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Kiertotalous on aiheena erittäin ajankohtainen. Viime vuosien aikana tietoisuus ympäris-
töstä ja ilmastosta sekä paine kestävän kehityksen ja ekologisten toimintatapojen 
löytämiseksi on kasvanut. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ekologiset riskirajat on ylitetty 
luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen osalta. Maailman yleisin käytössä ole-
vassa talousmallissa, lineaarisessa talousmallissa, materiaali kulkee suoraviivaisesti 
tuotannosta kulutuksen kautta jätteeksi, kierron alun ja lopun yhdistymättä, ja kiertotalous 
nähdään potentiaalisena lähestymistapana tavoiteltaessa kestäviä ja ympäristöystävälli-
sempiä ratkaisuja liiketoimintaa. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä tarpeeseen kiertotalouteen, kiertotalousmalliin, 
kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä liiketoimintamallin muutokseen kiertotalouteen 
että kiertotalouteen siirtymisen esteisiin. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ilmiön tun-
nettuus sekä merkittävyys suomalaisten yritysten keskuudessa sekä selvittää Suomessa 
tuotteita valmistavien pk-yritysten valmiudet siirtyä kiertotalouteen. Tutkimuksen kohderyh-
mäksi rajautui Suomessa kalusteita valmistavat pk-yritykset. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta perustuu kirjallisuuteen, kansainvälisiin tutkimusartikkeleihin 
sekä internetjulkaisuihin. Tietoperustassa esitellään tarve kiertotaloudelle, kiertotalous-
malli, kiertotalouden liiketoimintamalleista Sitran, VTT:n ja Accenturen esittämät mallit sekä 
kiertotalouteen siirtymiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia Euroopassa. 
 
Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla viittä Suomessa kalusteita valmistavan pk-
yrityksen johtohenkilöä syksyllä 2018. Teemahaastattelun perustana on käytetty Sitran 
viittä kiertotalouden liiketoimintamallia. Ennen varsinaista haastattelua suoritettiin koehaas-
tattelu kysymysten tarkennuksia varten. 
 
Tutkimustulosten mukaan suomalaisten Suomessa kalusteita valmistavien pk-yritysten 
keskeisimmät valmiudet Sitran liiketoimintamalleihin pohjautuen ovat tuote-elinkaaren pi-
dentäminen, kestävä tuote ja uusiutuvuus sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. 
Keskeisimmiksi kiertotalouteen siirtymiseen esteiksi nousivat tiedon puute, vihreyden ra-
portoinnin taakka sekä resurssien vähyys. 
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Kiertotalous, kiertotalouden liiketoimintamallit, liiketoimintamallin muuttaminen kiertotalou-
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1 Johdanto  

Viime vuosien aikana tietoisuus ympäristöstä ja ilmastosta sekä paine kestävän kehityk-

sen ja ekologisten toimintatapojen löytämiseksi on kasvanut. Ilmastonmuutos, globaali 

kasvu ja kaupungistuminen lisäävät kilpailua luonnonvaroista. Maailmanlaajuisesti tarkas-

teltuna ekologiset riskirajat on ylitetty luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen 

osalta. Sekä uusiutumattomien että uusiutuvien luonnonvarojen nykyisen kaltainen käyttö 

ja kysyntä ovat tulleet tiensä päähän. 

 

Maailman yleisin käytössä oleva talousmalli on lineaarinen talousmalli, missä materiaali 

kulkee suoraviivaisesti tuotannosta kulutuksen kautta jätteeksi, kierron alun ja lopun yh-

distymättä. Yksisuuntainen prosessi päättyy tuotteen hävittämiseen ja elinkaarensa 

lopussa tuote päätyy usein jätteenä kaatopaikalle. Kiertotalous nähdään potentiaalisena 

lähestymistapana tavoiteltaessa kestäviä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja liiketoi-

mintaan. Lisäksi kiertotalous sekoitetaan vielä usein kierrätykseen. Kierrätyksessä 

keskitytään löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneille jätteille, kun taas kiertotalous on 

kokonainen talousmalli. 

 

Aiheen tärkeydestä kertoo se, että sekä Suomen hallituksella että Euroopan unionilla on 

omat ohjelmansa liittyen kiertotalouteen. Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on 

nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Sitran, ministeriöiden 

ja useiden eri toimijoiden yhteistyönä tekemän suunnitelman, Kiertotalouden tiekartta 

(Ympäristöministeriö 2018), avulla kiertotalouden mahdollisuuksia pyritään toteuttamaan 

Suomessa. 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämän opinnäyteyön tarkoituksena on perehtyä kiertotalouteen, kiertotalouden liiketoimin-

tamalleihin sekä niihin siirtymisen esteisiin. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 

suomalaisten pk-yritysten valmiudet siirtyä kiertotalouteen. Tutkimuksen kohderyhmänä 

on Suomessa kalusteita valmistavat pk-yritykset. 

 

Tutkimuksessa etsitään vastausta pääongelmaan, suomalaisten pk-yritysten valmiudet 

siirtyä kiertotalouteen, seuraavien kysymysten avulla: Miten hyvin ilmiö kiertotalous tunne-

taan? Millainen merkitys ilmiöllä kiertotalous on kohderyhmälle? Mitä olemassa olevia 

valmiuksia kiertotalouteen suomalaisilla pk-yrityksillä on? Mitä kiertotalouden käyttöönoton 

haasteita yritykset kohtaavat? 
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Aiheen valintaan vaikutti vuoden 2017 aikana suoritetun yritysvastuun syventävien opinto-

jen kautta herännyt syvällisempi kiinnostus kestävää kehitystä sekä 

ympäristöystävällisempää tuotantoa ja liiketoimintaa kohtaan, jota vahvisti keväällä 2018 

suoritettu kolmen ammattikorkeakoulun yhteisteistoteutuksen Circular Economy for Sus-

tainable Growth -kiertotalousopinnot. 

 

1.2 Työn rajaukset 

Suomen kiertotalouden merkittävimmän edistäjän ja puolestapuhujan Sitran Kiertotalou-

den kiinnostavimmat -listalla (Sitra 2018a) esitellyistä kiertotalouden toimijoista suurin osa 

on uusien innovaatioiden ympärille perustettuja kasvuyrityksiä. Listan perusteella kiertota-

louden liiketoimintamallit vaikuttaisivat olevan helpompi omaksua ja ottaa käyttöön 

yrityksen perustamisvaiheessa. Kuitenkin kiertotalouden liiketoimintamallit mahdollistavat 

monen perinteisen lineaarisen liiketoimintamallin mukaisesti toimivan yrityksen siirtymisen 

kiertotalouden liiketoimintamalliin.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa selvitetään tuotteita valmistavien pk-yritysten val-

miuksista siirtyä lineaarisista liiketalousmalleista kiertotalouden liiketalousmalleihin. 

Tutkimuksen rajattu kohderyhmä on Suomessa kalusteita valmistavat pk-yritykset. Tutki-

muksen kohderyhmän valintaan vaikutti se, että Suomessa myytävistä kulutustuotteista 

iso osa valmistetaan Suomen rajojen ulkopuolella, ja tuotteiden valmistus Suomessa on 

vähentynyt jo usean vuosikymmenen ajan. Pk-yritykset ovat myös talouden selkäranka 

sekä keskeinen toimija ohjaamaan taloutta kohti kiertotaloutta; Suomessa kaikista yrityk-

sistä mikroyrityksiä on 93,2 %, pienyrityksiä 5,6 % ja keskisuuria 1,0 %, suuryritysten 

osuus on vain 0,2 %. Yritysten 409 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet, 59 prosenttia, 

syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus bruttokansantuotteesta on runsaat 40 prosent-

tia. (Yrittäjät 2019.) 

 

Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu kiertotaloudesta, kiertotalouden liiketoimintamal-

leista ja liiketoimintamallin muutoksesta (kiertotalouteen) sekä kiertotalouden käyttöönoton 

haasteista Euroopassa. Tietoperustan lähteenä käsitellään sekä kirjallisuutta sekä verkko-

lähteitä muun muassa kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Aiheena kiertotalous on melko 

uusi, joten materiaali on pääosin sähköisessä muodossa verkossa. Verkossa olevan ai-

neiston vahvuutena on sen ajantasaisuus, mutta lähdekritiikkiin on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Lähteitä kiertotalouteen löytyy varsin luotettavilta tahoilta, kuten Ympäristömi-

nisteriö, Valtioneuvoston kanslia, Euroopan komissio, Sitra sekä kiertotalouden edistäjä 

Ellen MacArthur -säätiön aineistosta. Tämä opinnäytetyö on tutkimustyyppinen opinnäyte-

työ ja työn empiirinen osa suoritetaan laadullisena tutkimuksena. 
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2 Kiertotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit  

Tässä luvussa käsitellään tarve kiertotaloudelle, perinteinen lineaarinen talousmalli, jolle 

kiertotalous nähdään korvaavana talousmallina sekä kiertotalousmalli. Lisäksi tässä lu-

vussa esitellään kiertotalouden liiketoimintamallit, joihin pohjautuen tutkimuksessa 

arvioidaan yritysten olemassa olevia elementtejä kiertotalouden parissa. 

 

2.1 Tarve kiertotaloudelle (perinteisestä lineaarista talousmallista kiertotalouteen) 

Teollistumisen myötä talouskasvu on kehittynyt sellaisiin mittoihin, että se muodostaa glo-

baalin riskin ympäristölle ja ihmisille. Teollistumisen aikana luonto on nähty lähinnä 

tuotannon raaka-ainevarastona, ja edelleen kasvava raaka-aineiden ja energian kulutus 

sekä niiden tuotantoprosessit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa maapallon rajat ovat ylit-

tyneet (Halonen 2017, 7–17). Raaka-aineita on maapallolla rajallinen määrä ja nykyään 

ihmiskunta kuluttaa 1,5 kertaisesti luonnonvaroja suhteessa siihen, miten maapallo pystyy 

vuosittain uudistumaan (Lampikoski ja Sippo 2013, s. 21–26). Luonnonvarojen tarve kas-

vaa voimakkaasti seuraavan viidentoista vuoden aikana, kun maapallon väestömäärän 

ennustetaan lisääntyvän miljardilla lähelle 8:aa miljardia ja sen lisäksi kulutustaan kasvat-

tava keskiluokka yli kaksinkertaistuu 5:een miljardiin (EK 2016a, 8–9). 

 

Tulevaisuudessa monista luonnonvaroista tulee olemaan niukkuutta, kilpailu materiaa-

leista kiristyy ja raaka-aineiden hinnat nousevat. Nykyinen toimintatapa ei pysty 

vastaamaan kestävän kehityksen haasteeseen, koska sekä talouden että hyvinvoinnin 

kasvun tulee kytkeytyä irti luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä ja haitallisista ympä-

ristövaikutuksista (Valtioneuvoston kanslia 2016, 7–9). Samalla kun tietoisuus 

ympäristöstä on kasvanut, on myös paine kestävän kehityksen ja ekologisten toimintata-

pojen käyttämiseksi kasvanut sekä kuluttajien että valtioiden vaikutuksesta. Ymmärrys 

maapallon rajallisista resursseista ja energian käytöstä on aiheuttanut tarpeen kehittää 

uusia toimintamalleja perinteisen ja yleisimmin käytössä olevan lineaarisen talousmallin 

rinnalle. (Bocken, Pauw, Bakker & Grinten 2016, 308–309; EK 2016a 8–9.) 

 

Lineaarisessa talousmallissa materiaali kulkee tuotannosta kulutuksen kautta jätteeksi - 

ota, valmista, hävitä -malliin, helposti saatavilla olevien ja edullisten materiaalien sekä 

energian mittavaan käyttöön perustuen. Yksisuuntainen prosessi päättyy tuotteen hävittä-

miseen ja usein tuote päätyy jätteenä kaatopaikalle (EU-komissio 2014). Koska yritykset 

eivät toimi eristyksissä ympäristöstä ja yhteiskunnasta, ei kestävä kehitys toteudu ilman 

kestäviä liiketoimintamalleja, parempaa tuotantoa, raaka-aineiden kulutuksen ja jätteiden 
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määrän pienentämistä, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä uusiutuvan energiaan siir-

tymistä. Kestävät liiketoimintamallit huomioivat yrityksen toiminnassa taloudellisten 

tavoitteiden lisäksi myös ympäristönäkökulmat (Laukkanen & Patala 2015, 4–5). Resurssi-

tehokkaat tuotantomenetelmät sekä oikeanlaiset raaka-ainevalinnat pienentävät ihmisten 

tuottamaa ekologista jalanjälkeä ympäristön ehtojen mukaisesti. (Rohweder 2017, 19–39). 

 
Kuvio 1. Yksinkertaistettu kuvio lineaarisesta talousmallista (EU-komissio 2014).  

 

Kiertotalous nähdään nykyistä kestävämmän talousjärjestelmän edellytyksenä, lupaavana 

lähestymistapana kestäviin ja ympäristöystävällisempiin liiketoiminnan ratkaisuihin tulevai-

suudessa, ja sillä halutaan korvata nykyinen ”ota, valmista, hävitä” lineaarinen 

talousjärjestelmä (Valtioneuvoston kanslia 2016, 10–13).  Kiertotalous edustaa ajatteluta-

paa, missä saasteet ja jäte nähdään tappiona, ja jossa pyritään pitämään materiaalit 

mahdollisimman pitkään kierrossa sekä vähentämään jätettä ja energiahukkaa. Kiertota-

louden ajattelumallissa liiketoiminnan tavoitteena ei ole enää vain tuottaa voittoa 

myymällä tuotteita, vaan ajan myötä luoda voittoa materiaali- sekä tuotevirroista. Kiertota-

lous säästää uusiutumattomia luonnonvaroja, lisää yritysten omavaraisuutta sekä 

helpottaa yrityksiä varautumaan tulevaisuudessa olevaan raaka-aineiden niukkuuteen ja 

hinnannousuun. Kiertotalouden tavoitteena on kytkeä irti luonnonvarojen ylikulutus talous-

kasvusta. Kiertotalouden ekologiset tavoitteet toteutuvat sitä paremmin, mitä paremmin 

materiaalihäviöiden sulkeminen onnistuu. (Bocken, Pauw, Bakker & Grinten 2016, 308; 

EK 2016b.) 

 

Terminä kiertotalous on suhteellisen uusi, mutta ajatus kiertotaloudesta ei. Kiertotalous on 

yhdistelmä vanhoista ja uusista tieteellisistä ajatuksista sekä käytännön toimista, jotka 

tähtäävät resurssien käytön tehostamiseen eri osa-alueilla. Walter S. Stahelin jo vuonna 

1984 esittämä ajatus siitä, että resurssitehokkuuden edistämisessä tulee ottaa huomioon 

tuotteiden elinkaariset vaikutukset, on olennainen osa kiertotaloutta. Keskeinen kiertota-

louden pyrkimyksenä on edistää sekä yhteistyötä yli perinteisten sektorirajojen että 

kehittämään uudenlaisia liiketoimintamalleja resurssien käytön vähentämisen edistä-

miseksi. (Valtioneuvoston kanslia 2016, 10.) 

Raaka-aine Suunnittelu Valmistus  Jakelu Käyttö Jäte



 

 

5 

 
Kuvio 2. Yksinkertaistettu kuvio kiertotaloudesta (EU-komissio 2014). 

 

Tarve kiertotaloudelle on syntynyt halusta ja tarpeesta käyttää resursseja entistä tehok-

kaammin, ja kiertotalouden liiketoimintamalleilla on mahdollista muuttaa yritysten 

toimintatapaa kiertotaloutta edistäviksi. Kiertotalous edistää uutta liiketoiminta-ajattelua, 

joka vastaa tämän hetken suurimipiin haasteisiin, luonnonvarojen ehtymiseen, ilmaston-

muutokseen, digitaaliseen vallankumoukseen sekä jatkuvaan väestönkasvuun että sen 

tuomiin paineisiin. Kiertotalouden nähdään olevan 250 vuoteen suurin murros tuotan-

nossa, kulutuksessa sekä teknologiassa. (EK 2016b 8–9.) 

 

2.2 Kiertotalousmalli 

Kiertotalouden nykyisen sisällön on pitkälti luonut ja kiertotalousasiaa kansainvälisesti ak-

tiivisimmin viime vuosina pitänyt esillä vuonna 2010 perustettu Ellen MacArthur -säätiö. 

Ellen MacArthur -säätiö on kiertotalouden kansainvälinen lähettiläs, joka vauhdittaa siirty-

mää uuteen talouteen muun muassa koulutuksen, yritysyhteistyön ja tutkimuksen keinoin. 

(Valtioneuvoston kanslia 2016, 10–13.) 

 

Kiertotalous on tarkoitukseltaan palauttava; kiertotaloudessa käytetään uusiutuvaa ener-

giaa, siinä minimoidaan ja eliminoidaan myrkyllisten aineiden käyttö sekä vähennetään 

syntyvää jätettä. Kiertotalous on lineaarisen järjestelmän vastakohta ja edellyttää huolel-

lista materiaalivirtojen hallintaa. (Ellen MacArthur Foundation 2013, 22–24). 

 

Suunnitelu

Raaka-
aineet

Tuotanto/
Uudelleenva

lmistus

Jakelu/
Käyttö

Korjaus/
Uudelleen 

käyttö

Keräys/
Kierrätys
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Ellen MacArthur -säätiön kiertotalouden periaatteet on kiteytetty seuraavasti Valtioneuvos-

ton kanslian Kiertotalous Suomessa 2016 julkaisussa; 

1. Kiertotalous suojelee ja parantaa resurssien saatavuutta kontrolloimalla rajallisia 
varantoja ja tasapainottamalla uusiutuvien resurssien virtoja. 

2. Optimoi käytettäviä resursseja tuotteiden ja materiaalien kiertojen kautta, hyödyn-
tää resurssit parhaan mahdollisen arvon kohteissa niin biologisten kuin teknisten 
materiaalien osalta. 

3. Edistää systeemistä tehokkuutta paljastamalla ja estämällä negatiiviset ulkoisvai-
kutukset. (Valtioneuvoston kanslia 2016, 10–13.) 

 

Pelkistetyssä kiertotalousmallissa (kuva 1) on eroteltu biologiset ja tekniset materiaalit toi-

sistaan, sillä niillä on erilaiset materiaalikierrot sekä keinot niiden pitämisessä 

mahdollisimman pitkään talousjärjestelmässä eroavat. Kiertotalousmallin ajatuksena on, 

että materiaalihukkaa vähennetään parhaiten silloin kun materiaalikierrot pidetään lähellä 

käyttäjää ja kuluttajaa, eli mitä suurempi kehä on, sitä enemmän materiaalikierron vaatima 

energiamäärä kasvaa. Teknisten materiaalien kierrossa kierrätys materiaaliksi tai kom-

ponentiksi on vähiten toivottu vaihtoehto, ja kaatopaikalle tai polttoon päätyvä materiaali 

on kokonaan pois materiaalikierrosta. Biologisten materiaalien kierrossa materiaalin hyl-

käysvaiheessa tulisi materiaalit kohdentaa uudella tavalla polton asemesta, käyttää 

materiaalit uudestaan tavalla, joka voi poiketa edellisestä käyttötavasta. Tästä hyvä esi-

merkki on esimerkiksi biokaasun tuotanto. (Ellen MacArthur Foundation 2013, 22–24; 

Valtioneuvoston kanslia 2016, 10–13.) 

 

 

 

Kuva 1. Kiertotalousmalli Ellen MacArthur -säätiön mukaan (Valtioneuvoston kanslia 2016, 10–13). 
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Kiertotaloudessa keskeisessä roolissa ovat tuotteiden suunnittelu niin, että materiaalit 

ovat elinkaaren päässä eroteltavissa, kierrätettävissä ja käytettävissä uudelleen. Kiertota-

louden mukaisessa suunnittelussa tuotteet ovat myös tärkeää suunnitella pitkäikäisiksi, 

korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Neitseellisiä raaka-aineita käytetään mahdollisimman vä-

hän, ja raaka-aineiden hävikki ja haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. 

Kiertotaloudessa toisen jäte on usein toisen raaka-aine, joten yritysten yhteistyötä on lisät-

tävä; tuotteiden uudelleenkäyttöön ja -valmistukseen sekä materiaalien kierrätykseen 

tarvitaan uusia liiketoimintamalleja sekä tuote- ja palvelukonsepteja. Kiertotaloudessa luo-

daan tuotteille lisää arvoa myös palveluiden avulla sekä hyödyntämällä teknologiaa; 

tavaroita myydään osana palvelua, vuokraus, liisaus ja jakamismallit ovat keskeisessä 

roolissa kiertotaloudessa. (EK 2016, 8–9; Suomen Ympäristökeskus 2017; Valtioneuvos-

ton kanslia 2016, 10–15.)  

 

Kiertotalous ei ole vain materiaalien tehokasta käyttämistä ja kierrättämistä tai ympäris-

töystävällistä liiketoimintaa vaan kiertotalous on uusi talousmalli, jossa arvontuotanto 

tapahtuu enemmälti aineettomasti ja tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla (EK 2016, 8–

9). Kiertotaloudessa on tavoitteena luoda uusia tuote- ja palvelukonsepteja, joilla saavute-

taan hyötyjä taloudelle, ympäristölle sekä ihmiselle. Kiertotalous avaa yrityksille 

mahdollisuuksia uudenlaiseen kasvuun uusia liiketoimintamalleja, arvoverkostoja sekä yh-

teistyötä hyödyntäen. Joidenkin yritysten liiketoiminta perustuu kokonaan kiertotalouden 

tuomiin mahdollisuuksiin. (EK 2016, 8–9.) 

 

Suomessa merkittävin kiertotalouden edistäjä ja puolestapuhuja on tulevaisuustalo Sitra. 

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää ke-

hitysvaihtoehtoja, tekee kokeiluja, kehittää toimintamalleja sekä tuo ihmiset ja organisaatio 

yhteen.  Sitran yksi kolmesta toiminnan tavoitteista, Hiilineutraali kiertotalous, rakentaa re-

surssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä Suomessa. Toiminnan 

tavoitteena on rakentaa reilu ja kestävä tulevaisuus ja elämä maapallon kantokyvyn ra-

joissa. (Sitra.) 

 

2.3 Kiertotalouden liiketoimintamallit 

Liiketoimintamalli on yrityksen strategian perusta, tarkempi suunnitelma strategian toteut-

tamiseksi ja se määrittää yrityksen tavan toimia. Liiketoimintamalli kiteyttää miten, millä ja 

kenelle yritys luo arvoa sekä miten niistä saadaan tuottoa. Liiketoimintamallissa määritel-

lään liiketoiminnan keskeiset elementit ja varmistetaan niiden välinen harmonia; onko 

asiakaslupaus toteutettavissa olemassa olevilla resursseilla, soveltuvatko valitut jakelu- ja 
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palvelumallit valituille asiakasryhmille, mikä on yrityksen ansaintamalli ja tuottaako se riit-

tävästi, onko kustannusrakenne järkevässä suhteessa liiketoiminnan volyymiin. Toisin 

sanoen liiketoimintamalli rakentaa sillan strategian ja operatiivisen toiminnan välille. (Os-

terwalder & Pigneur 2010, 14; Saarelainen 2013, 10–23.) 

 

Kiertotalouden liiketoimintamallit eivät ole vielä vakiintuneita, joten tässä alaluvussa esitel-

lyt kiertotalouden liiketoimintamallit ovat otos eri lähteistä haettuja kiertotaloutta toteuttavia 

liiketoimintamalleja. Tässä alaluvussa esitellään Sitran, VTT:n ja Accenturen kiertotalou-

den liiketoimintamallit, joiden perusteella on nähtävissä, miten samankaltaisia elementtejä 

eri lähteiden liiketoimintamalleissa on. Opinnäytetyön ja tutkimuksen kannalta keskeisin 

on Sitran kiertotalouden liiketoimintamallit, koska Sitran liiketoimintamallit ovat ne, joihin 

todennäköisimmin päädytään haettaessa tietoa kiertotaloudesta verkosta. 

 

Suomen merkittävin kiertotalouden edistäjä ja puolestapuhuja, Sitra (Sitra 2016b) esittelee 

Suomen kiertotalouden yritysesimerkit Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla, jossa esi-

merkkiyritykset on jaoteltu kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan. Sitra jakaa 

kiertotalouden liiketoimintamallit viiteen kategoriaan: 

• tuote-elinkaaren pidentäminen 
• tuote palveluna 
• jakamisalustat 
• uusiutuvuus sekä 
• resurssitehokkuus ja kierrätys. 

 

Sitra esittelee kasvavaa listaa kiertotalotta edistävistä yrityksistä, jotta kaikilla suomalai-

silla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa. 

(Sitra 2016b.) 

 

Tuote-elinkaaren pidentäminen; tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessa 

mahdollisimman pitkään ja useita käyttökertoja muun muassa korjaamisen ja kunnostuk-

sen keinoin. Tuotteet suunnitellaan laadukkaiksi, pitkäkestoisiksi, huollettavaksi ja 

korjattavaksi tai ne voidaan päivittää esimerkiksi uusilla ominaisuuksilla tai uudella ulko-

näöllä, tuotteet voidaan kunnostaa tai valmistaa uudelleen uudenveroisiksi. Uudenveroiset 

tuotteet uudelleen markkinoidaan, jälleenmyydään ja uudelleen käytetään. Kun tuotteiden 

elinkaarta pidennetään, voivat yritykset ja loppukäyttäjät saavuttavat sekä talous- että ym-

päristöhyötyjä, kun uusien tuotteiden valmistus- ja ostotarve vähenee. Tämä vähentää 

myös ympäristöhaittoja, säästää energiaa sekä materiaaleja. Liiketoiminnallinen hyöty ta-

voitetaan, kun arvoketjun eri vaiheiden aikana tuotteisiin sitoutunut arvo hyödyttää 

pidempään ja valmistajien riippuvuus ehtyvistä resursseita vähenee. (Sitra 2016b.) 
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Tuote palveluna; asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy ostami-

sen riskeiltä. Omistajuuden kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, jolle tuloja 

kertyy esimerkiksi liisaus- tai vuokrasopimuksesta, joissa maksetaan esimerkiksi käyte-

tyistä tunneista tai ajetuista kilometreistä. Tuotteiden omistamisen kokonaiskustannukset 

säilyvät palvelua tarjoavalla tuottajalla tai jälleenmyyjällä. Tämä motivoi huolehtimaan 

tuotteesta koko sen elinkaaren ajan, tekemään tuotteista pitkäikäisiä, uudelleen käytettä-

viä, korjattavia ja sitä, että tuotteiden käyttöaste on korkea. Tuote palveluna 

liiketoimintamallissa vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiiviimpää ja asiakas nähdään 

käyttäjänä, ei kuluttajana. Tuotteen omistamiseen verrattuna asiakkaan riskit sekä usein 

kustannukset ovat perinteistä omistamista pienemmät. Palveluntarjoaja tulovirta koostuu 

pidemmällä ajanjaksolla ja tasaisemmin. Tuote palveluna liiketoimintamallissa lisäarvoa 

luodaan usein myös digitaalisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat sen, että yritys saa tie-

toa asiakkaiden käyttäytymisestä ja näin pystyy kehittämään aineettomia palveluitaan ja 

tuntiessaan asiakkaat paremmin saa mahdollisuuksia lisämyyntiin. (Sitra 2016b.)  

 

Jakamisalustat; digitaaliset ja usein verkkopohjaiset alustat mahdollistavat ja edistävät va-

jaakäytöllä olevien tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren 

pidentämistä muun muassa vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön 

myötä. Alustat yhdistävät sekä yksilöiden että organisaatioiden kysynnän tarpeeseen, 

mahdollistavat second hand -kaupan, vuokraamisen, lainaamisen, vaihtamisen sekä jaka-

misen käyttäjien kesken. Jakamisalustoissa liiketoiminta perustuu tyypillisesti siirroista 

perittäviin palvelumaksuihin tai peruspalvelun ohella tarjottaviin lisäpalveluihin sekä mai-

nostulohin. Käyttäjät ja kuluttajat hyötyvät edullisten hintojen, monipuolisen tarjoaman 

sekä joustavan valikoiman kautta. (Sitra 2016b.)  

 
Uusiutuvuus; tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja bio-

hajoavia materiaaleja sekä ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energianlähteitä kuten 

hiiltä ja maakaasua korvataan uusiutuvalla energialla, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimalla. 

Neitseellisiä ja usein myrkyllisiä, saastuttavia ja ei-kierrätettäviä raaka-aineita kuten esi-

merkiksi öljyä voidaan korvata biokemikaaleilla ja -muoveilla useissa tuotteissa. 

Irtautuminen niukkenevista raaka-aineista on keskeinen toimintamalli rajallisten resurssien 

maailmassa ja uusiutuvien raaka-aineiden käytöllä toimija tukeutuu pitkällä aikavälillä kes-

täviin ja kustannustehokkaisiin materiaali- ja energialähteisiin prosesseissaan ja 

tarjoamissaan tuotteissaan ja palveluissaan. Kilpailuetua yritys voi saavuttaa kasvavassa 

asiakasjoukossa, joka haluaa vähentää vastuullisuuteen sekä hintaheilahteluihin liittyviä 

riskejä. (Sitra 2016b.)  
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Resurssitehokkuus ja kierrätys ovat kiertotalouden peruspilareita, missä sivuvirrat, jätteet 

sekä käyttäjiltä palautuvat tuotteet ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materi-

aaleihin. Resurssitehokkuudella kiertotaloudessa tarkoitetaan sitä, että luonnosta otetaan 

mahdollisimman vähän raaka-aineita eli resursseja, ja nämä pidetään kierrossa mahdolli-

simman pitkään niin, että syntyy mahdollisimman vähän jätteitä ja päästöjä ympäristöön 

(EK 2014). Valmistusprosesseissa, tuotteissa ja arvoketjussa huomio kiinnitetään energia- 

ja materiaalitehokkuuden eli resurssitehokkuuden optimointiin. Uudet teknologiat mahdol-

listavat resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä 

tehokkaamman kierrätyksen. Resurssitehokkuuden ja kierrätyksen edistäminen luo uutta 

liiketoimintaa, ja yritykset säästävät jäte-, materiaali- ja energiakustannuksia sekä vähen-

tävät ympäristövaikutuksia. Teollisessa symbioosissa yritys hyödyntää toisen yrityksen 

tuotannosta syntyviä sivuvirtoja raaka-aineena omassa tuotannossaan. (Sitra 2016b.) 

 

 

 

Sitran tapaan Accenture esittää kiertotaloudelle viisi eri liiketoimintamallia; Circular Supp-

lies (kierrättäminen), Resource Recovery (uusiutuvuus), Product Life Extension (tuote-

elinkaaren pidentäminen), Sharing Platforms (jakamisalustat) ja Product as a Service 

(tuote palveluna) (Accenture 2014, 12–15). Accenture on maailmanlaajuisesti toimiva stra-

tegian, teknologian sekä konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, ja se on ollut 

mukana kehittämässä yhdessä Sitran ja Teknologiateollisuuden kanssa Kasvua kiertota-

loudesta -ohjelmaan (Sitra 2018) suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille 

kiertotalouden käsikirjan ja työkalut. 

Tuote-elinkaaren 
pidentäminen

•Tuotteita pidetään 
alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessa 
mahdollisimman 
pitkään ja useita 
käyttökertoja muun 
muassa korjaamisen ja 
kunnostuksen keinoin, 
jolloin uusien 
tuotteiden ostamisen ja 
valmistamisen tarve 
vähenee. 

•Kestävämmät ja 
helpommin korjattavat 
tuotteet.

•Tuotekohtaista 
liikevaihtoa korvataan 
palveluliiketoiminnalla.

Tuote palveluna

•Asiakas maksaa tietystä 
toiminnosta tai 
suorituskyvystä ja 
välttyy ostamisen 
riskeiltä.

•Omistajuuden 
kokonaiskustannukset 
säilyvät 
palveluntarjoajalla, ja 
tuloja kertyy 
esimerkiksi liisaus- tai 
vuokrasopimuksesta.

Jakamisalustat

•Ylimääräisiä resursseja 
yhdistetään niitä 
tarvitseville 
digitaalisten 
kauppapaikkojen 
avulla.

•Digipohjaisilla alustoilla 
edistetään tavaroiden 
ja resurssien 
käyttöasteiden 
kasvattamista ja 
elinkaaren 
pidentämistä muun 
muassa vuokrauksen, 
myymisen, jakamisen ja 
uudelleen-käytön 
myötä.

•Suorituskyvyn 
tarjoaminen 
tyydyttämään 
käyttäjien tarpeet 
ilman, että käyttäjien 
tarvitsee omistaa 
tuotetta.

Uusiutuvuus

•Suunnittelussa 
suositaan uusiutuvia, 
kierrätettäviä ja 
biohajoavia 
materiaaleja sekä 
ekosuunnittelun 
periaatteita.

•Suositaan uusiutuvia 
energianlähteitä.

Resurssitehokkuus 
ja kierrätys

•Teknologinen kehitys 
mahdollistaa 
resurssitehokkuuden 
kasvun arvoketjuissa, 
prosesseissa ja 
tuotteissa sekä 
tehokkaamman 
kierrätyksen.

•Tuotannon ja 
toiminnan prosesseissa 
vähennetään resurssien 
kulutusta.

•Sivuvirrat ovat 
arvokasta raaka-ainetta 
uusiotuotteisiin ja –
materiaaleihin.

•Syntyvä 
hukkamateriaali 
hyödynnetään itse tai 
toimitetaan eteenpäin 
hyödynnettäväksi.

Kuvio 3. Kiertotalouden liiketoimintamallit Sitran tapaan (Sitra 2016b). 
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Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n Aarre-kiertotalousprojektissa kiertotalouden liike-

toimintamallit on eroteltu puolestaan kolmeen malliin: 

• kierron hidastaminen 
• kierron sulkeminen sekä 
• kierron pienentäminen. 
 

Kierron hidastamisessa tuotteen myymisen sijaan asiakkaille myydään suorituskykyä tai 

palvelua. Tuotesuunnittelun pohjana on kestävä tuote ja sen käyttöiän pidentäminen, 

tuote on korjattavissa, päivitettävissä sekä uudelleen valmistettavissa. Markkinoinnissa ja 

myynnissä tähdätään kulutuksen vähentämiseen. (VTT 2017b.)  

 

Kierron sulkemisessa käytettyjen tuotteiden arvo maksimoidaan, jätteeksi päätyvien mate-

riaalit ja resurssit kerätään ja ne muutetaan uudelleen arvoksi teollisen symbioosin kautta, 

missä yhden prosessin jäännöstuotosta hyödynnetään toisen prosessin raaka-aineena. 

Maantieteellinen läheisyys on keskeinen tekijä teollisessa symbioosissa. (VTT 2017b.)  

 

Kierron pienentämisessä tehdään enemmän käyttäen vähemmän resursseja. Kierron pie-

nentämisessä tuotetaan vähemmän päästöjä, saasteita sekä jätettä, resurssitehokkuus- ja 

nollajäteajattelu on osana yrityksen kaikkea toimintaa. (VTT 2017b.) 

 

2.4 Kiertotalouden hyödyt ja mahdollisuudet 

Kiertotalouden myötä yrityksillä on mahdollisuuksia uudenlaiseen kasvuun. Kasvua syntyy 

erilaisia liiketoimintamalleja hyödyntäen sekä avoimissa yhteistöissä ja arvoverkostoissa, 

joita uudet teknologiat mahdollistavat. Kiertotalouden liiketoimintamallien avulla yritykset 

minimoivat riskejään ja vähentävät kustannuksiaan löytämällä vaihtoehtoisia toimintata-

poja sekä kehittämällä materiaalitehokkuutta alkaen tuotteen suunnittelusta aina tuotteen 

elinkaaren loppuun. Paremman materiaalitehokkuuden avulla kiertotalous auttaa yrityksiä 

omavaraisemmiksi, varautumaan raaka-aineiden niukkuuteen ja niiden hinnannousuun, 

mikä auttaa vähentämään kustannuksia sekä minimoimaan riskejä. Kiertotaloutta toteutta-

vat yritykset näkevät mahdollisuuksia sekä hyödyntävät sekä omien että muiden yritysten 

ylijäämämateriaaleja, sivuvirtoja tai jätteitä rakennusaineina uudelle liiketoiminnalle. (EK 

2016a, 6–9.) 

 

Kiinnostavimmat uudet liiketoimintamallit maksimoivat niin asiakassuhteiden merkitykselli-

syyttä, ihmisten osallisuutta kuin toiminnan laajempaa vaikuttavuutta. Kiertotalouden 

myötä tuotteiden käyttöikä pitenee, käyttöarvo kasvaa ja tuotteiden energia- ja materiaali-

tehokkuus paranee. Uudella liiketoiminnalla saadaan lisäarvoa tuotteisiin ja brändiin sekä 
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houkutellaan uusia, vastuullisuutta arvostavia kuluttajia ja asiakkaita. Liiketoimintaa voi-

daan muuttaa uusilla teknologioilla ja erilaisilla digitaalisilla palvelualustoilla, jotka 

tehostavat resurssien käyttöä ja houkuttelevat uusia asiakkaita. (EK 2016a, 6–9.) 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton (2016a, 13–29) tekemän selvityksen mukaan Suomessa yri-

tykset suurista teollisuusyrityksistä pieniin startupeihin ovat mainiossa vauhdissa 

kiertotalousbisneksessä. Selvitykseen tehtyjen haastattelujen tavoitteena oli ymmärtää, 

mitä suomalaiset yritykset ajattelevat kiertotalouden nousevista suunnista ja keskeisistä 

bisnesmahdollisuuksista. Haastattelujen pohjalta tunnistettiin neljä aluetta, joista yritykset 

ovat hakemassa merkittävää kasvua: 

• materiaalit hyötykäyttöön yli toimialarajojen 
• rohkea brändäys ja design avuksi tuotteistukseen 
• uutta bisnestä laajentamalla tuotteista palveluihin 
• digitaalisilla alustoilla kiinni uudenlaiseen kasvuun 

 

Materiaalien hyötykäyttö yli toimialarajojen, kun materiaaleja käytetään moneen kertaan 

eri tuotteissa, mahdollistaa yrityksille raaka-ainekustannusten pienemisen sekä uudenlais-

ten ansaintamallien luomisen. Riippumattomuus neitseellisten raaka-aineiden 

hintavaihteluihin lisää ennakoitavuutta ja omavaraisuutta yrityksissä. Materiaalien uuden-

laiseen kiertoon löytyy runsaasti mahdollisuuksia, kun pohtii materiaalien kiertoa oman 

toimialan ulkopuolelta; yritys voi löytää uutta liiketoimintaa käyttämättömistä materiaaleista 

sekä uusia kumppaneita, jotka voivat hyödyntää yrityksen toiminnasta syntyviä sivuvirtoja. 

Kiertotaloutta toteuttavien yritysten rohkeasta yhteistyöstä ja kumppanuuksista yli perin-

teisten toimialojen on tullut elintärkeitä uudenlaisten toimintatapojen ja bisnesmallien 

kehittämiselle. Yhteistyö voi auttaa skaalaamaan uutta liiketoimintaa nopeammin ja tarjota 

osaamista oman toiminnan uudistamiseen. (EK 2016a, 14–17.) 

 

Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen vaatii markkinoinnin toimenpiteitä, parhaat-

kaan materiaalit tai kiinnostavimmat liiketalousmallit eivät yksinään riitä. Vastuullisuudella 

ja läpinäkyvyydellä voi saavuttaa kilpailuetua kilpailluilla toimialoilla. Edelläkävijäyritykset 

osaavat kertoa rohkeasti ja läpinäkyvästi tuotteiden muotoilusta, ominaisuuksista ja lisäar-

vosta sekä toiminnan taustoista. Tuotteen design ja markkinointi ei ole vain pintaa ja 

tarinoita, vaan sen tulee kiteyttää brändin merkitys ja tuotteen asiakasarvon. (EK 2016a, 

18–21.) 

 

Kiertotalouden edelläkävijäyritykset kasvattavat sekä luovat uutta liiketoimintaa laajenta-

malla liiketoimintaansa palvelumalleihin, joissa tavoitteena ei ole myydä useampia 

tuotteita useammille asiakkaille vaan tuotteiden valmistuksen ja myymisen asemesta asi-

akkaille tarjotaan pitkän aikavälin palveluita, joissa asiakas maksaa tuotteen hyödystä 
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eikä sen ostamisesta ja omistamisesta. Kun tuotteiden hinnoittelu perustuu käyttöön, voi 

tuotteella olla useita asiakkaita elinkaarensa aikana. Kunnostaminen ja ylläpito säilyttää ja 

lisää tuotteen arvoa, vähentää tuotantokustannuksia sekä vähentää neitseellisten materi-

aalien ja muiden resurssien tarvetta. Pidempien asiakassuhteiden myötä yritykset myös 

tietävät kuka, miten ja missä tuotetta käytetään ja miten ne toimivat, ja sen tiedon avulla 

on mahdollista kehittää tuotteiden asiakasarvoa uusien palvelu- ja ansaintamallien kautta. 

(EK 2016a, 22–25.) 

 

Digitaaliset markkinapaikat ja palvelualustat luovat uusia mahdollisuuksia, kun resurssien 

käyttöä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Digitaaliset palvelut edistävät hyödyn-

tämään resursseja entistä tehokkaammin, kun digitaalisilla alustoilla palvelun osat 

tuotetaan aineettomasti, vaikka itse palveluja kulutetaan fyysisessä ympäristössä. Alustoi-

hin voivat liittyä myös toiset yritykset kehittämään liiketoimintaansa 

yhteistyökumppaneina. Ihmisiä kiinnostaa enemmälti kestävä kuluttaminen ja tuotteiden 

uudelleenkäyttö, mistä kertoo käytettyjen tavaroiden kauppapaikkojen suosion nousu. (EK 

2016a, 26–29.) 

 

Resurssitehokkuuden parantaminen nähdään keskeisenä keinona parantamaan kilpailu-

kykyä vastaten samalla globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Kiertotalous nähdään keinona 

parantaa yritysten kustannustehokkuutta sekä Suomen vaihtotasetta ja omavaraisuutta, 

luoda uusia työpaikkoja sekä saavuttaa ilmastotavoitteet (EK 2016). Vuonna 2014 tehdyn 

selvityksen mukaan kiertotalouden arvioitiin tarjoavan 1,5-2,5 miljardin euron vuotuisen 

kasvupotentiaalin Suomen kansantaloudelle vuoteen 2030 mennessä. Euroopan tasolla 

kiertotalouden arvioidaan olevan vuosittain 570 miljoonan arvoinen. (Valtioneuvoston 

kanslia 2016, 7–9.) 
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3 Kiertotalouden käyttöönottoon vaikuttavat asiat 

Tässä luvussa käsitellään kiertotalouden käyttöönottoon vaikuttavia asioita: yleisesti liike-

toimintamallin muutokseen vaikuttavia asioita, lineaarisesta talousmallista kiertotalouden 

liiketoimintamalleihin siirtymistä, kiertotalouden käyttöönottoon liittyviä haasteita ja mah-

dollisuuksia. Lisäksi luvussa käsitellään kiertotaloutta toteuttaville kuluttajatuotteille 

olemassa olevaa sertifikaattia, koska tutkimuksessa haluttiin tutkia sen tunnettuutta suo-

malaisten pk-yritysten keskuudessa. 

 

3.1 Liiketoimintamallin muutokseen vaikuttavat tekijät 

Yritys, joka haluaa parantaa toimintaansa vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin, 

on tehtävä muutoksia liiketoimintamallissaan. Siirtyminen lineaarisesta liiketoimintamal-

lista kiertotalouteen vaatii yritykseltä uudenlaista ajattelua sekä tuotesuunnittelussa että 

liiketoimintastrategiassa. Muutos aiheuttaa käytännön haasteita, koska lineaarisesta ta-

lousmallista kiertotalouden liiketoimintamallein siirtyminen voi muuttaa yrityksen toimintaa 

radikaalisti. (Schaltegger ym. 2011, 1; 12–15). 

 

Yleisesti liiketoimintaprosessien uudistamiseen ryhdytään kilpailukyvyn parantamiseksi, ja 

siinä sivussa se voi tuoda myös uudenlaista järjestelmällisyyttä koko toimintaan (Morris & 

Brandon 1993, 21–27). Yritysten liiketoimintamalliin vaikuttavat pääasillisesti seuraavat 

ulkopuoliset tekijät: markkinavoima, toimiala, trendit sekä makrotaloudelliset tekijät (Oster-

walder & Pigneur 2010, 200–206). 

• Globaalit markkinaolosuhteet
• Pääomamarkkinat
• Hyödykkeet ja muut resurssit
• Taloudellinen infrastruktuuri

• Toimittajat 
• Sidosryhmät
• Kilpailijat
• Uudet tulokkaat
• Korvaavat tuotteet ja palvelut

• Markkinasegmentit
• Tarpeet ja vaatimukset
• Markkina-asiat
• Vaihtokustannukset
• Tuottojen houkuttelevuus

• Teknologiset
• Lainsäädännöliset
• Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset
• Sosioekonomiset

Trendit Markkina-
voima

Makrotalou-
delliset tekijätToimiala

Kuvio 4. Liiketoimintamalliin vaikuttavat tekijät (Osterwalder & Pigneur 2010, 200–206). 
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Liiketoimintamallit suunnitellaan ja toteutetaan tietyissä liiketoimintaympäristöissä, joten 

organisaation liiketoimintaympäristön hyvän ymmärryksen kehittäminen auttaa luomaan 

vahvemman ja kilpailukykyisemmän liiketoimintamallin. Jatkuva liiketoimintaympäristön 

tarkkailu on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin talousmaaston lisääntyvän monimut-

kaisuuden, suuremman epävarmuuden ja useiden markkinahäiriöiden takia (Osterwalder 

& Pigneur 2010, 200–201). Muutokset yrityksen toimintaympäristössä tulisi käynnistää 

kriittisen tarkastelun nykyisen liiketoimintamallin toimivuudesta (Saarelainen 2013, 16–

17), ja Casadesus-Masanell & Ricartin tutkimuksen (2010, teoksessa Laukkanen & Patala 

2015, 15) mukaan yrityksen koosta, sijainnista ja toimialasta huolimatta muutokset yritys-

ten toimintaympäristössä vaikuttavat niiden toimintaan. Parhaiten kilpailutilanteessa 

pärjäävät ne yritykset, jotka hyödyntävät muuttuvan toimintaympäristön ja tekevät muutok-

sia liiketoimintamallissaan vastaamaan toimintaympäristön uusia tarpeita (Casadesus-

Masanell & Ricartin 2010, teoksessa Laukkanen & Patala 2015, 15). 

 

Ympäristössä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen auttaa mukauttamaan yrityksen liike-

toimintamallia tehokkaammin muuttuviin ulkopuolisiin tekijöihin. Laukkasen ja Patalan 

(2015) mukaan muutoksia liiketoimintaympäristössä on tapahtunut ennenkin, mutta ei 

yhtä nopealla vauhdilla kuin tällä hetkellä. Yritysten kannalta merkityksellisiä, tulevaisuutta 

muokkaavia suuria kehityslinjoja eli megatrendejä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, väes-

tönkasvu ja ikääntyminen, luonnonvarojen ja resurssien niukkuus sekä niiden aiheuttama 

kilpailu ja uudet teknologiat. (Laukkanen & Patala 2015, 15; Osterwalder & Pigneur 2010, 

200–201.) 

 

Myös Osterwalder ja Pigneur (2010, 210) mukaan liiketoimintamallia tulisi muokata ja ke-

hittää muuttuvan ympäristön valossa, koska nykyisessä ympäristössä kilpailukykyinen 

liiketoimintamalli saattaa olla hetken päästä vanhentunut. Yritysten olisi hyvä parantaa 

ymmärrystään siitä, miten liiketoimintaympäristö saattaa kehittyä, vaikka muutoksia moni-

mutkaisessa liiketoimintaympäristössä tai siihen vaikuttavia markkinahäiriöitä on vaikeaa 

ennustaa. 

 

Yritysten olisi hyvä kyseenalaistaa liiketoimintamalliaan aika ajoin ja miettiä mitä liiketoi-

mintaympäristössä tapahtuu sekä miten järkeviä ovat nykyiset toimintaperiaatteet; 

pitävätkö asiakkaat yrityksen tavasta toimia, onko toiminta organisoitu järkevästi, mitkä 

ovat yrityksen todelliset osaamisalueet, miten hyvin liiketoiminta menestyy jatkossa talou-

dellisesti ja kuinka realistisia tavoitteet ovat. Saarelaisen (2013) mukaan yritykset eivät 

kuole siksi, että tekevät vääriä asioita vaan siksi, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioi-

den tekemistä liian pitkään. (Saarelainen 2013, 94.) 
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Gävertin (teoksessa Designin uusi aalto 2018, 47) mukaan nykyään yrityksen menestys 

määritellään myös yritystoiminnasta syntyvillä positiivisilla vaikutuksilla ihmisten elämään 

sekä yhteiskunnan tärkeisiin kysymyksiin yrityksen tuloksen lisäksi; ”parempien brändien 

ja yritysten muotoilu tarkoittaa kasvavien sosiaalisten liikkeiden synnyttämistä ja kasvatta-

mista yhteisen tarkoituksen ympärille”. Yritykselle tai brändeille ei ole enää olennaista 

pelkästään se, mitä he kertovat tekevänsä tai olevansa, tärkeämpää on verkostoituminen 

ja kumppanien kanssa toimiminen yhteisen päämäärän eteen. (Tikka 2018, 17.) 

 

3.2 Kiertotalouden liiketoimintamallin muutos 

Kirjallisuudessa esitetään liiketoimintamallin muutokselle erilaisia viitekehyksiä, jotka mää-

rittelevät eriasteisia muutoksia sekä onko kyseessä vähittäinen (incremental) vai 

radikaalinen (radical) muutos. Calvacante, Kesting, & Ulhoi (2011, teoksessa Laukkanen 

& Patala 2015, 15) esittävät, että liiketoimintamallin muutoksesta voidaan puhua silloin, 

kun muutetaan yrityksen toiminannan perustana olevia ydinprosesseja. 

 

Muutos lineaarisesta talousmallista kiertotalouden liiketoimintamalleihin on esimerkki radi-

kaalisesta muutoksesta joka tuo mukanaan joukon käytännön haasteita yrityksille, ja vaatii 

yrityksiltä sekä uudenlaista ajattelua että tekemistä; yritysten, jotka haluavat siirtyä kierto-

talouden liiketoimintamalleihin, tulee muun muassa pohtia, mitkä ovat yrityksen 

tuotesuunnittelu- ja liiketoimintamallistrategiat. Mitä suurempi tekninen- tai tuoteinnovaatio 

on, sitä haasteellisempi sekä sitä suuremmalla todennäköisyydellä ovat muutokset perin-

teiseen liiketoimintamalliin. (Bocken, de Pauw, Bakker & van der Grinten 2016, 308 & 

312.) 

 

Siirtyminen lineaarisesta kiertotalouden liiketoimintamalliin edellyttää muun muassa jake-

lusuunnittelua, varastojen hallintaa, tuotannon suunnittelua ja käänteisen logistiikkaverkon 

hallintaa, mikä vaatii yritykseltä huomattavasti aikaa ja investointeja. Alustavien kustan-

nusten taso, välilliset (aika- ja henkilöstömenot) kustannukset ja odotettu 

takaisinmaksuaika ovat erityisen tärkeitä pk-yrityksille, koska pk-yritykset ovat yleensä 

herkempiä lisäkustannuksille (Rizos ym. 2016, 3–5.) 

 

Calvacante ym. (2011, teoksessa Laukkanen & Patala 2015, 15) jakavat liiketoimintamalli-

muutoksen neljään luokkaan: luominen (creation), missä luodaan kokonaan uusi 

liiketoimintamalli; laajentaminen (extension), missä lisätään joko toimintoja vanhaan liike-

toimintamalliin tai laajennetaan nykyisen liiketoimintamallin ydinprosesseja; muuttaminen 
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(revision), missä muutetaan nykyistä liiketoimintamallia poistamalla jotakin aiempaa koko-

naan ja korvataan se uudella prosessilla; sekä päättäminen (termination), missä 

puolestaan lopetetaan kokonaan joko yksi osa yrityksestä tai koko yritys. 

 

 
Kuvio 5. Liiketoimintamallin muutoksen neljä luokkaa (Calvacante ym. 2011, teoksessa 

Laukkanen & Patala 2015, 15). 

 

Lubinin ja Estyn (2010) mukaan liiketoimintamallin muutos kiertotalouteen tehdään vai-

heittain. Ensimmäisellä tasolla yrityksen toiminta, liiketoimintamallia tai tarjoomaa ei 

muuteta, vaan nykyisille tuotteille ja prosesseille pyritään löytämään ympäristöä vähem-

män kuormittavia vaihtoehtoja. Seuraavalla tasolla muutoksessa yrityksen tuotteita ja 

tuotantoprosesseja korvataan uusilla kestävämmillä vaihtoehdoilla. Kolmannella tasolla 

uudet innovaatiot ovat jo osa yrityksen ydinliiketoiminta-aluetta ja muodostavat yrityksen 

tuoton ja kasvun. Neljännellä tasolla yrityksen liiketoimintamalli on muuttunut kokonaisuu-

dessaan kestäväksi siten, että kestävä kehitys on osana yrityksen brändiä strategiasta 

yksittäisiin prosesseihin asti. Kaksi ensimmäistä tasoa kuvaavat vähittäistä (incremental) 

ja kaksi viimeistä tasoa radikaalia muutosta. (Lubin & Esty, 2010.). 

 
Kuvio 6. Liiketoimintamallinmuutosprosessi (Lubin & Esty, 2010). 

 

Eniten liiketoimintaprosessien uudistamisessa vaikeuksia aiheuttavat sekä uudistamis-

hankkeiden laajuus että monen erilaisen osaamisen tarve. Liiketoimintaprosessin 

muuttaminen ei vaikuta pelkästään yhden organisaatioyksikön tai prosessin toimintaan, 

koska muutokset liiketoimintaprosessissa eivät noudata organisaatioyksiköiden rajoja 

Luominen

Luodaan uusi 
liiketoimintamalli.

Laajentaminen

Lisätään tai laajennetaan 
nykyisen 

liiketoimintamallin 
ydinprosesseja.

Muuntaminen

Muutetaan tai 
poistetaan jotakin 

kokonaan ja korvataan 
uudella prosessilla.

Päättäminen

Lopetetaan kokonaan 
yksi osa yrityksestä tai 

koko yritys.

En simmäinen taso 

• Tuotteille ja 
prosesseille 
etsitään ympäristöä 
vähemmän 
kuormittavia 
vaihtoehtoja.

Toinen taso

• Tuotantoprosesseja 
korvataan 
kesävämmillä 
vaihtoehdoilla.

Kolmas taso 

• Uudet innovaatiot 
ovat jo osana 
yrityksen 
ydinliiketoiminta-
aluetta.

Neljös taso

• Yrityksen 
liiketoimintamalli 
on muuttunut 
kokonisiuudessaan 
kestäväksi.
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vaan muutos yhdessä prosessissa saattaa vaikuttaa muihinkin prosesseihin. Uudistami-

sessa tarvitaan myös asiantuntemusta usealta eri alalta muun muassa tuotantotaloudesta 

ja erilaisista tekniikoista, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta sekä tehtävästä työstä. 

Myös yrityksen kustannusrakenne vaikuttaa liiketoiminnan uudistamisnopeuteen; mitä ras-

kaampi yrityksen tase on, sitä enemmän aikaa muutokseen tarvitaan, ja mitä enemmän 

liiketoiminnassa on aineettomia elementtejä, sitä nopeampia muutokset liiketoimintamal-

lissa voivat olla. (Morris & Brandon 1994, 21–22; Saarelainen 2013, 68–69.) 

 

Koska liiketoimintamallin muutoksiin liittyy erilaisia haasteita, muutoksessa lineaarisesta 

talousmallista kiertotalouden liiketoimintamalliin voi suosia liiketoimintamallin vähittäistä 

muutosta. Toisin sanoen muutos kohti kiertotalouden liiketoimintamallia voidaan tehdä as-

teittain, eikä koko liiketoimintamallia tarvitse muuttaa yhdellä kertaa. Yritykset voivat 

kokeilla erilaisia liiketoimintamalleja samanaikaisesti ja katsoa mikä niistä toimii ja mille on 

kysyntää. Asteittainen muutos vähentää kynnystä uusien liiketoimintamallien käyttöön-

otolle ja sen tuomille riskeille. Kun muutetaan vain yhtä tai muutamaa osaa kustannukset 

pysyvät maltillisempina ja palaaminen vanhaan liiketoimintamalliin on mahdollista, mikäli 

toteutetut muutokset ovat negatiivisia. 

 

3.3 Kiertotalouden käyttöönoton haasteet 

Pienten kokojensa vuoksi pk-yritykset kohtaavat ainutlaatuisia haasteita kiertotalouteen 

siirtymisessä sekä resurssitehokkuuden parantamisessa. Sustainability -lehdessä julkais-

tussa Implementation of Circular Economy Business Models by Small and medium-Sized 

Enterprises (SMEs): Barriers and Enables -artikkelissa käsitellään Euroopassa tehtyä tut-

kimusta kiertotalouteen siirtymisen esteistä ja mahdollisuuksista, joita pk-yritykset 

kohtaavat vihreämpää liiketoimintaa yrittäessään. Tutkimuksen mukaan todennäköisim-

mät haasteet kiertotalouden käyttöönotossa ovat: 

• toimitusketjujen sekä kuluttajien tuen puute 
• rahoituksen puute  
• hallituksen tuen puute 
• vihreyden raportoinnin taakka, kalleus ja kompleksisuus 
• erikoisosaamisen puute 
• tiedon puute sekä 
• epäedullinen yrityksen sisäinen kulttuuri (Rizos ym. 2016, 1–6, 9–11.)  

 

Toimitusketjujen sekä kuluttajien tuen puute on Rizos ym. tekemän tutkimuksen (2016, 1–

6, 9–11) mukaan suurin este kiertotalouteen siirtymisessä. Kiertotalouden onnistunut to-

teuttaminen edellyttää kaikkien toimitusketjun osapuolten yhteistyötä. Toimitusketjujen 

kannalta suuri haaste on ”vihreiden” raaka-aineiden puuttuminen, niiden kehittymättömyys 
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tai se, että raaka-aineet ovat osa maailmanlaajuista toimitusketjua, jolla on suuret ympä-

ristövaikutukset. Tavarantoimittajat ja palvelukumppanit saattavat olla haluttomia 

osallistumaan innovatiivisiin kiertotalousprosesseihin. Lisäksi kiertotalouden liiketoiminta-

mallin omaksuminen todennäköisesti lisää monimutkaisuutta koko toimitusketjussa 

logististen, taloudellisten ja oikeudellisten näkökohtien kannalta ja vaikuttaa tuotteen, pro-

sessin tai palvelun arvoketjuun. Kysynnän kannalta suurimpia haasteita on luoda 

asiakkaita kiinnostava vihreä liiketoimintatapa. (Rizos ym. 2016, 1–6, 9–11.) 

 

Rahoituksen puute on toinen merkittävimmistä esteistä kiertotalouden omaksumiselle pk-

yrityksissä. Siirtyäkseen kiertotalouden liiketoimintamalliin yritysten pitää pystyä rahoitta-

maan radikaali ja aikaa vievä liiketoimintamallin muutos. Liiketoimintamallin muuntaminen 

ympäristöystävällisempään suuntaan aiheuttaa aluksi suuria kustannuksia, esimerkiksi 

tuotepalvelun liiketoimintamallit voivat vaatia aluksi korkeammat etukäteiskustannukset 

kuin myyntitapahtumien liiketoimintamallit, ja pk-yritykset ovat yleensä herkempiä lisäkus-

tannuksille. Kiertotalouden liiketoimintamallin toteuttaminen vaatii myös tuotteen 

elinkaaren jatkuvaa seurantaa ja parantamista; sen vuoksi yrityksen olisi osoitettava huo-

mattava määrä resursseja kaikkien osapuolten, työntekijöiden ja asiakkaiden 

sitouttamiseksi. Ulkoisen rahoituksen saaminen, esimerkiksi EU:n ja valtionapurahoja on 

usein vaikea saada, ja sen lisäksi pk-yrityksillä on usein vaikeuksia saada pankkien edel-

lyttämiä vakuuksia tai takuita. Eikä ole olemassa uusia rahoitusmenetelmiä innovatiivisten 

liiketoimintamallien edistämiseksi. Lisäksi joidenkin yritysten mielestä tuotepalvelut ovat 

uhka olemassa olevalle liiketoimintamallille. (Rizos ym. 2016, 3–5.) 

 

Hallituksen tuen puute on tutkimuksen mukaan merkittävä este ympäristöinvestointien to-

teuttamiselle. Konkreettisen, johdonmukaisen ja tiukan lainsäädäntökehyksen puute on 

usein pk-yritysten esteenä vihreiden ratkaisujen sisällyttämiselle. Ulkoisvaikutuksia, ympä-

ristökustannuksia sekä kielteisiä vaikutuksia kansanterveyteen ja ympäristöön ei 

sellaisinaan oteta huomioon. Kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymiseen vaikuttaa 

myös se, että yritykset ostavat mieluummin halvempia raaka-aineita kuin käyttävät kierrä-

tettyjä raaka-aineita, joiden jalostuskustannukset ovat usein korkeammat kuin melko 

alhaisesti verotettuja luonnonvarojen. (Rizos ym. 2016, 3–5.) 

 

Vihreyden raportointiin liittyvä raportoinnin taakka, kalleus ja kompleksisuus, kuten ympä-

ristönsuojelun seurantaan ja raportointiin, liittyvää hallinnollinen taakka on sekä 

monimutkainen että hintava pk-yrityksille; pk-yrityksiä vaaditaan toimittamaan samat tiedot 

useille viranomaisille eri muodoissa, joita varten on usein etsittävä asiantuntemusta ulko-

puolisilta konsulteilta. Lisäksi kiertotalouden liiketoimintamallin omaksuminen voi johtaa 
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monimutkaisempiin ja kalliimpiin johtamis- ja suunnitteluprosesseihin. (Rizos ym. 2016, 3–

6.) 

 

Erikoisosaamisen ja teknisen tietotaidon puute voi estää pk-yrityksiä muuttamasta lineaa-

rista liiketoimintamalliaan kiertotalouteen. Lineaariset tekniikat ovat laajasti vakiintuneita 

nykyisiin liiketoimintatapoihin, jolloin talous pysyy nykymuodossaan. Perinteisten, lineaari-

sen liiketoiminnan muuttaminen kiertotalouteen vaatii uusia kestäviä ja 

ympäristöystävällisiä tuotanto- ja kulutustekniikoita integroitavaksi nykyisiin liiketoiminta-

malleihin sekä päteviä ammattilaisia kykenemään hallitsemaan niitä. Teknisen tietotaidon 

puute voi johtaa siihen, että pk-yritykset ottavat käyttöön tuttuja lineaarisia tekniikoita ja 

liiketoimintamalleja yhteistyökumppanien innovatiivista ehdotuksista huolimatta. Lisäksi 

riittämättömät investoinnit kiertotalouden tuotesuunnitteluun ja toimintaan, edistyneiden 

resurssitehokkuustekniikoiden puute sekä raaka-aineiden alhainen hinta ovat tekijöitä, 

jotka todennäköisesti haittaavat pk-yritysten kiertotaloudellisten lähestymistapojen omak-

sumista. (Rizos ym. 2016, 3–6.) 

 

Myös epäedullinen yrityksen sisäinen kulttuuri mainittiin esteenä kiertotalouteen siirtymi-

seen. Tällä tarkoitetaan yrityksen johtajien ja työntekijöiden asenteita kiertotalouden 

liiketoimintatapojen toteuttamista kohtaan; monissa pk-yrityksissä johtaja on myös yrityk-

sen omistaja, kenellä on merkittävää vaikutusvaltaa yhtiön strategisissa päätöksissä, ja 

jos johtaja suhtautuu kiertotalouteen negatiivisesti, kiertotalous ei toteudu. Lisäksi pk-yri-

tysten johtajien riskinottokyky vaikuttaa kiertotalouden toteutumiseen; voimakas riskien 

välttäminen voi haitata kiertotalouden toteuttamista. Myös työntekijöiden asenteet ja käyt-

täytyminen kiertotaloutta ja muutosta kohtaan voivat vaikuttaa joko positiivisesti tai 

negatiivisesti kiertotalouden käyttöönottoon; ympäristöystävällisessä yrityksessä työsken-

teleminen voi motivoida osan työntekijöistä, toiset ovat vastahakoisempia muutoksia 

kohtaan tai voivat jopa nähdä vihreät käytännöt lisätyökuormana. (Rizos ym. 2016, 3–5.) 

 

3.4 Kiertotalouden mahdollistajat 

Potentiaalisimmat kiertotalouden käyttöönoton mahdollistajat Rizos ym. (2016, 11–12) tut-

kimukseen osallistuneiden pk-yritysten mukaan ovat: 

• yrityksen sisäinen kulttuuri 
• verkostoituminen 
• tuki kysyntäverkostosta 
• taloudellinen houkuttelevuus sekä  
• kiertotalouden tunnustaminen. 

 

Tutkimuksen mukaan suurin osa pk-yrityksistä uskoo, että henkilöstön ajattelutapa ja si-

toutuminen on tärkein näkökulma kiertotalouteen siirtymiseen kannalta. Tutkimuksessa 
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tuli myös ilmi, että vastikään perustettujen yritysten on suhteellisen helppo omata kiertota-

louden periaatteita, koska niiden yrityskulttuuri kehittyy tyhjästä ja näin voi olla helpompaa 

kuin nykyisten yritysten käytäntöjen muuttaminen. (Rizos ym. 2016, 11–12.) 

 

Verkostoituminen sekä tuki kysyntäverkostosta mainittiin kiertotalouden käyttöönoton 

mahdollistajiksi. Verkostoituminen tarkoittaa liittymistä samanmielisten kestävyyteen pyrki-

vään pk-yritysten ryhmään tai liittymistä toimitusketjun kumppanuuteen. Tuella 

kysyntäverkostosta tarkoitetaan, että yritysten asiakkaat tarvitsevat tai suosivat vihreitä 

tuotteita tai palveluita, mikä motivoi yrityksiä toimimaan kiertotalouden mukaan. (Rizos 

ym. 2016, 11–12.) 

 

Taloudellinen houkuttelevuus on myös merkittävä mahdollistaja vihreisiin liiketoimintamal-

leihin siirtymiseen. Tutkimuksessa viitattiin eritysiin vihreään liiketoimintaan kannustaviin 

rahastoihin, joiden avulla yritykset voivat investoida suhteellisen pienellä riskillä kiertota-

louden ratkaisuihin. Myös vihreän liiketoimintamallin ulkoinen tunnustaminen, kuten voitto, 

palkinto tai suotuisa kohtelu julkisissa hankemenettelyissä, kun kestävyys on tarjouskilpai-

lun peruste, mainittiin mahdollistajina. (Rizos ym. 2016, 11–12.) 

 

3.5 Kiertotalouden sertifikaatti ja ympäristösertifikaatit  

Tiedon puute vaikeuttaa vastuullisten kulutuspäätösten tekemistä ja yksi tapa tuotteiden 

vastuullisuuden varmentamiseen ovat sertifikaatit. Sertifikaatit vastaavat jotain asettuja 

kriteerejä, ovat ulkopuolisen, yrityksestä riippumattoman osapuolen myöntämä tunnustus 

tai todistus. Sertifikaateilla voi vahvistaa brändin ja yrityksen mielikuvaa ja lisätä uskotta-

vuutta, viestiä palveluiden kestävyydestä, tuotteiden korjattavuudesta ja 

kierrätettävyydestä. Tutkimusten mukaan niillä yrityksillä, jotka tarjoavat sertifioituja tuot-

teita tai palveluita on positiivisempi mielikuva. (Eetti; Finnwatch 2016; Joutsenmerkki a) 

 

Ympäristösertifikaatteja on useita. Ne voivat mitata eettisyyttä, päästöjä, tuotannon kestä-

vyyttä tai muita ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Tässä alaluvussa perehdytään 

kiertotalouden Cradle to Cradle -sertifikaatin lisäksi Suomessa kuluttajatuotteissa eniten 

käytettyyn pohjoismaiseen Joutsenmerkki-ympäristömerkkiin. 

 

Pohjoismaissa paljon käytetty ympäristömerkki on Joutsenmerkki. Joutsenmerkityissä 

tuotteissa on otettu huomioon tuotteen elinkaariajattelu; mittaamisen kohteita ovat tuottei-

den valmistamiseen käytettävät raaka-aineet, valmistus, käyttö sekä loppusijoitus. 

Vaatimuksia asetetaan myös laadulle, turvallisuudelle sekä terveydelle. Joutsenmerkin 
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käyttöoikeus on määräaikainen, se tulee uusia 3 - 5 vuoden välein. Joutsenmerkki myön-

netään sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta parhaita omassa 

tuoteryhmässään. (Joutsenmerkki b) 

 

Kierotalouden sertifikaatti Cradle to Cradle Certified™ on Michael Braungartin yhteis-

työssä Bill McDonoughin kanssa kehittämä kansainvälinen kiertotalouteen ohjaava 

sertifikaatti ja konsepti kuluttajatuotteille. Sertifiointiprosessissa tuotetta tarkastellaan vii-

den eri kategorian kautta: 

• materiaalien puhtaus 
• materiaalien uudelleenkäyttö 
• uusiutuva energia ja hiilijalanjälki 
• vesitalous sekä 
• sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 

 

Cradle to Cradle sertifiointitasoja on viisi: perustaso, pronssi, hopea, kulta sekä platina-

taso. Tuote voi saavuttaa eri tasoja eri osa-alueiden osalta, mutta tuotteen kokonaistaso 

määrittyy alimman saavutetun tason mukaan. Sertifikaatin saaneet tuotteet listataan viral-

liselle Cradle to Cradle -sivustolle ja tuotesertifiointia hallinnoi yleishyödyllinen 

organisaatio Cradle to Cradle Innovation instituutti.  (Ethica 2017; Cradle to Cradle a; Cra-

dle to Cradle b.) 

 

 

 

  

Kuva 2. Kiertotalouden sertifikaatti Cradle to Cradle (Cradle to Cradle b) 
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4 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään valittu tutkimusmenetelmä ja analysointitapa, joilla opinnäytetyön 

empiirinen osuus toteutettiin sekä perustellaan niiden valinta. Lisäksi luvussa esitellään 

tutkimuksen kohderyhmä sekä tutkimuksen toteutuskuva ja aikataulu. 

 
4.1 Tutkimuksen menetelmävalinnat 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelman selvittäminen vaati tutkimusta ja analyysiä sanal-

lisin, ei luvullisin keinoin, joten opinnäytetyön tutkimusongelman selvittämiseksi sopi 

laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa, esimerkiksi haastatteluissa, aineistot 

ovat pienempiä ja aineiston laatu korostuu määrän rinnalla, koska laadullisen tutkimuksen 

avulla etsitään useimmiten vastauksia kysymyksiin ”miksi” ja ”miten” kun taas määrälli-

sessä tutkimuksessa tutkimusaineistot ovat laajoja ja perustuvat numeroihin, esimerkiksi 

tilastoihin ja niissä etsitään vastauksia todennäköisyyteen, kysymyksiin ”kuinka suuri” ja 

”montako”. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaan sovellettiin laadullisia menetelmiä, 

joten määrälliset menetelmät poissuljettiin. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 58–60.) 

 

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelun käyttöä har-

kittiin suhteessa tutkimusongelmaan, kohteena olevaan ilmiöön ja sen luonteeseen sekä 

vaihtoehtoisiin tapoihin saada tutkimusaineistoa. Teemahaastattelussa pyritään löytä-

mään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen ongelmanasettelun mukaisesti ja sen 

tarkoituksena on tuottaa yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kohteesta, mikä sopii erin-

omaisesti tutkimustehtävään. Kiertotalous on ilmiönä melko uusi ja Suomessa 

kiertotalousyritykset ovat pääsääntöisesti kasvuyrityksiä, metodina teemahaastattelu on 

sopiva, koska sillä saadaan selville yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lähellä syvähaastattelua avoimuu-

dessaan ja sen etuna on joustavuus; haastattelijalla on mahdollisuus toistaa sekä 

tarkentaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, syventää kysymyksiä vastauksiin perustuen, 

selventää sanamuotoja ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa. Teemahaastatte-

lussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien kysymysten varassa. 

Haastattelu valittiin tiedonkeruumenetelmäksi myös siksi, että haastattelussa kysymykset 

pystyttiin esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoi aiheelliseksi. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 65–90.) 

 

Otantamenetelmänä tutkimuksessa käytetty harkinnanvarainen näyte oli juuri sopiva ai-

neiston keräämiselle, ei liian suuri tai liian pieni. Jos aineisto on liian suuri, ei aineistosta 

voi tehdä syvällisiä tulkintoja, mutta jo muutamaa henkilöä haastattelemalla voi saada 
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merkittävää tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2009, 58–60). Tutkimukseen osallistui viisi kohde-

ryhmään sopivaa yritystä. Aineisto kerättiin niiltä yritysten edustajia, joilla on 

mahdollisimman hyvä käsitys yrityksen liiketoiminnasta sekä tutkittavasta ilmiöstä. 

 

4.2 Aineistoon käytetyt analyysit 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeisessä asemassa ovat johtopäätösten tekeminen. 

Opinnäytetyössä haluttiin tutkia mitä yhteisiä tekijöitä suomalaisilla Suomessa kalusteita 

valmistavilla pk-yrityksillä on kiertotalouden suhteen. Tulosten analysointitavaksi valittiin 

sisällönanalyysi, jonka avulla kuvataan aineistoon liittyvät sisällöt systemaattisesti ja katta-

vasti. Tuloksia analysoitiin erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla; sisällön analyysissä 

sekä tutkimusongelma että teoreettinen viitekehys muodostavat lähtökohdan sisältöluok-

kien valinnalle ja määrittelylle. Sisältöluokat muodostettiin tietoperustaa käyttäen. 

 

Analyysilla luotiin selkeyttä aineisoon, jotta siitä voitiin tehdä selkeitä ja luotettavia johto-

päätöksiä tutkittavasta ilmiöstä eli hajanaisesta aineistosta pyrittiin luomaan mielekästä, 

selkeää ja yhtenäistä informaatiota tutkittavasta asiasta. Laadullinen aineisto oli myös sen 

verran pieni, että sen kvantifioiminen ei olisi tuonut lisätietoa tai erilaista näkökulmaa tutki-

mustuloksiin. 

 

4.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja vastaajien profiili  

Koska tämä on ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, tuli tutkimuksen kohderyhmä rajata 

huolellisesti vastaamaan työn laajuutta, ja tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui Suo-

messa kalusteita valmistavat pk-yritykset. Iso osa Suomessa myytävistä kulutustuotteista 

valmistetaan Suomen rajojen ulkopuolella, ja tuotteiden valmistus Suomessa on vähenty-

nyt jo usean vuosikymmenen ajan. Kalusteet ovat myös perinteinen ja vahvasti 

omistamiseen sekä trendivaihteluihin liittyvä kuluttajatuote. Sisustustyylin ja -trendien jat-

kuvan muuttumisen, elintason ja ostokuluttamisen kasvun sekä toimitilojen muuttumisen 

että digitaalisuuden myötä on kalusteiden kysyntä muuttunut, eikä kaikille käytetyille huo-

nekaluille ole kuluttajien tai yritysten keskuudessa kysyntää. Esimerkiksi verhoillut 

huonekalut ovat sekajätettä ja niiden loppusijoitus on kaatopaikalla. Myös kalusteiden ma-

teriaalikompleksisuus on haaste sekä ympäristön että kiertotalouden kannalta. 

 

Tutkimusta varten haastatellut yritykset pyrittiin valitsemaan mahdollisimman monipuoli-

siksi, jotta vältyttiin saamasta liian yksipuolisia haastatteluja tai vain tietyntyyppisiä 

tutkimustuloksia. Tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat sekä yksityisille kuluttajille että 

yrityksille kalusteita valmistavia yrityksiä. Yritykset ovat toimintavuosiltaan eri ikäisiä, osa 
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yrityksistä on lähes satavuotiaita, kun osalla toimintavuosia on takana vasta muutamia. 

Jotkin yrityksistä ovat myös osana isompaa konsernia.  

 

Tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat sekä liikevaihdoltaan että henkilöstömäärältään 

hyvin eri kokoisia. Yritykset ovat pääsääntöisesti kuluttaja-asiakkaille valmistavia yrityksiä, 

mutta joukossa on yrityksiä, joiden asiakaskunta on pääsääntöisesti yritysasiakkaat sekä 

julkinen puoli, valtio ja kunnat. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä on myös yri-

tysasiakkaita, vaikka liiketoiminnan painopisteenä on kuluttaja-asiakkaat. Tutkimukseen 

haastateltiin viittä Suomessa kalusteita valmistavaa yritystä. 

 

Kaikkien haastateltujen yritysten tuotanto on Suomessa. Osalla yrityksistä on oman tuo-

tannon lisäksi alihankkijoita, joidenkin yritysten tuotannosta vastaa kokonaan joko 

alihankkija tai konsernin toinen yritys. Kaikkien alihankkijoita käyttävien yritysten alihankki-

jat olivat tarkkaan valittuja toimijoita. 

 

4.4 Tutkimuksen toteutuskuvaus ja aikataulu 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusongelmaa lähdettiin ratkaisemaan selvittämällä ensin, 

minkälaista tietoa vaaditaan tutkimusongelman selvittämiseksi sekä pohdittiin mikä aineis-

tonkeruumenetelmä on paras otosten saamiseksi. Tutkimus aloitettiin perehtymällä 

kiertotalouden liiketoimintamalleihin eri lähteistä, koska vakiintuneita kiertotalouden liike-

toimintamalleja ei ole. Tämän jälkeen tutustuttiin yleisesti liiketoimintamallin muutokseen 

vaikuttaviin tekijöihin, lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirtymiseen vaiheisiin sekä kierto-

talouden liiketoimintamalleihin siirtymisen haasteisiin.  

 

Kohderyhmän rajauksen jälkeen muodostettiin tutkimusta varten teorian pohjalta haastat-

telukysymykset (liite 1) vastaamaan tutkimusongelmaa. Kysymysten pohjana käytettiin 

myös Laukkasen & Patalan (2015) tekemää työkirjaa Kohti kestäviä liiketoiminta- ja yh-

teistyömalleja. Haastattelukysymykset jaettiin kolmeen osioon, joissa kartoitettiin tietoa 

seuraavien teemojen mukaan: 

• taustakysymykset 
• yrityksen prosessit ja 
• kiertotalouteen liittyvät kysymykset. 

 
Tutkimuskysymykset käytiin läpi tutkimuksen opettajan kanssa ennen koehaastattelua, ja 

tämän seurauksena muodostettiin haastattelua varten avustettu kysymys kiertotalouden 

liiketoimintamalleja koskevia kysymyksiä varten (liite 2). Tapaamisen jälkeen suoritettiin 

koehaastattelu elokuussa 2018, jonka perusteella kysymyksiä vielä muokattiin ja selkey-

tettiin. Koehaastattelussa arvioitiin myös haastatteluun kuluva aika lähestymiskirjettä 
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varten. Ennen varsinaisten haastattelujen alkamista, koehaastattelun jälkeen teemat ja ky-

symykset käytiin läpi opinnäytetyön ohjaajan kanssa läpi ja muokattiin paremmin 

tutkimuksen kannalta sopivammaksi. 

 

Tutkimusta varten yritysten edustajia lähestyttiin puhelimitse ja/tai sähköpostitse tutkimus-

haastattelulupaa varten. Lähestymiskirjeen yhteydessä haastateltavat saivat etukäteen 

tiedon tutkimuksen aiheesta sekä arvioidun keston. Koska haastattelussa tärkeintä on 

saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta, oli perusteltua antaa haastattelun 

aihe haastateltaville etukäteen; haastattelun onnistumisen kannalta suositellaan, että tie-

donantajat voivat tutustua kysymyksiin, teemoihin, tai ainakin haastattelun aiheeseen 

etukäteen. On myös eettisesti perusteltua kertoa, mitä aihetta haastattelu koskee. Toi-

saalta, lupa tutkimukseen on saatavissa helpommin, kun haastateltavat tietävät mistä on 

kyse. Haastattelun etuna on myös se, että tiedonantajina ovat henkilöt, joilla on koke-

musta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84–86.) 

 

Tiedonkeruu eli teemahaastattelut suoritettiin elo-syyskuussa 2018. Haastattelut suoritet-

tiin kasvotusten yrityksen edustajien valitsemassa paikassa. Haastattelut nauhoitettiin ja 

haastattelujen jälkeen haastattelut ja niissä esiin tulleet asiat teemoitettiin jo heti ensim-

mäisestä haastattelusta alkaen. Haastatteluja ei litteroitu missään vaiheessa tutkimusta. 

Nauhoituksia kuunneltiin useaan kertaan, jotta haastatteluista löydettäisiin kaikki olennai-

nen tutkimusongelman kannalta. 

 

Haastattelutilanteissa keskustelu aihepiiristä käytiin aina teemojen mukaan samassa jär-

jestyksessä, mutta koska vastaajat vastasivat sekä vapaasti että laveasti kysymyksiin, 

kysymykset saatettiin esittää eri järjestyksessä. Kysymys pyrittiin aina esittämään haasta-

tellulle samassa muodossa, jotta kysymyksiin saataisiin samankaltaisia vastauksia. 

 

Tutkimuksessa käytettiin avustettua kysymystä. Oletus siitä, että kiertotalouden liiketoi-

mintamallit ovat yrityksille melko tuntemattomia, tehtiin kirjallinen esitys kiertotalouden 

liiketoimintamalleista. Jo koehaastattelua tehdessä tuli ilmi avustetun kysymyksen tarpeel-

lisuus. Avustavassa kysymyksessä esiteltiin kiertotalouden liiketoimintamallit 

esimerkkiyrityksineen, jotta haastatellut hahmottavat paremmin mistä on kysymys kunkin 

kiertotalouden liiketoimintamallin osalta, kysymyksiin vastaaminen olisi helpompaa ja yri-

tyksen toimintaa pystyisi arvioimaan suhteessa kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Sekä 

kiertotalouden liiketoimintamallien kuvauksissa että esimerkkiyrityksissä käytettiin Sitran 

(2016b) jaottelua lähteenä, koska Sitra ja sen jaottelu sekä yritysesimerkit tulevat vastaan 

Google-hakutuloksissa ensimmäisten joukossa. 
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Tutkimuksessa kartoitettiin ensin yritysten taustatiedot, kuten esimerkiksi yrityksen perus-

tamisvuosi, haastatteluun osallistuvat edustajan asema yrityksessä, valmistettavat 

tuotteet. Näiden perusteella varmistettiin, että sekä yritykset että haastateltavat ovat olen-

naisia tutkimuksen kannalta. Perustietojen jälkeen kysyttiin yrityksen prosesseihin ja 

ympäristötoimiin liittyvistä asioista. Näiden kysymysten perusteella saatiin tarvittavaa in-

formaatiota yritysten jo olemassa olevasta tekemisestä kiertotalouden suhteen. 

Viimeisenä haastatteluissa käsiteltiin kiertotalous, sen tunnettuuteen sekä siirtymisen 

haasteisiin ja mahdollistajiin liittyviä asioita sekä kiertotalouden sertifikaatti. 

 

Kunkin haastattelun vastaukset analysoitiin haastattelujen jälkeen syys-lokakuussa 2018 

teemoittelemalla vastauksissa nousevat ilmiöt, jotka tyypiteltiin edelleen teoriaan perustu-

viin osa-alueisiin. Analysointi alkoi haastattelujen kuuntelemisella ja sisältöön 

perehtymisellä. Aineistoa ei litteroitu eli kirjoitettu tekstiksi vaan siitä tehtiin suoraan pää-

telmiä ja teemoja. Tuloksia analysoitiin eri teemojen ympärille; mitä kiertotalouteen 

liittyvää tekemistä yrityksillä on, onko heillä jo kiertotalouden liiketoimintaa tai mitä kierto-

talouden liiketoimintamallia he voisivat tulevaisuudessa toteuttaa ja miten tärkeänä 

kiertotalous nähdään. Haastatteluissa selvitettiin myös, miten hyvin yritykset tuntevat kier-

totalouden ja kuinka tärkeänä se koetaan. 

 

Ensimmäiseksi aineistosta lähdettiin kokoamaan mitä kiertotaloudesta tiedetään ja kuinka 

se ymmärretään. Tutkimuksessa kartoitettiin mitä haastateltavat ymmärtävät ilmiöstä tai 

miten he sen käsittävät. Tuloksia analysointiin positiivisen kautta, lähdetiin hakemaan mitä 

olemassa olevia elementtejä liiketoiminnassa haastelluilla yrityksillä oli kiertotalouden ja 

sen liiketoimintamallien suhteen. Näitä selvitettiin haastattelussa sekä taustakysymyksillä 

että yritysten prosessiin liittyvien kysymysten perusteella. Yritysten valmiuksia kiertotalou-

den liiketoimintamalleihin analysoitiin myös avustettuun kysymykseen perustuviin 

vastauksiin. Pk-yritysten olemassa olevia valmiuksia kiertotalouden liiketoimintamalleihin 

analysoitiin pohjautuen Sitran (2016b) esittämiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin. 

Kiertotalouteen siirtymisen esteet ja mahdollistajat luokiteltiin sen mukaan, kuinka tärke-

äksi ne koettiin ja kuinka monta kertaa sama este tai mahdollistaja mainittiin vastauksissa. 

 

 
Kuvio 7. Tutkimuksen toteutus. 

Suunnitteluvaihe

•Tutkimusongelma
•Tietoperusta
•Kohderyhmän rajaus
•Haastattelukysymykset

Tieodnkeruu

•Koehaastattelu
•Lähestymiskirje
•Haastattelypyynnöt
•Haastattelut

Analyysivaihe

•Haastattelujen kuuntelu
•Luokitus ja tulkinta
•Raportointi
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Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin elokuun ja syyskuun 2018 välisenä aikana. Loka-

kuun 2018 jälkeen opinnäytetyöprosessi keskeytyi useammaksi kuukaudeksi. Syys-

lokakuussa 2019 opinnäytetyö jatkui viimeistelemällä opinnäytetyö. Aikataulu kuvataan 

tarkemmin alla taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Opinnäytetyön aikataulu. 

Aika Aihepiiri 

TOUKOKUU 2018 Aiheen valinta 

Tutkimusongelman määrittäminen 

Tutkimussuunnitelma 

KESÄKUU 2018 Tietoperustaan tutustuminen 

HEINÄKUU 2018 Tietoperustaan tutustuminen 

ELOKUU 2018 Tutkimuskysymysten muodostaminen 

Tutkimuskysymysten läpikäynti 

Koehaastattelu ja teemahaastattelut 

SYYSKUU 2018 Teemahaastattelut 

Teemoittelu 

LOKAKUU 2018 Teemoittelu 

SYYSKUU - LOKAKUU 2019 Tutkimustulosten kokoaminen ja raportointi 
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5 Tutkimuksen tulokset ja yhteenveto 

Tässä luvussa käydään läpi teemahaastattelun tuloksia. Tuloksia lähdetään raportoimaan 

kiertotalouden tunnettuudesta, jonka jälkeen raportoidaan yritysten olemassa olevia val-

miustekijöitä kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Lopuksi käydään läpi kiertotalouteen 

siirtymisen esteitä sekä kiertotalouden sertifikaatin tunnettuus. 

 

Yritysten olemassa olevien valmiuksia raportoidaan Sitran kiertotalouden liiketoimintamal-

leja käyttäen ja tulokset raportoidaan liiketoimintamalli kerrallaan. Tuloksissa haettiin mitä 

olemassa olevia elementtejä liiketoiminnassa haastelluilla yrityksillä oli kiertotalouden ja 

sen liiketoimintamallien suhteen. Tätä selvitettiin haastattelussa taustakysymyksillä yritys-

ten prosessiin liittyvien kysymysten perusteella. Yritysten valmiuksia kiertotalouden 

liiketoimintamalleihin analysoitiin myös avustetun kysymyksen perustuviin vastauksiin. Tu-

loksia analysoitiin sillä tasolla millä haastattelujen perusteella pystyttiin tekemään. 

 

5.1 Kiertotalouden tunnettuus ja merkitys pk-yritysten keskuudessa 

Kaikki haastateltujen yritysten edustajat olivat kuulleet termin kiertotalous aiemmin, mutta 

suurimmalle osalle kiertotalous ilmiönä oli melko tuntematon. Termi oli kuultu ja nähty eri 

medioissa, mutta käsitteenä kiertotalous ei kuitenkaan ole selkeä haastatelluille eikä sitä 

osattu omin sanoin selittää. Osa vastaajista yhdisti kiertotalouden kestävän kehityksen 

mukaisiin periaatteisiin, kestäviin tuotteisiin sekä jakamistalouteen, ja yksi vastaajista 

osasi yhdistää kiertotalouden yrityksen eri prosesseihin ja liiketoimintaan. 

 

Lähes kaikista vastauksista tuli ilmi, että kiertotalous sekoitetaan jätteiden lajitteluun ja 

kierrättämiseen. Osa vastaajista osasi yhdistää kiertotalouden jätteen hyödyntämiseen, 

kestävän kehityksen mukaisiin periaatteisiin sekä lainaamiseen, tuotteiden vuokraamiseen 

ja second handiin eli jakamistalouteen sekä kestäviin tuotteisiin. Tutkimuksessa tuli myös 

ilmi, että kiertotaloudesta ei puhuta tarpeeksi kansantajuisesti vaan keskustelu aiheesta 

on liian professoritasolla, joten termiä eikä ilmiötä ymmärretä täysin ja sitä ei osata yhdis-

tää oman yrityksen toimintaan tai prosesseihin. 

 

Myöskään kiertotalouden liiketoimintamallit eivät olleet tuttuja. Kiertotalouden ei osattu 

ajatella olevan liiketoimintaa. Osa vastaajista osasi kuitenkin yhdistää kiertotalouden star-

tupien toimintaan, mutta sitä ei osattu yhdistää oman yrityksen perinteisen toimialan 

toimintaan eikä sen koettu koskettavan henkilökohtaista elämää tai arkea. Kiertotalouden 

käyttöönoton ja/tai kiertotalouden liiketoimintamallien omaksumisen ajateltiin olevan hel-

pompaa yrityksen perustamisvaiheessa. Kun haastatelluille näytettiin yksinkertainen 



 

 

30 

kiertotalouden määritelmä ja esiteltiin kiertotalouden liiketoimintamallit, he kyllä osasivat 

arvioida yrityksen jo olemassa olevaa tekemistä kiertotalouden suhteen. Joissakin tapauk-

sissa vielä kiertotalouden liiketoimintamalleihin tutustumisen jälkeen kiertotalous 

yhdistettiin kierrätykseen. 

 

Kiertotaloutta pidetään tutkimuksen kohderyhmässä merkittävänä ilmiönä ja tärkeänä 

osana tulevaisuutta. Samaan aikaan yritykset eivät koe olevansa siinä itse edelläkävijöitä 

yhtä vastaajaa lukuun ottamatta. Tämä vastaaja koki, että kaikki kiertotalouden liiketoimin-

tamallit sopisivat heidän yritykselleen ja haluaisi toimia esimerkkinä, miten 

kiertotaloudessa ja kaikissa sen liiketoimintamalleissa voisi olla mukana. Useammat vas-

taajat näkivät kiertotalouden yleistyvän vasta tulevaisuuden sukupolvien myötä. 

 

Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit nähdään erittäin tärkeinä. Haastatellut toivovat, että 

kiertotalous ja sen liiketoimintamallit esitettäisiin selkeinä kokonaisuuksina, jotta myös ne 

yritykset, joilla ei ole ympäristöasioista vastaavaa henkilöä voisivat tutustua aiheeseen. 

Eräs vastaajista toivoo ”kiertotalous for dummies” -opasta. Kaiken kestävän kehityksen 

toiminnan halutaan olevan oikeasti mukana yrityksen toiminnassa, eikä sen haluta olevan 

vain markkinointitoimi tai viherpesua. Yleisesti viherpesu ja ekoteoilla ratsastus ”harmit-

taa” eikä niistä pidetä. Oma toiminta saatetaan kokea ympäristöystävälliseksi ja kestävän 

kehityksen mukaiseksi, mutta resursseja asian selvittämiseen ei ole. 

 

5.2 Valmiustekijät kiertotalouden liiketoimintamalleihin 

Tässä alaluvussa arvioidaan Suomessa kalusteita valmistavien pk-yritysten jo olemassa 

olevia valmiuksia kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Kiertotalouden liiketoimintamalleja 

koskevissa kysymyksissä tutkimuksesta tehtäessä käytettiin avustavaa kysymystä (liite 2), 

jotta tutkimukseen osallistuneet ymmärtäisivät kiertotalouden erilaiset liiketoimintamallit 

sekä pystyisivät vastaamaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviin kysymyksiin. Il-

man avustettuja kysymyksiä olisi käsitys ilmiöstä ja sen tärkeydestä sekä vastaukset 

kiertotalouden liiketoimintamallien osalta jääneet olemattomaksi. 

 

Avustavan kysymyksen avulla yritykset tunnistivat kiertotalouden liiketoimintamallien ele-

menttejä omassa tekemisessään.  Avustavan kysymyksen avulla yritykset osasivat myös 

tunnistaa puutteita kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa omassa tekemisessään. 

Eniten suomalaiset Suomessa kalusteita valmistavat pk-yritykset arvoivat olevan teke-

mistä seuraavissa kiertotalouden liiketoimintamalleissa: 

1. Tuote-elinkaaren pidentäminen, kestävä tuote 
2. Uusiutuvuus 
3. Resurssitehokkuus ja kierrätys 
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Seuraavissa alaluvuissa arvioidaan yritysten jo olemassa olevaa toimintaa Sitran (2016b) 

esittämiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin perustuen. Tuloksia analysointiin positiivi-

sen kautta, lähdetiin hakemaan mitä olemassa olevia elementtejä liiketoiminnassa 

haastelluilla yrityksillä oli kiertotalouden ja sen liiketoimintamallien suhteen. Näitä selvitet-

tiin haastattelussa sekä taustakysymyksillä että yritysten prosessiin liittyvien kysymysten 

perusteella. 

 

5.2.1 Tuotteen elinkaaren pidentäminen, kestävä tuote  

Merkittävämpänä valmiutena Suomessa kalusteita valmistavien pk-yritysten keskuudessa 

on tuotteen elinkaaren pidentäminen, kestävä tuote erilaisilla keinoilla. Tuotteen elinkaarta 

pidennetään tuotteiden kestäväksi suunnittelun lisäksi muun muassa tarjoamalla erilaisia 

hoito-ja käyttöohjeita tuotteille, informoimalla materiaalin ominaisuuksista sekä tarjoamalla 

huoltopakkauksia sekä korjauspalveluiden myyntiä tai konsultointia. Suurin osa yrityksistä 

myy tuotteet asennettuina tai valmiiksi kasattuina, koska se pidentää merkittävästi tuottei-

den käyttöikää. Haastateltujen yritysten tuotteiden elinikää pystyy pidentämään 

esimerkiksi hankkimalla sohvaan uuden irtopäällisen tai verhoilemalla tuotteet uudelleen 

sekä kunnostamalla puuosia. Yleisesti korjauspalvelua ei nähty kannattavana liiketoimin-

tana logistiikan kompleksisuuden ja kalleuden vuoksi. 

 

Lähtökohtaisesti suomalaiset kalustevalmistajat suunnittelevat ja valmistavat ajattomia, 

kestäviä kalusteita, jotka ovat päivitettävissä tai korjattavissa. Yritysten tavoitteena ei ole 

myydä mahdollisimman paljon mahdollisimman usein, vaan myydä laadukkaita tuotteita; 

yksi vastaajista sanoi, että ”se, että tuote kestää pitkään tuodaan esiin kaikessa tekemi-

sessä ja asiakas ostaa muun tuotteen, kun on huomannut, että tuote on kestävä”. 

Tuotteet suunnitellaan kestämään aikaa sekä muotoilun että käytön puolesta jopa suku-

polvelta toiselle. Tämä tuli esiin lähes kaikkien yrityksen kohdalla, ja kestävä tuote oli 

jokaisen tutkimuksen haastatteluyrityksen isoin osa yrityksen perustoimintoa. Tästä olivat 

haastellut yritykset erittäin ylpeitä. 

 

Tuote-elinkaaren pidentäminen, kestävä tuote oli selkeästi eniten se kiertotalouden liike-

toimintamalli, missä yritykset sekä arvioivat että tunnistivat yrityksen jo toimivan ja olevan 

paljon elementtejä. Kaikki haastellut yritykset näkivät, että heillä on toimintaa tuote-elin-

kaaren pidentämisen suhteen. Tähän haluttiin myös panostaa. Useimmille kestävä tuote 

on ollut jo yrityksen perustamisesta lähtien yrityksen tärkeimpiä arvoja ja yrityksen toimin-

nan tukipilareita. Yritysten toiminnan peruspilareita kysyessä tuli ilmi muun muassa 
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seuraavia argumentteja: ”kertakäyttökulttuurin vastakohta, aitous ja aidot materiaalit”, ”val-

mistetaan sellaisia kalusteita mitkä ovat pitkäikäisiä, aidoista luonnon materiaaleista 

valmistettuja, mutta myös suunnittelultaan funktionaaliseen käyttöön tarkoitettuja, ei ko-

riste-esineitä” sekä ”tuotteista voi rakentaa pysyvyyden, ne ei hajoa, ei vanhene eikä niistä 

tule rumia”. Yritykset kokivat omat tuotteensa ensiluokkaisiksi sekä muotoilultaan että laa-

dultaan. Suomalaiset Suomessa tuotteita valmistavat yritykset kokevat, että heillä on 

luontainen ajattelumaailma suunnitella ja valmistaa tuotteita, jotka kestävät aikaa sekä 

muotoilun että kulutuksen puolesta. 

 

5.2.2 Uusiutuvuus 

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten tuotteissa käytetään materiaaleina sekä uusiutuvia 

että uusiutumattomia materiaaleja, ja joillakin yrityksillä on käytössä osana tuotetta myös 

kierrätysmateriaaleja. Yleisimmin käytetyt materiaalit ovat sertifioitu massiivipuu, lastulevy 

tai MDF sekä vaahtomuovi. Yhdestäkään vastauksesta ei tullut esiin biohajoavien materi-

aalien käyttö, vaikkakin puuosien arvoitiin olevan biohajoavia. Joissakin yrityksissä 

neitseellisiä uusiutumattomia materiaaleja, lähinnä kalusteiden pehmeissä osissa käytet-

täviä materiaaleja, oli korvattu kierrätysmateriaaleilla, mutta yleisesti kierrätysmateriaaleja 

ei ollut paljolti käytössä. Tuotteissa halutaan käyttää parhaimpia ja laadukkaimpia materi-

aaleja tuotteiden kestävyyden ja muotoilun kannalta eikä tuotteen materiaalipäästöt ole 

vaatimuksena ensisijaisia. Kuitenkin useammassa vastauksessa tuli ilmi ajattelutapa, että 

tuotesuunnittelussa huomioon otettavat ympäristöasiat ovat osa yrityksen DNA:ta. 

 

Yleisesti raaka-aineiden päästöjä ei ole selvitetty. Yrityksillä ei ole tähän resursseja ja osa 

ei kokenut tätä tärkeäksi, koska koetaan, että tuotteiden arvon tuotto koostuu muista teki-

jöistä kuten tuotteen designista. Tuotteiden päästöistä on tullut jo asiakkailta tiedusteluja 

ja joitakin laskelmia oli saatettu tehdä yksittäisen (isomman) asiakkaan pyynnöstä. Joissa-

kin tapauksissa on jääty kilpailun ulkopuolelle laskelmien puutteen takia. Julkisissa 

kilpailutuksissa ei vastuullisuudella koettu olevan merkitystä hankkijalle, koska hankin-

noissa pärjää se halvin, eikä laskelmilla koeta olevan merkitystä päätökseen. 

Vastuullisuuden suhteen haluttaisiin nähdä konkreettisia tekoja erityisesti hallitukselta it-

seltään.  

 

Useat yritysten käyttämät raaka-aineet ovat sertifioitu, esimerkkeinä PEFC -sertifioitu 

massiivipuu sekä vesiohenteiset maalit. Yksi yritys käytti vielä tuotteissaan liuotinohen-

teista maalia, mutta oli siirtymässä tuotannossaan vesiohenteiseen maaliin uuden 

teknologian mahdollistamana. Useimmilla yritysten käyttämillä materiaaleilla on sertifikaa-

tit, mutta itse tuotteella ei. Kysyttäessä sertifikaateista, ei pelkästään ympäristöön tai 
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uusiutuvuuteen liittyvissä, vastauksissa tuli ilmi, että sertifikaatit ja laskelmat koettiin koh-

tuuttoman hintaisina, epäselvinä sekä hankalina, eikä niiden (kaupallista) hyötyä koeta 

sen arvoiseksi. Sertifikaatilla ei koeta olevan lisämyyntiarvoa, halutaan että itse tuote pu-

huu puolestaan. Erään vastaajan mielestä sertifikaatit ovat ”kyseenalaisia” ja sertifiointi 

itsessään ”businessmalli”. Vain yksi yritys mainitsi käytettävien materiaalivaatimusten pe-

rustuvan Joutsenmerkin vaatimuksiin, vaikka vain muutamalla yrityksen tuotteella on 

Joutsenmerkki. Yhdellä yrityksellä on hankkeilla yhden tuotteen osalta päästöjen selvitys 

hankintana ja toinen oli tehnyt yhdelle tuotteelle hiilijalanjälkilaskelman vuosikymmen ta-

kaperin.  

 

Uudet teknologiat koetaan mahdollistajina. Ne ovat mahdollistaneet muun muassa pinta-

käsittelyaineista luopumisen. Erilaisilla teknologioilla on kehitetty tuotteen materiaaleja, 

jotka pidentävät tuotteen elinikää, joiden avulla kemiallisesta käsittelystä on voitu luopua. 

Uskottiin, että korvaavia kierrätysmateriaaleja olisi tarjolla, ja niiden selvittämiseen olisi 

halukkuutta. Yritykset ovat tehneet myös investointeja uusiutuvuuteen, esimerkiksi oli siir-

rytty tai siirtymässä vähemmän myrkylliseen/ekologisempaan tuotantoon.  

 

Vastaajien tieto yritysten käyttämistä materiaaleista vaihteli. Mitä kauempana omasta 

ydintoimiminnasta tuotanto on, eli mitä enemmän tuotannossa käytetään alihankkijoita sitä 

vähemmän yksityiskohtaisesti osattiin vastata materiaaleihin ja uusiutumiseen liittyviin asi-

oihin. Tuotteiden ja raaka-aineiden materiaalien kierrätettävyyteen ja biohajoavuuteen ei 

haastatteluissa tullut esiin selkeitä vastauksia, esimerkiksi puuosien arvioitiin olevan bio-

hajoavia. Yrityksen tuotteissa käytettyjä materiaaleja eikä tekniikoita yleisesti tunneta niin 

hyvin, että tiedetään varmuudella mitä tuotteen eri osille tapahtuu, tai miten ne kierräte-

tään, jos tuote purettaisiin osiin. Osa yrityksistä ei käytä kemiallisia tuotteita kuten vaneri, 

MDF-levyä eikä pintakäsittelyaineita tekstiileissä. Osattiin kertoa, että tuotteiden metalli-

osat voi kierrättää ja tuotesuunnittelussa vältetään hankalia liitoksia. Vastauksissa tuli ilmi, 

että suurin osa elinkaarensa päästä olevista tuotteista menee sorttiasemalle kokonaisina 

eikä niitä pureta osiin mahdollista uusiokäyttöä varten. Tuotteiden purkamista osiin ja 

niistä vapautuvien materiaalien uudelleenkäytön harkitsemista ei tullut yhdessäkään haas-

tattelussa ilmi. 

 

Oma teollisuudenala koetaan ympäristöä kuormittavaksi, koska tuotteet päätyvät elinkaa-

ren lopussa sorttiasemalle, mutta oman yrityksen tuotteet kestävät todella pitkään, ja 

halutaan olla siinä suhteessa parhaita. Uusiutuvuuteen on kaikilla tutkimukseen osallistu-

neilla yrityksillä halua panostaa enemmän mitä siihen panostetaan tällä hetkellä.  
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5.2.3 Resurssitehokkuus ja kierrätys 

Yritysten itsensä omaa toimintaa arvioimalla sekä tutkimuksen tausta- sekä prosessikysy-

mysten perusteella tuli ilmi, että resurssitehokkuuden ja kierrätyksen suhteen yrityksillä on 

vielä paljon tekemistä. Yrityksillä on kuitenkin jonkin verran toimia, mitä he tekevät paran-

taakseen resurssitehokkuutta sekä kierrätystä. Yritykset ovat parantaneet niitä muun 

muassa logistiikan, pakkausmateriaalien, jätteen pienentämisen ja uusittujen tuotantolai-

tosten keinoin. Yksi yritys mainitsi jopa yrityksessä olevan toimenpiteitä tuotteen liitoksissa 

käytettävissä tekniikoissa, jotta osat olisivat purettavia ja siten kierrätettäviä. 

 

Logistiikka on yrityksissä usein mietitty pitkälle. Materiaalit hankitaan läheltä ja tuotteiden 

valmistus tapahtuu lyhyiden välimatkojen päässä. Yrityksissä oli etsitty tai on hankkeilla 

toimenpiteitä pakkausmateriaalien vähentämiseksi enemmän kestävän kehityksen mu-

kaiseksi; oli suunnitteilla kestokuljetuspakkauksia, pakkausmateriaalit kierrätetään 

kuljetuksen mukana uudelleen käytettäviksi. Kuluttajien itse purettaville tuotteille oli han-

kittu kartonkipakkaus muovipakkausten sijaan. Tuotteiden kuljetus tapahtuu usein myös 

”flat packeina” eli kokoamattomina, litteinä pakkauksina aina kun se vain on mahdollista ja 

tuotteet kasataan vasta päätepisteessä. 

 

Tuotannosta syntyviä sivuvirtoja hyödynnetään itse tai niitä toimitetaan, luovutetaan tai 

myydään yhteistyökumppaneille. Osa yrityksistä on keksinyt oivaltavia tapoja hyödyntää 

materiaaleja, jotka menisivät muutoin hukkaan; ylijäämästä valmistetaan tuotteen osia, 

tuotannossa syntyvää hukkapalaa käytetään toisen tuotteen runkona ja yhdellä yrityksellä 

on suunnitteilla tuote tuotannossa syntyvän hukkamateriaaliin perustuen. Tuotannossa 

syntyvä hukkamateriaali kiertää myös takaisin raaka-aineena valmistukseen, eli hukkama-

teriaalia hyödynnetään saman raaka-aineen valmistamisessa. Sivuvirroista, hukkapaloista 

valmistetaan myös erikoiseriä. 

 

Suurimmalla osalla yrityksistä oli joitakin yhteistyökumppaneita sivuvirtojen hyödyntämi-

selle, esimerkiksi kangas- ja nahkajätteet päätyvät useiden pienten toimijoiden käyttöön. 

Isompien yritysten kohdalla tämä koettiin vielä liian pienenä tekemisenä kokonaiskuvassa; 

jätteiden ja sivuvirtojen kanssa kaivataan kumppaneita, jotta sivuvirtojen hyödyntämisaste 

saataisiin korkeammalle. Yritykset tarvitsevat vakaita toimijoita rinnalleen sekä arvion siitä, 

kuinka paljon ja minkälaista materiaalia saataisiin, jotta pystyisi hyödyntämään omien tai 

yhteistyökumppaneiden sivuvirroista tulevaa materiaalia tuotannossa. Yksi yritys kertoi 

suunnitteilla olevien laskelmien teosta, kuinka paljon mitäkin materiaalia vuositasolla syn-

tyy. Haastattelussa tuli ilmi erilaisten yhteisprojektien, kuten esimerkiksi Telaketju-
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hankeen tärkeys. Telaketju on poistotekstiilien kiertoa edistävä verkosto, missä kehitetään 

tekstiilin kierrätystä, lajittelua ja jalostusta vastaamaan yritysten tarpeita (Telaketju). 

 

Sivuvirtoja hyödynnetään myös tuotantolaitoksen energian tarpeena useassa haastelta-

vassa yrityksessä. Tuotantolaitoksessa syntyvää puujätettä käytettään tuotantolaitoksen 

lämmittämiseen. Usein materiaalien kierrätys on hankalaa, joten hukkaa palaa energiana 

eikä tätä koeta järkevänä. Yksikään yritys ei pura käytöstä poistuneita tuotettaan osiin ja 

uudelleen käytä vapautuvia materiaaleja esimerkiksi uusien tuotteiden osina tai luovuta 

niitä yhteistyökumppaneille. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että mitä kauempana yrityksen omaa ydinliiketoimintaa tuotanto 

on, sitä vähemmän ollaan tietoisia mitä tuotannon ylijäämälle tapahtuu. Ne yritykset, joilla 

on oma tuotanto tai hyvin vähän alihankkijoita on kaikista paras tieto siitä, mitä yrityksen 

sivuvirroille tapahtuu. Niissä yrityksissä, joissa tuotanto on kokonaan alihankkijan tai yh-

teistyökumppanin hallussa, on kaikista vähiten tietoa siitä, mitä valmistuksessa syntyville 

sivuvirroille tapahtuu.  

 

Yrityksillä on sekä halua lisätä resurssitehokkuuta tuotesuunnittelussa ja prosesseissa ja 

heillä jo olemassa olevia suunnitelmia ja toimia, miten ylijäämä saataisiin hyödynnettyä ja 

materiaalitehokkuus paremmaksi. Siinä nähdään isoja mahdollisuuksia, vaikkakaan vielä 

ei nähdä näitä jäte-, materiaali- ja energiakustannuksia vähentävinä, koska esimerkiksi jä-

temaksu koetaan huokeana eikä kierrätysmateriaalien käyttö tuo säästöjä yritykselle. 

Nähdään kuitenkin, että tulevaisuudessa kun neitsytmateriaaleissa on hintapaine ja mate-

riaalien hinnat nousevat, tällöin kierrätysmateriaalit ovat houkuttelevimpia.  

 

5.2.4 Tuote palveluna 

Tuote palveluna liiketoimintamalli oli tuttu ja ajankohtainen yritysten keskuudessa. Tuote 

palveluna liiketoimintamallia ei nähdä tärkeänä eikä isona osana omaa kuluttaja-asiakas 

painotteista liiketoimintaa, kuluttuja-asiakkaille tuotteen fyysinen omistajuus on tärkeää. 

Palveluliiketoiminnan tuoma jatkuva, tasaisempi ja paremmin ennakoitavissa oleva tulo-

virta nähtiin positiivisena ja houkuttelevana liiketoimintana.  

 

Joillakin vastaajilla oli jotain tuote palveluna -liiketoimintaa ja osa kertoi harkinneensa li-

säävänsä sitä, koska sille on kysyntää yritysasiakkaiden keskuudessa. Kyseessä on 

melko pienimuotoista toimintaa, lähinnä tuotteiden lainaamista ja vuokraamista yrityksille 

messuille ja pop-upeihin. Jotkut yrityksistä suunnittelevat lisäävänsä palveluliiketoimintaa 

yritysasiakkaille, kun osa taas haluaa pitäytyä perinteisessä tuotteiden valmistuksessa. 
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Jotta palveluliiketoimintaan varsinaisten tuotteiden ympärille voitaisiin investoida resurs-

seja, kaivattaisiin siihen pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Tuote palveluna -

liiketoimintamallin haasteina nähdään erityisesti logistiikka, tuotteiden käsittely ja varas-

tointi. 

 

5.2.5 Jakamisalustat 

Jakamisalustat ovat ehdottomasti se kiertotalouden liiketoimintamalli, mihin yrityksillä on 

heikoimmat valmiudet sekä intressit siirtyä. Jakamisalustoja ei nähty houkuttelevana liike-

toimintana, eikä sen uskota olevan vielä yleisesti ajankohtainen, koska yritysten mukaan 

kuluttajat eivät ole valmiita tähän. 

 

Vain yhdellä haastatelluista yrityksellä on käytettyjen kalusteiden jälleenmyynti ja yksi 

voisi harkita tätä. Useimmissa haastatteluissa tuli ilmi, että asiakkaat ovat kyllä kiinnostu-

neita myymään tai antamaan tuotteen takaisin valmistajalle, mutta yritykset kokevat muun 

muassa logistiikan ja varastoinnin tuottavan liikaa haasteita. Suurimmaksi haasteeksi ko-

ettiin logistiikan kalleus ja hankaluus. Tuotteiden uudelleenmyynti ja vuokraaminen voi olla 

kompleksista, koska tuote saattaa koostua useista osista tai tuote on uniikki. 

 

Osa yrityksistä ei myöskään halua kilpailla muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi 

Kierrätyskeskuksen kanssa, jälleenmyynnistä. Kierrätyskeskuksen kaltaisten toimijoiden 

koetaan olevan osana yritysten tuotteiden uudelleenmyyntikanavaa vaikkei se omaa liike-

toimintaa olekaan. Yritykset ovat tietoisia omien tuotteiden jälleenmyyntiarvosta, ja 

tuotteiden myyntiä on seurattu muun muassa Tori.fi palvelussa. 

 

5.3 Kiertotalouden käyttöönoton haasteet ja mahdollisuudet 

Tässä alaluvussa käydään läpi yritysten arvioimia mahdollisia esteitä sekä mahdollistajia 

kiertotalouteen siirtymisessä. Esteet ja mahdollisuudet luokiteltiin siten, kuinka usein ne 

esiintyivät näytteessä haastattelun perusteella sekä kysyttäessä niistä. 

 

Haastatteluissa tuli ilmi hyvin samankaltaiset seikat, jotka ovat esteenä suomalaisten pk-

yritysten liiketoimintamalleihin siirtymisessä mitä Rizos ym. (2016) tutkimuksessa oli tullut 

ilmi. Suomalaisten pk-yritysten keskeisimmät haasteet kiertotalouteen siirtymisessä ovat: 

• tiedon puute 
• asiakkaiden ja toimitusketjun tuen puute 
• vihreyden raportoinnin taakka ja kalleus 
• rahoituksen puute 
• erikoisosaamisen puute sekä 
• epäedullinen yrityksen sisäinen kulttuuri  



 

 

37 

Tiedon puute on selkeästi suurin este kiertotalouteen siirtymiselle. Kiertotalous on tuttu 

terminä, mutta ilmiötä eikä sen tuomia mahdollisuuksia tunneta. Tähän auttaisi kiertotalou-

den liiketoimintamallien entistä selkeämpi esittäminen ja erilaiset palvelut kiertotalouteen 

siirtymiseen. Kiertotalous nähdään myös uusien, vasta perustettujen yritysten toimintona, 

haasteellisena lisätä jo olemassa olevan yrityksen tekemiseen. Kuitenkin, jos tulisi hyvä 

idea, miten kiertotaloutta voisi hyödyntää omassa liiketoiminnassa ja joka lähtisi auto-

maattisesti kehittymään, voitaisiin kiertotalous ottaa osaksi omaa toimintoa. Yrityksen 

toimintojen muuttaminen kokonaan kiertotalouteen vaatisi ison muutoksen, eikä tähän olla 

valmiita. Erikoisosaamisen puute on sidoksissa tiedon puutteeseen sekä resurssien (ra-

hoituksen) puutteeseen, kiertotalouteen siirtymiseen tarvittaisiin ulkopuolista konsultointia. 

 

Asiakkaiden ja toimitusketjun tuen puute tuli haastatteluissa ilmi, että asiakkaat eivät ole 

valmiita maksamaan ”premium hintaa premium tuotteesta” eli korkeampaa hintaa laaduk-

kaasta tuotteesta, vaikka tutkimuksissa sanottaisiinkin, että kestävät ja ekologiset arvot 

ovat tärkeitä. Tämä koski eniten kuluttaja-asiakasta, mutta myös yritysasiakkaita sekä jul-

kisen puolen hankintoja. Edelleen tärkein määräävä tekijä on hinta, ei tuotteen 

vastuullisuus. Kilpailutuksissa saatetaan jäädä ulkopuolelle sen takia, että tuotteella ei ole 

sertifikaatteja tai muita laskentoja, joihin ei pk-yrityksillä ole varaa, vaikka tuotanto on kui-

tenkin suhteellisen ekologista ja lähituotantoa verrattuna toiselta puolelta maapalloa 

hankittuihin tuotteisiin. Toisaalta julkisen puolen kilpailutuksissa saatetaan jäädä ulkopuo-

lelle myös, vaikka laskelmat olisivatkin kunnossa, koska niissä useimmiten valitaan se 

edullisin tarjous. Julkisen puolen hankinnoissa toivottiin enemmän tekoja kestävämpiin va-

lintoihin. Joissakin vastauksissa tuli ilmi myös toimitusketjujen tuen puute. Esimerkkinä 

mainittiin, että puun tuottajia ei kiinnosta mitä heidän valmistamasta raaka-aineesta teh-

dään, meneekö raaka-aine selluloosaksi vai kestäväksi tuotteeksi. 

 

Vihreyden raportoinnin taakka ja kalleus tuli esiin kaikissa vastauksissa. Erityisesti erilais-

ten sertifikaattien kalleus sekä kompleksisuus mainittiin usein. Sertifikaattien ei nähdä 

usein tuovan lisäarvoa; yritysten tuote itsessään on niin hyvä ja se on se tärkein elementti 

tuotteessa, jonka täytyy olla niin kunnossa, ettei sertifikaatteja tarvita. Esimerkiksi Jout-

senmerkki on kaikkien vastaajien mielestä liian hintava. Tutkimuksessa tuli erittäin 

vahvasti esiin se, että kaikkiin sertifiointeihin ei uskota, se nähdään usein myös omana 

bisneksenään. Myös sertifikaattien paljous ja byrokraattisuus koetaan hankalina. Kansain-

välisessä liiketoiminnassa suomalaiset sertifikaatit saatetaan kokea jopa tuotteen 

kiinnostusta vähentäväksi tekijäksi, hyödyttöminä markkinoinnissa.  

 

Yleisesti vihreyden raportointi koetaan kompleksisena ja kalliina, yrityksestä harvoin löytyy 

resursseja laskemaan ja raportoimaan päästöjä. Yritykset ovat kyllä valmiita kertomaan 
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tuotteiden alkuperästä ja tuotteiden materiaaleista. Tosin kaikki yritykset eivät halua avata 

koko toimitusketjuaan yleisesti nähtäville. Yrityksissä on saatettu laskea yksittäisen tuot-

teen hiilijalanjälki, mutta koska tuotevalikoima on laaja ja kompleksinen, on koko 

valikoiman hiilijalanjälkien laskeminen kustannussyistä mahdotonta. Yritykset uskovat, 

että jos kaikkien tuotteiden tiedot ja laskelmat olisivat selvillä, ne täyttäisivät kovimmatkin 

ympäristövaatimukset. Yleisesti enemmän vaatimuksia liittyen tuotteiden hiilijalanjälkeen 

ja muihin laskelmiin tulee projektiasiakkailta. Kaikki haastatellut yritykset haluavat oikeasti 

tehdä vastuullisia asioita eivätkä vain huudella ekologisuudesta. 

 

Rahoituksen puute: rahoituksen puute ei sellaisenaan tullut ilmi kertaakaan, mutta sen si-

donnaisuus kyllä. Vihreyden raportoinnin kalleus ja kompleksisuus on osana rahoituksen 

puutetta. Siirtyminen kiertotalouteen koetaan liian kalliina ja hitaana, tuotantotapojen uu-

distaminen on hintavaa ja siihen kaivattaisiin tukia tai verohelpotuksia. Esimerkkisi 

innovaatiorahaa ei saa kuin yksi konsernin yritys kerrallaan. Useampi yritys arvioi, että 

muutos kiertotalouteen tarvitsee ehdottomasti uuden sukupolven, joka tiedostaa ja ym-

märtää muutoksen. 

 

Epäedullinen yrityksen sisäinen kulttuuri tuli myös ilmi useammissa tapauksissa. Haastat-

teluissa mainittiin muun muassa, että eettisyys ja ympäristöystävällisyys on hienoja 

sanoja, mutta tärkeintä on tehdä isot voitot ja pitää osakkeenomistaja tyytyväisinä. Yrityk-

sen johto on saattanut kaataa uudistuksen, koska muutos tai uusi toimintatapa vaatii liikaa 

resursseja. Pienemmissä yrityksissä, joissa haastateltava itse on päättävässä asemassa 

oleva henkilö, myös asenne kiertotaloutta kohtaan voi olla esteenä. Esimerkkeinä asen-

teista haastatteluissa tuli ilmi, ettei itse haluta olla edelläkävijöitä tai vaikka halutaan olla 

edelläkävijöitä, niin nähdään kiertotalouden otettavan käyttöön vasta tulevien sukupolvien 

myötä. Yleisesti haastatteluista tuli kuitenkin ilmi yritysten positiivinen asenne kiertota-

loutta kohtaan ja halu toimia sen puitteissa. 

 

Kiertotalouteen siirtymisen kannusteina nähdään esimerkiksi kierrätysmateriaalien vero-

tuksen kevennys tai muut verovähennykset ja verohyödyt, kiertotalouteen siirtymisen 

projektien tukeminen, erilaiset tuet esimerkiksi tuotannon laitteiden uusimiseen sekä tuet 

kiertotaloustuotteiden vientiin. Myös sanktiot siitä, jos ei toimisi kiertotalouden parissa mai-

nittiin kannusteina yhden yrityksen toimesta. 

 

Yritykset kaipasivat myös enemmän resursseja, lähinnä ihmisiä sekä tietotaitoa, mietti-

mään ja työstämään kiertotalouteen liittyviä asioita. Toivottiin myös yrityksen ulkopuolista 

konsultaatiota, esimerkiksi vuokrajohtajia tai muita vastaavia, jotka tulisivat kertomaan, 
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mitä käytännön asioita yrityksessä voitaisiin tehdä. Myös kiertotalouden liiketoimintamal-

lien tulisi olla helposti ja selkeästi esillä. Kiertotalousmateriaalien pitäisi olla helposti 

saatavilla, jotta nekin yritykset, joissa ei ole ympäristöasioista vastaavaa henkilöä saisi in-

formaatiota aiheesta. Aiheeseen toivottiin esimerkiksi webinaareja ja koulutustilaisuuksia, 

jotta voisi tarkastella omaa toimintaa. 

 

Kysynnän muutoksella voisi olla myös vaikutus kiertotalouteen siirtymiseen. Esimerkkinä 

mainittiin, että jos yrityksellä olisi vaikeuksia kasvattaa liiketoimintaa, olisi siirtyminen kier-

totalouteen siinä tapauksessa houkuttelevampaa. Yksi vastaajista mainitsi energiajätteen 

hinnannousun vipuvartena kiertotalouteen siirtymiselle, kun yrityksille tulee aito tarve miet-

tiä omasta tuotannosta syntyvälle jätteelle uusia käyttötarkoituksia. Kiertotalouden 

liiketoimintaan siirtymiseen kaivattiin myös pitkäaikaisia kumppaneita, jotka ovat sitoutu-

neita toimintaan, jotta riskit eivät olisi niin suuria. 

 

Liiketoimintamallin muutos on myös merkittävä haaste kiertotalouteen siirtymiselle. Kysyt-

täessä liiketoimintamallin muutoksesta vastauksissa tuli ilmi muun muassa, että 

liiketoimintamalli on ollut perustamisesta lähtien samanlainen, toimintavuosiltaan nuorem-

missa yrityksissä on liiketoimintamalli saattanut olla jatkuvassa muutoksessa. Pisimpään 

toimineissa yrityksissä liiketoimintamalli on ollut hyvin samalainen perustamisesta lähtien, 

mutta tuotteiden materiaaleja ja tuotevalikoimaa on muutettu perustamisen jälkeen ja pal-

veluliiketoimintaa on lisätty tuotevalikoimaan. Yksinkään yritys ei ollut muuttanut 

liiketoimintamalliaan niin radikaalisti, että haastattelun perusteella olisi päästy analysoi-

maan liiketoimintamallin muutosta. 

 

5.4 Kiertotalouden sertifikaatin tunnettuus 

Yksikään haastetulleista yrityksen edustajista ei ollut kuullut kiertotalouden Cradle to 

Cradle -sertifikaatista. Sertifikaatti sai positiivista palautetta sen kattavuudesta. Sertifikaa-

tin koettiin kattavan laajasti kaikki tarvittavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osa-

alueet. Sertifikaatin muotoilu (ilme) ei vastaajien mielestä ollut miellyttävä eikä sitä nähty 

kaupallisena. Eräs vastaajista sanoi sertifikaatin olevan ”sairaan huonosti brändätty” ja toi-

nen logon olevan ”ruma”. Sertifikaatin tunnettuuteen pitäisi tehdä iso työ, se pitäisi erään 

vastaajan mukaan brändätä ”cooliksi” kuten esimerkiksi UNICEF. Periaatteessa kansain-

välinen sertifikaatti kiinnostaa, jos siitä olisi hyötyä kansainvälisessä liiketoiminnassa niin 

osa vastaajista voisi harkita sen hankkimista. Sertifikaatin tuntemattomuus on suurin este 

sen hankkimiselle. 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa tarkastellaan työn tuloksia sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

arvioidaan opinnäytetyöprosessi sekä oma oppiminen. Lisäksi tässä luvussa käsitellään 

johtopäätöksiä sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset. 

 
6.1 Tutkimuksen luotettavuuden pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa ei ollut tarkoitus tehdä tilastollisia yleistyksiä tai tes-

tata ryhmien välisiä yleistyksiä, vaan pyrittiin ymmärtämään pk-yritysten valmiuksia siirtyä 

kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä saamaan tietoa kiertotalouden tunnettuudesta 

suomalaisten pk-yritysten keskuudessa. Tutkimuksen kohderyhmäksi rajautui Suomessa 

kalusteita valmistavat pk-yritykset. Tutkimuksessa päätavoitteena oli tutkia suomalaisten 

pk-yritysten valmiuksia siirtyä kiertotalouteen. Päätavoitteen lisäksi tutkittiin myös: Miten 

hyvin ilmiö kiertotalous tunnetaan? Millainen merkitys ilmiöllä kiertotalous on kohderyh-

mälle? Mitä kiertotalouden käyttöönoton haasteita yritykset kohtaavat? Milloin yritykset 

ovat muuttaneet liiketoimintamalliaan ja mistä ajatus siihen on lähtenyt? 

 

Tutkimusongelmaan nähden tietoperusta oli kattava ja varsin luotettava. Tietoperusta kä-

sitteli tutkimusongelman kannalta keskeiset asiat, mutta oli ehkä liiankin laaja varsinaisen 

tutkimuksen laajuuteen nähden. Esimerkiksi liiketalouden muutos sekä muutos kiertota-

louteen tietoperustaa ei päästy tutkimuksessa ja sen tuloksissa hyödyntämään siinä 

suhteessa missä se tietoperustassa esitetään. Tänä päivänä opinnäytetyön tavoitteet ra-

jattaisiin tarkemmin ja siinä keskityttäisiin tutkimaan yritysten valmiuksia kiertotalouden 

liiketoimintamalleihin ja liiketoimintamallin muutos jätettäisiin pois, koska sitä ei tutkimuk-

sessa päästy tutkimaan, koska kohderyhmästä ei yksikään yritys ollut muuttanut 

liiketoimintamalliaan niin radikaalisti. Tutkimus liiketoimintamallin muutoksesta tulisi tehdä 

sellaisten yritysten keskuudesta, jotka ovat muuttaneet liiketoimintamalliaan kiertotalou-

teen. Liiketoimintamallin muutoksen mukaan otto teki opinnäytetyöstä hieman liian laajan 

ja se osio jäikin tutkimuksessa taka-alalle. 

 

Tutkimustapa ja sen myötä käytetyt eri menetelmät vastasivat hyvin tutkittua ilmiötä. Tutki-

musongelman selvittäminen vaati tutkimusta ja analyysiä sanallisin, ei luvullisin keinoin, 

joten opinnäytetyön tutkimusongelman selvittämiseksi valittu laadullinen tutkimus oli tutki-

musongelmaan nähden oikea. Määrällinen tutkimus selvittää pienen vastaajaryhmän 

avulla tutkittavaa aihetta. Laadullisessa tutkimuksessa otoksen eli vastaajaryhmän tulee 

olla riittävä, muttei liian suuri ja riittävä otos auttaa vahvistamaan tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tätä tutkimusta varten haastateltiin viittä eri yritystä. Vaikka otos oli melko pieni, oli 
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saatu aineisto tarpeeksi kattava selvittämään tutkimusongelmaa; tutkimuksessa tuli ilmi jo 

muutaman haastattelun jälkeen vastausten samankaltaisuus eikä suurta hajontaa ollut, 

joten lisähaastattelut eivät olisi välttämättä tuoneet uusia ilmiöitä esiin. Muutaman tapaus-

tutkimuksen tuloksesta ei voida laatia yleistyksiä, mikä ei myöskään ollut tämän 

opinnäytetyön tutkimuksen tarkoitus. Tärkeämpää oli ymmärtää ilmiön merkittävyys yritys-

ten keskuudessa kuin etsiä yleistyksiä. 

 

Valittu kohderyhmä oli juuri oikeanlainen tutkimuksen ongelman kannalta. Tutkimuksen 

kohteena olivat suomalaiset pk-yritykset ja kohderyhmä oli Suomessa kalusteita valmista-

vat pk-yritykset. Tutkimukseen valitut yritykset olivat tarkkaan valittuja tutkimukseen 

sopivaksi ja vastasivat hyvin tutkimuksen kohderyhmää, koska kaikkien yritysten tuotanto 

on Suomessa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa ei ollut tarkoitus yleistää tutkimustulok-

sia kaikkiin pk-yrityksiin. 

 

Myös tutkimuskysymykset olivat juuri oikeanlaisia tutkimuksen ongelman kannalta. Laa-

tiessa haastattelukysymyksiä tulee olla erityisen huolellinen, että haastattelukysymykset 

ovat oikeanlaisia tutkimusongelmien selvittämiseksi. Tutkimuskysymyksillä saatiin selville 

olennaiset asiat tutkimusongelman sekä työn laajuuden kannalta; mitä kiertotaloudesta 

tiedetään ja mitä siihen liittyvää toimintaa yrityksillä jo on. Jos tutkimuksen tavoitteena olisi 

ollut selvittää yksityiskohtaisesti olemassa olevat valmiudet kiertotalouden liiketoiminta-

malleihin, olisi tutkimuskysymyksissä pitänyt keskittyä prosesseihin vielä syvemmin, mutta 

tutkimuksessa oli olennaisempaa selvittää kiertotalouden tunnettuus ja merkitys pk-yritys-

ten keskuudessa. On hyvä huomioida, että kyseessä oli kysely vastaajien sen hetken 

tiedoista, ja vastaukset saattaisivat muuttua ilmiön tunnettuuden parantuessa. Jos tutki-

mus toistettaisiin uudelleen tai kohderyhmä olisi eri, voisivat tulokset olla suurella 

todennäköisyydellä silti samat, kuitenkin sillä ehdolla, että ilmiön tunnettuus yleisesti ei ole 

muuttunut.  

 

Tiedonkeräämiseksi valittu teemahaastattelu oli juuri sopiva tiedonkeräämiseen, koska 

vastaajat saivat vastata sekä vapaasti että laveasti kysymyksiin. Kysymykset esitettiin tie-

donantajille noudattaen tiettyä aihepiiriä. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että 

tutkimuksen kysymykset käytiin läpi ja tarkastettiin tutkimuksen opettajan kanssa. Tutki-

muskysymysten läpikäymisen jälkeen suoritettiin koehaastattelu, minkä pohjalta 

tutkimuskysymyksiä muokattiin paremmin tutkimusongelmaa vastaaviksi. Aineisto kerättiin 

suorittamalla teemahaastattelut tutkimuksen rajaukseen sopivien yritysten piiristä. Tutki-

muksen koehaastattelu suoritettiin elokuussa 2018 ja varsinaiset haastattelut syyskuun 

2018 aikana. 
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Haastatteluja kuunnellessa oli mahdollista analysoida haastattelutyyliä, virheitä ja tapoja 

haastatella; haastatteluja tehdessä on vältettävä johdattelevia kysymyksiä ja antaa haas-

tateltavalle aikaa vastata tyhjentävästi kysymykseen sekä odottaa selkeä merkki siitä, että 

aiheesta ei ole lisää sanottavaa. Opinnäytetyön tutkimustyypin ja -menetelmän takia haas-

tattelutulosten tulkintoja tuli käsitellä huolellisesti tutkimuksen luotettavuudessa ja 

pätevyydessä, ja oman objektiivisuuden pitäminen haastattelutulosten tulkinnoista tuli kä-

sitellä huolellisesti. 

 

Koska laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan jotain 

ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti miele-

käs tulkinta jollekin ilmiölle on laadullisen tutkimuksen kannalta tärkeää, että henkilöt, joilta 

tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on koke-

musta asiasta. Kaikilla tutkimukseen osallistuvilla yritysten edustajilla oli tieto tutkimuksen 

aihepiiristä etukäteen. Tieto tutkimuksen aiheesta annettiin tutkimuspyynnön yhteydessä. 

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten edustajat ovat yrityksissä keskeisissä rooleissa, 

heillä oli hyvin tietoa yrityksen toiminnasta sekä prosesseista, joten he olivat tutkimuksen 

kannalta oikeita henkilöitä vastaamaan kysymyksiin.  

 

Opinnäyteyön tekijän henkilökohtainen sitoutuminen tutkimukseen pysyi alusta loppuun, 

vaikka tutkimuksen ja lopullisen raportin tekemisen välillä oli pidempi tauko. Haastattelu-

jen aikana ajatus tutkimuksen tärkeydestä syveni, koska haastatteluissa tuli ilmi, että 

tutkimuksen aiheen teema, kiertotalous, kiertotalouden liiketoimintamallit sekä niiden tuo-

mat mahdollisuudet, olivat melko tuntemattomia suomalaisissa pk-yrityksissä. 

 

Suurimmat ongelmat ja haasteet opinnäytetyön tekemisessä oli sekä aikataulussa pysy-

minen että itse opinnäyteyön puhtaaksikirjoittaminen ja loppuunsaattaminen. 

Opinnäytetyöprosessin alussa aikataulussa pysymisen suurimmaksi haasteeksi tuli opin-

näytetyön työstäminen kesällä, milloin sekä opettajat että yritysten edustajat olivat lomalla. 

Itse opinnäytetyön suurin haaste oli tutkimuksen ja teorian pitäminen rajattuna; opinnäyte-

työ tulee rajata vastaamaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tasoa. Sekä teorian 

lukemisen aikana että tutkimusta tehtäessä oli houkutuksia kasvattaa aineistoa liian laa-

jaksi. Tutkimusongelman kannalta keskeisen teorian löytäminen, oikeanlaisen 

tutkimusaineiston kerääminen tietoperustaa hyödyntäen sekä itse tietoperustan ja opin-

näytetyön näkökulman valitseminen laajasta materiaalista oli haasteellista. 

 

Opinnäytetyön tekemistä hidasti myös syyskuussa 2018 tapahtunut töihin paluu, milloin 

opinnäytetyöhön käytettävissä oleva aika sekä henkilökohtaiset resurssit vähenivät suu-

resti, ja opinnäytetyön tekeminen keskeytyikin useamman kuukauden ajaksi. Ennen työn 
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keskeytymistä opinnäytetyöhön oli valittu ja kirjoitettu tietoperusta, suoritettu tutkimus ja 

analysoitu tutkimustulokset.  

 

Opinnäytetyön tekoa helpotti suuresti se, ettei teorian tarvinnut olla puhtaaksi kirjoitettu 

ennen varsinaisen tutkimuksen tekoa. Vaikka kappalejaot oli tehty jo suunnitelmavai-

heessa, pystyi itse kappaleiden sisällön järjestystä muuttamaan loogisemmaksi ja 

lisäämään ja poistamaan sekä osioita ja otsikoita. 

 

Työn tekeminen opetti ymmärtämään kiertotaloutta ja sen liiketoimintamalleja kokonaisuu-

tena paremmin sekä kiertotalouteen siirtymisen suurimman esteen, sen tietämättömyyden 

lisäksi tutkimuksen ja teemahaastattelun tekemisestä. Opinnäyteyön prosessin myötä 

kasvoi ymmärrys pk-yritysten haasteisiin; tuotteita valmistavien yritysten prosessit ovat 

monimutkaisia ja yritysten saatavilla olevat resurssit ovat hyvin rajalliset sekä esteet moni-

naiset, vaikka kiinnostusta olisi. 

 

Opinnoissani olen suuntautunut markkinointiin, yritysvastuuseen ja kiertotalouteen sekä 

palvelumuotoiluun, ja opinnäytetyössä halusin päästä yhdistämään omia suuntautumis-

opintojani. Ilman markkinointitoimenpiteitä ei vastuullisuus eikä kiertotalous tule 

laajemman yleisön tietoon. Itse opinnäytetyön aiheen päättäminen oli helppoa ja aihe py-

syi mielenkiintoisena koko prosessin ajan ja sen jälkeenkin. Aiheen valinnan jälkeen ja 

prosessin viimeistelyn välillä vastuullisuus, kestävän kehityksen ratkaisut sekä kiertotalous 

olivat entistä enemmän mediassa esillä, joten aihe on hyvin ajankohtainen. 

 

6.2 Johtopäätökset sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän opinnäyteyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten pk-yritysten valmiuksia siirtyä 

kiertotalouteen. Tutkimuksessa etsittiin vastausta pääongelman, suomalaisten pk-yritysten 

valmiudet siirtyä kiertotalouteen, lisäksi seuraavin kysymyksiin Miten hyvin ilmiö kiertota-

lous tunnetaan? Millainen merkitys ilmiöllä kiertotalous on kohderyhmälle? Mitä olemassa 

olevia valmiuksia kiertotalouteen suomalaisilla pk-yrityksillä on? Mitä kiertotalouden käyt-

töönoton haasteita yritykset kohtaavat? Tutkimuksen kohderyhmänä on Suomessa 

kalusteita valmistavat pk-yritykset. 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että suomalaisilla kalusteita valmistavilla pk-yrityksillä 

on jo jonkin verran olemassa olevia valmiuksia siirtyä kiertotalouden liiketoimintamalleihin. 

Kohderyhmässä eniten olemassa olevia valmiuksia on tuote-elinkaaren pidentäminen, 

kestävä tuote liiketoimintamalliin. Resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen sekä uusiutuvuu-

teen tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä on myös jo jonkin verran toimintaa, molempia 
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voidaan kehittää paljon ilman suurempia muutoksia liiketoimintamallissa tai tuotteiden val-

mistustavoissa. Tuote palveluna sekä jakamisalustat ovat ne kiertotalouden 

liiketoimintamallit, joiden elementtejä on vähiten suomalaisten kalusteita valmistavien pk-

yritysten liiketoiminnassa. Tosin niissäkin oli muutamilla tutkimukseen osallistuneilla yrityk-

sillä olemassa olevaa tekemistä. 

 

Ilmiön vähäinen tunnettuus ja siihen liittyvän tiedon puute ovat suurin este kiertotalouteen 

siirtymiselle. Kiertotaloutta ilmiönä ei tunneta, se sekoitetaan usein kierrätykseen, eikä sitä 

osata ajatella liiketoimintana. Kiertotalous nähdään tutkimukseen osallistuneiden pk-yritys-

ten silmissä usein muiden toimialojen toimenpiteinä, joka ei omaa yritystä tai toimialaa 

ainakaan vielä koske. Kiertotalouden, kestävän kehityksen ja ekologisuuden oletetaan 

olevan kallista ja pienentävän voittoa; liiketoimintamallien ei nähdä säästävän materiaali-

kustannuksia tai kasvattavan voittoa. Kuitenkin haastatellut yritykset haluavat olla mukana 

kiertotaloudessa ja toimia sen puitteissa, mutta samaan aikaan ei nähdä sitä, että yritykset 

voisivat itse olla siinä edelläkävijöitä. Yksi haastateltavista näki, että yritys voisi toimia esi-

merkkinä kaikissa kiertotalouden liiketoimintamalleissa. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten tieto ja valmiudet kiertotalouteen eivät paljon eron-

neet toisistaan. Organisaatioltaan isommissa ja pidempään toimineissa yrityksissä ilmiö 

tunnettiin paremmin kuin pienimmissä ja vähemmän aikaa toimineissa yrityksissä, mutta 

koska otanta on pieni, on yrityksen koon ja toimintavuosien yhteys heikko ilmiön tunnetta-

vuuteen, joten siitä ei voi vetää johtopäätöksiä, että isommissa ja pidempään toimineissa 

yrityksissä ilmiö tunnettaisiin paremmin. 

 

Tutkimuksen perusteella tuli ilmi, että pk-yrityksillä ei ole resursseja toimenpiteiden suun-

nitteluun ja toteutukseen. Yleisesti pk-yrityksillä ei ole aikaa eikä resursseja tutustua 

kiertotalouteen, kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. 

Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit tulisi esittää niin selkeästi, että myös pk-yritykset voi-

sivat helposti ja vaivattomasti arvioida kiertotalouden liiketoimintamallien tuomia 

mahdollisuuksia oman yrityksen toiminnassa: millä toimenpiteillä saa kilpailuetua, millä voi 

vähentää kustannuksia ja parantaa tulosta sekä tutkia ja analysoida millä toimenpiteillä he 

voisivat kehittää kiertotalousosaamistaan ja yrityksen toimintaa kiertotaloudessa sekä mitä 

toimenpiteitä se yritykseltä vaatii. 

 

Kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymiseen tulisi lisätä kannusteita. Useimmat yrityk-

set eivät tee muutosta automaattisesti, vaan niitä tulee ohjata, rohkaista sekä tukea 

kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöönottoon. Ohjausta kiertotalouteen siirtymiseen 
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voisi tehdä esimerkiksi tiedottamalla kiertotaloudesta yleisellä tasolla enemmän kansanta-

juisesti erilaisin markkinointitoimenpitein sekä kiertotalouden tavoitteiden ja 

liiketoimintamallien esittely selkeänä, helposti luettavana kokonaisuutena. Kiertotalous ja 

sen liiketoimintamallit tulisi markkinoida paremmin ja konkreettisemmin, jotta yritykset ym-

märtävät, että se voi olla osana yrityksen toimintaa toimialasta huolimatta. 

 

Liiketoimintamallin muutoksen suurimpia haasteita ovat muutoksen kalleus, resurssien 

hallinta ja tiedon puute. Toisaalta liiketoimintamallin muuttaminen vaatii jatkuvan kehittä-

misen kulttuuria, joka voi aiheuttaa ongelmia pk-yrityksille, joilla ei ole välttämättä 

tarvittavia resursseja. Yritykset voivat siirtyä kiertotalouden liiketoimintamalleihin Lubinin ja 

Estyn (2010) mukaan vaiheittain. Riippuen yrityksen liiketoimintamallista ja tarjoamasta, 

voi liiketoiminnan muutos olla myös hyvin pientä eikä varsinaista liiketoimintamallia muu-

teta. Esimerkiksi, kun kestävä tuote tuotetaan vähemmän ympäristöä rasittavin 

menetelmin lisäten tuotantoon uusiutuvuuden sekä resurssitehokkuuden ja kierrätettävyy-

den elementtejä, pakkaus-, logistiikka- sekä tuotantotavat huomioon ottaen, toimii yritys 

merkittävästi jo kiertotaloudessa ilman tuote palveluna liiketoimintamalliin siirtymistä. 

 

Yritysten kiertotalouteen siirtyminen edellyttää muutoksia myös yritysten toimintaympäris-

tössä sekä kysynnän että tarjonnan näkökulmasta. Kiertotalouteen siirtymisen 

vauhdittamiseen tarvitaan monia tukitoimia, kuten esimerkiksi oikein kohdennettuja poli-

tiikkatoimia, arvomaailman muutosta koko yhteiskunnassa sekä tukea kiertotalouteen 

siirtymisessä. Sekä Suomessa että Euroopan Unionissa kiertotalouden tavoitteita pitäisi 

pystyä siirtämään yritysten tavoitteiksi. Haastatellut yritykset toivoivat myös valtiohallinnon 

osallistumista kiertotalouden kannustamiseen sekä omissa toimissaan, lähinnä hankin-

noissa, että kiertotalouteen tukemisessa ja kannustamisessa erilaisin keinoin. 

Kiertotalouteen siirtymistä voisi helpottaa verotuksen avulla, esimerkiksi tarjoamalla vero-

helpotuksia kiertotalouteen siirtymisen investointeihin. Kierrätysmateriaaleista 

valmistettuja tuotteita voisi verottaa eri tavalla tai tarjottaisi verohelpotuksia tai muita vas-

taavia tukia, jotka kannustaisivat lisäämään yhteishankkeita yli teollisuudenrajojen. 

 

Kiertotalouden sertifikaatti Cradle to Cradle voisi olla kiinnostavampi yritysten keskuu-

dessa, jos se olisi brändätty oikein. Kansainvälisyys nähdään lisäarvon tuottajana, mutta 

tällä hetkellä sertifikaatti ei sellaisenaan kiinnostanut. Yleisesti sertifikaatit ovat monimut-

kaisia, kalliita ja niitä on liikaa. Siirtyminen kiertotalouteen tulee tehdä kuluttajalle helpoksi; 

valmistajan tulee huolehtia tuotteen helposta kierrättämisestä, uudelleenkäytöstä, kunnos-

tuksesta ja korjauksesta. Toisaalta kun yksittäisen kuluttajan on haasteellista tehdä 

kestävän kehityksen mukaisia valintoja ilman oikeanlaista ja helppoa tietoa tuotteista, oi-

keanlaisella, houkuttelevalla kiertotalousertifikaatilla valmistaja pystyisi ilmaisemaan sen, 
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että tuotteet tuotetaan, kierrätetään ja uudistetaan kestävällä tavalla, ja että ne sisältävät 

sekä kierrätysmateriaaleja että materiaaleja uusiutuvista lähteistä. 

 

Tutkimuksessa tulleita tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia pk-yrityksiä. 

Jotta niitä voisi yleistää, tulisi tutkia lisää tuotteita valmistavien ja muiden pk-yritysten val-

miuksia siirtyä kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Lisäksi voisi tutkia kuluttajien 

asenteita kiertotaloutta ja kiertotaloutta toteuttavia tuotteita ja yrityksiä kohtaan. Tutkimuk-

sen kohderyhmänä oli Suomessa kalusteita valmistavat pk-yritykset. Tämä tutkimus sulki 

ulkopuolelleen ison joukon suomalaisia tuotteita valmistavia yrityksiä, sillä monet Suo-

messa suunnitellut tuotteet valmistetaan ulkomailla. Olisiko tutkimuksen tulokset olleet 

samankaltaisia, jos tutkimuksen kohderyhmäksi olisi valittu suomalaiset yritykset, joiden 

suunnittelu on Suomessa, mutta tuotanto ulkomailla? Olisi mielenkiintoista nähdä minkä-

laisia arvoja yritysten liiketoiminnasta ja valmiuksista kiertotalouteen olisi siinä 

tapauksessa tullut esiin. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei käsitelty kuluttajien suhtatumista kiertotalouden erilaisiin liiketoi-

mintamalleihin, mutta kuten Saarelainen mainitsee kirjassaan Kohti menestyvää 

liiketoimintamallia (2013), ”Liiketoiminta säilyy terveellä pohjalla, kun se suunnitellaan asi-

akkaita varten. Vain asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja odotusten palveleminen luo 

kestävän perustan liiketoiminnalle” – on kiertotalouden edistämiseen tehtävät toiminnot 

myös pohdittava asiakkaan kannalta. Kuinka houkuttelevia ne ovat asiakkaiden keskuu-

dessa? Mitä arvoa ne tuovat? Minkälaisiin tuotteisiin tai palveluihin kuluttajat ovat 

kiinnostuneita sitoutumaan? Palveluiden pitäisi tuottaa asiakkaalle enemmän arvoa kuin 

tuotteen ostamisesta saatava arvo. Arvo voi muodostua esimerkiksi joustavuudesta, pa-

remmasta laadusta, helppoudesta sekä kokemuksellisuudesta. Mitä kuluttajien arjessa 

pitäisi muuttua, että palveluiden ostaminen tulisi houkuttelevammaksi kuin tuotteiden osta-

minen? 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää kiertotalouteen siirtymisen palveluiden 

suunnitteluun ja markkinointiin; kuinka ja miten yrityksiä voisi lähteä ohjaamaan kiertota-

louden pariin; mikä on se tieto ja osaaminen ilmiön parissa ja millaisia asioita yrityksen 

tekevät jo kiertotalouden puitteissa, jotta pk-yritykset pystyvät siirtymään kiertotalouden 

pariin. Tutkimus myös auttaa ymmärtämään, että vaikka kiertotaloudesta puhutaan jo pal-

jon ja se on esillä eri medioissa, ei tietoisuus ilmiöstä tai sen ymmärtäminen ole niin 

selvää. Kiertotalouden tunnettuuteen täytyy tehdä vielä paljon töitä, jotta mikä tahansa yri-

tys voisi suunnitella toimivansa kiertotalouden puitteissa. Tutkimuksen tuloksia voi myös 

hyödyntää ymmärrykseen siitä, missä vaiheessa suomalaiset pk-yritykset ovat valmiu-

dessa kiertotalouteen liittyvissä asioissa, mitä käyttöönoton haasteita kiertotalouteen 
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siirtymiseen kohdataan, mitkä ovat ne merkittävät asiat/tekijät, joiden myötä yritykset ovat 

valmiita siirtymään kiertotalouden liiketoimintamalliin.  

 

Kiertotalous aiheena on hyvin ajankohtainen. Keskustelu ympäristöstä ja ilmastosta sekä 

maapallon resursseista jatkuu vilkkaana; kiertotaloudelle ja sen liiketoimintamalleille tulee 

olemaan tarvetta ja kysyntää tulvaisuudessa ja niihin panostus tulee kasvamaan. Nyt on 

oikea aika perehtyä kiertotalouden liiketoimintamallien tuomiin mahdollisuuksiin ja löytää 

niiden oleellisimmat mallit ja tavat oman yrityksen toimintaan sekä kehittää palveluita kier-

totalouteen siirtymiseen. 

 

Työn aiheen ajankohtaisuudesta kertoo myös se, että opinnäytetyön prosessin aikana 

useat yritykset ovat markkinoineet erilaisia kiertotalouden liiketoimintoja; Finnish Design 

Shop on lanseerannut käytettyjen design-huonekalujen myyntipaikan Franckly-palvelun, 

Arabia/Iittala ostaa asiakkaaltaan takaisin käytettyjä astioita ja myy niitä edelleen, Ikea 

suunnittelee kalusteiden vuokrauspalvelua ja Reima alkaa testaamaan palvelua, missä 

asiakkaat saavat lastenvaatteita käyttöön kuukausimaksua vastaan. Muutos kohti kiertota-

loutta on hyvässä vauhdissa. 
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimuskysymykset  

1. Yritys ja perustamisvuosi: 
2. Aseman yrityksessä: 
3. Myytävät tuotteet: 
4. Tuotteiden valmistusmaa: 
5. Asiakaskunta: yksityiset kuluttajat ja/tai yritysasiakkaat 
 

6. Myyttekö asiakkaillenne fyysisiä tuotteita? 
• Myyttekö tuotteita perinteisesti vai myyttekö asiakkaille käyttöoikeutta tuot-

teisiin esim. vuokraus ja leasing? 
• Vai keskityttekö asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen, jolloin ette ole si-

toutuneita tiettyyn fyysiseen tuotteeseen, esim. asiakas maksaa 
käytön/palvelun mukaan? 

7. Myyttekö/tarjoatteko asiakkaille fyysisien tuotteiden lisäksi palveluita, esim.: 
• Asennuspalvelu, huoltopalvelu, jos niin mitä 
• Lisätuotteet, jos niin mitä 
• Kierrätysmahdollisuus 

8. Oletteko lisänneet/harkinneet lisäävänne palveluita fyysisten tuotteiden ympärille? 
9. Mikä on teidän tuotteiden elinkaari? 
10. Tarjoatteko yrityksenne käytetyille tuotteille uudelleenmyyntikanavan? 

• Miten tämä hoidettu ja miten tähän päädytty?  
11. Onko asiakkaallenne tärkeää fyysisen tuotteen omistajuus? 
12. Kertoisitteko vielä, mitkä ovat yrityksenne arvot, mitkä ovat toiminnan peruspilarit 

 
 
13. Tarjoatteko asiakkaille koulutusta tuotteen oikeaan ja kestävään käyttöön tai pyrit-

tekö lisäämään muilla tavoin asiakkaiden tietoisuutta kestävästä kuluttamisesta? 
14. Kun tuotteenne on tullut käyttöikänsä päähän, onko sitä mahdollista purkaa osiin? 

Voiko käytettyjä materiaaleja käyttää uuden tuotteet tai jonkin toisen tuotteen teke-
miseen? Olisiko teoriassa mahdollista? 

15. Miten olette ottaneet ympäristönäkökulmat huomioon tuotteiden ja palveluiden 
suunnittelussa? 

16. Oletteko selvittäneet tuotteiden valmistuksessa aiheutuvat ympäristökuormitukset? 
17. Onko tuotteidenne valmistuksessa käytetty kierrätysmateriaaleja, kestävän kehi-

tyksen sertifioituja, vai tehdäänkö kaikki neitseellisestä materiaaleista? 
18. Millaisia toimenpiteitä olette kuljetuksista aiheutuvien ympäristövaikutuksien pie-

nentämiseksi? 
19. Onko tuotteillanne ympäristösertifikaatteja? Jos on, niin mitä? 
20. Hyödynnättekö valmistuksessa syntyvät hukkaan menevät materiaali- ja energia-

virrat? 
21. Miten hyödynnätte valmistuksessa syntyvät hukkaan menevät materiaali- ja ener-

giavirrat? 
22. Onko teillä yhteistyötä/symbioosi jonkin toisen/toisten yritysten kanssa? 

• Teollinen symbioosi on materiaalin arvon laajentamisen tavoin liiketoiminta-
malli, jonka idea syntyy suljettujen ketjujen ympärille. Symbioosissa 
keskitytään kierrättämisen ohella muuttamaan jonkin prosessin jätevirtaa 
toisen prosessin raaka-aineeksi ja lähellä olevaa liiketoimintaa hyödynne-
tään raaka-aineen saamisessa. Näin yritysten välille syntyy siteitä, jotka 
sulkevat materiaali- ja energiavirran ketjun.  

23. Hyödynnättekö tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa kestävyysnäkökulmia? 
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24. Onko kiertotalous tuttu terminä? 
• Kiertotalous terminä ymmärretään vähän eri tavalla… selittäisitkö lyhyesti 

kuinka ymmärrät sen. 
25. Mistä olette kuulleet tai saaneet tietoa kiertotaloudesta? 
26. Onko kiertotalouden eri liiketoimintamallit tuttuja? 

• Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyt-
tötarkoituksessa mahdollisimman pitkään ja useita käyttökertoja muun 
muassa korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden os-
tamisen ja valmistamisen tarve vähenee. 

• Tuote palveluna: Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä 
ja välttyy ostamisen riskeiltä, Omistajuuden kokonaiskustannukset säilyvät 
palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esimerkiksi liisaus- tai vuokrasopimuk-
sesta. 

• Jakamisalustat: Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurs-
sien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä muun 
muassa vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 

• Uusiutuvuus: Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, 
kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä ekosuunnittelun periaatteita. 
Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla. 

• Resurssitehokkuus ja kierrätys: Teknologinen kehitys mahdollistaa re-
surssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä 
tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uu-
siotuotteisiin ja -materiaaleihin. 

27. Mitä kiertotalouden liiketoimintamallehin liittyvä tekemistä/valintoja tms. näette, 
että yrityksenne toteuttaa jo nyt? 

28. Löytyykö kiertotalouden liiketoimintamallista sopiva toimintamalli yrityksellenne? 
29. Uskotteko kiertotalouden liiketoimintamallien olevan tärkeitä? Kuinka tärkeinä nä-

ette kiertotalouden? Tulevaisuudessa? 
30. Onko yrityksenne harkinnut siirtyvän kiertotalouden liiketoimintamalleihin? 
31. Onko yritys uudistanut liiketoimintamalliaan perustamisen jälkeen? 
32. Milloin olette viimeksi uudistaneet/muuttaneet liiketoimintamallia? 

• Mistä idea/ajatus lähti 
33. Minkä luulet olevan esteet kiertotalouteen siirtymiseen? 
34. Miten näitä esteitä voisi madaltaa? 
35. Mikä/mitkä olisivat ne kannusteet jotka saisivat yrityksenne siirtymään kiertotalou-

den liiketoimintamalleihin? 
 

36. Oletteko tietoisia CradleToCradle -sertifikaatista? 
• Cradle to Cradle on kiertotalouteen ohjaava sertifiointiprosessi kuluttaja-

tuotteille. Se kannustaa jatkuvaan tuotekehitystyöhön ja siinä tarkastellaan 
tuotetta viiden eri kategorian kautta: 

1. Materiaalien puhtaus (terveys) 
2. Materiaalien uudelleenkäyttö 
3. Uusiutuva energia ja hiilijalanjälki, 
4. Vesitalous sekä  
5. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 

• Cradle to Cradle sertifikaatti on kolmannen osapuolen sertifiointimalli tuot-
teiden ympäristövaikutuksien arvioimista varten, kiertotalouden periaatteille 
pohjautuva kansainvälinen Cradle to Cradle Certified™ -sertifiointiprosessi 
on systemaattinen kehittämisprosessi edelläkävijäyrityksille. 

• Prosessin lopussa hakea arvostettua ja kansainvälisesti tunnettua Cradle 
to Cradle Certified™  -merkkiä tuotteelle. 

• Sertifiointiprosessi ohjaa suunnittelijoita ja valmistajia jatkuvan kehittämisen 
prosessin läpi viiden eri laatukategorian näkökulmasta. 

. 
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Liite 2. Avustettu kysymys kiertotalouden liiketoimintamalleihin  
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