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1  JOHDANTO

Kasvava ympäristötietoisuus, ympäristölainsäädäntö ja tarve sosiaalisesta vas-
tuullisuudesta on johtanut valmistavan teollisuuden etsimään uusia tapoja liike-
toimintaansa. Kiertotalouden onnistunut käyttöönotto edellyttää, että yritykset ja 
päätöksentekijät tunnistavat sen potentiaaliset esteet, mahdollisuudet ja hyödyt. 

Vuosien aikana kiertotaloudesta on esitetty monia määritelmiä. Yleisesti kiertota-
lous voidaan määritellä perustuvan materiaalin ja energian kiertävään virtaukseen 
ja muuttavan perinteisen lineaarisen valmista-käytä-hävitä -mallin resurssien kier-
tomalliksi. Tällä tavoin kiertotalous pyrkii vähentämään uusioresurssien käyttöä, 
jätteiden syntymistä ja kulutusta, ja tasoittaa tietä luonnonvarojen uusiokäytölle 
ja tehokkuudelle (Hu ym. 2011). Vaikka kiertotaloudella on vaikutusta luontoon, se 
on kuitenkin ennen kaikkea talousstrategia ympäristöstrategian sijasta. Päätavoit-
teena kiertotaloudessa on pyrkiä varmistamaan taloudellinen kestävyys ja jatkuva 
kehitys (Yuan, Bi & Moriguichi 2006). Tästä syystä siihen liittyvät edistyneempien 
tekniikoiden käyttö, paremmat laitteet ja koneet, uudelleenorganisoidut toimi-
alojen rakenteet, johtajuuden vahvistaminen ja kestävän ekologisen teollisuuden 
järjestelmän muotoutuminen. Vaikka siis kiertotalouden liiketoimintamallien pe-
rustana on taloudellinen kehitys, se ottaa huomioon myös ympäristön ja edistää 
sen kestävyyttä. Vaikka kiertotalous tarjoaa monia mahdollisuuksia ja hyötyjä, on 
yleinen tietoisuus kiertotaloudesta kuitenkin vielä melko heikkoa (esim. Winans, 
Kendall & Deng 2017).

Perinteinen päätöksenteon teoreettinen lähestymistapa on korostanut kogniti-
oiden vaikutusta, mutta jättänyt huomiotta emotionaaliset vaikutukset. Holbrook 
ja Hirschman (1982) totesivat, että kuluttajat ovat yhtä lailla tunteilijoita kuin ajat-
telijoita ja korostivat sekä affektiivisten että kognitiivisten reaktioiden vaikutusta 
päätöksentekoon. Tutkijat ehdottivat väliin tulevana vastejärjestelmää, johon 
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sisältyy kognitiot, vaikutukset ja käyttäytyminen kuvaamaan kuluttajien reagointia 
ärsykkeisiin tehdessään ostopäätöksiä. Vastejärjestelmässä kognitiivisina vasteina 
ovat muisti, mielikuvat, uskomukset ja ajatukset. Affektiivisia reaktioita mitataan 
mielialalla tai tunteilla, jotka aktivoituvat markkinaärsykkeillä. Kognitiot ja/tai vai-
kutukset määrittävät vastekäyttäytymistä ostamalla tai kuluttamalla.

Koettu riski vaikuttaa päätökseen samoin kuin koettu hyödyllisyys. Kysymykseksi 
nousee, mitkä ovat kiertotalouteen siirtymisessä koetut riskit asiakkaan näkökul-
masta. Toisaalta koettu hyödyllisyys vaikuttaa kognitiivisiin arviointeihin kiertota-
louden ylivoimaisuudesta vallitseviin järjestelmiin nähden. Havaittua hyödyllisyyttä 
voidaan pitää avainmuuttujana, jolla voidaan ennakoida kuluttajien hyväksymistä. 
Markkinahyväksyntää voidaan siis mitata koetun riskin, koetun tunteen ja koetun 
hyödyllisyyden hyväksymisaikomuksilla (Wu, Liu & Huang 2017).

Tutkimukset, joilla on pyritty selvittämään asiakkaiden hyväksyntää ovat pää-
asiassa keskittyneet kolmeen kiertotalouden liiketoimintamalliin - PSS (tuote-
palvelu-järjestelmä, tuote palveluna), yhteiskuluttaminen ja uudelleenvalmistus. 
Tutkimukset ovat keskittyneet sekä yksilötason, yhteiskunnallisen tason että 
järjestelmätason tekijöihin (Singh & Giacosa 2019). Tutkimuksissa käytetyt teo-
reettiset lähestymistavat, kuten suunnitellun käyttäytymisen teoria (Ajzen 1991), 
henkilökohtaisen konstruktion teoria (Kelly 1955), kognitiivisen osallisuuden 
teoria (Andrews, Durvasula & Akhter 1990), kuluttaja-kulttuuriteoria (Arnould & 
Thompson 2005), käytännön teoria (Ortner 1984), toimijaverkkoteoria (Latour 
1999) ja ”push and pull”  -teoria (Lee 1966) ovat päätyneet siihen, että ihmisten on 
haasteellista ymmärtää kiertotalouden filosofiaa ja liiketoimintamallien käytäntöjä.

2  KIERTOTALOUDEN  
 LIIKETOIMINTAMALLIT

Kiertotalouden liiketoimintamallit liittyvät kiertotalouden neljään päälähesty-
mistapaan: 1) fokuksena ympäristö, 2) fokus resurssien tehokkaassa käytössä, 
3) fokuksena 3R (recyckling, reuse and reduction) materiaalien ja resurssien 
virroissa, ja 4) fokus yhteiskunnassa. Vaikka fokuksena olisi ympäristö, tulee ym-
päristöystävällinen toiminta olla samanaikaisesti myös tuottavaa ja kannattavaa, 
vaikka paino olisikin ympäristöön liittyvissä asioissa. Resurssivirtojen optimointi 
liittyy toimitusketjujen hallintaan ja kiertoon perustuvien toimintamallien käyt-
töönottoon ja omaksumiseen. Kun fokus on yhteiskunnassa, pyritään osallis-
tumisen ja koulutuksen keinoin lisäämään kiertotaloutta. Lisäksi tähän liittyy 
ihmisten käyttäytymisen muutokseen liittyvää vaikuttamista, kuten esimerkiksi 
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yhteisöllisten kuluttamisen mallien edistämistä. Myös poliittiset toimet kuten 
verolainsäädäntöön tai muuhun säädösympäristöön liittyvät uudistukset, joilla 
tuetaan kiertotalouteen siirtymistä, liittyvät viime mainittuun lähestymistapaan.

Yksi tapa jäsentää kiertotaloutta yrityksen strategian näkökulmasta on tarkastella 
asiaa erilaisten resurssien kiertojen kautta kuvaamalla niitä kolmen kiertoon 
liittyvän toimen avulla: 1) kierron hidastaminen, joka käytännössä tarkoittaa pit-
käikäisten tuotteiden suunnittelua ja tuotteen elinkaaren pidentämistä esimerkiksi 
korjaamalla, uudelleenvalmistamalla tai päivittämällä tuote; 2) kierron sulkeminen 
puolestaan tarkoittaa materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, ja 3) kierron 
kaventaminen tarkoittaa yksikköä kohden käytettävien materiaalien ja resurssien 
vähennettyä käyttöä. Näiden avulla voidaan erilaisia liiketoimintamalleja luokitella 
sen mukaan, miten resurssit kulkevat kiertoon perustuvassa järjestelmässä.

Ellen McArthur Foundation perustettiin aikanaan edistämään kiertotaloutta 
EU:ssa. Siellä määriteltiin kuusi erilaista kiertotalouden liiketoimintamallia (Ellen 
McArthur Foundation 2012). Nämä mallit ovat seuraavat (tiivistettyinä):

1. Uusiutuvuus (regenerate), uusiutuvaa energiaa, muunnetaan 
orgaaninen jäte energian lähteiksi, käytetään kierrätettyjä materiaaleja, 
syötetään materiaaleja muihin ketjuihin.

2. Jakaminen, tavoitteena maksimoida tuotteiden tai palveluiden käyttö 
keskinäisellä jakamisella asiakkaiden ja käyttäjien kanssa, omistajuus ei 
enää ole tärkeää, tuotteet suunnitellaan kestämään pidempään, yritykset 
keskittyvät lisäämään tuotteidensa uusiokäyttöä ja jatkamaan niiden 
elinkaarta ylläpidolla ja korjauksilla.

3. Optimointi, tavoitteena on tehostaa tuotantoa ja poistaa hukka 
valmistusprosessissa ja toimitusketjussa; Yrityksiä kannustetaan 
käyttämään digitaalista tuotantoteknologiaa perinteisten tekniikoiden 
sijaan sekä vähentämään jätteitä tuotantojärjestelmissä ja 
toimitusketjuissa.

4. Kierrätys käyttää biologisia ja teknisiä syklejä; Biologiset syklit 
voivat hyödyntää orgaanisen jätteen arvoa, kun taas tekniset syklit 
voivat palauttaa kulutuksen jälkeisten tuotteiden ja pakkausten 
arvon korjaamalla, uudelleen käyttämällä, uudelleenkäsittelemällä 
ja kierrättämällä. Toimitusketjujen yhteistyö ja koordinointi ovat 
välttämättömiä kierron sulkemiseksi ja jätteen muuntamiseksi 
käyttökelpoisiksi resursseiksi.
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5. Virtualisointi, hyödyn jakaminen virtuaalisesti. Korvataan fyysiset tuotteet 
virtuaalisilla ja dematerialisoiduilla tuotteilla tai palveluilla.

6. Vaihtaminen, pyritään käyttämään uusiutumattomia materiaaleja tai 
uutta teknologiaa korvaamaan perinteiset ja vanhentuneet uusien 
tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on korvata 
vanhentuneet, tavallisesti uusiutumattomat tuotteet kehittyneemmiksi ja 
uusiutuviksi tuotteiksi, jotka vähentävät uusiomateriaalien kulutusta.

Sitra on Suomessa toiminut aktiivisena kiertotalouden edistämisen tahona. Sitra 
esitteli vuonna 2019 omat viisi liiketoimintamallia, jotka kuitenkin perustuvat 
edellä esitettyihin malleihin (Sitra 2019). 

Seuravaksi esitellään kiertotalouden markkinahyväksyntään liittyvää aikaisempaa 
tutkimusta ja sen jälkeen rakennetaan kiertotalouden markkinahyväksynnän 
mittaristo. Edellä kuvattuja kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödynnetään 
mittariston kehittämisessä.

3  KIERTOTALOUDEN  
 MARKKINAHYVÄKSYNTÄ

Vaikka kiertotalous luo sekä kustannus- että ympäristöhyötyjä, kuluttajamarkki-
noilla ei kiertotalousstrategioita vielä laajasti hyödynnetä (Baines ym. 2017). Kun 
siirrytään toteuttamaan kiertotalouden liiketoimintamalleja, ovat innovatiiviset 
ratkaisut välttämättömiä. Näillä luodaan arvoa sekä asiakkaille että yritykselle. 
Vaikka kiertotalouden liiketoimintamallien määritelmät esittävät kiertotalouden 
tuottajalähtöisenä ratkaisuna (Gregson ym. 2015), se voidaan toteuttaa vain 
kaikkien toimijoiden, erityisesti kuluttajien, osallistumisella. 

Kuluttaminen on psykologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen valintaprosessi, joka 
antaa yksilölle mahdollisuuden muodostaa ja ilmaista identiteettiään (Zukin & 
Maquire 2004). Ostokäyttäytymisen symbolinen, hedoninen ja esteettinen luonne 
ovat tärkeitä kulutuskomponentteja (Holbrook & Hirschman 1982). Siksi toden-
näköisesti kuluttajien päätökseen ostaa mitä tahansa tuotetta tai kuluttaa mitä 
tahansa palvelua vaikuttavat yksilöiden arvot ja uskomukset, joihin puolestaan 
vaikuttaa monimutkainen joukko kulttuurisia, sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä 
(Campbell 1994). 

Kognitiivinen ennakkoluulo, Tverskyn ja Kahnemannin 1970-luvulla luoma termi, 
voidaan määritellä systemaattiseksi virheeksi ihmisen päätöksenteossa, joka joh-
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tuu heuristiikasta, henkisistä oikopoluista ja peukalosäännöistä. Nämä rajoittavat 
tehokasta tiedonkäsittelyä, ja johtavat lopulta virheeseen päätöksenteossa (Gige-
renzer & Gaissmaier 2011). Voidaan siis ajatella, että kognitiivisella ennakkoluulolla 
on tärkeä rooli kiertotalouden liiketoimintamallien hyväksymättä jättämisessä. 

Eri kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden hyväksyntään voidaan liittää 
erilaisia viitekehyksiä. Esimerkiksi Tuote palveluna -liiketoimintamalliin voidaan 
liittää tarveviitekehys (Cruz, Stahel & Max-Neef 2009), jolla tutkittiin täyttääkö 
PSS (tuote-palvelu-järjestelmä) ihmisten (ja myös toisen yrityksen) tarpeet vai ei. 
Myös Baxter, Aurisicchio & Childs (2015) käyttivät tarveviitekehystä tutkiessaan 
omistajuuden merkitystä ja esineisiin kiinnittymistä kierron aikana. Catulli & 
Reed (2017) hyödynsivät kuluttajakulttuuri-teoriaa tutkiessaan, kuinka PSS sopii 
kulttuurin arvoihin ja käsityksiin kolmella analyysitasolla: yksilöllinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen.

Seuraavassa mallissa (Kuvio 1) esitellään aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjä 
tekijöitä. Mallissa on viitekehyksen avainmuuttujat kognitiivisella tasolla. Näillä 
avainmuuttujilla on potentiaalinen vaikutus kognitiivisiin ennakkoluuloihin kier-
totalousmallin hyväksymättä jättämisen suhteen. Kuvio 1 sisältää neljä yksittäistä 
tekijää, jotka vaikuttavat kuluttajien (laajennettuna myös b-to-b kontekstiin) ne-
gatiiviseen näkemykseen kiertotaloudesta: ihmisen ja tuotteen välinen suhde, 
psykologinen omistajuus, tottumukset ja käyttäytyminen sekä kielteinen asenne. 
Jokainen näistä tekijöistä antaa mahdollisuuden ymmärtää, kuinka kuluttajat 
kokevat kiertotalouden ja miksi heillä voi olla vaikeuksia hyväksyä sitä. (Singh & 
Giacosa 2019.)



466 467

Kuvio 1. Malli kiertotalousliiketoiminnan markkinahyväksynnän mit-
taamiseen (mukaillen Singh & Giacosa 2019).

4  KIERTOTALOUDEN  
 MARKKINAHYVÄKSYNTÄÄN  
 VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Seuraavassa esitetään aikaisempaan tutkimukseen pohjautuvia kiertotalouden 
markkinahyväksyntään vaikuttavia tekijöitä edellä esitetyn mallin mukaisesti.

4.1 Yksilön ja tuotteen välinen suhde

Kiinnittyminen tuotteeseen voidaan määritellä emotionaaliseksi siteeksi, jota 
kuluttaja kokee erityiseen ja merkittävään tuotteeseen (Mugge, Schoormans 
& Shifferstein 2005). Ihmiset kiinnittyvät tuotteisiin erilaisista syistä, kuten tois-
tuvista miellyttävistä kokemuksista vuorovaikutuksen aikana, sopivuus omaan 
identiteettiin ja miellyttävät jaetut muistot. Jonkin ajan kuluttua tuotteesta tulee 
merkityksellinen, aina siihen pisteeseen asti, että siitä johtuvat negatiiviset koke-
mukset aiheuttavat tunneahdistusta (Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 2008). 

Yksilön ja tuotteen välisellä suhteella on tärkeitä vaikutuksia kiertotalouden liike-
toimintamallien yhteydessä. Jos kuluttajalle syntyy emotionaalinen sidos tuottee-
seen, hän todennäköisemmin huolehtii tuotteesta, korjaa sitä mahdollisuuksien 
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mukaan ja lykkää sen vaihtamista, mikä siis johtaa tuotteen pitkäikäisyyteen 
(Mugge ym. 2005). Mutta, jos kuluttajalla on heikko kiinnittyminen tuotteeseen, 
se johtaa puolestaan tuotteen ennenaikaiseen hävittämiseen (Schifferstein & 
Zwartkruis-Pelgrim 2008). Tämä taas vaikuttaa negatiivisesti tuotteen pitkäikäi-
syyteen. Voidaan siis väittää, että heikko ihmisen ja tuotteen välinen suhde 
on haitallinen sellaiselle kiertotalousliiketoiminnan mallille, jossa omistajuus 
korvataan osallisuudella, esimerkiksi käyttöoikeudella (Singh & Giacosa 2019). 
Kuitenkaan yritysten välisessä liiketoiminnassa ei suoraan voida nähdä liittymää 
tähän, koska yrityksessä koneeseen tai laitteeseen ei synny emotionaalista sidettä. 
Omistajuuteen ja käyttöön liittyvät seikat liittyvät yritystasolla todennäköisemmin 
muihin markkinahyväksyntään liittyviin tekijöihin. 

4.2 Psykologinen omistajuus

Teoria psykologisesta omistajuudesta selittää myös hyväksymistä tai hyväksymättä 
jättämistä. Psykologinen omistajuus on mentaalinen tila, jossa yksilöt kokevat tuot-
teen omakseen. Tällaiseen mentaaliseen tilaan liittyy kolme motiivia: vaikuttavuus 
ja reflektiivisyys, oma identiteetti ja paikka (Pierce, Kostova & Dirks 2003). Paikka 
viittaa haluun saada ja säilyttää fyysinen, emotionaalinen ja henkinen turvallisuus 
tutun ympäristön kautta, kun taas identiteetti on halu luoda, jatkaa ja/tai muuttaa 
omaa julkista ja/tai yksityistä identiteettiään (Baxter ym. 2015).

Tuotteen käyttöoikeus on suunniteltu tilapäiseksi, ja sellainen uhkaa identiteettiä 
ja paikkaan liittyviä motiiveja. Tällä voidaan selittää sitä, miksi kuluttajat preferoivat 
tuotteen omistajuutta enemmän kuin sen käyttöä. Tilapäinen käyttö muodostaa 
uhan identiteetille, koska väliaikaisessa käytössä esineitä ja niiden merkitystä ei 
voi helposti siirtää käyttäjän minään (Baxter ym. 2015). Jotta käyttäjälle syntyisi 
turvallisuuden tunne (turvallisuutta tuova fyysinen, emotionaalinen ja henkinen 
tila), vaatii se perehtymistä tuotteeseen. Tilapäinen käyttö ei aina mahdollista 
tällaista. Näin ollen kuluttajien saattaa olla vaikeaa hyväksyä sellaisia kiertota-
louden liiketoimintamalleja, kuin jakamista, yhteisöllistä kuluttamista ja käyttöön 
perustuvia malleja. Nämä mallit eivät tarjoa kuluttajalle psykologista omistajuutta. 
Voidaan siis olettaa, että psykologinen omistajuus estää käyttöön perustuvien 
liiketoimintamallien diffuusiota. (Singh & Giacosa 2019.) Tällainen psykologinen 
omistajuus saattaa olla myös yritysten välisessä liiketoiminnassa merkittävä este 
hyväksyä vaikkapa koneen tai laitteen jakamiseen ja yhteiseen käyttämiseen pe-
rustuvaa mallia, vaikka se taloudellisten investointien näkökulmasta olisi hyvinkin 
perusteltua. 
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4.3 Tottumukset ja käyttäytyminen

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tottumukset ovat automaattista käyttäytymistä 
(Verplanken & Orbell 2003) tai käyttäytymismalleja (Kurtz, Smyth & Lemprière 
2016) - ne saavat aikaan ”tunnelinäön”. Tämä johtaa siihen, että tietoisten valin-
tojen sijaan tehdään usein tottumukseen perustuvia pinnallisia päätöksiä, eikä 
olla kiinnostuneita uudesta informaatiosta, joka saattaisi vaikuttaa päätökseen 
(Verplanken, Aarts & Knippenberg 1997). Tällöin sellaiset liiketoimintamallit, jotka 
eivät muistuta olemassa olevia malleja, aiheuttavat todennäköisesti vastarintaa. 
Uuden käytännön hyväksyminen on helpompaa silloin, kun se muistuttaa lä-
heisesti jo olemassa olevia yleisiä käytäntöjä (Mylan, Holmes & Paddock 2016). 
Radikaalit innovaatiot ja olemassa olevia haastavat liiketoimintamallit ovat kuiten-
kin välttämättömiä siirryttäessä kohti kiertotaloutta (Boons ym. 2013). Käyttämällä 
tuotteita toistuvasti pitkän ajan kuluessa, kuluttajat muodostavat rutiineja, ja 
heidän tavoitteenaan on säilyttää nämä rutiinit ja pyrkiä johdonmukaisuuteen 
ja nykytilan säilyttämiseen (Bagozzi & Phillips 1982). Tämä johtaa passiiviseen 
vastustukseen, jonka aiheuttaa pääasiassa tyytyväisyys nykytilaan. Siirtyminen 
kohti kiertotaloutta vaatii radikaalia muutosta kuluttajien tottumuksissa ja käyt-
täytymisessä sekä aivan uuden käyttäytymistavan omaksumista. Ihmisillä on 
kuitenkin taipumus juurtua nykytilaan nykyisen tilanteen säilyttämiseksi pikem-
minkin kuin taloudellisen järkevyyden vuoksi. Bamberg, Ajzen & Schmidt (2003) 
ja Koivumäki, Ristola & Kesti (2006) havaitsivat, että tottumukset ovat vahvin 
ennustaja käyttäytymiselle. 

Voidaan siis todeta, että puhdas tieto kiertotalousliiketoimintaan siirtymisen 
ekologisesta ja taloudellisesta järkevyydestä ei riitä muuttamaan kuluttajien 
pitkään opittuja tapoja ja tottumuksia. Näin ollen tavat ja tottumukset johtavat 
kiertotalouden liiketoimintamallin hyväksymättä jättämiseen, koska kiertotalous 
haastaa nykytilan (Singh & Giacosa 2019). Tällainen tilanne syntyy myös yritysten 
välisessä suhteessa, jossa toinen osapuoli muuttaa liiketoimintaansa kiertotalo-
usliiketoimintamalliin perustuvaksi, mutta toisen osapuolen tavat ja tottumukset 
saavat aikaan vastustusta, koska uusi liiketoimintamalli haastaa totuttuja rutiineja 
ja vaatii uuden oppimista.

4.4 Kuluttaja-asenne

Kuluttaja-asenne on yhdistelmä kuluttajan uskomuksia, tunteita ja käyttäyty-
misaikomuksia tuotetta, palvelua tai liiketoimintamallia kohtaan (Perner 2020). 
Asenne voidaan määritellä opituksi taipumukseksi olla tietyn asian puolesta tai 
sitä vastaan. Kuluttajakäyttäytymisen yhteydessä sitä voidaan pitää suodattimena, 
jonka kautta kaikki tuotteet ja palvelut skannataan. Tutkimuskirjallisuus tarjoaa 
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ristiriitaisia tuloksia liittyen asenteisiin erilaisia kiertotalouden liiketoimintamal-
leja kohtaan. Esimerkiksi jakamismalleihin liittyy tutkimusten mukaan positiivisia 
asenteita (Vehmas ym. 2018), mutta käyttöön perustuvaan kulutukseen ja yhtei-
sölliseen kulutukseen puolestaan liittyy negatiivisia asenteita (Gullstrand Edbring, 
Lehner & Mont 2016). 

Vaikka määritelmät viittaavat siihen, että uudelleenvalmistetut tuotteet vastaavat 
uusia tuotteita (Thorn & Rogerson 2002), kuluttajat eivät ehkä kuitenkaan täy-
sin ymmärrä tätä vastaavuutta - he eivät luota uudelleenvalmistusprosessiin ja 
katsovat, että uudelleenvalmistetut tuotteet ovat huonompaa laatua kuin täysin 
uudet tuotteet (Hazen ym. 2012). Tutkimuksissa, joissa analysoidaan asiakkaiden 
asenteita uudelleenvalmistettuihin tuotteisiin, todetaan, että vaikka nämä tuotteet 
tarjoavat huomattavaa arvoa asiakkaille, niitä ei pidetä uusia vastaavina tuotteina. 
Yritykseltä yritykselle kontekstissa voisi kuitenkin olettaa, että uudelleen valmiste-
tut (kierrätetyistä materiaaleista tai uudistetut ja päivitetyt) tuotteet ovat jo pitkään 
olleet käytössä esimerkiksi konepajateollisuudessa, jossa koneiden ja laitteiden 
valmistajat ovat tarjonneet takaisin ottamiaan tuotteita uusille omistajille. 

4.5 Sosiaaliset tekijät 

Sosiaaliset rakenteet ja suhteet vaikuttavat merkittävästi kuluttajien käyttäytymi-
seen. Sosiaalisia tekijöitä voidaan kuvata mm. seuraavilla: subjektiiviset normit, ku-
luttajaideologia ja essentialismin psykologia. Subjektiivisella normilla tarkoitetaan 
koettua sosiaalista painostusta käyttäytyä tai olla käyttäytymättä tietyllä tavalla 
(Schepers & Wetzels 2007). Tällaiset normit ovat tärkeitä ihmisten käyttäytymisen 
ajureita ja niillä on tärkeä rooli myös päätöksenteossa. Koska kuluttajat ottavat 
huomioon muiden ihmisten odotukset ja käyttäytymisen päättäessään, mikä on 
tarkoituksenmukaista (Cialdini, Reno & Kallgren 1990), sosiaaliset normit vaikut-
tavat siten vahvasti ostopäätökseen. 

Empiirisen näytön perusteella voidaan todeta, että subjektiivisilla normeilla on 
hidastava vaikutus kiertotalouteen siirtymisessä. Materiaali-intensiivisen talous-
kasvun tavoite on tunkeutunut syvälle yhteiskunnan sääntöihin ja sopimuksiin. 
Kiertotalouden liiketoimintamallit, ts. jakaminen, uudelleenkäyttö, uudelleenval-
mistus, palvelullistuminen jne., ovat ristiriidassa vakiintuneiden subjektiivisten 
hallussapidon ja omistajuuden normien kanssa. Siksi kuluttajat ovat epävarmoja 
sellaisen kuluttamisen vaihtoehdon kuin kuluttaminen ilman omistajuutta suh-
teen. (Singh & Giacosa 2019.)

Kuluttamisen ideologia on vakuuttanut kuluttajat siitä, että kuluttaminen tekee 
hyvää ja on moraalisesti toivottavaa. Markkinat ovat projisoineet täydellisyyden 
ihanteet henkilökohtaiseen mahdollisuuksien toteutumiseen. Identiteetin symbo-



470 471

linen kehittäminen ja rakentaminen kulutuskäytäntöjen kautta on merkittävä so-
siologian näkökulma (Featherstone 2007). Kuluttajuus auttaa meitä selvittämään, 
mihin yhteiskunnassa sovimme ja tarjoaa näin keinot sosiaalisten olosuhteiden 
muuttamiseen. Kulutusprosessin ansiosta ihminen voi siirtyä yhdeltä alueelta 
toiselle riippumatta syntyperästä, sukupuolesta tai rodusta.

Tällainen ideologia on merkityksellinen analysoitaessa riittävyys- (riittävä on 
tarpeeksi) ja uudelleenkäyttöön perustuvan liiketoimintamallin (Bakker ym. 
2014) hyväksymättömyyttä. ”Riittävyys”-mallilla pyritään aktiivisesti vähentämään 
kulutusta erityisesti kuluttajien toiveiden vastaisella myynninedistämis- ja myyn-
timenetelmillä. Siksi kuluttajakäyttäytymisen voidaan nähdä paradoksaalisesti 
rajoittavan kiertotalouden riittävyysmallin hyväksymistä, koska siinä vedotaan 
sosiaalisesti tietoisen kuluttajan toiveisiin. Kuluttamisen ideologiaan sisältyy 
lähtökohtaisesti ajatus sellaisesta käyttäytymisestä, joka ei ole hyväksyttävää 
kiertotaloudessa. Näin ollen kuluttamisen ideologia rajoittaa erityisesti kiertota-
louden riittävyysmallin leviämistä. 

Psykologinen essentialismi on taipumus olettaa, että tietyntyyppisillä asioilla on 
syvä, perimmäinen olemus, jonka varassa ovat ominaisuudet ja ryhmäjäsenyydet 
(Newman & Knobe 2018). Psykologinen essentialismi tarjoaa yleiset puitteet sen 
ymmärtämiseksi, miksi ihmiset arvostavat esimerkiksi yksilöllisyyttä ja aitoutta 
(Newman & Knobe 2018). Design-tuotteissa ja tuotemerkeissä on oma leima 
juuri niiden kalleuden tai eksklusiivisuuden vuoksi.

Psykologinen essentialismi vähentää kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, koska kier-
rätetyistä esineistä puuttuu aitous, mikä vähentää niiden identiteettiä ja koettua 
arvoa. Käytettyjen tavaroiden osalta suurin osa meistä välittää siitä, kuka niitä 
on aiemmin käsitellyt ja mihin niitä on käytetty. Nämä tiedostamattomat usein 
irrationaaliset mieltymykset tukevat uudelleenkäytettyjen tuotteiden metafyysistä 
ulottuvuutta, jota ei voida käsitellä logiikan kautta. Siten psykologinen essentialismi 
ohjaa kuluttajia siihen, että uudelleenkäytettäviä tuotteita ei hyväksytä (Singh & 
Giacosa 2019). 

Sosiaaliset normit eivät ehkä yritysten välisessä liiketoiminnassa näyttäydy yhtä 
vahvasti kuin kuluttajamarkkinoilla. Jossain määrin omistajuuden muuttuminen 
osallisuudeksi saattaa myös tässä kontekstissa haastaa sosiaalisia normeja, mutta 
ei niin vahvasti kuin yksilöihin, kuluttajiin liitettynä. Voidaan siis lähtökohtaisesti 
ajatella, että sosiaaliset normit liittyvät erityisesti juuri kuluttaja-asiakkaisiin, mutta 
taloudellisten toimijoiden, kuten yritysten, kontekstissa tällainen ei olisi kovin vah-
va. Esimerkiksi kuluttamisen ideologia on ristiriidassa sen kanssa, että yrityksen 
peruslähtökohtana ei ole kuluttaminen vaan voittojen maksimointi.
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4.6 Valtaetäisyys

Valtaetäisyys on vallasta riippumaton etäisyys, jota ihmiset pitävät normaalina 
omassa kulttuurissaan. Valtaetäisyydessä on kyse ihmisten näkemyksestä valta-
eroista, ei siitä, missä määrin heillä on valtaa (Zhang, Winterich & Mittal 2010). 

Suuren valtaetäisyyden kulttuurissa pidetään jäsenten välistä statusta ja status-
eroja merkittävinä. Kuluttajia suuren valtaetäisyyden kulttuurissa muistutetaan 
jatkuvasti heidän sosiaalisesta asemastaan   statusjatkumolla (Triandis 1995). 
Ihmiset, jotka elävät suuren valtaetäisyyden kulttuurissa, uskovat todennäköi-
semmin epätasa-arvoisuuteen ja ovat tottuneet mukautumaan siihen enemmän 
kuin ihmiset, jotka elävät pienemmän valtaetäisyyden kulttuurissa. Tästä syystä 
usko suureen valtaetäisyyteen näyttäisi lisäävän sellaisen houkuttelevuutta, 
joka johtaisi kuluttajan mahdollisuuteen parantaa asemaansa. Tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että kuluttajien uskolla valtaetäisyydestä on vaikutus kuluttajien 
valintoihin kuten sellaisiin merkkeihin, joissa he näkevät mahdollisuuden oman 
asemansa ”ostamisesta sosiaalisen liikkuvuuden tarkoituksiin” (Kim & Zhang 
2014). Tämän tutkimustuloksen perusteella voidaan arvioida, että kiertotalouden 
liiketoimintamallin menestymisellä on vain rajallinen mahdollisuus tulla hyväk-
sytyksi suuren valtaetäisyyden yhteiskunnissa, koska kiertotalous rajoittaa em. 
sosiaalisen liikkuvuuden mahdollisuutta. Toisin sanoen suuren valtaetäisyyden 
yhteiskunnissa kuluttajien taipumus ostaa asemaa johtaa kiertotalouden liiketoi-
mintamallin hyväksymättä jättämiseen.

Suomi on kuitenkin pienen valtaetäisyyden kulttuuri ja näin ollen voidaan perus-
tellusti jättää siihen liittyvät markkinaesteet huomiotta.

5  MITTARISTON RAKENTAMINEN

Kun kiertotalousliiketoiminnan markkinahyväksynnän mittaristoa lähdettiin ke-
hittämään, aloitettiin se perehtymällä laajasti olemassa olevaan kirjallisuuteen 
markkinahyväksynnän esteistä ja mahdollisuuksista niin kiertotalouteen kuin 
yleisestikin. Edellisessä luvussa nostettiin esiin tekijöitä, joilla on vaikutusta kulut-
tajien päätöksentekoon, kun on kyse nimenomaan kiertotalousliiketoiminnasta. 
Erityisenä huomiona on, että varsinaisesti yritysten väliseen liiketoimintaan liittyen 
ei tutkimusta löydy siitä, miten b-to-b-markkinoilla kiertotalousliiketoiminnan 
markkinahyväksyntää voitaisiin mitata. Kuitenkin lähtökohtaisesti voidaan olettaa, 
että yritysten välisessä toiminnassakin viimekädessä yksilöt tekevät päätöksiä ja 
näin ollen yksilöperusteiset tekijät ovat siirrettävissä yritystasolle tietyin reuna-
ehdoin.  Esimerkiksi emotionaaliset tekijät eivät sellaisenaan ole sovellettavissa 
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yritystasolle, koska yrityksillä ei ole tunteita. Kuitenkin ihminen toimiessaan tuo 
emootiot myös yrityksen toimintaan ja niillä saattaa sitä kautta olla vaikutuksia 
yrityksessä tapahtuvaan päätöksentekoon.

Mittaristo on jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäisessä osassa mitataan 
yrityskohtaisia asioita, kuten tietoisuus kiertotaloudesta ja sen hyödyistä sekä 
esteistä. Tämän kysymyspatteriston ovat kehittäneet ja testanneet Kumar ym. 
(2019) ja tässä on hyödynnetty sitä pienin muutoksin. Toisessa osassa vastaajaa 
pyydetään arvioimaan kuluttaja-asiakkaiden markkinahyväksyntää erilaisten 
väittämien avulla sekä yritysasiakkaiden markkinahyväksyntää yritysmarkkinoihin 
soveltuvin väittämin. 

Kysymykset, joilla mitataan yrityksen omaa tietoisuutta kiertotaloudesta ja sen 
toteuttamisen hyödyistä ja esteistä liittyvät siihen, miten laajasti organisaatiossa 
ollaan tietoisia kiertotalouden hyödyistä. Lisäksi kysymyksillä selvitetään, min-
kälaisia hyötyjä yrityksessä odotetaan kiertotaloudesta saatavan sekä sitä mitkä 
tekijät edistävät kiertotalouden toteuttamista ja mitkä tekijät houkuttavat kier-
totalouden toteuttamiseen. Lisäksi vastaajaa pyydetään arvioimaan niitä esteitä, 
joita yrityksellä on edessään kiertotalouden toteuttamisessa. Esteet liittyvät sekä 
yrityksen ulkoiseen että sisäiseen toimintaympäristöön. Lisäkysymyksissä pyy-
detään vastaajaa vielä arvioimaan erikseen sosiaalisia, taloudellisia, teknologisia 
sekä lainsäädäntöön liittyviä esteitä.

Toisessa osassa kysymykset kiertotalousliiketoiminnan markkinahyväksynnästä 
jaetaan kahteen erilliseen osaan. Ensimmäisessä osassa kysymykset ovat sellai-
selle yritykselle, jonka liiketoiminnan vaihdanta tapahtuu kuluttajamarkkinoilla. 
Mittaristo on rakennettu luvussa kolme kuvattujen markkinahyväksyntään vai-
kuttavien tekijöiden avulla. Kysymykset liittyvät asiakkaiden ja tuotteen väliseen 
suhteeseen, asiakkaan suhteeseen omistamiseen, asiakkaiden käyttäytymiseen, 
asenteisiin, ja hyväksyntään yleisesti kiertotalouteen liittyen.  Nämä kysymykset 
on kehitelty kiertotalouden liiketoimintamallien ja markkinahyväksyntään liittyvien 
tekijöiden avulla. 

Toisen osan kysymykset on tarkoitettu sellaiselle liiketoiminnalle, joka tapahtuu 
yritysmarkkinoilla eli b-to-b-markkinoilla. Mittaristoon on valittu ne markkinahyväk-
syntään vaikuttavat tekijät, jotka aikaisemmin (luvussa 3) todettiin myös yritysten 
väliseen liiketoimintaan sopiviksi. Tällaisiksi valittiin asiakkaiden suhtautuminen 
tuotteen omistamiseen/käyttöön. Lisäksi kysytään arviota asiakkaiden asentei-
sin yhteisomistamiseen/yhteiskäyttöön liittyen. Lopuksi kysytään asiakkaiden 
käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, esimerkiksi millä perusteella asiakkaat tekevät 
valintojaan ja kuinka valmiita asiakkaat ovat muuttamaan vallitsevia käytäntöjä.
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET

Kiertotalousliiketoimintaan siirtyminen vaatii yritykseltä investointeja koneisiin 
ja laitteisiin, henkilöstön kehittämiseen, yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja 
valintaan, sekä suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tällainen prosessi vaatii pa-
nostusta ja pääomia. Kiertotalous edellyttää yhteistyömäisiä liiketoimintamalleja 
materiaalivirtojen hallintaan. Luotettavien tietojen puuttumisen vuoksi yritykset 
toteuttavat usein sellaisia toimia, jotka heikentävät kannattavuutta (esim. Winans 
ym. 2017). Kiertotalouteen siirtymiseen liittyvät kustannukset ja epävarmuustekijät 
voivat vaikuttaa yritysten taloudelliseen tilanteeseen suuresti. Epävarmuusteki-
jät puolestaan saavat yritykset pohtimaan markkinoille tulon oikea-aikaisuutta. 
Vaikka kiertotalousliiketoiminnan hyödyt ovat ilmeiset, ne kuitenkin realisoituvat 
pitkän ajan kuluessa ja yritys riskeeraa olemassaolonsa markkinatilanteeseen 
sopimattomilla toimilla. 

Vaikka Suomessa vaikuttaa olevan positiivinen suhtautuminen ekologisiin ratkai-
suihin, se ei välttämättä näy vielä käyttäytymisessä. Kiertotalousliiketoimintakin 
mielletään edelleen liittyvän kierrätykseen, vaikka se on paljon muutakin. 

Tutkimukset, joissa on selvitetty markkinahyväksyntää ovat keskittyneet sellaisiin 
kuin mobiilimaksamiseen tai muuhun digitalisaation tuomaan uudenlaiseen toi-
mintamalliin. Niistä ei kuitenkaan ollut erityistä hyötyä tässä kehitetyn mittariston 
laatimisessa, vaikka toki niissäkin oli mitattu asiakkaan kokemaa hyötyä ja valmi-
utta käyttää tiettyä palvelua. Yleistä markkinahyväksynnän mittaria ei kuitenkaan 
erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksille ole. Kun lähdetään teollisuuden 
näkökulmasta liikkeelle, ensimmäinen huomio on, että asiakkaat voivat olla sekä 
kuluttaja-asiakkaita että yritysasiakkaita. Molemmissa on kuitenkin ihminen 
päätöksentekijänä, mutta kaikki markkinahyväksyntään liittyvät osa-alueet eivät 
ole samalla tavalla relevantteja kuin kuluttaja-asiakkaiden viitekehyksessä. Yksi 
tärkeä erottava tekijä on, että yrityksellä ei ole tunteita, vaikka päätöksiä tekevällä 
ihmisellä on. Yritystoiminnassa pyritään rationaalisiin päätöksiin, joiden taustalla 
ovat taloudelliset ja kilpailulliset tekijät. Näistä syistä mittari sisältää erikseen sekä 
kuluttaja-asiakkaan että yritysasiakkaan markkinahyväksynnän osion. 
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