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This master thesis examines the possibility of implementing a national industrial symbiosis 

programme in Finland. Industrial symbiosis is a close cooperation between companies in 

which the actors make use of each other's wastes and by-products as raw materials for pro-

cesses. Symbiosis programme aims to promote industrial symbiosis by identifying possible 

synergies. In the United Kingdom (UK), a national level programme NISP (National Industri-

al Symbiosis Programme) has been successfully implemented. This thesis studies whether it 

would be possible to implement a similar program in Finland. The implementation of the pro-

gram in Finland is evaluated by analyzing and comparing Finnish and British business envi-

ronments using PESTEL and diamond models. The goal is to identify factors that promote or 

hinder the implementation of the programme in Finland.  

  

Based on this study, it can be said that implementing the programme in Finland is possible. 

The programme can be carried out in almost the same principles as in the UK, but some char-

acteristics of the Finnish business environment, such as the high level of technological know-

how, should especially be taken as an advantage.  On the other hand, there are features, such 

as low level domestic demand, which may prevent the implementation of the program unless 

they are given special attention. 
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1 JOHDANTO  

Tässä diplomityössä tarkastellaan teollisen symbioosin edistämiseen tarkoitettua kansallista 

ohjelmaa kansainvälisestä näkökulmasta vertailemalla ohjelman toteuttamista Britanniassa
1
 ja 

Suomessa. Tavoitteena on tutkia Britanniassa toteutetun kansallisen symbioosiohjelman (Na-

tional Industrial Symbiosis Programme NISP) mukaisen ohjelman toteuttamisen mahdolli-

suuksia Suomessa vertailemalla suomalaista ja brittiläistä liiketoimintaympäristöä. 

 Työn tausta 1.1

Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden merkitys yhteiskunnassa ja yritysten toiminnassa on 

noussut entistä tärkeämmäksi aiheeksi akateemisessa tutkimuksessa ja yhteiskunnassa yleises-

ti. Taloudellisten ja ilmastokysymysten lisäksi luonnonvarojen riittävyys on maailmanlaajui-

nen huolenaihe. Yritysten toiminnan kannalta on keskeistä tehostaa prosesseja ja vähentää 

niin energian, raaka-aineiden kuin osaamisen turhaa käyttöä. (Arponen 2013a) Tämä onnistuu 

parhaiten tiivistämällä yhteistyötä muiden yritysten kanssa.  

 

Perinteiset yhteistyön muodot eivät kuitenkaan enää riitä kiristyvien ympäristö- ja tehokkuus-

vaatimusten edessä. Eräs aiempaa tiiviimpi yhteistyömuoto resurssitehokkuuden parantami-

seksi ja energian käytön vähentämiseksi on teollinen symbioosi. Teollinen symbioosi tarkoit-

taa yritysten välistä vaihdantaa, jossa jätteitä, sivutuotteita, materiaaleja ja energiaa jaetaan 

samalla tavoin kuin luonnollisissa ekosysteemeissä kaikkien osapuolien hyödyksi ja kilpai-

luedun saavuttamiseksi (Lifset & Graedel 2002, 4; Chertow 2004, 407). Samalla pyritään 

energian ja resurssien suljettuun kiertoon luonnollisten ekosysteemien tavoin (Motiva 2013). 

Teollinen symbioosin avulla voidaan myös kehittää uutta liiketoimintaa (Ämmälahti 2013). 

 

Teollisen symbioosin kaltaisen, erittäin tiiviin yhteistyön tavoittelussa ei itsekseen syntyvä, 

suunnittelematon yhteistyö välttämättä johda tehokkaimpaan mahdolliseen lopputulokseen. 

Itsekseen kehittyvän yhteistyön rinnalle on muodostunut ajatus ohjatusta, järjestelmällisesti 

organisoidusta yhteistyöstä (Arponen 2013a). Eräs keino toteuttaa ohjattua yhteistyötä on te-

ollisen symbioosin ohjelma, jonka tavoitteena on tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia ja siten 

                                                 

1
 Työssä käytetään termiä kielitoimiston suosituksen mukaisesti sanaa ”Britannia” tarkoittamaan Yhdistyneitä 

Kuningaskuntia (United Kingdom UK), johon kuuluvat Iso-Britannia (Englanti, Skotlanti, Wales) ja Pohjois-

Irlanti (Paikkala 1997; Kotimaisten kielten keskus [Kotus] 2013). 
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edistää resurssien jakamista ja tehokkaampaa käyttöä. Symbioosiohjelma on yksi keino vasta-

ta jatkuvaan kulutuksen kasvuun ja lisääntyviin ympäristöongelmiin. Teollinen symbioosi voi 

lisäksi kehittyä myös itsekseen. 

 

Yksi esimerkki menestyneestä teollisen symbioosin ohjelmasta on Britanniassa toteutettu 

maailman ensimmäinen kansallisen tason teollisen symbioosin ohjelma NISP (National In-

dustrial Symbiosis Programme). Ohjelma on toiminut kansallisesti vuodesta 2005 saakka 

(Laybourn & Morrissey 2009; NISP Network 2013) ja sen tavoitteena on edistää teollisen 

symbioosin syntymistä tunnistamalla alueellisia yhteistyön mahdollisuuksia (Laybourn & 

Clark 2004, 5). Ohjelman avulla on saavutettu muun muassa koulutukseen, ympäristöön, lii-

ketoimintaan ja sosiaalisiin tekijöihin liittyviä hyötyjä. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana 

yli 15 000 yritystä. (ibid., 7; Laybourn 2013, 11 & 21) 

 

Suoraan NISP mallin mukaisesti toteutettavia ohjelmia on ympäri maailmaa: esimerkiksi Ete-

lä-Afrikassa, Romaniassa ja Kiinassa projektit ovat valmiita, Chilessä, Brasiliassa ja Unkaris-

sa projektit ovat käynnissä ja Alankomaissa ja Tanskassa toteutus on vireillä (Laybourn 2013, 

32). Lisäksi muun muassa Puerto Ricossa, New Jerseyssä ja Vancouverissa on toteutettu toi-

mialatason ohjelmia. Kansainvälisesti tärkeimpiä teollisen symbioosin alueita (industrial 

symbiosis hot spots) ovat Australia, Kiina, Etelä-Korea ja Pohjois-Amerikka. (Laybourn & 

Clark 2004, 30–35; Lombardi & Laybourn 2006, 25) Suomessa Motiva toteuttaa parhaillaan 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra:n, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n ja Ympäris-

töministeriö YM:n tilaamaa esiselvitystä teollisen symbioosin kansallisesta ohjelmasta Suo-

messa (Kinnunen 2013, 9). 

 

Kansallisilla liiketoimintaympäristöillä on tiettyjä erityispiirteitä (muun muassa poliittiset 

tahot, instituutiot ja kulttuuri), jotka vaikuttavat siihen kuinka yritykset toimivat; yritykset 

heijastavat toiminnassaan liiketoimintaympäristönsä ominaisuuksia (Quintanilla 2000, 2). 

Nämä erityispiirteet vaikuttavat myös teolliseen symbioosiin (ks. mm. Mirata 2004; Baas & 

Boons 2006; Costa et al. 2010) ja siten myös kansallisen symbioosiohjelman toteuttamiseen. 

Sen vuoksi tässä työssä teollisen symbioosin kansallisen ohjelman toteuttamista tarkastellaan 

Suomen liiketoimintaympäristön erityispiirteiden pohjalta vertaamalla niitä Britannian liike-

toimintaympäristön erityispiirteisiin ja NISP-ohjelman toteutukseen. 
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Teollista symbioosia voidaan pitää erittäin kehittyneenä liiketoimintaverkostona, minkä vuok-

si työssä tarkastellaan lyhyesti myös liiketoimintasuhteita ja -verkostoja. Sekä liiketoiminta-

verkostot että teollinen symbioosi aiheuttavat yrityksille hyötyjä ja riskejä. 

 

Tämä tutkielma linkittyy myös Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston, Jyväskylän yliopiston 

ja Tekniikan edistämiskeskus Tekesin DemaNET -projektiin, joka tutkii teollisuuden uusia 

verkostomaisia toimintamalleja materiaalitehokkuuden ja arvopohjaisen kilpailukyvyn edistä-

jinä. 

 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 1.2

Työn tavoitteena on tutkia millaisia NISPin kaltaisen teollisen symbioosin ohjelman toteutta-

mista edistäviä tai estäviä tekijöitä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä on. Tarkoituksena 

on selvittää kuinka suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteet vaikuttavat teollisen 

symbioosin ohjelman toteuttamiseen sekä millaisia hyötyjä ja riskejä ohjelma tarjoaisi suoma-

laisille yrityksille. Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymykset ja niiden sisältö. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee kuinka kansallisten liiketoimintaympäristöjen eri-

tyispiirteet vaikuttavat teolliseen symbioosiin. Ennen kuin voidaan tutkia symbioosiohjelman 

toteuttamisen edellytyksiä ja esteitä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä, on tiedettävä 

kuinka liiketoimintaympäristöjen erityispiirteet vaikuttavat teolliseen symbioosiin. Tavoittee-

na on kuvata tiivistetyssä muodossa kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteiden 

vaikutusta teolliseen symbioosiin. 

 

Toinen tutkimuskysymys tarkastelee millaisia vaikutuksia (hyötyjä ja riskejä) kansallisella te-

ollisen symbioosin ohjelmalla (NISP) on mukana oleviin yrityksiin. NISPin hyötyjä ja riskejä 

osallistuville yrityksille tarkastellaan tapaustutkimuksen keinoin. 

 

Kolmas tutkimuskysymys tutkii millaisia kansallisen symbioosiohjelman toteuttamista edistä-

viä ja estäviä erityispiirteitä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä on ja kuinka ne vaikut-

tavat ohjelman toteuttamiseen. Suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteet tunniste-

taan vertaamalla suomalaista ja brittiläistä liiketoimintaympäristöä PESTEL- ja timanttimalli-

en avulla. 

 



14 

 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä pohditaan verkostoteorioiden, teollisen symbioosin sekä 

NISP-ohjelman hyötyjen ja riskien pohjalta millaisia hyötyjä ja riskejä kansallinen teollisen 

symbioosin ohjelma toisi suomalaisille yrityksille. 

 

 

 Rajaukset 1.3

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan teollista symbioosia ja tiettyä teollisen symbioosin oh-

jelman toteuttamistapaa (NISP-ohjelma), vaikka teollista symbioosia ja yritysten välistä yh-

teistyötä voitaisiin toteuttaa muillakin tavoilla. Teollisen symbioosin lähellä olevia käsitteitä, 

kuten ekoteollisia puistoja ja ekoteollisia verkostoja, ei käsitellä. Teollisen symbioosin hyöty-

jen ja haittojen tarkastelussa kuvataan sen vaikutuksia mukana oleviin yrityksiin, ei paikallisia 

tai alueellisia vaikutuksia, eikä myöskään teollisen symbioosin vaikutusta muihin sidosryh-

miin. 

 

Liiketoimintaympäristöjen tarkastelu tehdään PESTEL- ja timanttimallien avulla. Valitut mal-

lit ovat vain yksi tapa analysoida liiketoimintaympäristöä; ne antavat tietyn näkökulman eikä 

niiden perusteella tehty analyysi kata kaikkia liiketoimintaympäristön piirteitä. Valitut mallit 

kuitenkin kuvaavat liiketoimintaympäristön suuria linjoja, jolloin niiden avulla voidaan saada 

yleiskuva ohjelman toteuttamisesta. Mallien valintaa perustellaan tarkemmin luvussa 3.  

Symbioosiohjelman toteuttamista tarkastellaan suomalaisen liiketoimintaympäristön erityis-

piirteiden pohjalta. Erityispiirteet on tunnistettu tutkimalla suomalaisen ja brittiläisen liike-

Tutkimuskysymykset 

1. Kuinka kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteet vaikuttavat teolliseen 

symbioosiin? 

2. Millaisia vaikutuksia kansallisella teollisen symbioosin ohjelmalla on mukana oleviin 

yrityksiin? 

3. Millaisia kansallisen teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista edistäviä ja estäviä 

erityispiirteitä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä on? 

4. Mitä hyötyjä ja riskejä kansallinen teollisen symbioosin ohjelma toisi toteutuessaan 

suomalaiselle yrityksille? 
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toimintaympäristön eroja. Tarkastelussa ei huomioida liiketoimintaympäristöjen yhtäläisyyk-

siä.  

 Tutkimusmenetelmät - kirjallisuuskatsaus ja tapaustutkimus 1.4

Tässä luvussa tarkastellaan tapaustutkimusta, joka on työn pääasiallinen tutkimusmenetelmä. 

Lisäksi teorian rakentamisessa ja tapaustutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä on käytetty 

kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaus tutkii tutkimusta eli kokoaa yhteen aiempia tutki-

mustuloksia, joiden pohjalta voidaan tehdä uusia päätelmiä (Salminen 2011, 5 & 9).  

 

Tapaustutkimuksella tarkoitetaan perusteellista analyysiä yksittäisestä tapauksesta tai ilmiöstä 

(Becker 1970, 75; Fidel 1984, 274). Sen avulla pyritään yksityiskohtaiseen tietoon ja tutki-

muskohteen ominaisuuksien tarkkaan kuvailuun (Anttila 1996, 250; Hirsjärvi et al. 2004, 

125126). Samalla huomioidaan myös konteksti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 

43) eli ilmiötä tarkastellaan siinä ympäristössä, jossa se esiintyy (Zainal 2007, 3).  

 

Tapaustutkimuksessa ilmiöitä pyritään selittämään, tutkimaan ja kuvaamaan pääasiassa ”mi-

ten” ja ”miksi” kysymysten avulla (Yin 1994, 513, ks. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2009, 43). Tapaustutkimus ei vaadi tietyn tiedonkeruumenetelmän käyttöä (Yin 1981, 59), 

vaan erilaisia aineistoja ja aineistonhankintamenetelmiä voidaan käyttää rinnakkain (Eriksson 

& Koistinen 2005, 2728). Käytettävät aineistot sekä aineistonhankinta- ja tutkimusmenetel-

mät voivat olla sekä kvalitatiivisia (laadullisia) että kvantitatiivisia (määrällisiä) (Yin 1981, 

58; Eriksson & Koistinen 2005, 2728; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 43). Tässä 

työssä tapaustutkimus on laadullista ja se perustuu pääasiassa laadulliseen aineistoon. 

 

Yin (1984) jakaa tapaustutkimukset kokeellisiin (exploratory), kuvaileviin (descriptive) ja 

selittäviin (explanatory), McDonough & McDonough (1997) taas tulkitseviin (interpretive) ja 

arvioiviin (evaluative) tutkimuksiin (ks. Zainal 2007, 3). Usein tapaustutkimustutkimukset 

sisältävät ominaisuuksia näistä kaikista tyypeistä (ibid., 3). Tässä työssä tapaustutkimus on 

kuvailevaa: NISP toimintaa pyritään selittämään lähinnä ”miten” kysymyksen avulla.  

 

Tutkimuskysymyksestä riippuen tarkasteltavia tapauksia voi olla yksi tai useampia (ibid., 1–

2). Tapaus valitaan sen erityisyyden, ainutlaatuisuuden tai teoreettisen mielenkiintoisuuden 

vuoksi (Patton 1990; Eriksson & Koistinen 2005, 23). Tapaus voidaan valita etukäteen tai 
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tutkimusprosessin kuluessa, tietoisesti vastaamaan tutkimuskysymyksiin tai sattumanvaraises-

ti, jolloin vältetään ennakkoasenteiden aiheuttamat vääristymät (Eriksson & Koistinen 2005, 

23–25; Flyvbjerg 2006, 230). Tapauksen valintaan voi lisäksi vaikuttaa esimerkiksi aineiston 

saatavuus (Eriksson & Koistinen 2005, 23–25). Tässä työssä tarkasteltavaksi valittu NISP-

ohjelma on tunnetuin ja laajin kansallisen tason teollisen symbioosin ohjelma ja siten sen tar-

kastelu vastaa parhaiten asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Tapaustutkimuksen, kuten muunkin tieteellisen tutkimuksen, on oltava validi (pätevä) ja reli-

aabeli (luotettava) (Hiltunen 2009, 2). Validiteetti kertoo, kuinka hyvin on onnistuttu tutki-

maan sitä mitä haluttiin tutkia (Fidel 1984, 276). Laadullisen tutkimuksen validiteetti arvioi 

onko tutkimus huolellisesti ja perusteellisesti tehty ja ovatko päätelmät linjassa aineiston 

kanssa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25). Tapaustutkimuksen validiteettia ei 

voida arvioida perinteisin keinoin, sillä tapaustutkimus nojaa usein subjektiiviseen havain-

nointiin ja ymmärrykseen. Reliabiliteetti ilmaisee tulosten luotettavuuden eli kuinka hyvin 

samoissa olosuhteissa samoilla menetelmillä saataisiin samoja tuloksia. Tapaustutkimuksen 

reliabiliteettia on hankala tarkastella, sillä tutkittavia ilmiöitä ei ole mahdollista toistaa reliabi-

liteetin vaatimalla tavalla. (Fidel 1984, 276) Toinen tutkija saattaa tehdä samoista aineistoista 

erilaisin painotuksin korostuneita päätelmiä. Reliabiliteettia ja validiteettia voidaan parantaa 

kriittisellä ja arvioivalla tutkimusotteella sekä päätelmien huolellisella perustelemisella ja to-

disteiden dokumentoinnilla. Laadulliset tutkimustulokset ovat myös aikaan, paikkaan ja tutki-

jaan sidoksissa olevia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 27–28) 

 

Tapaustutkimuksen keskeisimpiä ongelmia on tulosten yleistettävyyden heikkous. Yleistämi-

nen yhden tai muutaman tapauksen pohjalta ei ole luotettavaa; ei ole mahdollista määrittää, 

mitkä yksittäistapauksessa ilmenneet asiat ovat yleisesti päteviä ja mitkä ainutlaatuisia. (Fidel 

1984, 275) Vaikka yleistyksiä ei pystyttäisikään tekemään, voidaan tuloksia silti arvioida laa-

jemmin: voiko tapauksesta oppia jotain? (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 43). 

Yleistettävyyttä voidaan parantaa tapauksen tarkalla valinnalla (Flyvbjerg 2006, 229), tarkas-

telemalla useita samankaltaisia tapauksia (Zainal 2007, 12) sekä kehittämällä tutkimusase-

telmia, yhdistelemällä tutkimusmetodeja tai -aineistoja ja toistamalla tutkimus (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 27–28).  
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 Työn rakenne  1.5

Teoriaosuus muodostuu luvuista 2–4 ja se tukee empiiristä tarkastelua. Empiirinen osuus (lu-

vut 5 ja 6) pyrkii sitomaan teorian käytäntöön. 

 

Luvussa 1 on käsitelty työn taustaa, esitelty tavoitteet ja tutkimuskysymykset sekä tutkimus-

menetelmät ja työn rajaukset. 

 

Luvussa 2 käsitellään liiketoimintasuhteita ja niiden kehittymistä liiketoimintaverkostoksi. 

 

Luvussa 3 käsitellään kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteitä, niiden tunnista-

miseen olevia keinoja sekä esitellään PESTEL- ja timanttimallit. 

 

Luvussa 4 tarkastellaan teollisen ekologian ja teollisen symbioosin käsitteitä. Lisäksi käsitel-

lään teollisen symbioosin hyötyjä ja riskejä yrityksille sekä kansallisen liiketoimintaympäris-

tön erityispiirteiden vaikutusta teolliseen symbioosiin PESTEL- ja timanttimallien mukaisilla 

osa-alueilla. 

 

Luvussa 5 käsitellään tapaustutkimuksena Britannian NISP-ohjelmaa, sen toteutusta, ilmen-

neitä hyötyjä ja riskejä. Brittiläisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä tarkastellaan PES-

TEL- ja timanttimallien avulla. 

 

Luvussa 6 tarkastellaan suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä ja eroja brittiläi-

seen liiketoimintaympäristöön sekä erityispiirteiden vaikutusta kansallisen teollisen symbioo-

sin ohjelman toteuttamisen mahdollisuuksiin. Lisäksi pohditaan symbioosiohjelman hyötyjä 

ja riskejä suomalaisille yrityksille.  

 

Luvussa 7 annetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin, tehdään johtopäätökset ja arvioidaan 

tuloksia. Lisäksi pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

Luku 8 on yhteenveto, joka on kokoava esitys työstä.  
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2 LIIKETOIMINTAVERKOSTOT 

Teollinen symbioosi on pitkälle vietyä, tiivistä yritysten välistä verkostoyhteistyötä. Ennen 

kuin voidaan käsitellä liiketoimintaverkostojen kehittymistä teolliseksi symbioosiksi, on tar-

kasteltava liiketoimintasuhteita ja -verkostoja. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti liiketoimin-

taverkostoja, niiden kehittymistä sekä hyötyjä ja riskejä yrityksille. 

 Liiketoimintasuhteesta verkostoon 2.1

Yritys voi toimia markkinaehtoisesti tai verkostomaisesti (Tsupari et al. 2003, 8). Markki-

naehtoisesti toimivalla yrityksellä on transaktio- tai liiketoimintasuhteita, jotka liittyvät liike-

toiminnan kannalta välttämättömään vaihdantaan. Kun liiketoimintasuhde kehittyy liiketoi-

mintaverkostoksi, yritystenväliset suhteet muuttuvat pitkäaikaisemmiksi, läheisemmiksi ja 

syvällisemmiksi (Vesalainen 2006, 10). Verkostoitumista ajavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

kilpailun kiristyminen, tarve keskittyä yhteen tai muutamaan ydinosaamisalueeseen, laadun ja 

joustavuuden merkityksen kasvaminen sekä kaupankäynnin tapojen muuttuminen (Luomala 

et al. 2001, 19–21). Lisäksi taustalla on tuotteiden ja palveluiden monimutkaistuminen ja esi-

merkiksi sähköisen liiketoiminnan yleistyminen (Harland et al. 2003, 51). 

 

Verkostoituminen voi tapahtua kahteen suuntaan. Divergoiva eli hajauttava verkostoituminen 

on toimintojen ulkoistamista, jossa yritys siirtää osan toiminnoistaan verkoston osapuolille, 

jolloin syntyy horisontaalinen verkosto. (Tsupari et al. 2001, 8) Hajauttamalla yritykselle jää 

aikaa vahvistaa ydinosaamistaan (Lehto & Valkokari 2003, 4). Konvergoivassa eli supistavas-

sa verkostoitumisessa yritys hankkii verkoston avulla täydentävää osaamista, jolloin syntyy 

vertikaalinen verkosto (Tsupari et al. 2001, 8), jossa yritys rakentaa omia toimintojaan moni-

mutkaisemmiksi. 

 

Ulkoistamista monimutkaisempi ja tiiviimpi on pysyväisluonteinen strateginen yritysverkosto. 

Toimintojen organisointi perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. (Luomala et al. 

2001, 910 & 15) Strategisessa verkostoitumisessa mukana olevien tahojen tiedot, osaaminen 

ja arvot yhdistetään lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi (Tsupari et al. 2003, 7). 

 

Verkostoituessaan yritys joutuu luopumaan perinteisestä kilpailuasetelmastaan, tarkentamaan 

omaa ydinosaamisaluettaan ja syventämään yhteistyötä muiden kanssa, mikä edellyttää uusien 
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toimintamallien ja ajattelutapojen omaksumista (Lehto & Valkokari 2003, 11–12). Yhteisen 

näkemyksen muodostaminen, verkostostrategian luonti ja toimintatapojen hiominen vievät 

aikaa. Toimivassa verkostossa osapuolet ymmärtävät yhteistyön tarkoituksen ja näkevät ver-

koston kilpailuedun lähteenä. (Valkokari et al. 2006, 5)  

 

Verkostot ovat dynaamisia ja muuttuvia ympäristöjä. Verkostot kehittyvät ympäristönsä kans-

sa ja staattisen tilanteen sijaan voidaankin tarkastella verkostojen elinkaarta. (Valkokari et al. 

2006, 5 & 7) Verkostojen elinkaaren huipulla on teollisen symbioosin verkosto. Symbioosioh-

jelma pyrkiikin juuri verkostojen kehittymistä tukemalla edistämään teollisen symbioosin 

muodostumista. 

 

Verkoston kehittämiseksi vaaditaan selkeä visio verkoston tarkoituksesta ja tavoitteista (Lehto 

& Valkokari 2003, 11–12). Lisäksi erityisesti verkoston muodostumisen alkuvaiheessa on 

hyvä, jos mukana on ulkopuolinen koordinaattori (ibid., 4), joka on vastuussa systeemin toi-

minnan edellytyksien tarjoamisesta (Mirata 2004, 969). Ulkopuolinen koordinaattori edistää 

synergioiden muodostumista arvioimalla nykyisen tilanteen (poliittiset, taloudelliset, infor-

maatio- ja organisaatiotekijät) sekä erittelemällä ne osa-alueet, joilla voidaan ja on tarpeellista 

tehdä muutoksia (ibid.). NISP-ohjelma toimiikin juuri tällaisena ulkoisena koordinaattorina  

 Liiketoimintaverkosto 2.2

Liiketoimintaverkostolla tarkoitetaan siis ”organisaatioiden kesken tapahtuvaa taloudellista ja 

sosiaalista yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen ja jonka tavoitteena 

on hyödyttää kaikkia yhteistyön osapuolia” (Tsupari et al. 2001, 6). Verkostoon voi kuulua 

kilpailijoita, lähi- ja tukitoimialoja, alihankkijoita ja asiakkaita (Ritter et al. 2004, 176). Ai-

emmin verkostoliiketoiminta tarkoitti lähinnä alihankintaa sen erilaisissa muodoissa, mutta 

nykyään on siirrytty enemmän kohti strategisia verkostoja, joissa yhteistyö on pitkäaikaista ja 

toiminta erittäin laajaa (Tsupari et al. 2001, 79). Liiketoimintaverkostojen keskeisenä ajatuk-

sena on keskittää toiminta ydinosaamisalueelle ja siirtää muut toiminnot verkostokumppaneil-

le. Verkoston tarkoituksena on yhteistyösuhteiden avulla mahdollistaa kaikkien osapuolien 

menestyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä (Lehto & Valkokari 2003, 

4 & 6). Verkostoliiketoiminta voi olla yhteistyötä ydinprosesseissa tai tukitoiminnoissa. Se 

vaatii luottamusta ja vuorovaikutteisuutta, organisaatioiden ja henkilöiden tuntemista sekä 
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yhteistä arvo- ja ajattelumaailmaa. (Tsupari et al. 2003, 7) Verkostoilla on sosiaalisia, talou-

dellisia ja teknologisia ulottuvuuksia (Håkansson & Ford 2002, 135). 

 

Verkostot luovat arvoa eri tavoin. Perusliiketoimintaverkostot keskittyvät ydinarvon tuottami-

seen, tehokkaaseen toimintaan ja laadukkaisiin prosesseihin. Liiketoimintaa uudistavat ver-

kostot tuottavat lisäarvoa kehittämällä innovaatioita ja parantamalla tehokkuutta. Kehittyvät 

liiketoimintaverkostot keskittyvät tulevaisuuden arvonluomiseen toteuttamalla uusia liiketoi-

mintamahdollisuuksia radikaalien innovaatioiden kautta. (Möller 2003, 11–17) Lisäksi liike-

toimintaverkostot voidaan jakaa esimerkiksi toimittaja-, tuotekehitys-, palvelu- ja asiakkuus-

verkkoihin (Möller & Svahn 2003, 205). Teollisessa symbioosissa on kyse liiketoimintaa uu-

distavasta tai kehittyvästä liiketoimintaverkostosta, sillä teollisen symbioosin verkostoissa 

tähdätään tehokkuuden parantamiseen sekä uusien toimintamallien ja liiketoimintamahdolli-

suuksien toteuttamiseen. 

 

Sitoutuminen liiketoimintaverkostoon pyritään turvaamaan sopimuksilla, toimintaohjeilla ja 

säännöillä. Verkoston laajuutta voidaan mitata esimerkiksi sen perusteella kohdistuuko ver-

koston toiminta yrityksien toimintoihin vai onko verkosto osa yrityksen liikevaihtoa. (Tsupari 

et al. 2001, 9) Teollisen symbioosin verkostot ovat erittäin laajoja, sillä niiden toiminnasta 

tulee osa yrityksen liikevaihtoa. NISP sitouttaa yritykset teollisen symbioosin verkostoon 

esimerkiksi sopimuksilla ja maksuilla.  

 Liiketoimintaverkostojen hyötyjä ja riskejä 2.3

Liiketoimintaverkostot aiheuttavat yrityksille hyötyjä ja riskejä, sillä ne mahdollistavat ja ra-

joittavat yrityksen toimintaa (Ritter et al. 2004, 176). Hyötyihin ja riskeihin vaikuttavat esi-

merkiksi yrityskohtaiset tekijät ja markkinoiden vaatimukset (Valkokari et al. 2006, 4). Yh-

teistyön muodosta riippuu kuinka hyvin hyödyt ja riskit onnistutaan jakamaan (Harland et al. 

2003, 55). 

 

Liiketoimintaverkostojen keskeisimpiä hyötyjä ovat mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseen, 

joustavuuden lisääntyminen, kustannusten aleneminen sekä markkina-alueen laajentuminen ja 

uudet liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit (Valkokari et al. 2006, 42). Verkoston hyödyt 

voivat ulottua kaikille liiketoiminta-alueille: tuotantoon, tutkimus ja kehitys (T&K) toimin-

taan, logistiikkaan ja materiaalivirtoihin sekä markkinointiin ja henkilöstövoimavaroihin 
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(Tsupari et al. 2001, 11–12). Verkostojen kautta taloudelliset ja teknologiset riskit pienenevät 

ja yritysten kilpailukyky kasvaa paremman ydinosaamisen kautta (Lo Nigro & Abbate 2011, 

235). Kapealla alueella kukin toimija voi kehittää osaamistaan entistä syvällisemmäksi (Tsu-

pari et al. 2001, 11–12). Liiketoimintaverkosto tarjoaa myös täydentävää osaamista (Möller & 

Svahn 2003, 210) ja tiedonjaon avulla voidaan tehostaa innovointia ja toimintoja (Trkman & 

Desouza 2012, 1). Liiketoimintaverkosto tarjoaa myös epäsuoria etuja, esimerkiksi epäviralli-

sia kytköksiä toisiin organisaatioihin (Ritter et al. 2004, 175). Välittömien hyötyjen lisäksi 

verkostoituminen kehittää pitkänaikavälin kilpailukykyä (Tsupari et al. 2003, 7). 

 

Verkostot ovat yrityksen toimintojen ja kehityksen edellytys, mutta ne myös sitovat yrityksen 

nykyisiin toimintatapoihinsa ja rajoittavat mahdollisuuksia muuttaa toimintaa (Freytag & Rit-

ter 2005, 644). Verkosto voi myös estää yritystä luomasta uusia liiketoimintasuhteita ja siten 

rajoittaa liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämistä (Håkansson & Ford 2002, 135). Ver-

kosto aiheuttaa myös aineettomia riskejä, esimerkiksi yrityskuvan vaurioitumiseen tai tieto-

taidon ja osaajien menettämiseen liittyen (Tsupari et al. 2001, 9). Yhteistyön tiivistyminen ja 

erikoistuminen kapealle alueelle lisää riippuvuutta muista toimijoista ja niiden hallinnoimista 

resursseista, jonka lisäksi myös tavoitteiden saavuttaminen riippuu verkostokumppaneista 

(Lehto & Valkokari 2003, 6; Lo Nigro & Abbate 2011, 235). 
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3 KANSALLISTEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖJEN ERITYIS-

PIIRTEIDEN TUNNISTAMINEN  

Tässä luvussa käsitellään kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteitä ja niiden tun-

nistamista. Aluksi pohditaan miksi liiketoimintaympäristöjä on tarpeen analysoida. Sen jäl-

keen esitellään erilaisia malleja, joiden avulla liiketoimintaympäristöjen erityispiirteitä voi-

daan tunnistaa. Erilaisista analyysimalleista valitaan kaksi, joita käsitellään luvuissa 3.2 ja 3.3.  

Valittuja malleja käytetään suomalaisen ja brittiläisen liiketoimintaympäristön erityispiirtei-

den tunnistamiseen.  

 

Ympäristö vaikuttaa yrityksen visioon, missioon, tavoitteisiin ja strategisiin toimenpiteisiin, 

joten toimiakseen tehokkaasti organisaatioiden on tunnistettava liiketoimintaympäristönsä 

erityispiirteet ja toimittava sopusoinnussa ympäristönsä kanssa (Dionco-Adetayo & Adetayo 

2003, 283–284). Liiketoimintaympäristö asettaa raamit, joiden mukaisesti yritys tai yritysver-

kosto toimii. Yrityksen on myös reagoitava ympäristön muutoksiin. (Cadle et al. 2010, 2) Lii-

ketoimintaympäristöä muokkaavat muun muassa taloudelliset, teknologiset, poliittiset, oikeu-

delliset ja sosiokulttuuriset tekijät. Lisäksi toimintaan vaikuttavat esimerkiksi paikalliset yh-

teisöt, yhteistyökumppanit, kilpailijat, asiakkaat ja toimialajärjestöt. (Dionco-Adetayo & Ade-

tayo 2003, 283–284) Liiketoimintaympäristö vaikuttaa myös liiketoimintaverkostoihin: ympä-

ristön puitteet määrittelevät kuinka mahdollista verkostoituminen on ja millaisia hyötyjä ja 

riskejä verkostoihin liittyy (Valkokari et al. 2006, 33). Analysoimalla kansallista liiketoimin-

taympäristöä voidaan tunnistaa uhat ja mahdollisuudet yrityksen toiminnalle, joten analyysi 

on tärkeä kilpailukyvyn luomiseksi (Lynch 2009, ks. Yüksel 2012, 53). Analyysin avulla tut-

kitaan liiketoimintaympäristössä vaikuttavia voimia, niiden suhteita ja vaikutuksia yrityksen 

toimintaan. Analyysiä voidaan käyttää olemassa olevien ja potentiaalisten ongelmien tunnis-

tamiseen, niiden tärkeyden arviointiin sekä strategian suunnitteluun. (Segev 1979, 58–59) 

 

Porterin mukaan tärkeimmät yritysten toimintaa määrittelevät kansalliset tekijät ovat mak-

roekonominen ympäristö sekä poliittiset ja oikeudelliset instituutiot. Kuitenkaan ympäristö 

pelkästään ei takaa onnistunutta liiketoimintaa, vaan myös yritysten oma toiminta on tärkeää. 

(ks. Snowdon & Stonehouse 2006, 165) Erilaiset toimintatavat ja liiketoimintaympäristöjen 

erot heijastavat maan historian tärkeitä vaiheita, esimerkiksi teollistumista ja poliittista kehi-

tystä (Ferner & Quintanilla 1998, 714–715). Instituutiot ja aatteelliset perinteet vaikuttavat 
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yritysten toimintaan ja muokkaavat päätöksiä muun muassa tuotekehitykseen ja rahoitukseen 

liittyen (Porter 1990, 71; Dunning 1992, 136).  

 

Eri toimialat tarvitsevat erilaisia resursseja, mutta yleisesti voidaan todeta, että suotuisa liike-

toimintaympäristö syntyy rahoituksen saannin helppouden, lainsäädännön selkeyden ja te-

hokkuuden, yrittäjyyden tukemisen ja lähi- ja tukitoimialojen pohjalta (Euroopan Unioni [EU] 

2013). Yritysten menestykseen vaikuttavia kansallisia tekijöitä ovat kysynnän määrä ja laatu, 

luonnonvarojen määrä ja tuotanto-olosuhteet, kilpailu ja se kuinka yrityksillä on mahdollisuus 

hyödyntää ulkopuolisista toimintaa (lähi- ja tukitoimialoja) esimerkiksi alueellisissa kluste-

reissa (Porter 1990; Dunning 1992, 139). Kansallisten liiketoimintaympäristöjen systemaatti-

sia eroja voidaan tunnistaa vertailemalla esimerkiksi markkinarakenteita sekä rahoitus-, lain-

säädäntö- ja oikeusjärjestelmiä (Ferner & Quintanilla 1998, 715).  

 

Liiketoimintaympäristön ominaisuudet vaikuttavat myös teolliseen symbioosiin (Costa et al. 

2010, 1). Esimerkiksi Baas & Boons (2006, 77) sekä Costa et al. (2010, 2) mukaan teollisen 

symbioosin kehittymiseen vaikuttavat muun muassa sosiaaliset, teknologiset, taloudelliset ja 

poliittiset tekijät, jotka edistävät tai estävät teollisen symbioosin syntymistä (Tudor et al. 

2007, 200). Myös Mirata (2004, 970) listaa teollisen symbioosiin vaikuttavat tekijöiksi muun 

muassa tekniset, poliittiset, taloudelliset ja organisatoriset tekijät. Costa et al. (2010, 7) mu-

kaan teollisen symbioosin muotoutumiseen ja toteutukseen vaikuttavat institutionaaliset puit-

teet, taloudelliset instrumentit, säätelyinstrumentit ja vapaaehtoiset instrumentit kuten ympä-

ristöohjelmat (vrt. joutsenmerkki).  

 Malleja liiketoimintaympäristön analysointiin 3.1

Liiketoimintaympäristön analysointiin on olemassa erilaisia malleja ja lähestymistapoja 

(Lynch 2009, ks. Yüksel 2012, 53). Tässä luvussa käsitellään erilaisia liiketoimintaympäristön 

erityispiirteiden tunnistamiseen tarkoitettuja analyysimalleja. Eri analyysimallit tarkastelevat 

liiketoimintaympäristöä eri tasoilla ja eri tasoille ulottuvia työkaluja tulisikin käyttää yhdessä, 

sillä ainoastaan yhden työkalun käyttäminen voi jättää aukkoja ympäristön ymmärtämiseen 

(Cadle et al. 2010, 2). Sitä, kuinka hyvän kuvan erilaiset analyysimallit antavat, voidaan arvi-

oida esimerkiksi sen perusteella, kuinka ne kuvailevat ympäristön rakenteellisia ominaisuuk-

sia, millaisia oletuksia ne tekevät muutoksen lähteistä ja millaisin keinoin mallit keräävät tie-

toa ympäristöstä (Lenz & Engledow 1986, 329–330).  
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Lenz & Engledow (1986, 338) esittelevät viisi erilaista mallia liiketoimintaympäristön analy-

soimiseksi. Toimialojen rakenne -malli (industry structure model) ajattelee liiketoimintaym-

päristön muodostuvan kilpailevien yritysten toimista, ja liiketoimintaympäristön analysoinnin 

tulisikin perustua kilpailijoiden analysointiin. Myös Porter (1979) käsitteli liiketoimintaympä-

ristön analysointia kilpailijoiden perusteella niin kutsutussa viiden kilpailuvoiman -mallissa 

(Five Forces) (Porter 1979). Kognitiivinen malli (cognitive model) näkee, että ympäristö on 

mielikuva, joka muotoutuu yksilön kokemusten pohjalta, jolloin liiketoimintaympäristön ana-

lysointi tapahtuu oppimisen ja muutosreagoinnin kautta. Organisaatiomallin (organization 

field model) mukaan liiketoimintaympäristö muodostuu organisaatioiden välisistä suhteista. 

Liiketoimintaympäristön analysointi perustuu organisaatiorakenteiden ja päätöksentekopro-

sessien tuntemiseen. Resurssimallin (resource dependency model) mukaan liiketoimintaympä-

ristö on jatkuvasti muuttuva resurssien ja liiketoimintasuhteiden kokonaisuus. Analyysi perus-

tuu havainnointiin ja oppimiseen. Aikamallin (era model) mukaan liiketoimintaympäristö 

muodostuu tietyllä aikakaudella vallitsevista arvoista, sosiaalisista rakenteista sekä organisaa-

tioiden välisistä suhteista. Ympäristöanalyysi perustuu laaja-alaiseen tarkkailuun ja tulevien 

trendien ennustamiseen. Nykyaikainen liiketoimintaympäristön analyysi voidaan nähdä näi-

den mallien yhdistelmänä. (Lenz & Engledow 1986, 338) 

 

Dyck (1997) käsittelee kansallisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä maa-analyysin 

(country analysis) avulla. Maa-analyysi muodostuu kolmesta osa-alueesta: strategiasta (valti-

on tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi), kontekstista (resurssit, pelaajat ja peli-

säännöt) ja suorituskyvystä (strategia yhdistettynä tarjolla olevaan kontekstiin). Suorituskyky 

riippuu taloudellisista, poliittisista ja sosiaalisista tekijöistä. Liiketoimintaympäristön analyysi 

pohjautuu strategian ja kontekstin yhteyksien tunnistamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi 

käytettäviä keinoja ovat muun muassa raha- ja finanssipolitiikka, sektorikohtaiset toimenpi-

teet sekä muut taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset toimenpiteet. Kontekstia luovia resursseja 

ovat inhimillinen ja fyysinen pääoma, luonnonvarat ja teknologian taso ja pelaajia muun mu-

assa yritykset, julkiset instituutiot ja kolmas sektori. Pelisäännöt muodostuvat laista ja asetuk-

sista. Yhdessä pelisääntöjen kanssa strategia vaikuttaa siihen kuinka resurssit ovat pelaajien 

hyödynnettävissä. (Dyck 1997) Toisin sanoen lait ja asetukset määrittelevät kuinka esimer-

kiksi poliittiset päätökset vaikuttavat yritysten toimintamahdollisuuksiin.  
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Aguilar esitteli vuonna 1965 ETPS-mallin, joka on vuosien saatossa muokkaantunut PESTEL-

malliksi (ks. Richardson 2012). PESTEL-mallissa liiketoimintaympäristö muodostuu kuudes-

ta osa-alueesta: poliittisista, ekonomisista, sosiokulttuurisista, teknologisista, ekologisista ja 

lainsäädännöllisistä tekijöistä. Porterin (1990) esittelemä timanttimalli analysoi liiketoimin-

taympäristöä neljän osa-alueen kautta: tuotannontekijät, lähi- ja tukitoimialat, konteksti (yri-

tysten rakenne, strategiat ja kilpailutilanne) ja kysyntä. 

 

World Economic Forumin (WEF) vuosittain tuottama kilpailukykyraportti (Global Competi-

tiveness Report, GCR) on yksi merkittävimmistä kansallisten liiketoimintaympäristöjen omi-

naisuuksia erittelevistä julkaisuista. Raportissa esiteltävä kansallinen kilpailukykyindeksi 

(Global Competitiveness Index, GCI) jakaa kansallisen kilpailukyvyn makro- ja mikrotalou-

dellisiin tekijöihin. Makrotaloudelliset tekijät koostuvat PESTEL-analyysin kaltaisista osa-

alueista: sosiaalisista rakenteista, instituutioista ja talouspolitiikasta. Mikrotaloudellinen kil-

pailukyky perustuu suoraan Porterin timanttimalliin. (Porter et al. 2008, 45)  

 

PESTEL- ja timanttimallit yhdistelevät ominaisuuksia esitellyistä analyysimalleista ja kattavat 

tärkeimmät liiketoimintaympäristöön vaikuttavat tekijät: taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja 

lainsäädännölliset sekä organisaatioiden toimintaan ja resursseihin liittyvät tekijät (ks. Porter 

1990; Dunning 1992; Ferner & Quintanilla 1998; Dionco-Adetayo & Adetayo 2003; Valko-

kari et al. 2006). Sen vuoksi tässä työssä kansallisten liiketoimintaympäristöjen analysointiin 

käytetään PESTEL- ja timanttimalleja, joita käsitellään seuraavaksi tarkemmin. 

 PESTEL-malli 3.2

Tässä luvussa käsitellään PESTEL-mallia, sen osa-alueita ja niiden sisältöä. Luvun lopussa 

(taulukko 1) on lyhyt yhteenveto. 

 

PESTEL-malli sisältää kuusi liiketoimintaympäristöön, sen muutoksiin ja yritysten toimintaan 

vaikuttavaa (ulkoista) tekijää. Mallin osa-alueet ovat poliittiset (P), ekonomiset (E) eli talou-

delliset, sosiokulttuuriset (S), teknologiset (T), ekologiset (E) ja lainsäädännölliset (L) tekijät. 

PESTEL-mallia voidaan käyttää kansainvälisen tai kansallisen liiketoimintaympäristön ana-

lyysiin. (Cadle et al. 2010, 3-6) PESTEL-malli auttaa hahmottamaan nykyisen liiketoiminta-

toimintaympäristön sekä tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan 

tulevaisuudessa (Yüksel 2012, 53).  
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Alun perin PESTEL-mallin esitti Francis Aguilar vuonna 1965. Tuolloin malli oli muodossa 

ETPS. 1960-luvun lopussa malli järjestettiin muotoon STEP, joka viittasi myös sanoihin stra-

tegic trend evaluation process. Lainsäädännöllinen (legal) osa-alue lisättiin malliin 1980-

luvulla. (Richardson 2012; Yüksel 2012, 53) Malli on muuttunut vuosien aikana ja siitä on 

käytössä erilaisia versioita: 

 PEST (poliittiset, ekonomiset, sosiokulttuuriset, teknologiset) 

 PESTEL (poliittiset, ekonomiset, sosiokulttuuriset, teknologiset, ekologiset, lainsäädän-

nölliset) 

 PESTLIED (poliittiset, ekonomiset, sosiokulttuuriset, teknologiset, oikeudelliset, kansain-

väliset (international), ekologiset, demograafiset) 

 STEEPLE (sosiokulttuuriset, teknologiset, ekologiset, ekonomiset, poliittiset, oikeudelli-

set, eettiset) 

(Cadle et al. 2010, 3) 

 

Seuraavassa käsitellään PESTEL-mallin osa-alueita ja niiden sisältöä. 

  

Poliittiset 

Poliittiset voimat vaikuttavat vallan jakautumiseen ja tarjoavat liiketoimintaa rajoittavia ja 

suojaavia lakeja ja säännöksiä (Dionco-Adetayo & Adetayo 2003, 284). Poliittista ympäristöä 

muovaavat muun muassa kauppapolitiikka, poliittiset aloitteet, lobbaus, mahdolliset sodat ja 

konfliktit sekä vaalit, poliittiset trendit, sisäpolitiikka ja sidosryhmien (esimerkiksi kansalais-

järjestöt tai työmarkkinaosapuolet) vaatimukset ja tarpeet (Tacit Intellect 2011, 4). Lisäksi 

poliittista liiketoimintaympäristöä muovaavaa säädöksien sisältö ja ennustettavuus sekä pää-

tösten pitkän aikavälin kestävyys (Porter et al. 2008, 46–47). Poliittiset teot ohjaavat talouden 

kehitystä (Daniels et al. 2004, 90–91), sillä hallituksen toiminta vaikuttaa suoraan kysyntään 

ja tarjontaan (Dunning 1992, 140). Lisäksi poliittista liiketoimintaympäristöä muokkaavia 

tekijöitä ovat poliittisen järjestelmän luonne ja rakenne (yksi-, kaksi- tai monipuoluejärjestel-

mät) sekä poliittiset ideologiat ja puoluejakauma. Ne vaikuttavat muun muassa poliittisiin 

oikeuksiin ja yksilönvapauteen. (Daniels et al. 2004, 83–89; Porter et al. 2008, 47)  

 

Aluepolitiikka, kansainvälinen kauppa ja kansainväliset sopimukset ovat myös osa poliittista 

liiketoimintaympäristöä (Chapman 2011, 583). Kansainvälisen yhteistyön ja erilaisten rajoit-

tavien sopimuksien lisääntyessä poliittisen toiminnan vaikutukset ulottuvat laajemmalle. Esi-
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merkiksi Euroopan unionin EU:n toiminta ja sopimukset vaikuttavat poliittiseen ympäristöön. 

(Cadle et al. 2010, 3-6) Poliittisilla suhteilla on vaikutusta myös konfliktien ja epävakauden 

leviämiseen (Dinçer 2004; Ülgen & Mirze 2007; Lynch 2009, ks. Yüksel 2012, 56). 

 

Ekonomiset 

Taloudellista liiketoimintaympäristöä muovaavia tekijöitä ovat muun muassa verotus, rahoi-

tuksen saatavuus, suhdannevaihtelut, korkotaso, inflaatio, tulojen kehitys sekä kotitalouksien 

ja valtion velka ja budjetti. Lisäksi taloudelliseen ympäristöön vaikuttavat kotimainen ja ul-

komainen taloustilanne, talouden trendit, verotuksen muutokset, toimialakohtaiset tekijät, 

kansainväliset kauppa- ja rahoitusasiat, tuonnin ja viennin suhde sekä tuotantotaso. (Cadle et 

al. 2010, 3–6; Chapman 2011, 584; Tacit Intellect 2011, 2 & 4–5) Taloudellista liiketoimin-

taympäristöä muovaavat myös hintataso sekä raha- ja finanssipolitiikka, jotka vaikuttavat 

muun muassa tuotantokustannuksiin ja markkinaolosuhteisiin. Tulotaso ennustaa markkinapo-

tentiaalia ja heijastuu kysyntään. (Dionco-Adetayo & Adetayo 2003, 285–286; Dinçer 2004; 

Ülgen & Mirze 2007, Lynch 2009, ks. Yüksel 2012, 56)  

 

Verotus vaikuttaa kulutukseen ja kysyntään, toiminnan kannattavuuteen (Chapman 2011, 

583) ja investointipäätöksiin (Porter et al. 2008, 46–47). Valuuttakurssien merkitys korostuu 

erityisesti tuonti- ja vientiriippuvaisilla aloilla. Sijoituskannustimet ja ulkomaiset sijoitukset 

sekä alijäämä vaikuttavat myös taloudelliseen liiketoimintaympäristöön. (Dinçer 2004; Ülgen 

& Mirze 2007; Lynch 2009, ks. Yüksel 2012, 56) 

 

Taloudellisten tekijöiden arvioinnissa on lisäksi huomioitava muun muassa taloudellisen jär-

jestelmän luonne (markkinatalous, suunnitelmatalous, sekoitetut järjestelmät), talouden koko, 

kasvupotentiaali ja vakaus, julkinen ja yksityinen sektori, yksityistämisen aste sekä ulkomai-

sen pääoman ja sijoitusten määrä. (Daniels et al. 2004, 105–126) Taloudelliset tekijät ovat 

poliittisten tekijöiden tavoin myös aiempaa riippuvaisempia kansainvälisistä toiminnoista 

(Cadle et al. 2010, 3–6). 

 

Sosiokulttuuriset 

Sosiokulttuurisia tekijöitä ovat muun muassa demograafiset tekijät, väestön kasvu ja ikäänty-

minen, peruskoulutuksen taso, asenteet ja mielipiteet, ostokäyttäytyminen sekä etniset ja us-

konnolliset tekijät, trendit, monimuotoisuus ja tasa-arvo, terveys, elintaso, ammatit, johtamis-
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tyylit ja organisaatiokulttuuri (Tacit Intellect 2011, 2 & 5–6). Sosiokulttuuriset voimat sääte-

levät yhteiskunnan arvoja, tapoja ja käytäntöjä sekä vaikuttavat valintoihin ja uskoihin ja sitä 

kautta esimerkiksi ostokäyttäytymiseen. Yritysten organisaatiorakenne heijastaa kansallista 

kulttuuria ja sosiaalisia rakenteita. Kulttuurisia liiketoiminnan rajoitteita ovat esimerkiksi 

asenteet, jotka estävät naisia toimimasta / pyrkimästä johtaviin asemiin. (Dionco-Adetayo & 

Adetayo 2003, 284 & 286) 

 

Sosiokulttuurisista tekijöistä peruskoulutus ja terveydenhuolto ovat tärkeitä kimmokkeita yk-

silöiden halukkuudelle ja mahdollisuuksille osallistua taloudelliseen toimintaan (Porter et al. 

2008, 47). Peruskoulutus vaikuttaa luku- ja kirjoitustaitoon, jotka taas vaikuttavat arvoihin ja 

asenteisiin (Dinçer 2004; Ülgen & Mirze 2007; Lynch 2009, ks. Yüksel 2012, 56) sekä työ-

voiman saatavuuteen (Chapman 2011, 583). Lisäksi liiketoimintaan vaikuttavia sosiokulttuu-

risia tekijöitä ovat muun muassa kulttuurin valtaetäisyys ja sosiaalinen kerrostuneisuus (esi-

merkiksi luokkajaot, ikäryhmien väliset erot) (Daniels et al. 2004, 42–75). Sosiokulttuurisia 

tekijöitä ovat lisäksi asenteet työtä ja saavutuksia, terveyttä ja aineellisia hyötyjä, tiedettä, 

riskinottoa ja muutoksia kohtaan sekä yksilöiden liikkuvuus yhteiskunnassa (Mingo & Smith 

1970, 253).  

  

Teknologiset 

Teknologisia tekijöitä ovat esimerkiksi informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden (infor-

mation and communication technologies, ICT) sekä valmistus- ja prosessiteknologioiden taso 

ja yhteyksien toimivuus (Cadle et al. 2010, 3–6). Teknologista liiketoimintaympäristöä muo-

vaavat lisäksi muun muassa teknologiset aloitteet, tuotekehitystoiminta ja teknologioiden 

muutosnopeus. Ne vaikuttavat tuotantotasoon ja ulkoistamispäätöksiin. Teknologioiden muu-

tokset vaikuttavat kustannuksiin, laatuun ja johtavat innovaatioihin. Teknologisia tekijöitä 

ovat lisäksi kilpailevien ja korvaavien teknologioiden kehitys, liitännäisteknologiat, teknolo-

gioiden kypsyys, kuljetusteknologiat, sekä yhteistyötyökalut ja -ratkaisut (Tacit Intellect 

2011, 2 & 6). Teknologian taso yhteiskunnassa määrittelee pitkälti mitä palveluita ja tuotteita 

tuotetaan, mitä välineistöä käytetään ja kuinka toimintoja ohjataan ja hallitaan ja vaikuttaa 

muun muassa siihen ovatko operaatiot manuaalisia vai automatisoituja. Teknologiset tekijät 

myös määrittelevät yritysten edellytykset kehittää ongelmia ratkaisevia innovaatioita. (Dion-

co-Adetayo & Adetayo 2003, 284–285) Teknologista ympäristöä muovaa myös kilpailijoiden 

T&K- toiminta, uudet markkinat ja uudet tuotantotavat (Chapman 2011, 584). 



29 

 

 

Ekologiset 

Ekologisia eli ympäristöön liittyviä liiketoimintaympäristöä muokkaavia tekijöitä ovat muun 

muassa kansainväliset, paikalliset ja kansalliset olosuhteet, ympäristömääräykset, kuluttajien 

ja markkinoiden arvot sekä sidosryhmien ja työntekijöiden ympäristöasenteet. Myös energian 

kulutus ja tuotanto sekä jätteiden käsittely muokkaavat ekologista liiketoimintaympäristöä. 

(Tacit Intellect 2011, 3) Lisäksi ekologisia tekijöitä ovat muun muassa ilmasto, sää ja ilmas-

ton muutoksen aiheuttamat ongelmat. Tietoisuus ympäristöasioista vaikuttaa siihen millaisia 

tuotteita yritykset voivat tarjota, jolloin markkinat muuttuvat tai syntyy uusia (Cadle et al. 

2010, 3-6). Asenteet ja vaatimukset vaikuttavat yritysten halukkuuteen parantaa yrityskuvaa 

ja kehittää toimintojaan ympäristöystävällisemmiksi (Chapman 2011, 584). 

 

Lainsäädännölliset 

Lainsäädännöllistä liiketoimintaympäristöä muokkaavia tekijöitä ovat muun muassa kotimai-

nen ja kansainvälinen lainsäädäntö, sääntelyelimet ja prosessit, oikeusjärjestelmän toiminta, 

ympäristölainsäädäntö, kuluttajansuoja sekä toimialakohtaiset säännökset (Tacit Intellect 

2011, 7). Lain rajoitukset ja vaatimukset muokkaavat liiketoimintaympäristöä (Cadle et al. 

2010, 3-6). Lisäksi lainsäädännöllisiä tekijöitä ovat oikeudellisen järjestelmän laatu (tapaoi-

keus, siviilioikeus, uskonnolliset oikeusjärjestelmät) ja kansainväliset sopimukset (Daniels et 

al. 2004, 93–97). Lainsäädännölliset tekijät linkittyvät osittain myös poliittisiin tekijöihin. 

Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin kehittää toimintaansa 

ja luoda yhteistyötä. (Chapman 2011, 583–584) Oikeusjärjestelmän tehokkuus ja luotettavuus, 

kuluttajaoikeudet ja lakien täytäntöönpano vaihtelevat maiden välillä. Kansainväliset sopi-

mukset muovaavat lainsäädännöllistä ympäristöä. (Dinçer 2004; Ülgen & Mirze 2007; Lynch 

2009, ks. Yüksel 2012, 56) Lainsäädäntö ja immateriaalioikeudet vaikuttavat halukkuuteen 

osallistua taloudelliseen toimintaan. Lainsäädännön voima heikkenee korkean rikollisuuden ja 

korruption tai sotilaallisen kriisin maissa. (Porter et al. 2008, 47)  

 

Yhteenveto PESTEL-mallin osa-alueista on esitetty seuraavan sivun taulukossa (taulukko 1).  
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Taulukko 1. Yhteenveto PESTEL-mallista 

Poliittiset Poliittisen järjestelmän tehokkuus ja vakaus, byrokratian määrä, poliit-

tiset kannustimet ja aloitteet, korruptio, liiketoiminnan aloittamisen 

helppous, kansainväliset sidosryhmät, sodat ja konfliktit, sisäpolitiikka 

Ekonomiset Talouden koko, suhdannevaihtelut, velkataso, rahoituksen saatavuus, 

inflaatio, verotus, sijoittamisen kannustimet ja esteet, ulkomaiset inves-

toinnit, pääoman liikkuvuus, tuotannontaso, julkinen rahoitus 

Sosiokulttuuriset Arvot ja asenteet, väestörakenne (demograafiset tekijät), peruskoulutus, 

työttömyys, kulutuskäyttäytyminen ja trendit, etniset/uskonnolliset teki-

jät, rikollisuus, työetiikka ja asenteet työtä kohtaan, ammatit  

Teknologiset Teknologioiden saatavuus, teknologioiden kypsyys ja muutosnopeus, 

T&K, kilpailevien teknologioiden kehitys, teknologialisenssit & paten-

tit, liittyvät/riippuvat teknologiat, innovaatiot 

Ekologiset Energiankulutus, rakentaminen, ilmastonmuutos, jäteongelmat, paikal-

liset, kansalliset ja kansainväliset ympäristöasiat, ympäristötietoisuus ja 

asenteet 

Lainsäädännölliset Sääntelyelimet ja prosessit, oikeusjärjestelmän luotettavuus ja tehok-

kuus, kilpailulainsäädäntö, kuluttajansuoja, immateriaalioikeudet, ym-

päristölainsäädäntö, jätelainsäädäntö, kuluttajansuoja, Euroo-

pan/kansainvälinen lainsäädäntö 

 

PESTEL-mallin suurin vahvuus on sen monipuolisuus: kunkin osa-alueen tekijöitä voidaan 

tarkastella uhkina, mahdollisuuksina, heikkouksina tai vahvuuksina. Lisäksi kaikkia osa-

alueita voidaan tarkastella eri tasoilla esimerkiksi yrityksen, liiketoimintayksikön tai tuotteen 

näkökulmasta. (Tacit Intellect 2011, 7) Koska eri osa-alueiden merkitys vaihtelee toimialojen 

välillä (Downey 2007, 7), malli mahdollistaa eri toimialoille olennaisten tekijöiden painotta-

misen.  

 

Toisaalta laajuus on myös PESTEL-mallin suurin ongelma. Muuttujien määrä on lähes lopu-

ton ja ne voidaan luokitella eri tavoin (Peng & Nunes 2007, 229). Laajuus voi johtaa siihen, 

ettei analyysiä tehtäessä tunnisteta tilanteen tai yrityksen kannalta olennaisia tekijöitä. PES-

TEL-mallin heikkouksiin kuuluu myös sen yksinkertaisuus. Pelkkä osatekijöiden luettelemi-

nen ei vielä juurikaan kerro niiden vaikutuksista ja voi johtaa liian suoraviivaisten oletusten 

tekemiseen. Lisäksi PESTEL on aikaan sidottu menetelmä, jonka tulokset eivät välttämättä 

ole käyttökelpoisia enää myöhemmin. (Thakur 2010) Malli ei itsessään erottele eri tekijöiden 
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merkitystä yrityksen toiminnalle eikä huomioi tekijöiden välisiä suhteita, vaikka esimerkiksi 

taloudellisia olosuhteita ei voi arvioida poliittisista olosuhteista irrallisena (Yüksel 2012, 53).  

 Timanttimalli  3.3

Toinen kansallisen liiketoimintaympäristön analysointiin tässä työssä käytettävä malli M.E. 

Porterin vuonna 1990 esittelemä timanttimalli (Porter 1990). Timanttimalli selittää liiketoi-

mintaympäristöä tuotannontekijöiden, lähi- ja tukitoimialojen, kontekstin ja kysynnän avulla 

(Porter 1990, 78). Konteksti muodostuu yritysten rakenteesta, strategiasta ja kilpailutilantees-

ta. Timanttimalli on esitetty kuviossa 1. 

 

 
Kuvio 1. Timanttimalli. (Porter 1990, 78) 

 

Timanttimalli on alun perin tehty kuvailemaan kansallista kilpailukykyä kansallisen liiketoi-

mintaympäristön perusteella, mutta tässä työssä kilpailukykynäkökulma jätetään huomioitta ja 

mallia käytetään ainoastaan liiketoimintaympäristön analysointiin. Alkuperäisessä timantti-

mallissa liiketoimintaympäristön muotoutumiseen vaikuttavat lisäksi sattuma ja valtion poli-

tiikka (Porter 1990, 78). Tässä työssä timanttimallia on yksinkertaistettu, ja sattuma ja valtion 

politiikka on jätetty pois. Sattuman osuuden analysointi vaatisi työn laajuuden ylittävää tut-

kimusta ja valtion politiikka sisältyy jo PESTEL-mallin poliittisiin tekijöihin. 

 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin timanttimallin osa-alueita ja niihin kuuluvia tekijöitä. Yh-

teenveto on esitetty taulukossa 2 tämän luvun lopussa. 
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Tuotannontekijät 

Tuotannontekijät määrittelevät millaiset mahdollisuudet yrityksillä on toimia. Tuotannonteki-

jöitä ovat esimerkiksi luonnonvarat, työvoiman saatavuus ja koulutustaso, fyysinen infrastruk-

tuuri sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset (Porter 1990, 78). Tuotannontekijöitä ovat lisäksi 

muun muassa innovaatiokapasiteetti, tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä, työvoiman osaa-

mistaso ja saatavuus sekä korkeakoulutuksen määrä ja laatu (Porter 1990, 78; Porter et al. 

2008, 49). Rahoitukseen ja pääomamarkkinoihin liittyviä tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi 

rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys, pankkien vakaus ja lainansaanti. (Porter et al. 2008, 54) 

Työvoiman saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa toisen ja kolmannen asteen 

koulutus, ammatillinen ja tekninen koulutus sekä osaamisen ja yritysten tarpeiden kohtaami-

nen (Mingo & Smith 1970, 252). Tieteellisten laitosten laatu, yliopistot, koulutusjärjestelmä, 

luonnontieteiden opetus sekä kolmannen asteen koulutus vaikuttavat innovaatiokapasiteettiin 

ja työntekijöiden osaamistasoon (Porter et al. 2008, 54). Tuotannontekijöihin kuuluvat lisäksi 

maa-alueet ja raaka-aineiden ja palveluiden saatavuus. Tuotannontekijöiden puutteet pakotta-

vat yritykset innovoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja. (Porter 1990, 79)  

 

Konteksti 

Kontekstin eli toiminnan viitekehyksen muodostavat yritysten rakenne, strategiat ja kilpailuti-

lanne. Konteksti määrittelee kuinka yritykset syntyvät, toimivat ja kuinka niitä johdetaan. Se 

muovaa yritysten tavoitteita ja sitä kautta niiden toimintaa (Porter 1990, 83; Porter et al. 2008, 

55). Kontekstia luovat myös ulkoiset tekijät, esimerkiksi kilpailulainsäädäntö ja avoimuus 

ulkomaisille sijoituksille ja kaupankäynnille (Porter et al. 2008, 50). Kontekstin osatekijöitä 

ovat muun muassa työnantajien ja työntekijöiden yhteistyön määrä, palkka ja tuottavuus, ve-

rotuksen vaikutus työntekoon ja sijoituksiin, immateriaalioikeudet, pääoman liikkumisen ra-

joitteet, käytössä olevien standardien taso, kauppaesteiden määrä, yritysten johtamisen tehok-

kuus sekä työllistymisen helppous (ibid., 54). Hyvät johtamisrakenteet ja kehittyneet strategi-

at sekä tiivis kilpailu kehittävät yritysten toimintaa ja edistävät esimerkiksi innovaatioiden 

syntymistä (Porter 1990, 83–85). Yritysten rakenteet ja toimintatavat vaikuttavat myös liike-

toimintaverkostojen ja teollisen symbioosin syntymiseen. 

 

Lähi- ja tukitoimialat 

Lähi- ja tukitoimialat kuvaavat yrityksen toimintaa tukevia ja niihin liittyviä toimijoita ja nii-

den saatavuutta liiketoimintaympäristössä. Fyysisen tuotesaatavuuden lisäksi lähi- ja tukitoi-
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mialoilla on merkittävä vaikutus toimintojen kehittämiseen. (Porter 1990, 82–83; Virtanen & 

Hernesniemi 2005, 1) Tiiviit yhteistyösuhteet tarjoavat mahdollisuuden tehokkaisiin ja nopei-

siin raaka-aineiden toimituksiin ja parantavat koneiden, komponenttien ja laitteistojen saata-

vuutta. Lisäksi tiiviit yhteistyösuhteet edistävät innovointia ja liiketoiminnan kehittämistä, 

sillä jatkuva tiedonvaihto ja kommunikaatio edistävät ideoiden leviämistä toimialojen sisällä 

ja välillä. (Porter et al. 2008, 54) 

 

Tiiviit ja kehittyneet lähi- ja tukitoimialat muodostavat yhdessä ydintoimialan kanssa kluste-

reita (Porter 1990, 86; Virtanen & Hernesniemi 2005, 1). Klusterit ovat alueellisia yritysten, 

toimittajien, alihankkijoiden, palveluntarjoajien ja niihin liittyvien instituutioiden keskittymiä 

tietyllä toimialalla. Ne muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja toimijoista.  

(Porter 1990, 86; Porter 1998, 78) Klusterit tehostavat tuotantoa, sillä niihin keskittyy erikois-

tunut osaaminen, tietotaito ja infrastruktuuri (Porter et al. 2008, 50). Kuten liiketoimintaver-

kostoissa yleensäkin, myös klustereissa linkit toisiin toimijoihin voivat olla vertikaalisia tai 

horisontaalisia ja ne auttavat synnyttämään toisiaan tukevia prosesseja yritysten välille (Porter 

1990, 86). Lähi- ja tukitoimialat täydentävät klusterin ydinosaamista. Kehittyneet klusterit 

sekä lähi- ja tukitoimialat parantavat työvoiman ja toimittajien saatavuutta, tiedon, tuotteiden 

ja palveluiden saantia sekä edistävät uusien liiketoimintamallien syntyä. (ibid. 1998, 80–84) 

Lähi- ja tukitoimialoja voidaan pitää tärkeänä liiketoimintaverkostojen syntymiselle ja kehit-

tymiselle. 

 

Kysyntä  

Paikallisella kysynnällä on merkittävä vaikutus yritysten ja liiketoimintojen kehittymiseen. 

Kysynnän vaikutus liiketoimintaan riippuu sen määrästä, laadusta ja rakenteesta. (Porter 1990, 

82; Kaivo-oja ”n.d.”, 7–11) Liiketoiminnan kannalta kysynnän laatu on tärkeämpää kuin mää-

rä (Porter 1991, 113). Kysynnän tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kuluttajan-

suoja ja ympäristölainsäädäntö, ostajien sivistyneisyys ja koulutustaso, lakisääteiset standardit 

sekä ympäristösäännösten tiukkuus. (Porter et al. 2008, 54) Kysyntä rakentaa kuvaa asiakkai-

den tarpeista, ajaa yrityksiä innovoimaan ja täyttämään korkeammat vaatimukset. Kysyntä 

parantaa yritysten kykyä ennakoida, sillä sen perusteella voidaan ennustaa markkinatrendejä. 

(Porter 1990, 82) Segmentoitunut kysyntä tarjoaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia 

(Shane 2004).  
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Taulukkoon 2 on listattu timanttimallin osa-alueiden tekijöitä. Tekijöistä on karsittu ne, jotka 

menevät päällekkäin PESTEL-mallin kanssa (esimerkiksi tuotannontekijöihin ei ole sisällytet-

ty teknologioita, sillä niitä on käsitelty jo PESTEL-mallin yhteydessä). 

 

Taulukko 2. Yhteenveto timanttimallista 

Tuotannontekijät Yleinen infrastruktuuri, luonnonvarat, raaka-aineiden ja materiaalien 

saatavuus, työvoiman saatavuus ja työmarkkinat, korkeakoulutus 

Konteksti Yritysten rakenne, strategiat, kilpailutilanne, asenteet, arvot, tutkimus ja 

tuotekehitys, johtamisrakenteet ja -kulttuuri, yhteiskuntavastuu, yritys-

johdon tehokkuus 

Lähi- ja  

tukitoimialat 

Toimittajien määrä ja laatu, klustereiden kehittyneisyys, arvoketjun le-

veys, toimitusvarmuus, tiedonjako 

Kysyntä Kysynnän määrä ja laatu, markkinoiden koko, kysynnän segmentoitunei-

suus 

 

Timanttimallia kohtaan on esitetty kritiikkiä muun muassa siitä, ettei se huomio riittävästi 

kansallista kulttuuria (Van Den Bosch & Van Prooijen 1992), sen näkökulma on vanhanai-

kainen (Rugman 1992) ja ettei se sellaisenaan sovellu erilaisten liiketoimintaympäristöjen 

arviointiin (Cho et al. 2009). Wavermanin (1995) mukaan malli pyrkii liian laajasti selittä-

mään kaikkea (ks. Smit 2010, 119). Lisäksi timanttimallin heikkoutena voidaan pitää sitä, 

ettei (samoin kuin PESTEL-mallissa) eri osa-alueisiin kuuluvia tekijöitä voi eksplisiittisesti 

määritellä vaan lista on loputon. 

 

Timanttimalli on kuitenkin laajasti käytetty ja sitä sovelletaan liiketoiminnan kehittämiseen 

esimerkiksi EU:ssa, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (Organization for 

Economic Co-operation and Development) OECD:n toiminnassa sekä kansallisissa, alueelli-

sissa ja paikallisissa hallinnoissa ympäri maailmaan. Malli on laajalti tunnustettu niin akatee-

misessa maailmassa, yrityksissä kuin valtionjohdossakin. (Swords 2013, 370) 
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4 TEOLLINEN SYMBIOOSI 

Tässä luvussa käsitellään tämän työn tärkeimpiä käsitteitä: teollista ekologiaa ja teollista sym-

bioosia. Ensin tarkastellaan teollisen symbioosin teoreettista yläkäsitettä, teollista ekologiaa. 

Sen jälkeen käsitellään teollista symbioosia sekä sen hyötyjä ja riskejä yrityksille. Kansallisen 

liiketoimintaympäristön erityispiirteiden vaikutusta teolliseen symbioosiin käsitellään PES-

TEL- ja timanttimallien mukaisesti. 

 Teollinen ekologia 4.1

Teollinen ekologia tarkoittaa luonnollisten ekosysteemien toimintamallien soveltamista teolli-

seen toimintaan. Se mallintaa teollisia systeemeitä ekologisin periaattein: suljetut materiaali-

kierrot, energiatehokkuus ja jätteenvaihto. (O’Rourke et al. 1996, 89–90; Saikku 2006, 6) 

Monet biologiset prosessit ovat erityisen tehokkaita, joten niitä voidaan käyttää malleina te-

hokkaille materiaali- ja energiakierroille. Tätä kutsutan myös biologiseksi analogiaksi. (Lifset 

& Graedel 2002, 3) Luonnollisten ekosysteemien toimintaa matkiva konsepti vastaa kestävän 

kehityksen tarpeisiin (Liwarska-Bizukojc et al. 2009, 732), sillä teollisuus on merkittävä ym-

päristöhaittojen aiheuttaja (Lifset & Graedel 2002, 3). Teollisen ekosysteemin materiaalivirto-

ja elinkaaren aikana voidaan ajatella myös ”teollisena aineenvaihduntana” (Liwarska-

Bizukojc et al. 2009, 732).  

 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon (taulukko 3) on listattu muutamia teollisen ekologian 

määritelmiä. Määritelmät on valittu eri vuosilta niin, että teollisen ekologian pitkä historia käy 

esille. 

 

Määritelmistä huomataan, että olennaista teollisessa ekologiassa on alusta saakka ollut suljettu 

materiaalienkierto sekä energia- ja materiaalivirtojen aktiivinen tarkkailu ja hallinta. Teollisel-

la ekologialla on tavallaan kaksi puolta: toisaalta se keskittyy materiaali- ja energiavirtojen 

tarkkailuun, toisaalta löytämään yhteneväisyyksiä luonnollisten ja teollisten ekosysteemien 

välillä ja soveltamaan luonnollisten prosessien toimintaa teollisuuteen. Tässä työssä teollisella 

ekologialla tarkoitetaan luonnollisten ekosysteemien toimintamallien soveltamista teolliseen 

toimintaan.  
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Taulukko 3. Teollisen ekologian määritelmiä 

Kirjoittaja(t) Määritelmä 

Frosch & Gallopoulos  

1989, s. 144 

Perinteinen teollisen toiminnan malli, jossa yksittäiset 

valmistusprosessit käyttävät raaka-aineita ja tuottavat tuotteita ja 

hävitettäviä jätteitä, tulisi muuttaa yhtenäisemmäksi malliksi: teolli-

seksi ekosysteemiksi. Teollisessa ekosysteemissä energian ja materi-

aalien kulutus on optimoitu, jätteiden tuotto minimoitu, ja yhden pro-

sessin jätteet […] toimivat toisen prosessin raaka-aineina. 

Graedel  

1994, s. 23  

(ks. Seuring 2004, 309) 

Teollinen ekologia on kokonaisvaltainen käsite, jossa ihmisen toi-

minnan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta analysoidaan syste-

maattisesti. Sovellettuna teollinen ekologia pyrkii optimoimaan teol-

lisuuden koko materiaalikierron neitseellisistä raaka-aineista valmii-

siin tuotteisiin ja jätteiden perusteelliseen hävittämiseen.  

Chertow  

2004, s. 407 

Teollinen ekologia tutkii yritysten ja kuluttajien toiminnan materiaa-

li- ja energiavirtoja, virtojen ympäristövaikutuksia sekä taloudellis-

ten, poliittisten, sääntelevien ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta 

näihin virtoihin sekä resurssien käyttöön ja muokkaamiseen. 

Costa et al. 

2010, s. 2 

Teollisessa ekologiassa teollisia systeemeitä kuvaillaan, analysoidaan 

ja määritellään niin kuin ne olisivat luonnonmukaisia, kestäviä ja 

kypsiä jatkuvia ekosysteemejä. 

 

Teollisen toiminnan ja ekologian yhteys mainittiin jo 1971, kun Commoner ehdotti kirjassaan 

”The Closing Circle: Nature, Man & Technology”, että taloudellinen toiminta voitaisiin or-

ganisoida luonnon ekosysteemien mukaisesti (Commoner 1971; O’Rourke et al. 1996, 92). 

Vuonna 1978 Royston totesi, ettei hyödyllisten sivutuotteiden tuottaminen ympäristöä tuhoa-

vien jätteiden sijaan ole uusi idea (O’Rourke et al. 1996, 92). Ensimmäisenä laajaa tieteellistä 

huomiota teollisen ekosysteemin käsitteelle saivat Frosch & Gallopoulos vuonna 1989, kun he 

ehdottivat, että prosessien tuotteet voisivat toimia toisten prosessien raaka-aineina (ks. myös 

määritelmä) (Frosch & Gallopolous 1989, 102; Desrochers 2002, 1032). Ensimmäinen kirja 

teollisesta ekologiasta julkaistiin vuonna 1995, kirjoittajina Graedel & Allenby (O’Rourke et 

al. 1996, 91). Japanin Kansainvälisen kaupan ja teollisuuden ministeriö (Ministry of Interna-

tional Trade and Industry, MITI) sponsoroi vuonna 1971 ohjelmaa, jota pidetään ensimmäise-

nä teollisen ekologian ohjelmana (Watanabe 1994, 12). Myös esimerkiksi Saksassa toimi 

1970-luvulla useita ympäristöohjelmia, joissa sovellettiin teollista ekologiaa (O’Rourke et al. 

1996, 92). Teollisen ekologian käsite on siis ollut olemassa jo kauan, mutta toistaiseksi kui-

tenkaan kaikkia teoreettisia mahdollisuuksia ja hyötyjä ei ole nähty käytännössä täydessä mit-

takaavassa (ibid., 94; Gibbs & Deutz 2005, 462). 
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Teollisen ekologian soveltamisessa on erilaisia koulukuntia: jotkut näkevät sen pienten muu-

tosten lähteenä, toiset pyrkivät edistämään kokonaisvaltaista muutosta (O’Rourke et al. 1996, 

89–90). Teollista ekologiaa voidaan toteuttaa eri tasoilla: yritysten sisällä, yritysten ja organi-

saatioiden välillä sekä alueellisella ja globaalilla tasolla (Lifset & Graedel 2002, 10). Lisäksi 

teollisen ekologian periaatteita noudattavia prosesseja voi syntyä itsekseen tai suunnitellusti 

(Saikku 2006, 2).  

 

Vaikka teollinen ekologia nähdään hyvänä mallina teollisen toiminnan uudelleen järjestelemi-

seksi, on sillä myös ongelmakohtia. Kritiikkiä ovat esittäneet ainakin Ayres (1991, ks. 

O’Rourke et al. 1996, 101–102), Piasecki (1992) ja O’Rourke et al. (1996). Kritiikin kohteena 

ovat olleet muun muassa suljettujen kiertojen muodostuminen sekä resurssien käytön vähen-

tämisen periaatteet. Läpimenevän materiaalin määrän vähentäminen ei välttämättä edistä tai 

voi jopa haitata suljettujen kiertojen muodostumista eikä resurssien käytön vähentäminen 

välttämättä kohdistu eniten päästöjä aiheuttaviin resursseihin. Toimintojen uudelleen järjeste-

leminen voi lisätä energiankulutusta, joten materiaalikierron parantamisen lisäksi olisi myös 

keskityttävä energiankulutuksen vähentämiseen. 

 Teollinen symbioosi 4.2

Teollinen symbioosi on teollisen ekologian tieteellinen alalaji (Jacobsen 2006, 239). Kun teol-

linen ekologia on viety riittävän pitkälle ja yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, voidaan 

puhua teollisesta symbioosista (Lifset & Graedel 2002, 4). Teollinen symbioosi tarkoittaa 

yritysten välistä vaihdantaa, jossa jätteitä ja sivutuotteita käytetään kaikkien osapuolien hyö-

dyksi samoin tavoin kuin luonnollisissa symbiooseissa. Teollisen ekosysteemin yritykset tuot-

tavat toisilleen lisäarvoa jakamalla raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Jäte tai 

tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta, jolloin se muuttuu rahanarvoiseksi 

tuotannontekijäksi. (Chertow 2007, 407; Arponen 2013b, 4; Suomen itsenäisyyden juhlara-

hasto [Sitra] 2013) Teollinen symbioosi keskittyy materiaali- ja energiavirtojen muokkaami-

seen paikallisella tai alueellisella tasolla ja edistää ekologisesti ja taloudellisesti kestävää teol-

lisuuden kehitystä (Chertow 2004, 407). Teollinen symbioosi voi ulottua myös yritysten lähi- 

ja tukitoimialoille. Taulukkoon 4 seuraavalla sivulla on listattu muutamia teollisen symbioo-

sin määritelmiä.  
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Taulukko 4. Teollisen symbioosin määritelmiä 

Kirjoittaja(t) Määritelmä 

Gertler 

1995, s. 14–15 

Teollinen symbioosi on teollisen ekologian soveltamista. Tavoitteena 

on optimoida materiaali- ja energiavirtojen tehokkuus laajamittaisten 

teollisten prosessien avulla. Olennaista on raaka-aineiden siirtäminen 

eri prosesseille kuin niille, jotka tuottivat ne. Luomalla yhteyksiä 

aiemmin erillisten toimintojen välille resurssien tarve ja saatteiden ja 

jätteiden määrä vähenevät merkittävästi. 

Chertow 

2000, s. 313 

Teollinen symbioosi, osana laajenevaa teollisen ekologian aihealu-

etta, edellyttää materiaali- ja energiavirtojen määrätietoista huomi-

oimista paikallisissa ja alueellisissa ekonomioissa. Teollinen symbi-

oosi sitoo perinteisesti erilliset toimialat yhteisiin toimintatapoihin 

kilpailuedun tavoittelemiseksi sisältäen materiaalien, energian, veden 

ja/tai sivutuotteiden fyysisen vaihdannan. Avainasemassa ovat yh-

teistyö ja maantieteellisen läheisyyden tarjoamat synergiamahdolli-

suudet. 

Lifset & Graedel 

2002, s. 3–4 

[Teolliset] laitokset vaihtavat sivutuotteita ja mitä muuten pidettäisiin 

jätteenä. Tällaista molempia osapuolia hyödyttävää, luonnollista 

symbioosia vastaavaa vaihdantaverkostoa nimitetään teolliseksi 

symbioosiksi. 

van Berkel 

2009, s. 371 

Teollinen symbioosi sulkee materiaalikierrot muuntamalla tehtaiden 

ja kaupunkien jätteet arvokkaiksi sivutuotteiksi, joilla voidaan korva-

ta neitseellisiä raaka-aineita teollisuudessa, rakentamisessa ja maata-

loudessa.  

Kirkinen 

2012 

Teollisella symbioosilla tarkoitetaan ympäristöä säästävää ja integ-

roitua teollista verkostoa, jossa tunnistetaan liiketoimintamahdolli-

suuksia optimoimalla resurssien käyttöä ja hyödyntämällä mm. ver-

koston jäsenten jätemateriaali- ja energiavirtoja. Teollisessa symbi-

oosissa pyritään resurssien suljettuun kiertoon luonnon ekosysteemi-

en tavoin. […] Resursseiksi voidaan käsittää mm. materiaalit, ener-

gia, vesi, kapasiteetti, osaaminen ja varat. 

 

Erityisesti van Berkelin (2009) määritelmästä huomataan, että teollinen symbioosi ulottuu 

myös teollisuuden ulkopuolelle, esimerkiksi asumiseen ja maatalouteen. Sillä on siis koko 

yhteiskunnan kattavia vaikutuksia. Kirkisen määritelmässä taas korostuu, että teollinen sym-

bioosi ei sisällä ainoastaan fyysisten resurssien, sivutuotteiden ja jätteiden jakamista, vaan 

myös aineettoman pääoman, kuten osaamisen hyödyntämistä symbioosiin osallistuvien taho-

jen kesken. Tässä työssä teollisella symbioosilla tarkoitetaan alueellisten toimijoiden materi-

aali- ja energiavirtojen sulkemista siten, että toimijat jakavat tietoa sekä käyttävät toistensa 
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jätteitä ja sivutuotteita prosessien raaka-aineina vähentäen raaka-aineiden kulutusta ja päästö-

jen määrää luoden samalla taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä.  

 

Luonnollisia ekosysteemejä mallintamalla voidaan siirtyä pois lineaarisesta liiketoiminnasta, 

jossa raaka-aineet virtaavat prosessien läpi päätyen jätteiksi tai tuotteiksi, kohti suljettujen 

kiertojen kehämäistä liiketoimintaa, jossa raaka-aineiden, energian ja jätteiden määrää vähen-

netään kierrättämällä aineita prosessin sisällä. Teollinen symbioosi on kehämäistä liiketoimin-

taa, jolla saavutetaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. (Saikku 2006, 9; Laybourn 

& Morrissey 2009) Lineaarista ja kehämäistä liiketoimintaa on mallinnettu kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Lineaarinen ja kehämäinen liiketoiminta (soveltaen Saikku 2006, 9; Laybourn & 

Morrissey 2009) 

 

Terminä teollisesta symbioosista ryhdyttiin puhumaan ensimmäiseksi Kalundborgin ekoteol-

lisuuspuistossa Tanskassa, kun 1960-luvulta saakka muodostunutta teollisten toimijoiden ver-

kostoa ja siinä esiintyvää erittäin tiivistä yhteistyötä alettiin kutsua teolliseksi symbioosiksi 

(Chertow 2004, 407; Kalundborg Symbiosis 2013). Käsitteenä se popularisoitui 1990-luvun 

alkupuolella, jolloin Kalundborgin alueesta ryhdyttiin kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleita ja 

tekemään tutkimusta (Chertow 2004, 409).  

 

Liiketoimintaverkostot kehittyvät kohti teollista symbioosia, kun toimijat tiivistävät yhteistyö-

tä vastatakseen asiakkaiden ja ympäristön tarpeisiin. Teollinen symbioosi voi syntyä itsestään, 

mutta toimintaa voidaan myös tietoisesti suunnitella. Itsenäisesti kehittyneillä teollisen sym-

bioosin muodoilla ei ole poliittista tai hallinnollista ohjausta tai suunnitelmaa yhteistyön ke-

hittämiseksi. (Saikku 2006, 8) Teollisen symbioosin kaltaista itsekseen syntynyttä yhteistyötä 

voi olla olemassa jo ennen kuin osapuolet tunnistavat toimivansa teollisessa symbioosissa 
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(Chertow & Lombardi 2005, 6535; Chertow 2007, 23). Esimerkkinä itsekseen kehittyneestä 

teollisesta symbioosista on edellä mainittu Tanskan Kalundborgin alue. Symbioosiohjelman 

taustalla taas on tietoinen halu kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja siten pyrkiä kohti kus-

tannussäästöjä ja uutta liiketoimintaa (Sitra 2013). Tunnetuin ohjatun symbioosin esimerkki 

on Britannian NISP-ohjelma (Chertow 2007, 25). Lisäksi Landskronan teollisuuskaupungissa 

Ruotsissa on toteutettu Landskrona Industrial Symbiosis Programme -ohjelma (Saikku 2006, 

26).  

 

Teollisten symbioosien ympärille voidaan rakentaa myös liiketoimintaa, jossa tuotetaan lisä-

arvoa käyttämällä vähemmän luonnonvaroja kuin perinteisissä verkostoissa. Tukemalla teol-

listen symbioosien muodostumista voidaan edistää kestävää kasvua sekä luoda uusia toimin-

tamalleja ja -tapoja. (Sitra 2013) Yhteinen ideointi ja kehittäminen aikaansaavat uutta osaa-

mista, mikä luo liiketoimintaa ja avaa suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia Suomessa ja kansainvälisesti (Arponen 2013b; Sitra 2013). 

 

Teollisen symbioosin muodostumista edistävät ja estävät erilaiset tekijät. Sakr et al. (2011, 

1162) jakavat menestys- ja epäonnistumistekijät kuuteen ryhmään: liiketoimintasuhteet, ta-

loudellinen lisäarvo, tietoisuus ja tiedonjako, politiikka ja sääntelyjärjestelmät, organisatoriset 

ja institutionaaliset järjestelyt sekä tekniset seikat. Tärkein teollista symbioosia ajava ja osal-

listumiseen kannustava tekijä on taloudelliset hyödyt (Roberts 2004, 1004). Toimialojen väli-

siä kierrätysyhteyksiä onkin alun perin perustettu hyvän liiketoiminnan ja vasta toissijaisesti 

ympäristöarvojen vuoksi (Desrochers 2001, 29). Lisäksi teollisen symbioosin ajureita ovat 

muun muassa kilpailuedun saavuttaminen/kasvattaminen ja sijaintiin liittyvät tekijät (Tudor et 

al. 2007, 200) sekä prosessien kannattavuusvaatimukset (Chertow 2007, 15). Teollisen sym-

bioosin tavoitteiden saavuttamista tukevat joustava hallintojärjestelmä, taloudelliset välineet, 

informaationhallintajärjestelmät sekä työntekijöiden ja johdon koulutus (Côté & Cohen-

Rosenthal 1998, 184; Saikku 2006, 10). Sopiva lainsäädäntö ja poliittiset olosuhteet vaikutta-

vat teollisen symbioosin verkostojen syntymiseen (Tudor et al. 2007, 200; Agarwal 2011, 44). 

Onnistunut teollinen symbioosi vaatii yritysten lisäksi yhteisön tuen ja sidosryhmien aktiivista 

osallistumista (Sakr et al. 2011, 1163). 

 

Teollisen symbioosin menestyksellisyys ja toteuttamisen mahdollisuus eivät kuitenkaan ole 

itsestään selviä. Yhteistyön tielle voivat nousta muun muassa teknologiset, taloudelliset, or-
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ganisationaaliset ja tietoon liittyvät esteet sekä lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyvät esteet. 

(Saikku 2006, 11–15)  Suurimpia ongelmia ovat vaihdannan ja symbioosien luominen, osal-

listujien houkutteleminen ja taloudellisen kehityksen tukeminen (Gibbs & Deutz 2005, 457–

460). On todettu, että suunnitelmallisesti organisoidut teollisen symbioosin muodot epäonnis-

tuvat huomattavasti useammin kuin itsekseen syntyneet (Chertow 2007, 15). Liian voimakas 

poliittinen osallistuminen vähentää yritysten kiinnostusta ekoteollisiin projekteihin (Sakr et al. 

2011, 1163). 

 

Teollista symbioosia voidaan pitää liiketoimintaverkoston eritystapauksena, joten sen muo-

dostumiseen vaikuttavat samankaltaiset tekijät kuin liiketoimintaverkostojen muodostumiseen 

(Starlander 2003, 12). Niitä ovat organisaatioiden välinen luottamus ja avoimuus, organisaati-

oiden historia, vuorovaikutustavat, tuttuuden aste ja ympäristötoimintojen kypsyys. Ne vai-

kuttavat synergioiden syntymiseen, tarpeellisen institutionaalisen verkoston olemassaoloon 

sekä osapuolten käsitykseen riskistä. (Agarwal 2011, 42) Tärkein symbioottisten suhteiden 

syntymiseen vaikuttava tekijä ovat sosiaaliset kytkökset ja yritysten kiinnostus yhteistyöhön 

(Sakr et al. 2011, 1163). Kuten liiketoimintaverkostojen kehittymisessä muutenkin, myös te-

ollisen symbioosiin vaadittavien verkostojen syntymisessä koordinoiva osapuoli on tärkeässä 

roolissa (Agarwal 2011, 41). 

 

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti teollisen symbioosin hyötyjä ja riskejä yrityksille. 

 Teollisen symbioosin hyötyjä osallistuville yrityksille 4.2.1

Teollisen symbioosin avulla saavutetaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä, jotka 

luovat yrityksille kilpailuetua. Kuten muutenkin verkostoitumisen, myös teollisen symbioosin 

hyödyt ulottuvat liiketoiminnan kaikille osa-alueille (ks. Tsupari et al. 2001, 1112). Talou-

dellisia hyötyjä syntyy pienentyneistä raaka-aine- ja energiahankintakustannuksista, kuljetus-

kustannuksista ja päästö- ja jätehallintakustannuksista. Taloudellisia hyötyjä syntyy lisäksi 

toimitilojen ja informaation jakamisen sekä nopeamman reaktiokyvyn ja parantuneen kustan-

nustehokkuuden kautta. Raaka-aineiden korvaaminen jätteillä vähentää neitseellisten raaka-

aineiden käyttöä ja tuottaa taloudellista hyötyä esimerkiksi vähentyneenä riippuvuutena kal-

liista, niukoista resursseista. (Saikku 2006, 9; van Berkel 2009, 372) Päästöjä vähentämällä 

yritykset voivat tavoitella myös hinnoittelu- tai verotusetuja (Chertow 2007, 15). Osallistumi-

nen teolliseen symbioosiin parantaa yrityskuvaa (Klendorfer 2002, 468), joka taas vaikuttaa 
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esimerkiksi kysyntään ja myyntiin. Sivutuotteiden jakaminen, jätteiden käsittely ja tiedonjako 

voivat lisätä työpaikkojen määrää, luoda uutta liiketoimintaa ja edistää innovaatioiden synty-

mistä (van Berkel 2009, 371). Lisäksi teollinen symbioosi tarjoaa muiden liiketoimintaverkos-

tojen tapaan epäsuoria etuja (Ritter et al. 2004, 175) kytkemällä yritykset toisiin organisaati-

oihin ja resursseihin. 

 Teollisen symbioosin riskejä osallistuville yrityksille 4.2.2

Hyötyjen lisäksi tiiviiseen yhteistyöhön ja toiminnan uudelleen järjestelemiseen sisältyy myös 

riskejä. Yhteistyön lisääntyessä riippuvuus muista toimijoista kasvaa (Lehto & Valkokari 

2003, 6) kuten muissakin liiketoimintaverkostoissa. Operaatioiden uudelleenjärjestely ja esi-

merkiksi sivutuotteiden varastointi, muuntaminen ja kuljetus aiheuttavat kustannuksia, sillä ne 

vaativat tiloja, energiaa ja henkilökuntaa (van Berkel 2009, 371). Teollisen symbioosin yksi 

hankaluus on materiaalivirtojen hallinta. Alueellisen symbioosin yhteydessä on pohdittava 

alueen rajausta ja miten alueen rajojen yli kulkeviin materiaalivirtoihin suhtaudutaan. Yksit-

täinen yritys voi joutua kasvattamaan jätteiden tai energian kulutustaan hyödyttääkseen teol-

lista symbioosia kokonaisuutena, mutta samalla yksittäisen yrityksen suorituskyky heikkenee. 

(Saikku 2006, 10) Teknologian ja T&K toiminnan keskittäminen olemassa olevien jätevirto-

jen ja prosessien ympärille voi heikentää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja innovaatioi-

den syntymistä. Esimerkiksi Kalundborgissa toiminta keskittyy kivihiilivoimalan ympärille 

eikä uutta teknologiaa voida ottaa käyttöön, sillä kivihiilivoimalan ympärille on rakentunut 

vankka verkosto. Huonolaatuisemman sivutuotteen tai jätteen käyttö raaka-aineena voi aiheut-

taa ongelmia toiminnoille ja prosesseille. Lisäksi heikkoa laatua joudutaan kompensoimaan 

tavalla tai toisella. (van Berkel 2009, 371) Teollinen symbioosi myös lisää yritysten vastuuta 

muiden tuottamista jätteistä. Jätteiden käyttöön liittyy myös saatavuusongelma, jos esimerkik-

si tuotantotekniikat kehittyvät ja jätteitä syntyy vähemmän. Liiketoimintasalaisuuksien, pro-

sessien ja virtojen paljastaminen on riskialtista. (Agarwal 2011, 51)  

 Teollinen symbioosi erilaisissa liiketoimintaympäristöissä 4.3

Kuten luvussa 3 on todettu, kansalliset liiketoimintaympäristöt ovat erilaisia. Tämän luvun 

tarkoituksena on selvittää kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteiden vaikutusta 

teolliseen symbioosiin. Luvun sisältö on koostettu tutkimalla tekstejä teollisen symbioosin 

toiminnasta eri maissa ja maanosissa: esimerkiksi Aasiassa, Etelä-Amerikassa, USAssa sekä 

kehittyvissä maissa. Tutkimalla eri maissa toteutettuja symbiooseja voidaan tehdä päätelmiä 
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kansallisen liiketoimintaympäristön vaikutuksesta symbioosiin. Huomion kohteena ovat 

PESTEL- ja timanttimalleihin kuuluvat osa-alueet. Seuraavien lukujen analyysissa on pyritty 

painottamaan teollisen symbioosin aloittamiseen ja muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, ei 

jo olemassa oleviin ja toimiviin symbiooseihin vaikuttavia. 

 Teollinen symbioosi ja liiketoimintaympäristöt  PESTEL-malli 4.3.1

Poliittiset 

Hallitus voi toimenpiteillään voimakkaasti ajaa teollisten symbioosin syntyä (Chiu & Yong 

2004, 1040–1041). Teollinen symbioosi muotoutuu usein sinne, jossa markkinadynamiikka 

ja/tai poliittiset kannustimet kasvattavat symbioosista saatavia taloudellisia hyötyjä (Mirata 

2005, ks. Costa et al. 2010, 2). Politiikalla voidaan vaikuttaa ympäristöliiketoimintaan sääte-

lyn (kiellot, rajoitukset), taloudellisten (verotus, hinnoittelu) sekä opastavien ja vapaaehtoisten 

(esimerkiksi ympäristömerkit, sertifikaatit, raportit tms.) toimien kautta (Costa et al. 2010, 3). 

 

Politiikka voi edistää teollista symbioosia muun muassa kannustavien ohjelmien ja rahoituk-

sen avulla sekä asettamalla selkeät tavoitteet ja tukemalla ympäristötehokasta liiketoimintaa 

(Costa et al. 2010, 3 & 18–19). Hallitus voi lisäksi tukea teollisen symbioosin toteutumista 

muun muassa suunnittelumääräyksillä, ympäristösäännöksillä, taloudellisilla kannustimilla, 

jakamalla rahoitusta ja tukia, päästölupien säätelyllä, osallistumalla suunnitteluun, kehittämäl-

lä päätöksentekoprosesseja ja järjestelmiä, vähentämällä byrokratiaa sekä välittämällä syner-

gioita (Costa & Ferrão 2010, 990). Kannustimet ja säätelyinstrumentit vaikuttavat muun mu-

assa teollisen symbioosin taloudelliseen kannattavuuteen (Costa et al. 2010, 16–17).  Erityisen 

tehokkaasti teollista symbioosia edistää ympäristö- ja taloudellisia elementtejä yhdistävä poli-

tiikka (Tudor et al. 2007, 200).  

 

Symbioosiin vaikuttavat poliittiset toimenpiteet voivat olla kansainvälisiä, kansallisia tai alu-

eellisia. Alueelliset toimenpiteet noudattavat yleensä kansallisia toimenpiteitä, mutta ne voivat 

vaihdella vastatakseen paremmin paikallista kontekstia. Euroopassa EU on suurimmassa roo-

lissa ylikansallisten ohjeiden laatijana. Eri mailla on mahdollisuus noudattaa ja toteuttaa EU:n 

säädöksiä oman kontekstinsa ja lainsäädäntönsä mukaisesti, jolloin toteutettu politiikka ja 

lainsäädäntö voivat vaihdella maittain. Tämä selittää myös miksi teollinen symbioosi on ke-

hittynyt eri tahtiin eri maissa. (Costa et al. 2010, 3–5) 
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Symbioosin syntyä hidastavia tai estäviä tekijöitä ovat poliittisten termien ja tavoitteiden se-

kavuus, julkisten tahojen epäselvät roolit ja politiikan heikko toteutus (Chiu & Yong 2004, 

1041–1043). Vaikka poliittinen ohjaus edistää symbioosin toteutumista, ei liiallinen ohjaus 

välttämättä johda menestyksekkääseen symbioosiin. Heeres et al. (2004, 985–987) toteavat, 

että Hollannissa toteutetut teollisen symbioosin tapaukset ovat menestyksekkäämpiä kuin Yh-

dysvalloissa toteutetut, sillä Hollannissa hallituksen ohjailu oli vähäisempää ja yritykset ovat 

olleet luomassa teollisen symbioosin malleja itse, vapaaehtoisesti omista lähtökohdistaan. 

Poliittiset paineet, jotka kohdistuvat toiminnan tuloksiin (kuten odotukset taloudellisesta kehi-

tyksestä tai työpaikkojen luomisesta) voivat olla taakkana teolliselle symbioosille ja estää sen 

kehitystä (Gibbs & Deutz 2007, 1690).  

 

Ekonomiset 

Taloudellisia teollisen symbioosin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

verotus, rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys ja rahoituksen saatavuus. Symbioosin onnistu-

misen kannalta tärkeää on taloudellinen toteuttamiskelpoisuus, pienet taloudelliset riskit ja 

taloudellisten hyötyjen jakautuminen tasaisesti. (Saikku 2006, 15) Tukitoimenpiteillä ja rahoi-

tusmekanismeilla voidaan pienentää taloudellista riskiä ja edistää hyötyjen jakautumista tasai-

sesti osapuolten kesken. Voimakkailla taloudellisilla ja säätelyinstrumenteilla on osoitettu 

olevan merkittäviä vaikutuksia teollisen symbioosin edistämisessä. Lisäksi erilaiset taloudelli-

set kannustimet, esimerkiksi verotus- ja hintaedut, edistävät teollista symbioosia, sillä niiden 

avulla voidaan varmistaa, että toiminta on taloudellisesti mahdollista. (Costa et al. 2010, 16 & 

18–19) Taloudellinen hyöty myös kannustaa yrityksiä tunnistamaan yhteistyön mahdollisuuk-

sia (Gibbs & Deutz 2007, 1691; Sakr et al. 2011, 1164). Esimerkiksi verotus vaikuttaa mark-

kinoiden rakenteeseen sekä ohjaa yrityksiä kehittämään yhteistyössä hyödyllisempiä jätehal-

lintastrategioita (Costa et al. 2010, 7). Ulkopuolinen rahoitus on tarpeen toimintojen ja pro-

sessien alkuun saattamisessa (Sakr et al. 2010, 1163–1164). 

 

Taloudellinen riskialttius ja taloudellinen epävakaus vähentävät yritysten halukkuutta osallis-

tua teolliseen symbioosiin (Heeres et al. 2004, 987; Gibbs & Deutz 2007, 1691; Sakr et al. 

2011, 1164). Rahoituksen puute heikentää symbioosien muodostumista (Chiu & Yong 2004, 

1041–1043), mutta toisaalta liian pitkään jatkunut rahoitus voi estää järjestelmän omien rahoi-

tusmekanismien kehittymisen ja siten heikentää symbioosien toimivuutta pitkällä aikavälillä 

(Sakr et al. 2010, 1163–1164). Bruttokansantuotteen (BKT) kasvu edistää symbioosien kehit-
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tymistä erityisesti maissa, joissa rahoitusta on muuten hankala saada. Symbioosin toteuttami-

nen kuitenkin kärsii, jos talouskasvuun pyritään liian voimakkaasti ekologisista periaatteista 

piittaamatta. (Chiu & Yong 2004, 1041–1043) 

 

Sosiokulttuuriset 

Teolliseen symbioosiin eniten vaikuttavia sosiokulttuurisia tekijöitä ovat demograafiset teki-

jät, koulutus (erityisesti peruskoulutus) sekä ammattijakauma (Fernandez & Ruiz 2009, 93). 

Sosiaaliset rakenteet ja yhteisön homogeenisuus tukevat yhteistyöhön ja teolliseen symbioo-

siin tarvittavien verkostojen kehittymistä. Yhteisöllisyyden tunne edistää teollista symbioosia. 

Lisääntynyt tietoisuus ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksesta kasvattaa yleistä hyväksyn-

tää ja teollista symbioosia tukevaa ilmapiiriä. (Morikawa 2000, 5) Lisäksi teollisten symbi-

oosien syntymistä edistää yhteistyöhön kannustava kulttuuri (Costa & Ferrão 2010, 984), joka 

vaikuttaa yritysten ja työntekijöiden toimintatapoihin ja yhteistyön aloittamiseen. Symbioosin 

toteuttamiseksi tarvitaan yhteisön ja kansalaisjärjestöjen tuki sekä mahdollisuus luoda tai ke-

hittää osaamista, työpaikkoja tai elinkeinoja (Harris 2006, 29).  

 

Sosiokulttuurisena tekijänä peruskoulutuksella on tärkeä rooli tuotannontekijöihin kuuluvan 

toisen ja kolmannen asteen koulutuksen tukijana. Koulutuksen puute heikentää symbioosien 

toteuttamista (Chiu & Yong 2004, 1041–1043), sillä se heikentää asioiden ymmärtämistä, 

toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja osaavan työvoiman saatavuutta. Työttömyys vai-

kuttaa voimakkaasti teolliseen symbioosiin ja sen onnistumiseen (Fernandez & Ruiz 2009, 

93). 

 

Yhteisön asenteet jätteitä, uusia teknologioita ja teollisia sovellutuksia kohtaan vaikuttavat 

niin ikään teollisen symbioosin mahdollisuuksiin (Roberts 2004, 1004), sillä sosiaalinen hy-

väksyttävyys on tärkeä ajuri symbioosien toteuttamiselle (Chiu & Yong 2004, 1040). Yhtei-

sön reaktioilla on merkittävä vaikutus toteuttamismahdollisuuksiin. Muutosvastarinta ja ”ei 

minun pihallani” -ajattelu (Not In My Backyard, NIMB) voivat estää teollisten symbioosien 

muodostumista. Asenteet jätteitä ja jätekäsittelyä kohtaan voivat estää jätteiden hyödyntämi-

sen, joten symbioosin toteuttamisen kannalta on olennaista luoda positiivisia asenteita eko-

teknologiaa ja jätteiden hyödyntämistä kohtaan (Roberts 2004, 1003). Esimerkiksi saastuneil-

la alueilla voidaan olla muita alueita myönteisempiä uusia toimintatapoja kohtaan (Gibbs & 

Deutz 2007, 1690).  
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Teknologiset 

Teknologiset tekijät määrittelevät, onko symbioosiin liittyvä vaihdanta ylipäänsä mahdollista 

(Heeres et al. 2004, 987). Teknologisia tekijöitä ovat yhteistyön mahdollistavien, luotettavien 

ja kustannustehokkaiden teknologioiden saatavuus (Mirata 2004, 970). Ne muodostavat teol-

lisen symbioosin konkreettiset edellytykset. Symbioosin toteuttamiseksi tarvitaan (uudenlai-

sia) teknologisia ratkaisuja esimerkiksi jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyyn. Symbioosiin 

vaikuttavat teknologiset tekijät liittyvät vaihdannan määrään ja laatuun, tuotantovirtojen va-

kauteen, toiminnan laajentamisen mahdollisuuksiin sekä monitorointiin ja ylläpitoon (Jacob-

sen & Anderberg 2004, 321). Teknologian taso vaikuttaa yhteistyömahdollisuuksien tunnis-

tamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Jo olemassa olevat tekniset linkit edistävät teollisen sym-

bioosin syntyä. Korkea teknologiaosaaminen mahdollistaa teknologioiden hyödyntämisen ja 

kehittämisen teollisessa symbioosissa. (Sakr et al. 2011, 1166–1168) 

 

Symbioosien muodostumista hidastaa teknologioiden ja tietotaidon puute (Chiu & Yong 

2004, 1041–1043). Teknologisia haasteita luovat muun muassa jätteiden uudelleenkäyttö, 

jätekäsittelyn standardit, materiaalin laatu ja jätteenkäsittelytekniikoihin liittyvän tiedon saa-

tavuus (Costa et al. 2010, 16–17) sekä mahdollisiin säännösten tai lakien muutoksiin ja tekno-

logiseen kehitykseen vastaaminen (Jacobsen & Anderberg 2004, 321). Standardien puute ja 

eritasoiset tekniikat heikentävät teollisen symbioosin onnistumisen edellytyksiä (Sakr et al. 

2011, 1168). Laaja jätteitä vähentävien teknologioiden käyttö saattaa heikentää symbioosin 

laatua ja toteuttamismahdollisuuksia, jos yrityksille ei jää riittävästi jätteitä hyödynnettäväksi 

(Ehrenfeld & Gertler 1997, 75). Symbioosin vaatimien (uusien) teknologioiden kehittäminen 

voi jäädä puutteelliseksi, jos olemassa oleviin teknologioihin on panostettu paljon rahaa tai ne 

ovat uusia (Nehm & Ulhøi 2000, 9) tai osaaminen on puutteellista. Tekniikanedistämiskes-

kukset voivat edistää symbioosia (Gibbs & Deutz 2007, 1690) tukemalla teknologioiden ke-

hittämistä.  

 

Ekologiset  

Teollista symbioosia edistää esimerkiksi yleinen ympäristötietämyksen lisääntyminen niin 

teollisuudessa kuin kuluttajien parissa (Chiu & Yong 2004, 1040–1041) Lisäksi yritysten ym-

päristömyönteisyys ja yritysvastuun ohjelmat vaikuttavat positiivisesti teollisen symbioosin 

syntymiseen (Saikku 2006, 15). Ekologisia tekijöitä ovat myös ympäristöjohtamisen taso sekä 

ympäristön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja käytännöt vaikuttavat teolliseen symbioo-
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siin (Fernandez & Ruiz 2009, 90). Lisäksi on seurattava alueellista ympäristön herkkyyttä 

jätemateriaaleille, vedelle ja energian prosessoinnille (Roberts 2004, 1004). Kaatopaikkojen 

rajallinen kapasiteetti ja sitä kautta syntyvät jäteongelmat edistävät jätteiden vähentämistä ja 

uudelleenkäyttöä, ja samalla myös teollista symbioosia. Lisäksi rajalliset luonnonvarat, ener-

gianlähteet ja esimerkiksi raaka-aineiden hinnan nousu tukevat tehokkaampien prosessien 

syntymistä. Ilmansaasteiden ja päästöjen vähentäminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa. 

(Morikawa 2000, 3)  

 

Lainsäädännölliset 

Oikeusjärjestelmä ja lainsäädäntö vaikuttavat teollisen symbioosin toteutumiseen eri tavoin: 

lainsäädännöllä voidaan edistää tai estää teollista symbioosia. (Costa et al. 2010, 3; Costa & 

Ferrão 2010, 984) Lainsäädännön ja säätely-ympäristön joustavuus ovat tärkeimmät yksittäi-

set tekijät teollisen symbioosin onnistumiseksi (Desrochers 2001, 29), ne tukevat symbioosin 

syntymistä (Costa et al. 2010, 3; Costa & Ferrão 2010, 984). Ympäristölainsäädäntö ja sen 

kehittäminen voivat toimia kimmokkeena teollisen symbioosin muodostumiselle (Jacobsen & 

Anderberg 2004, 322). Symbioosin kehittymisen kannalta olennaisia ovat olemassa olevat 

institutionaaliset rakenteet sekä lainsäädännöllinen ja poliittinen tuki (Saikku 2006, 15). Li-

säksi toimialakohtaiset lait ja säädökset sekä erilaisten toimenpiteiden laillisuus vaikuttavat 

symbioosin syntyyn (Chiu & Yong 2004, 1040). Osallistava säädäntöjärjestelmä, esimerkiksi 

yrityksiltä vaadittavat ympäristösuunnitelmat, edistävät teollista symbioosia, sillä yritysten on 

pakko suunnitella ja raportoida toimintaansa (Ehrenfeld & Gertler 1997, 75–76). Lainsäädän-

nölliset paineet edistävät teollisen symbioosin verkostojen muodostumista (Starlander 2003, 

12).  

 

Toisaalta liian tiukka lainsäädäntö ja säännökset vähentävät yhteistyöhön liittyviä innovaatioi-

ta. Säännökset voivat estää jätteisiin ja sivutuotteisiin liittyvän vaihdannan muodostumisen, 

sillä jätelainsäädäntö saattaa estää kaupankäynnin jätteillä tai sivutuotteiden ja jätteiden käy-

tön prosessien raaka-aineena. (Ehrenfeld & Gertler 1997, 75–76; Costa et al. 2010, 3 & 17) 

Lisäksi liian tiukat päästörajoitukset ja energiansäästövaatimukset saattavat hidastaa symbioo-

sin syntymistä (Jacobsen & Anderberg 2004, 322). Kuten poliittisenkin ympäristön osalta, 

myös liian monimutkaisen lainsäädännön voidaan ajatella heikentävän symbioosin muodos-

tumista. 
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Teolliseen symbioosiin vaikuttavia liiketoimintaympäristön erityispiirteitä PESTEL-mallin 

mukaisesti on listattu taulukkoon 5. Teollisen symbioosin muodostumista edistävät tekijät on 

merkitty + ja estävät tekijät on merkitty . 

 

Taulukko 5. Teolliseen symbioosiin vaikuttavia liiketoimintaympäristön erityispiirteitä PES-

TEL-mallin mukaisesti. 

Poliittiset 

 Ympäristötyötä tukeva ilmapiiri 

 Poliittiset kannustimet 

 Päästötavoitteet ja ympäristöohjelmat 

 Liiallinen poliittinen ohjaus 

 Politiikan monimutkaisuus ja ennustamat-

tomuus 

Ekonomiset 

 Verohelpotukset 

 Rahoituksen saatavuus 

 Talouskasvu 

 Taloudellinen epävakaus 

 

Sosiokulttuuriset 

 Yhteisöllisyys 

 Ympäristötietoisuus 

 Peruskoulutukset taso 

 Koulutuksen puute 

 Muutosvastarinta 

Teknologiset 

 Perusteknologioiden saatavuus  

 Korkea osaaminen 

 Kehitys ja innovaatio mahdollisuudet 

 Standardien puute 

 Jätteitä vähentävien teknologioiden run-

sas käyttö 

Ekologiset 

 Ympäristötietoisuus 

 Ilmastonmuutos 

 Luonnonvarojen loppuminen 

 Ympäristövastuu 

Lainsäädännölliset 

 Ympäristölainsäädäntö 

 Osallistava ja velvoittava lainsäädäntö 

 Liian tiukka lainsäädäntö 

 Lainsäädännön monimutkaisuus 
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 Teollinen symbioosi ja liiketoimintaympäristöt  timanttimalli 4.3.2

Tuotannontekijät 

Tärkeimpiä teollista symbioosia edistäviä tuotannontekijöitä ovat muun muassa työvoiman 

saatavuus sekä akateeminen ja yksityinen tutkimus (Chiu & Yong 2004, 1040–1041), sillä 

oikean osaamisen ja tiedon saatavuus on elintärkeää symbioosien kehittymiselle (Saikku 

2006, 15). Osaamista tarvitaan muun muassa prosesseihin, suunnitteluun ja ympäristöasioihin 

liittyen. Lisäksi tarvitaan insinöörejä sekä ympäristö- ja talousasiantuntijoita. Korkea koulu-

tustaso sekä yhteisön ja ympäristöjärjestöjen panos vaikuttavat sopivan tiedon ja osaamisen 

saatavuuteen. (Heeres et al. 2004, 987) Tuotannontekijöihin kuuluu myös infrastruktuuri, jos-

ta teolliseen symbioosiin vaikuttavat muun muassa kuljetusinfrastruktuuri, energian saata-

vuus, uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet, jätteiden käsittelyinfrastruktuuri ja 

kaatopaikat (Fernandez & Ruiz 2009, 96). Lisäksi työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden 

tiiviys vaikuttavat teolliseen symbioosiin, sillä onnistuneeseen symbioosiin tarvitaan työvoi-

man aktiivista osallistumista (Tudor et al. 2007, 203). Työvoiman liikkuvuus parantaa yritys-

ten mahdollisuuksia löytää sopivaa työvoimaa. Vakaat työmarkkinat vähentävät työvoimakus-

tannusten ja työvoiman laadun heittelyitä, mikä parantaa yritysten mahdollisuuksia laajentaa 

toimintojaan. (Pellenbarg 2002, 61) Epävakaat tai joustamattomat työmarkkinat, heikko infra-

struktuuri ja alhainen koulutustaso taas heikentävät teollisen symbioosin muodostumisen 

edellytyksiä. Lisäksi hyvä luonnonvarojen saatavuus voi heikentää yritysten halukkuutta ke-

hittää toimintojaan (Porter 1990, 79) ja etsiä vaihtoehtoisia energian ja raaka-aineiden lähteitä. 

 

Konteksti 

Kontekstiin kuuluvat yritysten rakenne, strategiat ja kilpailutilanne. Kontekstin vaikutuksen 

aste vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä suunniteltu vai spontaani teollinen symbioosi (Cos-

ta & Ferrão 2010, 984), sillä suunnitellussa symbioosissa rakenteet voidaan ottaa huomioon. 

Kalundborgin alueen menestykselliseen symbioosiin eniten vaikuttaneet tekijät ovat virallis-

ten ja epävirallisten suhteiden verkosto yritysjohdon ja virkamiesten välillä. (Jacobsen & An-

derberg 2004, 327; Costa & Ferrão 2010, 984–985) Johtamiskulttuuri ja yritysjohdon sitou-

tuminen on tärkeä tekijä muutosten ja uusien liiketoimintamallien omaksumisessa. Yhteiskun-

tavastuun aste yrityksen strategiassa ja johtamisessa edistää ympäristöystävällisten innovaati-

oiden ja yhteistyön syntymistä. Lisäksi yhteistyökulttuuri (yhteistyö muiden yritysten ja vi-

ranomaisten kanssa; yhteistyön määrä ja laatu) vaikuttaa selvästi ympäristöratkaisujen imple-

mentointiin ja kehittämiseen. (OECD 2012, 11) Lisäksi teolliseen symbioosiin vaikuttavat 
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yritysten sisäisen ja välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen määrä ja luonne, päätöksenteon 

helppous, avoimuus uusille ideoille ja yhteistyökumppaneille, organisaation historia sekä lii-

ketoimintasuhteiden luonne toimialan sisällä. Ne vaikuttavat muun muassa teollista symbi-

oosia tukevan liiketoimintaverkoston syntymiseen sekä synergioiden kehittymiseen ja ylläpi-

toon. (Mirata 2004, 970) Kilpailupaine on merkittävä symbioosia edistävä tekijä, sillä se ajaa 

yrityksen etsimään keinoja vähentää jätteitä (Tudor et al. 2007, 200) ja tehostamaan toimin-

taansa. Kilpailu myös edistää halukkuutta parantaa yrityskuvaa. 

 

Avoimessa yrityskulttuurissa yksittäiset tahot voivat toimia verkostojen kehittäjinä ja pro-

moottoreina, tiedonvaihdon foorumeina, ohjaavassa roolissa tai monitoroinnissa. Yliopistot 

toimivat osana tutkimustiimejä, materiaalivirtojen analysoinnissa, työkalujen kehittäjänä, yh-

teyksien tunnistamisessa ja synergioiden raportoinnissa. (Costa & Ferrão 2010, 990)  

 

Jäykät yritysrakenteet heikentävät uusien toimintatapojen omaksumista ja toiminnan uudel-

leen järjestelyä (Jacobsen & Anderberg 2004, 327), jolloin teollisen symbioosin muodostami-

nen voi hidastua. Yrityksen sisäisistä tekijöistä merkittävin teollisen symbioosin syntymistä 

estävä tekijä on toimintojen horisontaalisuuden puute: esimerkiksi tuotekehityksen ja palvelu-

kehityksen erillisyys päätöksentekijöistä. Lisäksi muutoshaluttomuus ja nykytilan ”muka-

vuus” voivat olla esteenä radikaalien organisatoristen muutosten tekemiselle. Uusia liiketoi-

mintamalleja voi olla mahdoton sovittaa olemassa olevaan systeemiin. (OECD 2012, 11) 

 

Lähi- ja tukitoimialat 

Olemassa olevat tiiviit yhteistyösuhteet lähi- ja tukitoimialojen kanssa kehittävät symbiooseja 

itsekseen, mutta edistävät myös suunniteltua symbioosia ja parantavat sen menestysmahdolli-

suuksia. Symbioosin on todettu olevan tehokkainta, kun siihen osallistuu useita lähekkäin 

sijaitsevia organisaatioita. (Tudor et al. 2007, 203) Lähi- ja tukitoimialat tukevat teollisen 

symbioosin toteutumista tarjoamalla täydentäviä materiaalivirtoja, osaamista ja työvoimaa, 

tukemalla T&K toimintaa sekä houkuttelemalla uusia toimijoita ja tarjoamalla pääsyn alueel-

lisiin verkostoihin. Lisäksi lähi- ja tukitoimialat voivat auttaa yhteistyömahdollisuuksien tun-

nistamisessa. (Costa & Ferrão 2010, 990) Symbioosin syntymistä edistäviä tekijöitä ovat 

myös lähi- ja tukitoimialojen monipuolisuus, materiaali- ja energiavirtojen yhteensopivuus ja 

jatkuvuus, tasapainoiset riippuvuus- ja valtasuhteet sekä yrityskulttuurien yhteensopivuus. 

Kuten verkostojen kehittymisessä yleensäkin vahvojen toimijoiden olemassaolo sekä yritysten 
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väliset viralliset ja epäviralliset suhteet edistävät myös teollisen symbioosin verkostojen muo-

dostumista. (Saikku 2006, 15) Tiedonvaihto on olennainen osa teollisen symbioosin onnistu-

mista, sillä yritykset tarvitsevat informaatiota liiketoimintakumppaneiden tunnistamiseksi 

(Heeres et al. 2004). Kehittyneet lähi- ja tukitoimialat edistävät informaation jakamista ja so-

pivien yhteistyökumppaneiden tunnistamista (Saikku 2006, 15). Toimittajat, ostajat, kilpailijat 

ja muut sidosryhmät edistävät teollista symbioosia vaatimalla yritysten toiminnan kehittämis-

tä (Chiu & Yong 2004, 1040–1041).  

 

Lähi- ja tukitoimialojen lisäksi klustereiden olemassaolo on tärkeä edellytys teollisen symbi-

oosin onnistumiselle. Klustereissa sijaitsevilla yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus to-

teuttaa teolliseen symbioosiin vaadittavaa yhteistyötä ja jakaa informaatioita, tuotteita ja re-

sursseja. Klustereita ympäröi myös usein vahva infrastruktuuri, joka tukee synergioiden syn-

tymistä. Klustereissa on luontaisesti sellaisia verkostoja ja suhteita, joita teollisen symbioosin 

syntymiseksi tarvitaan. (Roberts 2004, 999) Klusterit myös vaikuttavat teollisen symbioosin 

sijaintiin (Costa & Ferrão 2010, 990).  

 

Kysyntä 

Kysyntä vaikuttaa siihen, millaista yhteistyötä yritysten kannattaa tehdä. Toiminnan kehittä-

minen vaatii markkinoiden painetta. Lisäksi kysyntä voi paljastaa toimialoja tai sektoreita, 

joilla yhteistyölle on eniten tarvetta. (Porter 2000, 21) Kysynnällä on tärkeä rooli teollisen 

symbioosin verkostoille, sillä yhteistyön lopulliset muodot hioutuvat kysynnän perusteella 

(Arponen 2013b, 4) Kysyntä on yksi tärkeimmistä ekologista liiketoimintaa edistävistä teki-

jöistä. Asiakkaiden, toimijoiden ja sidosryhmien vaatimukset kasvattavat yritysten halukkuut-

ta osallistua teolliseen symbioosiin.  

 

Markkinavoimien puute hidastaa uusien toimintatapojen syntymistä. Kuluttajien ja yritysten 

on oltava valmiita uusille ratkaisuille. (OECD 2012, 12) Tehokkaan toiminnan aloittamiseksi 

sivutuotteille on oltava kysyntää toisissa yrityksissä (Salmi et al. 2012, 124), mutta kysynnän 

loppuminen tai muutokset kysynnässä voivat tuhota hyvin alkaneen ekologisen yhteistyön 

(Tudor et al. 2007, 202). 
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Timanttimallin mukaisia teollista symbioosiin vaikuttavia kansallisen liiketoimintaympäristön 

erityispiirteitä on listattu taulukkoon 6. Edistäviä tekijöitä on merkitty + ja estäviä tekijöitä 

merkitty .  

 

Taulukko 6. Teolliseen symbioosiin vaikuttavia liiketoimintaympäristön erityispiirteitä ti-

manttimallin mukaisesti. 

Tuotannontekijät 

 Korkeakoulutettu työvoima 

 Työmarkkinoiden joustavuus 

 Infrastruktuuri 

 Työvoiman heikko osaamistaso 

 Heikko korkeakoulutuksen taso 

Konteksti 

 Avoin yrityskulttuuri 

 Yhteistyö 

 Kilpailupaine 

 Jäykät rakenteet 

 Horisontaalisuuden ja joustavuuden puute 

Lähi- ja tukitoimialat 

 Klusterit (olemassa olevat verkostot ja 

infrastruktuuri) 

 Sidosryhmien paine ympäristöystävälli-

seen liiketoimintaan 

 Materiaalivirrat ja osaamisen saatavuus 

Kysyntä 

 Kysyntä verkoston sisällä ja ulkopuolella 

 Kysynnän vakaus 

 Kysyntä määrää millainen yhteistyö on 

kannattavaa 

 Kysynnän puute 
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5 KANSALLINEN TEOLLISEN SYMBIOOSIN OHJELMA BRITAN-

NIASSA – TAPAUS NISP 

Tässä luvussa käsitellään tapaustutkimuksena Britannian NISP-ohjelmaa ja brittiläisen liike-

toimintaympäristön erityispiirteitä. NISPin osalta käsitellään ohjelman toimintaperiaatetta, 

esitellään saavutettuja tuloksia ja ohjelman vaikutuksia mukana oleviin yrityksiin. Britannian 

liiketoimintaympäristöä analysoidaan PESTEL- ja timanttimallien mukaisesti. 

 Kansallinen teollisen symbioosin ohjelma NISP 5.1

Vuonna 2003 toimintansa aloittanut Britannian kansallinen teollisen symbioosin ohjelma Na-

tional Industrial Symbiosis Programme (NISP) on maailman ensimmäinen kansallisen tason 

teollisen symbioosin ohjelma. Ohjelman avulla pyritään tunnistamaan yritysten ja organisaa-

tioiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja siten edistämään kehämäistä liiketoimintaa ja 

luomaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. NISP toiminta perustuu alueellisiin 

osa-projekteihin. Ohjelman piiriin kuuluvat raaka-aineet, sivutuotteet, henkilöstöresurssit, 

logistiikka, palvelut, jätteet, energia ja vesi. NISP on yritysvetoinen, mutta Britannian hallitus 

ja teollisuusorganisaatiot tukevat ohjelmaa. (Saikku 2006, 27–28) Ohjelman avulla on vähen-

netty hiilidioksidipäästöjä, kustannuksia, kaatopaikkajätteen määrää, raaka-aineiden, luon-

nonvarojen ja veden käyttöä, saasteita ja liiketoiminnan riskejä. Samalla on onnistuttu lisää-

mään tuottoja ja myyntiä, luotu liiketoimintaa, työpaikkoja ja innovaatioita sekä kasvatettu 

investointeja, oppimista, tiedonsiirtoa ja kapasiteetin käyttöastetta. Vahvistettuja tuloksia vuo-

sina 2005–2010 ovat muun muassa 180 M€
2
 säästöt, jätteiden määrää on vähennetty 7 Mt., 

neitseellisiä raaka-aineita on säästetty 9,7 Mt. sekä luotu yli 3000 uutta ja säilytetty 5000 työ-

paikkaa. (Laybourn & Morrissey 2009, 6) NISP on valittu kansainväliseksi resurssitehokkuu-

den parantamisen ja päästöjen vähentämisen ”best practice” -ohjelmaksi (Environmental Au-

dit Committee 2011). 

 Ohjelman toiminta ja historia 5.1.1

Varsinainen toiminta aloitettiin vuonna 2003 Länsi-Midlandsin, Yorkshire & Humberin ja 

Skotlannin alueellisilla pilottiohjelmilla. Kansalliselle tasolle NISP laajentui 2005, jolloin 

Britannian hallitus rahoitti ohjelman kansallistamista. (NISP Network 2013) Helmikuussa 

2007 NISP toimi 9 alueella Englannissa, joiden lisäksi Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-

                                                 

2
 156M£ = 180 M€. Kurssi 13. heinäkuuta 2013 mukainen, 1 £ = 1.157824 €. (Ratesfx 2013) 
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Irlannissa. (Laybourn 2006, 13–15) Mukana olevista yrityksistä yli 90 % on pieniä ja kes-

kisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), mutta lisäksi mukana on myös suuria, monikansallisia yri-

tyksiä kuten IKEA, Shell ja Ford. Tällä hetkellä mukana on yli 15 000 yritystä. (Laybourn & 

Morrissey 2009, 11; Laybourn 2013, 11 & 21) NISP visio on:  

Saada aikaan pitkän aikavälin liiketoimintakulttuurin muutos kannattavien toimenpiteiden 

avulla, jotka johtavat mitattavissa oleviin sosiaalisiin ja ympäristöhyötyihin, edistäen samalla 

merkittävästi kansainvälistä kestävää kehitystä. (Laybourn & Morrissey 2009) 

 

Ohjelman kehittäjänä ja ajatuksen isänä toimii NISPiä pyörittävän International Synergies 

Limitedin toimitusjohtaja ja perustaja Peter Laybourn, joka sai idean NISPin luomiselle työs-

kennellessään Yhdysvaltain kestävän kehityksen liiketoimintaneuvoston (United States Bu-

siness Council For Sustainable Development, US-BCSD) kanssa. US-BCSD toteutti tuolloin 

sivutuotteiden synergioihin perustuvaa ohjelmaa Meksikonlahdella. (NISP Network 2013)  

 

NISP toteuttamisen kattojärjestönä toimi alun perin Britannian kestävän kehityksen liiketoi-

mintaneuvosto (Business Council For Sustainable Development UK, BCSD-UK), joka on 

maailman kestävän kehityksen liiketoimintaneuvoston (World Business Council for Sustaina-

ble Development, WBCSD) alajärjestö. (Laybourn & Clark 2004, 2 & 8-11) Vuodesta 2005 

NISPiä on ohjannut, rahoittanut ja projektin omistanut International Synergies Limited (Inter-

national Synergies 2013).  

 

NISP toiminta rakentuu 12 alueellisen ohjelman ympärille (Mirata 2004, 968). Se tarjoaa alu-

eellisille ohjelmille ja yrityksille. Hallinto koostuu kansallisesta ohjelmajohtajasta, alueellis-

ten ohjelmien toimintaa koordinoivasta ohjausryhmästä (Program Advisory Group, PAG) 

sekä aluekoordinaattoreista. Aluekoordinaattoreiden alla toimii alueellinen ohjausryhmä (Re-

gional Program Advisory Group, regional PAG), joka ohjaa teollisen symbioosin ”asiantunti-

joiden” (Industrial Symbiosis Practitioners) muodostamia alueellisia tiimejä. Asiantuntijoista 

useimmat ovat alueen tärkeimpien yritysten edustajia tai heillä on muuta liiketoimintataustaa. 

Mallintamisohjelmien avulla asiantuntijat tunnistavat yhdessä yritysten kanssa erilaisia yhteis-

työn mahdollisuuksia. (Laybourn & Clark 2004, 2 & 8-11; Laybourn & Morrissey 2009, 11)  

 

NISP toimintamallissa on kuusi vaihetta. Vaiheessa 1 rekrytoidaan mukaan uusia yrityksiä ja 

sitoutetaan uudet jäsenet toimintaan. Uusien jäsenien kautta resurssien ja toimialojen kirjo 
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kasvaa. Vaiheessa 2 yritykset opetetaan käyttämään NISPin verkkopohjaista resurssienjako-

työkalua. Kouluttamisella pyritään yhtenäistämään osapuolien näkemystä teollisesta symbi-

oosista, sen tavoitteista ja hyödyistä. Työpajoissa avulla edistetään tiedonjakamista ja ennak-

koluulotonta ajattelua ja niissä voidaan tunnistaa synergiamahdollisuuksia laajemmalla tasolla 

tai ratkaista tiettyä ongelmaa. Vaiheessa 3 on yritykset kirjaavat resurssinsa tietokantaan, josta 

muut yritykset voivat etsiä niitä erilaisten kriteereiden avulla. Haut on rajattu alueellisesti, 

jotta kaupallisesti merkittävien synergioiden löytyminen olisi todennäköisempää. Vaiheessa 4 

alueelliset koordinaattorit tunnistavat oman alueensa synergiamahdollisuuksia erilaisten mal-

lintamisohjelmien avulla. Yritykset pysyvät anonyymeinä toisilleen kunnes aluekoordinaattori 

esittelee ne ja tarjoaa tukea yhteistyölle. Yhteistyötä voidaan toteuttaa myös yli aluerajojen. 

Vaiheessa 5 kaupallisesti mahdollisia synergioita lähdetään toteuttamaan. Aluekoordinaattorit 

työskentelevät yhdessä yritysten kanssa yhteistyön alkuun saattamiseksi. NISP ei tarjoa varsi-

naista projektinhallintaa eivätkä aluekoordinaattorit osallistu toimintaan yhteistyön aloittami-

sen jälkeen. Ideoiden omistajuus ja kontrolli säilyvät yrityksillä. NISP toimii myös yhteis-

työssä muiden ohjelmien ja instituutioiden ja aloitteiden kanssa, mikä mahdollistaa erikoistu-

neen ulkopuolisen osaamisen käytön. Vaiheessa 6 osapuolet antavat palautetta prosessista 

yhteistyön toteuttamisen jälkeen ja menestykselliset toimintamallit voidaan kopioida käytettä-

väksi muualla Britanniassa. (Laybourn & Clark 2004, 8–11; Laybourn & Morrissey 2009, 11; 

Laybourn 2013, 9) NISP siis toimii verkostojen kehittymisen kannalta olennaisena ulkoisena 

koordinaattorina. 

 Vaikutuksia mukana oleviin yrityksiin 5.1.2

Ohjelma on tuottanut siihen osallistuville yrityksille rahallisia säästöjä, lisämyyntiä, vähentä-

nyt kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää sekä turvannut työpaikkoja (Motiva 2011). Ohjel-

man avulla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet vastata esimerkiksi lainsäädännöllisiin 

haasteisiin. Myös säädösten väärintulkinnan vaara pienenee. NISP pystyy tarjoamaan mukana 

oleville yrityksille byrokratiaan liittyviä tietoja ja taitoja, joita erityisesti pienten yritysten olisi 

muuten vaikea saada. Lisäksi NISP avaa mahdollisuuden erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin 

sekä laajentaa yritysten verkostoja ja tukijoiden määrää. (Murphy 2006, 55) Ohjelman avulla 

on parannettu muun muassa logistista tehokkuutta, materiaalien uudelleen käyttöä ja korvaa-

mista, tiedon jakamista ja oppimista sekä kapasiteetin hyödyntämistä. (Laybourn & Clark 

2004, 25) 
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Ekotehokkaasti toimivat yritykset pystyvät tuottamaan suurempaa arvoa pienemmillä talou-

dellisilla panostuksilla ja pienemmällä ympäristökuormituksella. Ohjelma on vähentänyt yri-

tysten tarvetta käyttää fossiilisia polttoaineita ja ohjelmaan osallistuminen mahdollistaa kaik-

kien saatavilla olevien resurssien strategisen tarkastelun. Yhteistyö on parantanut yritysten 

tehokkuutta ja kilpailukykyä erityisesti kansainvälisesti. Kilpailukykyä saavutetaan maksi-

moimalla varat ja minimoimalla jätteet yhteistyössä muiden kanssa.  Yritykset voivat lieven-

tää esimerkiksi ympäristölainsäädännön vaikutuksia toimintaansa ja reagoida paremmin mah-

dollisiin uusiin säännöksiin. (Laybourn & Clark 2004, 36) 

 

Yrityksille tarjoutuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parempia poikkitoimialaisia verkos-

toja sekä liiketoiminnan kannattavuus paranee uusien tuotannontekijöiden hankintamallien 

kautta, arvoa tuottavien sivutuotteiden sijoituspaikkojen sekä parempien teknisten ja liiketoi-

mintaprosessien kautta. Kansallinen ohjelma mahdollistaa parhaiden toimintamallien sekä 

opittujen asioiden nopean leviämisen, trendien ja ongelmien tunnistamisen, osaamisen tehok-

kaan käytön, innovaatioiden ja teknologioiden nopean käyttöönoton sekä resurssien strategi-

sen kohdentamisen. (Laybourn 2013, 8) 

 

Työpajat mahdollistavat yritysten ja toimialojen välisten potentiaalisten synergioiden tunnis-

tamisen. Lisäksi ohjelma tarjoaa tukea ja tietoa strategioiden toteuttamiseen ja potentiaalin 

realisointiin liittyen. NISP tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa toimintoja, joita ne 

eivät toteuttaisi ilman ohjelmaa. Ohjelmaan osallistuminen tuottaa lisäksi imagohyötyjä, ver-

kostointimahdollisuuksia ja uusia kontakteja sekä auttaa yrityksiä täyttämään yritysvastuun 

asettamat tavoitteet. (Invest Northern Ireland [Invest NI] 2009, ivvi) 

 

NISPiin osallistumisella on hyvin samankaltaisia riskejä kuin yleisesti liiketoimintaverkostoil-

la ja teollisella symbioosilla. Koska teollisen symbioosin onnistuminen vaatii organisaatioita 

tarkastelemaan resurssihallintaansa uudelleen, yritysten on jaettava tietoja materiaali- ja tuo-

tantovirroistaan, veden ja energian kulutuksesta sekä kapasiteetista ja osaamisesta, mikä voi 

olla riskialtista ja vaatii luottamusta. Riskin pienentämiseksi NISPissä mukana olevat yrityk-

set sitoutetaan sopimuksilla ja maksuilla (Laybourn & Clark 2004, 8). Osallistuminen teolli-

sen symbioosin ohjelmaan voi ohjata yrityksen pois sen tärkeämmiltä liiketoiminnan alueilta 

ja näin haitata ydinliiketoimintaa. Lisäksi NISP ei välttämättä kykene vastaamaan kaikkien 
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mukana olevien organisaatioiden tarpeisiin. Osallistumismaksuista koituu lisäkustannuksia, 

mutta toisaalta sijoitetuilla varoilla on todettu olevan erittäin hyvä tuotto. (Invest NI 2009, v) 

 

Menestyksestä huolimatta NISPin toteuttaminen on ollut haastavaa ja vaatinut erikoistunutta 

osaamista, ennakkoluulottomia yrityksiä ja innovaatioita. (Laybourn & Morrissey 2009, 11) 

Ohjelmalla on ollut vaikeuksia saada rahoitusta ja se on joutunut kilpailemaan rahoituksesta 

perinteisten resurssitehokkuustyökalujen kanssa (Laybourn 2006, 13–15).  

 Brittiläisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä 5.2

Tässä luvussa tarkastellaan Britannian liiketoimintaympäristön erityispiirteitä PESTEL- ja 

timanttimallien mukaisesti. Liiketoimintaympäristöä käsitellään erityisesti teollisen symbioo-

sin näkökulmasta; analyysin painopiste on erityispiirteissä, joiden on luvussa 4.3 todettu vai-

kuttavan teolliseen symbioosiin. Taulukossa 7 on esitetty Britanniaa kuvaavia talouden tun-

nuslukuja.  

 

Taulukko 7. Britannian talouden tunnuslukuja 

Väestö 65,3 miljoonaa 

Pinta-ala 243 000 km
2
 

Pääkaupunki Lontoo (13,7 miljoonaa asukasta) 

Valtion budjetti (2012) tulot: 995 miljoonaa USD (750 M€
3
) 

menot: 1,1 miljardia USD (825 M€) 

alijäämä: 105 miljoonaa USD (78 M€) 

BKT (bruttokansantuote) (ppp
4
) 2,4 miljardia USD (1.8 miljardia €) 

BTK / asukas 38 600 USD (28 900 €) 

BKT (ppp) osuus maailman BKT:stä 2,9 % 

Luottoluokitus (Moody’s) AAA 

Elinkeinorakenne (%BKT:stä) Maatalous 0,7 % 

Teollisuus 21,1 % 

Palvelut 78,2 % 

(Arvopaperi 2013; Central Intelligence Agency [CIA] 2013a; CIA 2013b; GCR 2013, 358) 

                                                 

3
 Kurssi 7.kesäkuuta 2013 mukainen (1 USD = 0.754144 €) (Ratesfx 2013b) 

4
 Ostovoimapariteetin (engl. Purchasing power parity) avulla mitataan kansantalouden rahan arvoa sen perusteel-

la, miten paljon valuutalla voi todellisuudessa ostaa tavaroita ja palveluja. (Tilastokeskus 2013a) PPP muunnetut 

lukuarvot ovat suoraan vertailukelpoisia keskenään, toisin kuin absoluuttiset arvot. 
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 Brittiläinen liiketoimintaympäristö  PESTEL-malli 5.2.1

Seuraavassa tutkitaan Britannian liiketoimintaympäristön erityispiirteitä poliittisten, ekono-

misten, sosiokulttuuristen, teknologisten, ekologisten ja lainsäädännöllisten tekijöiden kautta.  

 

Poliittiset 

Britannia on perustuslaillinen monarkia, ja sen edustajainhuone on maailman vanhimpia de-

mokraattisia järjestelmiä. Parlamentilla on lainsäädäntövalta ja hallituksella toimeenpanoval-

ta. Suurin poliittinen tuki kohdistuu muun muassa T&K- toimintaan, tiedonhankintaan, koulu-

tukseen, yritysjohdon aloitteisiin sekä best practice -yrityksiin. (Urbach Hacker Young [UHY] 

2012a, 4 & 13) Poliittinen ympäristö on muuten vakaa ja ennustettavissa, mutta Pohjois-

Irlannin itsenäistymiseen ja kansainväliseen terrorismiin liittyvät tekijät kasvattavat toisinaan 

epävakautta (U.S. Commercial Service 2012, 85 & 98). Lisäksi talouskriisi aiheuttaa poliittis-

ta ennakoimattomuutta (Antell 2011, 8 & 12–13). Britannia on sijalla 17 vuoden 2012 korrup-

tioindeksissä (Corruption Perceptions Index, CPI), jossa mukana oli 176 maata (Transparency 

International 2012). Korruption ei juuri voida katsoa vaikuttavan teolliseen symbioosiin tai 

yritysten väliseen yhteistyöhön ja luottamukseen Britanniassa.  

 

Hallituksen menoleikkaukset erityisesti julkisella sektorilla vaikuttavat liiketoimintaan ja ku-

luttajien luottamukseen (U.S. Commercial Service 2012, 3). Julkista omistamista on vähen-

netty ja poliittinen painopiste on siirtynyt kansanterveyteen (Finpro 2013). Tällä hetkellä talo-

uspolitiikka pyrkii estämään laman syntymisen ja kääntämään pysähtyneen talouden uudes-

taan kasvuun. Korot ovat alhaalla ja budjetti on vahvasti alijäämäinen. Tukitoimet vaikeutta-

vat yritysten kykyä ennakoida tulevaa. Ennakoimattomat toimenpiteet myös heikentävät yri-

tysten ja politiikan välisiä suhteita. (Antell 2011, 8 & 12–13) Tämä voi vaikuttaa projektien 

rahoitukseen ja yritysten mahdollisuuksiin osallistua teollisen symbioosin ohjelmaan. 

 

Nykyinen hallitus on pyrkinyt vähentämään byrokratiaa ja helpottamaan yritysten toimintaa 

uudistamalla säännöksiä ja lakeja. Poliittiset toimenpiteet pyrkivät edistämään pääoman ja 

resurssien vapaata liikkumista. (U.S. Commercial Service 2012, 82) Britanniassa ei ole juuri-

kaan kauppa- tai investointiesteitä tai rajoituksia pääoman tai tuottojen liikkuvuudelle, mikä 

helpottaa yritysten sisäistä ja välistä toiminnan organisointia ja yhteistyötä. Olemassa olevat 

esteet liittyvät EU:n direktiiveihin ja sääntelyyn. Toisaalta EU:n teknologiset ja sääntelyvaa-

timukset ovat raskaita ja monimutkaisia. (ibid., 3 & 62) 
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Brittien ympäristöpolitiikan linjaukset tukevat ja rohkaisevat uusiutuvan energian käyttöön. 

Poliittiset elementit teollisen symbioosin tukemiseksi kehittyvät koko ajan ja hallitus osoittaa 

enenevää kiinnostusta teollisen symbioosin tukemiseksi. (Mirata 2004, 971) EU-direktiivit 

ovat viimevuosina pakottaneet Britanniaa uusimaan monia julkisia toimintojaan, muun muas-

sa jäte- ja vesihuoltoa, kierrätystä sekä bioenergian hyödyntämistä (Antell 2011, 7). Tämän 

kaltaiset muutokset ovat osaltaan nostaneet ympäristöasioita pinnalle poliittisessa keskuste-

lussa ja siten luoneet suotuista ympäristöä myös NISPin onnistumiselle. 

 

Vaikka hallitus on tehnyt voimakkaita poliittisia toimia teollisen symbioosin edistämiseksi, 

kritiikkiä on esitetty muun muassa siitä, että toimet keskittyvät lähinnä yhdyskuntajätteeseen 

ja kierrätyksen lisäämiseen koko jätehierarkian sijaan. Toisaalta tehokkaan paikallishallinnon 

omat tavoitteet ovat edistäneet symbioottisten suhteiden syntyä. (Agarwal 2011, 100) 

 

Ekonomiset 

Britannia on bruttokansantuotteella mitattuna Euroopan toiseksi ja maailman yhdeksänneksi 

suurin talous. Britannia kuuluu EU:n vapaakauppa-alueeseen ja on Maailmankauppajärjestö 

WTO:n (World Trade Organization) jäsen. (U.S. Commercial Service 2012, 70) Britannian 

talouskasvu on ollut voimakasta useiden vuosien ajan ja sen makroekonominen ympäristö on 

G7
5
 maiden vakain. Voimakas talouskasvu on ylittänyt väestönkasvun nopeuden ja BKT per 

asukas on kasvanut noin 2,6 % vuosittain. (Finpro 2013) Britannia on selviytynyt talouskrii-

sistä suhteellisen hyvin, mutta se vahva pankkisektori on vaikeuttanut tilannetta (CIA 2013a). 

Luottokuplan puhkeaminen, riippuvaisuus rahoitussektorista, julkinen ja yksityinen velkaan-

tuminen heikentävät talousnäkymiä ja ovat pysäyttäneet kasvun. Finanssikriisi ja taantuma 

vaikuttavat pysyvästi tuottavuuden tasoon. (Antell 2011, 13) Monarkian kustannukset valtiol-

le kasvoivat 2012–2013 lähes miljoonalla punnalla, mutta toisaalta kuningashuoneen liike-

toimet tuottivat noin 240 miljoonaa puntaa (British Broadcasting Company 2013). 

 

Britannian rahoitusmarkkinat ovat erittäin kehittyneet. Lontoo on maailman suurin valuutta- 

ja johdannaiskaupan keskus ja sen pankkisektori on maailman kolmanneksi suurin. Lisäksi 

Britanniassa on paljon muita pankki- ja rahoitusalan keskittymiä. (Antell 2011, 40) Erityisesti 

pääomamarkkinat ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta (Porter & Ketels 2003, 21) ja yri-

                                                 

5
 G7 maiden ryhmän muodostavat johtavat teollisuusmaat: USA, Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Kanada ja 

Japani (Financial Times 2013). 
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tyksillä on hyvät mahdollisuudet saada pääomarahoitusta (Antell 2011, 7). Lontoo houkutte-

lee sijoittajia vakaan lainsäädännöllisen sekä verotus- ja sääntely-ympäristön vuoksi (U.S. 

Commercial Service 2012, 82). Pääasialliset rahoitusmuodot ovat lainarahoitus ja pääomara-

hoitus. Yritysten kasvaessa ulkopuolisen ja vakaamman rahoituksen saannin mahdollisuudet 

paranevat. Pankkijärjestelmä koostuu keskuspankista (Bank of England), kuluttajapankeista, 

investointipankeista ja ulkomaisista pankeista. (UHY 2012a, 7-8) Britannia on Euroopan suu-

rin ulkomaisten sijoitusten kohdemaa. Ulkomaisilla sijoituksilla on tärkeä rooli valmistus- ja 

palvelusektorin tuotannossa, työllistämisessä ja ansioissa. Ulkomaiselle sijoittamisella ja 

omistamiselle ei juuri ole rajoitteita ja pääoman liikkumiselle ei ole rajoituksia. (ibid., 11) 

Verotusaste ja inflaatio ovat melko alhaisella tasolla ja verotusjärjestelyt ovat yksinkertaiset 

(U.S. Commercial Service 2012, 74–75). 

 

Talouskriisin seurauksena pankkialaan liittyvää sääntelyä on kiristetty (U.S. Commercial Ser-

vice 2012, 82). Luoton saaminen on vaikeutunut ja luottosummat ovat pienentyneet. Lisäksi 

markkinoilla on haasteita hidastuneen talouskasvun vuoksi. (ibid., 3) 

 

Kaatopaikkavero ja ilmastonmuutosvero ovat tärkeimmät teollista symbioosia koskevat talou-

delliset kannustimet Britanniassa. Kaatopaikkavero kannustaa jätteiden vähentämiseen ja pa-

rempaan hyödyntämiseen. Veron avulla kerätyt hyvitykset ovat olleet myös iso osa NISP ra-

hoitusta erityisesti ohjelman alkuvaiheessa. (Mirata 2004, 971) Kaatopaikkaverotuksen ja 

jätteenkäsittelykustannusten nousun vuoksi kasvaneet liiketoiminnankustannukset ovat tär-

kein syy NISPin menestykselle (Agarwal 2011, 93).  

 

Sosiokulttuuriset 

Kulttuurillisesti Britannia ei juuri eroa Suomesta tai muista länsimaista. Väestöltään Britannia 

on Euroopan toiseksi suurin ja yli kymmenenkertaa Suomen kokoinen. Työttömyysaste vuon-

na 2011 oli 7,9 % (UHY 2012a, 6). Ikääntyvä väestö vaikuttaa tuottavuuteen ja talousnäkymi-

en kehitykseen (Antell 2011, 8 & 43).  

 

Britannia on edelleen melko selkeästi luokkayhteiskunta ja esimerkiksi vähittäistavaraliikkeet 

ryhmittyvät luokkajaon mukaisesti. Maassa on paljon eroja eri kansanryhmien ja alueiden 

välillä ja jakautuminen kulttuurisesti erilaisiin maihin kasvattaa eroja. Luokkaerot ovat kui-

tenkin hämärtymässä. (Porter & Ketels 2003, 9; Antell 2011, 8 & 40) Köyhien määrä on suh-
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teellisen korkea saman tulotason maihin verrattuna. Tämä kertoo liiketoimintaympäristön 

heikkouksista: puutteellisesta koulutuksesta, syrjinnästä, sekä talous- ja sosiaalipolitiikan tiu-

kasta erottelusta. (Porter & Ketels 2003, 9) WEF:n kansainvälisessä tasa-arvo indeksissä Bri-

tannia on sijalla 18, kun mukana vertailussa oli 135 maata. Erityisesti terveyden jakautuminen 

sukupuolten välillä on huonolla tasolla. (Global Gender Gap Report [GGGR] 2012, 10) 

 

Yrittäjien määrä on suhteellisen korkea ja kulttuurissa kannustetaan yrittäjyyteen. Työkulttuu-

ri on eläväistä ja hyvin organisoitua, työntekijät ovat ammattimaisia ja huolellisia. Työpaikko-

ja pidetään sosiaalisena ympäristönä ja työtovereita kunnioitetaan. (Finpro 2013) Käytösta-

voiltaan britit ovat arvokkaita ja muodollisia (Antell 2011, 8 & 43). Britanniassa on voimakas 

pelastuskulttuuri ja epäonnistuneille yrittäjille annetaan useita eri mahdollisuuksia toimia 

konkurssitilanteissa. Yrityksillä on aikaa toipua epäonnistumisista. (UHY 2012a, 9) Tämän 

voidaan katsoa tukevan riskinottoa ja siten kannustavan esimerkiksi NISPiin osallistumista.  

 

Peruskoulutuksen taso ei ole erityisen korkea, ja se heikentää myös väestön osallistumista 

korkeamman asteen koulutukseen. OECD:n PISA-tutkimuksessa (Programme for Interna-

tional Student Assessment), joka mittaa 15–16-vuotiaiden lukutaidon, matematiikan, luonnon-

tieteiden ja ongelmanratkaisun osaamista, Britannia sijoittui tilalle 25 vuonna 2009. Britanni-

aa edellä olivat muun muassa Puola ja Viro. (OECD 2010; Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2013)  

 

Teknologiset 

Britanniassa teknologinen ympäristö melko on hyvällä tasolla ja poliittinen ja sääntely-

ympäristö sekä liiketoiminta- ja innovaatioympäristöt tukevat teknologioiden kehittämistä. 

Kuitenkin teknologinen valmius (infrastruktuuriin, hintaan ja teknologiaosaamiseen liittyen) 

on verrattain heikompi kuin muissa saman tulotason maissa. Lisäksi teknologioiden käyttöas-

te on hieman matalampi erityisesti liike-elämässä. Teknologiaosaamisessa ja teknologioiden 

saatavuudessa Britannia on hyvätuloisten valtioiden keskitasoa. (Global Information Techno-

logy Report [GITR] 2013, 278) Poliittinen ja sääntely-ympäristö tarjoavat vakaan ympäristön 

teknologioiden kehittämiselle, ja Britannia onkin viimevuosina parantanut teknologista ympä-

ristöään paljon. Teknologioita käytetään aiempaa laajemmin. (GITR 2013, xiii) Britannia 

houkuttelee paljon investointeja erityisesti korkeaan teknologiaan liittyen. Tämä johtuu hyvis-
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tä T&K mahdollisuuksista, joustavasta työvoimasta, kehittyneistä finanssimarkkinoista, ja 

suhteellisen alhaisista yritysveroista. (Finpro 2013) 

 

Asenteet ICT:tä kohtaan ovat ennakkoluulottomia ja erityisesti terveydenhuollossa suositaan 

innovatiivisia teknologisia ratkaisuja (Antell 2011, 7-8). 3G- palveluiden käyttö on vähäistä, 

vaikka kaksi kolmesta aikuisesta omistaa matkapuhelimen. Syynä ovat palveluiden korkea 

hinta ja yleinen kiinnostuksen puute. Verkkojen nopeus ja palveluiden laatu on huono. (Antell 

2011, 36) Britannian hallitus on sitoutunut ”Super Fast Broadband Future” hankkeessa kehit-

tämään valtion tuella Euroopan nopeimmat laajakaistayhteydet. Tavoitteena on, että vuoteen 

2015 mennessä 90 prosentilla väestöstä olisi pääsy verkkoon, jonka nopeus on vähintään 24 

Mb/s. (GITR 2013, 59)  

 

Ekologiset 

Ekologinen kuluttaminen jatkaa suosiotaan ja kuluttajien tietoisuus edistää muun muassa yri-

tysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Yritykset ovat kehittäneet tarjontaansa ympäristöys-

tävällisempään suuntaan. (Antell 2011, 40) Ympäristökonsultoinnin kysynnän kasvu (ibid., 

42) viestittää myös yritysten halukkuudesta tehdä pitkän aikavälin ympäristösuunnitelmia. 

Käytössä on vapaaehtoisia toimenpiteitä muun muassa ympäristöraportointijärjestelmiä ja 

ympäristösuorituskyvyn parhaiden käytäntöjen mittaristoja (Mirata & Pearce 2006, 5). Tietä-

mys ekologisista asioista ja termeistä on heikko, mutta ihmisillä on usein vahvoja mielipiteitä 

ja käsityksiä asioista. (Upham et al. 2009, 46) Asenteet uusiutuvaa energiaa ja uusia energian-

käyttömuotoja ja infrastruktuuria kohtaan ovat erittäin positiivisia (ibid., 60). Ilmastonmuutos 

nähdään etäisenä asiana ja yksilöiden halukkuus toimia itse ekologisesti on heikko. Yleisesti 

kuitenkin ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksesta ollaan huolestuneita. (ibid., 22) Ympäris-

töjärjestöt ovat vahvoja toimijoita (U.S. Commercial Service 2012, 85). 

 

Tällä hetkellä suurin osa energiasta tuotetaan ydinvoimalla ja hiilivoimalla. Ne ovat kuitenkin 

poistumassa käytöstä. (Antell 2011, 8) Tällainen rakennemuutos voi tukea NISP kaltaisen 

ohjelman syntymistä, sillä uusille energiamuodoille ja kulutuksen vähentämiselle on kysyn-

tää.  

 

Britannian ilmastonmuutoslaki (UK Climate Change Act) on maailman ensimmäinen pitkän 

aikavälin oikeudellisesti sitova viitekehys, joka pyrkii hidastamaan ilmastonmuutosta uusiu-
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tuvan energian avulla. Tavoitteena on vähentää 34 % kasvihuonepäästöistä vuoteen 2020 

mennessä. (U.S. Commercial Service 2012a, 3) Jätteiden kierrätyksessä Britannia on huomat-

tavasti monia Euroopan maita jäljessä. Kotitalousjätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on 

noin 9 % ja loput tulevat kaivostoiminnasta, teollisuudesta, rakentamisesta ja muista yrityksis-

tä.  Kierrätystä on pyritty edistämään juuri kaatopaikkaverolla ja kunnallisilla kotitalouksien 

kierrätysastioilla. (Antell 2011, 27) Jätteiden määrän jatkuva kasvu, kaatopaikkatilan vähe-

neminen ja kierrätyksen lisääntyminen edistävät teollista symbioosia ja NISPiä tukevaa ilma-

piiriä. 

 

Lainsäädännölliset 

Tärkein lainsäädännöllinen erikoisuus on perustuslain puuttuminen. Perustuslain kaltaiset 

ohjesäännöt, jotka ohjaavat lakien säätämistä ja tuomioistuinten toimintaa ovat muodostuneet 

vuosien mittaan varsinaisen säätämisen sijaan. Toimeenpano, lainsäädäntö ja tuomiovaltaa ei 

ole virallisesti erotettu. (Maclay Murray & Spens LLP [MMS] 2011, 9-10) Perustuslain puut-

tuminen tekee lainsäädäntöjärjestelmästä periaatteessa arvaamattomamman, mutta siitä ei 

käytännössä ole juuri merkkejä. Britannian eri alueilla (Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-

Irlanti) käytössä olevat erilaiset oikeusjärjestelmät hankaloittavat maanlaajuista liiketoimintaa 

(U.S. Commercial Service 2012, 3). Sopimusten laatiminen on monimutkaista ja oikeuden-

käynnit ovat kalliita. Lainkäyttö on amerikkalaistunutta eli kaikesta sovitaan erikseen. (Antell 

2011, 8) 

 

Lainsäädäntö ei rajoita ulkomaisia sijoituksia tai liiketoimintaa, mutta tietyillä aloilla (pankki, 

media ja talouspalvelut, maanpuolustus) sääntely on tiukempaa. EU kilpailulainsäädäntö ja 

sektorikohtaiset ohjesäännöt vaikuttavat myös sijoituksiin. (MMS 2011, 6) Kilpailulainsää-

däntö koskee yksilöitä ja yhtiöitä (Bryan Cave 2012, 55). Immateriaalioikeudet ovat hyvällä 

tasolla (U.S. Commercial Service 2012, 82) ja ne voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: patentit, 

tavaramerkit, tekijänoikeus, mallioikeus ja tietotaito (MMS 2011, 17). 

 

Yli 80 % ympäristölainsäädännöstä on muodostettu EU lainsäädännön pohjalta, joten ympä-

ristölainsäädännön ja määräysten määrä on lisääntynyt huomattavasti EU jäsenyyden aikana. 

Ympäristölainsäädännön avainalueita ovat jätehuolto, vesistöjen pilaantuminen, ilmansaas-

teet, melu, vaaralliset aineet, saastuneet maa-alueet ja päästökontrolli. (MMS 2011, 13–14) 
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Lainsäädäntö, joka vaatii huolehtimaan tuotteista myös elinkaaren loppupäässä, ajaa yrityksiä 

sulkemaan materiaalikiertoja ja hyödyntämään uusiomateriaaleja (Mirata 2004, 971). 

 

Taulukkoon 8 on listattu lyhyesti teolliseen symbioosiin vaikuttavia Britannian liiketoimin-

taympäristön erityspiirteitä PESTEL-mallin mukaisesti. 

 

Taulukko 8. Brittiläinen liiketoimintaympäristö  PESTEL-malli 

Poliittiset 

 Vakaa poliittinen ympäristö  

 Painopiste sosiaalipolitiikassa  

 Alhainen byrokratian aste  

 Kattava poliittinen ohjelma jätteiden vä-

hentämiseksi 

 Poliittisten toimenpiteiden ennustamatto-

muus 

Ekonomiset 

 Suuri talous, paljon potentiaalia  

 Hyvät kannustimet sijoittamiselle ja yrit-

täjyydelle  

 Alhainen verotusaste 

 Kehittyneet rahoituspalvelut  

 Hyvät mahdollisuudet luoton ja rahoituk-

sen saamiselle  

 Hidastunut/pysähtynyt talouskasvu 

Sosiokulttuuriset 

 Yrittäjyyteen ja yhteistyöhön kannustava 

kulttuuri  

 Voimakkaasti jakautunut yhteiskunta 

 Peruskoulutus 

Teknologiset 

 Paljon teknologisia investointeja 

 Voimakas kehitys viime vuosina 

 Ei aivan samalla tasolla muiden länsimai-

den kanssa.  

 Palvelut heikkolaatuisia ja kalliita 

 Kiinnostuksen ja osaamisen puute 

Ekologiset 

 Ympäristöasiat ovat esillä 

 Fossiilisia polttoaineita käytössä laajasti 

 Kierrätys ei ole järjestäytynyttä 

Lainsäädännölliset 

 Hyvät immateriaalioikeudet  

 Ympäristölainsäädäntö tukee liiketoimin-

nan kehittämistä 

 Erilaiset lainsäädäntö- ja oikeusjärjestel-

mät 

 

 Brittiläinen liiketoimintaympäristö  timanttimalli 5.2.2

Tuotannontekijät 

Tieverkosto on yksi maailman kattavimpia (Antell 2011, 22), mutta sen laatu ei aivan vastaa 

yleistä eurooppalaista tasoa (U.S. Commercial Service 2012, 105).  Satamaverkosto on laaja 

ja monipuolinen (Antell 2011, 22) ja sisäinen rautatie-, lento- ja tieliikenne on vilkasta ja yh-

teydet ovat hyvin saatavilla (MMS 2011, 6). Pitkään jatkunut matala julkisten investointien 
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taso on kuitenkin vaikuttanut infrastruktuurin kehitykseen. Lisäksi yksityistämisen jälkeinen 

sääntely on heikentänyt esimerkiksi rautateiden kehittymistä. (Porter & Ketels 2003, 21) Riit-

tämätön infrastruktuuri hankaloittaa yritysten toimintaa ja heikentää talousnäkymiä (Antell 

2011, 4). Britannian tärkeimmät luonnonvarat ovat öljy, maakaasu, hiili, tina, kalkkikivi ja 

rautamalmi. Niiden hyvä saatavuus saattaa heikentää yritysten halukkuutta uudistaa toiminto-

jaan.  (ibid., 4) 

 

Työpaikkojen määrä on vähentynyt julkisella sektorilla, perinteisillä teollisuuden aloilla ja 

maataloudessa, kun taas tieto- ja palvelualoilla sekä kuljetuksessa työpaikkojen määrä on li-

sääntynyt (EURES 2012). Harvoilla toimialoilla on käytössä työehtosopimus tai vastaavaa 

(Antell 2011, 14), mikä osaltaan helpottaa työvoiman rekrytointia tarpeen mukaan sekä työ-

voiman liikkumista yritysten välillä. 

 

Britannian työvoiman koko on Euroopan toiseksi suurin, mutta osaamistaso verrattain matala. 

Koulutustaso on selkeästi alhaisempi kuin Suomessa, mikä hankaloittaa henkilöstöresurssien 

hankintaa, koulutusta ja motivointia. (Antell 2011, 4) Koulutusjärjestelmä ei täysin pysty tuot-

tamaan korkean osaamisen ja korkean teknologian taloutta vastaavia työntekijöitä (U.S. 

Commercial Service 2012, 91). Myös yritykset ovat raportoineet taitojen puutteesta. Erityises-

ti matematiikan ja tieteen opetuksessa on puutteita ja tiedemiesten ja insinöörien saatavuus on 

heikko. Kuitenkin esimerkiksi johtamistaitojen opetuksessa Britannia pärjää hyvin. (Porter & 

Ketels 2003, 21–22) Viimeaikoina valtion investoinnit kouluihin ja koulutusjärjestelmään 

sekä yritysten investoinnit henkilöstön koulutukseen ovat kasvaneet, mikä lisää osaajien mää-

rää samalla kun myös osaavan työvoiman kysyntä on kasvanut (Finpro 2013). Hyvä johta-

misosaaminen voi tukea NISP kaltaisen projektin käytännön toteutusta. 

 

Konteksti 

Yritysten välinen yhteistyökulttuuri ei ole erityisen kehittynyt, ainakaan kaikilla toimialoilla. 

Yritysten välinen yhteistyö ei ole tuttua ja puutteet teknologisessa ympäristössä heikentävät 

yhteistyön edellytyksiä. (Mirata 2004, 979) Yritykset ovat usein melko suuria ja päätöksen 

teko on hidasta (Antell 2011, 7). 

 

Liikkeenjohtotyyli on konservatiivinen ja yritykset ovat voimakkaan hierarkkisia. Liikemiehet 

ovat varautuneita ja varovaisia. (Antell 2011, 46) Yrityskulttuuri on muuttumassa joustavam-
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maksi. Johtokunta on yritysten tärkein päätöksentekoelin ja jako johtajien ja muiden työnteki-

jöiden välillä on selkeä. (Finpro 2013) Liiketoimintatavat muuttuvat luokkarakenteen murtu-

essa verotuksen, koulutuksen ja sosiaalisen kehityksen seurauksena (U.S. Commercial Service 

2012, 97). Liiketoiminnassa arvostetaan luottamuksellisia, pitkäkestoisia suhteita ja uusia 

suhteita luodaan tuttujen osapuolien kanssa. Liiketoiminnassa noudatetaan perinteisiä käytös-

tapoja ja protokollia. Aikatauluissa pysyminen ja tarkkuus ovat arvostettuja. (Finpro 2013) 

Liiketoiminta on muodollista ja henkilökohtainen vuorovaikutus on erittäin tärkeää. Liiketoi-

mintasykli on hitaampi kuin monissa maissa. (U.S. Commercial Service 2012, 97) Yhteiskun-

tavastuu on hyvin tiedostettu asia (ibid., 85) ja yritysten kestävän kehityksen ja sosiaalisen 

vastuun ohjelmilla on ollut voimakas vaikutus NISPin toimintaan ja menestykseen (Agarwal 

2011, 95). 

 

Kilpailu on kovaa ja kilpailijoita on paljon (Antell 2011, 7). Kilpailu erityisesti kustannuste-

hokkuudessa edistää teollista symbioosia. Taloudellisesta tilanteesta johtuva henkilöstömääri-

en vähentäminen ja toimipaikkojen lakkauttaminen on johtanut resurssien, maa-alueiden, inf-

rastruktuurin ja palveluiden tehottomaan käyttöön.  (Mirata & Pearce 2006, 5) Tämä lisää 

entisestään tarvetta kustannustehokkuuden parantamiseen. 

 

Lähi- ja tukitoimialat 

Britannian liiketoimintakentässä on paljon toimijoita ja yritysten arvo-, jakelu- ja toimittaja-

verkostot ovat monimutkaisia, laajoja ja vaikeasti hallittavia (Antell 2011, 8). Toisiinsa linkit-

tyneet sektorit levittävät tuotekehitysinnovaatioita myös lähi- ja tukitoimialoille, tärkeimmät 

heijastusvaikutuksia tuottavat toimialat Britanniassa ovat lääkkeet, ajoneuvot, ilmailu, elekt-

roniikka, tietokoneet, kemikaalit, koneet ja laitteet, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut sekä 

polttoaineet. (The Department for Business, Innovation & Skills [BIS] 2012, 28) Yritykset 

tekevät tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa erityisesti biotie-

teissä (Antell 2011, 29). 

 

Keskeisimmät toimialat ovat muuttuneet valmistuksesta tietointensiivisiksi aloiksi. (BIS 2012, 

10) Tärkeimmät toimialat ovat ilmailu, autoteollisuus, biotieteet, liike-elämän palvelut, infor-

maatiopalvelut ja korkeakoulutus, sekä energiateollisuus ja rakentaminen (ibid., 32). Hallitus 

pyrkii aktiivisella yhteistyöstrategiaohjelmalla edistämään muun muassa ilmailuteollisuuden, 

autoteollisuuden, ydinvoiman, uusiutuvan energian, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä tietointen-
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siivisten ja koulutustoimialojen yhteyksiä. Näillä sektoreilla on pitkän aikavälin kasvumah-

dollisuuksia ja yhteistyöstrategian avulla pyritään tukemaan toimialojen välistä yhteistyötä. 

Suunnitteilla on kehittyneen tuotannon, tietointensiivistenpalveluiden ja kansainvälisen me-

nestyksen tukitoiminnot -klusterit. (Ulkoministeriö 2013) Yleisesti Britanniassa klusterit ovat 

tiiviitä ja hyvin kehittyneitä. Tässä on kuitenkin suuria alueellisia ja toimialojen välisiä eroja. 

(Mirata 2004, 979) Tulevaisuudessa kansainvälisesti merkittävimmät Britannian klusterit tu-

levat olemaan farmasiaan, kolmannen asteen koulutukseen ja varainhoitoon liittyvät (Pricewa-

terhouseCoopers 2010, 1). 

 

Kysyntä 

Britannian markkinat ovat maailman suurimpia ja korkea elintaso ylläpitää kysyntää (UHY 

2012a, 5). BKT per asukas on suhteellisen hyvällä tasolla. Kysyntä on Suomeen verrattuna 

suurta ja markkinapotentiaali kymmenenkertainen (Antell 2011, 6). Markkinat ovat kehitty-

neet ja monipuoliset. Suurin kysyntä kohdistuu tuottavuutta parantaviin korkean teknologian 

ratkaisuihin sekä turvallisuusratkaisuihin, erityisesti verkkoturvallisuuteen. Sitoutuminen kas-

vihuonepäästöjen vähentämiseen lisää myös vihreän teknologian kysyntää. (U.S. Commercial 

Service 2012, 3) Kuluttajamarkkinoilla hinta on merkittävin kysyntää muokkaava tekijä. Toi-

saalta yrityssektorilla kysytään eniten laatua ja innovatiivisuutta hinnan sijaan, erityisesti kor-

kean teknologian tuotteissa. (Antell 2011, 7-8) NISPissä mukana olevat yritykset kokevat, että 

myös toimitusketjuissa on kysyntää ja kasvava paine toiminnan kehittämiselle ympäristöystä-

vällisemmäksi (Agarwal 2011, 94). Toimitusketjuissa tuleva paine pakottaa omaksumaan kes-

tävämpiä toimintatapoja ja ympäristöstandardeja (Mirata & Pearce 2006, 5). 

 

Seuraavan sivun taulukkoon (taulukko 9) on listattu timanttimallin mukaisesti tärkeimpiä teol-

liseen symbioosiin vaikuttavia tekijöitä Britannian liiketoimintaympäristössä.  
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Taulukko 9. Brittiläinen liiketoimintaympäristö  timanttimalli 

Tuotannontekijät 

 Työvoiman koko  

 Työmarkkinoiden sääntely 

 Johtamisosaaminen  

 Luonnonvarojen saatavuus 

 Koulutusjärjestelmä 

 Tieteen ja matematiikan opetus 

 Infrastruktuuri on verrattain heikko 

 Insinöörien ja tiedemiesten saatavuus 

Konteksti 

 Yritykset ovat ympäristötietoisia ja yh-

teiskuntavastuun merkitys on korkea 

 Kilpailu on kovaa ja toimijoita on paljon 

 Jäykät ja hierarkkiset yritysrakenteet 

 Yhteistyösuhteet perustuvat tuttuuteen ja 

luottamukseen  

 Päätöksen teko on hidasta 

Lähi- ja tukitoimialat 

 Laajat ja monimutkaiset verkostot 

 Klustereita on paljon ja ne ovat tiiviitä ja 

kehittyneitä 

 Yhteistyön kehittämiseen panostetaan 

Kysyntä 

 Suuri kysyntä 

 Kehittyneet markkinat 

 Kysynnän laatu 
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6 KANSALLISEN TEOLLISEN SYMBIOOSIN OHJELMAN TO-

TEUTTAMINEN SUOMESSA 

Tässä luvussa käsitellään NISPiä vastaavan teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista 

Suomessa. Suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä tarkastellaan PESTEL- ja ti-

manttimallien mukaisesti. Sen jälkeen listataan tärkeimpiä suomalaisen ja brittiläisen liike-

toimintaympäristön eroja ja pohditaan niiden vaikutusta mahdollisuuksiin toteuttaa teollisen 

symbioosin ohjelma Suomessa. Luvun lopussa pohditaan millaisia hyötyjä ja haittoja NISP 

kaltaisesta teollisen symbioosin ohjelmasta olisi suomalaisille yrityksille. 

 Suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä 6.1

Suomalaisen liiketoimintaympäristön olennaisimpia piirteitä ovat hyvin toimiva, eettinen, 

erittäin läpinäkyvä julkinen hallinto ja instituutiot, yksityiset instituutiot, terveys sekä ensim-

mäisen asteen ja korkeamman asteen koulutus. Hyvin koulutettu työvoima sopeutuu nopeasti 

työmarkkinoiden muutoksiin ja edesauttaa teknologioiden omaksumista ja innovaatioita. 

Makrotaloudellinen ympäristö on hieman kärsinyt korkeasta inflaatiosta, mutta kuitenkin on 

paremmalla tasolla kuin monissa muissa euroalueen maissa. (GCR 2012, 2) Taulukkoon 10 

on kirjattu Suomea kuvaavia tunnuslukuja. 

 

Taulukko 10. Suomen talouden tunnuslukuja 

Väestö 5,6 miljoonaa 

Pinta-ala 390 000 km
2
 

Pääkaupunki Helsinki (600 000 asukasta) 

Valtion budjetti (2012) Tulot: 130 miljoonaa USD (97 M€
3
) 

Menot: 134 miljoonaa USD (54 M€
3
) 

Alijäämä: 4,6 miljoonaa USD (3,5 M€) 

Bruttokansantuote (ppp) 266 miljardia USD (200 miljardia €
3
) 

BKT / asukas 49 300 USD (37 100 €
3
) 

BKT (ppp) osuus maailman BKT:stä 0,25 % 

Luottoluokitus (Moody’s) AAA 

Elinkeinorakenne (%BKT:stä) Maatalous 3,3 % 

Teollisuus 27,1 % 

Palvelut 69,7 % 

(Arvopaperi 2013; CIA 2013b & 2013c; GCR 2013, 166; Tilastokeskus 2013b) 
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 Suomalainen liiketoimintaympäristö  PESTEL-malli 6.1.1

Poliittiset 

Suomen hallitusmuoto on parlamentaarinen demokratia, jossa on yksi edustushuone (edus-

kunta). Suomi on ollut EU-jäsen vuodesta 1995. Poliittinen ympäristö on rauhallinen ja pyrkii 

yksimielisyyteen sekä käytännön politiikkaan. (UHY 2012b, 4 & 6) Säädöksiä ja byrokratiaa 

on paljon ja poliittinen ympäristö on melko raskas ja hidas (Elinkeinoelämän keskusliitto 

[EK] 2012, 3). Yritystoiminnan aloittaminen suhteellisen on helppoa ja hallituksen toimet 

kannustavat yrittäjyyteen ja liiketoiminnan heittämiseen. Suomi on eräs maailman kilpailuky-

kyisimmistä ja avoimimmista talouksista. (Ulkoministeriö 2012a) Korruptio Suomessa on 

erittäin vähäistä: vuoden 2012 korruptioindeksissä Suomi oli jaetulla ensimmäisellä sijalla 

Saksan ja Uuden-Seelannin kanssa (Transparency International 2012).  

 

EU-jäsenyys määrittelee suurimman osan kaupankäyntiin liittyvistä säädöksistä. (U.S. Com-

mercial Service 2011, 43) Poliittinen ympäristö on suhteellisen avoin ulkomaisille sijoituksil-

le, mutta kansallista etua pyritään kuitenkin suojelemaan Työ- ja elinkeinoministeriön vaati-

mien selvitysten avulla (ibid., 59). 

 

Finanssikriisiin liittyvät toimenpiteet ovat tehneet politiikasta aiempaa vaikeammin ennustet-

tavaa (EK 2013, 10). Yrittäjien luottamus hallituksen kykyyn tehdä liiketoimintaa edistäviä 

toimenpiteitä on heikko. Erityisesti työllisyyden edistämisessä poliittisin toimin on kehitettä-

vää. (ibid., 4) Finanssipolitiikan muutokset valtion velan ja kulutuksen kasvaessa on huolen-

aihe liiketoiminnan kannalta. Hallitus pyrkii vuoden 2013 budjetissa palauttamaan taloudelli-

sen tasapainon ja tasoittamaan budjetin alijäämää. (Index of Economic Freedom [IEF] 2013, 

211) 

 

Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa käynnistettiin vuonna 2012 Cleantech-klusteria edis-

tävä ohjelma, joka pyrkii kehittämään puhtaisiin teknologioihin liittyvää liiketoimintaa luo-

malla toimintaedellytyksiä cleantech yrityksille. Ohjelman avulla pyritään kehittämään Erityi-

sesti cleantech-liiketoiminnan kotimarkkinoita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013) 

 

Virkamiehillä, medialla ja ammattiyhdistysliikkeellä sekä työnantajilla on suhteellisen paljon 

valtaa poliittisessa kentässä (Haavisto & Kiljunen 2011, 20). Suomalaisista 62 % arvioi, että 
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valtio ylisääntelee ja holhoaa yhteiskunnassa. Tämän koetaan haittaavan myös yrittämistä, 

liiallisilla säädöksillä yrittäminen on tehty vaikeaksi. (Elinkeinoelämän Valtuuskunta 2012)  

 

Ekonomiset 

Suomi on teollistunut, pääosin vapaa markkinatalous. Bruttokansantuote (BKT) per asukas on 

suurin piirtein samalla tasolla Britannian, Ranskan, Saksan ja Italian kanssa. Tärkeimmät teol-

lisuuden alat liittyvät erilaiseen tuotantoteollisuuteen: puu, metallit, tietoliikenne ja elektro-

niikka sekä koneteollisuus. Vienti, erityisesti korkean teknologian vienti, muodostaa merkit-

tävän osan taloudesta (Eucommerz 2013). Euroalueeseen Suomi liittyi 1999. Tärkeimmät 

kauppakumppanit ovat Venäjä, Saksa, Ruotsi, Kiina, Alankomaat, USA ja Iso-Britannia. 

(UHY 2012b, 45) Bruttokansantuotteella mitattuna Suomi on maailman 55. suurin valtio 

(CIA 2013c). Inflaatio vuonna 2012 oli 2,8 % (Tilastokeskus 2013c). Vaikka Suomen koko-

naisbruttokansantuote ei ole suuri maailman mittakaavassa, on kuitenkin bruttokansatuote per 

asukas maailman 15. suurin. Britannia on sijalla 23 (International Money Fund 2013).  

 

Euroopan talouskriisistä huolimatta Suomi on säilyttänyt AAA-luottoluokituksen ja pankki- ja 

finanssimarkkinat ovat välttyneet pahimmilta ongelmilta. Kuitenkin vienti ja kotimainen ky-

syntä ovat heikentyneet voimakkaasti. Aiemmin ylijäämäinen valtion talous on viime vuosina 

jäänyt alijäämäiseksi ja velkataakka on kasvanut. (CIA 2013c) Verotus on korkeaa, mutta 

veroja tarvitaan julkisen sektorin ja terveyspalveluiden ylläpitämiseksi (Ulkoministeriö 

2012b). Korkea kustannustaso (erityisesti yritysverotus ja ansiotuloverotus) heikentävät toi-

mintojen kannattavuutta ja kasvattaa halua siirtää toimintoa ulkomaille. Alkuvuodesta 2013 

tehty päätös yhteisöveron laskusta tulee helpottamaan yritysten taloudellista asemaa. Myös 

työvoiman kustannukset ovat korkeita. (EK 2012, 5) Verojen osuus valtion tuloista vuonna 

2012 oli 43,6 % (Tilastokeskus 2012). 

 

Rahoituksen kysyntä on säilynyt samalla tasolla, mutta rahoitusta haetaan aiempaa vähemmän 

investointeihin. Finanssikriisin seurauksena pankkeihin kohdistuva sääntely on kiristynyt, 

rahoitusvaikeudet ovat lisääntyneet, rahoituksen ehdot tiukentuneet ja luottojen hinnat ja si-

vukulut ovat kasvaneet. (EK 2013, 6–7 & 10) Rahoituksen saatavuus on heikentynyt, mutta 

on eurooppalaisittain hyvällä tasolla (ibid., 3). Maksuvaikeudet ja maksuaikojen pidentymi-

nen saattavat vaikuttaa yritysten halukkuuteen investoida yhteistyöhön ja sitä kautta myös 

teolliseen symbioosiin.  Taloudellinen ympäristö on avoin ulkomaisille sijoituksille ja kan-
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sainväliselle kaupankäynnille, mikä stimuloi dynaamista ja kestävää taloutta (U.S. Commer-

cial Service 2011, 61; IEF 2013, 211). Avoimuus voi myös helpottaa ulkomaisen teolliseen 

symbioosiin liittyvän osaamisen ja investointien hankintaa.  

 

Verotusjärjestelmä on vaikeaselkoinen ja monimutkainen (Haavisto & Kiljunen 2011, 127), 

mikä voi haitata esimerkiksi liiketoiminnan tulojen ja kustannusten ennakointia. Korkeiden 

maksujen ja verotuksen koetaan haittaavan erityisesti yrittäjyyttä. Ne myös heikentävät kansa-

laisten halukkuutta lähteä yrittäjiksi. (ibid., 127) Suomen talouden ja markkinoiden vapauden 

kannalta negatiivisimpia asioita ovatkin juuri kireä verotus ja tiukasti säädellyt työmarkkinat 

(ibid., 28–29). Ympäristöön liittyvien maksujen ja sääntelevien verojen määrä on nousussa 

(American Chamber of Commerce in Finland [Amcham] 2011, 24).   

 

Sosiokulttuuriset 

Suomessa on erittäin korkea koulutustaso, sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Kuten monissa 

muissakin kehittyneissä teollisuusmaissa, väestö ikääntyy nopeasti. Suomi edustaa pohjois-

maisen hyvinvointivaltion perinteitä. (Ulkoministeriö 2012b) Hyvinvointi on muiden poh-

joismaiden tavoin maailman korkeimpia (Lipponen & Viitamo 2003, 9). Työttömyysprosentti 

vuonna 2012 oli 7,7 % eli korkeampi kuin Britanniassa (Tilastokeskus 2013d). Hyvä perus-

koulutus järjestelmä on Suomen kilpailukyvyn ja yritysten toiminnan näkökulmasta yksi 

suomalaisen yhteiskunnan vahvimpia alueita (Apunen & Pajarinen 2013, 1).  

 

Suomalaisten ympäristötietämys on yleisesti hyvällä tasolla. Elintasosta ollaan valmiita tin-

kimään ympäristöongelmien vähentämiseksi. Vastuullinen ympäristötoiminta ja taloudellinen 

kasvu katsotaan mahdollisiksi yhtä aikaa. Suuri osa suomalaisista kokee, että ympäristöon-

gelmia voidaan vähentää tieteen ja tekniikan keinoin. (Toivonen 2013, 12) Asenteet ympä-

ristösuojelua kohtaan ovat kuitenkin aiempaa vaisumpia ja esimerkiksi ilmaston muutoksesta 

puhuminen ei enää herätä samanlaista hysteriaa kuin aiemmin (Haavisto & Kiljunen 2011, 8). 

 

Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa, koulutuksen ja terveyden jakautumisessa su-

kupuolten kesken maailman tasa-arvoisin. (GGGR 2012, 8 & 10) Yleisesti uusiin asioihin ja 

innovaatioihin suhtaudutaan positiivisesti (UHY 2012b, 4). Väestöryhmien väliset asenteet 

ovat melko samanlaisia: esimerkiksi ikäryhmien, koulutus tai sukupuolen mukaisia eroja ei 

juuri ole (Haavisto & Kiljunen 2011, 135–136). Tasa-arvoisuudesta ja asenteiden samankal-
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taisuudesta riippumatta suomalaiset ovat kuitenkin huolissaan eriarvoistumisesta ja yhteis-

kunnan jakautumisesta (ibid., 8). Yrittäjyyttä tuetaan vahvasti, mutta toisaalta ihmiset koke-

vat, että asenteissa yrittäjyyttä kohtaan olisi parantamisen varaa ja että positiiviset asenteet 

hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Tuki yrittäjyydelle on vuosien mittaan hiipunut. (ibid., 124–

126) Tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja ovat asiantuntijuus, rehellisyys ja rohkeus (ibid., 7).  

 

Teknologiset 

Suomi on kansainvälisesti tunnustettu, erittäin korkean teknologian maa (U.S. Commercial 

Service 2011, 2). Suomi sijoittui ensimmäiseksi vuoden 2013 teknologiaindeksissä (GITR 

2013, xxi). Erityisesti teknologinen infrastruktuuri ja digitaaliset sisällöt, teknologiaosaami-

nen ja teknologioiden taloudellinen vaikutus (esimerkiksi tietotyön määrään) ovat maailman 

parhaimpia. ICT-sektori on vahva ja elinvoimainen (IEF 2013, 211).  

 

Yritykset ja tutkimuslaitokset panostavat teknologioiden kehittämiseen ja tutkimiseen ja kiin-

nostus uusia teknologioita kohtaan on korkea. Teknologiaosaaminen on vahvaa erityisesti 

seuraavilla toimialoilla: mobiiliteknologiat, internet, sulautetut järjestelmät, ohjelmistokehitys 

ja peliala, turvallisuus, verkkopalvelut (e-maksaminen ja verkkopankit), paikannus ja navi-

gointi, langattomat sensorit ja optiset komponentit. Myös terveysteknologioille on kysyntää. 

Teknologioita kehitetään tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä. (Tekniikan edistämiskeskus 

[Tekes] 2013a) Myös tuotantoteknologioiden saatavuus ja niihin liittyvä osaaminen on hyvää. 

Nanoteknologia ja funktionaaliset materiaalit tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

(Tekes 2013b) 

 

Internetyhteyksien määrä on maailman suurimpia. Telekommunikaatioyhteydet ovat erittäin 

kehittyneet ja kaikissa kotitalouksissa on ainakin yksi matkapuhelin. Myös tietokoneiden 

määrä väestön määrän suhteutettuna on maailman korkeimpia. (U.S. Commercial Service 

2011, 20 & 79)  

 

Teknologiat ovat läsnä kaikkialla ja soluttautumisaste maailman parhaita. ICT kattaa koko 

yhteiskunnan, ei vain innovaatiokehitystä. Suomessa tuotetaan maailman eniten ICT- liittyviä 

patenttihakemuksia ja kolmanneksi eniten patenttihakemuksia muilla aloilla. (GITR 2013, 9)  

Teknologiat ovat Suomessa melko kalliita muuhun hintatasoon nähden, mutta edullisia verrat-

tuna moniin muihin maihin. Heikoimmat kohdat suomalaisessa teknologiaympäristössä ovat-
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kin teknologioiden hinta, teknologioiden käyttö julkishallinnossa sekä sosiaaliset ulottuvuudet 

(esimerkiksi verkkoäänestäminen ja sähköiset peruspalvelut). (ibid., 9 & 182) 

 

Ekologiset 

Yleinen kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on lisääntynyt. EU ja valtio tukevat ympäristö-

myönteisiä kehityshankkeita. Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, joissa on otettu käyt-

töön kansallinen kestävän kulutuksen ja tuotannon -ohjelma. Lisäksi käytössä on useita puo-

lueettomia virallisia ympäristömerkkejä, jotka kannustavat yrityksiä toimimaan ympäristöys-

tävällisemmin. Ne myös tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteiden ympäristö-

ominaisuuksia. (Ympäristöministeriö 2012a) 

 

Suomessa on käytössä kansallisen tason tavoitteet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Clean-

tech sektori on kasvussa. Erityisesti matalaenergia ja energiatehokas rakentaminen ovat suo-

malaisia osaamisalueita. Uusien ympäristöteknologioiden kehitys on maailman huippuluok-

kaa ja uusiutuvia energioita tutkitaan paljon. (U.S. Commercial Service 2011, 3) Eniten inves-

tointeja tehdään ilmansaasteiden vähentämiseksi ja vesiensuojeluun liittyen. Hallitus tukee 

voimakkaasti tuulivoiman ja puun käyttöä energian tuotannossa. Energian kulutus on korkea, 

sillä Suomen taloudelle tärkeät teollisuuden alat (metsä- ja paperiteollisuus) ovat erittäin 

energiaintensiivisiä. (ibid., 26–27) Tärkeimpiä ympäristöongelmia ovatkin ilmansaasteet teol-

lisuudesta ja energiantuotannosta (CIA 2013c).  

 

Maankäyttö- ja rakennuslailla määritellään yritystoiminnan sijainti ja pyritään samalla suo-

jaamaan herkkiä alueita (Ympäristöministeriö 2012b). Yritysten ympäristötoimenpiteet näh-

dään suhteellisen riittämättöminä ja niitä vaaditaan aiempaa enemmän. Yritysten ympäristö-

vastuullisuudesta ei olla erityisen vakuuttuneita. (Haavisto & Kiljunen 2011, 84–85) Yritysten 

ja yhteisöjen vastuulla on lajitella, varastoida ja käsitellä toiminnassa syntyneet jätteet. Tuot-

tajavastuun periaatteella toimivia erillisiä jätehuoltojärjestelmiä on sähkö- ja elektroniikkalait-

teille, renkaille, ajoneuvoille, keräyspaperille, pakkauksilla, paristoille ja akuille. (Ympäris-

töministeriö 2013) 

 

Lainsäädännölliset 

Suomalainen oikeusjärjestelmä on erittäin tehokas ja tarjoaa hyvän ympäristön liiketoiminnal-

le. Hyvin turvatut immateriaali- ja tekijänoikeudet kannustavat yrittäjyyteen ja tukevat tuotta-
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vuuden kasvua ja talouden kestävyyttä. Oikeusjärjestelmän toiminta on läpinäkyvää ja hyvin 

ennustettavissa. Vakaa sääntely-ympäristö ja vähäiset kauppaesteet tukevat innovaatioita ja 

kilpailua. (IEF 2013, 211) Lainsäädäntö on pääasiassa neutraalia sijoitusten liikkumiselle ja 

allokoinnille. Lainsäädäntö ei määrittele sijoittamisen alueellista jakautumista, paitsi alueelli-

sissa kehitysohjelmissa (U.S. Commercial Service 2011, 66) Yrittäjyyden ja Suomen kilpai-

lukyvyn kannalta tärkeimpiä vahvuuksia on juuri omaisuudensuoja (Apunen & Pajarinen 

2013, 1). Lainsäädäntö ja EU kilpailusäädökset säätelevät yritysostoja ja ulkomaisia yritysos-

toja tarkkaillaan (U.S. Commercial Service 2011, 59). 

 

Lainsäädännöllä määritellään ympäristövastuullisuuden vähimmäisaste ja rajoitetaan muun 

muassa haitallisten aineiden käyttöä ja säätelemällä uudelleen käyttöä ja kierrätystä. Samoin 

kuin Britanniassa, jätelainsäädäntö vaatii tuottajat ja valmistajat huolehtimaan tuotteesta sen 

elinkaaren loppuun asti.  (Ympäristöministeriö 2012a) Monet toiminnot ja teollisuusprosessit 

ovat luvanvaraisia. (ibid. 2010) Ympäristöä pilaavalle toiminnalle tarvitaan ympäristölupa. 

Lisäksi laki velvoittaa tekemään ympäristöilmoituksen tilapäisistä toiminnoista. (ibid. 2012b)  

 

Ympäristölainsäädäntö on hajautettu useiden eri lakien ja säännösten alle, mikä vaikeuttaa sen 

tulkintaa. EU:lla on suuri vaikutus erityisesti ympäristölainsäädännön uudistamisessa. Joillain 

toimialoilla suurin osa lainsäädännöstä perustuu EU:n säädöksiin. (Amcham 2011, 24) Vuo-

teen 2016 saakka voimassa oleva valtakunnallinen jätesuunnitelma pyrkii edistämään luon-

nonvarojen järkevää käyttöä, kehittämään jätehuoltoa sekä ehkäisemään jätteistä aiheutuvia 

terveys- ja ympäristöhaittoja. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä ja lisätä mate-

riaalikierrätystä ja biologista hyödyntämistä. (Karvonen et al. 2011, 32) Tällainen ohjelma 

tukee teollisen symbioosin toteuttamista Suomessa.  

 

Tiukan sääntelyn on kuitenkin todettu haittaavan kilpailua erityisesti rakentamisessa, vesi- ja 

kaasuhuollossa, vähittäiskaupassa sekä kuljetusalalla (Lipponen & Viitamo 2003, 10). Ras-

kaan säädösympäristön koetaan luovan rasitteita liiketoiminnalle ja erityisesti yrittäjille (EK 

2013, 5). 

 

Taulukkoon 11 seuraavalla sivulla on poimittu PESTEL-mallin mukaisia Suomen liiketoimin-

taympäristön keskeisimpiä teolliseen symbioosiin vaikuttavia tekijöitä. 
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Taulukko 11. Suomalainen liiketoimintaympäristö  PESTEL-malli 

Poliittiset 

 Poliittinen vakaus 

 Liiketoimintaa edistävät toimenpiteet 

vähentyneet 

 Raskas byrokratia 

Ekonomiset 

 Vakaat pankit 

 Rahoituksen saatavuus 

 Maksuvaikeudet 

 Korkea verotus  

Sosiokulttuuriset 

 Laadukas peruskoulutus 

 Tasa-arvoinen yhteiskunta, ei luokkaja-

kaumaa 

Teknologiset 

 Teknologiaosaaminen 

 Teknologinen infrastruktuuri 

 Teknologiset innovaatiot ja kehittäminen 

 Korkea hintataso 

Ekologiset 

 Vahva Cleantech -sektori 

 Uusiutuvat energiat 

 Ympäristömerkit 

 Hallituksen osallisuus 

Lainsäädännölliset 

 Luotettava ja läpinäkyvä oikeusjärjestel-

mä 

 Immateriaalioikeudet 

 Paljon säädöksiä 

 Monimutkainen järjestelmä 

 

 Suomalainen liiketoimintaympäristö  timanttimalli 6.1.2

Tässä luvussa käsitellään suomalaista liiketoimintaympäristöä timanttimallin mukaisesti. 

Keskeisimpiä timanttimallin mukaisia liiketoimintaympäristön erityispiirteitä on listattu luvun 

lopussa taulukkoon 12. 

 

Tuotannontekijät 

Yleinen infrastruktuuri on Suomessa erittäin kehittynyt (UHY 2012b, 6). Logistiset yhteydet 

ovat kehittyneitä ja tehokkaita. Satamat ovat turvallisia ja pitkälle automatisoituja. (U.S. 

Commercial Service 2011, 79–80) Kuitenkin erityisesti raideliikenteessä on paljon ongelmia 

ja häiriöitä muun muassa sääilmiöiden vuoksi. Kelirikko vaurioittaa tiestöä ja kunnossapito on 

riittämätöntä. (EK 2012, 4)  

 

Tärkeimmät luonnonvarat ovat vesi ja metsät sekä turve- ja mineraalit. Fossiilisia polttoainei-

ta ei ole, jonka vuoksi Suomi on vahvasti riippuvainen tuontienergiasta. (Piesala 2013) Suomi 

on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista lukuun ottamatta joitain mineraaleja ja puutavaraa 

(Eucommerz 2013). 
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Korkeasti koulutettujen insinöörien ja tiedemiesten saatavuus on erittäin hyvä, lisäksi IT-

osaamisen taso on maailman kärkiluokkaa (Tekes 2013c). PISA-tutkimuksessa Suomi on pär-

jännyt jatkuvasti erittäin hyvin, tulokset ovat yli OECD maiden keskiarvon. Vuonna 2009 

Suomi sijoittui kolmanneksi. (OECD 2010) Työvoima on koulutettua ja koulutusjärjestelmä 

on laadukas (UHY 2012b, 6), mutta korkeasta koulutustasosta huolimatta koulutusrakenne ja 

työvoiman kysyntä eivät kohtaa kunnolla (Lipponen & Viitamo 2003, 10).  

 

Työmarkkinoiden säätely on voimakasta ja se tapahtuu pääasiassa kollektiivisen sopimisen, ei 

lainsäädännön kautta. Säädökset heikentävät työvoiman käytettävyyttä. (U.S. Commercial 

Service 2011, 71) Palkoista ja työehdoista sovitaan lähes poikkeuksetta ammattiliittojen ja 

työnantajaliittojen kesken. Myös keskitetyt ratkaisut ovat yleisiä. Pitkät lomat ja palkalliset 

sairauslomat sekä rajoitettu työaika, minimipalkat (UHY 2012b, 9) sekä muut työvoimaan 

liittyvät rajoitteet heikentävät Suomen taloudellista kehitystä ja yritysten laajentumis- ja toi-

mintamahdollisuuksia. Erityisesti palkkauksen jäykkyys vaikuttaa yritysten kykyyn reagoida 

markkinatilanteiden muutoksiin (Apunen & Pajarinen 2013, 1). Väestöltään Suomi on Euroo-

pan pienimpiä maita, mikä vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja koulutuksen ja yritysten tar-

peiden kohtaamiseen. Väestön ikääntyminen on ongelma ja aiheuttaa hankaluuksia työvoiman 

saatavuudessa. Lisäksi tuottavuus laskee. (EK 2012, 5; CIA 2013c) 

 

Konteksti 

Suomalaiset yritykset ovat tehokkaita ja luotettavia kumppaneita (Ulkoministeriö 2012a). 

Liiketoimintakulttuuri on moderni, kehittynyt, läpinäkyvä ja ennustettavissa (U.S. Commer-

cial Service 2011, 3 & 78). Liiketoimintaympäristö on tehokas ja huoleton (UHY 2012b). 

Suomalainen johtamiskulttuuri on melko suora ja käskyttävä. Päätöksentekoprosessit ovat 

nopeita ja tehokkaita. Yrityskulttuurin tärkeimpiä piirteitä on rehellisyys ja luottamuksella on 

tärkeä merkitys liiketoiminnassa. (Lämsä 2010, 143; U.S. Commercial Service 2011, 78) Lii-

ketoimintaympäristön nopeus ja tehokkuus sekä yritysrakenteiden joustavuus ja keveys 

edesauttavat merkittävästi teollisen symbioosin syntyä Suomessa.  

Pienistä markkinoista ja väestömäärästä johtuen yritysten määrä on verrattain vähäinen ja 

kilpailu ei ole yhtä kovaa kuin maissa, joissa on enemmän toimijoita. Kotimaisen kilpailun 

intensiteetti on kansainvälisesti verrattuna erittäin pieni (GCR 2013, 167). Kilpailun puute 

heikentää toimintojen kehittämistä.  
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Lähi- ja tukitoimialat 

Erityisen vahvoja toimialoja ovat metsä-, kemikaali- ja metalliteollisuus, tietotekniikka, uudet 

materiaalit, ympäristöteknologiat, funktionaaliset elintarvikkeet sekä bioteknologia ja diag-

nostiikka (Tekes 2013d). Vahvimmat klusterit ovat metallinjalostuksessa, mineraalien käsitte-

lyssä, meriteollisuudessa ja liikkuvien koneiden kehityksessä sekä nanoteknologia ja funktio-

naaliset materiaalit. Lisäksi klustereita on metsäteollisuudessa, metallituotteissa ja koneteolli-

suudessa sekä kemikaaliteollisuudessa. (ibid. 2013b) Yksityisen sektorin ja yliopistojen väli-

nen tutkimusyhteistyö on erittäin intensiivistä (Ulkoministeriö 2012a). Verkostot erikokoisten 

yritysten, tutkimuslaitosten ja loppukäyttäjien välillä ovat tiiviit ja aktiiviset. Julkisen ja yksi-

tyisen sektorin kumppanuus on tehokasta. (Tekes 2013c) 

 

Suomessa klusteriajattelu on ollut 1990-luvulta saakka poikkeuksellisen vahvaa ja suomalai-

sesta klustereiden hyödyntämisestä on otettu oppia maailmallakin. Suomessa on tällä hetkellä 

kehittyviä, uusia klustereita, jotka saattavat tulevaisuudessa nousta tärkeään kansainväliseen 

merkitykseen. Aiempien, laajojen klustereiden sijasta tulevaisuudessa tärkeäksi nousevat raja-

tuimmat ja kapea-alaiset klusterit. Suomessa esimerkiksi ympäristö- ja energiateknologian 

ratkaisut voivat luoda tulevaisuuden klustereita. Suomessa on paljon vahvuuksia energian 

tuotantoon ja ekotehokkaaseen rakentamiseen liittyen. (Ylä-Anttila 2009) Esimerkiksi clean-

tech-klusterin tavoitteena on synnyttää uusia kasvuyrityksiä ympäristö, energia ja puhtaiden 

teknologioiden aloille ja se on saanut kansainvälistä tunnustusta (Cleantech 2013). 

 

Suomi voi osallistua kansainväliseen jätteiden ja materiaalien kierrätykseen aktiivisten pien-

ten toimijoiden kautta, joilla on linkit kansainvälisille markkinoille. Näin suomi pääsee osaksi 

kansainvälisiä verkostoja. (Nuutila 2012) Lähi- ja tukitoimialat voivat tarjota myös edellytyk-

siä jätteiden ja sivutuotteiden liikkumiselle. Suomessa Lassila&Tikanoja tarjoaa Euroopan 

mittakaavassa (Euroopan TOP5) merkityksellisen hyviä kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön 

liittyviä palveluita. (Frost & Sullivan 2012, 125) 

 

Kysyntä 

Tärkeimpiä kysyntäsektoreita (erityisesti tuontikysyntä) ovat tietokoneet, energia, ympäristö-

teknologiat, turvallisuus, telekommunikaatiopalvelut sekä turismi- ja matkustuspalvelut (U.S. 

Commercial Service 2011, 20). Kysynnästä 40 % muodostuu yksityisestä kulutuksesta, 28 % 

viennistä, 17,8 % julkisesta kulutuksesta ja 13 % investoinneista (Tilastokeskus 2013b). 
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Markkinapotentiaali on asukaslukuun verrattuna suuri. Kysyntää kasvattaa lähialueiden ky-

syntä: tiiviit suhteet Venäjän ja Baltian maiden kanssa sekä pohjoismaiset kasvavat markkinat 

(U.S. Commercial Service 2011, 23; UHY 2012b, 6). Julkinen kysyntä kohdistuu erityisesti 

lääkinnälliseen teknologiaan ja Cleantech -ratkaisuihin. Kuluttajat ovat laatutietoisia ja jous-

tavia ja kysyntä on kehittynyttä (U.S. Commercial Service 2011, 23). Jätteiden kierrättämi-

seen liittyvät markkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Taustalla on kiristyvä kilpailu raaka-

aineista, taloudellinen kasvu ja lainsäädäntö. (Nuutila 2012) 

 

Kotimaiset markkinat ovat kuitenkin pienet (U.S. Commercial Service 2011, 23). Maksuvai-

keuksien lisääntyminen vaikuttaa kysynnän tasoon. Kilpailukyvyn edistämisen ja yritysten 

kehittymisen kannalta suomalainen kysyntä on melko alhainen. (EK 2012, 3–5) Lisäksi kor-

kea hintataso ja verotus heikentävät kysynnän realisoitumista (U.S. Commercial Service 

2011, 23). Alhainen kysyntä ja toimimattomat kotimarkkinat heikentävät yhteistyökokeilu-

jen mahdollisuuksia. Suuret yrityksen investoivat pääasiassa ulkomaille eikä pk-yrityksillä ole 

varaa kehittää toimintaansa ilman riittävää kysyntää. (Noponen & Auvinen 2013) 

 

Taulukossa 12 on teolliseen symbioosiin vaikuttavia suomalaisen liiketoimintaympäristön 

erityispiirteitä timanttimallin mukaisesti. Edistävät piirteet on merkitty + ja hidastavat piirteet 

merkitty . 

 

Taulukko 12. Suomalainen liiketoimintaympäristö  timanttimalli 

Tuotannontekijät 

 Korkeasti koulutettu väestö 

 Luonnonvarojen ja fossiilisten polttoai-

neiden puute 

 Insinöörien ja tiedemiesten saatavuus 

 Työmarkkinoiden säätely 

Konteksti 

 Laadukas, läpinäkyvä liiketoimintaympä-

ristö 

 Yritykset pieniä ja ketteriä 

 Vapaamuotoinen kulttuuri 

 Kilpailulle jonkin verran esteitä 

 Kilpailun alhainen intensiteetti 

Lähi- ja tukitoimialat 

 Kehittyneet klusterit 

 Paljon kokemusta klustereiden ja yritys-

yhteistyön kehittämisestä 

 Aktiivisia klusteriohjelmia 

 Suhteellisen vähän toimijoita 

Kysyntä 

 Laatutietoiset kuluttajat 

 Kysynnän laatu 

 Kysynnän määrä 

 Markkinoiden koko 
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 Suomen ja Britannian liiketoimintaympäristöjen eroja ja niiden vaikutus kansalli-6.2

sen teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiseen Suomessa 

Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisen ja brittiläisen liiketoimintaympäristön eroja ensin 

PESTEL-mallin ja sen jälkeen timanttimallin mukaisesti. Samalla pohditaan havaittujen ero-

jen vaikutusta NISP kaltaisen kansallisen teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisen mah-

dollisuuksiin Suomessa. 

 PESTEL-mallin mukaisia eroja 6.2.1

Poliittiset 

Poliittisista tekijöistä suurin ero on byrokratian määrässä, joka on Suomessa suurempi. Poliit-

tisen säätelyn vaikutukset liiketoimintaan ovat voimakkaampia kuin Britanniassa. Kuitenkin 

luottamus poliitikkoihin ja politiikkaan ja oikeusjärjestelmään on parempi. Suomessa hallitus 

myös tarjoaa enemmän palveluita ja tukea liike-elämälle. Julkisia varoja käytetään paremmin 

ja laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi. (GCR 2012, 166–167 & 358–359) Liiketoiminnan 

aloittaminen Suomessa on vaikeampaa ja hitaampaa kuin Britanniassa (IEF 2013, 212 & 450; 

World Bank 2013a, 16; World Bank 2013b, 16), luultavimmin juuri suuresta byrokratian 

määrästä johtuen. 

 

Suurin osa poliittisista toimista ekologisen kestävyyden edistämiseksi ovat molemmissa mais-

sa olleet epäsuoria, ja erityisesti vallitsevassa taloustilanteessa poliittisen toiminnan painopiste 

on ollut muissa asioissa. Tämä saattaa vaikuttaa yritysten aktiivisuuteen osallistua teollisen 

symbioosin ohjelmaan, sillä poliittisella ohjauksella ja ilmapiirillä on vaikutusta sen toteutu-

miseen. Kun poliittisella rintamalla on ympäristöasioiden suhteen ”hiljaisempaa” voidaan 

ajatella, että teollisen symbioosin ohjelman toteuttaminen ei ole niin ajankohtaista kuin se 

olisi toisenlaisessa taloustilanteessa. Tämä koskee sekä Britanniaa että Suomea. Liiallisen 

poliittisen ohjauksen on todettu suoraan heikentävän teollista symbioosia, joten sääntelyn 

puuttuminen molemmissa maissa tällä hetkellä voi helpottaa teollisen symbioosin muodostu-

mista ja antaa ohjelman toteuttamiselle vapaammat mahdollisuudet.  

 

Suomessa byrokratian määrä ja poliittisen ympäristön vaikeaselkoisuus vaikuttavat yritysten 

haluun aloittaa uutta liiketoimintaa ja sitä kautta myös teolliseen symbioosiin. Liiallisilla 

säännöksillä yrittäminen on tehty vaikeaksi ja yhteistyölle saattaa muodostua kohtuuttomia 
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esteitä, jotka estävät sinänsä hyvin ideoiden toteuttamisen. Toisaalta NISP kaltaisen ohjelman 

on todettu helpottavan yritysten hallinnollista taakkaa ja tarjoavan apua byrokratian suhteen. 

 

Suomessa Britanniaa alhaisempi korruption taso lisää liiketoiminnan ennustettavuutta ja luot-

tamusta poliittisiin toimenpiteisiin. Lisäksi se parantaa luottamuksellisten suhteiden syntymis-

tä yritysten välille ja siten edistää teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista. 

 

Ekonomiset 

Suomen valtion budjetti on paremmin tasapainossa kuin Britannian. Britanniassa inflaatio ja 

valtion velan osuus bruttokansantuotteesta ovat korkeammalla tasolla. Toisaalta rahoitus-

markkinat ovat Britanniassa kehittyneemmät: erityisesti rahoituspalveluiden ja pääomarahoi-

tuksen saatavuus finanssikriisistä huolimatta ja yleiseen taloustilanteeseen verrattuna erin-

omainen. Suomessa lainarahoituksen saanti on helpompaa, kun taas riskipääoman saaminen 

on molemmissa maissa samalla tasolla. Suomalaiset pankit ovat vakaampia kuin Britannian 

pankit. Rahoitusmarkkinoihin liittyvät lainsäädännölliset oikeudet ovat Britanniassa paljon 

paremmat kuin Suomessa. Suomessa rahoituspalveluiden hinnat ovat alhaisemmalla tasolla 

kuin Britanniassa. (GCR 2012, 166–167 & 358–359) Pankkisektori on molemmissa maissa 

ollut talouskriisin seurauksena kovilla, mutta erityisesti Suomessa onnistunut välttämään suu-

ret ongelmat ja pysynyt yleisesti melko vakaana. (IEF 2013, 212 & 450) Inflaatio on Britanni-

assa korkeammalla tasolla (4.5 %) kuin Suomessa (3.0 %) (ibid., 211 & 449).  

 

Vuoden 2013 taloudellisen vapauden indeksissä Britannia oli sijalla 14 ja Suomi sijalla 16. 

Britannian julkinen velka on 82,5 % bruttokansantuotteesta, kun Suomen julkinen velka on 

48,6 % bruttokansantuotteesta. (IEF 2013, 211 & 449) Ulkomaiset sijoitukset ovat Britannias-

sa helpompia kuin Suomessa, toisin sanoen sijoituksiin kohdistuva byrokratian määrä on vä-

häisempi (ibid., 212 & 450). 

 

Britanniassa liiketoimintaan liittyviä kustannuksia on vähemmän, ne ovat pienempiä ja ylei-

sesti verotus on alhaisemmalla tasolla. Yhteisövero on tällä hetkellä sama molemmissa maissa 

(23 % Britanniassa ja 24 % Suomessa), mutta Suomen yhteisöverokanta tulee laskemaan 

vuonna 2014 20 prosenttiin (Veronmaksajain Keskusliitto 2013). Muita liiketoimintaan vai-

kuttavia veroja molemmissa maissa ovat arvonlisäverotus sekä ympäristövero Britanniassa ja 

pääomaverotus Suomessa (IEF 2013, 212 & 450). 
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Periaatteessa paremman taloustilanteen vuoksi Suomessa valtiolla saattaa olla suhteessa 

enemmän resursseja teollisen symbioosin ohjelman tukemiseen kuin Britanniassa. Toisaalta 

Suomen valtion budjetti on sen verran pieni, ettei ”turhia” investointeja lähdetä tekemään. 

Yhteisöveron laskun voidaan olettaa edistävän liiketoimintaa ja helpottavan uusien liiketoi-

mintojen perustamista. Pankkisektorin vakaus myös edistää lainansaantia ja madaltaa kynnys-

tä hakea rahoitusta. Lisäksi pankkisektorin vakaus vaikuttaa myös valtion talouteen ja sitä 

kautta teollisen symbioosin ohjelmaan liittyviin investointeihin ja poliittiseen ilmapiiriin.  

 

Inflaatio vaikuttaa ostovoimaan ja sijoitusten kannattavuuteen. Vaikka inflaatioissa ei ole 

suurta eroa, inflaatio yhdistettynä raskaaseen valtion velkaan ja budjettivajeeseen Britannias-

sa, voidaan ajatella, että liiketoiminnan kansallisen tason taloudelliset edellytykset ovat Suo-

messa paremmat. Lisäksi matalampi inflaatio tekee sijoituksista kannattavampia, jolloin yri-

tykset ovat luultavasti halukkaampia aloittamaan uutta liiketoimintaa. Taloudellisen ympäris-

tön vakaus, ennustettavuus ja yhteisöveron laskun voidaan katsoa luovan hyvät edellytykset 

teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiselle Suomessa. Suomessa on hieman korkeammat 

esteet ulkomaisille sijoituksille kuin Britanniassa, joten voi ajatella, että Suomessa ohjelmaan 

voi olla hankalampi saada mukaan kansainvälisiä toimijoita. Suomessa kansainvälisistä toimi-

joista olisi hyötyä ohjelman toteuttamiselle, sillä omien markkinoiden pienuus voi haitata ra-

hoituksen saantia ja ohjelman toteuttamista. 

 

Suomessa korkeammat liiketoiminnan kustannukset ja verotusrakenteen monimutkaisuus voi 

heikentää yritysten halukkuutta osallistua teolliseen symbioosiin tai luoda uutta yhteistyötä tai 

liiketoimintaa. Molemmissa maissa epävakaa taloudellinen tilanne voi johtaa siihen, että talo-

uskasvua tavoitellaan ympäristötoimintojen kustannuksella, jonka on todettu haittaavan teolli-

sen symbioosin muodostumista. 

 

Sosiokulttuuriset 

Suomessa peruskoulutuksen taso on maailman paras ja selkeästi Britanniaa parempi. Väestön 

ikääntyminen aiheuttaa puutteita työvoimaan molemmissa maissa ja heikentää lisäksi toimin-

tojen tuottavuutta. Väestörakenteen muutoksessa ei kuitenkaan ole juuri eroja Suomen ja Bri-

tannian välillä. (GCR 2012, 166–167 & 358–359)  
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Britanniassa yhteiskunta on huomattavasti jakautuneempi kuin Suomessa. Erot sukupuolten ja 

väestöryhmien välillä ovat suuret, Suomessa eroja ei juuri ole. Tasa-arvoinen yhteiskunta 

myös tarkoittaa yhtenäisiä asenteita ja mielipiteitä väestössä. Britanniassa ympäristötietämys 

on heikommalla tasolla kuin Suomessa. Tämä liittyy luultavasti alhaisempaan koulutustasoon. 

Molemmissa kulttuureissa ollaan suhteellisen avoimia muutoksille, mutta Britanniassa kansa-

laisjärjestöjen toiminta on radikaalimpaa kuin Suomessa ja ne voivat estää yritysten toimintaa. 

Britannian kulttuuri on hieman avoimempi yrittäjyydelle ja yrittäjyyteen kannustetaan enem-

män. Suomessa halukkuus perustaa oma yritys on melko alhainen. 

 

Työvoiman ikääntyminen ja väestörakenteen muutos aiheuttaa väistämättä ongelmia teollisen 

symbioosin toteuttamiselle. Suomessa haluttomuus perustaa yrityksiä heikentää teollisen 

symbioosin ohjelman toteuttamisen mahdollisuuksia, sillä ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan 

lähes väistämättä uusien liiketoimintojen ja/tai yritysten perustamista. Tasa-arvoisessa yhteis-

kunnassa kuitenkin yritysten on helpompi löytää työntekijöitä. Lisäksi homogeenisessa yh-

teiskunnassa NISP kaltaista ohjelmaa kohtaan olevat asenteet ovat paremmin ennakoitavissa. 

Suomessa kulttuurin rauhallisuus vähentää radikaalia muutosvastarintaa, ja siten edistää teol-

lisen symbioosin ohjelman toteuttamista. Hyvä peruskoulutuksen taso lisää kansalaisten ym-

märrystä ympäristöasioista ja parantaa mahdollisuuksia toteuttaa teollisen symbioosin ohjel-

maa. Lisäksi hyvä peruskoulutustaso vaikuttaa myös toisen ja kolmannen asteen koulutukseen 

osallistumiseen, millä on suuri vaikutus osaamisen saatavuuteen. 

 

Teknologiset 

Suomessa on teknologioiden taso ja saatavuus ovat selkeästi paremmat kuin Britanniassa. 

Uusimmat teknologiat otetaan nopeasti käyttöön. (GCR 2012, 166–167 & 358–359) Erityises-

ti korkean teknologian toimialoilla Suomi on maailman kärkimaita innovaatioiden tuottami-

sessa ja patenttihakemusten määrässä.  Ulkomaiset yritykset aloittavat toimintoja Suomessa 

juuri erittäin korkean teknologiaosaamisen vuoksi (Amcham 2011, 4). Britanniaan verrattuna 

teknologioita on saatavilla paljon enemmän ja niihin liittyvä tietotaito ja kehitysosaaminen 

ovat Suomessa huomattavasti paremmalla tasolla. ICT infrastruktuuri on myös yritysten nä-

kökulmasta eräs suomalaisen liiketoimintaympäristön suurimpia vahvuuksia, mutta kuten jo 

aiemmin todettu erityisesti julkisten järjestelmien ja yhteensopivuuden osalta on paljon pa-

rannettavaa. (Apunen & Pajarinen 2013, 4 & 8) Britanniassa teknologioiden välillä on enem-

män laatueroja ja teknologiset palvelut ovat kalliimpia kuin Suomessa. Lisäksi Suomessa tuo-
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tekehitysyhteistyö yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä voidaan katsoa olevan 

merkittävästi laajempaa ja kehittyneempää kuin Britanniassa.  

 

Koska teollinen symbioosi vaatii hyviä teknologisia edellytyksiä ja usein myös kokonaan uu-

sien toimintatapojen kehittämistä, Suomi hyötyy hyvästä tuotekehityskulttuurista kansallisen 

teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisessa. Suoraan NISP-mallin perusteella toteutettava 

ohjelma vaatii mallinnus- ja datatyökalujen käyttöä, mitä Suomen erittäin hyvä teknologinen 

osaaminen tukee. Lisäksi teolliseen symbioosiin liittyvien muiden teknologisten sovellutusten 

kehittäminen on parempaa hyvän teknologisen tietotaidon takia. Yhteistyö yritysten, yliopis-

tojen ja tutkimuslaitosten välillä mahdollistaa teknologisten innovaatioiden leviämisen ja teol-

lisen symbioosin kannalta hyödyllisten toimintatapojen ja teknologioiden tunnistamisen.  

 

Tekninen infrastruktuuri ja erittäin hyvät IT-palveluiden tasot myös vahvistavat teknologioi-

den käytettävyyttä ja tukitoimintojen olemassaoloa. Erityisesti uusien teknologioiden käyt-

töönotossa teknologiapalveluiden tasolla on merkitystä. Teollisen symbioosin ohjelman to-

teuttaminen hyötyy hyvistä teknologiapalveluista ja niiden hyvästä saatavuudesta. Lisäksi 

tuotantoteknologioiden kehittyneisyys ja saatavuus edesauttavat teollisen symbioosin synty-

mistä. Hyvät teknologiset standardit ja teknologioiden laatu helpottaa yhteistyön muodostu-

mista.  

 

Ekologiset 

Ympäristökestävyyden mukaan sovelletussa kilpailukykyindeksissä Suomi oli korkeammalla 

sijalla kuin Britannia. Lisäksi Suomen ympäristökestävyyden kehitys oli ylöspäin, kun taas 

Britanniassa suunta oli alaspäin. (GCR 2012, 11–13 & 58) Molemmat maat ovat sitoutuneet 

EU:n uusiutuvan energian käyttötavoitteisiin. Suomessa energiasta tällä hetkellä noin 25 % on 

uusiutuvaa energiaa. (Amcham 2011, 8) Britanniassa ympäristötietoisuus on huonommalla 

tasolla eikä esimerkiksi kierrätys ole järjestäytynyttä. EU:n yhteinen tavoite vähentää 70 % 

rakennus- ja purkualan jätteistä vuoteen 2020 mennessä (Frost & Sullivan 2012, 30). 

 

Toisin kuin Suomessa, Britanniassa on käytössä maan sisäinen päästökauppa yritysten välillä. 

Suomessa energiatehokkuusohjelmat ovat yrityksille vapaaehtoisia. (Amcham 2011, 25) 

Suomessa vahva cleantech-sektori ja uusiutuvien energioiden käyttö on yleistä ja laajalle le-

vinnyttä. Lisäksi hallitus tukee voimakkaasti uusien toimintatapojen käyttöönottoa. 
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Kaikista projekteista ja liiketoiminnasta Suomessa vaadittava ympäristövaikutusten arviointi 

raportti pidentää merkittävästi projektien ja hankkeiden valmistumisaikoja. Lisäksi ympäristö-

luvan hakeminen perustuu useille eri mittareille ja selvityksille. Yksittäin tehtävät arvioinnit 

ovat pitkiä ja vaikuttavat projektien aikataulutukseen. (Amcham 2011, 24) Kuitenkin pakolli-

nen ympäristövaikutusten arviointi eri projektien yhteydessä tarjoaa jo osittain valmista tietoa 

kunkin projektin tai prosessin sivutuotteista ja päästöistä. Tietoja voisi suoraan hyödyntää 

teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisessa.  

 

Kansainvälisesti suurimmat markkinat jätteiden kierrätyksessä ovat rakennus- ja purkuala, 

metalliteollisuus, maa- ja metsätalous sekä energiateollisuus (Frost & Sullivan 2012, 12). 

Suomessa on vahvan metalliteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden vuoksi hyvät edellytyk-

set toimia kansainvälisillä jätteiden vaihtomarkkinoilla. Kansainvälinen kysyntä edistää myös 

kotimaista jätteiden kierrätystä ja uudelleen käyttöä ja siten myös kansallisen teollisen symbi-

oosin ohjelman toteuttamista. Vahvan cleantech-klusterin ja uusiutuvien energioiden käytön 

voidaan katsoa edistävän teollista symbioosia Suomessa, sillä ne tarjoavat jo valmista tietotai-

toa ja osaamista. Lisäksi uusiutuvien energioiden käyttö ja fossiilisten polttoaineiden puute 

”pakottaa” yritykset kehittämään vaihtoehtoisia toimintatapoja, jolloin teollisen symbioosin 

ohjelman toteuttamiselle on hyvät edellytykset.  

 

Kaatopaikkatilan puute edistää teollista symbioosia (Frost & Sullivan 2012, 23). Suomessa 

tilan puute ei ole ongelma, mutta Britanniassa kaatopaikkojen määrä alkaa lähestyä maksimi-

aan ja kaatopaikkojen kapasiteetti ei riitä syntyvälle jätteelle. Toisaalta myöskään Suomessa 

ei haluta perustaa lisää kaatopaikkoja ja nykyisten kaatopaikkojen kuormitusta halutaan vä-

hentää. Järjestäytyneen kierrätyksen voidaan ajatella luovaan edellytyksiä teollisen symbioo-

sin ohjelman toteuttamiselle. Olemassa olevia erottelu- ja kuljetustekniikoita voitaisiin käyttää 

hyväksi teollisen symbioosin verkostojen ja synergioiden luomisessa. 

 

Lainsäädännölliset 

Suomessa byrokratian taakka ja erilaisten säännösten voimakkuus on suurempi kuin Britanni-

assa. Oikeusjärjestelmä on hieman tehokkaampi, ja tavallaan selkeämpi, kun käytössä on vain 

yksi järjestelmä (vrt. Britannian erilaiset lainsäädäntö- ja oikeusjärjestelmät).  Suomessa si-

dosryhmien ja omaisuudensuoja on paremmalla tasolla, mutta Britanniassa sijoittajan suoja on 

parempi. Immateriaalioikeudet ovat Suomessa samalla tasolla kuin monissa muissa Euroopan 
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maissa, ja selkeästi paremmat kuin Britanniassa. (GCR 2012, 166–167 & 358–359) Oikeus-

järjestelmä on läpinäkyvämpi kuin Britanniassa. Yleisesti oikeusjärjestelmän toiminta on hy-

vällä tasolla. Toisaalta lainsäädäntö on monimutkainen ja säännösten ja byrokratian määrää 

tulisikin vähentää. (Apunen & Pajarinen 2013, 5) Ympäristölainsäädäntö on molemmissa 

maissa melko samalla tasolla ja suurin osa siitä pohjautuu EU-lainsäädäntöön. Materiaalite-

hokkuutta edistävä lainsäädäntö on EU:n kautta samankaltainen sekä Suomessa että Britanni-

assa. 

 

Erityisesti lainsäädännön monimutkaisuus hankaloittaa teollisen symbioosin toteuttamista 

Suomessa, sillä yhteistyöhön liittyvät lait voivat olla yrityksille epäselviä. Lakien tulkinnan 

hankaluus vähentää halukkuutta aloittaa uutta liiketoimintaa. Ympäristölainsäädäntö tukee 

teollista symbioosia, mutta myös siihen liittyy monimutkaisuutta, joka hankaloittaa lain vai-

kutusten realisoitumista. Oikeudellisen järjestelmän tehokkuus ja läpinäkyvyys kuitenkin li-

säävät luottamusta oikeusjärjestelmään ja siten myös parantavat halukkuutta ottaa riskejä, 

joita teollisen symbioosin yhteistyöhön liittyy. Niin ikään hyvät immateriaalioikeudet ja 

omaisuuden suojan hyvä taso vähentää yrityksille koituvia riskejä ja siten kasvattaa edellytyk-

siä toteuttaa teollisen symbioosin ohjelmaa. 

 

Suomen ja Britannian liiketoimintaympäristöjen eroja PESTEL-mallin mukaisesti on listattu 

taulukkoon 13 seuraavalla sivulla. Suomen kannalta Britanniaan verrattuna teollista symbi-

oosia edistävät tekijät on merkitty + ja toteuttamista haittaavat tekijät on merkitty . 
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Taulukko 13. Suomalaisen ja brittiläisen liiketoimintaympäristön eroja PESTEL-mallin mu-

kaisesti 

Poliittiset 

 Hallituksen toimintojen läpinäkyvyys 

 Korruption määrä 

 Liiketoimintaa tukevat toimenpiteet 

 Byrokratian määrä 

Ekonomiset 

 Pankkien vakaus 

 Lainan saamisen helppous 

 Inflaatio  

 Verotus ja liiketoiminnan kulut 

Sosiokulttuuriset 

 Peruskoulutuksen laatu 

 Tasa-arvo 

 Yrittäjyyskulttuuri 

Teknologiset 

 Teknologioiden saatavuus 

 Teknologia osaaminen, tietotaito 

 Teknologioiden kehittäminen 

 Teknologioiden hinta 

Ekologiset 

 Ympäristöohjelmien ja säännöstenmäärä 

 Raportoinnin pakollisuus 

 Monimutkaiset säännökset 

Lainsäädännölliset 

 Immateriaalioikeudet 

 Omaisuussuoja 

 Oikeuslaitosten riippumattomuus 

 Oikeudellisen järjestelmän tehokkuus 

  Järjestelmän monimutkaisuus 

 

Tärkeimpiä eroja Britanniaan verrattuna ovat siis korruption alhaisempi taso, politiikan lä-

pinäkyvyys ja liiketoimintaa tukevat toimenpiteet sekä byrokratian määrä. Lisäksi eroja on 

liiketoiminnan kustannuksissa, verotuksessa sekä valtion taloustilanteessa ja rahoituspalvelui-

den tasossa. Peruskoulutuksen laatu, tasa-arvo, väestönmäärä sekä yrittäjyyskulttuuri eroavat. 

Eroja on myös teknologioiden saatavuudessa, teknologiaosaamisessa ja niiden hinnassa sekä 

ympäristötietoisuudessa, raportoinnissa ja ympäristösäännösten määrässä. Suurimmat lainsää-

däntöön liittyvät erot ovat oikeusjärjestelmän tehokkuudessa sekä sen monimutkaisuudessa. 

 Timanttimallin mukaisia eroja 6.2.2

Tuotannontekijät 

Korkea koulutuksen laatu ja yleisyys (Amcham 2011, 3) ovat selkeitä etuja suomalaisessa 

liiketoimintaympäristössä brittiläiseen verrattuna. Erityisesti matematiikan ja luonnontietei-

den opetus on erinomaista ja tiedemiesten ja insinöörien saatavuus onkin maailman paras. 

Britanniassa ainoastaan johtamistaitojen opetus on paremmalla tasolla. Infrastruktuuri on 

Suomessa erittäin kehittynyt (GCR 2012, 166–167) ja laadultaan hieman parempi, mutta Bri-

tanniassa satama- ja lentoverkostot ovat laajempia ja tiheämpiä. Logistiikan puutteet suomes-

sa liittyvät lähinnä ilmaston aiheuttamiin ongelmiin. Työmarkkinat ovat Britanniassa selkeästi 
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joustavammat ja vapaammat kuin Suomessa (IEF 2013, 212 & 450) eikä niihin liity niin pal-

jon sääntelyä. Lisäksi Suomessa työmarkkinoihin liittyvä sopiminen on kolmikantamenettelyn 

vuoksi hidasta. Suomessa ei juuri ole fossiilisia polttoaineita, joten uusiutuvan energian käyttö 

on yleistä. Suomessa toisen ja kolmannen asteen koulutukseen osallistuu suurempi osa väes-

töstä kuin Britanniassa. Lisäksi Suomessa yritykset kouluttavat henkilöstöään enemmän. Mo-

lemmissa maissa on ongelmia työvoiman osaamisen ja yritysten tarpeiden kohtaamisessa. 

(GCR 2012, 166–167 & 358–359) 

 

Suomessa hyvä ja luotettava logistinen ympäristö lisää yritysten toimintakykyä (Apunen & 

Pajarinen 2013, 2) ja helpottaa teolliseen symbioosiin liittyviä jätteiden ja sivutuotteiden kul-

jetuksia paikasta toiseen. Korkean koulutustason ja yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten 

välisen yhteistyön vuoksi Suomi on hyvä paikka testata uusia teknologioita ja liiketoiminta-

malleja, jollaisia myös teollisen symbioosin ohjelmaan liittyy. Työvoima on yleisesti osaavaa, 

mikä parantaa yritysten mahdollisuuksia toteuttaa uusia toimintamalleja. Toisaalta korkeasta 

koulutustasosta huolimatta työvoiman ja yritysten tarpeiden välillä oleva kohtaanto-ongelma 

voi hidastaa teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista, jos sopivia osaajia ei ole riittävästi 

saatavilla. Lisäksi NISP kaltaisen ohjelman toteuttamiseen tarvitaan erityisesti johtamiseen 

liittyvää erityisosaamista, jollaista Suomessa ei välttämättä ole tarjolla riittävästi. Insinöörien 

ja tiedemiesten saatavuus edistää teollisen symbioosin ohjelmaan liittyvää uusien teknologi-

oiden kehittämistä ja mahdollistaa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen ja uusien proses-

sien suunnittelun. Nämä tekijät edistävät merkittävästi teollisen symbioosin ohjelman toteut-

tamista. 

 

Britanniassa fossiilisten polttoaineiden käyttö on laajempaa. Fossiilisten polttoaineiden puute 

tukee uusiutuvaan energiaan ja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin liittyvää innovointia. Riip-

puvuus raaka-aineiden tuonnista on eräs tärkeimpiä teollisen symbioosin ajureita (Frost & 

Sullivan 2012, 22). Erityisesti Suomessa tämän voidaan katsoa edistävän teollista symbioosia.  

 

Suomessa työmarkkinoihin liittyvä palkkojen joustamattomuus, rekrytoinnin ja irtisanomisen 

hankaluus sekä yleinen työmarkkinajärjestelmä hankaloittavat yritysten toimintaa. Tällainen 

jäykkyys estää uusien työpaikkojen luomista. Erityisesti pienet yritykset kärsivät rekrytointien 

ja irtisanomisten hankaluudesta. (Apunen & Pajarinen 2013) Joustamattomuus vaikuttaa yri-

tysten halukkuuteen aloittaa liiketoimintaa. Teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiseksi 
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tarvittaisiin kuitenkin uusien toimintamallien luomista, joten jäykät työmarkkinat muodosta-

vat selkeän esteen teolliselle symbioosille. Lisäksi työntekijöiden liikkuvuuden rajoitteet han-

kaloittavat sopivien osaajien rekrytointia. 

 

Konteksti 

Kilpailutilanne Britanniassa on selkeästi kovempi kuin Suomessa. Suomessa yritykset ovat 

pienempiä ja ketterämpiä ja toiminta on hallinnollisesti tehokkaampaa. (GCR 2012, 166–167 

& 358–359) Yritykset ovat molemmissa maissa suhteellisen sitoutuneita ympäristöystävälli-

siin toimintatapoihin ja yritysvastuun aste on suurin piirtein sama. Suomalaisyritysten johta-

minen on tehokasta ja liikkeenjohdon toimintatavat edistävät yritysten liiketoimintaa. (GCR 

2012, 166–167 & 358–359; Apunen & Pajarinen 2013, 2) Suomessa yrityskulttuuri on va-

paamuotoisempi ja verkostoja luodaan helpommin. Britanniassa yhteistyön taustalla on usein 

pitkä yhteinen historia. 

 

Teollisen symbioosin ja uusien toimintamallien kehittämiselle kilpailulla on tärkeä merkitys. 

Suomessa kuitenkaan kilpailu ei ole kovinkaan intensiivistä. Tämä voi vähentää syitä kehittää 

liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja. Samalla myös kilpailu resursseista on vähäisempää, 

joten siinä mielessä resurssipula tai kilpailu resursseista ei edistä teollista symbioosia Suo-

messa.  

 

Pienet yritykset ovat ketteriä ja niiden on helpompi lähteä mukaan uusiin hankkeisiin ja pe-

rustaa uutta liiketoimintaa tai muuttaa toimintamallejaan. Tämä helpottaa teollisen symbioo-

sin ohjelman toteuttamista Suomessa. 

 

Vaikka tässä työssä käsitellään kansallista teollisen symbioosin ohjelmaa, on huomioitava 

myös kansainvälisten suhteiden tärkeys teollisen symbioosin toteuttamisessa. Suomalaisilla 

yrityksillä ei ole liioin kansainvälisiä kytköksiä, mutta toisaalta täällä toimivat klusterit ja eri-

koistunut osaaminen linkittää ainakin tutkimuslaitoksia ja yliopistoja ulkomaille.  Aktiivisesti 

kansainvälisellä alustalla toimivat yritykset ovat luultavimmin paremman verkottuneita ja 

siten yrityskulttuuri on jo valmiiksi avoimempi uudenlaista yhteistyötä kohtaan. Lisäksi kan-

sainväliset verkostot lisäävät tiedonkulkua ja tietoisuutta teollisen symbioosin periaatteista, 

mikä parantaa ohjelman toteuttamisen edellytyksiä.  
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Suomessa yritykset solmivat helposti uusia liiketoimintasuhteita ja yrityskulttuuri on vapaa-

muotoinen ja avoin. Tämä edistää teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista, kun yritykset 

lähtevät toimintaan mukaan avoimin mielin ja ovat valmiita luomaan yhteistyösuhteita uusien 

kumppaneiden kanssa. Toisaalta verkostoteorioiden yhteydessä on todettu, että toimiva ver-

kosto perustuu kumppaneiden pitkäaikaisille suhteille ja yhtenäisille toimintatavoille. Siten 

upouudet suhteet voivat alkuun olla haasteellisempia kuin olemassa olevan yhteistyön kehit-

täminen. Tämä tulisi huomioida teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisessa. Toisaalta oh-

jelma juuri tarjoaakin tukea yhtenäisten toimintatapojen luomiseksi. 

 

Lähi- ja tukitoimialat 

Suomessa paikallisten toimijoiden (lähi- ja tukitoimialat) määrä on huomattavasti pienempi 

johtuen pienestä markkinakoosta. Toimijoiden laatu on kuitenkin parempi: lähi- ja tukitoi-

mialat ovat laadukkaita ja luotettavia. Tuki- ja lähitoimialat voivat tarjota myös jätteiden kier-

rätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyviä palveluita. Suomessa klusterit ja niihin liittyvä osaa-

minen on kehittyneempää. Suomessa klustereita kehitetään tavoitteellisesti ja ne ovat saaneet 

myös kansainvälistä tunnustusta.  

 

Pienet toimijamäärät vaikuttavat liiketoiminnan kehittämiseen, sillä sopivia yhteistyökump-

paneita joudutaan valitsemaan pienemmästä joukosta. ”Pienet piirit” kuitenkin helpottavat 

yhteistyön aloittamista ja saattavat lisätä yritysten halukkuutta osallistua yhteistyöhön, sillä 

yhteistyön aloittaminen ei vaikuta niin moneen verkostotoimijaan (ks. luku 2.3 verkostojen 

vaikutuksista sidosryhmiin). Suomalaisissa pienissä verkostoissa ei toisaalta välttämättä ole 

niin laajasti tarjolla kaikki teollisen symbioosin edellyttämiä palveluita kuin Britanniassa, 

joissa toimijoiden määrä on suurempi ja siten lähi- ja tukitoimialojen tarjonta monipuolisem-

pi. Toisaalta suomalaisten toimijoiden laadukkuus parantaa prosessien ja yhteistyön onnistu-

mista. Toimijoiden laadukkuus kuitenkin parantaa todennäköisyyttä löytää lähi- ja tukitoi-

mialoja, jotka voivat tarjota teollista symbioosia tukevaa teknologiaa, osaamista tai palveluita.  

 

Klusterien kehittyneisyys tarjoaa loistavat edellytykset teolliselle symbioosille. Kuten jo ai-

emmin on todettu, klustereissa on luonnostaan teolliseen symbioosiin tarvittavia liiketoimin-

taverkostoja. Teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisessa voitaisiinkin hyödyntää suoma-

laisissa klustereissa jo olemassa olevia verkostoja ja pitkää kokemusta klusteriverkostojen 
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kehittämisestä. Teollista symbioosiohjelmaa voitaisiin lähteä toteuttamaan klustereissa olevi-

en toimintamallien perusteella.  

 

Kysyntä 

Suomessa kysyntä on huomattavasti Britanniaa pienempi. Myös markkinat ovat pienemmät. 

Kuitenkin on hyvän uusiutuvaan energiaan ja vaihtoehtoisiin teknologioihin liittyvän osaami-

sen vuoksi suomalaisille palveluilla on kansainvälistä kysyntää, mikä osittain paikkaa koti-

maisen kysynnän puutteita. Suomi onkin riippuvainen vientikysynnästä. Suurempien markki-

noiden ja suuremman toimijamäärän perusteella voidaan päätellä, että kysyntä on Britanniassa 

segmentoituneempaa. Toisaalta kysynnän laatu on parempi ja kysyntä on kehittyneempää 

(GCR 2012, 166–167 & 358–359). Suomessa kuluttajat ovat laatutietoisia, Britanniassa ky-

syntää muokkaa lähinnä hinta. 

 

Pieni kysyntä heikentää yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta kehittää liiketoimintaa ja 

aloittaa uusia liiketoimintamalleja. Kysynnän määrä vaikuttaa myös kannattavuuteen. Koti-

mainen kysyntä luo tärkeimmät edellytykset liiketoiminnan kannattavuudelle ja toimintojen 

kehittämiselle. Suomessa kysyntä on niin pientä, että liiketoiminnan kannattavuus ei ole itses-

tään selvää. Se voi heikentää yritysten halua osallistua uudenlaiseen toimintaan, mistä ainakin 

aluksia saattaa aiheutua kustannuksia. Kun kysyntää ei ole, kustannuksia ei voida kattaa. Tä-

mä voi vähentää halukkuutta osallistua teolliseen symbioosiin ja siten olla esteenä ohjelman 

toteuttamiselle. Toisaalta ohjelman suunnitelmallisuus ja esimerkiksi rahoitusmekanismit 

saattavat lieventää pienen kysynnän aiheuttamia riskejä. Laatutietoiset kuluttajat kasvattavat 

yritysten halukkuutta kehittää toimintojaan erityisesti kuluttajamarkkinoilla, mutta välillisesti 

myös yritysmarkkinoilla. Suomalaisen kysynnän laadukkuutta voidaan hyödyntää teollisen 

symbioosin ohjelman toteuttamisessa, erityisesti jos mukaan otetaan kuluttajamarkkinoilla 

osin tai kokonaan toimivia yrityksiä. 

 

Kansainvälinen kysyntä, erityisesti teknologiaosaamiseen, cleantech-palveluihin ja uusiutu-

vaan energiaan liittyen, voi paikata kotimaisen kysynnän aukkoja. Suomesta on pääsy Poh-

jois-Euroopan, Venäjän ja Baltian markkinoille. (Amcham 2011, 3; Invest in Finland 2013) Jo 

olemassa olevia kansainvälisiä linkkejä voisi hyödyntää ohjelman suunnittelussa ja vienti-

kysynnällä voidaan osittain paikata kotimaisen kysynnän puutteita. 
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Taulukkoon 14 on listattu timanttimallin mukaisesti Suomen ja Britannian liiketoimintaympä-

ristöjen tärkeimpiä eroja. Teollista symbioosia Suomen kannalta edistävät erot on merkitty + 

ja estävät on merkitty -.  

 

Taulukko 14. Suomalaisen ja brittiläisen liiketoimintaympäristön eroja timanttimallin mukai-

sesti 

Tuotannontekijät 

 Korkeakoulutuksen taso 

 Matematiikan ja tieteen opetus 

 Yleinen infrastruktuuri 

 Työmarkkinat  

 Ammattimainen johtaminen 

Konteksti 

 Joustava ja avoin yrityskulttuuri 

 Yritysjohdon tehokkuus 

 Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitos-

ten kanssa  

 Kilpailun intensiteetti 

Lähi- ja tukitoimialat 

 Toimittajien laatu 

 Klustereiden kehittyneisyys 

 Toimittajien määrä 

Kysyntä 

 Kysynnän laatu 

 Kysynnän segmentoituneisuus 

 Kysynnän määrä 

 

Suurimmat erot liittyvät korkeakoulutukseen, matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen, 

infrastruktuuriin sekä työmarkkinoiden toimintaan ja johtamisosaamiseen. Lisäksi eroja on 

yrityskulttuurin avoimuudessa ja yritysten ketteryydessä sekä kilpailun intensiteetissä. Suo-

messa lähi- ja tukitoimialat ovat pienemmät, mutta niiden laatu on parempi. Lisäksi klusterit 

ovat kehittyneemmät. Kysynnän suurimmat erot liittyvät sen määrään ja laatuun. 

 Suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteiden vaikutus ohjelman toteut-6.3

tamiseen 

Tässä kappaleessa käsitellään suomalaisen liiketoimintaympäristön tärkeimpien erityispiirtei-

den vaikutusta teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiseen: kuinka niitä voisi hyödyntää 

ohjelman toteutuksessa tai toisaalta kuinka epäsuotuisia tekijöitä voisi muuttaa. Tarkoituksena 

on tehdä lyhyt katsaus siihen millaisia asioita tulisi huomioida, kun teollisen symbioosin oh-

jelmaa toteutetaan Suomessa. 

 

Verotuksen ja byrokratian määrää ja niiden vaikutuksia yrityksiin voidaan itse asiassa vähen-

tää teollisen symbioosin ohjelmalla, sillä NISPin osalla on todettu, että yritysten hallinnolli-

nen kuorma vähenee kun ne osallistuvat ohjelmaan. Suomessa eräs keino houkutella yrityksiä 
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mukaan ohjelmaan olisikin juuri hallinnollisen avun tarjoaminen, sillä verotusjärjestelmä on 

varsin monimutkainen. Lisäksi poliittisilla toimilla voitaisiin kannustaa yrityksiä osallistu-

maan teollisen symbioosin ohjelmaan esimerkiksi verohelpotuksin tai alentamalla liiketoi-

minnan muita maksuja. Toisaalta teollisen symbioosin ohjelman avulla myös vähennetään 

yleisesti liiketoiminnan kustannuksia, sillä niitä on jakamassa useampi toimija. Myös esimer-

kiksi kilpailulainsäädäntöön liittyvän monimutkaisuutta voi helpottaa ohjelman avulla, jos 

tarjolla on valmiita toimintamallit yhteistyön hallinnolliselle toteuttamiselle. Ne tulisi suunni-

tella etukäteen, jotta yritysten ei tarvitsisi käyttää aikaa ja resursseja lainsäädännön opette-

luun.    

 

Valtion budjetin tiukkuus vähentää mahdollisuuksia rahoittaa ohjelman toteuttamista, mutta 

toisaalta pitkällä aikavälillä saavutettavat hyödyt rohkaisevat panostamaan ekologiseen kehi-

tykseen ja liiketoimintaan, sillä esimerkiksi öljyn hinta on jatkuvassa nousussa. Pitkällä täh-

täimellä valtiolle syntyy säästöjä, kun riippuvuus tuontienergiasta ja raaka-aineista vähenee 

teollisen symbioosin seurauksena. 

 

Teollisen symbioosin ohjelmassa kannattaa erityisesti hyödyntää suomalaista korkean tekno-

logian osaamista muun muassa mallinnukseen ja prosessiteknologioihin liittyen. Lisäksi 

NISP-ohjelman kaltaisten työpajojen toteuttamista voitaisiin kehittää teknologiaosaamisen 

avulla. 

Johtamisosaamisen ”puute” voitaisiin huomioida esimerkiksi käyttämällä ulkomaisia konsult-

teja tai kouluttamalla ohjelmaan osallistuvaa johtohenkilökuntaa. Symbioosiohjelman toteut-

tamisessa kannattaa pyrkiä myös yleisesti hyödyntämään koulutetun väestön osaamista mah-

dollisimman laajasti.  

 

Suurimpia esteitä ohjelman toteuttamiselle Suomessa on työmarkkinoiden joustamattomuus. 

Teollisen symbioosin ohjelmaa toteutettaessa olisikin mietittävä keinoja, joilla työvoiman 

liikkuvuutta yritysten välillä voitaisiin parantaa ja siten edistää parhaiden osaajien rekrytoi-

mista. Lisäksi on mietittävä kuinka symbioosien toiminta turvataan esimerkiksi työnseisausti-

lanteissa. 

 

Lähi- ja tukitoimialoihin liittyvän pienen toimijamäärän ja sen esimerkiksi palveluiden saata-

vuudelle aiheuttamat rajoitukset tulisi huomioida teollisen symbioosin ohjelman toteuttami-
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sessa esimerkiksi hankkimalla osaamista ulkomailta tai suunnittelemalla toiminnot niin, että 

Suomesta löytyy tarvittavia palvelu- ja tuotetarjoajia. Suomen ainutlaatuista klusteriosaamista 

ja kehittyneitä klustereita sekä klustereissa jo olemassa olevia verkostoja voitaisiin hyödyntää 

tunnistamalla klustereissa olevia toimintamalleja. Teollista symbioosiohjelmaa voitaisiin läh-

teä toteuttamaan niiden perusteella, kun tiedetään millaiset mallit ja yhteistyömuodot toimivat 

Suomessa. 

 

Kotimaisen kysynnän puutteita voisi paikata esimerkiksi etsimällä yhteistyökumppaneita ja 

asiakkaita lähialueiden markkinoilta eli Pohjoismaista, Venäjältä tai Baltiasta, joihin suoma-

laisilla yrityksillä on jo paljon olemassa olevia kontakteja. Lisäksi ohjelman toteuttamisessa 

voitaisiin käyttää tarkkoja laskelmia, joilla houkuteltaisiin mukaan yrityksiä kun voitaisiin 

osoittaa, että toiminta on kannattavaa. Pieni kysyntä on huomioitava ohjelman ja toimenpitei-

den suunnittelussa ja myös mallintamisohjelmat voitaisiin suunnitella sen mukaisesti.  

 Ohjelman hyötyjä ja riskejä suomalaisille yrityksille 6.4

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti hyötyjä ja riskejä, joita kansallinen teollisen symbioosin 

ohjelma toisi toteutuessaan suomalaisille yrityksille.  

 

Kuten NISPin osalla on todettu, teollisen symbioosin ohjelman avulla voidaan luoda työpaik-

koja, uutta liiketoimintaa ja tarjota vaihtoehtoisia energiamuotoja. Teollisen symbioosin oh-

jelman avulla raaka-ainetarjonta kasvaa, kun perinteisten raaka-aineiden rinnalla voidaan 

käyttää aiemmin jätteinä pidettyjä tuotteita.  Erityisesti suomalainen bio- ja energiateollisuus 

hyötyisivät uudenlaisesta yhteistyöstä teollisen symbioosin muodossa. Talouden ja yhteiskun-

nan rakennemuutos (esimerkiksi väestön ikääntyessä) vaatii uudenlaisia liiketoimintamalleja. 

Lisäksi teollinen symbioosi tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden reagoida nope-

ammin muuttuvaan maailmaan ja talouden haasteisiin. Teollinen symbioosi luo ympärilleen 

”kasvavan liiketoimintatekosysteemin”. Resurssitehokkuus paranee huomattavasti, jolloin 

saavutetaan säästöjä ja lisäksi uudella liiketoiminnalla kasvatetaan myös liikevaihtoa. Osaa-

misintensiivisyys kasvaa. (Noponen 2013) Osaamisintensiivisessä liiketoiminnassa suomalai-

silla yrityksillä on aiempaa parempi mahdollisuus kehittää kansainvälistä kilpailu kykyä ja 

pärjätä vientiriippuvaisessa taloudessa. Samalla voidaan hyödyntää suomalaisen koulutusjär-

jestelmän tuottamia osaajia. Pienessä maassa toimialojen välinen yhteistyö on erityisen tärke-

ää.  
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Suomen vahvoja toimialoja ovat bioenergia- ja biotuotteet, materiaali- ja energiatehokkuus 

sekä veden käsittely- ja kierrätys. Teollisessa symbioosissa näitä jo vahvoja osaamisalueita 

voitaisiin kehittää ja edelleen hyödyntää ja soveltaa myös muilla toimialoilla (Tuovinen 

2013). 

 

Teollinen symbioosi tarjoaa mahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille. Teollisessa symbi-

oosissa tarvitaan erilaisia toimijoita, jolloin myös pienille toimijoille tarjoutuu uusia liiketoi-

mintamahdollisuuksia (Nurmi 2013), johon ne eivät pystyisi ilman yhteistyötä. Näin saadaan 

synnytettyä ja säilytettyä työpaikkoja. Yritykset saavat kustannussäästöjä, hankintasäästöjä ja 

luovat uudenlaista liiketoimintaa. Monille suomalaisille vahvuusalueille liittyy tunnistamat-

tomia ja käyttämättömiä kasvumahdollisuuksia, joita teollisen symbioosin ohjelman avulla 

voitaisiin tunnistaa, mistä hyötyisivät kaikenkokoiset yritykset. (Nurmi 2013) 

 

Koska suomessa on jo vahva yliopistojen ja elinkeinoelämän välinen verkosto (Pöyhönen, ks. 

Tuovinen 2013), tarjoaisi teollisen symbioosin ohjelma yrityksille entistä paremman alustan 

kehittää yhteistyötä ja hyötyä suomalaisesta koulutuksesta.  

 

Teollisen symbioosin markkinamahdollisuudet liittyvät erityisesti biopohjaisiin tuotteisiin ja 

yhdyskuntien ja teollisuuden jätteisiin ja sivuvirtoihin. Liiketoimintaa syntyy kestävästä ja 

tehokkaasta alkutuotannosta sekä kestävästä ja tehokkaasta energiataloudesta. Euroopassa 

uudet markkinamahdollisuudet liittyvät hajautettuihin energiajärjestelmiin ja biopolttoainei-

siin sekä elintarviketuotantoon. (Pursula 2013) Suomessa on osaamista erityisesti energian-

tuotannossa ja biopolttoaineissa, joten teollinen symbioosi tarjoaisi näillä aloilla toimiville 

suomalaisille yrityksille hyvät kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet.  

 

Toisaalta ohjelma aiheuttaa myös riskejä yrityksille. Teolliseen symbioosin osallistumiseen 

liittyy erilaisia taloudellisia riskejä. Ohjelman tulosten hidas ilmeneminen voi haitata talou-

dellisten hyötyjen realisoitumista ja lisäksi yhteistyö voi luoda uusia kustannuksia ja tuottaa 

uusia liiketoiminnan riskejä. Lisäksi taloudelliset hyödyt saatetaan joutua jakamaan muiden 

yritysten kanssa, jolloin yhdelle yritykselle osuvat hyödyt voivat olla suhteellisen vähäiset. 

(Heeres et al. 2004, 987) 
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Suomalaisessa liiketoimintaympäristössä ohjelmaan osallistuminen voi jäykkien työmarkki-

noiden vuoksi sitoa yritykset tiettyihin toimintatapoihin ja työvoimaan. Lisäksi ohjelmaan 

osallistuminen pakottaa jakamaan osaamista, mikä voi pienessä maassa merkittävästi heiken-

tää yrityksen kilpailukykyä. Teollisen symbioosin haittapuoliin kuuluvat myös jätteiden kulje-

tuksesta aiheutuvat kustannukset, eturistiriidat sekä joustavuuden menettäminen, mikä johtaa 

tilanteen lukittumiseen (Karlsson & Wolf 2008, 1543). Pitkien etäisyyksien vuoksi kuljetukset 

voivat aiheuttaa ongelmia. Teolliseen symbioosiin osallistumien voi siirtää yrityksen pois sen 

ydinliiketoiminnan alueelta, mikä erityisesti pienen kysynnän maassa voi olla riskialtista. Li-

säksi toimijat tulevat riippuvaiseksi teollisen symbioosin verkostosta. Pienessä maassa ver-

kostojen riskit ovat suuremmat, kun yhdenkin verkostoon osallistuvan yrityksen toimintahäi-

riöt vaikuttavat koko verkostoon.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI  

Tässä luvussa käsitellään työn tuloksia, vastataan tutkimuskysymyksiin sekä arvioidaan tulos-

ten puutteita ja onnistumiskohtia ja pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Tutkimuksen 

keskeisimmät tulokset ovat kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteiden vaikutus 

teolliseen symbioosiin sekä niiden perusteella tehdyt päätelmät teollisen symbioosin kansalli-

sen ohjelman toteuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä suomalaisessa liiketoimintaympä-

ristössä. Edellä tutkittujen suomalaisen ja brittiläisen liiketoimintaympäristöjen erojen perus-

teella voidaan sanoa, ettei Suomessa ole merkittäviä esteitä ohjelman toteuttamiselle. Suoma-

laisessa liiketoimintaympäristössä on sellaisia piirteitä, joita kannattaa erityisesti hyödyntää 

teollisen symbioosiohjelman toteuttamisessa, kuten kansallinen vahva klusteri- ja teknolo-

giaosaaminen. Toisaalta on piirteitä, joihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, etteivät 

ne estä ohjelman toteuttamista, kuten korkea byrokratian määrä, verotus ja alhainen kysyntä.  

 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 7.1

 

 

1. Kuinka kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteet vaikuttavat teolliseen 

symbioosiin? 

Kuten kaikki liiketoiminta, myös teollisen symbioosin toimenpiteet muotoutuvat sen ympäris-

tön mukaan, jossa ne esiintyvät.  Erilaiset kansallisen liiketoimintaympäristön erityispiirteet 

joko edistävät tai estävät teollisen symbioosin syntymistä vaikuttamalla muun muassa toimin-

nan kannattavuuteen ja yhteistyön fyysisiin toteuttamismahdollisuuksiin. Keskeisimpiä teolli-

seen symbioosin vaikuttavia liiketoimintaympäristön piirteitä ovat taloudelliset, sosiaaliset, 

institutionaaliset ja ympäristötekijät sekä tekniset, poliittiset ja organisatoriset olosuhteet.  

 

2. Millaisia vaikutuksia kansallisella teollisen symbioosin ohjelmalla on mukana oleviin 

yrityksiin? 

Teollisen symbioosin ohjelmalla on pääasiassa positiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan. 

NISP-ohjelmaan osallistuneet yritykset ovat saavuttaneet taloudellisia säästöjä muun muassa 

jakamalla kustannuksia ja vähentämällä raaka-aineiden käyttöä. Yritysten kustannus- ja re-

surssitehokkuus paranee. Lisäksi ohjelmaan osallistuminen kehittää yrityskuvaa. Ohjelmaan 

osallistumalla yrityksille tarjoutuu yhteistyönmahdollisuuksia sekä linkkejä toisiin toimijoihin 
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ja verkostoihin, joita ei välttämättä tarjoutuisi ilman ohjelmaan osallistumista. Hyvien, testat-

tujen toimintamallien leviäminen ohjelman kautta yrityksiltä toisille vähentää riskejä. 

 

Toisaalta teollisen symbioosin haittapuoliin kuuluu muun muassa lisääntynyt riippuvuus 

muista yrityksistä ja verkostoista. Se sitoo yrityksen olemassa oleviin prosesseihin ja saattaa 

estää kehittämästä liiketoimintaa. Vastuu myös muiden tuottamista jätteistä lisääntyy. Lisäksi 

yritykset joutuvat paljastamaan resurssi- ja materiaalivirtansa, mikä edelleen lisää yhteistyön 

riskiä. Ohjelmaan osallistuminen voi myös siirtää yrityksen pois sen varsinaiselta ydinliike-

toiminta-alueelta. 

 

3. Millaisia kansallisen teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista edistäviä ja estäviä 

erityispiirteitä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä on? 

Suomalaisen liiketoimintaympäristön ominaispiirteistä teollisen symbioosin ohjelman toteut-

tamista edistää muun muassa laadukas peruskoulutus, teknologioiden saatavuus ja teknolo-

giaosaaminen sekä korkeakoulutus. Yritykset ovat suhteellisen pieniä ja joustavia, joten nii-

den toiminta on ketterää ja uusien toimintamallien omaksuminen helppoa. Lisäksi teollisen 

symbioosin ohjelmaa tukevat erittäin kehittyneet klusterit sekä niihin liittyvä osaaminen. Po-

liittinen ympäristö kannustaa yrityksiä materiaalitehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. 

Infrastruktuurin hyvä taso ja ympäristötietoisuus tukevat ohjelman toteuttamista.  

 

Eniten teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista Suomessa hankaloittaa byrokratian suuri 

määrä ja monimutkaisuus, korkeat liiketoiminnan kustannukset ja verotusaste sekä työmark-

kinoiden joustamattomuus. Lähi- ja tukitoimialojen pieni koko vaikuttaa symbioosiin osallis-

tuvien yritysten määrään ja palveluiden saatavuuteen. Kilpailun intensiteetti on matala eikä 

kilpailu juuri edistä uusien toimintatapojen muodostumista. Lisäksi kysyntä on melko vähäis-

tä, jolloin uudet toimintamallit eivät ole välttämättä ole taloudellisesti kannattavia.  

 

4. Mitä hyötyjä ja riskejä kansallinen teollisen symbioosin ohjelma toisi toteutuessaan 

suomalaiselle yrityksille? 

Eniten suomalaiset yritykset hyötyvät teollisen symbioosin ohjelmasta sen tuomien yhteistyö-

linkkien ja valtakunnallisten analyysimallien kautta. Yritysten välinen yhteistyö on usein ra-

joittunut suhteellisen keskittyneille alueille. Klusterit ovat vahvoja, mutta kansallisella teolli-

sen symbioosin ohjelmalla myös klustereihin kuulumattomien yritysten ja eri alueilla sijaitse-
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vien klustereiden välistä yhteistyötä voidaan parantaa. Lisäksi suomalaisilla yrityksillä on 

kansallisen ohjelman ja toimenpiteiden kautta paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainväli-

sillä markkinoilla ja ohjelman kautta voi tarjoutua myös kansainvälisiä liiketoimintamahdolli-

suuksia.. Ohjelmaan osallistuminen voi myös keventää yritysten hallinnollista taakkaa ja kus-

tannuksia. Teollinen symbioosi tarjoaa markkinamahdollisuuksia ja voi kasvattaa kysyntää 

uusien verkostojen avulla. Erityisesti pienille toimijoille voi avautua uusia liiketoimintamah-

dollisuuksia. Lisäksi ohjelman avulla voidaan kehittää jo muutenkin vahvoja toimialoja.  

 

Suurimmat teollisen symbioosin ohjelman riskit liittyvät matalaan kysyntään ja markkinoiden 

kokoon. Kysynnän puuttuessa uudet toimenpiteet saattavat olla kannattamattomia, jolloin oh-

jelmaan osallistuminen aiheuttaa taloudellisia ja liiketoiminnallisia riskejä. Pienillä markki-

noilla uusille toimijoille ei välttämättä ole tilaa. Pienissä verkostoissa yhdenkin toimijan on-

gelmat voivat vaikuttaa merkittävästi koko verkostoon.  

 

 Tulosten arviointi  7.2

Tutkimuksen suurimmat puutteet liittyvät käytettyyn tutkimusmenetelmään eli tapaustutki-

mukseen. Tässä työssä teollisen symbioosin ohjelman toteuttamista on tarkasteltu Britannian 

NISP-ohjelman pohjalta, mutta teollista symbioosia voi toteuttaa myös muilla tavoin. Lisäksi 

NISP-ohjelman tarkastelu on tehty kirjallisuuskatsauksen perusteella, joten sen ei voida sanoa 

käsittelevän kaikkia ohjelman puolia. Tutkimuksen validiteetin eli pätevyyden voidaan arvi-

oida olevan hyvä: työssä onnistuttiin tutkimaan niitä asioita, joita oli tarkoitus ja lisäksi tutki-

mustulokset nojaavat aineistosta perustellusti tehtyihin päätelmiin. Myös reliabiliteetin arvi-

oinnissa on omat haasteensa: toinen tutkija saattaisi kiinnittää huomion erilaisiin asioihin. 

Reliabiliteettia on yritetty parantaa kehittämällä tutkimuksen objektiivisuutta kirjallisuuteen 

perustuvien päätösten avulla. 

 

On mainittava, että kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltu myös artikkeleita ja tekstejä, joissa on 

teollisen symbioosin sijaan puhuttu esimerkiksi teollisista puistoista, ekoteollisista verkoista 

tai ekologisesta yhteistyöstä. Näihin liittyvät teoriat ovat melko hyvin yleistettävissä koske-

maan myös teollista symbioosia, mutta kuitenkaan kyseessä ei ole aivan sama asia. Muihin 

termeihin liittyvää kirjallisuutta jouduttiin tarkastelemaan, jotta lähdemateriaalia saatiin riittä-

västi.  
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Kansallisten liiketoimintaympäristöjen vaikutusta teolliseen symbioosiin on tarkasteltu PES-

TEL- ja timanttimallien osa-alueiden mukaisesti. Näiden osa-alueiden lisäksi teolliseen sym-

bioosiin ja sen onnistumiseen vaikuttavat useat muutkin seikat. Näiden mallien perusteella 

tehty tutkimus ei siis kata kaikkea teolliseen symbioosiin vaikuttavia kansallisen liiketoimin-

taympäristön piirteitä. Vaikka tulokset eivät kata kaikkia liiketoimintaympäristön osa-alueita, 

kansallisten liiketoimintaympäristöjen erityispiirteiden vaikutus teolliseen symbioosiin on 

kuitenkin sovellettavissa erilaisiin ympäristöihin. Niiden perusteella voidaan analysoida sym-

bioosiohjelman toteuttamista tai itsekseen syntyvän teollisen symbioosin onnistumismahdolli-

suuksia missä tahansa kansallisessa liiketoimintaympäristössä.  

 

Kansallisten erityispiirteiden analysointi Suomen ja Britannian osalta on tehty PESTEL- ja 

timanttimallien mukaisesti, jotka, kuten jo aiemmin mainittu, antavat vain tietyn näkökulman 

kansalliseen liiketoimintaympäristöön. Erityispiirteitä on lisäksi käsitelty voimakkaan yleistä-

västi, jotta saatiin esille eroja. Lisäksi liiketoimintaympäristöjen ominaispiirteiden luokittelu 

”positiivisiin” ja ”negatiivisiin” on niin ikään yleistävää. Todellisuudessa havaituilla erityis-

piirteillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia, tarkastelukulmasta riippuen.  

 

PESTEL- ja timanttimallien rajoituksista huolimatta ne antavat suhteellisen laajan kokonais-

kuvan käsiteltävästä liiketoimintaympäristöstä. Lisäksi ne kohdistuvat juuri niille alueille, 

joiden on todettu vaikuttavan teolliseen symbioosiin. Kansallisten erityispiirteiden analysointi 

on useimmiten joka tapauksessa enemmän tai vähemmän yleistävää, varsinkin, jos analysoi-

daan pääpiirteittään toisia muistuttavia maita. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa tehtyjen pää-

telmien ja yleistyksien voidaan katsoa tukevan tutkimuksen tavoitetta. 

 

Teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiseen Suomessa vaikuttavia tekijöitä listattiin PES-

TEL- ja timanttimallien perusteella ja lisäksi pyrittiin pohtimaan millaisin keinoin näihin eri-

tyispiirteisiin voisi vastata tai kuinka niitä voisi hyödyntää. Todellisuudessa teollisen symbi-

oosin ohjelman toteuttamisen arviointi vaatii syvällistä analyysia ja esimerkiksi sen tarkaste-

lua löytyykö yrityksiltä todellisuudessa teolliseen symbioosiin soveltuvia jäte- tai sivutuote-

virtoja. Tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa yritystason tekijöihin, vaan ainoastaan yleisen 

kansallisen liiketoimintaympäristön luomiin vaikutuksiin. 
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Teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisen mahdollisuuksista Suomessa pystyttiin anta-

maan yleiskatsaus. Erityisesti onnistuttiin huomioimaan Suomen liiketoimintaympäristön tär-

keimmät erityispiirteet, jotka ovat nousseet esille muissakin yhteyksissä (ks. esim. GCR). 

Tutkimuksen tulokset suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteistä ovat siis linjassa 

yleisen käsityksen kanssa. Tämä tukee tehtyjen päätelmien ja yleistyksien oikeellisuutta. 

 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 7.3

Tässä työssä on käsitelty suomalaisen liiketoimintaympäristön teollista symbioosia edistäviä 

ja estäviä ominaispiirteitä. Seuraavaksi olisi olennaista tutkia millaisia jätevirtoja suomalaisil-

la yrityksillä todella on, onko niillä prosesseja, joissa ne voisivat hyödyntää toistensa jätteitä 

ja onko teollisen symbioosin toteuttaminen muuten mahdollista.  

 

Teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiseksi tarvittaisiin lisäksi poliittisia toimia. Esimer-

kiksi kun nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma vanhenee 2016, voitaisiin uudessa jäte-

suunnitelmassa huomioida entistä paremmin materiaalienkierrätys ja teollisuuden symbiootti-

set suhteet. Näin luotaisiin myös teollisen symbioosin ohjelmaa tukevia rakenteita ja ilmapii-

riä.  

 

Teollisen symbioosin ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan tietoa jätevirroista alueellisella ja 

yritystasolla. Voisi olla järkevää toteuttaa teollisen symbioosin ohjelma NISPin tavoin eli 

pilotti- ja alueellisten ohjelmien kautta, jotka sitten yhdistettäisiin kansalliseksi ohjelmaksi. 

Suomessa Motiva toteuttaakin Sitran ja TEM:n tilaamaa esiselvitystä ohjelman toteuttamises-

ta. Esiselvityksen tavoitteena on tutkia millaisia edellytyksiä teollisen symbioosin ohjelman 

toteuttamiselle suomessa on. Lisäksi samalla selvitetään alustavasti olemassa olevia jäte- ja 

sivutuotevirtoja sekä yritysten yleistä kiinnostusta osallistua teolliseen symbioosiin.   
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8 YHTEENVETO 

Tässä työssä on tutkittu mahdollisuutta toteuttaa Britannian NISP ohjelmaa vastaava kansalli-

nen teollisen symbioosin ohjelma Suomessa tarkastelemalla millaisia ohjelman toteuttamista 

edistäviä ja estäviä erityispiirteitä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä on. Erityispiirteet 

on tunnistettu vertailemalla suomalaista ja brittiläistä liiketoimintaympäristöä PESTEL- ja 

timanttimallien avulla. Suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteitä verrattiin sitten 

tekijöihin, joiden on todettu vaikuttavan teolliseen symbioosiin. 

 

Teollisessa symbioosissa on kyse tiiviistä, erittäin kehittyneestä liiketoimintaverkostosta, jos-

sa tavoitellaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä kehämäisen liiketoiminnan avulla 

eli hyödyntäen toisten yritysten resursseja, osaamista ja jätteitä omissa prosesseissa. Teollisen 

symbioosin ohjelma pyrkii edistämään verkostojen muodostumista muun muassa tunnistamal-

la jätevirtoja ja etsimällä sopivia yhteistyökumppaneita.  

 

NISP (National Industial Symbiosis Programme) on toiminut Britanniassa vuodesta 2003. Se 

tukee teollisen symbioosin syntymistä kartoittamalla yritysten materiaalivirtoja ja optimoi-

malla synergioita etsimällä yrityksille symbioosikumppaneita ohjelman resurssitietokannasta. 

NISP toiminnassa on mukana yli 15 000 yritystä, suurin osa pieniä tai keskisuuria. Tähän 

mennessä NISP on tuottanut yrityksille merkittäviä säästöjä sekä auttanut luomaan ja säilyt-

tämään työpaikkoja, kun samalla jätteiden ja päästöjen määrä on vähentynyt. 

 

Liiketoimintaympäristö vaikuttaa aina yrityksiin ja niiden toimintaan. Valtioiden välillä on 

eroja, ja voidaankin puhua kansallisesta liiketoimintaympäristöstä. Yritysten toiminnan edel-

lytysten ja esteiden ymmärtämiseksi liiketoimintaympäristöjä on tarpeen analysoida. Liike-

toimintaympäristö vaikuttaa myös teolliseen symbioosiin. Tärkeimpiä teollista symbioosia 

edistäviä ja estäviä tekijöitä ovat taloudelliset, poliittiset, lainsäädännölliset ja teknologiset 

olosuhteet. 

 

Tärkeimmät erot suomalaisen ja brittiläisen liiketoimintaympäristön välillä ovat byrokratian 

määrässä, infrastruktuurin ja teknologioiden tasossa, koulutusasteessa, työmarkkinoiden toi-

minnassa, klusteriosaamisessa sekä kysynnässä ja markkinoiden koossa. 
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Suomessa symbioosiohjelman toteuttamista edistävät tekijöitä ovat hyvä teknologioiden taso, 

korkeasti koulutettu työväestö, kehittyneet klusterit ja tiiviit toimialojen väliset suhteet. Klus-

teriosaamista ja teknologioita voidaan hyödyntää verkostojen muodostamisessa ja materiaali-

virtojen mallintamisessa. Hyvä koulutustaso tukee osaavan työvoiman saantia erityisesti teol-

lisen symbioosin kannalta tärkeillä aloilla. Eniten symbioosin muodostumista haittaa byrokra-

tian määrä, lähi- ja tukitoimialojen pieni koko, alhainen kysyntä sekä työmarkkinoiden jäyk-

kyys. Toimijoiden pieni määrä vaikuttaa esimerkiksi saatavilla oleviin materiaalivirtoihin ja 

palveluihin ja monimutkainen byrokratia haittaa toimintojen aloittamista. Lisäksi joustamat-

tomat työmarkkinat heikentävät työvoiman liikkumista ja yritysten mahdollisuuksia rekrytoi-

da markkinatilanteen mukaisesti. 

 

Suomessa ohjelman hyödyt liittyvät erityisesti byrokratian hallintaan, kustannusten jakami-

seen ja liiketoiminnan luomiseen. Ohjelman mahdolliset riskit yrityksille liittyvät siirtymiseen 

pois ydintoiminnoista, riippuvuuden lisääntymiseen ja riittämättömän kysynnän aiheuttamiin 

ongelmiin.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella suomalaisessa liiketoimintaympäristössä ei ole sellaisia eri-

tyispiirteitä, jotka voimakkaasti estäisivät teollisen symbioosin ohjelman toteuttamisen. Siksi 

voidaankin todeta, että NISP-mallin mukaisen teollisen symbioosin ohjelman toteuttaminen 

Suomessa on mahdollista. Ohjelman onnistumista voidaan tukea huomioimalla suomalaisen 

liiketoimintaympäristön piirteet, jotka edistävät tai estävät teollisen symbioosin syntyä. Esi-

merkiksi korkeaa teknologia- ja klusteriosaamista tulisi hyödyntää, ja toisaalta pienen kysyn-

nän ja työmarkkinoiden jäykkyyden aiheuttamiin ongelmiin tulisi varautua etukäteen. Ohjel-

man toteuttaminen voidaan sovittaa suomalaisen liiketoimintaympäristön erityispiirteisiin. 
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