi 

 

5.1 Toimija-analyysi 

Kiertotalouden strategisen ohjelmaehdotuksen valmistelutyössä oli mukana useita eri tahoja. 

Ohjelmassa on mainittu keskeiset ministeriöt ja tutkimuslaitokset sekä Sitra ja Business 

Finland. Ohjausryhmä on valmistellut ohjelmaa vuoropuhelussa yritysten, tutkijoiden ja 

kansalaisten kanssa. Kansalaisia kuultiin verkkoaivoriihessä ja kansalaisraadissa. 

Tiedemaailmaa edusti neljä eri tiedepaneelia: kestävyyspaneeli, ilmastopaneeli, 

talouspolitiikan arviointineuvosto sekä luontopaneeli. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi 

työelämäprofessori Reijo Karhinen. Muut jäsenet edustivat laajasti eri ministeriöitä, joiden 

lisäksi mukana oli edustajia muun muassa kunnilta, valtion virastoilta ja yrityksiltä. 

(Valtioneuvosto 2021.) 

Ohjelmaehdotuksessa annettiin 41 konkreettista toimenpide-ehdotusta kiertotaloussiirtymän 

toteuttamiseksi. Lisäksi määriteltiin toimijat, joita toimenpide-ehdotukset koskevat.  

Suurin rooli oli annettu eri ministeriöille. Erityisesti ympäristöministeriö ja työ- ja 

elinkeinoministeriö oli mainittu (31 ja 29 kertaa). Muita keskeisiä ministeriöitä olivat 

valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö, opetushallitus, maa- ja 

metsätalousministeriö.  

Ministeriöiden lisäksi vastuuroolia oli ehdotettu usein Business Finlandille sekä yrityksille. 

Muita usein mainittuja toimijoita olivat VTT, Motiva, Sitra sekä kunnat. 

Ehdotetut toimijat kuvaavat sitä, että ohjelmaehdotuksessa ei ole voitu antaa ainakaan 

velvoittavaa roolia yksityisille toimijoille tai esimerkiksi kansalaisille. 

Lausuntoja annettiin määräajassa yhteensä 94 kpl. Niiden jakautuminen eri toimijoiden 

kesken on eritelty taulukossa 1. Taulukosta voidaan huomata, että lausunnon antajissa 

korostuu samojen toimijoiden rooli, joilta kiertotalousohjelmassakin toivottiin tai odotettiin 

aktiivista roolia eri toimenpiteiden vastuutoimijoina.  
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Taulukko 1. Erittely lausunnon antaneista toimijoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eniten lausuntoja tuli kunnilta tai kuntayhtymiltä, valtion virastoilta tai laitoksilta sekä 

elinkeinoelämän, työnantajajärjestöjen ja ammattiyhdistysten toimijoilta. Näillä toimijoilla on 

lainsäädäntöön perustuvaa poliittista valtaa sekä toisaalta valtaa työnantajapuolella. Muut 

järjestöt, kuten ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt, tiede ja tutkimus ja yritysmaailma eivät 

olleet yhtä näkyvillä lausunnonantajissa.  

Ensisijaisesti ehdotetut toimijat ja lausunnonantajat toimivat kaikki regiimitasolla, vaikka 

niillä on myös keskeinen rooli paikallisten kokeilujen tasolla. 

 

5.2 Konseptianalyysi monitasoisen muutoksen mallin näkökulmasta 

Ohjelmaehdotuksen mukaan kiertotalouteen pyritään innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, 

sääntelyn sekä vastuullisten yritysten, sijoittajien ja kuluttajien avulla. Muutosta tuetaan 

lainsäädännöllä ja taloudellisilla kannusteilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi esitettiin 

konkreettisia esimerkkejä neljän keskeisiksi katsotun sektorin kohdalla: teollisuus, 

rakentaminen, palvelut ja kunnat.  

Lukumäärä Toimijat  

19 Valtion virasto tai laitos 

24 Kunta tai kuntayhtymä 

21 Elinkeinoelämän, työnantajajärjestöjen ja 

ammattiyhdistysten toimijat 

3 Yritys 

4 Ammattialajärjestöjen toimijat 

8 Muiden järjestöjen toimijat 

8 Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen 

toimijat 

5 Muu yhdistys tai yhteisö 

2 Yksityishenkilö 
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Ohjelmaehdotuksen muutoskeinot oli jaoteltu kahdentoista teeman alle:  

1. Kansalaisten arvot ja asenteet muutoksen taustalla 

2. Mahdollistava lainsäädäntö 

3. Taloudelliset kannusteet 

4. Kiertotalouden ratkaisut löytyvät ekosysteemeissä 

5. Kiertotalouden digitalisaatio 

6. Palvelullistaminen liiketoimintana 

7. Koulutus ja osaaminen 

8. Energia- ja materiaali-intensiivinen teollisuus hyötyy kiertotaloudesta 

9. Tulevaisuuden kiinteistö- ja rakennusala perustuu kiertotalouteen 

10. Ratkaisuja kuluttajilta ja kuluttajille 

11. Kunnista kiertotalouden avainpelaajia 

12. Kiertotalousulkopolitiikka tukee kestävän kehityksen tavoitteita 

 

Poimin analyysiin esimerkeiksi keskeisimpiä ohjelmaehdotuksesta annettuja huomioita ja 

erittelin lausunnonantajat. Eniten kommentteja oli annettu lainsäädäntöön ja taloudelliseen 

ohjaukseen liittyen (taulukko 2). Näiden jälkeen eniten painoarvoa saivat 

kiertotalousulkopolitiikka, koulutus ja osaaminen sekä ekosysteemitoiminta. 

Toimijoista aktiivisimpia kommentoijia olivat kunnat tai kuntayhtymät, elinkeinoelämän, 

työnantajajärjestöjen ja ammattiyhdistysten toimijat sekä valtion virastot tai laitokset. Tämä 

viittaa siihen, että kiertotalousohjelmalla on näiden toimijoiden toimintaan keskeinen 

vaikutus, ja he ovat halunneet kommentoida ohjelman toimeenpanoa.  
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Taulukko 2. Lausuntojen ja lausunnonantajien jakautuminen teemoittain ohjelmaehdotuksessa. 
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 Kansalaisten arvot ja asenteet muutoksen taustalla 

Eri aineistosta peräisin olevat sitaatit on seuraavassa muotoiltu eri tavoin helppolukuisuuden 

vuoksi. Kursiivilla olevat sitaatit ovat ohjelmaehdotuksesta (Valtioneuvosto 2021). Teeman 

alla keinoja on kuvattu seuraavalla tavalla: 

”Kutsumme kaikki yhteiskunnan toimijat – kansalaiset, yritykset, järjestöt ja päättäjät – 

pohtimaan, kehittämään, kokeilemaan sekä myös vaatimaan ja toteuttamaan konkreettisia 

tapoja ja tekoja, jotka vievät meitä kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.” 

(Valtioneuvosto 2021.) 

Toimijoiksi ehdotettiin: Valtioneuvosto, yritykset ja kansalaisyhteiskunta. 

Teema kuvaa ilmiötä mallin mukaisesti eli yleistä arvojen ja asenteiden ilmapiiriä, joka on 

keskeistä kokonaisvaltaisen muutoksen toteutumiseksi. Myös kaikkien yhteiskunnan 

toimijoiden mukaan ottaminen on samasta syystä perusteltua. 

Tähän kohtaan ei lausunnoissa juurikaan viitattu suoraan. Tarkastelussa löytyi ainoastaan yksi 

kommentti koskien ensimmäistä keinoa:  

Pidämme tärkeänä, että kaikki yhteiskunnan toimijat halutaan mukaan 

kehittämään, kokeilemaan sekä vaatimaan ja toteuttamaan konkreettisia tapoja ja 

tekoja, jotka edistävät hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Haluamme 

kuitenkin korostaa, että toimivien ja tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi 

tarvitaan eritaustaisten opiskelijoiden ja nuorten panosta sekä järjestelmällistä ja 

aktiivista osallistamista. (Suomen ylioppilaskuntien liitto ry) 

 

Toimijoiden lisäksi ohjelmaehdotuksen alussa on määritelty visio ja konkreettiset tavoitteet, 

joita kommentoitiin lähes kaikissa lausunnoissa. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että visio ja 

tavoitteet ovat kannatettavia. Joissakin lausunnoissa niitä pidettiin kunnianhimottomina, osa 

toimenpiteistä nähtiin liian yleistasoisina ja kaivattiin konkreettisempia toimenpide-

ehdotuksia. Lausunnoissa kannatettiin selkeitä mittareita ja indikaattoreita tavoitteiden 

seurannan tueksi. Vientituotteiden valmistukseen käytettyjen luonnonvarojen poisjättäminen 

herätti useissa lausunnoissa kritiikkiä. Viitekehyksen näkökulmasta kommentit koskien 

visiota ja tavoitteita kertovat siitä, että kiertotalouden katsotaan olevan yleisesti hyväksyttävä 

tavoitetila. 
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 Mahdollistava lainsäädäntö 

Viitekehyksessä mahdollistava lainsäädäntö asettuu regiimitasolle poliittisen ohjauksen 

muodossa. Hallinto voi tukea kiertotaloussiirtymää muun muassa lainsäädännön ja 

taloudellisten kannusteiden kautta. Ohjelmassa huomioitiin, että nykylainsäädäntö perustuu 

pitkälti lineaaritalouden mallille. Sääntelyn painopiste on perinteisesti ollut jätteissä, mutta se 

on siirtymässä tuotteisiin. Keskeistä on kehittää kansallista sääntelyä ja 

viranomaisyhteistyötä, mutta myös vaikuttaa EU-tasolla. 

Mahdollistavan lainsäädännön puitteissa oli listattu neljä eri keinoa: 

"Vaikutamme aktiivisesti EU:ssa kiertotaloutta tukevan lainsäädännön ja tuotepolitiikan 

ohjauskeinojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on pidentää tuotteiden elinikää ja kestävyyttä, 

edistää kierrätysmateriaalien käyttöä sekä tukea materiaalivirtojen ja tuotetietojen 

digitalisaatiota. Vaikutamme aktiivisesti siihen, että ekosuunnitteludirektiivi laajennetaan 

kaikkiin ympäristön kannalta merkittäviin tuoteryhmiin. Edistämme kierrätysmateriaalien 

arvon ja markkinan syntymistä mm. lisäämällä kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissa. 

Lisäksi tavoitteena on säädellä osana tuotepolitiikkaa mm. tuotteiden kestävyydestä, 

kierrätysmateriaalien osuudesta sekä hiili- ja ympäristöjalanjäljestä." Tämän osalta 

keskeisiksi toimijoiksi oli ehdotettu YM ja TEM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Kehitämme viranomaisten yhteistyötä kiertotaloushankkeissa. Kokoamme eri luvista ja 

muista lakisääteisistä menettelyistä (rakennuslupa, kaavoitus, ympäristölupa, YVA, 

kemikaaliturvallisuuslupa yms.) vastaavien paikallisten viranomaisten verkoston, joka 

yhteistyössä alueen kiertotaloustoimijoiden kanssa sovittaa yhteen aikatauluja, jakaa tietoa ja 

osaamista sekä tukee alueellisten kiertotaloushankkeiden valmistelua.” Tämän ehdotuksen 

toimijoiksi oli ehdotettu YM, TEM, VM, MMM, Kuntaliitto. (Valtioneuvosto 2021.) 

"Mahdollistamme uusioraaka-ainemarkkinoiden syntymisen mm. kehittämällä käytäntöjä 

siitä, miten jätteeksi luokiteltu materiaali lakkaa olemasta jäte (EoW, End of Waste). 

Perustamme työryhmän seuraamaan tapauskohtaista EoW-päätöksentekoa ja kehittämään 

menettelyjä sekä ehdottamaan tarvittavia lainsäädäntömuutoksia.” Ehdotetut toimijat olivat 

YM, TEM ja MMM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Lisäämme vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja mm. julkisen sektorin rakentamisessa, 

energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä palveluiden hankinnoissa. Vähähiilisiä 
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kiertotalousratkaisuja edistetään mm. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 

osaamiskeskuksessa (KEINO) kehitettyjen toimintamallien mm. KEINO-Akatemian, 

alueellisten muutosagenttien, kiertotalouden kehittäjäryhmien, Green deal -sopimusten sekä 

markkinavuoropuhelun avulla.” Tähän oli toimijoiksi ehdotettu TEM, YM, Väylävirasto, 

KEINO-osaamiskeskus ja Kuntaliitto. (Valtioneuvosto 2021.) 

Ehdotetuissa toimijoissa korostuivat lainsäädäntö ja lainsäädännön kanssa tekemisissä olevat 

ministeriöt. Lisäksi painoarvoa annettiin yhteistyölle, EU-vaikuttamiselle, markkinoiden 

syntymiselle, sekä vähähiilisille kiertotalousratkaisuille osana julkisen sektorin hankkeita ja 

hankintoja.  

Lainsäädäntöön liitettyjä keinoja oli kommentoitu 60 lausunnossa. Varsinkin EU-

vaikuttaminen ja julkisen sektorin hankkeet ja hankinnat olivat saaneet huomiota. Pääosin 

keinot koettiin kannatettaviksi, mutta myös jonkin verran vaillinaisiksi. 

Useimmiten kommentteja olivat antaneet Elinkeinoelämä, työnantaja- ja ammattialajärjestöt, 

kunnat tai kuntayhtymät sekä valtion virastot ja laitokset. 

EU-lainsäädäntöön ja tuotepolitiikkaan vaikuttaminen koettiin tärkeäksi. Sen nähtiin 

edistävän muun muassa kilpailukykyä sekä talousjärjestelmän muutosta. Toisaalta liian 

yksityiskohtaista sääntelyä kritisoitiin: 

Kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeinen 

kysymys on uusioraaka-aineiden kysyntä ja kilpailukyky. Tuottajavastuun 

ansiosta monia uusiomateriaaleja saadaan kattavien erilliskeräysjärjestelmien 

kautta merkittäviä määriä talteen, mutta kaikille materiaaleille ei ole riittävästi 

kysyntää koska neitseellisiä materiaaleja on saatavilla edullisemmin. Uusioraaka-

aineiden markkinoiden vahvistamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja konkreettisia 

kannusteita sisältävää ohjausta, niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. (Recser Oy) 

Tarvitaan strategista yhteisymmärrystä tarvittavista toimista, strategiaa tukevaa 

sääntelyä ja verotusta, uusia hallinnon toimintatapoja, informaatiovaikuttamista, 

kiertotalouden investointeja tukevaa julkista infrastruktuuria, investointi- ja 

innovaatiokannustimia ja datayhteiskunnan palveluita. Innovaatioilla on erityinen 

merkitys talouden ja materiaalikiertojen systeemiseen muutokseen: markkinaa 

uudistavat käänteentekevät ratkaisut nopeuttavat ja mahdollistavat siirtymää 

kiertotalouteen. VTT pitää hyvänä, että näitä tarvittavia toimenpiteitä on pääosin 

sisällytetty ohjelmaan. Toimenpiteiden yhteisvaikutusten ennakoiminen olisi 

myös tärkeää. (VTT Oy) 

Lapin liitto pitää tärkeänä, että kiertotalouden edistämiseksi kehitetään 

kannusteita, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että regulaation lisääminen ei 

vaaranna yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. (Lapin liitto) 



34 
 

Ratkaisut, joilla tavoitteisiin pyritään, tulee jättää vastuutahojen päätettäviksi. 

Liian yksityiskohtainen sääntely ja yksittäisiä ratkaisuja tukevat ohjauskeinot 

vaikeuttavat tehokkaimpien keinojen löytämistä ja käyttöönottoa. (RINKI Oy) 

On erittäin kannatettavaa, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti kiertotaloutta tukevan 

lainsäädännön kehittämiseen EU:ssa ja luo työkaluja esimerkiksi kiertotalouden 

mukaiseen tuotesuunnitteluun. Kansallisesti ei tule kuitenkaan lähteä asettamaan 

muuta Eurooppaa tiukempia vaatimuksia esimerkiksi tuotteiden elinikään tai 

kestävyyteen liittyen. Päätöksissä tulee huomioida suomalaisyritysten 

kansainvälinen kilpailukyky. (Suomen Tekstiili ja Muoti ry) 

Vesilaitosyhdistys pitää tärkeänä, että kiertotalouden tehokkaan edistämisen 

kannalta asiaa katsotaan vahvasti markkinalähtöisesti. Markkinoilla tulee olla 

kannustimia kiertotaloutta tukevien valintojen tekemiseen lainsäädännöllisesti ja 

kustannuksellisesti. Kiertotalouden strategiassa todetun tuotteiden eliniän ja 

kestävyyden pidentämisen lisäksi on tärkeää huomioida tuotteen koko elinkaaren 

aikaiset päästöt ja pyritään vähentämään niitä päästöön huomioiden myös 

esimerkiksi tuotteista kotitalouksien kautta päätyvät tai tuotannon aikaiset päästöt 

kunnallisille jätevedenpuhdistamoille ja tätä kautta tai suoraan myös mahdollisesti 

vesistöihin ja ympäristöön. (Suomen Vesilaitosyhdistys ry) 

 

Viranomaisyhteistyön kehittäminen kiertotaloushankkeissa sai kannatusta. Kiertotalous 

nähtiin eri alat poikkileikkaavana ja toivottiin myös paikallistason toimijoiden mukaan 

ottamista: 

Viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja uusien toimintatapojen 

kehittäminen yleisesti on tärkeää, ja että toteutuksen kannalta näitä tavoitteita 

tulisi konkretisoida toimienpiteiksi ohjelmaan. Julkisen tiedon tulisi olla 

mahdollisimman avointa ja tiedon jakamista vähintään viranomaisten välillä tulisi 

lisätä esimerkiksi yhteisten tietojärjestelmien avulla. (VTT Oy) 

Yhteistyö on tarpeen tehokkaan tiedon ja vastuun jakamisen suhteen, sillä usea 

kiertotaloustoiminto levittäytyy usean eri säädöskokonaisuuden piiriin ja usein 

’kiertotalouslaitokset’ läpikäyvät useita erilaisia viranomaismenettelyitä. (SBB ry) 

Kiertotaloushankkeita tukeviin verkostoihin tulee ottaa alusta lähtien mukaan 

hankkeiden paikallisyhteisöt sekä ympäristö- sekä luontojärjestöt (myös eettinen 

ja sosiaalinen kestävyys). (SLL) 

Viranomaisten yhteistyön kehittäminen kiertotaloushankkeissa on tervetullutta. 

Ehdotuksessa jää hieman epäselväksi, miten hankkeita on tarkoitus tukea. 

(Metsäteollisuus ry) 

 

End-of-waste -päätöksentekoa ja uusioraaka-ainemarkkinoiden syntymisen tukemista 

kommentoitiin usein ja se sai lähtökohtaisesti kannatusta: 
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Sujuvat ja tarkoituksenmukaisen kevyet menettelyt edistävät uusiomateriaalien 

kilpailukykyä. Kiertotaloutta ei edistetä raskailla menettelyillä, jotka entisestään 

kasvattavat hintaeroa neitseellisten materiaalien ja uusiomateriaalien välillä. (YTP 

ry) 

Kierrätysmarkkinoiden kehitystä voidaan kiihdyttää säädös- ja vero-ohjauksella. 

Kysyntää lisäävästä sääntelystä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita nyt juuri 

kierrätetyn sisällön vähimmäisvaatimukset. Fortum korostaakin tuotepolitiikkaan 

vaikuttamisen tärkeyttä erityisesti EU-tasolla. (Fortum Oyj) 

Keinoista tulisi valita ensisijaisesti ne, jotka kannustavat uusioraaka-aineiden 

käyttöön ja tuotteiden kierrätettävyyden huomioimiseen jo 

tuotesuunnitteluvaiheessa, ja jotka tukevat toimijoiden vastuiden ja oikeuksien 

tasapainoa. (Recser Oy) 

Ohjelman keino kierrätysmarkkinoiden vahvistamiseksi on hyvin tärkeä. Aito 

kiertotalous ei toimi ilman kierrätysmateriaalien kysyntää. (SYKE) 

Kiertotalousohjelman rakentamista koskevat toimenpiteet ovat oikean suuntaisia, 

mutta sisältävät epäkonkreettista ja osaksi tarpeettomankin tuntuista 

”selvittämistä” ja ”edistämistä”. (SYKE) 

Periaatepäätöksen esitetyt toimet kiertotalouden markkinoiden edistämiseksi ovat 

oikeita. Erityisesti luvitukseen liittyvä pilotointi ja EoW-seurantaryhmän 

perustaminen ovat kannatettavia. (INFRA ry) 

Elinkeinoelämä näkee sääntelyn pullonkaulojen purkamisen aivan keskeisenä, 

jotta saadaan aikaiseksi todellista kiertotalousliiketoimintaa. Tämä koskee 

erityisesti jätesääntelyä. Kierrätysraaka-aineiden käyttöä voidaan lisätä myös 

vahvistamalla niiden sisämarkkinoita. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) 

 

Näiden lisäksi toivottiin muun muassa vetytalouden huomioimista, kevyempien 

ilmoitusmenetelmien käyttöä, informaatio-ohjausta sekä materiaalivirtojen parempaa 

seurantaa ja niille syntyviä markkinoita. Lainsäädännön toivottiin olevan ennemmin 

mahdollistavaa kuin rajoittavaa. 

Julkiset hankinnat nähtiin merkittävinä, mutta myös yksityisen sektorin roolia korostettiin. 

Hankintojen toivottiin lisäävän työpaikkoja: 

Rakentamisen vähähiiliset kiertotalousratkaisut on tärkeää saada liikkeelle mm. 

julkisella sektorilla periaatepäätösluonnoksessa esitetyin keinoin. Lisäksi tarvitaan 

toimia siirtymän nopeuttamiseksi yksityisellä sektorilla. (SAK ry) 

Julkisissa hankinnoissa asetettavat kriteerit eivät saa aiheuttaa yrityksille 

kohtuutonta hallinnollista taakkaa kriteerien täyttymisen todentamisessa ja niiden 

ehdoissa tulee huomioida myös pienempien yritysten mahdollisuudet osallistua 

hankintoihin. Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen osalta on löydettävä 
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oikea tasapaino, koska samanaikaisesti pyrkimyksenä tulee olla parantaa pk-

yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Vihreitä hankintoja 

koskevaa ohjausta ja koulutusta ei tulisi kohdistaa vain julkisille 

hankintayksiköille, vaan myös pk-yrityksille ja niiden organisaatioille. (Suomen 

yrittäjät ry) 

Innovatiiviset julkiset hankinnat on merkittävä väline mahdollistaa kiertotalouden 

kestävä kasvu sekä uusien yritysten ja työpaikkojen synty alalle. (Kainuun liitto) 

Julkisen sektorin rooli näiden kasvuyritysten kasvun mahdollistajana on aivan 

keskeinen, ja hankintojen täytyy huomioida kestävyyskriteerien ohessa myös 

innovatiivisuus. (TEK ry) 

 

Lisäksi toivottiin huomioitavan tutkimuksen ja osaamisen tarve, kuntien rajalliset resurssit, 

tiedon saatavuus. 

Viitekehyksen näkökulmasta lainsäädäntö on keskeinen elementti, jolla siirtymää hallitaan. 

Kiertotaloudessa on tärkeää, että mahdollisimman moni taho osallistuu toimintaan, ja siitä 

näkökulmasta sekä julkisen että yksityisen sektorin, sekä kansallisen että kansainvälisen 

lainsäädännön nostaminen esiin tukee kiertotaloussiirtymää.  

 

 Taloudelliset kannusteet 

Taloudelliset kannusteet ovat lainsäädännön ohella keskeinen poliittisen ohjauksen muoto. 

Nykyisessä talousjärjestelmässä luonnonvarojen käyttö voi aiheuttaa päästöjä ja muuta 

ekosysteemien heikkenemistä ilman, että tästä aiheutuu kustannuksia haitan aiheuttajille. Tätä 

markkinoiden epäonnistumista voidaan korjata hinnoittelemalla haitallisia ulkoisvaikutuksia 

tai sääntelevällä toimintaa, esimerkiksi verotusta kehittämällä. Lisäksi erilaiset velvoitteet, 

standardit ja määräykset koskien kierrätysmateriaaleja voivat vaikuttaa taloudellisen 

ohjauksen tavoin, sekä kestävät investoinnit voivat edistää rahoituksen suuntaamista. 

Taloudellisiksi kannusteiksi ohjelmaluonnoksessa oli ehdotettu viittä eri keinoa: 

”Arvioimme jäteveron korottamisen ja laajentamisen sekä jätteenpolton veron 

mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta osana Kestävän verotuksen tiekarttaa. Lisäksi 

arvioimme maa-ainesveron, kaivosveron sekä kierrätysteollisuuden sähköveroluokan 

alentamisen mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta.” Toimijoiksi oli ehdotettu VM, YM ja 

TEM. (Valtioneuvosto 2021.) 



37 
 

”Vahvistamme rahoitusta vähähiilistä kiertotaloutta edistävälle TKI- ja 

ekosysteemitoiminnalle sekä demonstraatio- ja laitosinvestoinneille. Kohdistamme rahoitusta 

erityisesti teollisuuden vähähiilisiin ja luonnonvaroja säästäviin tuotanto- ja 

materiaaliteknologioihin, kuten hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön. Rahoitamme myös 

datatalouden radikaaleja ratkaisuja sekä investointeja, joissa useat toimijat hyödyntävät ja 

jakavat dataa yli perinteisten sektorirajojen. Edistämme uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 

teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä sekä keskeisten materiaalien arvoketjuissa. 

Vahvistamme kiertotalouden veturiyritysten rahoitusta sekä vauhditamme hiilineutraalius- ja 

kiertotalousekosysteemejä kunnissa ja alueilla.” Ehdotetut toimijat olivat TEM, YM ja 

Business Finland. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Parannamme rahoituksen vaikuttavuutta mm. vaikuttavuusinvestoinneilla, uudistamme 

rahoituskriteerit sekä edistämme kestävän rahoituksen tavoitteita ja EU-taksonomian 

hyödyntämistä kiertotaloutta tukevien hankkeiden rahoituksessa.” Tässä toimijoiksi oli 

ehdotettu TEM ja VM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Selvitämme mahdollisuuksia pilotoida vaikuttavuusinvestointia energiatehokkaassa 

korjausrakentamisessa ja asetamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi 

tavoitteeksi mm. rakennusten käyttöiän pidentämisen ja purkumateriaalien hyödyntämisen.” 

Toimijoiksi oli ehdotettu TEM ja YM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Selvitämme riskinjakoinstrumenttien käyttöönoton mahdollisuuksia sekä kestävien ja 

innovatiivisten hankintojen riskienjakomalleja. Riskinjakoa tukevaa rahoitusta on 

mahdollisesti saatavissa InvestEU- -ohjelmasta erityisesti infrarakentamiseen, uusituvaan 

energiaan ja energiatehokkuuuteen, digitalisaatioon sekä ympäristö- ja ilmastoteeman 

ratkaisuihin.” Ehdotetut toimijat olivat TEM, VM, YM, KEINO, Business Finland ja Motiva. 

(Valtioneuvosto 2021.) 

Ehdotetuissa toimijoissa ministeriöt saivat selvästi eniten painoarvoa. 

Taloudellisia kannusteita oli kommentoitu 48 eri lausunnossa. Erityisesti kaksi ensimmäistä 

keinoa liittyen verotukseen ja vähähiilisen kiertotalouden TKI- ja ekosysteemitoiminnan 

rahoitukseen keräsivät kommentteja. 

Eniten kommentteja tuli elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöiltä, kunnilta tai 

kuntayhtymiltä sekä valtion virastoilta tai laitoksilta.  
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Verotusta pidettiin yleisesti tärkeänä ohjauskeinona, mutta ehdotukseen liitettiin useita 

kehityskohteita. Eri alojen edustajat olivat huolissaan verotuksen vaikutuksista omiin 

toimialoihinsa sekä yleisesti yritystoimintaan. Myös vaikutukset kuluttajiin nähtiin 

keskeisinä: 

Verotus on tehokas ohjauskeino. Kestävän verotuksen tiekartta tai ohjelma tms. 

on välttämättömyys. (Senaatti-kiinteistöt) 

HSY kuitenkin huomauttaa, että jäteverotus ei välttämättä ole tehokas 

ohjauskeino. Jäteveron laajentamista kaikkiin kaatopaikalle toimitettaviin 

jätteisiin (kuten esimerkiksi jäte, jolle ei ole loppusijoitusta korvaavaa teknistä 

hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa), ei voi pitää erityisen tehokkaana 

ohjauskeinona. (HSY) 

Arvioinnin sijasta tulisi jo tässä vaiheessa sitoutua jäteveron pohjan 

laajentamiseen ja sähköveroluokan alentamiseen. (YTP ry) 

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä, että edellä mainittuja ehdotetaan 

selvitettäväksi sen sijaan, että niitä suoraan ehdotettaisiin sellaisenaan 

toteutettaviksi. Teknologiateollisuus ry muistuttaa, että toteutettavien selvitysten 

tulee sisältää vaikutusarviot niin kilpailukyvyn kuin ilmastonkin osalta. 

(Teknologiateollisuus ry) 

Kemianteollisuus ry on laskenut em. veroista koituvia kustannuksia, jotka ovat 

merkittävät. Yrityksistä olemme saaneet palautteena, että mikäli luonnonvarojen 

käyttöä aletaan verottaa, olisi erittäin tärkeää, että kerätyt varat ohjattaisiin 

takaisin kiertotalousratkaisujen infran, koulutuksen ym. kehittämiseen. Ylipäänsä 

verotuksen käyttö ohjauskeinona vaatii erittäin laajapohjaisen tarkastelun, joka 

sisältää yrityksille kohdentuvien vaikutusten perusteellisen selvittämisen. 

Verosiirtymän vaarana on, että suomalaisten toimijoiden kilpailukyky kärsii. 

(Kemianteollisuus ry) 

Taloudellisessa ohjauksessa on useita kehittämisen kohteita. Esimerkiksi 

kierrätysteollisuus, eli teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostaminen, 

tulisi rinnastaa muuhun teollisuuteen ja siirtää sähköveroluokkaan II. Tämä siis 

kierrätysmateriaalien kilpailukyvyn parantamiseksi ja kiertotalouden 

edistämiseksi. Myös päästöjen hinnoittelussa on kehitettävää. (Suomen Yrittäjät 

ry) 

Suunnitelmat kaivosteollisuuden energiaverotuksen kiristämisestä eivät tue 

kaivosten aikomuksia sähköistää toimintojaan. Kaivosteollisuuden verotusta 

ollaan kiristämässä myös muilla tavoin, esimerkiksi asettamalla kaivosvero. 

Verotuksen mahdollinen kiristyminen useasta suunnasta heikentää 

kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä Suomessa ja näin tapahtuessa lisää 

uusiutumattomien raaka-aineiden tuontia Suomeen. (Kaivosteollisuus ry)  

Haluamme muistuttaa, että varsinkin verotuksella voidaan joko tukea tai tuhota 

kierrätys- ja kiertotalousliiketoimintaan syntyvää yrittäjyyttä. Tällä hetkellä 
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yrityksiltä ja kuluttajilta puuttuu usein taloudellisia kannusteita tehdä 

kiertotalouden kannalta suotuisia valintoja. (Koneyrittäjien liitto) 

Valtiovallan tulee veropolitiikalla varmistaa, että kuluttajille tarjottavat 

kiertotalouden mukaiset liikenteen ja logistiikan tuotteet ja palvelut ovat 

kustannustasoltaan aina edullisempia kuin uusiutumattomista resursseista tehdyt 

tuotteet ja palvelut. Tämä vaatii tuekseen aktiivista tuki- ja veropolitiikkaa, jonka 

pohjaksi tarvitaan lisää tutkimusta kiertotalouden kriteerien määrittelemiseksi. 

(ITS Finland Oy) 

Jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi tehokkaimmat tavat ovat vaikuttaa 

syntypaikkalajittelun tehostamiseen sekä hyötyjätteiden erilliskeräykseen, joihin 

meneillään oleva jätelakiuudistus tähtää. Pistemäiset taloudelliset ohjauskeinot, 

kuten jätevero tai jätteenpolton vero, saattavat johtaa negatiivisiin vaikutuksiin 

kuten esim. vaarallisen jätteen päätymistä epäasianmukaiseen loppusijoitukseen. 

(Suomen Kiertovoima ry) 

Metsäteollisuus näkee, että positiiviset kannustimet ovat parempia kuin yrityksille 

lisäkustannuksia tuovat ohjauskeinot. (Metsäteollisuus ry) 

 

TKI-toiminnan rahoittaminen nähtiin positiivisena keinona. Sen lisäksi rahoitusta toivottiin 

erityisesti uusien liiketoimintamallien tukemiseen sekä alueellisten tarpeiden huomioimiseen: 

HSY myös huomauttaa, että kiertotaloutta vahvistavaa rahoitusta olisi ohjattava 

TKI- ja ekosysteemitoiminnan sekä demonstraatio- ja laitosinvestointien lisäksi 

myös murrokseen, jossa perinteisiä liiketoimintamalleja muutetaan yli 

sektorirajojen kiertotalouden mallin mukaisiksi (kuten “tuote palveluna” -

konsepteiksi). (HSY) 

Pohjois-Pohjanmaan liitto toivoo, että kiertotalouden potentiaali nähtäisiin 

laajasti. Kiertotalouden ratkaisuja etsittäessä tulisi kiinnittää huomioita myös jo 

kierrosta poistuneiden materiaalien uudelleen hyödyntämiseen, ei vain nykyisin 

kierrossa oleviin materiaalivirtoihin. TKI-toiminnan kehittymisen avulla aiemmin 

esimerkiksi teollisuuden prosesseista syntyneet jätevirrat voivat tarjota uutta 

kannattavaa liiketoimintaa. (Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

Alueiden ja kuntien kiertotalousekosysteemien vauhdittaminen palvelee laajempia 

yhteisöjä tuomalla kiertotalouden edelläkävijöitä ja omaa kiertotaloussiirtymäänsä 

vasta aloittavia toimijoita yhteen. Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että 

kiertotalousekosysteemejä tuettaessa on huomioitava syntyvän 

ekosysteemiverkoston kattavuus niin osaamisalojen kuin alueellisten tarpeiden 

osalta. (Etelä-Pohjanmaan liitto) 

Tulevaisuuden TKI-investoinneissa ilmasto- ja ympäristöteemojen on oltava 

vahva painopiste. (Suomen ylioppilaskuntien liitto ry) 

Myös kiertotaloutta tukevan julkisen rahoituksen määrää ja kohdentamista tulee 

vahvistaa mm. hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä koskevaan tutkimukseen ja 

pilotointiin. (Fortum Oyj) 
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Uudet innovaatiot ovat keskeistä kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalouteen 

liittyvään tutkimus-, kokeilu- ja innovaatiotoimintaan tulee panostaa. (Suomen 

Yrittäjät ry) 

Ruokavirasto näkee, että kiertotalouteen liittyvät tavoitteet tulisi saada paremmin 

näkymään maatalouden ja maaseudun tukimekanismeissa ja tätä kautta 

vaikutetaan myös kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden toteutumiseen. 

(Ruokavirasto) 

 

Muissa kommenteissa Suomen rooli kestävän kehityksen rahoituksen taksonomian 

laatimisessa koettiin keskeisenä. Lisäksi huomiota saivat muun muassa liiketoimintamallien 

muutokset:  

Lapin liitto pitää tärkeänä, että Suomesta on asiantuntijoita mukana 

valmistelemassa ja laatimassa kestävän kehityksen rahoituksen taksonomiaa. Näin 

turvataan Suomen erityisolosuhteiden riittävä huomioiminen. (Lapin liitto) 

Käyttöiän pidentäminen ja materiaalien uudelleenkäyttö – niin rakentamisessa 

kuin muillakin aloilla, vaatii palvelumallin lisäämistä ja muutenkin palvelujen 

osuus kasvaa, kun uusien osien sijaan korjataan tai osia puretaan ja kootaan 

uudelleen. Tämä vaatii isoja muutoksia toimialojen liiketoimintamalleihin (työn 

osuus lisääntyy), osaamiseen (pitää osata purkaa ja koota uudelleen). (Tampereen 

yliopisto) 

 

Koska kiertotalous on uusi talousmalli, johon kuuluu uudenlaista liiketoimintaa, on keskeistä, 

että liiketoimintamallit huomioidaan ohjauksessa ja niitä tuetaan taloudellisesti. Varsinkaan 

alkuvaiheessa uudenlainen liiketoiminta ei välttämättä ole vielä taloudellisesti kannattavaa. 

Perinteisesti erilaiset esimerkiksi kierrätykseen liittyvät toimialat ovat matalapalkkaisia aloja, 

joten tämänkin vuoksi uudenlaisen toiminnan tukeminen on tärkeää. 

 

 Kiertotalouden ratkaisut löytyvät ekosysteemeissä 

Ohjelmaluonnoksen neljäs teema oli ekosysteemitoiminta. Viitekehyksessä 

ekosysteemitoiminta on osa regiimitasoa, ja toisaalta taas uudenlaiset kumppanuudet syntyvät 

niche-tasolla. Toimijoiden yhteistyö uudenlaisissa ekosysteemeissä on keskeistä 

toimintamallien uudistamisen näkökulmasta. Arvoketjun ja eri sektoreiden toimijat voivat 

löytää toisensa uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Julkinen sektori voi tukea ekosysteemien ja 
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teollisten symbioosien kehittymistä innovaatiopolitiikalla sekä vahvistamalla alueiden 

erikoistumista. 

Teemaan kuului kolme toimenpide-ehdotusta: 

”Käynnistämme kiertotalouden ekosysteemien kehitys- ja kasvukiihdyttämöjä, joissa 

yhteiskehittämisen ja tuki-instrumenttien avulla ideoista jalostetaan kokonaisvaltaisia 

ratkaisuja. Ratkaisujen kehittämisessä on keskeistä kiertotalouden mukainen suunnittelu 

(Circular design) ja asiakastarpeen ymmärrys sekä eri toimijoiden, tutkijoiden ja yritysten 

yhteiskehittäminen. Kiertotalouden uusi liiketoiminta ja parhaat toimintatavat rakentuvat 

uudenlaisten teknologia- ja toimijaverkostojen yhdistelmien pohjalta sekä sektorien yli 

ulottuvasta yhteistyöstä.” Toimijoiksi ehdotettiin TEM, YM, OKM, ELY:t, alueelliset 

toimijat, Business Finland, VTT ja Motiva. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Vahvistamme ja kasvatamme kansallisesti vahvoja kiertotalouden innovaatioekosysteemejä 

sekä tunnistamme ja käynnistämme uusia potentiaalisia ekosysteemejä. Haastamme 

vahvimpia ja vaikuttavampia ekosysteemejä kansainvälisiin TKI-kumppanuuksiin ja 

kansainväliseen rahoitukseen (erityisesti Horizon Europe). Kannustamme kiertotalouden 

innovaatioekosysteemejä nopeampaan kansainväliseen pilotointiin ja kaupallistamiseen 

tunnistamalla markkinamahdollisuuksia ja kumppanuuksia.” Ehdotetut toimijat olivat 

Business Finland, Team Finland sekä VTT. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Kehitämme julkisin varoin kansallisen FISS-verkoston työtä ja laajennamme sen Teollisten 

symbioosien toimintaa uusille alueille. Symbioosit synnyttävät ja hyödyntävät laajasti 

monipuolista osaamista ja tutkimusta sekä rakentavat kiertotalouden osaamiskeskittymiä. 

Toiminta tarvitsee menestyäkseen luottamuksellista tiedonvaihtoa, tutkimuslaitosten 

mukanaoloa sekä digitaalisia tiedonvaihtoa ja päätöksentekoa tukevia ratkaisuja.” Ehdotetut 

toimijat olivat YM, TEM, OKM, Motiva Oy, BF sekä alan toimijat. (Valtioneuvosto 2021.) 

Ehdotetuissa toimijoissa oli ministeriöiden ohella mukana valtion muita virastoja ja 

kehitystoimijoita, sekä alueellisia toimijoita, kuten ELY-keskukset. 

Ekosysteemitoimintaa kommentoitiin 29 lausunnossa. Eniten kommentteja keräsi 

ensimmäinen toimenpide-ehdotus. Eniten kommentteja tuli elinkeinoelämän, työnantaja- ja 

ammattialajärjestöiltä, kunnilta tai kuntayhtymiltä sekä valtion virastoilta tai laitoksilta. 

Kommentteja tuli myös tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen aloilta.  
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Ekosysteemitoiminta ja yhteiskehittäminen saivat positiivisia kommentteja. Kiertotalouden 

näkökulmasta verkostomainen, eri aloja poikkileikkaava toiminta nähtiin keskeisenä. Lisäksi 

kiertotalouden mukainen suunnittelu keräsi kannatusta. Innovaatiot ovat kiertotaloussiirtymän 

kannalta välttämättömiä ja myös niitä oli kommentoitu lausunnoissa. Innovointi ja uuden 

tiedon tuottaminen nostettiin esille:  

Yhteiskehittämisen ja osallistamisen painottaminen kiertotalousstrategiassa 

ansaitsee kiitosta. Aihe on monimutkainen ja edellyttää erilaisten näkemysten 

kuuntelua ja huomioimista. Kuten edellä kuvatut eettiset ongelmat osoittavat, 

perusteltuja näkemyksiä on monenlaisia. Ilman laajaa osallistamista ja avoimuutta 

on vaarana, että jotkin legitiimit näkökulmat jäävät huomiotta. (THL) 

Kannatamme lämpimästi kiertotalous-designin luomista. Kierrätettyjen tuotteiden 

hyväksyttävyyttä kuluttajien silmissä voidaan parantaa arkkitehtuurilla sekä 

kauniilla suunnittelulla. (Puutuoteteollisuus ry) 

VTT katsoo, että ohjelmaan nostetut ekosysteemitoimintaa edistävät toimenpiteet 

tukevat kiertotalouden toteutumista. Kiertotalous on systeeminen toimintatapa, 

jossa tuotteet, materiaali, tieto ja arvo kiertävät arvoketjuissa katkeamattomasti ja 

kestävästi. Kiertotalous on siten lähtökohtaisesti verkostotaloutta ja uuden 

kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. (VTT Oy) 

Kiertotalouden hankkeita, ekosysteemien rakentamista ja erilaisia selvityksiä 

toteutetaan tällä hetkellä paljon hankerahoituksella, mikä on hyvä keino 

resursoida ja kerätä tietyn kokonaisuuden kehittämisestä kiinnostuneet toimijat 

kohdennetusti asian äärelle. Hankkeiden integroitumisessa pitkäjänteiseen 

toimintaan on kuitenkin vielä kehitettävää ja on tärkeää rakentaa jatkumoa 

hankkeissa edistetylle toiminnalle sen hanketoteuttajien organisaatioissa. 

Hankkeet kehittävät osaamista tekijöilleen ja luovat yhteistyöverkostoja. 

(Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto) 

Metsäteollisuus pitää kiertotalouden ekosysteemien edistämistä esitetyin 

ratkaisuin lähtökohtaisesti hyvänä lähestymistapana. Huomiota tässä yhteydessä 

on kiinnitettävä kuitenkin yliopistojen heikkoon valmiuteen tehdä 

vaikuttavuuslähtöistä yritysyhteistyötä, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana 

heikentynyt entisestään. (Metsäteollisuus ry) 

Kiertotalouden design-ajattelu koskee tuotesuunnittelun lisäksi kaikkea 

suunnittelua rakennetun ympäristön koko elinkaaressa. Uudisrakentamisessa 

kiertotaloustavoitteiden oltava yksi keskeinen lähtökohta suunnittelussa. 

Kiertotaloutta on tarkasteltava laajasti kira-alan hankkeiden koko elinkaaressa ja 

sisällytettävä kiertotalous mm. maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnitteluun, 

hankearviointeihin ja hankkeiden suunnitteluun (mm. Design for reuse –periaate) 

ja rakenteiden elinkaaren pidentämiseen (mm. kunnossapidon toimiin liittyen). 

(Ramboll Finland Oy) 

Strateginen kiertotalousohjelma nostaa ekosysteemit tärkeään rooliin 

kiertotalouden edistämisessä. Business Finland jakaa hyvin tämän näkemyksen, 

sillä kiertotalousratkaisut edellyttävät poikkialaista yhteistyötä ja toisaalta 
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orastavilla uusilla aloilla tarvitaan vertaistukea ja yhdessä oppimista. (Business 

Finland Oy) 

Jotta otettaisiin selkeämpi irtiotto nyt näköpiirissä olevista kiertotaloustoimista, 

voisi edelleen korostaa alan innovaatiotoiminnan tukemista. Sen kautta voi syntyä 

uusia tavoitteita kiertotaloudelle ja tapoja edistää sitä. Oleellista olisi tukea 

innovointia, joka muuttaa yritysten ja muiden osapuolten toimintatapoja. 

(Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto) 

Tieto on arvokasta ja sen tuottaminen aiheuttaa kustannuksia. Uuden tiedon 

tuottamiseen tulee kannustaa, mutta samalla on varmistettava, ettei siihen saatava 

julkinen tuki vääristä tarpeettomasti yritysten välistä kilpailua. Erityisesti 

ekosysteemit ja teolliset symbioosit muodostuvat helposti suljetuiksi 

järjestelmiksi, joissa aikaan saadut innovaatiot ja muut hyödyt saattavat jäädä 

laajemmin hyväksikäyttämättä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) 

 

FISS-verkoston työtä kommentoitiin useassa lausunnossa. Se nähtiin hyödyllisenä mutta 

toimintatapana jo vanhentuneena ja kaipaavan päivittämistä ja ongelmakohtien tunnistamista: 

FISS-verkoston teolliset symbioosit toimintamalli on ollut jo käytössä usealla 

alueella ja olisikin syytä tehdä perusteellinen tarkastelu toimintamallin 

onnistumisista ja pullonkauloista ennen sen edelleen kehittämistä, ellei tätä jo ole 

tehty. (Keski-Suomen liitto) 

Kierrätysraaka-ainemarkkinoiden edistämiseksi ja yli sektorirajat ylittävän 

yhteistyön mahdollistamiseksi tulisi kehittää teollisten symbioosien (FISS) 

toimintamallia sekä edelleen sivuvirtojen markkinapaikkaa ja data-alustoja. 

(Teknologiateollisuus ry) 

Teollisten symbioosien rinnalla tulisi huomioida myös tuotannolliset symbioosit 

innovaatioekosysteemeissä. Teollisten symbioosin muodostuminen ja tarkastelu 

on tärkeää, mutta FISS-toimintaa ei tällä hetkellä juurikaan ole. Toiminta-malli on 

vanhentunut ja esimerkiksi materiaalivirtojen digitaalisen mallinnuksen avulla 

voitaisiin päästä konkreettisiin tuloksiin. Rahoitus voisi mieluummin ohjautua 

toimijoiden kanssa ruohonjuuritason työtä tekeville paikallisille FISS-toimijoille 

kuin valtakunnalliselle koordinaattorille. Paikallisten toimijoiden verkostoa olisi 

syytä myös laajentaa sekä käsitellä teollisia symbiooseja laajemminkin 

symbioottisena ajatteluna ei vain teollisen tuotannon näkökulmasta. (Hämeen 

liitto) 

FISS-toiminta, jonka tarkoitus on edistää näitä teollisia symbiooseja, on 

toimintamallina jäänyt päivittämättä tähän päivään. Digitaalinen mallinnus 

materiaali- ja energiavirtojen osalta voisi mahdollistaa konkreettisten tulosten 

saavuttamista. Toimiakseen FISS-toiminta vaatii paikallista yhteistyötä ja 

rahoitusta paikalliselle tasolle valtakunnallisen koordinoinnin sijasta. (Suomen 

ympäristöopisto Sykli) 

On tärkeää saada hyödynnettyä täysimittaisesti jo olemassa olevia toimintamalleja 

ja kehittää niitä eteenpäin. Siksi pidämme hyvänä, että FISS-verkoston työn 
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kehittäminen ja laajentaminen uusille alueille on mukana ehdotuksessa. Siinä 

keskeistä on teollisten symbioosien aktiivinen fasilitointi, ekoteollisuuspuistojen 

toiminnan kehittäminen, tutkimuksen ja innovaatioiden kytkeminen osaksi 

toimintaa sekä ekosysteemien rakentaminen. FISS-toiminnan kehitystyötä ja 

toteutusta kannattaa tehdä yhteistyössä kansallisella tasolla. (Motiva Oy) 

 

Verkostotoiminta on osa tutkimukseni teoriaa ja viitekehystä. Siksi on olennaista, että myös 

se korostui aineistoissa ja toiminta nähtiin keskeisenä. Innovaatiot ja uuden tiedon 

tuottaminen ovat olennaisia niche-tason elementtejä. 

 

 Kiertotalouden digitalisaatio 

Digitalisaatio sijoittuu viitekehyksessä osaltaan toimintaympäristön muutokseen. 

Uudentyyppiset ratkaisut taas syntyvät paikallisten kokeilujen tasolla. Digitalisaatiolla 

voidaan tukea resurssitehokkuutta sekä kiertotalouden seurantaa ja ohjausta. Älykkäillä 

ratkaisuilla voidaan luoda tuotteille lisäarvoa ja digitaaliset ratkaisut mahdollistavat 

liiketoimintamallien kehittymisen palvelukeskeisemmiksi. Monet tietotekniset ratkaisut 

olisivat jo olemassa, mutta haasteena on tiedon rajautuminen suljettuihin ketjuihin. Data 

pitäisi pystyä keräämään, avaamaan ja ohjaamaan kaikkien käyttöön, mikä vaatisi nykyistä 

avoimempia rajapintoja. Toisaalta digitalisaatio lisää energian ja materiaalien kulutusta, mikä 

tulee huomioida palvelujen suunnittelussa ja hankinnoissa.  

Kiertotalouden digitalisaation liittyen ohjelmaehdotuksessa oli kolme toimenpide-ehdotusta: 

”Määrittelemme, keräämme ja avaamme kiertotaloudelle tärkeän datan. Ensin tunnistamme 

yhdessä eri toimijoiden kanssa tarpeellisen tiedon, sen laadun ja käytettävyyden. Toimijoiden 

verkosto selkeyttää kiertotalousdatan hyödyntämisen pelisääntöjä yritysten, yhteiskunnan ja 

käyttäjien näkökulmasta. Julkinen sektori tukee datan hyödyntämistä lainsäädännön, 

sopimusten ja toimialojen itsesääntelyn keinoin. Huolehdimme yhdessä eri sektoreiden 

tiedonjakoympäristöjä yhdistävien rajapintojen avoimuudesta ja alustojen 

yhteensopivuudesta käynnissä olevien digiohjelmien tukemana.” Toimijoiksi ehdotettiin 

TEM, YM, LVM, VM, BF, VTT, Sitra, yritykset sekä aluetoimijat. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Otamme digitaalisen datan käyttöön mittaroinnin ja ohjauksen tueksi. Linkitämme erilaiset 

kiertotaloudelle tärkeät tieto- ja datalähteet, jotta dataa yhdistelemällä voimme analysoida 

valintojen vaikutusta, mittaroida kiertotalouden toimenpiteiden etenemistä ja ohjata 
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tarvittavia toimia sekä vaikuttavuutta tietopohjaisesti. Avaamme viranomaisten tietovarantoja 

turvallisesti laajempaan käyttöön.” Ehdotettuja toimijoita olivat YM, TEM, VM, LVM, 

SYKE, LUKE, IL, Tilastokeskus ja yritykset. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Edistämme kiertotalouden digitaalisia infrastuktuureja ja niihin liittyvää sääntelyä niin 

kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vauhditamme joustavan, laajennettavan ja luotettavuuteen 

perustuvan datainfrastruktuurin määrittelyä käyttäen lähtökohtana avoimiin standardeihin 

perustuvia eurooppalaista datan jakamisen arkkitehtuureja ja osallistumalla 

määrittelytyöhön (esim. GAIA-X) sekä kannustamme toimijoita hyödyntämään ja kehittämään 

kiertotalouden ratkaisuja näiden pohjalta. Suomi voi olla edelläkävijä lähtemällä 

kehittämään ja koordinoimaan kiertotalouteen sovellettavaa arkkitehtuuria (”GAIACIRC”).” 

Toimijoiksi ehdotettiin Sitra, VTT, BF, LVM, TEM, YM ja UM. (Valtioneuvosto 2021.) 

Digitalisaatioon liitettyjä toimijoita olivat muun muassa ministeriöt, valtion tutkimus- ja 

kehittämislaitokset, sekä yritykset ja aluetoimijat.  

Kiertotalouden digitalisaatiota kommentoitiin 23 lausunnossa. Eniten kommentoitiin 

kiertotaloudelle tärkeää dataa. Kommentteja tuli etenkin valtion virastoilta tai laitoksilta, 

kunnilta tai kuntayhtymiltä, elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöiltä sekä muilta 

yhdistyksiltä ja yhteisöiltä.  

Digitalisaation toimenpiteiden keskiössä oli kommenttien perusteella luotettavan tiedon 

saatavuus, helppokäyttöisyys ja avoimuus, tietojen yhdisteltävyys sekä käyttäjälähtöisyys. 

Tiedon jakamiseen liittyvät käytännön haasteet, kuten salassapito, tunnistettiin myös. Lisäksi 

toivottiin digitalisaation taitojen edistämistä koulutuksessa: 

Kiertotalouteen liittyvien digipalvelujen kehittämisessä maakuntaliitto pitää 

tärkeänä erilaisten luotettavien materiaalipankkien ja kauppapaikkojen 

kehittämistä. Kierrätettävän materiaalin laatuluokituksen kehittäminen on myös 

tärkeää. (Etelä-Savon maakuntaliitto) 

Kiertotaloutta tukevien digitaalisten ratkaisujen edistäminen on erittäin tärkeä ja 

hyödyllinen toimenpide. Datan saatavuus ja käytettävyys on edellytys 

kiertotalouden indikaattorien kehittämisessä. (HSY) 

Kiertotalous kasvattaa myös tiedon hankintaan ja säilyttämiseen liittyviä 

vaatimuksia. Tietojärjestelmien kehitystyössä on varmistettava, että ne 

suunnitellaan käyttäjälähtöisesti toimijoiden tarpeisiin ja hoidetaan hallinnollisesti 

kevyesti. (YTP ry) 
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Kiertotalouden periaatteet tukeutuvat digitaalisiin ratkaisuihin. Siten uutta luovan 

digitaalisuuden taitojen edistäminen ja kytkeminen koulutukseen on keskeistä 

kiertotalouden toteutumisessa. (Helsingin yliopisto) 

Digitaaliset tietoalustat ovat tärkeitä markkinapaikkoja, jossa esimerkiksi 

kierrätysmateriaalien ja taloudellisesti arvokkaiden sivuvirtojen tarjonta ja 

kysyntä kohtaavat. Tiedon kerääminen ja välittäminen ovat tässä avain asemassa. 

Valtion tulee kehittää digitaalisia palveluja ja tiedonvälitystä sektoreilla, jossa 

niitä ei markkinaehtoisesti synny. (Suomen yrittäjät ry) 

Kiertotaloudessa datan hyödyntämisen kehittäminen on olennaisen tärkeää. Se 

alkaa datan saatavuudesta ja käytettävyydestä. (Suomen kiertovoima ry) 

Metsäteollisuus pitää kiertotaloudelle tärkeän datan määrittelyä, keräämistä ja 

avaamista erittäin merkittävänä tavoitteena toimivan kiertotalouden 

mahdollistamiseksi. Metsäteollisuus haluaa huomiota kiinnitettävän datan 

avoimuutta toistaiseksi merkittävästi rajoittaviin seikkoihin, kuten julkisen ja 

yksityisen tiedon yhdistämisen ja näin yhdistetyn tiedon liiketoiminnallisen 

hyödyntämisen vaikeuteen regulatorisista syistä. (Metsäteollisuus ry) 

Julkisella sektorilla on merkittävä rooli kiertotalouden turvalliseen datan 

jakamiseen liittyvän infrastruktuurin rakentamisessa avoimilla julkisilla 

rajapinnoilla, liiketoiminnan kehittämisessä sekä julkisten hankintojen kautta 

kiertotalouden kysynnän luomisessa. (Hämeen liitto) 

Tiedon jakamisen esteiden poistaminen ja digitaalisten keinojen hyödyntämisen 

tason nosto ovat siis keskeisiä asioita, joita suomalaisten ja eurooppalaisten 

yritysten olisi ratkaistava. Ohjelma mainitsee tämän, mutta ei vielä tarjoa 

ratkaisuja tämän keskeisen ongelman ratkaisemiseen. (Tampereen yliopisto) 

Tehokkaiden kiertotalousketjujen perusedellytyksiä ovat strukturoitu 

tiedonhallinta ja tiedon yhdistettävyys, luotettavuus sekä tarvittava avoimuus. 

Lisäksi kiertotalouden palvelujen keskiössä tulee olla helppokäyttöisyys ja hyvä 

kuluttajakokemus. Siksi pidämmekin ohjelman digitalisaatiota ja kiertotaloutta 

yhdistäviä toimenpiteitä oikeansuuntaisina. (Rakli ry) 

Sitra korostaa, että digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden edistäjänä. 

ICT-sektorin tarjoama, monin paikoin jo olemassa oleva teknologia mahdollistaa 

kiertotalouden kannalta keskeisen datan jakamisen esimerkiksi suljetuissa ja 

lineaarisissa toimitus-, tuotanto- ja arvoketjuissa ja jopa eri sektorien toimijoiden 

välisessä yhteistyössä. Datan saatavuus on keskeinen pullonkaula kiertotalouden 

datapohjaisten ratkaisujen syntymisessä. (Sitra) 

 

Kiertotalouden edistymisen seurannan näkökulmasta tiedon avoimuus ja luotettavuus ovat 

tärkeitä tekijöitä. Muutosta voidaan johtaa faktapohjaisen tiedon avulla. Digitalisaatio tuonee 

tähän helpotusta.  
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 Palvelullistaminen liiketoimintana 

Palvelullistaminen liittyy keskeisenä toimenpiteenä kiertotalouteen, jonka tavoitteena on 

siirtyä tuotteiden omistamisesta palveluiden käyttöön. Kiertotalouden periaatteiden ja 

digitalisaation odotetaan luovan palvelullistamisen liiketoimintamalleille uusia 

mahdollisuuksia, joita yhteiskunnan tulee tietoisesti kannustaa ja vauhdittaa. Viitekehyksessä 

palvelukonseptit ovat osa kiertotalousmallin mukaista liiketoimintaa. 

Palvelullistaminen liiketoimintana -kappaleessa annettiin yksi toimenpide-ehdotus: 

”Kehitämme taloudellisia kannusteita ja verotusta, jotka tukevat kiertotalouden 

palvelumallien yleistymistä. Edistämme esimerkiksi jaettujen liikkumispalveluiden käyttöön 

kannustavaa reaaliaikaista ja käyttömääriin perustuvaa taloudellista ohjausta. Selvitämme 

edellytyksiä vauhdittaa muita kiertotalouden palvelumalleja, kuten korjauspalveluja sekä 

kemikaalien liisausta ja vastaavia teollisuuden kokonaisvaltaisia palvelumalleja 

taloudellisilla kannusteilla, vapaaehtoisilla sopimuksilla sekä informaatio-ohjauksella.” 

Toimijoiksi ehdotettiin TEM, LVM, YM, VM sekä eri alojen yritykset. (Valtioneuvosto 

2021.) 

Ministeriöiden ohella eri alojen yritykset saivat luonnollisestikin toimijoina keskeisen roolin. 

Toimenpidettä kommentoitiin 19 lausunnossa. Kommentteja antoivat muun muassa tieteen, 

tutkimuksen ja koulutuksen ala, kunnat ja kuntayhtymät sekä muiden järjestöjen toiminta. 

Palveluliiketoiminta nähtiin kiertotalouden keskiössä muun muassa uusien työpaikkojen 

luomisen kautta. Toimenpiteeseen kaivattiin kuitenkin enemmän huomiota ja konkretiaa: 

Pidämme hyvänä sitä, että luonnoksessa mainitaan uudet liiketoimintamallit, 

kuten korjaus- ja huoltopalvelut, osana kiertotaloutta. Näihin voisi kiinnittää 

enemmänkin huomiota, sillä niiden kehittämisessä on merkittävästi kasvu-, 

kansainvälistymis- ja vientipotentiaalia suomalaisille yrityksille esimerkiksi 

digitaalisten alustojen kautta. (Tampereen yliopisto) 

Strategisen ohjelman mukaan kiertotaloudessa tulee tukea myös huolto- ja 

korjauspalveluiden käyttöä. Korjauspalvelut ovat usein paikallisia pienyrityksiä, 

jotka työllistävät ihmisiä ja tarjoavat palvelua eri puolilla maata. Kunta- ja 

paikallistasolla kiertotaloutta voidaan tukea tarjoamalla korjaus- ja 

huoltopalveluihin liittyvää koulutusta ammatillisessa- ja täydennyskoulutuksessa 

sekä kannustamalla alan yrittäjyyttä ja auttamalla esimerkiksi toimitilojen 

löytämisessä elinkeinopolitiikalla. Näin kunnat varmistavat korjauspalveluiden 

tarjonnan omalla alueellaan. (Pyöräliitto ry) 
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Kiertotalouden keskiössä on tuote palveluna -liiketoimintamallit, joiden nykyistä 

laajempi hyödyntäminen mahdollistaisi resurssitehokkuuden parantamisen 

tuotteiden käyttöasteen nousun myötä. Kiertotalousohjelman toimeenpanossa 

tulisi löytää konkreettisia avauksia ja toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 

vauhdittaa muutosta kohti tuotteiden ostamista palveluna. (Pohjois-Karjalan 

maakuntaliitto) 

Olemme samaa mieltä, että korjaus- ja jälleenmyyntipalveluiden tarve sekä 

uudenlaiset palvelut tulevat luomaan uusia pienyrityksiä ja niihin työpaikkoja. 

Näiden palveluiden, yritysten ja työpaikkojen muodostumiseksi pitää purkaa ja 

kehittää säätelyä sekä lisätä informaatiota eri mahdollisuuksista, jotta 

kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyy ja kiertotalous vahvistuu. (Koneyrittäjien 

liitto ry) 

Kiertotalouspalveluiden houkuttelevuuden lisäämiseksi keinovalikoimasta 

kuitenkin puuttuu kaksi ulottuvuutta: 1) Ensinnäkin keinovalikoimassa 

taloudellinen houkuttelevuus on hyvin vähäisessä roolissa. Tähän on kuitenkin 

lukuisia keinoja, kuten esimerkiksi arvonlisäverokannan säätäminen tukemaan 

kiertotalouspalveluita tai näiden palveluiden verovähennyskelpoisuus. Näitä 

toimia on myös esimerkiksi Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli 

suositellut (https://www.kestavyyspaneeli.fi/wp-

content/uploads/sites/41/2020/02/Kuusi-polkua-kestavyyteen_julkaisu2020.pdf). 

2)  Toisekseen kuluttajat tekevät kulutuspäätöksiänsä myös esteettisen 

houkuttelevuuden ja käytettävyyden näkökulmasta. Kiertotalouden kannalta 

olennaiset ratkaisut tehdäänkin tuotteen suunnittelu-/design-vaiheessa, mikä 

korostaa muotoilun ja markkinoinnin tärkeää roolia. Tämän vuoksi Suomessa olisi 

vahvistettava luovien alojen koulutusta, kuten useissa muissa Euroopan maissa 

(Ruotsi, Britannia, Hollanti) on hyvin tuloksin tehty. (Aalto-yliopisto) 

Traficom pitää älyliikenteen ja palveluistumisen näkökulmasta positiivisena, että 

toimissa ehdotetaan kehitettävän kannusteita digitalisaatioon sekä jaettuihin 

liikkumispalveluihin. (Liikenne- ja viestintävirasto) 

 

Kiertotaloussiirtymässä on osaltaan kyse siirtymisestä palveluiden käyttöön, sen sijaan että 

ostetaan ja omistetaan tavaroita. Tämä tukee myös ajatusta uusista liiketoimintamalleista. 

Viitekehyksen näkökulmasta on keskeistä, että palvelut oli huomioitu ohjelmaehdotuksessa. 

Muiden uusien liiketoimintamallien mukaisesti myös palveluliiketoiminta kaipaa poliittista ja 

taloudellista ohjausta. 

 

 Koulutus ja osaaminen 

Koulutus ja osaaminen sekä jatkuva oppiminen liittyvät paitsi kiertotalouden edistämiseen, 

myös työn murrokseen. Viitekehyksessä tiede, tutkimus ja koulutus ovat osa regiimin 
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toimintaa. Toisaalta ne kuuluvat myös järjestelmän uudistumiseen osaamisen kehittämisen 

kautta. Kiertotalousohjelmassa mainittiin haasteeksi osaajapula, joka on ratkaistava kaikilla 

koulutustasoilla ja työuran aikana. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisu sekä 

kiertotalousliiketoiminnan luominen edellyttävät innovointia, osaamisen kehittämistä sekä 

kokonaan uusia taitoja.  

Koulutukseen ja osaamiseen oli ohjelmaluonnoksessa esitetty viisi toimenpidettä: 

”Lisäämme kiertotalouden opetusta Suomen kouluissa. Sisällytämme kiertotalouden 

talousjärjestelmämme uutena perustana kautta linjan eri koulutusasteiden 

opetussuunnitelmiin ja tutkintojen perusteisiin. Koulut ja oppilaitokset noudattavat 

hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita myös omassa toiminnassaan.” Toimijoiksi 

ehdotettiin OKM, OPH sekä korkeakoulut. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Nostamme korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yhdeksi strategiseksi 

painopistealueeksi muutoksen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Lisäämme 

kiertotalouden täydennyskoulutusta opettajille.” Ehdotettuja toimijoita olivat OKM, OPH, 

korkeakoulut sekä ammatilliset oppilaitokset. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Vauhditamme yritysten, ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 

muiden TKI-toimijoiden kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä ja kumppanuuksia.” Toimijoiksi 

ehdotettiin OKM, TEM, YM, Business Finland, Suomen Akatemia, korkeakoulut, 

ammatilliset oppilaitokset, tutkimuslaitokset sekä yritykset. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Ennakoimme yhdessä koulutustoimijoiden ja työmarkkinajärjestöjen kanssa kiertotalouden 

osaamis- ja koulutustarpeita. Kehitämme ja uudistamme osaamista työuran eri vaiheisiin. 

Yritykset kehittävät koko henkilöstönsä kiertotalousosaamista ja huomioivat osaamisen 

kiertotaloussuunnitelmissaan.” Toimijoiksi ehdotettiin Osaamisen ennakointifoorumi, OKM, 

OPH, työmarkkinajärjestöt sekä yritykset. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Kannustamme vapaan sivistystyön oppilaitoksia sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita 

kehittämään, toteuttamaan ja levittämään kiertotalouteen liittyviä ohjelmia, toimintamalleja 

ja viestintää.” Ehdotetut toimijat olivat OKM, järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. 

(Valtioneuvosto 2021.) 

Ehdotetut toimijat olivat ministeriöitä, eri tasojen oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia sekä 

yrityksiä ja työmarkkinajärjestöjä.   
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Toimenpiteitä kommentoitiin yhteensä 30 lausunnossa. Erityisesti ensimmäinen toimenpide-

ehdotus koskien kiertotalouden sisällyttämistä osaksi koulutusjärjestelmää sekä neljäs koskien 

kiertotalousosaamisen huomioimista työuralla keräsivät kommentteja. Eniten kommentteja 

tuli kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä tieteeltä, tutkimukselta ja koulutukselta. 

Kiertotalousosaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitys tunnistettiin laajalti. Toimenpide-

ehdotus sai ensisijaisesti positiivisia kommentteja, joskin sen puutteeksi katsottiin niukka 

resursointi, konkreettisten toimenpiteiden ja tavoitteiden tai velvoitteiden puute: 

PAM pitää erittäin hyvänä sitä, että ehdotuksessa on tunnistettu kestävään 

kehitykseen, digitalisaatioon ja jatkuvaan oppimiseen liittyvien taitojen merkitys 

osana tulevaisuuden työelämää ja kiertotalousosaamista (ml. eri koulutusasteilla 

tapahtuva opetus). (PAM) 

Periaatepäätösluonnoksessa on tunnistettu erinomaisesti osaamisen ennakoinnin ja 

työelämässä tarvittavat kestävän kehityksen, digitalisaation ja jatkuvan oppimisen 

keskeiset roolit onnistuneen kiertotalouteen siirtymisen ennakkoehtona. Kaikki 

esitykset kiertotalousosaamisen sisällyttämiseksi osaksi koulutusjärjestelmää ja 

työelämäosaamista ovat kannatettavia. (SAK ry) 

Kiertotalousteemat on syytä ottaa mukaan kaikille koulutusasteille sekä 

varmistettava myös opetushenkilökunnan osaamisen hyvä taso. Myös yrityksille 

tulee tarjota mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen 

kiertotalousnäkökulmat huomioiden. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) 

Kestävyyskasvatusta ja - koulutusta tulisi resursoida kaikilla koulutusasteilla, 

korkeakouluissa ja aikuiskoulutuksessa, mitä periaatepäätöksessä ei tällä hetkellä 

esitetä. Myös työpaikoilla tapahtuva koulutus on tärkeää. (Helsingin yliopisto) 

Panostukset kiertotaloutta edistävään koulutukseen ovat ehdottaman tärkeitä. Pk-

yrityksillä ei usein ole tarvittavia resursseja ja tietotaitoa kiertotalouteen 

siirtymisen mahdollistajana. Kestävän kasvun osaamista on vahvistettava kaikilla 

koulutusasteilla ja yrityksissä. (Suomen Yrittäjät ry) 

Kaipaisimme periaatepäätökseen suositusten ja kannustusten sijaan enemmän 

konkreettisia toimenpiteitä sekä sitovia tavoitteita. Esimerkiksi kouluja, 

oppilaitoksia ja korkeakouluja voisi velvoittaa noudattamaan hiilineutraalin 

kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan. (Kuopion kaupunki) 

Siirtymän toteuttamiseksi kiertotalous ei voi olla erillinen osio, vaan sen pitää olla 

ensisijainen ja ainoa hyväksyttävä tapa tehdä ja toteuttaa. Opetuksen ja 

koulutuksen kautta paitsi ympäristöosaaminen, myös ympäristötietoisuus kasvaa, 

mikä vaikuttaa suurella todennäköisyydellä merkittävän positiivisesti myös 

kouluttautuvien loppukäyttäjän tekemiin valintoihin. Osaajien puute on 

innovaatiotoiminnan keskeisin este ja osaajia tarvitaan jokaiseen yritykseen 

jokaiseen toimintoon, mistä johtuen osaaminen ja sen kehittäminen tulee nostaa 

keskiöön myös resurssien jaossa, mikäli kiertotaloussiirtymän halutaan 

realistisesti toteutuvan. (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) 
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Kokonaisvaltaisessa siirtymässä kohti kiertotalousyhteiskuntaa keskiössä ovat 

osaaminen ja koulutus sekä asenteisiin vaikuttaminen. Siksi tarvittavien resurssien 

varaaminen osaamisen kehittämiseen, innovaatioihin ja uusien taitojen 

omaksumiseen on tärkeää. Kiertotalousteemat tulee ottaa mukaan kaikille 

koulutusasteille.  Myös yrityksille tulee tarjota mahdollisuuksia henkilöstön 

kiertotalousosaamisen kehittämiseen. (Keski-Pohjanmaan liitto) 

Erillinen kiertotalouskurssi ei tuo suurempia hyötyjä, vaan on tärkeää saada 

kiertotalous osaksi ajatusmaailmaa. Opettajien täydennyskoulutus on 

välttämätöntä. On myös ymmärrettävä jatkuvan oppimisen merkitys 

kiertotalouden toteutumisessa. (Suomen ympäristöopisto Sykli) 

Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta pidettiin tärkeänä. Kiertotalouden perustutkimukseen 

toivottiin panostusta, sekä sitä toivottiin tutkittavan myös muilla, kuin luonnontieteiden ja 

tekniikan aloilla. Riittävien resurssien puute nähtiin haasteena:  

Pidämme erittäin hyvänä, että kiertotalousosaaminen sisällytetään osaksi 

koulutusjärjestelmää ja työelämäosaamista. Pidämme tärkeänä myös 

kiertotalouden täydennyskoulutuksen lisäämistä opettajille. Korostamme 

kuitenkin opetushenkilöstön resurssien riittävyyden merkitystä kirjausten 

toteutumiselle. (Suomen ylioppilaskuntien liitto ry) 

Näemme erityisen tärkeänä, että siirtymää kiertotalouteen tutkitaan paitsi 

luonnontieteiden ja tekniikan näkökulmista, myös yhteiskuntatieteellisesti. 

Muutos ihmisten ajattelussa ja toiminnassa (esim. kuluttaja-kansalaisten, yritysten 

työntekijöiden, päättäjien) on ensisijaisen tärkeää kiertotalouden kannalta. Myös 

kauppatieteellinen osaaminen on olennaista, kun kiertotaloudesta pyritään 

luomaan uutta kilpailuetua suomalaisille yrityksille. (Tampereen yliopisto) 

Kiertotalouden haasteisiin vastaaminen vaati soveltavan tutkimuksen ja 

innovaatioiden rinnalle merkittävää perustutkimuksellista panostusta, jota tehdään 

erityisesti yliopistoissa. Vahvaa perustutkimusta tarvitaan uusiin läpimurtoihin, 

jotka johtavat täysin uusien menetelmien käyttöönottoon ei-fossiilisten 

luonnonvarojen käytössä, tuotteiden elämän-kaariajattelussa tai jätevirtojen 

hyödyntämisessä ja joiden avulla kiertotalouden keskeisiä tavoitteita voidaan 

saavuttaa. Yliopistot ja korkeakoulut tulisi mainita luonnoksessa aktiivisina 

toimijoina tutkimuslaitosten lisäksi. (Helsingin yliopisto) 

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa tarvitaan uusia 

ratkaisuja, joiden avulla eri alojen ammattilaiset osaavat jatkossa soveltaa 

hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa työssään. Kiertotalous tarjoaa 

hyvän pohjan elinikäiseen oppimiseen ja uusien ammattilaisten syntyyn. Tämän 

vuoksi huomiota tulee kiinnittää myös kiertotalouden täydennyskoulutukseen, 

esimerkiksi uusien ammattilaisten kouluttamisessa. Panostuksia osaamisen 

kehittämiseen tarvitaan, sillä uudet teollisuuden prosessit, raaka-aineet ja 

kiertotalouden liiketoimintamallit vaativat uudenlaista osaamista. (Sitra) 
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Kiertotalouden kumppanuudet myös tutkimustoiminnassa koettiin tärkeiksi: 

Myös yritysten, tutkimuslaitosten ja kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyön 

merkitys tuodaan selkeästi esille. Ohjelman tueksi suunniteltu TKI-rahoitus ml. 

vihreän kehitysohjelman rahoituksen kera voi edesauttaa ekosysteemien kehitystä 

nopeallakin aikataululla. (SAK ry) 

Yhdymme periaatepäätösluonnoksen näkemykseen siitä, että kiertotalouden 

ratkaisut syntyvät usein eri osaamisten ja organisaatioiden rajapinnoilla, joten 

tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden 

yhteistyötä kiertotalouden saralla on vahvistettava. Tavoitteiden toteutuminen 

edellyttää eri aloja edustavien osaamisalueiden tiivistä ja osin uudenlaistakin 

yhteistyötä. Myös rajapintojen tulee olla saumattomia vaikkapa tiedon virtauksen 

suhteen. (Teknologiateollisuus ry) 

 

Kiertotalousosaamisen sisällyttäminen osaksi työelämää nähtiin keskeiseksi:  

Kannatamme kiertotalousosaamisen sisällyttämistä osaksi koulutusjärjestelmää ja 

työelämäosaamista. Ehdotamme, että osaamisen kehittämistä koskeva suositus 

laajennetaan koskemaan yritysten lisäksi julkisia organisaatioita. (Väylävirasto) 

On tärkeää, että elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden 

yhteydessä huomioidaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen. 

Ilmasto- ja ympäristökriisien torjunnan on oltava poikkileikkaava osa 

yhteiskuntaa ja sen toimintoja, ja näin ollen jokaisella alalla on etsittävä 

poikkileikkaavasti keinoja niiden torjumiseksi. (Suomen ylioppilaskuntien liitto 

ry) 

Työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen tarvitaan joustavia 

jatkuvan oppimisen menetelmiä, jotka on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä 

elinkeinoelämän ja koulutuksentarjoajien kesken. (Metsäteollisuus ry) 

 

Kiertotalouden kuuluisi olla koko yhteiskunnan kaikki sektorit poikkileikkaava uusi 

toimintamalli. Tämä vuoksi on keskeistä, että sen opetus huomioidaan kaikilla opetusasteilla, 

sekä jo työelämässä jo vanhempien sukupolvien keskuudessa. Kiertotalouden ratkaisut ovat 

toimialat poikkileikkaavia, joten työelämässä on tärkeää osata keskustella eri alojen 

asiantuntijoiden kesken.  
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 Energia- ja materiaali-intensiivinen teollisuus hyötyy kiertotaloudesta 

Teollisuus on yksi keskeinen toimija kiertotalousregiimissä. Kiertotaloudessa pyritään 

vähentämään ympäristö- ja materiaalijalanjälkeä. Kiertotalousmallin elinkaari alkaa 

suunnittelusta, jossa perinteisen materiaali- ja energiatehokkuuden ohella keskeisiä ovat 

kierrätettävyys, pitkäikäisyys, päivitettävyys sekä teolliset palvelullistamisratkaisut. Tätä 

varten tarvitaan muun muassa taloudellisia kannusteita ja kiihdyttämöjä ratkaisujen 

syntymistä vauhdittamaan. Suomessa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyvät 

materiaali- ja energiatehokkaat teknologiaratkaisut ovat vientiteollisuuden vahvuuksia. 

Tässä alakohdassa esitettiin kolme toimenpide-ehdotusta: 

”Solmimme luonnonvarojen käytön kansallisen sopimuksen, johon yritykset ja muut toimijat, 

mm. kunnat, voivat liittyä ja tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia luonnonvarojen käytön 

vähentämiseksi, uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin 

kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi. Sitoumusten tueksi teemme yhteistyössä 

tutkimuslaitosten kanssa skenaarioita Suomen materiaalijalanjäljen vaikutuksista 

ympäristöön ja talouteen. Skenaarioiden pohjalta keskeiset sektorit laativat hiilineutraalin 

kiertotalouden suunnitelmat.” Toimijoiksi ehdotettiin YM, TEM, MMM, Kuntaliitto ja 

kunnat. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Selvitämme keinoja edistää kierrätysmateriaalien arvon ja markkinan syntymistä. 

Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtoja, joilla voidaan lisätä kierrätysmateriaaleja 

markkinoilla kierrätystavoitteilla ja digitaalisilla markkinapaikoilla. Muita mahdollisuuksia 

lisätä uusiokäytön kiinnostavuutta ovat mm. verot, sekoitevelvoitteet, eri materiaaleihin 

liittyvä pantti, keskinäiset sopimukset sekä yhteistyö EU-maiden kanssa kansainvälisten 

(Valtioneuvosto 2021.)yhteistyöverkostojen ja allianssien luomiseksi.” Toimijoiksi ehdotettiin 

YM, TEM ja UM. 

”Luomme kiertotalouden design-ohjelman, joka kokoaa tuotesuunnittelun työkalut ja 

tietopankit sekä verkottaa yritykset ja tutkimushankkeet. Ekosuunnittelun tietopankin ja 

yhteisen alustan avulla parannamme yritysten mahdollisuuksia löytää tietoa ja työkaluja sekä 

lisäämme yritysten välistä yhteistyötä ympäristötiedon välittämiseksi arvoketjussa eteenpäin 

ja kestävien innovaatioiden kehittämiseksi.” Ehdotettuja toimijoita olivat YM, TEM, VTT ja 

SYKE. (Valtioneuvosto 2021.) 
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Ehdotetuissa toimijoissa korostui ministeriöiden rooli, sekä toisaalta kunnat ja valtion 

tutkimuslaitokset.  

Toimenpiteitä kommentoitiin yhteensä 16 eri lausunnossa, erityisesti kommentteja keräsi 

ensimmäinen toimenpide-ehdotus. Eniten lausuntoja antoivat kunnat ja kuntayhtymät sekä 

tiede, tutkimus ja koulutus.  

Luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus ja vapaaehtoiset sitoumukset nähtiin hyvänä 

toimenpiteenä. Sitoumusten vapaaehtoisuus herätti huolta ja toivottiin myös muita 

kannustimia tai lainsäädäntöä näiden lisäksi. Lisäksi kommentoitiin, että olemassa olevat 

sopimukset tulisi paremmin yhteensovittaa uusien vapaaehtoisten sopimusten kanssa. 

Keskeisten sektorien osalta huomautettiin, että ruoantuotanto ja metsätalous eivät ole saaneet 

riittävästi huomiota ohjelmaehdotuksessa. Lisäksi toivottiin, että teollisuuden 

kiertotaloustavoitteet tulisi linkittää yhteen kiinteistö- ja rakennusalan tavoitteiden kanssa: 

Vapaaehtoisuuteen perustuvan luonnonvarojen käytön kansallisen sopimuksen 

solmiminen on oikeansuuntainen avaus sitoumusten lisäämiseksi luonnonvarojen 

käytön vähentämiseksi, uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin 

kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi. On hyvä, että sen tueksi laaditaan 

skenaarioita Suomen materiaalijalanjäljen vaikutuksista ympäristöön ja talouteen. 

Epäilys pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen vaikuttavuuden 

riittävyydestä on kuitenkin kohtalainen ja siksi olisi vähintään syytä harkita 

kannustimia sopimuksen houkuttelevuuden parantamiseksi. HSY:n näkemyksen 

mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä säätelevä lainsäädäntö voisi 

olla nykyistä vahvempaa. (HSY) 

Luonnoksen lähtökohdissa tunnistetaan aiheellisesti, että ilmastonmuutoksen, 

luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja luonnonvarojen ylikulutuksen 

ratkaisemiseen vaaditaan systeemistä muutosta yhteiskunnassa edellyttäen toimia 

ja muutosta kaikilla sektoreilla. Tästä huolimatta periaatepäätöksen toimenpiteissä 

ei käsitellä keskeisiä uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä sektoreita eli 

ruoantuotantoa ja metsätaloutta. Kestävä biokiertotalous, erityisesti maatalous ja 

ruoka sekä metsätalous, on nostettava periaatepäätöksessä näkyviin. Tämä olisi 

myös yhdenmukaista periaatepäätöksen tavoitteissa mainitun systeemiseen 

muutoksen kanssa, ja strategiassa korostetun sektoriyhteistyön merkityksen 

kanssa. (Helsingin yliopisto) 

Periaatepäätöksessä on lisäksi tuotu esiin ajatus luonnonvarojen käytön 

kansallisesta sopimuksesta, minkä mukaan esimerkiksi kunnat ja yritykset voivat 

tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, 

uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin 

kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi. Kaivosteollisuus ry kannattaa 

vapaaehtoisia sitoumuksia ja tästä hyvänä esimerkkinä on Kestävän 

kaivostoiminnan verkoston luoma kaivosvastuujärjestelmä. (Kaivosteollisuus ry) 
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SBB kannattaa lämpimästi elinkeinoelämän vapaaehtoisia sitoumuksia ja 

sopimuksia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, uusiomateriaalien käytön 

lisäämiseksi sekä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi. (SBB ry) 

Ohjelmassa uutena sopimuksena esitetyn luonnonvarojen käytön kansallisen 

sopimuksen lisäksi tulisi selkeästi kuvata, miten eri green dealit sekä energia- ja 

materiaalitehokkuussitoumukset asemoituvat vapaaehtoisten luonnonvarojen 

käytön vähentämiseen tähtäävien sitoumusten kanssa. Tulee tarkastella, millä on 

suurempi vaikutus; sillä, panostetaanko olemassa oleviin sitoumuksiin vai uuteen 

ylätason sitoumukseen ja eroaako tämä riittävästi Sitoumus2050-toiminnasta. 

(Motiva Oy) 

Jäimme myös kaipaamaan toimenpide-ehdotuksia siihen, kuinka energia- ja 

materiaali-intensiivisen teollisuuden kiertotaloustavoitteet linkitetään yhteen 

kiinteistö- ja rakennusalan tavoitteiden kanssa. Teollisuus on keskeisessä osassa 

kira-alan tavoitteiden ratkomisessa ja kira-ala puolestaan teollisuuden keskeinen 

asiakas. Näiden alojen yhteisen kiertotalouden tahtotilan kirkastaminen olisi 

ensiarvoisen tärkeää. Kiinteistö- ja rakennusala voi tarjota kokeilualustan uusille 

ratkaisuilla ja mahdollistaa ostajana kiertotalousperusteisten materiaalien 

ensikokeilut, sekä laajemman käyttöönoton. (Ylva) 

 

Kierrätysmateriaalien markkinat saivat kannatusta ja ne koettiin kiertotalouden keskeiseksi 

edellytykseksi. Ehdotukseen kaivattiin enemmän konkreettisia toimenpiteitä ja vastuutahoja: 

Kiertotalouden markkinoita edistettävä tuotteiden eliniän, kestävyyden ja 

kierrätysmateriaalien käyttöä parantamalla. Kiertotalousmarkkinoiden 

vahvistaminen etenee varmimmin, kun toimia kiertotalouteen siirtymiseksi 

todellakin tapahtuu yrityksissä. (SAK ry) 

Markkinoiden luonti kiertotalouden vaikuttavuuden kannalta keskeisille 

materiaaleille on kiertotalouden keskeinen perusedellytys. (Suomen Yrittäjät ry) 

SBB kannattaa toimenpiteitä, jossa selvitetään keinoja edistää 

kierrätysmateriaalien arvon ja markkinan syntymistä (sivu 69). Toimenpiteen 

vaikuttavuuden parantamiseksi SBB esittää, että selvitystyössä annetaan 

konkreettinen listaus toimenpiteistä aikataulutuksineen (toimet vuosina 2021-2023 

sekä vuosina 2024-2027) ja vastuutahoineen. SBB pitää tärkeänä, että 

kiertotalousohjelman toimeenpanossa pystytään edistämään ravinnekierrätys ja 

kierrätyslannoitteiden ja -markkinoiden syntymistä. (SBB ry) 

 

Kiertotalouden mukainen suunnittelu sekä yritysten ja eri sektoreiden välinen yhteistyö 

nähtiin tärkeänä. Palvelujen rooli korostui: 

Taustoittavassa tekstissä kerrotaan, että kiertotalousmarkkinoiden vahvistumista 

voidaan edistää muun muassa sopivalla ohjauskeinojen yhdistelmällä, kuten 

kiertotaloutta tukevalla tuotesuunnittelulla, taloudellisilla kannustimilla sekä 
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kiertotaloushankkeisiin liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämisellä. EU:n 

kiertotaloutta tukevan lainsäädännön ja tuotepolitiikan ohjauskeinojen 

kehittämisessä olisi erikseen hyvä huomioida keinoja myös uudenlaisten 

liiketoimintamallien (esim. “tuote palveluna”) suunnitteluun ja tukemiseen niihin 

siirtymisessä. (HSY) 

VTT näkee, että kiertotalouden design-ohjelmaa koskeva toimenpide on hyvin 

perusteltu ja edistää sektoreiden välistä yhteistyötä sekä ohjaa ratkaisukehitystä 

käänteentekeviin kiertotalouden mukaisiin innovaatioihin. Tehokkuus paranee, 

hukka vähenee ja arvo lisääntyy, kun materiaalit ja ratkaisut suunnitellaan ja 

toteutetaan kiertotalouteen uutta luovasti ja niihin voidaan liittää palveluelementti. 

(VTT Oy) 

Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä kiertotalouden pullonkaulojen purkamista niin 

asenteiden, lainsäädännön kuin teknisten ratkaisujen osalta. Kiertotalouden 

markkinoita ja kierrätysmateriaalien arvostusta tulisi edistää paitsi lainsäädännöllä 

myös kiertotaloutta tukevalla tuotesuunnittelulla ja kiertotaloustietoisuutta 

lisäämällä joka sektorilla. (Pohjanmaan liitto) 

 

Tässä osiossa oli viitekehyksen näkökulmasta montakin hyvää huomiota. Ensinnäkin 

kiertotalouden laaja-alaisuus ja sen liittyminen moneen eri politiikkaan ja sektoriin on 

keskeistä. Konkretian puuttuminen on varmastikin useissa tavoitteenasetteluissa haaste, sillä 

viitekehyksenkin näkökulmasta muutoskeinoja samaan päämäärään voi olla useita. 

 

 Tulevaisuuden kiinteistö- ja rakennusala perustuu kiertotalouteen 

Viitekehyksessä kiinteistö- ja rakennusala on teollisuuden ohella yksi keskeinen regiimin 

toimija. Kiertotalousohjelmassa mainitun mukaisesti kiinteistö- ja rakennusala kuluttaa noin 

puolet maailmantalouden resursseista ja se tuottaa noin kolmanneksen hiilidioksidipäästöistä. 

Näin ollen sen ratkaisuilla on valtava potentiaali kiertotalouden edistämisessä. Keskeisiä 

toimia ovat rakennetun ympäristön suunnittelu sekä kiinteistöjen käytön suunnittelu. 

Toimenpiteisiin tarvitaan niin julkisia kuin yksityisiä TKI-panostuksia, sekä yhteistyötä, 

osaamista, sääntelyä ja taloudellista ohjausta.  

Kiinteistö- ja rakennusalan kohdalla oli listattu kuusi eri toimenpide-ehdotusta: 

”Suosittelemme ottamaan käyttöön taloudellisia kannusteita, joilla alalle syntyy kilpailua 

hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuilla. Sysäämme kannusteiden avulla liikkeelle 

muutoksen, joka vähentää nopeasti rakennus- ja kiinteistöalan luonnonvarojen käyttöä ja 
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hiilidioksidipäästöjä. Selvitämme mm. edellytyksiä vähentää rakennusmateriaalien 

hiilidioksidipäästöjä päästöjen hinnoittelun avulla.” Ehdotettuja toimijoita olivat YM, VM, 

kunnat ja alan yritykset. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Lisäämme kiertotaloustietoisuutta ja -osaamista kiinteistö- ja rakennusalalla. Perustamme 

kiertotalouden muutososaajien verkoston, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusien 

teknologioiden ja toimintamallien käyttöönottoa sekä vähentää alan ympäristökuormitusta. 

Verkosto vastaa kira-alan hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviin tarpeisiin mm. luomalla 

uusia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja sekä kehittämällä osaamista ja TKI-toimintaa. 

Ehdotamme myös kiertotalouden tuomista tärkeäksi osaksi kira-alan koulutusohjelmia ja 

jatkuvan oppimisen sisältöjä.” Toimijoiksi ehdotettiin KIRA-foorumi, Green Building 

Council Finland, YM, TEM sekä Osaamisen ennakointifoorumi. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Kehitämme rakennetun ympäristön digitaalista jalanjälkeä ja tiedonhallintaa tukemaan 

ympäristövaikutusten vähentämistä. Kehitystä vahvistamaan suosittelemme kira-alan 

muutosinvestointien tukemista merkittävällä julkisella TKI- ja demonstraatiorahoituksella. 

Rahoituksen tulisi kohdistua erityisesti digitaalisten ja modulaaristen ratkaisujen 

vauhdittamiseen alan teknologia- ja palveluviennin kasvattamiseksi, digialustoihin tilojen 

käytön tehostamiseksi, sekä rakennus- ja purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen 

edistämiseksi.” Ehdotettuja toimijoita olivat YM, alan yritykset, Business Finland, Kirahub ja 

Motiva. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Suosittelemme rakentamisen ja kaavoituksen ohjauksen kehittämistä kiertotaloutta 

tukevaksi. Päivitämme kuntien johdolla kaavoituksen pääperiaatteet, johtamisen ja osaamisen 

tukemaan joustavan kaavoituksen kulttuuria ja kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksia. 

Kehitämme lainsäädäntöä ja kaavoitusta niin, että se tukee mm. rakennusten 

käyttötarkoitusten muuttamista ja kiertotalousperusteisten materiaalien käyttöä. Esimerkiksi 

kiinteistöjen väliaikaisen käyttötarkoituksen muutokseen tarvittavaa poikkeuslupaa on 

tarpeen pidentää. Lisäksi tarvitaan muutoksia uusiomateriaalien hyväksyntä- ja 

kelpoisuuskriteereihin, kansalliseen ja EU-tasoiseen tuotehyväksyntään ja standardointiin.” 

Toimijoiksi ehdotettiin kunnat, maakuntien liitot ja YM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Tehostamme tilojen käyttöä ja vähennämme niiden vajaakäyttöä. Kannustamme kaikkia 

kiinteistönomistajia tilojen tehokkaaseen käyttöön ja kehitämme tätä tukevaa ohjausta. 

Huomioimme esimerkiksi valtion toimitilastrategian uudistuksessa tilojen joustavan 
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yhteiskäytön yli perinteisten organisaatiorajojen, kuten valtion ja kuntien.” Ehdotettuja 

toimijoita olivat VM, YM, Senaatti-kiinteistöt, kunnat sekä Rakli. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Kehitämme Suomessa laajalla yhteistyöllä kiertotaloutta tukevia hankintakriteerejä ja 

jalkautamme ne toimialalle. Sisällytämme kiertotaloutta tukevat vähähiilisen rakentamisen 

hankintakriteerit kaikkiin julkisten rakennuttajien talo- ja infrarakentamisen hankkeisiin 

viimeistään vuodesta 2022 lähtien.” Toimijoiksi ehdotettiin YM, TEM ja LVM. 

(Valtioneuvosto 2021.) 

Ehdotetut toimijat olivat ministeriöitä, muita valtiollisia toimijoita, kuntia sekä yrityksiä. 

Osiota kommentoitiin 24 lausunnossa. Lausunnonantajat edustivat melko tasaisesti eri aloja. 

Taloudelliset kannusteet koettiin kannatettaviksi, joskin päällekkäinen sääntely ja tavoitteet 

koettiin haasteina: 

On kannatettavaa, että rakentamisen materiaalitehokkuutta ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tuetaan toimenpiteillä, jotka liittyvät 

rakennusten käyttötarkoituksen muutokseen, korjaamiseen sekä 

lisäkerrosrakentamiseen näiden yhteydessä tai erikseen. (Puutuoteteollisuus ry) 

On myös huomioitava, että vähäpäästöisyys ja materiaalien kierron lisääminen 

eivät aina ole yhteneviä tavoitteita, joten ehdotettu rakennusmateriaalien 

hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu ei välttämättä kaikilta osin edistä kiertotaloutta. 

(INFRA ry) 

Huomautamme että myös rakennuskohteiden päästöjen hinnoittelua koskee sama 

päällekkäisen sääntelyn ongelma suhteessa elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen 

sääntelyyn. Lisäksi yksittäiseen rakennushankkeeseen yksioikoisesti kohdistuvat 

sääntelykeinot johtavat helposti osaoptimointiin myös vähähiilisyyden ja 

kiertotalouden tavoitteiden kannalta. (RAKLI ry) 

 

Muutososaajien verkosto ja kiertotalousosaamisen lisääminen koettiin tarpeelliseksi, mutta 

osin myös riittämättömäksi toimenpiteeksi: 

Muutososaajien verkoston perustaminen tuntuu väistämättä täysin riittämättömältä 

toimenpiteeltä suhteutettuna ongelman suuruuteen ja vakavuusasteeseen. 

(Senaatti-kiinteistöt) 

On positiivista, että ehdotuksen tavoitteisiin kuuluu kiinteistö- ja rakennusalan 

kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen lisääminen. Kiinteistö- ja rakennusalalla on 

suuri potentiaali kierrätykselle, erityisesti materiaalikierrätykselle ja sen myötä 

työllisyydelle. Koska ala ei ole vielä kovin pitkällä kiertotalouteen siirtymisessä, 

on laaja kiertotaloustietoisuuden lisääminen toimialalla tärkeää. Mm. 
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kiertotalouden muutososaaja-verkoston tyyppiset toimet ovat kannatettavia. 

Lisäksi tarvitaan todennäköisesti kuitenkin myös vero- ja ohjaustoimia, jotta 

kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen siirtyminen nopeutuisi. (SAK ry) 

Kaikki keinot ovat paikallaan, mutta erityisen suuren tarpeen näemme sille, että 

Suomeen saadaan perustettua KIRA-alan kiertotalouden muutososaajien verkosto. 

Uskomme, että tämän verkoston syntyminen ja toiminta on myös keskeinen 

edellytys muiden kiertotaloustoimien toteuttamiselle ja tavoitteiden 

saavuttamiselle. (Green Building Council Finland) 

Perustettavan kiertotalouden muutososaajien verkoston painotus esimerkiksi 

digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon sekä osaamisen sekä TKI-toiminnan ja 

yhteistyön kehittämiseen on kannatettavaa. Samalla on tärkeää varmistaa, että 

digitalisaatiossa ja datataloudessa ei rajoituta pelkästään teknologisiin 

kysymyksiin vaan huomio on myös laadukkaassa sisällössä ja kaikkien 

tietolähteiden kokonaisvaltaisessa käytössä. (Aalto-yliopisto) 

Yhteistyössä Kiinteistö & Rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) kanssa 

perustettava kiertotalouden muutososaajien verkosto nopeuttaa uusien 

teknologioiden ja toimintamallien käyttöönottoa sekä vähentää kiinteistö- ja 

rakennusalan ympäristökuormitusta. Vastaavanlainen laajapohjainen yhteistyö 

tulee olla osa myös muita toimenpiteitä. (INFRA ry) 

Ala tarvitsee mielestämme kipeästi lisää TKI-panoksia toimijoiden välisen 

yhteispelin mahdollistamiseksi, uusien ratkaisujen kehittämiseksi, sekä erilaisten 

esteiden poistamiseksi. (Ylva) 

 

Digitaalinen tiedonhallinta ja tuotetieto koettiin merkityksellisenä kiertotalouden 

toteutumiseksi: 

Tietokone on yhä useamman kiinteistö- ja rakennusalalla toimivan tärkein 

työkalu. Yksi kuitenkin loistaa poissaolollaan. Tuotetieto, jota ilman toimivaa ja 

laaja-alaista kiertotaloutta ei voi syntyä. Tilanne on tunnistettu mutta 

konkreettisiin toimiin on ollut vaikea päästä. Suomessa keskeinen toimija on 

Rakennustieto verkostoineen. Tuotetiedon mukaan ottaminen on kiinteistö ja 

rakennusalan digitalisaatiossa seuraava iso askel. (Senaatti-kiinteistöt) 

Lisäksi HSY ehdottaa, että ohjelmaehdotuksessa mainittu toimenpide “kehitämme 

rakennetun ympäristön digitaalista jalanjälkeä ja tiedonhallintaa tukemaan 

ympäristövaikutusten vähentämistä” nostettaisiin periaatepäätökseen vielä 

erillisenä esiin, sillä nämä tietotarpeet ovat avainasemassa mm. 

rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöpotentiaalin ja kierrätyspotentiaalin 

vahvistamiseksi. (HSY) 

 

Kaavoituksen ohjaus ja kehittäminen keräsi paljon kommentteja. Lausunnoissa huomautettiin 

eri toimijoiden tarpeiden ja yhteistyön huomioimisesta sekä uudenlaisesta maankäytön 
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suunnittelun tarpeesta. Lisäksi nostettiin esille, että rakennusten käyttötarkoituksen muutokset 

ja liikkumisen tarpeen väheneminen tulee ottaa huomioon: 

Kaavoituksen kehittämisen toimenpiteet periaatepäätöksessä keskittyvät 

rakennuksiin ja rakentamiseen. Kiertotalousyhteiskunta tarvitsee kuitenkin aivan 

erilaista maankäytön suunnittelua kuin nykyisin. Kaavoituksessa tulisi 

ennakkoluulottomasti tutkia ekoteollisuuspuisto- ja ekosysteemialuekeskittymiä ja 

miettiä laaja-alaisesti niiden sijoittumista ja synergiatarpeita (liikenne, energia, 

jätehuolto, jne) sekä luonnonvarojen käytön sijaintia ja reunaehtoja. Tehtävä 

sopisi hyvin maakuntakaavoitukselle. (Etelä-Savon maakuntaliitto) 

Kaavoitus on pääsääntöisesti kuntien vastuulla mutta vahva keskitetty ote puuttuu. 

Tätä kuitenkin tarvitaan, jos ja kun tavoitteena on muuttaa Suomi 

kiertotalousyhteiskunnaksi, jossa luonnonvarojen käyttö on kestävää ja tehokasta, 

kaikki toiminta on hiilineutraalia, luonnonmonimuotoisuus rikastuu ja 

hyvinvointivaltion periaatteet vahvistuvat. (Senaatti-kiinteistöt) 

Ehdotuksessa korostetaan kuntien ja alueiden roolia kiertotalouden edistämisessä 

mm. maankäytössä ja kaavoituksessa. Maankäyttö ja kaavoituspäätöksiä tehtäessä 

niiden olisi huolehdittava siitä, että kunnat huomioisivat elinkeinoelämän lisäksi 

nykyistä paremmin myös kansalaisten ja työntekijöiden tarpeet. Muuten vaarana 

on, että alueiden palvelurakenteet tukevat kiertotaloutta edistävää yrittämistä, 

mutta eivät ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista edistävää 

työssäkäyntiä, asumista ja palvelurakennetta. (SAK ry) 

Kaavoituksen periaatteiden sekä rakentamisen ja tilojen käytön ohjaus 

kiertotaloutta tukevaksi voi tuottaa merkittäviä kansantaloudellisia etuja ja 

kuluttajille näkyviä palveluita liikennesektorilla. Tämä kuitenkin edellyttää 

joustavuutta ja rohkeutta kaavoituksen saralla sekä yhteistyötä alan 

palveluntarjoajien kanssa. (ITS Finland ry) 

Kiertotalouden huomiointi maakunta- ja kuntakaavoituksessa on olennaista, jotta 

rakentaminen, liikkuminen, energiankulutus, maankäyttö ja luonnon 

monimuotoisuus voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. (Hämeen liitto) 

SYKE toivoo, että ohjelmassa otetaan vahvempi tavoite kuin ”suosittelu” 

rakentamisen ja kaavoituksen ohjauksen kehittämiseksi. Joustavan kaavoituksen 

kulttuuri olemassa olevien tyhjien kiinteistöjen ja tonttien osalta on kannatettava 

tavoite, mutta samalla on huolehdittava, että ympäristölupaviranomaisten tulkinta 

”kaavoituksen joustavuudesta” on valtakunnallisesti yhtenäinen. (SYKE) 

RAKLI pitää toimenpidettä erittäin kannatettavana. Rakennusten kiertotalouden 

mahdollistajana toimii maankäytön kiertotalous, joustavan kaavoituksen 

kulttuurin luominen ja rakennusten käyttötarkoitusten muutosten joustavat 

käytännöt. Joustavan kaavoituksen tulee tukea rakennusten muuttamista eri 

käyttötarkoituksiin käyttäjien tarpeiden mukaisesti, jotta hyödynnettäisiin 

olemassa olevaa rakennus- ja infrakantaa mahdollisimman resurssitehokkaasti. 

(RAKLI ry) 
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Kiertotalouden hengessä olisi selvitettävä, olisiko kaavoitusta kehittämällä 

mahdollista helpottaa käyttötarkoituksen muutoksia, esim. toimistoista asunnoiksi. 

(Suomen kiinteistöliitto ry) 

Kaavoituksella ja etätyöllä tulee vähentää fyysisen liikenteen tarvetta. 

Rakennusten purun sijasta tulee tukea korjaamista. (SLL) 

 

Tilojen käyttöön toivottiin joustavuutta ja tehostamista: 

Keskeinen tavoite tulee edelleen olemaan se, että tilat tukevat valtion tehokasta ja 

tuottavaa toimintaa. Tämä tapahtuu yhteiskäyttöisyyttä ja joustavuutta lisäämällä. 

Tilaratkaisut tulevat tehostamaan tilankäyttöä ja samalla vähentämään päästöjä. 

Toisaalta tilaa tulee vapautumaan markkinoille, joilla on jo nyt tyhjää tilaa yllin 

kyllin. (Senaatti-kiinteistöt) 

Rakennusmateriaalien lisäksi on tärkeää pohtia tilojen käyttötapaa ja käyttöastetta. 

Yhteiskunta on kaupan alalla siirtynyt kuluvan vuosikymmenen aikana kohti 

jatkuvaa aukioloa, samoin monet palveluammatit ja yhteiskunnan kriittiset 

palvelut toimivat ympärivuorokautisesti. (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) 

 

Vähähiiliset hankintakriteerit olivat kommenttien perusteella liian kunnianhimoisesti 

aikataulutettu. Lisäksi niistä toivottiin velvoittavia: 

Väylävirasto kiinnittää huomiota ohjelmassa esitettyyn toimenpiteeseen, 

sisällytämme kiertotaloutta tukevat vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit 

kaikkiin julkisten rakennuttajien talo- ja infrarakentamisen hankkeisiin, jonka 

tavoiteltu alkamisajankohta vuodesta 2022 on väyläinfrastruktuurin osalta liian 

aikainen. Ennen hankintakriteeristön käyttöönottoa tarvitaan mm. luotettavat 

arviointi- ja vertailuperusteet. Useiden infratuotteiden osalta ei ole vielä 

mahdollista laatia ja vaatia hankinnoissa ympäristöselosteita, joiden perusteella 

vähähiilisyyttä voitaisiin arvioida. Vähähiilisyyden hankintakriteerien liian nopea 

käyttöönotto voi johtaa ei-toivotunlaiseen optimointiin ja aiheuttaa vääristymää 

markkinoille. On tärkeää, että ennen hankintakriteerien käyttöönottoa 

markkinoiden valmius on selvitetty tarkemmin ja yhteiset menettelyt ja ohjeistus 

laadittu. (Väylävirasto) 

Nopeita vaikutuksia saadaan myös vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien 

toimeenpanolla, mutta hankintakriteerien kehittämisen ohella on panostettava 

tilaajaosaamiseen, sillä etenkin infrahankkeiden hiilijalanjälkilaskenta ei ole vielä 

vakiintunutta. (RIL ry) 

On erittäin hyvä, jos vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit voidaan 

sisällyttää kaikkiin julkisiin talo- ja infrahankkeisiin. Kriteerien käytön tulee olla 

velvoittavaa. (Suomen ympäristöopisto Sykli) 
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Näkemyksemme mukaan kiertotaloutta tukevien kriteerien käyttö julkisessa 

rakentamisessa on kannatettava mutta olemassa olevat vähähiilisen rakentamisen 

hankintakriteerit tulisi uudelleenarvioida sekä päivittää niin talonrakentamisen 

kuin infra-rakentamisen osalta. Ehdotettu aikataulu tuntuu edellä oleva 

huomioiden erittäin kunnianhimoiselta. Päivitys tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä 

alan keskeisten toimijoiden kanssa. (INFRA ry) 

Tavoite, että kiertotaloutta tukevat vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit 

kaikkiin julkisten rakennuttajien talo- ja infrarakentamisen hankkeisiin vuodesta 

2022 lähtien on oikean suuntainen ja myös UUMA4-hankkeelle kirjattujen 

tavoitteiden mukainen. Periaatepäätöksessä esitetty aikataulu tunnistetaan tosin 

olevan erittäin haasteellinen. (UUMA4) 

 

Tämän osion kommentit koostavat yhteen aiempien kappaleiden huomioita kiinteistö- ja 

rakennusalan näkökulmasta. Koska kyseessä on kiertotalouden kannalta keskeinen toimiala, 

on hyvä, että se on huomioitu ohjelmaehdotuksessa omana osionaan. Taloudellinen ohjaus, 

digitalisaatio, osaamisen kehittäminen ja julkiset hankinnat voivat kaikki osaltaan tukea 

mallin mukaista siirtymää. 

 

 Ratkaisuja kuluttajilta ja kuluttajille 

Kansalaisten rooli kiertotaloudessa ei ole pelkästään kuluttajina. Ihmiset myös aktiivisesti 

tuottavat ratkaisuja, jotka mahdollistavat kulutuskulttuurin muutosta, päästövähennyksiä, 

pidentävät tuotteiden käyttöikää ja vähentävät materiaalien kulutusta. Tämä synnyttää 

yrityksille edellytyksiä kehittää kilpailuetua uudenlaisista palveluista sekä pitkäikäisemmistä 

tuotteista. Mallissa kansalaiset ovat aktiivisia toimijoita, joiden toiminta ohjaa markkinoita 

erityisesti regiimitasolla. 

Kuluttajiin liittyviä ratkaisuja ehdotettiin kahdella toimenpiteellä: 

”Selvitämme lainsäädännön ja verotuksen asettamia esteitä ja uudistamisen avaamia 

mahdollisuuksia palvelullistumiselle ja muille tavoille korvata tavaroiden omistamista. 

Selvityskohteita voisivat olla muun muassa patentteihin ja tekijänoikeuksiin liittyvä sääntely, 

aineettoman omaisuuden oikeudet, kuluttajien oikeus saada uusi tuote rikkoutuneen tilalle ja 

tarkoituksellisen vanhentamisen kieltäminen.” Toimijoiksi ehdotettiin YM, TEM ja VM. 

(Valtioneuvosto 2021.) 
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”Autamme kansalaisia löytämään kiertotalouspalveluja ja parannamme niiden 

houkuttelevuutta. Kehitämme laajalla verkostoyhteistyöllä (järjestöt, yritykset, valtio, kunnat) 

uusia innostavia tapoja koota tietoa kiertotalouden palveluista, kuten jakamisalustoista sekä 

korjaus- ja jälleenmyyntipalveluista, ja kansalaisten omista kiertotaloustarinoista. 

Tähtäämme lukuisten kansalaisten tavoittamiseen ja jatkuvan toimintamallin 

synnyttämiseen.” Ehdotettuja toimijoita olivat YM ja TEM. (Valtioneuvosto 2021.) 

Toimenpiteiden ehdotetut vastuutoimijat olivat ministeriöitä. Sen lisäksi verkostoyhteistyössä 

mainittiin järjestöt, yritykset valtio ja kunnat.  

Toimenpiteitä kommentoitiin 16 lausunnossa. Kuluttajien rooli ja kuluttamiseen liittyvät 

ohjauskeinot nähtiin keskeisinä. Kommentteja tuli tasaisesti eri toimijoilta. 

Palveluiden kehityksessä toivottiin huomioitavan sen kestävyys, yritysten saamat hyödyt. 

Taloudelliset kannusteet ja hintaohjaus koettiin merkittäviksi ohjauskeinoiksi kuluttajien 

näkökulmasta. Näiden lisäksi tuotteiden saatavuus ja vertailtavuus nähtiin tärkeinä 

kuluttamiseen vaikuttavina tekijöinä. 

Kulutuksessa on tapahtunut siirtymää omistamisesta kohti (pääsypohjaista) 

palveluiden käyttöä, mutta ei ole kuitenkaan selvää, millaisia 

ympäristövaikutuksia siirtymällä on, eikä myöskään, miltä osin siirtymä vaikuttaa 

kuluttajan asemaan suhteessa elinkeinonharjoittajaan. Ei ole myöskään itsestään 

selvää, että palvelujen käyttö aina edistäisi kiertotaloutta. Sen sijaan toive on, että 

yritykset voisivat hyötyä kiertotalouden ratkaisuista, kun ne kehittävät palveluja. 

Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että palvelullistumiskehitys etenee kestävään 

suuntaan. (Kuluttajatutkimuskeskus) 

Loppukäyttäjän rooli on tärkeä, mistä johtuen loppukäyttäjän valintojen 

tekemisessä on myös realismia olettaa suuren osan tekevän valintoja, jotka ovat 

hänelle taloudellisesti kestäviä. Taloudellisten ohjauskeinojen käytössä on tärkeää 

arvioida se, miten ne vaikuttavat haastavassa tai heikossa taloudellisissa tilanteissa 

oleviin asukkaisiin. Tässä tulee huolehtia siitä, että ympäristöä rasittavan 

ratkaisun hintaa korottavan ohjauskeinon vastapainoksi on toteutettu 

kiertotalouden mukaisen ratkaisun hintaa kohtuullistava ohjauskeino. Näin 

siirtymän kustannukset eivät tule liian raskaaksi asukkaille. (Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus) 

Kuluttajien tiedostaminen ja kulutusvalinnat ovat keskeisiä uudistusten vetureita. 

Tiedostavatkin kuluttajat tarvitsevat tuuppausta ja kannusteita kiertotaloutta 

edistävien valintojen tekemiseksi. Tuotteiden saatavuus ja vertailtavuus ovat 

hintaohjauksen ohella merkittäviä kulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä, joihin 

on syytä panostaa. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) 
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Kansalaisten tiedonsaanti ja informaatio-ohjaus koettiin tärkeäksi ohjauskeinoksi, vaikkakin 

osin riittämättömäksi sellaisenaan. Muun muassa ajankäyttö ja infrastruktuuri nähtiin myös 

vaikuttavan kuluttajien toimintaan. Lausunnoissa todettiin, että pelkästään tiedostaminen ei 

riitä, vaan kiertotaloutta tukevien valintojen tulisi olla myös mahdollisimman helppoja ja 

edullisia toteuttaa. Kuluttajien aktivointiin kaivattiin myös enemmän konkretiaa: 

On myös hyvä, että periaatepäätöksessä on kiinnitetty huomiota kansalaisten 

tiedonsaantiin kiertotalouspalveluista. (Etelä-Savon maakuntaliitto) 

Kuluttajien aktivointiin ja “tuuppaukseen” HSY jäi kaipaamaan hieman enemmän 

konkreettisia toimenpiteitä. (HSY) 

Luonnoksessa kiertotalouden houkuttelevuutta kuluttajille nähdään lisättävän 

lähinnä tietoisuuden kasvattamisella. Tämä ei kuitenkaan tutkimusten mukaan 

vielä riitä muuttamaan kuluttajien toimintaa erityisesti arjen käytänteissä, jotka 

ovat rutiininomaisia ja liittyvät erilaisiin sosiaalisiin ja materiaalisiin 

konteksteihin (esim. ajankäyttö, infrastruktuuri, saatavilla olevat välineet jne.). 

(Tampereen yliopisto) 

Esimerkiksi tavoitetta ”Kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja 

jakamistalous arkipäivää” tulisi syventää siten, että se kattaa selkeästi yritysten 

sosiaalisen vastuullisuuden myös jakamistalouteen liittyvässä työnteossa eikä 

kannusta yrityksiä perustamaan ansaintalogiikkaansa työehtojen polkemiselle. 

(PAM) 

Kuluttajien asennemuutoksen korostamisen sijaan tulisi periaatepäätöksessä 

painottaa nykyistä selkeämmin, että kiertotalous tarjoaa myös mahdollisuuden 

elää hyvää ekologista elämää ja sujuvaa vastuullista arkea. Yleisesti ottaen 

kestävistä valinnoista tulee tehdä kuluttajille mahdollisimman houkuttelevia, 

helppoja ja edullisia. (SYL ry) 

Jakamistalous mahdollistaa uudenlaisia palveluja ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

Jakamistalouden osalta tulee kiinnittää huomiota markkinatoimi- joiden 

tasapuolisiin toimintaolosuhteisiin ja reiluun kilpailuun. (Suomen yrittäjät ry) 

Kuluttajien tiedostaminen ja kulutusvalinnat ovat keskeisiä uudistusten vetureita. 

Tiedostavatkin kuluttajat tarvitsevat tuuppausta ja kannusteita kiertotaloutta 

edistävien valintojen tekemiseksi. Tuotteiden saatavuus ja vertailtavuus ovat 

hintaohjauksen ohella merkittäviä kulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä, joihin 

on syytä panostaa. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) 

KKV toteaa, että parempien ja luotettavampien tietojen antaminen kuluttajille 

edellyttää kuluttajien todellisen käyttäytymisen huomioon ottamista, uudenlaisia 

digitaalisia vertailutyökaluja ja kuluttajien valintaoikeuden käytön helpottamista. 

(Kilpailu- ja kuluttajavirasto) 

Markkinatalous perustuu kuluttajien valintoihin. Kuluttajat toimivat viime kädessä 

pysyvien muutosten toteuttajina. Ramboll Finland ehdottaa, että hallitus panostaa 

informaatio-ohjauskeinoihin esimerkiksi tutkimus- ja selvitystöihin, jotka 
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keskittyvät kuluttajien käyttäytymiseen ja niiden muuttamiseen. (Ramboll Finland 

Oy) 

Markkinoinnilla kuluttajille luodaan tarpeita ja kestävien tuotteiden ja palvelujen 

kysynnän kasvaessa tarjonta seuraa perässä positiivisella kierteellä. Kiertotalous-

tietoisuuden kasvattaminen innovaatioekosysteemissä on keskeinen toimenpide, 

jossa maakunnallisilla toimijoilla on tärkeä rooli. (Hämeen liitto) 

Muutokseen tulee pyrkiä kannustimilla, ei pakottamalla. Ihanteellista olisi, jos 

kuluttajat pääsisivät itse vaikuttamaan asioihin ja siihen, miten he osallistuvat 

kiertotalouteen. Asennemuutos ei tapahdu pakottamalla, vaan sitouttamalla 

kuluttajat toimimaan eri tavalla heidän omalla päätöksellään. (Kuluttajaliitto) 

Asennemuutos ja tiedottaminen eivät yksinään kuitenkaan riitä. Kuluttajaliitto 

painottaa, että kun tavoitellaan näin isoa systeemistä muutosta nykyisestä 

talousmallista, tulee keskittyä ihmisten arjen keskeisiin asioihin. Ne ovat keinoja, 

joilla voidaan saada oikea muutos aikaan. Kuluttajat eivät aina toimi 

rationaalisesti tai arvojensa mukaan, vaan heidän valintojaan ohjaavat myös hinta, 

saatavuus ja tutut käyttäytymistavat. Uusien, kiertotalouden mukaisten valintojen 

tekeminen tulee tehdä kuluttajille mahdollisimman helpoksi. Kiertotalouden 

mukaisten tuotteiden ja palveluiden tulee olla saavutettavia, vähintään yhtä 

laadukkaita kuin muutkin tuotteet ja palvelut eikä niiden hinta saa olla korkeampi. 

(Kuluttajaliitto) 

Kiertotaloudessa kuluttajien rooli on tärkeä. Se on myös monella tapaa erilainen 

kuin lineaaritaloudessa. Kuluttajien käyttäytyminen ei kuitenkaan muutu ilman 

kohdennettuja toimenpiteitä. Erityisesti tarvitaan sekä koulutusta että 

asennekasvatusta, mutta myös sitä, että kiertotaloustuotteet ja -palvelut ovat yhtä 

houkuttelevia ja helposti saatavia kuin nykyisetkin palvelut ja tuotteet. Jatkotyössä 

tarvitaan kohdennettua lainsäädäntöä ja taloudellista ohjaamista sekä 

jakamistalouden edistämiseksi että kuluttajien tukemiseksi. (Uudenmaan liitto) 

Tarvitaan erityisiä kannustimia, opastusta ja vastuuta kuluttajille ja kansalaisille. 

Ympäristötietoisuus on kasvanut, mutta tiedot ja vastuu omista valinnoista ja 

toimista arkipäivässä eivät seuraa tätä. Yksityiset kuluttajat ja yritykset voivat 

osaltaan ratkaista kulutuksessaan ja jätteiden kierrätyksestä merkittävän osan 

kiertotalouden haasteista. Kuluttajat ja kansalaiset ovat kiertotalousyhteiskunnan 

avainpelaajat niin kaupassa kuin kierrätyksessä että myös työpaikoilla. (SLL) 

 

Kansalaiset ovat aktiivisia toimijoita. Vaikka arvot ja asenteet olisivatkin kiertotalouden 

mukaisia, eivät ne aina toimintaan. Yksi esimerkki on kierrätyksen edistäminen – aina ei ole 

helppoa kierrättää, jolloin se jää helposti tekemättä. Muutosta varten tarvitaan informaatio-

ohjausta sekä poliittisia ja taloudellisia kannusteita. Konkretian puute korostui myös tässä 

osiossa. 
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 Kunnista kiertotalouden avainpelaajia 

Kunnat ja alueet ovat merkittävässä roolissa kiertotaloutta tukevan infrastruktuurin ja 

palveluiden suunnittelussa, kokeilijoina ja pilotoijina, sekä yritysten, kolmannen sektorin ja 

kuntalaisten kiertotaloustoimien mahdollistajina. Kuntien roolia tulisi vahvistaa muun muassa 

kuntastrategioilla sekä osaamisverkostoilla ja muulla ekosysteemitoiminnalla. Kunnat ovat 

mallissa aktiivisia toimijoita, joiden toiminta sijoittuu pääasiassa regiimitasolle. 

Kuntien rooliin liittyen ohjelmaluonnoksessa tarjottiin neljä eri toimenpidettä: 

”Suosittelemme, että kunnat ja alueet ottavat kiertotalouden osaksi kuntastrategioita. Kunnat 

voivat vahvistaa johtajuutta laatimalla ilmastotiekarttojen lisäksi tai osana 

kiertotaloustiekartat toimenpiteineen sekä kirjaamalla hiilineutraalisuutta ja kiertotaloutta 

edistävät tavoitteet kuntien strategiaan. Kunnat hakevat yhteistyössä yritysten kanssa 

ratkaisuja mm. kestävään materiaalien hallintaan, kiertotaloudelle perustuvan 

infrastruktuurin kehittämiseen sekä kestävän liikenteen ja liikkumisen palvelujen luomiseen. 

Kunnat yhdistävät toimijoita, tarjoavat testialustoja, avaavat omia resurssejaan (tilat, laitteet, 

henkilöstö) ja luovat markkinoita investointien ja hankintojen avulla.” Toimijoiksi ehdotettiin 

maakuntaliittoja ja kuntia. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Perustamme ‘kansallisen osaamisverkoston’ tukemaan kuntien ja alueellisten ekosysteemien 

työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämisessä. Verkosto auttaa oikeiden 

toimijoiden, kanavien ja EU- ja kansallisten rahoituslähteiden löytämisessä, edistää 

kiertotalouden parhaiden käytäntöjen leviämistä, etsii ratkaisuja hallinnollisiin, teknisiin ja 

lainsäädännöllisiin pullonkauloihin ja yhdistää tutkimuslaitokset ratkaisujen kehittämiseen. 

Verkosto yhdistää eri toimijoita ja tuottaa lisäarvoa materiaalivirroille mm. fasilitoimalla 

teollisia symbiooseja, materiaalikatselmuksia ja tuottamalla tietoa digitaalisille alustoille.” 

Ehdotettuja toimijoita olivat YM ja TEM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Vauhditamme kuntien ja alueellisten kiertotalousekosysteemien toimintaa mm. suuntaamalla 

kansallista ja EU-rahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä 

alustayhtiöiden pääomitukseen ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena on edistää vähähiilistä 

kiertotaloutta tukevia investointeja erityisesti merkittävimmissä materiaalivirroissa ja 

kestävässä liikkumisessa.” Toimijoiksi ehdotettiin TEM, Business Finland ja YM. 

(Valtioneuvosto 2021.) 
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”Lisäksi Luvussa 5.1. ’Energia- ja materiaali-intensiivinen teollisuus hyötyy kiertotaloudesta’ 

on ehdotus Solmia luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus eri toimijoiden ml. kunnat 

voivat liittyä ja tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, 

uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan 

edistämiseksi.” (Valtioneuvosto 2021.) 

Ministeriöt ja kunnat olivat keskeisimmät toimenpiteiden vastuutoimijat. 

Kuntien roolia kommentoitiin yhteensä 36 lausunnossa. Eniten kommentoitiin 

kuntastrategioihin liittyvää toimenpidettä. Selvästi suurin osa kommenteista tuli kunnilta ja 

kuntayhtymiltä, minkä lisäksi kommentteja tuli paljon elinkeinoelämältä, työnantaja- ja 

ammattialajärjestöiltä. 

Kiertotalouden avainpelaajia koskevaa suositusta kommentoitiin runsaasti. Kuntien ja 

yritysten rooli nähtiin keskeisenä konkreettisen toimeenpanon kannalta. Kritiikkiä aiheutti 

erityisesti maakuntaliittojen puuttuminen toimenpiteiden toteuttajatahoista. Elinkeinoelämän 

ja kansalaisten rooli kaavoituksen huomioimisessa mainittiin myös. Lisäksi huomautettiin, 

että kuntastrategiat tulisi suhteuttaa muihin jo olemassa oleviin strategioihin: 

Periaatepäätöksen toimenpiteiden toteuttajatahoissa ei maakuntaliittoja ole 

kuitenkaan mainittu.  Maakuntaliitoilla on keskeinen rooli mm. strategisena 

aluekehittäjänä, rahoituksen myöntäjänä, kaavoittajana, 

liikennejärjestelmäsuunnittelijana ja edunvalvojana. (Keski-Suomen liitto) 

Kuntien ja yritysten rooli on keskeinen konkreettisen toimeenpanon kannalta. 

Kiertotalouden edistämisen rooli maankäytön suunnittelussa ja kiertotaloutta 

tukevassa toimintaympäristössä on luonteva osa kuntien kaavoitusta ja laajemmin 

maakuntaliittojen maakuntakaavoitusta, mutta myös aluekehittämistä yleisesti. 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

PAM painottaa, että kuntien on huolehdittava siitä, että maankäytössä ja 

kaavoituksessa huomioidaan elinkeinoelämän näkökulman lisäksi myös 

kansalaisten näkökulma. Muuten vaarana on, että alueiden palvelurakenteet 

tukevat kiertotaloutta edistävää yrittämistä – mutta eivät ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista edistävää työssäkäyntiä, asumista ja 

palvelurakennetta. (PAM) 

Periaatepäätökseen tulee sisällyttää maakuntaliittojen vahva strateginen rooli 

kiertotalouden edistäjänä, mm. strategisessa aluekehittäjänä, rahoittajana, 

kaavoittajana, liikennejärjestelmäsuunnittelijana ja edunvalvojana. 

Periaatepäätöksessä tulee myös nostaa vahvemmin esiin maakuntien rooli 

eurooppalaisten kestävän kehityksen politiikkatavoitteiden edistäjinä. (Hämeen 

liitto) 
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Suositus kiertotalouden sisällyttämisestä osaksi kuntastrategioita on tärkeä ja 

auttaa luomaan alueellisella tasolla poliittista tukea kiertotaloustoimien 

kehittämiselle. Ohjelmassa esitetään maankäytön suunnittelu yhtenä keskeisenä 

muutosajurina kohti kiertotaloutta, jonka takia se olisikin tärkeää nostaa osaksi 

kiertotalouden strategioita. Kiertotalouden strategiatyön valmisteluun on syytä 

osallistaa laajalti koko organisaation eri toimialojen edustajia (ml. maankäytön 

suunnittelun toimijat). (SYKE) 

Pohjanmaan liitto katsoo, että kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden 

toteutuminen edellyttää paitsi määrätietoista toimintaa kaikilla sektoreilla, myös 

laaja-alaista, ylimaakunnallista yhteistyötä sekä riittävää resursointia näiden 

toimien toteuttamiseksi. Maakuntien liittojen ja kuntien rooli osana alueellista 

kehittämistä sekä kiertotalouden verkostoyhteistyötä on merkittävä ja tulisi tulla 

tarkemmin esille myös periaatepäätöksessä. (Pohjanmaan liitto) 

SBB kannattaa ehdotusta, että kunnat ja alueet ottavat kiertotalouden osaksi 

kuntastrategioita (sivu 81). Haluamme myös huomauttaa, että kiertotalousasiat 

tulisi linkittää kiinteästi myös kuntien liikenne-, Ilmasto- ja energiastrategioihin. 

(SBB ry) 

Periaatepäätöksen toimenpiteiden toteuttajatahoissa ei kuitenkaan maakuntaliittoja 

ole juurikaan mainittu. Maakuntaliitot tulee tuoda Kainuun liiton mielestä 

selkeästi kiertotalouden kehittämisen toimijoina esille.  Niillä on merkittävä rooli 

muun muassa kiertotaloutta tukevien toimijaverkostojen ja -ekosysteemien 

mahdollistajana ja aluekehitysrahoituksen (kansallinen ja EU) välittävänä 

viranomaisena. (Kainuun liitto) 

Tämän ohella myös maakunnan liitoilla on kuitenkin keskeinen rooli aluetason 

toimijana ja kaavoituksen mahdollistajana. Lisäksi johtuen ekosysteemien 

luonteesta ylikunnallisina, myös alueellisilla kehittämisyhtiöillä on suuri rooli 

kiertotalouden edistämisessä. Uudenmaan liitto esittää, että maakuntaliittojen ja 

alueellisten kehittämisyhtiöiden rooli otettaisiin useammassakin ohjelman 

keinossa vahvemmin huomioon. (Uudenmaan liitto) 

Kuntaliitto katsoo, että kiertotalouden edistämisessä tulee turvata kuntien 

mahdollisuudet hyödyntää paikallisiin erilaisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia 

kustannustehokkaita ratkaisuja. Samoin Kuntaliitto muistuttaa kuntien 

itsehallinnosta ja sen piiriin kuuluvista kuntien valinnoista. Näin ollen Kuntaliitto 

suhtautuu kriittisesti Kuntastrategian sisällön ohjaamista koskeviin ehdotuksiin ja 

kuntien kaavoitusmonopoliasemaan ja kunnan sisäisiin toimintatapoihin liittyviin 

ehdotuksiin. (Suomen Kuntaliitto ry) 

Kuitenkaan maakuntien liittoja ei ole tunnistettu toimijoiksi periaatepäätöksen 

toimenpiteiden toteuttajatahoissa. Maakuntien liitot vastaavat mm. 

aluekehityksestä, maakuntakaavoituksesta ja alueellisen rahoituksen 

suuntaamisesta. Kiertotalouden merkitys ja sen edistäminen on mukana 

maakuntien liittojen strategia- ja ohjelmatyössä, rahoituksessa sekä alue- ja 

liikennejärjestelmäsuunnittelussa jo nyt. (Kymenlaakson liitto) 
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Kansallinen osaamisverkosto ja digitaaliset alustat nähtiin tärkeinä. Toisaalta koettiin myös, 

että jo olemassa olevat verkostot tulisi huomioida paremmin:  

Kiertotalouden edistäminen tarvitsee taakseen laajan toimijajoukon ja myös 

uudenlaisia yhteistyön muotoja. Verkostoiden ja ekosysteemien rakentamisessa 

tulee julkisten toimijoiden ja rahoittajien roolit rajata siten, että ne palvelevat 

kiertotalouden kehittymistä vapaaseen kilpailuun ja markkinaehtoisiin ratkaisuihin 

perustuen. Kiertotaloudessa, kuten muussakin elinkeinopolitiikassa, kuntien ja 

alueiden rooli on toimia ennen kaikkea mahdollistajina yritystoiminnalle ja 

yritysten investoinneille. Verkostojen tulee muodostua vastavuoroiseen hyötyyn 

perustuen, ilman että ne merkitsevät hallinnon huomattavaa kasvua. (YTP ry) 

Rahoituksen kohdentaminen ekosysteemityöhön ja kiertotalousverkostojen 

luomiseen on tärkeää. Samalla on tarpeen huomioida jo olemassa olevat verkostot 

ja niissä tehty työ kiertotalouden edistämiseksi. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) 

ITS Finland näkee viranomaisten yhteistyön kehittämisen kustannustehokkaaksi 

ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeäksi kokonaisuudeksi, jonka esiin 

tuominen periaatepäätöksessä on tärkeää. Kiertotalouden ratkaisut koskettavat 

usein useamman kuin yhden viranomaisen toimialaa, jolloin yhteistyön arvo 

korostuu entisestään. Suomea on usein luonnehdittu ennen kaikkea loistavana 

pilottimarkkinana, jossa uusia tuotteita ja palveluita voidaan testata. 

Demonstraatioiden edistämiseksi ja Suomen kiinnostavuuden varmistamiseksi 

viranomaisten yhteistyön edistäminen verkostorakenteella on tuettavaa. (ITS 

Finland ry) 

Keski-Pohjanmaan liitto pitää tätä tärkeänä, koska monen pienen kunnan omat 

resurssit eivät riitä. Rahoituksen kohdentaminen kierotalousverkostojen luomiseen 

on tärkeää kuntien kiertotaloustyön tukemiseksi. (Keski-Pohjanmaan liitto) 

Verkoston perustamisessa on tärkeää huomioida, että toiminta jalkautuu 

ministeriöiden tasolta kuntiin ja alueille. Toiminta tulee suunnitella sellaiseksi, 

että sen konkreettinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri ottaen erityisesti 

huomioon pienemmät kunnat sekä ne toimijat, jotka eivät normaalisti löytäisi sen 

palveluita. (Turun kaupunki) 

Toimenpiteenä tämä jättää vielä melko paljon tulkinnan varaa ja ehdotus ansaitsisi 

toiminnan tavoitteen tarkentamista ja selkeämpää kuvausta, miten tämä liittyy 

muihin aloitteisiin ja ehdotettuihin toimenpiteisiin.  Verkostolla voisi olla 

luonteva tehtävä sekä alueellisten ekosysteemien, kiertotaloutta mahdollistavien 

digitalisten alustojen, että mahdollisten vapaaehtoisten sitoumusten fasilitoinnissa. 

Kansallisen kuntien ja alueiden osaamisverkoston suunnittelussa on tarve 

tunnistaa jo olemassa olevat kuntaverkostot, joiden toiminta kohdistuu erityisesti 

kiertotalouteen. (Motiva Oy) 

MTK ei välttämättä näe tarvetta perustaa uutta osaamisverkostoa tukemaan 

hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämistä. MTK kuitenkin näkee 

tarpeen tiedon jakamiselle ja löydettävyydelle. Digitaalisten alustojen 

kehittäminen on kannatettavampi kehitysehdotus osaamisen jakamiseksi ja 

ekosysteemien syntymiseksi. (MTK ry) 
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Kuntaliitto pitää kuntien ja alueiden kiertotaloustoimintaa tukevia ehdotuksia 

oikeansuuntaisina. Esimerkiksi kuntien osaamisen ja rahoituksen alueellinen tai 

kansallinen koordinointi voisi olla tervetullut lisä vauhdittamaan kuntien 

kiertotaloussuunnitelmien toteutumista ja mahdollisuuksia hyödyntää toimiin 

tarjolla olevaa rahoitusta. Ohjelmassa kuntien tueksi esitetty kansallisen 

kiertotalousosaamiskeskuksen kohdalla on kuitenkin järkevä vielä käydä läpi 

olemassa olevat kuntien käyttämät kestävän kehityksen tukipalvelut ja 

organisaatiot, ja pohtia, voisiko jotkin olemassa olevat kuntien hyödylliseksi 

kumppaniksi kokemat organisaatiot ottaa hoitaakseen tällaista tehtävää. (Suomen 

Kuntaliitto ry) 

 

Luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus nähtiin osin päällekkäisenä olemassa oleville 

sopimuksille, kuten vähähiilisyystiekartoille ja toivottiin että niiden väliset ristiriitaisuudet 

huomioitaisiin paremmin. Kommenteissa toivottiin myös alueellisten erojen, kansainvälisen 

toimintaympäristön sekä palkansaajien parempaa huomioimista: 

On hyvä huomata, että monet sektorit ovat juuri laatineet toimialakohtaiset 

tiekartat vähähiilisyyteen. Monissa näissä tarkastellaan todennäköisesti myös 

materiaalien käyttöä, joten vähähiilisyystiekarttojen täydentämistä 

materiaalijalanjäljen osalta tulee pohtia ensisijaisesti kokonaan uusien tiekarttojen 

sijaan. Materiaalijalanjäljen ympäristö- ja talousvaikutusten lisäksi olisi hyvä 

tarkastella myös kiertotalouteen siirtymisen sosiaalisia vaikutuksia, tällä hetkellä 

ne ei periaatepäätöksessä juurikaan näy. (Keski-Suomen liitto) 

Ohjelmassa ehdotetaan, että toimijat ml. kunnat voivat liittyä ohjelmassa 

esitettyyn luonnonvarojen käytön kansalliseen sopimukseen. Pohjois-Pohjanmaan 

liitto ehdottaa, että luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus voisi olla osa 

Hinku-verkoston koordinoimaa toimintaa. (Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

Etelä-Pohjanmaan liitto muistuttaa, että osana luonnonvarojen käytön kansallista 

sopimusta tulee ottaa huomioon ilmasto-, kiertotalous- ja luonnon 

monimuotoisuustavoitteiden ajoittain ristiriitaisetkin vaikutukset. Lisäksi 

luonnonvarojen käytön kansallisen sopimuksen ja skenaarioiden ohella tulee 

voida selvittää, tunnistaa ja huomioida myös sellaiset alueelliset erot, jotka 

vaikuttavat esimerkiksi siihen, millainen on energia-alan, maankäyttösektorin ja 

elinkeinoelämän kiertotalousratkaisujen paikallinen, eri tavoitteet, olosuhteet ja 

vaikutukset parhaiten huomioiva kokonaisuus. (Etelä-Pohjanmaan liitto) 

Mahdollisen sopimuksen valmistelussa on kansallisen näkökulman lisäksi otettava 

huomioon yritysten kansainvälinen toimintaympäristö sekä raaka-aineiden ja 

välituotteiden vapaa liikkuvuus. (YTP ry) 

Kansalaisten ja kuluttajien lisäksi työmarkkinatoimijoilla ja oppilaitoksilla on 

merkittävä rooli toimintatapojen ja kulttuurien muutoksessa. Kun luonnonvarojen 

käytön kansallisia sopimuksia solmitaan, olisi sopimaan kutsuttava myös 

palkansaajat vastuuministeriöiden, Kuntaliiton sekä yritysten lisäksi. (SAK ry) 
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Tämä toimenpide jää epäselväksi. Miten asiassa huomioidaan Suomen alueelliset 

erot? Esimerkiksi uusiomateriaalien käytön mahdollisuudet ovat erilaiset 

kaupungeissa ja harvaan asuttujen alueiden pienissä kuntakeskuksissa. Yksi malli 

kaikille saattaa vääristää kilpailutilannetta. (Lapin liitto) 

Suhtaudumme myönteisesti erilaisten kansallisten sopimusten kehittämiseen. Ne 

ovat hyvä tapa löytää kustannustehokkaita ja parhaimmillaan kilpailukykyä 

lisääviä ratkaisuja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnalla. (Bioenergia 

ry) 

 

Aiemmissa kappaleissa kaivattiin konkretiaa, ja tässä kappaleessa korostui juuri kuntien ja 

yritysten rooli konkreettisina toimijoina. Huolta aiheutti eri strategioiden päällekkäisyys – 

tämä kertonee kiertotalouden laaja-alaisuudesta. Se ei ole pelkästään yhtä ministeriötä tai 

lainsäädäntöä koskeva muutos vaan paljon laajempi kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen 

murros.  

 

 Kiertotalousulkopolitiikka tukee kestävän kehityksen tavoitteita 

Kiertotalousulkopolitiikalla voidaan tukea kestävän kehityksen tavoitteita ja vaikuttaa 

laajemmin kansainväliseen toimintaympäristöön. Kokonaisvaltainen 

kiertotalousulkopolitiikka on osa ilmasto- ja innovaatiopolitiikkaa ja se vahvistaa Suomen 

roolia kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälisessä toimeenpanossa sekä lisää 

mahdollisuuksia tarjota suomalaisia ratkaisuja ja innovaatioita kansainvälisille markkinoille. 

Tätä voidaan tukea aktiivisella EU-vaikuttamisella, sitoutumisella World Circular Economy -

prosessin jatkoon sekä vaikuttamalla kansainvälisiin luonnonvarasopimusneuvotteluihin.  

Kiertotalousulkopolitiikkaa ja kestävää kehitystä tuettiin neljän toimenpide-ehdotuksen 

kautta: 

”Kehitämme World Circular Economy (WCEF)- yhteistyöalustasta ja -prosessista 

yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa kiertotalouden osaamiskeskittymän, joka 

jakaa parhaita käytäntöjä, verkottaa ja inspiroi. Tämä voitaisiin toteuttaa joko siirtämällä 

WCEFsihteeristö Sitrasta johonkin Team Finland -verkoston toimijoista tai esim. 

säätiöittämällä WCEF siten, että säätiön perustajajäsenet edustaisivat suomalaista hallintoa 

ja yrityselämää. Säätiön jäseniksi ja/tai osarahoittajiksi kutsuttaisiin myös kansainvälisiä 
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tahoja (esim. Euroopan komissio).” Vastuutoimijoiksi ehdotettiin Sitra, Business Finland, 

UM, TEM ja YM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Osallistumme aktiivisesti Euroopan komission johdolla valmisteltavan hallitustenvälisen 

globaalin kiertotalousallianssin perustamiseen ja toimintaan sekä keskusteluun globaalista 

luonnonvarasopimuksesta. Vahvistamme edelleen kiertotalouden valtavirtaistumista YK-

prosesseissa ja muilla monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön foorumeilla.” Toimijoiksi 

ehdotettiin YM, UM, TEM ja MMM. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Vaikutamme siihen, että kiertotalouden tavoitteet tulevat osaksi EU:n kauppasopimuksia 

sekä monenkeskistä kauppapolitiikkaa. Edistämme kehittyvien maiden kiertotaloussiirtymää 

rahoituksella ja aktiivisella yhteistyöllä kestävää kulutusta sekä tuotantoa vahvistavissa 

verkostoissa ja kumppanuuksissa, kuten One Planet Network ja YK:n vihreän talouden 

kumppanuus. Kiertotalouden edistämisen kansainvälisen rahoituksen tarpeet toteutetaan 

osana laajempaa Suomen ja EU:n kestävän kehityksen rahoitusta.” Ehdotetut vastuutoimijat 

olivat UM, TEM, YM, Business Finland ja Sitra. (Valtioneuvosto 2021.) 

”Kehitämme integraattorimallia vauhdittamaan suomalaisten kiertotalousratkaisujen vientiä. 

Suomalaisyritysten on tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkaille yksittäisen ratkaisun tai laitteen 

sijaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka on mahdollista synnyttää ainoastaan usean toimijan 

yhteistyöllä – kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta. Olennaista on tunnistaa suomalaisia tai 

kansainvälisiä integraattoreita, joiden on mahdollista menestyksekkäästi edistää 

kokonaisratkaisuja ja kantaa niistä liiketoiminnallista vastuuta loppuasiakkaan suuntaan. 

Yhteistarjoamien kokoamista voivat edesauttaa myös erilliset orkestroijatoimijat. 

Maakuvatyön ja vienninedistämisen tukena toimii Circular Finland -brändi.” Ehdotetut 

vastuutoimijat olivat Team Finland, BF, UM, TEM sekä Finnvera. (Valtioneuvosto 2021.) 

Ehdotettuja vastuutoimijoita olivat ministeriöiden ohella erityisesti Business Finland sekä 

Sitra.  

Toimenpide-ehdotuksia kommentoitiin yhteensä 13 lausunnossa. Huomiota kiinnitettiin 

erityisesti Suomen maabrändiin kansainvälisillä markkinoilla. Lausuntoa kommentoitiin 

melko tasaisesti eri toimijoiden puolesta. 

WCEF jatkuminen nähtiin tärkeänä. Suomella nähtiin olevan keskeinen rooli kiertotalouden 

toimeenpanon vaikuttamisessa EU:ssa ja muualla maailmassa: 
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Sitra pitää tärkeänä, että strateginen ohjelma nostaa kiertotalouden yhdeksi 

ulkopolitiikan painopistealueeksi. On myös tärkeää, että Suomi sitoutuu WCEF:n 

jatkoon. Kiertotalousfoorumille on turvattava myös riittävä rahoitus. Globaalia 

siirtymää kiertotalouteen voidaan edistää kehittämällä WCEF-yhteistyöalustasta ja 

-prosessista yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa kiertotalouden 

osaamiskeskittymä, joka jakaa parhaita käytäntöjä, verkottaa ja inspiroi. (Sitra) 

Suomen on kaikin tavoin hyödynnettävä mainettaan edistyksellisenä 

pohjoismaana ja pyrittävä vaikuttamaan kiertotalouden toimeenpanoon niin 

EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. (HSY) 

Esitetyissä toimenpiteissä tulisikin arvioida tarkemmin, missä määrin ne 

edellyttävät EU-tason päätöksentekoa ja sääntelyä. Vaikka EU:n sisämarkkinat 

kattavassa kiertotaloudessa eri jäsenmaiden sääntelyn ja toimintatapojen 

yhtenäisyydellä on merkittävä rooli, tässä tulee ottaa myös huomioon se, että 

globaalia toimintakenttää jalostettujen uusioraaka-aineiden käytölle ei tule 

rajoittaa. (Suomen Romukauppiaiden liitto ry) 

Metsäteollisuus kannattaa kiertotalouden tavoitteiden saattamista osaksi EU:n 

kauppasopimuksia sekä monenkeskistä kauppapolitiikkaa. Markkinoillepääsyn ja 

kansainvälisen kysynnän edistämisessä tulee huomioida kiertotaloutta edistävien 

teknologioiden, tavaroiden ja palvelujen lisäksi kiertotalouden tuotoksena 

syntyneet tuotteet. Lisäksi kaupan esteiden purkamisessa tulee huomioida myös 

biopohjaisen kiertotalouden perustana olevat uusiutuvasta raaka-aineesta 

valmistetut tuotteet. (Metsäteollisuus ry) 

Globaalissa mittakaavassa suomalaisten keskimääräinen resurssien kulutus on 

korkeaa ja kulutuksellamme on vaikutuksia rajojemme ulkopuolella. Tämän 

vuoksi Suomella on myös velvollisuus olla kokoaan vaikuttavampi 

kiertotaloussiirtymän edistämisessä. Suomen tulisi edistää ohjelman toteutumista 

vaikuttamalla kunnianhimoa vahvistavasti EU:n kannanmuodostuksessa koskien 

globaaleja, kestävää tuotantoa ja kulutusta edistäviä politiikkaprosesseja sekä 

toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. (Sitra) 

 

Vienti ja Suomen edelläkävijyys kiertotaloudessa koettiin tärkeiksi. Ekologisen kestävyyden 

huomioimisen lisäksi toivottiin muun muassa sosiaalisten tekijöiden, vastuullisuuden ja 

työehtojen huomioimista:  

PAM tukee ehdotuksen näkemystä siitä, että kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa 

Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä. PAM painottaa, että työllisyyteen 

liittyvissä toimissa on otettava huomioon myös säällisten työehtojen merkitys 

osana vähähiilisempään talouteen siirtymistä. (PAM) 

Kestävän kehityksen tavoitteita käsitellään periaate-esityksessä vain 

ulkopolitiikan näkökulmasta. Ensisijaisesti tavoitellaan ekologisen kestävyyden 

vahvistamista. Tavoitteet ja esitetyt toimet ovat sinänsä kannatettavia, sillä ne 

voivat vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä. Tämä ei kuitenkaan 

riittäviä kestävän kehityksen vahvistamiseksi kiertotaloudessa. Ekologisen 
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kestävyyden lisäksi kiertotalouteen siirtymisessä on aivan keskeistä onnistua 

parantamaan talousjärjestelmän sosiaalista kestävyyttä niin kansallisesti, EU:n 

sisämarkkinoilla, kuin globaalisti. (SAK ry) 

Suomella on mahdollisuudet olla edelläkävijä ja asiantuntijamaa ja tehdä sen 

puitteissa vahvaa ulkopoliittista yhteistyötä globaalin kestävyyssiirtymän 

edistämiseksi. Tämä tulee kuitenkin tehdä rakenteellisesti kestävästi, ja osallistaa 

niin yhteiskunnalliset toimijat kuin yrityksetkin toteuttamaan osaamisen 

kehittämistä, innovaatiotoimintaa sekä taloudellisen kannattavuuden toteuttamista. 

Yhteistyötä, vientiä ja globaalia siirtymää tulee mahdollistaa edistää ja toteuttaa 

monipuolisessa toimijoiden välisessä yhteistyössä kansainvälisesti ja avata 

suomalaisille toimijoille väyliä kansainväliseen toimintaan. (Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus) 

Tavoite vahvistaa Suomen asemaa kiertotalouden edelläkävijänä on kannatettava. 

Myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa yksi keskeinen osa-alue on 

teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen. Vastuullisuutta korostava 

suomalainen arvopohja ja Suomen asema korkean teknologian huippumaana ovat 

tavoitteelle hyviä perusteluja. (Kainuun liitto) 

Lopuksi haluamme lausua, että Uudenmaan liitto tukee kansallista tavoitetta olla 

kiertotalouden edelläkävijä ja aikoo osaltaan olla toimeenpanemassa Kansallista 

Kiertotalousohjelmaa ja tukemassa valtion toimijoita tässä tärkeässä työssä. 

(Uudenmaan liitto) 

Business Finland pitää hyvänä, että strategisessa kiertotalousohjelmassa on otettu 

huomioon kansainvälinen näkökulma sekä kiertotalous osana Suomen 

maabrändiä. Koska Suomen markkinan koko on pieni, kasvuhaluiset yritykset 

eivät lähde kehittämään tuotteita ilman vientimahdollisuuksia. Muutoksen aikaan 

saaminen edellyttää vahvaa kansainvälistä yhteistyötä, koska kiertotalouden vienti 

vaatii myös kohdemaassa tahtotilan kiertotalouden muutoksiin. (Business Finland) 

Kiinteistöliitto pitää välttämättömänä kytkeä Suomen kiertotalousohjelmat 

kansainvälisille markkinoille. Kuten todettua, maailman maista ja markkinoista 

Suomen osaamiselle markkinoita on rajattomasti. (Suomen Kiinteistöliitto ry) 

 

Viitekehyksessä kansainväliseen politiikkaan vaikuttaminen asettuu regiimitason aiheuttamiin 

landscape-tason muutospaineisiin. Pitkällä tähtäimellä tämä on keskeistä, sillä vakiintuneet 

käytännöt landscape-tasolla ylläpitävät regiimitason tasapainotilaa. 
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 Muita näkökulmia kiertotalousohjelman toimenpiteisiin 

Lausunnoissa korostui myös muita näkökulmia, joita olen eritellyt ohessa. 

Ohjelmaehdotuksen toimenpiteitä pidettiin yleisesti kunnianhimoisina, mutta ei riittävän 

konkreettisina: 

Ohjelman tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta toimenpiteet niiden 

saavuttamiseksi jäävät osin hyvin yleiselle tasolle. YTP toteaa, että toimenpide-

ehdotuksia tulisi ennen valtioneuvoston periaatepäätöstä syventää ja 

konkretisoida. Tämä varmistaisi toisaalta toimenpiteiden riittävyyden ja toisaalta 

tarvittavan poliittisen sitoutumisen niiden toteuttamiseen. (YTP ry) 

Kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta 

toimenpiteet niiden saavuttamiseksi jäävät osin yleiselle tasolle. Fortumin 

näkemyksen mukaan ehdotuksia tulisikin syventää ja konkretisoida. (Fortum Oyj) 

Ohjelman tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta toimenpiteet niiden 

saavuttamiseksi jäävät osin hyvin yleiselle tasolle. Kemianteollisuus ry toteaa, että 

toimenpide-ehdotuksia tulisi syventää ja konkretisoida. Tämä varmistaisi 

toimenpiteiden riittävyyden ja poliittisen sitoutumisen niiden toteuttamiseen. 

(Kemianteollisuus ry) 

Periaatepäätöksessä mainitaan kiertotalousohjelmassa esitetyksi 41 toimenpidettä 

ja niille keskeiset toteuttajat ja yhteistyökumppanit. Tavoitteena on, että toimet 

käynnistyvät mahdollisimman pian ja niitä toteutetaan yli hallituskauden. Skky 

huomauttaa, että suuri osa toimenpiteistä on yleisiä linjauksia ja ehdotuksia, 

konkreettisia toimenpiteitä on Skky:n mielestä liian vähän. Hallituskausi on myös 

liian lyhyt tarkastelu- ja toteutusjakso näin merkittävälle ja pitkävaikutteisiin 

muutoksiin tähtäävälle ohjelmalle. Valtioneuvoston tulisikin kiinnittää erityistä 

huomiota toimenpiteiden jatkuvuuden edistämisestä yli hallituskausien. (Suomen 

kierrätyskeskusten yhdistys ry) 

Yleisenä huomiona valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnokseen voidaan 

todeta, että se sisältää melko vähän konkreettisia päätösehdotuksia ja osa 

tavoitteista on vielä suunnitelmatasolla. Toimenpiteet ovat enemmänkin ohjaavia 

kuin sitovia, esimerkiksi luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus koostuu 

käytännössä vapaaehtoista sitoumuksista. (Espoon kaupunki) 

Kokonaisuudessaan esitetyt toimet jäävät hyvin yleiselle tasolle ja nousu 

kiertotalouden kärkimaaksi vaatisi huomattavasti konkreettisempia ja nopeampia 

toimia. (INFRA ry) 

Yleisesti ehdotetut toimenpiteet ovat merkittäviä ja niillä on potentiaali viedä 

kehitystä harppauksin oikeaan suuntaan. Ohjelmassa nämä ovat kuitenkin esitetty 

melko irrallaan toisistaan, ja toimeenpanon valmistelussa olisi tärkeää tunnistaa 

toimenpide-ehdotusten synergiat selkeämmin. Kokonaisuuden hahmottamiseksi 

toimenpiteiden asettaminen arvioidulle aikajanalle olisi myös tervetullut lisäys. 

(Motiva Oy) 



76 
 

Näemme, että toteutusta varten tarvitaan kuitenkin enemmän konkreettisia 

toimenpiteitä ja ohjausta, jotta tavoitteet saadaan jalkautettua ja vallitsevaksi 

käytännöksi. (UUMA4 -ohjelma) 

Ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja visiot ovat kunnianhimoisia ja kannatettavia. 

Ehdotetut toimenpiteet jäävät kuitenkin hyvin yleiselle tasolle, jolloin niiden 

kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida ja näin ollen on haastavaa lausua niistä 

tarkemmin. Jatkotyöstön kannalta on oleellista konkretisoida toimenpiteitä sekä 

arvioida laajasti niiden mahdollisia vaikutuksia, jolla varmistetaan riittävät 

edellytykset tavoitteiden toteutumiselle sekä tasapaino kannusteiden ja 

toimenpiteiden välille. Regulaatio ja ohjauskeinot kiertotalouden edistämiseksi 

tulee toteuttaa pitkäjänteisesti, jotta yrityksillä on mahdollisuus panostaa niihin 

liittyviin investointeihin. (SOK) 

 

Lisäksi kaivattiin kokonaisvaltaista tarkastelua suhteessa muihin strategioihin: 

Ohjelmassa on yhtymäkohtia myös muihin jo olemassa ja valmistelussa oleviin 

kestävään kehitykseen liittyviin tiekarttoihin, strategioihin ja ohjelmiin, minkä 

vuoksi on välttämätöntä, että ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkastellaan 

myös mahdollisimman laajapohjaisesti huomioiden esimerkiksi yhtymäkohdat 

ilmastotiekarttojen tavoitteisiin. (SOK) 

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja ilmastokriisi ovat kiireellisiä ja 

laajoja ongelmia, joiden pysäyttämisellä on kiire. Ylikulutus on vahvasti 

kytköksissä molempiin ongelmiin. Etelä-Karjala liitto toteaa kiertotalouden 

strategisesta ohjelmasta, että toimintasuunnitelma on kattava kokonaisuus ja liitto 

on tyytyväinen ohjelmaluonnoksen läpileikkaavuuteen yhteiskunnan eri 

sektoreiden osalta. Liitto pitää tärkeänä, että ohjelmatyötä sovitetaan yhteen 

muiden ilmasto- ja kiertotalousasioita sisältävien ohjelmien toteuttamiseen ja 

ohjelman toteuttamiseen osoitetaan riittävästi resursseja. (Etelä-Karjalan liitto) 

 

Yhteistyön rooli toimien toimeenpanossa korostui, toisaalta kolmannen sektorin toimijoiden 

puuttuminen aiheutti kritiikkiä: 

Vaaditut muutokset jo lähivuosien aikana edellyttävät kuitenkin aiempaa selvästi 

vahvempaa ja systemaattisempaa yhteistyötä ja ratkaisujen toimeenpanoa 

yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Perinteiset pilotit, kokeilut ja hankkeet 

jäävät usein vaikuttavuudeltaan heikoiksi ja kokonaisvaltaisempaa otetta tarvitaan 

aidosti vaikuttavien tekojen tunnistamiseksi. (Pääkeupunkiseudun Smart & Clean 

-säätiö) 

Ohjelmassa ei riittävästi tunnisteta kolmannen sektorin ja muita yleishyödyllisiä 

toimijoita, eikä kansalaisyhteiskuntaa ja niiden potentiaalia kiertotalouden 

edistämisessä. Ohjelmassa myös jätetään liian vähälle huomiolle tavaroiden 
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uudelleenkäytön lisääminen ja sitä varten tarvittavan infrastruktuurin 

kehittäminen. (Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry) 

 

Lausunnoissa kaivattiin alueellisten erojen ja toisaalta EU-tason sisämarkkinoiden 

huomioimista: 

Vesilaitosyhdistys haluaa vielä todeta, että on tärkeää huomioida, että 

kiertotalouden toimintamallien osalta järkevin toteutettava vaihtoehto voi 

vaihdella alueellisesti ja olla erilainen eri kohdissa maata ja tämä tulisi ottaa 

huomioon strategian. (Suomen Vesilaitosyhdistys ry) 

Lisäksi toteamme, että vaikutusten indikaattorit tulee määritellä selkeästi ja eri 

alueiden paikalliset olosuhteet huomioiden, jotta niitä voidaan hyödyntää julkista 

hankintaa tekevissä organisaatioiden päätöksenteossa ja vaikutusten arvioinnissa. 

(UUMA4 -ohjelma) 

Kiertotalouden edellyttämien toimenpiteiden kannalta on oleellista, ettei niitä 

tarkastella ainoastaan kansallisesti vaan kokonaisuutena huomioidaan myös EU-

tasoinen yhteistyö sekä tarvittavat yhtenäiset käytänteet. Tällöin ratkaisut olisivat 

mahdollisimman kestäviä koko arvoketjulle. (SOK) 

Ohjelman näkökulma rajoittuu Suomessa tehtäviin kansallisiin toimiin. Yritykset 

kuitenkin toimivat osana EU:n sisämarkkinoita ja globaalia toimintakenttää. 

Esitetyissä toimenpiteissä pitäisikin tarkemmin arvioida, missä määrin ne 

edellyttävät EU-tason päätöksentekoa ja sääntelyä. Tavoitteena tulisi olla EU:n 

sisämarkkinat kattava kiertotalous, jossa sääntely ja toimintatavat olisivat 

mahdollisimman yhdenmukaisia eri jäsenmaissa. (Kemianteollisuus ry) 

 

Ohjelmaehdotukses koettiin puutteelliseksi ruoan ja veden kiertotalouden sekä kulttuuri- ja 

taidesektorin osalta: 

Sen sijaan siinä ei tällä hetkellä juurikaan näy ruoan kiertotalous siitä huolimatta, 

että ruoantuotannon ympäristövaikutuksista on mainittu luonnoksen alussa. 

Ruokahävikin vähentäminen on nostettu tärkeäksi kiertotalouteen kytkeytyväksi 

tavoitteeksi sekä YK:n Kestävän kehityksen agendassa että EU:n tavoitteissa. 

(Tampereen yliopisto) 

Periaatepäätös ei sisältänyt toimenpiteitä esimerkiksi maatalouteen ja ruokaan 

liittyen. Näkisimme, että myös nämä osa-alueet tulisi sisällyttää mukaan 

kiertotalouden strategiseen ohjelmaan. Kiertotaloustyöhön olisi hyvä linkittää 

mm. maa- ja metsätalousministeriön valmistelemat maankäyttösektorin 

ilmastotoimenpidekokonaisuudet ja ilmastoruokaohjelma, joilla edistetään 

suomalaisen maatalouden ja ruokaketjujen kestävyyttä. Näillä aloilla on myös 

suurta potentiaalia kiertotalouden edistämisessä. (Kuopion kaupunki) 
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Vedellä on keskeinen rooli kiertotalouden toteuttamisessa, sillä käytännössä 

kaikki taloudellinen toiminta vaatii vettä. Samalla vesi tuo yhteen kestävän 

kehityksen kolme pilaria eli sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen 

ulottuvuuden. Tämä poikkileikkaava rooli on huomioitu vahvasti mm. 

biotalousstrategiassa sekä erilaisissa kiertotalousjulkaisuissa (esim. Syken 

vesiviisas kiertotalous -hanke sekä The Ellen MacArthur Foundationin Water and 

Circular Economy White Paperissa). Tästä syystä veden puuttuminen käytännössä 

kokonaan kiertotalouden strategisesta ohjelmasta herättää erityistä huomiota ja 

huolta. (Aalto-yliopisto) 

Ravinnekierron soisi olevan suuremmassakin roolissa kiertotalouden 

toteutumisessa. Maa- ja biotaloudessa on suuri potentiaali ravinnekierron 

toteutumisessa, kuten myös hiilinielujen kasvattamisessa. Myös vesihuollon 

kehittämisellä voidaan edistää ravinnekiertoa ja vesihuollon resilienssiä 

kasvattamalla voidaan huoltovarmuuden ohella kehittää kiertotalouden 

toteutumista vesihuollossa. (Suomen ympäristöopisto Sykli) 

Edustamamme ravintola-alan näkökulmasta strategia jättää paljonkin kehittämisen 

varaan, sillä ruoan tuotantoon liittyvien kiertotalousratkaisujen rooli on liian 

pienessä roolissa. Kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet pitäisi hyödyntää jo 

alkutuotannossa ja ekosysteemejä tulisi kehittää myös ruoantuotannon ympärille 

vahvemmin. (Ylva) 

VNK:n periaatepäätösluonnoksessa ei ole myöskään tunnistettu kulttuuri- tai 

taidesektoria. Vaikka kiertotalous synnyttänee pitkällä tähtäimellä alalle säästöjä, 

ei tuotantorakenteiden uudistamisen edellyttämiä investointeja pystytä tekemään 

ilman yhteiskunnan tukea. Ainakin alkuun kulttuuri- ja taidesektoreille olisi 

saatava kiertotalouden synnyttämien uusien työtehtävien täyttämiseen julkista 

tukea. (SAK ry) 

Kulttuurin eli esimerkiksi kielen ja kuvaston merkitys muutoksen vauhdittajina on 

myös olennainen, ja tämä puuttuu suunnitelmasta: Kiertotalousohjelma ei ota juuri 

ollenkaan kantaa kulttuuristen ja ns. sosiaalisten instituutioiden hyödyntämiseen 

kiertotalouden edistämisessä, vaikka kiertotalouteen siirtyminen on ns. 

sosiotekninen muutos, jossa yhteiskunnallista ja kulttuurista dimensiota ei tule 

vähätellä taikka unohtaa. (Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden 

tiedekunta) 

 

Myöskään kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus ei näkynyt riittävästi: 

Mielestämme kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus ei näy nykyisessä 

luonnoksessa riittävästi. Ohjelmassa on mainittu, että hiilineutraalissa 

kiertotalousyhteiskunnassa valinnat "vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa". 

Luonnoksessa ei ole käsitelty sitä, mitä tavoite reilusta hyvinvointiyhteiskunnasta 

tarkoittaa tai sisältää. Luonnoksessa ei myöskään ole otettu kantaa tai esitetty 

tavoitteita kiertotalouden sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi. Luonnoksessa 

esitetyt tavoitteet toteutuvat yhteiskunnan markkinaperusteisten toimijoiden 

osallistumisen kautta (pääosassa liiketoiminta, julkinen sektori, kuluttajat). 
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Kiertotalous systeemisenä, eli koko yhteiskunnan läpileikkaavana muutoksena, 

edellyttää kuitenkin koko yhteiskunnan osallistumismahdollisuuksien 

huomioimista eli sosiaalisesti inklusiivista ja tasa-arvoista lähestymistapaa. Miten 

siis ymmärretään yhteiskunnallisen osallistumisen ja tasa-arvoisten 

osallistumismahdollisuuksien rooli tässä? (Tampereen yliopisto) 

Vaikka ohjelmaehdotus on kunnianhimoinen ja kattava, siitä puuttuu 

oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen siirtymän näkökulmat. (Motiva Oy) 

 

5.3 Keskeiset elementit viitekehyksen näkökulmasta 

Sekä kiertotalousohjelma että siitä annetut lausunnot antavat keskeisistä toimijoista 

samankaltaisen kuvan. Positiivista on se, että esimerkiksi valtiollisten toimijoiden ja kuntien 

rooli saa painoarvoa, sillä molemmilla on keskeinen asema kiertotalouden mahdollistamisessa 

muun muassa lainsäädännön ja rahoituksen keinoin. Toisaalta on huomionarvoista, että 

toimijoissa korostuu perinteinen toimijakenttä. Uusien, radikaalien innovaatioiden, 

toimintamallien ja uudenlaisten yhteistyömahdollisuuksien näkökulmasta toimijaerittely jättää 

toivomisen varaa. Eri sektorit, yritykset ja kansalaiset tulisi kaikki huomioida 

merkityksellisessä siirtymässä laajemmin. Toimijoissa painottuu ennemmin olemassa olevat 

valtarakenteet ja intressit. 

Pyrin kokoamaan kiertotalousohjelmasta annettujen lausuntojen sisältöä osaksi monitasoisen 

muutoksen mallia kuvassa 3. Haasteena oli eri toimenpiteiden sijoittaminen muutoksen eri 

tasoille. Tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan toimenpiteiden sijoittaminen 

pikemminkin kertoo miten pysyviä mallin osia ne tutkijan mielessä ovat. 

Kiertotalousohjelmasta annetut positiiviset kommentit ovat vihreällä, kriittisemmät punaisella 

tekstillä.   
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Kuvio 3. Lausuntojen sisältö monitasoisen muutoksen mallin viitekehyksen mukaan. Vihreällä esitetty 
ohjelmasta annetut positiiviset kommentit ja punaisella kritiikki. 
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Landscape-tasolle positiivisina huomioina asettuivat talousjärjestelmän pidempiaikainen 

muutos, Suomen kilpailukyky ja maabrändi. Nähtiin myös, että EU-lainsäädäntö ja 

tuotepolitiikka vaikuttaa Suomen kiertotalousstrategioihin keskeisesti. Kansallisella tasolla 

liian yksityiskohtaista sääntelyä kritisoitiin. Onnistuneella toiminnalla ja kiertotalouden 

toimeenpanolla Suomi voi puolestaan vaikuttaa myös kansainvälisillä areenoilla ja toimia 

kiertotalouden edelläkävijänä. 

Regiimitasolla poliittiseen ja taloudelliseen ohjaukseen liittyviä diskursseja olivat muun 

muassa verotus, TKI-toiminnan rahoittaminen, viranomaisyhteistyö, julkiset hankinnat sekä 

mahdollista hallinto.  

Liiketoimintamalleista positiivista huomiota saivat palveluliiketoiminta sekä työpaikkojen 

luominen – toisaalta tälle alueelle kaivattiin myös enemmän konkretiaa ja painoarvoa.  

Luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus, vapaaehtoiset sitoumukset sekä kiertotalouden 

mukainen suunnittelu, palvelut ja markkinat saivat positiivista huomiota. Toisaalta kritisoitiin 

päällekkäisyyttä muiden sopimusten ja kannustimien kanssa, sekä ruoantuotannon ja 

metsätalouden puuttumista ohjelmaehdotuksesta. 

Kuntien ja yritysten sekä elinkeinoelämän ja kansalaisten osallistuminen oli keskeistä. 

Toisaalta kritiikkiä annettiin päällekkäisistä strategioista, verkostoista, sopimuksista, sekä 

alueellisten erojen huomioimattomuudesta.  

Kiertotalouden keskiössä on yhteistyö ja uudenlaiset verkostot. Ne voivat sijoittua joko niche- 

tai regiimitasolle. Verkostotoiminta ja digitalisaatio saivat paljon positiivista huomiota. 

Kritiikkiä annettiin uudenlaisille suunnittelutarpeille, kaavoituksen ohjaukselle ja 

kehittämiselle sekä päällekkäiselle sääntelylle ja tavoitteille. 

Yleisesti tieto, tiedon avoimuus ja käyttäjälähtöisyys koettiin keskeisinä kiertotalouden 

onnistumisen näkökulmasta. Myös jatkuva kouluttautuminen ja oppiminen sekä 

kumppanuudet tutkimustoiminnassa ovat osa tätä tiedon karttumista. Nämä voisi osin sijoittaa 

niche-tasolle tai sen ja regiimitason välille. Kritiikkiä annettiin resursseihin ja konkretian 

puutteeseen liittyen sekä perustutkimuksen vähäinen huomioiminen.  

Niche-toiminnan kannalta keskeiseksi teemoiksi nousivat yhteiskehittäminen, suunnittelu, 

innovaatiot ja uuden tiedon tuottaminen. Toisaalta esimerkiksi FISS-verkosto koettiin jo 

vanhentuneeksi toimintamalliksi.  
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Onnistuisiko kiertotaloussiirtymä näillä toimilla? Yleisellä tasolla ohjelmassa ja lausunnoissa 

oli paljon mainintoja kiertotalouden kannalta erittäin keskeisistä innovaatioista ja tutkimus- ja 

kehittämistoiminnasta, kiertotaloussiirtymän näkökulmasta molemmat pohjautuivat kuitenkin 

ennemmin olemassa olevan lineaarisen talousjärjestelmän muokkaamiseen kuin kokonaan 

uuteen kiertotalouteen siirtymiseen. Tämä korostaa regiimin polkuriippuvuutta.  

Useita toimenpiteitä oli kritisoitu konkretian tai resurssien puutteesta. Lisäksi yhteensopivuus 

muiden tavoitteiden, strategioiden ja kannustimien kanssa aiheuttivat kritiikkiä. 
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6 Johtopäätökset 

Onnistuneessa järjestelmän murroksessa on mukana laaja-alaisesti eri yhteiskunnan toimijoita. 

Ylipäätään monimuotoinen dialogi antaa viitteitä siitä, että muutos on tapahtumassa tai 

vähintäänkin käynnistymässä.   

Kiertotalouden edistymistä kohti konkreettisia tavoitteita mitataan kiertotalousohjelman 

mukaisesti valituilla indikaattoreilla. Tässä tutkimuksessa keskityin kuitenkin erittelemään 

kiertotalousohjelmaa ja siitä annettuja lausuntoja monitasoisen muutoksen mallin 

näkökulmasta. En tutkinut diskurssia kiertotalouteen liitetyistä tavoitteista tai sen 

mittaamisesta, vaan keinoista ja toimenpiteistä, sekä keskeisistä toimijoista, joiden avulla 

muutoksen odotetaan tapahtuvan. Tutkimuksen anti on kuvata kiertotalousilmiötä laadullisesti 

siitä käydyn dialogin avulla. 

Tutkielmassani selvitin merkittävimpiä toimijoita, jotka määritettiin keskeisiksi toimijoiksi 

kiertotaloustoimenpiteiden kannalta, sekä jotka olivat ottaneet osaa yhteiskunnalliseen 

diskurssiin lausuntojen muodossa. Lisäksi loin mallin kiertotalousilmiöstä kommenttien 

perusteella. Itse siirtymästä oli haastava havaita viitteitä, vaan tutkielman lopputulos on 

pikemminkin poikkileikkaus ja tilannekuva kiertotaloussiirtymän nykytilasta.  

Toimijoissa korostui valtion, ministeriöiden ja kuntien rooli sekä elinkeinoelämän ja 

työnantajajärjestöjen toimijat. Hieman yllättäen tiede ja tutkimus sai vähemmän painoarvoa. 

Ohjelmaehdotuksen hallintoa koskevat toimenpiteet saivat eniten huomiota lausunnoissa. 

Tämä viittaa siihen, että ohjauksella katsotaan olevan merkittävä rooli kiertotaloussiirtymässä. 

Toisaalta myös ekosysteemitoiminta ja tiede ja tutkimus huomioitiin laajalti. Kansalaiset eivät 

olleet aktiivisia kiertotalousohjelman kommentoijia. Tämä on haaste, sillä uudenlaiseen 

talousmalliin siirtyminen vaatii aktiivista toimijuutta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta.  

Aineistojen perusteella keskeisimmät toimijat kiertotaloudessa ovat valtiollisia toimijoita tai 

kuntia, sekä elinkeinoelämän, työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen toimijoita. Tieteen ja 

tutkimuksen rooli toimijuuden näkökulmasta ei ollut niin suuri kuin olisin olettanut. Toisaalta, 

kun lainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus tukee oikealla tavalla innovaatioita ja 

uudenlaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja, mukaan saadaan suuremmalla määrin myös 

tutkimus- ja yritysmaailma.  

Diskursseissa näkyneitä teemoja erittelin ensisijaisesti viitekehyksen näkökulmasta. Toiset 

teemat saivat positiivista ja toiset negatiivista huomiota. Lisäksi lausunnoissa esitettiin 
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aihealueita, joita kiertotalousohjelmassa ei oltu huomioitu lainkaan. Argumenttien 

perusteluista ei voi vetää mitään yhdenmukaista johtopäätöstä, mutta monessa oltiin 

huolissaan resurssien riittävyydestä, konkretian puutteesta sekä eri strategioiden 

päällekkäisyydestä. Tämä kertoo kiertotalouden haasteesta – miten aidosti vastataan moneen 

ongelmaan samanaikaisesti, kun yksi päätös voi johtaa myös negatiiviseen vaikutukseen 

toisaalla. Toisaalta verkostomainen yhteistyö, digitalisaatio ja avoin tiedon jakaminen saivat 

laajalti kannatusta. Ne ovat kaikki kiertotaloussiirtymän mallin mukaisia edistysaskeleita. 

Kansalaisten ääni ei juurikaan näkynyt aineistoissa. Kun dialogia käydään laajalti, on 

kiertotalous mahdollista hyväksyä talouden uudeksi perustaksi. Tämän vuoksi olisi keskeistä 

saada myös kansalaiset mukaan keskusteluun. Yksi mahdollisuus edistää tätä olisi tuoda 

julkisuuteen onnistuneita esimerkkejä kiertotaloudesta, mutta tämä vaatinee aikaa 

kiertotalouden ollessa vielä kehitysvaiheen alkutaipaleella. Kansalaisten mielipiteitä 

kiertotaloudesta ja siihen siirtymistä olisi mahdollista tutkia sosiaalisen median analyysillä, 

kuten Twitter-aineistolla, mutta siihenkin liittyy varaus, että vain tietyt kansalaisryhmät ehkä 

käyttävät Twitteriä viestinnässä. Vaihtoehtoinen tapa toteuttaa tutkimus olisi kyselytutkimus. 

Kiertotalousohjelmassa korostuu erityisesti taloudellinen ja poliittinen ohjaus ja 

luonnonvarojen käyttöön liittyvät tavoitteet. Viitekehys perustuu kuitenkin ajatukseen, jossa 

muutoksessa on näiden lisäksi mukana tiede ja tutkimus sekä teknologinen kehitys ja 

innovaatiot. Nämäkin näkyivät sekä ohjelmassa että siitä annetuissa lausunnoissa. Aidon 

kestävyysmurroksen näkökulmasta sosiaalinen puoli ei juurikaan näy. Mielenkiintoinen 

tutkimuskohde voisikin olla, miten sosiaalinen puoli tulee muuttumaan kiertotalouden 

näkökulmasta – miten työn luonteen muuttuminen muuttaa eri toimialojen palkkatasoa, 

lisääkö se työllisyyttä, lisääkö se matala- vai korkeakoulutuksen tarvetta tai lisääkö vai 

vähentääkö se eriarvoisuutta?  

Tässä vaiheessa kiertotaloussiirtymää on vaikea arvioida, ovatko toimenpiteet tavoitteiden 

saavuttamisen näkökulmasta riittäviä tai ovatko tavoitteet ylipäätään riittävän 

kunnianhimoisia. Jatkotutkimuksen näkökulmasta voisi olla hyödyllistä tuottaa ajallinen 

tarkastelu siitä, onko muutaman vuoden kuluessa kiertotalousohjelman toimenpiteet koettu 

toimijoiden näkökulmasta riittäviksi käytännössä. Toisaalta myös tutkimus uudenlaisten 

verkostojen toiminnan kehittymisestä olisi mielenkiintoinen ja keskeinen selvityksen kohde 

aidosti radikaalin kiertotaloussiirtymän näkökulmasta. 
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