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Tässä diplomityössä tutkittiin materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamisen potentiaalia. 

Työn tavoitteena oli laatia laskurille liiketoimintamalli. Materiaalijalanjälkilaskuri on 

verkkopohjainen palvelu, jolla kuluttajat voivat laskea oman materiaalijalanjälkensä. 

Materiaalijalanjälki ilmaisee kokonaismateriaalimäärän, joka on käytetty tarkasteltavan 

tuotteen, palvelun tai muun kokonaisuuden elinkaaren aikana. Liiketoimintamallin 

laatimisessa hyödynnettiin Business Model Canvas -mallia. Työssä laadittiin lisäksi 

kannattavuuslaskelma liiketoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi. 

 

Diplomityön aikana toteutettiin 41 haastattelua. Haastatteluiden avulla selvitettiin 

materiaalijalanjälkeä vähentäviä tuotteita tai palveluita tarjoavien yritysten, FISU-kuntien ja 

kotitalouksien kiinnostus materiaalijalanjälkilaskuria ja siihen liittyviä palveluita kohtaan. 

Haastatteluilla haluttiin ennen kaikkea selvittää, millaisia ansaintamahdollisuuksia laskuriin 

voi liittyä. Haastatteluissa kerättyä aineistoa käytettiin pohjatietona liiketoimintamallin 

laatimisessa.  

 

Laskurin potentiaalisimmaksi asiakasryhmäksi tunnistettiin materiaalijalanjälkeä vähentäviä 

tuotteita tai palveluita tarjoavat yritykset. Liiketoimintamallin ansaintalogiikka perustuu 

kohdennetun näkyvyyden myyntiin laskurin verkkosivuilta. Muita mahdollisia tulovirtoja 

muodostuu laskurilla tuotetun tiedon sekä materiaalijalanjäljen vähentämisen 

asiantuntijapalvelun myynnistä. Kannattavuuslaskelman perusteella liiketoiminta voi olla 

kannattavaa, mikäli laskuri saavuttaa riittävän määrän aktiivisia käyttäjiä, 

materiaalijalanjälkiasiat nousevat voimakkaammin osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja 

tarpeeksi moni yritys ostaa mainosyhteistyösopimuksen. Liiketoimintamallin toimivuuden 

ja kannattavuuden arviointiin liittyy aina merkittävää epävarmuutta, koska mallissa tehtyjen 

valintojen yhteisvaikutusta ja esimerkiksi markkinatilanteen muutoksia ei voida tietää 

etukäteen. 
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In this master’s thesis the commercialization potential of a material footprint calculator was 

studied. The aim of this thesis was to formulate a business model for the calculator. The 

material footprint calculator is an online-based tool for consumers to calculate their material 

footprints. Material footprint expresses the total amount of natural resources that are used 

during the life cycle of an observed product, service or other unit. The Business Model 

Canvas -tool was utilized in the compilation of the business model. Additionally, a 

profitability calculation was made to assess the profitability of the business. 

 

A total of 41 interviews were conducted. The interviews were used to find out the interest of 

companies that offer material footprint-lowering products or services, FISU-communities 

and households towards the material footprint calculator and related services. The potential 

earning possibilities related to the calculator were studied particularly. The results of the 

interviews were used as a base information for the business model formulation. 

 

The most potential customer segment was found out to consist of the companies that offer 

products or services which can lower material footprint. The earning logic is based on selling 

targeted advertising space in the calculator website to the companies. Other possible revenue 

streams include selling the calculator data and an expert service to lower the material 

footprint. According to the profitability calculation the business can be profitable provided 

that a large base of active users start to use the calculator, material footprint issues are 

generally acknowledged as a part of societal discussion and enough companies purchase the 

advertising agreement. Assessing the performance and profitability of the business model 

involves remarkable uncertainty, because the joint effect of choices made for the model and 

for example changes in market conditions cannot be known beforehand. 
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1 JOHDANTO 

 

Ihmisen aiheuttama materiaalien käyttö on lisääntynyt jo vuosikymmeniä. Materiaalin 

käytön kasvun seurauksena ympäristön kuormituksen ja sosiaalisten konfliktien on arvioitu 

lisääntyvän. (Bringezu 2015, 27.) Talouden kasvu on riippuvainen materiaaleista ja 

energiasta. Sekä kehittyneet ja teollistuneet maat että kehittyvät maat tavoittelevat 

talouskasvua ja korkeaa elintasoa. Mikäli tämä talouskasvu voitaisiin tuottaa ilman 

luonnonvarojen lisääntyvää käyttöä, ympäristövaikutukset vähenisivät selvästi. (Steinberger 

et al. 2013, 1-2.) Jos jatkamme talouskasvun tavoittelua nykyisin menetelmin, luonnosta 

irrotetun materiaalin määrä kaksinkertaistuu vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä ja on 

100 miljardia tonnia vuonna 2030 (Giljum et al. 2009, 26). 

 

Kasvava luonnonvarojen ylikulutus on yhteydessä ihmisten elintapoihin ja 

kulutustottumuksiin (Laakso & Lettenmeier 2016, 184). Kulutuskeskeisyys ja 

materialistinen elämäntapa kuormittaa maapalloa: eurooppalaiset syövät puolet kaikesta 

maapallolla tuotetusta lihasta ja kuluttavat neljäsosan paperista sekä 15 % energiasta, vaikka 

osuutemme maailman väestöstä on alle 10 % (Euroopan komissio 2010, 4). Kulutus ei tästä 

huolimatta näytä olevan vähentymässä. Esimerkiksi Euroopassa kotitalouksien kulutukseen 

käyttämät menot ovat nousseet 23 % vuosien 1996–2012 aikana (European Environment 

Agency 2015). 

 

Kulutuksen kestävyyden arvioimisessa voidaan hyödyntää useita erilaisia 

laskentamenetelmiä, kuten hiilijalanjälki, ekologinen jalanjälki tai materiaalijalanjälki. 

Erityisesti kehittyneissä maissa kulutus ylittää useilla mittareilla kestävän tason rajat. 

Suomessa kotimaisen loppukäytön hiilijalanjäljestä 70 % aiheutuu kotitalouksien 

kulutuksesta (Salo et al. 2016, 200).  Lähes kaikissa EU-maissa kulutuksesta aiheutuvien 

hiilidioksidipäästöjen määrä kasvaa tuotannosta aiheutuvia päästöjä nopeammin (Liobikienė 

& Dagiliūtė 2016, 210).  

 

Maailman ylikulutuspäivä, Earth Overshoot Day, perustuu ekologisen jalanjäljen 

laskentaan. Ekologinen jalanjälki ilmoitetaan globaalihehtaareina ja se kuvaa tuottavaa 

pinta-alaa, joka tarvitaan yksilön, ryhmän tai aktiviteetin kuluttamien luonnonvarojen 

tuottamiseksi ja syntyneiden jätteiden käsittelemiseksi. Yksi globaalihehtaari vastaa yhtä 
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hehtaarin kokoista aluetta, jolla on maapallon keskiarvoinen tuottavuus. (Global Footprint 

Network 2015a.) 

 

Ylikulutuspäivänä ihmisten kulutus on ylittänyt maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia 

luonnonvaroja ja sitoa hiilidioksidia tuona vuonna. Käytännössä hyödynnämme 

luonnonvaroja enemmän kuin maapallo ehtii tuottaa. Nykyisellä kulutuksella maapallolta 

kestää vuoden ja 6 kuukautta tuottaa ihmiskunnan yhden vuoden aikana kuluttama määrä 

luonnonvaroja. Päivämäärä on aikaistunut vuosi vuodelta ja vuonna 2016 ylikulutuspäivä oli 

8. elokuuta. (Global Footprint Network 2015b, 2016.) Eurooppalaisten ekologinen jalanjälki 

on maailman suurimpia ja jos kaikkialla elettäisiin samalla tavalla, tarvittaisiin enemmän 

kuin kaksi maapalloa kulutuksen kestävyyden turvaamiseksi (Euroopan komissio 2010, 3). 

 

Materiaalijalanjälki kuvaa sitä, kuinka paljon luonnonvaroja eli materiaaleja kulutetaan 

tuotteen, palvelun tai aktiviteetin elinkaaren aikana. Ihmisen aiheuttama materiaalien käyttö 

muuttaa luonnollisia materiaalivirtoja ja käytännössä kaikki luonnosta poistettu materiaali 

muuttuu jossain elinkaaren vaiheessa jätteeksi tai suoraan päästöiksi. Mitä suurempi tuotteen 

tai palvelun materiaalijalanjälki on, sitä suuremman vaikutuksen se voi aiheuttaa 

ympäristöön ja samalla ilmastonmuutokseen.  (Wuppertal Institut 2016.)  

 

Materiaalijalanjäljen laskenta perustuu MIPS-mittariin (Material Input Per unit of Service). 

MIPS-mittari kertoo jonkin hyödyn aikaansaamiseksi tarvittavat luonnolliset 

materiaaliresurssit. Materiaalijalanjälki voidaan laskea myös yksittäiselle henkilölle tai 

kotitaloudelle, jolloin saadaan tietää kyseisen toimijan materiaalijalanjälki tarkasteltuna 

ajanjaksona. Useimpien teollisuusmaiden asukkaiden materiaalijalanjälki on keskimäärin 

noin 40–50 t vuodessa, joka on neljä tai viisi kertaa kestävää tasoa suurempi. (Lettenmeier 

et al. 2014, 489–490) 

 

1.1 Työn tausta 

 

Suomalaisen keskimääräinen materiaalijalanjälki on noin 40 t vuodessa (Kotakorpi et al. 

2008, 38). Ollakseen kestävällä tasolla, Suomessa asuvan henkilön materiaalijalanjälki tulisi 

olla 8 t vuodessa vuoteen 2050 mennessä (Lettenmeier et al. 2014, 495, 501). Kahdeksan 
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tonnin tason saavuttaminen edellyttää 80 % vähennystä materiaalijalanjäljessä, mikä 

keskimäärin vastaa noin yhden tonnin vähennystä vuosittain vuodesta 2017 alkaen. 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan verkkoon toteutettua materiaalijalanjälkilaskuria, joka 

mahdollistaa henkilökohtaisen materiaalijalanjäljen laskennan kenelle tahansa suomalaiselle 

kuluttajalle. Materiaalijalanjälkilaskurissa tarkastellaan kulutuksen eri osa-alueita, jotka 

ovat ruoka, liikenne, asuminen, kulutus, vapaa-aika ja lomailu (Tonni Lähti 2016a). 

Materiaalijalanjälkilaskuri on konkreettinen apuväline kulutuksen kestävyyden arviointiin ja 

se helpottaa tunnistamaan ne osa-alueet, joilla suurin osa materiaalien kulutuksesta syntyy. 

Näin kuluttaja voi paremmin arvioida oman materiaalijalanjälkensä vähennystarpeet ja -

mahdollisuudet. 

 

Materiaalijalanjälkilaskuri on laadittu Tonni Lähti -haasteen yhteydessä Lahden 

kaupungissa ja se on toteutettu yhteistyössä Wuppertal Institutin kanssa. Laskurin 

kehityksessä ovat olleet mukana Tonni Lähti -haasteen avaintahot D-mat, Lahden kaupunki, 

Lahden ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ladec ja Päijät-Hämeen 

jätehuolto. (Tonni Lähti 2016b.) 

 

Tonni Lähti -haasteella pyritään lisäämään tietoisuutta suomalaisten materiaalijalanjäljestä, 

kahdeksan tonnin tavoitteesta ja siitä, millaisilla teoilla saadaan ”tonnit lähtemään” eli miten 

materiaalijalanjälkeään voi pienentää. Haasteen www-sivuilla on annettu esimerkkejä siitä, 

millä käytännön teoilla materiaalijalanjälkeään voi pienentää tonnin vuodessa. (Tonni Lähti 

2016c.) Laskuri on työn palautushetkellä saatavilla Tonni Lähti -haasteen www-sivuilla 

(Tonni Lähti 2016a). Tonni Lähti -haasteen materiaalijalanjälkilaskuri perustuu Wuppertal 

Institutissa kehitettyyn vastaavaan laskuriin, joka on saatavilla Wuppertal Institutin 

verkkosivuilla (Wuppertal Institut 2016). Wuppertal Institutin materiaalijalanjälkilaskurilla 

on ollut jo 100 000 käyttäjää (Lettenmeier 2017). 

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Diplomityön tavoitteena on selvittää, voiko materiaalijalanjälkilaskuriin mahdollisesti liittyä 

liiketoimintamahdollisuuksia ja millaisella liiketoimintamallilla materiaalijalanjälkilaskurin 



12 

 

 

kaupallistaminen kannattavasti voisi olla mahdollista. Lähtökohtana työssä on, ettei laskuri 

ole jatkossa ehdottomasti sidottu nykytilanteeseen ja nyt mukana oleviin toimijoihin. 

Laskurin voisi tulevaisuudessa esimerkiksi omistaa joku itsenäinen kaupallinen taho.  

 

Diplomityössä vastataan seuraavaan tutkimuskysymykseen ja sen alakysymyksiin: 

 Millaisella materiaalijalanjälkilaskurin ympärille rakentuvalla liiketoimintamallilla 

materiaalijalanjäljen pienentämistä voidaan edistää tulevaisuudessa? 

o Millaiset edellytykset materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamiselle on 

nähtävillä? 

o Mistä laskuriin liittyvistä toiminnoista tai palveluista eri tahot ovat valmiita 

maksamaan?  

o Millaisia kehittämistoimenpiteitä liiketoimintamallin toteutuminen edellyttää 

laskurin osalta? 

o Millaisista materiaalijalanjäljen pienentämiseen liittyvistä palveluista 

kuluttajat ovat kiinnostuneita? 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Diplomityö jakautuu teoria- ja tutkimusosaan. Teoriaosuudessa ensimmäisenä tutustutaan 

materiaalijalanjäljen laskentaan ja käsitteeseen kuvaamalla MIPS-laskennan perusteet sekä 

suomalaisen materiaalijalanjälki ja sen vähennystarpeet eri osa-alueilla. Lisäksi esitellään 

lyhyesti kolme olemassa olevaa verkkopohjaista jalanjälkilaskuria ja niihin liittyvä 

ansaintalogiikka. Tämän jälkeen teoriaosuudessa esitellään liiketoimintamallin käsite ja 

tässä työssä liiketoimintamallin laatimisen apuna käytettävä Business Model Canvas eli 

BMC-malli. Lopuksi työn teoriaosuudessa kuvataan käytetty tutkimusmetodologia ja 

tutkimuksen toteutus. 

 

Työn tutkimusosassa vastataan työn tutkimuskysymyksiin. Aluksi kuvataan 

liiketoimintamallin laadintaa varten toteutettujen haastattelujen tulokset. Työn aikana 

toteutettiin 41 haastattelua puhelinhaastatteluina. Haastatteluista 15 kohdistui yrityksiin ja 

18 kotitalouksiin. Lisäksi haastateltiin kaikki kahdeksan FISU-kuntaa. FISU- eli Finnish 

Sustainable Communities-verkoston jäsenet tavoittelevat hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä 
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ja kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä (FISU 2016). Puolistrukturoiduilla 

haastatteluilla kartoitettiin eri tahojen kiinnostusta materiaalijalanjälkilaskuria, sen 

tuottamaa tietoa ja siihen liittyviä palveluita kohtaan.  Tutkimusosassa on kerättyyn 

aineistoon pohjautuen hahmoteltu BMC-mallin mukainen liiketoimintamalli, jolla 

materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistaminen voisi olla mahdollista. Liiketoiminnan 

taloudellisen kannattavuuden arvioimiseksi on laadittu kannattavuuslaskelma. 

 

2 MATERIAALIJALANJÄLKI 

 

Materiaalijalanjälki ilmaisee tuotteen, palvelun tai aktiviteetin elinkaaren aikana 

kuluttamien materiaalien kokonaismassan (Lettenmeier et al. 2014, 490). 

Materiaalijalanjäljen laskenta perustuu MIPS-mittariin. MIPS-mittarin on kehittänyt 

Friedrich Schmidt-Bleek 1990-luvulla Wuppertal Institutissa havainnolliseksi 

perusmittariksi, joka kertoo yhteenvedonomaisesti arvion tuotteen ympäristövaikutuksista 

(Schmidt-Bleek 2000, 18).  

 

2.1 MIPS-laskenta 

 

MIPS on lyhenne sanoista Material Input Per unit of Service eli materiaalipanos 

palvelusuoritetta kohti (Schmidt-Bleek 2000, 107). MIPS-luku ilmoitetaan massayksiköinä 

suoritettua palvelua kohti eli esimerkiksi kilogrammaa per kuljettu kilometri (Lettenmeier et 

al. 2014, 490). MIPS-luku voidaan laskea erilaisille tahoille tai toimijoille, kuten tuotteille, 

palveluille, yrityksille, kotitalouksille tai alueille (Ritthoff et al. 2002, 8). 

Yksinkertaistettuna MIPS-luku voidaan laskea kaavan 1 mukaisesti (Schmidt-Bleek 2000, 

13). 

 

𝑀𝐼𝑃𝑆 =  
𝑀𝐼

𝑆
=

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒
=  

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑠𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒
 (1) 

 

Kaavasta 1 nähdään, että MIPS-lukua voidaan pienentää kahdella tavalla. Ensimmäiseksi, 

materiaalipanosta voidaan pienentää eli pyrkiä tuottamaan sama lopputulos vähemmällä 
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materiaalimäärällä. Toiseksi, palvelusuoritteiden määrää voidaan kasvattaa esimerkiksi 

parantamalla tuotteen kestävyyttä ja elinikää. (Schmidt-Bleek 2001, 6.) Sama periaate toimii 

myös materiaalijalanjäljen pienentämisessä: mikäli tuotteen elinkaarensa aikana kuluttamaa 

materiaalimäärää saadaan pienennettyä, materiaalijalanjälki pienenee. Vastaavasti mikäli 

tuote säilyy käytössä viiden vuoden sijasta kymmenen vuotta ja käyttökertojen määrä 

kasvaa, materiaalijalanjälki pienenee. 

 

2.1.1 Materiaalipanos 

 

Materiaalipanoksella tarkoitetaan koko materiaalimäärää, joka tarvitaan tuotteen 

valmistamiseksi, käyttämiseksi ja jätehuollon hoitamiseksi. Materiaalipanos ilmaistaan 

massayksikössä, kuten tonneissa. Materiaalipanosta kutsutaan MI-luvuksi. Laskennan 

helpottamiseksi materiaalipanos voidaan selvittää erikseen tuotteen elinkaaren eri vaiheille, 

joita valmistuksen, käytön ja jätehuollon lisäksi voivat olla esimerkiksi korjaus ja 

uudelleenkäyttö. Kaikille näille vaiheille on mahdollista määritellä materiaali- ja 

energiapanos, joka suhteutetaan saavutettuun palvelusuoritteeseen. (Schmidt-Bleek 2000, 

111–114.)  

 

Luonnosta otettavat materiaalit on jaettu MIPS-mittarin laskennassa viiteen luokkaan, jotka 

ovat (Schmidt-Bleek 2000, 132–133): 

1. Abioottiset raaka-aineet 

2. Bioottiset raaka-aineet 

3. Maa- ja metsätalouden aiheuttaman maanmuokkauksen ja eroosion vuoksi siirtyvä 

maamateriaali 

4. Vesi 

5. Ilma 

 

Abioottisiin raaka-aineisiin kuuluu neljän tyyppisiä elottomia materiaaleja. Kiinteät tai 

elottomat orgaaniset mineraaliraaka-aineet kuten kivet, malmit ja hiekka sekä elottomat 

orgaaniset fossiiliset polttoaineet kuten hiili, maaöljy ja -kaasu kuuluvat tähän ryhmään. 

Lisäksi kivi- ja maamassat, joita vain siirretään abioottisten raaka-aineiden louhinnassa sekä 
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rakennusten ja muun infrastruktuurin rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvat 

ylijäämämaat kuuluvat abioottisiin raaka-aineisiin. (Schmidt-Bleek 2000, 132.) 

 

Biottiset raaka-aineet ovat elollista alkuperää. Tähän luokkaan kuuluu ihmisen hyödyntämä 

kasvibiomassa. Ihmisen pitämien eläinten osalta laskennassa huomioidaan vain niiden 

kuluttama kasvibiomassa eli esimerkiksi lehmää kohti lasketaan sen syömä ruoho. Bioottisia 

raaka-aineita ovat myös ihmisen käyttämän viljelemättömän maa-alan biomassa, kuten 

villieläimet ja luonnonkasvit puusto mukaan luettuna. (Schmidt-Bleek 2000, 132.) 

 

Maa- ja metsätaloudessa tehtävän maanmuokkauksen ja tästä aiheutuvan eroosion vuoksi 

suuri määrä maamassoja siirtyy alkuperäisestä paikastaan. Tästä luokasta laskennassa 

huomioidaan usein vain eroosion siirtämä maa-aines eli maan mekaanisesta muokkauksesta 

johtuva seuraus. (Schmidt-Bleek 2000, 132.) Mekaanisen maanmuokkauksen siirtämän 

maamassan määrästä on haasteellista saada täsmällistä tietoa, mutta mekaanista muokkausta 

ei voida kuitenkaan pitää ympäristön kannalta neutraalina tapahtumana (Ritthoff et al. 2002, 

14). 

 

Vesi materiaalina huomioidaan niissä tapauksissa, kun vettä otetaan luonnosta aktiivisesti. 

Esimerkiksi patoaminen ja erilaiset kastelujärjestelmät kuuluvat tähän luokkaan. Ilma 

lasketaan mukaan materiaalipanokseen, kun ihminen hyödyntää ilmaa aktiivisesti 

sellaisenaan tai erottaa tai muuttaa ilman kemiallisia osia. Esimerkiksi fysikaalisissa tai 

kemiallisissa reaktioissa, kuten polttamisessa kulutettu happi lasketaan tähän luokkaan. 

(Schmidt-Bleek 2000, 133.) 

 

Käytännössä materiaalipanoksen laskenta tapahtuu MI-kertoimien avulla, joita on annettu 

erilaisille aineille ja kokonaisuuksille. Esimerkiksi Euroopan OECD-maissa 

keskimääräisesti tuotettu sähköenergia kuluttaa abioottisia materiaaleja 1,58 t/MWh, vettä 

63,8 t/MWh ja ilmaa 0,425 t/MWh. (Ritthoff et al. 2002, 14–15.) Wuppertal Instituutin 

sivuilla on tällä hetkellä saatavilla MI-kertoimia erilaisille materiaaleille, polttoaineille, 

liikennepalveluille ja ruoalle (Wuppertal Institut 2014). Käytännössä yleensä 

materiaalijalanjälki koostuu bioottisten ja abioottisten materiaalipanosten summasta. 

Maataloustuotteiden osalta eroosion vaikutus on suuri ja se tulee huomioida. (Lettenmeier 

et al. 2009, 9.) 
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Kertoimien laskenta kaikille tarvittaville materiaaleille ja niiden pitäminen jatkuvasti ajan 

tasalla ovat kuitenkin osoittautuneet kustannuksiltaan suuriksi. Tästä johtuen on ehdotettu, 

että MIPS-mittarin laskenta integroitaisiin tulevaisuudessa LCA- (Life Cycle Assessment) 

eli elinkaariarvioinnin tietokantoihin. (Saurat & Ritthoff 2013, 582, 604.) MIPS-laskentaa 

LCA-tietokanta Ecoinventin avulla on alustavasti tutkittu ja kyseinen tietokanta voisi 

soveltua myös MIPS-laskentaan, mikäli sitä täydennettäisiin monilta osin tähän 

tarkoitukseen paremmin sopivaksi. LCA-tietokantojen ja MIPS-laskennan täydellisen 

yhteensopivuuden saavuttamiseksi Wiesen et al. esittävät myös tarvetta lisätutkimukselle. 

(Wiesen et al. 2014, 357).  

 

2.1.2 Palvelusuorite 

 

Palvelusuoritteen käsite perustuu siihen, että kaikki tuotteet ovat olemassa jonkin palvelun 

suorittamiseksi tai tarpeen täyttämiseksi. Tarkasteltavasta tuotteesta riippuen palveluyksikkö 

ilmaistaan eri tavoin. (Liedtke et al. 2014, 551.) Tuotteet voidaan ajatella jaoteltavan kahteen 

ryhmään, jotka ovat välituotteet ja lopputuotteet. Välituotteilla tarkoitetaan palveluja 

välillisesti tuottavia raaka- tai apuaineita, kuten terästä tai sementtiä. MIPS-luku voidaan 

laskea vain lopputuotteille, jotka tuottavat jonkin palvelun. Lopputuotteet, kuten auto tai 

pesukone, tarjoavat halutun palvelun välittömästi sellaisenaan. Lopputuotteen palvelusuorite 

ilmaistaan elinkaaren aikana tuotettujen palvelujen summana eli esimerkiksi autolla ajetut 

kilometrit tai pesukoneella pestyt pyykkikilot. (Schmidt-Bleek 2000, 111–114.) 

 

Palvelusuoritteen käsitteen kautta päästään kiinni siihen huomioon, että MIPS-luku voidaan 

konkreettisten tuotteiden lisäksi laskea myös palveluille tai tarpeille (Liedtke et al. 2014, 

551). Sama palvelu tai toiminta voidaan tuottaa monilla eri tavoilla, joissa voi kulua hyvin 

erilainen määrä materiaaleja. MIPS-mittari auttaa arvioimaan sitä, mikä tapa tuottaa haluttu 

palvelu on ympäristökuormitukseltaan pienin ja miten voidaan edistää dematerialisaatiota. 

(Schmidt-Bleek 2000, 112.) Määrittämällä palvelusuorite voidaan vertailla hyvin erilaisia 

tuotteita, kuten polkupyörää ja lentokonetta. Pelkästään MI-luvun eli materiaalipanoksen 

avulla tällaista vertailua ei voi tehdä. 
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2.2 Materiaalijalanjäljen käsite 

 

Materiaalijalanjälkeen liittyy rinnakkaiskäsite ekologinen selkäreppu, joka esitellään 

seuraavaksi. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten voidaan arvioida materiaalijalanjäljen kestävää 

tasoa ja mihin oletuksiin kestävän tason laskenta perustuu. Kuten kaikkiin 

ympäristövaikutusten mittareihin, myös materiaalijalanjälkeä kohtaan on esitetty kritiikkiä, 

jota kuvataan lyhyesti. 

 

2.2.1 Materiaalijalanjälki ja ekologinen selkäreppu 

 

Ekologinen selkäreppu on MIPS-mittarin kehittäjä Friedrich Schmidt-Bleekin luoma termi. 

Kaikilla tuotteilla on oma, näkymätön ekologinen selkäreppu, joka kuvaa tuotteen 

valmistuksessa kuluneita luonnonvaroja. (Lettenmeier et al. 2009, 8.) Ekologinen selkäreppu 

tarkoittaa siis sitä materiaalimäärää, joka on tarvittu tuotteen valmistamiseksi pois lukien 

tuotteen oma paino. Toisin sanoen tuotteen ekologinen selkäreppu on MIPS-luvun 

laskennassa käytetty materiaalipanos, josta vähennetään tuotteen oma paino. (Schmidt-

Bleek 2000, 131.) 

 

Michael Lettenmeier et al. ehdottivat termiä materiaalijalanjälki käytettäväksi rinnakkain 

termin ekologinen selkäreppu kanssa, jotta se sopisi yhdenmukaisena muiden jalanjälki-

käsitteiden joukkoon (Lettenmeier et al. 2009, 9). Tässä diplomityössä tarkasteltu 

materiaalijalanjälki lasketaan siten, että siinä huomioidaan MIPS-luokista abioottiset ja 

bioottiset raaka-aineet sekä eroosio. Veden ja ilman resurssiluokkia ei lasketa mukaan 

materiaalijalanjälkeen. (Lettenmeier et al. 2014, 490.)  

 

2.2.2 Materiaalijalanjäljen kestävä taso 

 

Schmidt-Bleek on todennut, että maailmanlaajuisesti kokonaiskulutuksen tulisi puolittua, 

jotta materiaalien käyttö olisi kestävää (Schmidt-Bleek 2000, 33). Bringezu laski vuonna 

2009, että abioottisten resurssien kestävän kulutuksen taso maailmanlaajuisesti vuonna 2050 

olisi 5,6–6,1 t/a henkilöä kohden. Tämä on laskettu puolittamalla vuoden 2000 abioottisten 
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resurssien kulutus eli 100–110 miljardia tonnia ja jakamalla se yhdeksän miljardin ihmisen 

kesken, minkä oletetaan olevan maapallon väliluku vuonna 2050. Lisäksi EU-maissa 

sallittaisiin 4,2–4,3 t/a materiaalin kulutus bioottisten resurssien ja maa- ja metsätalouden 

eroosion muodossa. Tällöin materiaalien käytön kestävä taso vuonna 2050 EU-maissa on 

yhteensä 10 t/a. (Bringezu 2009, 168–171.) Lettenmeier et al. arvioi vuonna 2009, että 

kulutus jakautuu 20 % julkiseen ja 80 % yksityiseen kulutukseen. Tähän perustuen 

Lettenmeier et al. ehdottaa, että vuoden 2050 kestävä materiaalijalanjäljen taso 

yksityishenkilöillä on 8 t/a. (Lettenmeier et al. 2009, 492, 495.) 

 

On huomioitava, että kestävän materiaalijalanjäljen tason määrittäminen on monimutkaista 

eikä aina yksiselitteistä verrattuna esimerkiksi ekologisen jalanjäljen kestävän tason 

määrittämiseen. Ekologisen jalanjäljen tapauksessa planeettamme olemassa oleva tuottava 

maapinta-ala asettaa selkeän rajan, jota ei ole fyysisesti mahdollista ylittää ja kestävä taso 

voidaan määritellä tämän rajan mukaan. (Lettenmeier et al. 2014, 494.)  

 

2.2.3 Kritiikki 

 

Erilaisia materiaalijalanjäljen laskentatapoja käsittelevässä artikkelissa Lutter et al. esittävät 

kertoimiin perustuvista menetelmistä huomioita, jotka sopivat myös MIPS-mittariin sen 

ollessa kerroinmenetelmä. Artikkelissa nostetaan esiin kertoimien muodostamisen haasteet 

erityisesti korkean jalostusasteen tuotteille. Valmiille monimutkaisen tuoteketjun tuotteille 

kertoimia on saatavilla vain rajoitetusti. Kerroinmenetelmät voivat aiheuttaa niin sanottua 

katkaisuvirhettä, koska epäsuorat materiaalivirrat jäljitetään vain muutaman prosessivaiheen 

päähän. Laskenta joudutaan katkaisemaan johonkin prosessivaiheeseen datan puuttumisen 

vuoksi. Kertoimien muodostaminen voi olla haasteellista myös palveluille, jotka eivät 

välttämättä suoraan sisällä mitään fyysistä materiaalia. Olemassa olevissa tietokannoissa ei 

ole juurikaan palveluita koskevia kertoimia, jolloin esimerkiksi kansantalouden 

ympäristövaikutukset tällä menetelmällä laskettuna näyttävät todellista pienemmiltä. (Lutter 

et al. 2016, 2, 4–5.) 

 

Kerroinmenetelmän ongelmallisuuksiin kuuluu kertoimien sidonnaisuus aikaan ja paikkaan. 

Koska kerroinmenetelmissä käytetyt kertoimet lasketaan yksittäiseen ajankohtaan 
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perustuen, laskenta ei huomioi teknologian kehitystä. Tästä näkökulmasta 

kerroinmenetelmät saattavat yliarvioida ympäristövaikutuksia, mikäli käytetyt kertoimet 

perustuvat vanhaan teknologiaan. Kertoimet on yleensä ilmoitettu jollekin valtiolle tai 

globaaleina keskiarvoina. Tällöin useissa tapauksissa materiaalijalanjäljen laskennassa on 

käytettävä joko globaaleja keskiarvoja tai jonkin toisen alueen kerrointa ja oletettava 

kertoimen kuvaavan riittävän hyvin myös kyseessä olevan laskentakohteen tilannetta. 

(Lutter et al. 2016, 5.)  

 

Toisessa artikkelissa Lutter et al. esittävät tämän aikaan ja paikkaan liittyvän ongelman juuri 

Wuppertal Institutin tietokannan osalta. Pääosa tässä tietokannassa olevista kertoimista 

koskee yhtä Euroopan maata, useimmiten Saksaa. Kertoimien ajankohtaisuus vaihtelee eri 

materiaalien välillä, sillä kertoimet perustuvat erilaisiin lähteisiin kuten teollisuudessa 

tehtyyn tutkimukseen ja tieteelliseen kirjallisuuteen, arvioihin ja Wuppertal Institutin 

tutkijoiden laskelmiin. (Lutter et al. 2014, 30.)  

  

MIPS-mittaria kohtaan on esitetty kritiikkiä sen soveltuvuudesta ympäristövaikutusten ja 

kestävyyden mittariksi yleisellä tasolla. MIPS-luku kuvaa materiaalien käyttöä massaan 

perustuen eli se ei arvota kulutettuja materiaaleja sen mukaan, kuinka haitallisia ne ovat 

ympäristölle (Cleveland & Ruth 1999, 42–43). MIPS-mittaria voidaan kuitenkin 

perustellusti käyttää dematerialisaation indikaattorina (Reijnders 1998, 16). 

Dematerialisaatiota on jo pitkään pidetty ihmisen toiminnan aiheuttamien haitallisten 

ympäristövaikutusten vähentämisen perusedellytyksenä (Ayres & Kneese 1969, 286). 

 

Materiaalijalanjälki on terminä vielä melko uusi, sillä sitä ehdotettiin käyttöön vuonna 2009 

(Lettenmeier et al. 2009, 9). Voidaan kysyä, saattaisiko materiaalijalanjäljen käsitteen 

tuominen sekoittaa kenttää, jossa hiilijalanjälki on jo varsin vakiintunut käsite? 

Jalanjälkiteemaa hyödyntäviä käsitteitä ovat esimerkiksi ekologinen jalanjälki ja 

vesijalanjälki. Hiili- ja vesijalanjäljen laskentamenetelmien tueksi on kehitetty myös 

standardit. Hiilijalanjäljen laskentamenetelmä on standardoitu vuonna 2013 (ISO 

14067:2013) ja vesijalanjäljen vuonna 2016 (ISO 14046:2016). Toisaalta kaikilla edellä 

mainituilla käsitteillä kuvataan eri asioita ja niillä voi olla omat käyttötarkoituksensa. 
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3 SUOMALAISEN MATERIAALIJALANJÄLKI 

 

Suomalaisen materiaalijalanjälki on keskimäärin 40 t vuodessa (Kotakorpi et al. 2008, 38), 

kun kestävän tason on arvioitu olevan 8 t/a. Jotta kestävä taso saavutettaisiin vuoteen 2050 

mennessä, suomalaisen tulisi vähentää materiaalinkulutustaan noin yksi tonni vuosittain 

vuodesta 2017 alkaen. Materiaalijalanjäljen tulisi pienentyä yhteensä 80 %. Tässä työssä 

käsiteltävä materiaalijalanjälki on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen, jotka esitellään lyhyesti 

taulukossa 1. (Lettenmeier et al. 2014, 489–492.) Osa-alueet esitetään tässä työssä 

materiaalijalanjäljen tavoitetilan mukaisessa laskevassa suuruusjärjestyksessä. 

 

Taulukko 1. Materiaalijalanjäljen osa-alueet (mukaillen: Lettenmeier et al. 2014, 492) 

Osa-alue Sisältö 

Ravitsemus Kaikki kulutetut ruoka-aineet ja juomat 

Liikkuminen 
Autojen, pyörien ja julkisen liikenteen käyttö jokapäiväiseen 

liikkumiseen ja matkailuun 

Asuminen Kodin infrastruktuuri, energian käyttö kotitalouden tarpeisiin 

Kotitaloustavarat 
12 tuotekategoriaa: vaatteet, kodintekstiilit, sähkölaitteet, 

elektroniikkalaitteet, paperituotteet, korut, astiat, työkalut, lelut ja 

vapaa-ajan välineet, päivittäistavarat ja muut tavarat 

Vapaa-ajan toiminta 
Urheilu- ja kulttuuriaktiviteetit (aktiivisena osallistujana sekä 

katsojana) 

Muut 
Muut kulutetut tavarat ja palvelut (esimerkiksi majoitus 

lomamatkoilla) 

 

Materiaalijalanjäljen tulee pienentyä kaikilla taulukossa 1 esitetyillä osa-alueilla, mikä 

tarkoittaa perustavanlaatuista muutosta nykyiseen elämäntyyliin verrattuna. Kulutuksen 

vähentäminen perinteisessä mielessä eli materialistisesta, tavaroita haalivasta elämäntavasta 

luopuminen ei pelkästään riitä kestävän materiaalijalanjäljen tason saavuttamiseksi. Myös 
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perustarpeiden täyttyminen on kyettävä toteuttamaan vähäisemmillä resursseilla eli 

ravitsemuksen ja asumisen osa-alueilla tulee tapahtua huomattavia muutoksia. Liikkumisen 

osa-alueelta vaadittu muutos kohti pienempää luonnonvarojen kulutusta on osa-alueista 

selvästi suurin ja sen onnistumisen merkitys on tämän vuoksi ratkaisevassa asemassa 

kestävää materiaalijalanjäljen tasoa tavoiteltaessa. Seuraavassa kuvassa 1 on esitetty osa-

alueittain keskimääräisen suomalaisen kuluttajan materiaalijalanjäljen nykytila ja 

tavoiteltava materiaalijalanjälki vuonna 2050.  

 

 

Kuva 1. Suomalaisen materiaalijalanjälki nyt ja tavoitetila 2050 (mukaillen: Lettenmeier et al. 2014, 496) 

 

Kuvasta 1 nähdään, että nykytilanteessa materiaalijalanjäljen kolme suurinta osa-aluetta ovat 

liikkuminen, asuminen ja ravitsemus. Näiden osa-alueiden on arvioitu säilyvän suurimpina 

myös tulevaisuudessa. (Lettenmeier et al. 2014, 496.) Materiaalijalanjäljen osa-alueiden 

suhteelliset osuudet muuttuvat tulevaisuudessa. Ravitsemuksen osuus koko 

materiaalijalanjäljestä kasvaa yli puolella liikkumisen osuuden pienentyessä merkittävästi. 

Myös asumisen osuus pienenee selvästi. Kotitaloustavaroiden, vapaa-ajan toiminnan ja muut 

-osa-alueen osuudet kokonaismateriaalijalanjäljestä pysyvät kutakuinkin samana. On 

tärkeää huomioida, että ihmisten erilaisista tarpeista ja elämäntyyleistä riippuen yksilön 
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materiaalijalanjälki voi poiketa merkittävästi tässä esitetystä keskivertokuluttajan 

materiaalijalanjäljestä (Lettenmeier et al. 2014, 496).  

 

Seuraavissa kappaleissa 3.1–3.6 kuvataan suomalaisen materiaalijalanjäljen nykytila sekä 

tavoitetila vuonna 2050 osa-aluekohtaisesti. Osa-alueittain esitellään myös nähtävillä olevia 

trendejä, jotka voivat lisätä kuluttajien vaihtoehtoja materiaalijalanjäljen pienentämisessä. 

Kuluttaja voi jo nykyisin vähentää materiaalijalanjälkeään monilla tavoin, mutta 

tulevaisuudessa erilaiset vaihtoehdot tulevat mitä todennäköisimmin lisääntymään.  

 

3.1 Ravitsemus 

 

Ravitsemus eli kaikki kulutettu ruoka ja juoma aiheuttavat nykyisin keskimäärin 15 % 

materiaalijalanjäljestä. Jotta 8 t/a taso kokonaismateriaalijalanjäljessä saavutettaisiin, 

ravitsemuksen materiaalijalanjäljen tulisi pienentyä 49 %. Ravitsemuksen osuus kuluttajan 

kokonaismateriaalijalanjäljestä kuitenkin keskimäärin kasvaa ja vuonna 2050 ravitsemuksen 

osuus olisi 38 %. Tämä on mahdollista saavuttaa siirtymällä pääosin 

kasvisruokapainotteiseen ruokavalioon, vähentämällä hieman päivittäistä ravinnon kulutusta 

ja vähentämällä hävikin syntymistä ruoan tuotannon, jakelun ja kulutuksen eri vaiheissa. 

(Lettenmeier et al. 2014, 496–497.) 

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 20 % on peräisin maataloudesta, kun huomioidaan 

maatalouden suorat päästöt sekä maataloudessa käytetystä energiasta ja maankäytöstä 

aiheutuvat päästöt (Maa- ja metsätalousministeriö 2014, 4). Maailmanlaajuisesti kolmasosa 

ihmisperäisistä metaanipäästöistä aiheutuu lihatuotannossa eläinten ruoansulatuksesta ja 

lannasta. Lihansyönnin vähentämistä voidaan perustella ympäristöhyötyjen lisäksi myös 

terveyssyillä, sillä liiallinen lihansyönti on yhdistetty esimerkiksi sydänsairauksiin, 

liikalihavuuteen ja suolistosyöpään. (Ilmasto-opas 2016.)  

 

Ruoan tuotannon ja kulutuksen eri vaiheissa syntyy jopa 25–50 % hävikkiä. Hävikki koostuu 

tuotannossa ja logistiikassa menetetystä osasta sekä ihmisten poisheittämästä, 

syömäkelpoisesta osasta. Hävikin vähentämiseksi tarvitaan toimia sekä tuotannossa että 

kulutuksessa. Ruoan tuottajien tulee parantaa resurssitehokkuutta esimerkiksi ottamalla 
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käyttöön uusia tekniikoita ja kuluttajien on pyrittävä vähentämään poisheitetyn ruoan 

määrää. Päättäjien tulee tukea edellä esitettyjä asioita esimerkiksi asettamalla tavoitteita 

jätteen vähentämiselle ja huomioimalla hävikin vähentäminen ravitsemussuosituksissa. 

(Lettenmeier et al. 2012, 587, 595–596.) 

 

3.2 Liikkuminen 

 

Liikkuminen muodostaa tällä hetkellä suurimman osuuden, 43 % materiaalijalanjäljestä. 

Liikkumisen materiaalijalanjäljen tulisi vähentyä keskimäärin jopa 88 %, joka on suurin 

vähennys kaikista osa-alueista. Tällöin liikkumisen osuus vuonna 2050 koko 

materiaalijalanjäljestä olisi yksi neljäsosa. Tarvittavia toimenpiteitä vähennyksen 

mahdollistamiseksi on useita: julkisen ja kevyen liikenteen resurssitehokkuuden ja 

houkuttelevuuden parantaminen, yksityisautojen roolin pienentäminen, työn ja vapaa-ajan 

vaatiman matkustamistarpeen muuttaminen ja liikkumisen digitalisoiminen. Vuosittainen 

kuljettu kokonaismatka tulisi olla korkeintaan 10 000 km per henkilö nykyisen keskiarvon 

ollessa 17 500 km vuodessa per henkilö. (Lettenmeier et al. 2014, 499.) 

 

MaaS, Mobility as a Service eli liikkuminen palveluna tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta 

liikenteessä. Käsitteenä MaaS on vielä melko tuore ja se kattaa laajasti liikkumiseen liittyviä 

asioita, kuten älykkään liikenteen tai uudenlaiset palveluun perustuvat 

kuljetuskokonaisuudet. Kuluttajan näkökulmasta liikkuminen palveluna voisi tarkoittaa 

oman liikkumisen kattavan palvelupaketin hankkimista henkilökohtaisen liikennevälineen, 

kuten auton tilalle. Palvelupakettiin voisi sisältyä esimerkiksi rajaton julkinen liikenne ja 

tarvittavissa määrin oikeutta käyttää kaukoliikennettä, vuokra-autoa tai taksia. MaaS 

edellyttää koko liikennesektorin yhteistyötä, jotta kaikki vanhat ja uudet toimijat voivat 

toimia saumattomasti yhteen. (Liikennevirasto 2015, 8–9, 13.) 

 

Uudet digitaaliset palvelut ja alustat ovat tärkeässä roolissa, jotta liikenteen 

palveluntarjoajat, kuluttajat, valmistajat ja viranomaiset vakuuttuvat siitä, että MaaS on 

toimiva ratkaisu (Liikennevirasto 2015, 15). Suomessa liikennesektorin digitalisaatiolla on 

tutkimuksen mukaan pääasiassa positiivinen vaikutus esimerkiksi talouteen, ympäristöön ja 

turvallisuuteen. Toisaalta työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan negatiivisia. Onnistunut 
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siirtyminen kohti digitalisoitua liikennesektoria edellyttää muutoksia esimerkiksi 

koulutuksessa, teollisuudessa ja lainsäädännössä. Tällä hetkellä muutos on tapahtumassa 

teknologia- ja markkinavetoisesti eikä niinkään julkisen sektorin toimesta. (Leviäkangas 

2016, 12.) 

 

Joukkoistettu kuljetus tarkoittaa tilannetta, jossa ihmiset kuljettavat tavaroita toisilleen oman 

matkansa varrella. Näin voidaan välttää vastaanottavan osapuolen matkustaminen ja 

vähentää ympäristövaikutuksia. Jyväskylässä tutkittiin kirjastokirjojen joukkoistettua 

kuljetusta ja tulosten perusteella jokainen joukkoistettu kuljetus vähensi 1,6 km 

yksityisautolla ajoa.  (Paloheimo et al. 2016, 240.) Joukkoistaminen voidaan nähdä yhtenä 

keinona liikenteen ja liikkumisen materiaalijalanjäljen pienentämisessä. On huomioitava, 

että ollakseen ympäristön kannalta kannattava vaihtoehto, tulee joukkoistetun palvelun 

todella vähentää ajettuja kokonaiskilometrejä. 

 

3.3 Asuminen 

 

Asuminen aiheuttaa nykyisin noin 27 % materiaalijalanjäljestä. Osuuden tulisi vähentyä 

vuoteen 2050 mennessä 20 % osuuteen ja asumisen aiheuttaman materiaalijalanjäljen tulisi 

pienentyä jopa 85 %. Suuri vähennys voidaan saavuttaa pienentämällä ihmisten 

keskimääräistä henkilökohtaista huoneistoalaa eli asumisväljyyttä nykyisestä 38 m2 pinta-

alasta 20 m2 pinta-alaan. Samalla talojen energia- ja resurssitehokkuuden tulee parantua 

huomattavasti, sähkön käytön vähentyä yli 90 % ja sähkön tuotannon resurssitehokkuuden 

kasvaa. (Lettenmeier et al. 2014, 497.) 

 

Henkilökohtaisen huoneistoalan pienentämistä voidaan kompensoida lisäämällä yhteistä 

huoneistoalaa ja parantamalla julkisten tilojen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. 

Rakennusinfrastruktuurin tulisi joka tapauksessa muuttua täysin, sillä vuonna 2050 

rakennusten tulisi olla niin sanottuja nollaenergiataloja. Osa nykyisistä rakennuksista tulee 

olemaan yhä käytössä vuonna 2050 eikä niiden voida olettaa olevan silloin 

nollaenergiataloja. Näiden rakennusten vaatiman energian tuotannon materiaalinkulutus 

täytyy kompensoida tavalla tai toisella. Mahdollisia keinoja ovat ainakin rakennusten eliniän 
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pidentäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen rakennusten energiankulutuksessa. 

(Lettenmeier et al. 2014, 497–498.)  

 

3.4 Kotitaloustavarat 

 

Tietty osa kotitaloustavaroista voidaan nähdä välttämättömänä perustarpeena, mutta 

nykyisin keskiarvoinen kotitaloustavaroiden määrä ylittää selvästi perustarpeet. Tästä 

johtuen kotitaloustavaroiden materiaalijalanjälkeen ehdotetaan 83 % vähennystä ja sen 

osuuden pienentämistä yhdellä prosenttiyksiköllä kokonaismateriaalijalanjäljestä. Keinoja 

tämän saavuttamiseksi ovat omistajuuden muutos kohti yhteisomistajuutta, käyttöiän 

pidentäminen ja uudelleenkäyttö. (Lettenmeier et al. 2014, 498.) 

 

Vaihtoehto tavaroiden omistajuudelle tarjoutuu jakamistaloudessa. Jakamistaloudella 

viitataan yhteiseen tai yhteisölliseen kuluttamiseen, tuotantoon ja käyttöön, jolloin kaikkia 

erilaisia kotitalouden tavaroita ei enää tarvitse omistaa. Ihmiset voivat vuokrata tai lainata 

tarvitsemiaan tavaroita muilta silloin kun niitä tarvitsevat. Internet on mullistanut 

jakamistalouden mahdollisuudet ja esimerkiksi käytetyn tavaran verkkokauppoja on 

lukuisia. (Lahti & Selosmaa 2013, 13–16.) Kuten joukkoistettujen kuljetusten kohdalla, 

yksityisautolla ajo ei saisi lisääntyä, jotta jakamistalouden palvelut olisivat ympäristön 

kannalta järkevä vaihtoehto. 

 

3.5 Vapaa-ajan toiminta 

 

Vapaa-ajan toiminnan materiaalijalanjälki muodostaa 5 % kokonaismateriaalijalanjäljestä ja 

sen osuuden on ehdotettu nousevan yhdellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2050 mennessä. 

Koska kokonaismateriaalijalanjälki pienenee merkittävästi, myös tällä osa-alueella 

vähennystarve on 75 %. Vapaa-ajan toiminnan materiaalijalanjälkeä voi pienentää 

vähentämällä materiaali-intensiivisiä harrastuksia ja suosimalla matalan materiaali-

intensiteetin harrastuksia, hyödyntämällä vähän resursseja vaativia ulkoilumahdollisuuksia, 

käyttämällä nykyistä infrastruktuuria tehokkaammin ja parantamalla vapaa-ajan 

aktiviteettien resurssitehokkuutta ylipäätään. (Lettenmeier et al. 2014, 500.) 
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Vapaa-ajan toiminta voidaan karkeasti jaotella kolmeen luokkaan (Lettenmeier et al. 2014, 

500): 

1. Matalan infrastruktuurin aktiviteetit, joilla matala materiaalijalanjälki (esimerkiksi 

juoksu tai kävely luonnossa) 

2. Ryhmäaktiviteetit, joihin liittyy infrastruktuurin ja resurssien tarve ja joilla 

kohtuullisen korkea materiaalijalanjälki (esimerkiksi uiminen uimahalleissa tai 

käyminen oopperassa) 

3. Yksilölliset infrastruktuuri-intensiiviset lajit, joilla erittäin korkea 

materiaalijalanjälki (esimerkiksi golf tai purjehdus) 

 

3.6 Muut 

 

Tähän osa-alueeseen kuuluu kaikki muu kulutus, joka ei sisälly edellisiin osa-alueisiin. 

Nykyisin tämän osa-alueen osuus koko materiaalijalanjäljestä on 3 % ja sen on ehdotettu 

kasvavan 5 % osuuteen. Muut-osa-alueen materiaalijalanjäljen tulee kuitenkin vähentyä 71 

% jotta kokonaismateriaalijalanjälki pysyy 8 t/a rajoissa. Tämän osa-alueen 

materiaalijalanjäljen arvioidaan nykytilassa olevan laskettua suurempi, koska esimerkiksi 

kaikkia palveluita ei ole otettu huomioon laskelmissa. (Lettenmeier et al. 2014, 501.) 

 

4 LIIKETOIMINTAMALLI 

 

Liiketoimintamallin käsite nousi tutkimuksen kohteeksi, kun verkkopohjaiset online-

yritykset tulivat markkinoille ja alkoivat kilpailla perinteisiä yrityksiä vastaan täysin 

uudenlaisella tulo- ja kustannusrakenteella. Nykyään akateemista kirjallisuutta 

liiketoimintamalleista on saatavilla runsaasti ja käsite on viimeisen kymmenen vuoden 

aikana otettu laajalti käyttöön. (Birkinshaw & Ansari 2016, 85.) Tästä huolimatta yhtä täysin 

yksiselitteistä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää liiketoimintamallille ei ole löydettävissä 

kirjallisuudesta (Zott et al. 2011, 1020). 

 

Liiketoiminnan voidaan nähdä koostuvan kolmesta tasosta, jotka ovat strategia-, 

liiketoimintamalli- ja prosessitaso. Strategiatasolla määritellään visio, tavoitteet ja 
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päämäärät. Prosessitasolla suunnitelmat tuodaan käytäntöön ja siihen kuuluvat yrityksen 

fyysinen organisaatio ja päivittäiset toiminnot eli käytännön työnteko. 

Liiketoimintamallitaso sijoittuu strategia- ja prosessitasojen väliin ja siinä kuvataan 

toiminnan arkkitehtuuri: kuinka strategiaa toteutetaan käytännössä ja miten ansaitaan rahaa. 

(Osterwalder 2004, 14.) 

 

Liiketoimintamallia käsittelevissä tutkimuksissa liiketoimintamallin kuvataan koostuvan 

erilaisista osa-alueista, joista käytetään esimerkiksi nimityksiä elementit tai komponentit. 

Vaikka liiketoimintamallille on olemassa erilaisia määritelmiä, useimmissa kuvauksissa 

liiketoimintamalli rakentuu ainakin osittain samoista osa-alueista. Yleisimmin mainittavat 

osa-alueet liittyvät arvolupaukseen, kassavirtaan, ydinresursseihin ja -toimintoihin sekä 

asiakkaisiin.  (Vanhala 2015, 30–33). Liiketoimintamallin idea on yksinkertaistetusti esitetty 

kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. Liiketoimintamalli (mukaillen: Vanhala 2015, 34) 

 

Kuvasta 2 nähdään, kuinka liiketoimintamalli kuvaa liiketoiminnan logiikkaa. Organisaatio 

luo arvoa asiakkaille, jotka hankkiessaan tuotteen tai palvelun tuottavat organisaatiolle tuloja 

tai muuta arvoa. Näillä tuloilla organisaatio hankkii resursseja tuottaakseen tuotteen tai 

palvelun ja tätä kautta arvon asiakkailleen. (Vanhala 2015, 33.) Tässä diplomityössä 

liiketoimintamallilla tarkoitetaan kuvausta yrityksen liiketoimintalogiikasta: millä tavalla 

yritys tuottaa voittoa, mitä se tarjoaa, kenelle se tarjoaa ja kuinka se toteuttaa tätä toimintaa 

tuottavasti (Osterwalder 2004, 14). 
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4.1 Liiketoimintamallin laatiminen 

 

Liiketoimintamalli voidaan nähdä innovaation välineenä ja jopa innovaation lähteenä. 

Liiketoiminta-innovaatiolla tarkoitetaan uutta tulokulmaa innovaatioon, joka voi 

parhaimmillaan täydentää perinteisiä innovaation ulottuvuuksia, jotka tapahtuvat tuote-, 

prosessi- tai organisaatiotasolla. Liiketoimintamalli-innovaatio voi liittyä joko täysin uuden 

yrityksen liiketoimintamallin laatimiseen tai jo olemassa olevan yrityksen 

liiketoimintamallin kehittämiseen. (Massa & Tucci 2014, 7–8.) 

 

Täysin uuden liiketoimintamallin laatimiseen voi liittyä merkittävää epävarmuutta. 

Epävarmuutta syntyy esimerkiksi siitä, että yrittäjä ei voi tietää miten asiakkaat reagoivat 

tuotteeseen tai millaiseksi tulevaisuuden markkinatilanne muodostuu. Myös itse 

liiketoimintamallin laatiminen on monimutkainen prosessi ja erilaisia potentiaalisia ja 

loogisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja voi olla lukuisia. Lisäksi liiketoimintamallin 

osa-alueiden välillä voi olla epälineaarisia ja keskinäisiä riippuvuussuhteita. (Massa & Tucci 

2014, 10–11.) 

 

Uudella idealla tai teknologialla sellaisenaan ei ole taloudellista arvoa, ennen kuin yritykset 

kaupallistavat ne liiketoimintamallien avulla. Saman idean voi tuoda markkinoille monilla 

vaihtoehtoisilla liiketoimintamalleilla ja niiden taloudelliset lopputulemat saattavat olla 

täysin erilaiset. Tämän vuoksi liiketoimintamallien laatimiseen ja kehittämiseen 

panostaminen on perusteltua. Liiketoimintamallin tulisi vastata seuraaviin vaatimuksiin 

(Chesborough 2010, 354–355): 

- Määrittelee arvolupauksen 

- Identifioi asiakassegmentin tai -segmentit ja tulovirran mekanismit 

- Määrittelee arvoketjun rakenteen ja yrityksen sijainnin: miten luodaan ja lunastetaan 

arvolupaus 

- Määrittelee tulovirran mekanismit yksityiskohtaisemmin 

- Arvioi kulurakenteen ja tuottopotentiaalin 

- Kuvaa yrityksen sijainnin kumppanien ja asiakkaiden muodostamassa verkostossa 

eli arvokentässä, huomioi kilpailijat ja täydentäjät 

- Muodostaa strategian, jolla saavutetaan ja säilytetään kilpailuetu 
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On arvioitu, että erinomaisella liiketoimintamallilla keskinkertainen teknologia voidaan 

kaupallistaa tuottavammin kuin erinomainen teknologia keskinkertaisella 

liiketoimintamallilla (Chesborough 2010, 355). Hyväkään liiketoimintamalli ei kuitenkaan 

yksin takaa yrityksen menestystä, sillä liiketoimintamalli on osattava tuoda käytäntöön ja 

toimintaa täytyy kyetä johtamaan (Osterwalder 2004, 15). Liiketoimintamallin laatimiseen 

liittyvää epävarmuutta on mahdollista vähentää arvioimalla tulevaisuuden trendejä ja 

muutoksia, mutta epävarmuutta ei voida koskaan täysin poistaa (Massa & Tucci 2014, 11). 

 

Perinteisissä liiketoiminnan suunnittelun menetelmissä korostetaan usein analyyttisyyttä, 

mutta liiketoimintamallin laatimisessa pyritään pois tästä ajattelutavasta. 

Liiketoimintamallin laatiminen ja käyttöönotto nähdään kokeellisena prosessina. Uuden 

liiketoimintamallin luomiseen liittyy usein uuden oppimista ja parempi lähtökohta voikin 

olla utelias löytämisen halu kuin analyyttinen lähestymistapa. Uudenlaisia 

liiketoimintamalleja syntyy jatkuvasti ja ne syrjäyttävät vanhoja malleja. Koska monien 

tekijöiden vaikutus liiketoiminnan menestykseen valintoja tehtäessä on tuntematon, 

kokeellisuus liiketoimintamallin laatimisessa ja implementoinnissa on keskeistä. (McGrath 

2010, 247, 252) 

 

4.2 Business Model Canvas 

 

Business Model Canvas, BMC, on Alexander Osterwalderin kehittämä malli, jota voidaan 

käyttää apuna liiketoimintamallin laatimisessa. Business Model Canvas perustuu yhdeksään 

osaan tai rakennuspalikkaan, jotka yhdessä muodostavat liiketoimintamallin ja ne kuvaavat 

sitä, kuinka organisaatio luo, välittää ja vangitsee arvoa. Mallin yhdeksän palikkaa ovat 

asiakasryhmät, arvolupaukset, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, resurssit, ydintoiminnot, 

kumppanit ja kulurakenne. (Osterwalder & Pigneur 2010, 14–17.) Liitteessä I on esitetty 

suomennettu versio BMC-mallista. 

 

4.2.1 Asiakasryhmät 

 

Asiakasryhmillä tarkoitetaan niitä ihmisryhmiä tai organisaatioita, joita yritys aikoo palvella 

ja jolle sen tuote tai palvelu on suunnattu. Ilman asiakkaita mikään yritys ei selviä ja 
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asiakasryhmät muodostavatkin liiketoimintamallin perustan. Yrityksen kannattaa tehdä 

valinta asiakasryhmästä tai -ryhmistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se pystyy 

tarjoamaan juuri omalle asiakasryhmälleen sopivaa palvelua. (Osterwalder & Pigneur 2010, 

20.) 

 

Erilaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi massamarkkinat, niche-markkinat, segmentoidut 

asiakasryhmät tai monialaiset asiakasryhmät. Massamarkkinoiden tapauksessa 

asiakasryhmään kuuluvat käytännössä kaikki kuluttajat. Niche-markkinoilla tarkoitetaan 

hyvin rajattua asiakasjoukkoa, joiden erityistarpeita varten yritysten on usein räätälöitävä 

tuotteensa. Yrityksellä voi olla useita asiakasryhmiä eli -segmenttejä, joiden tarpeet ja 

ongelmat ovat melko lähellä toisiaan. Toisaalta yritys voi palvella asiakasryhmiä, joiden 

tarpeet poikkeavat täysin toisistaan. Tällöin kyseessä on monialainen asiakasryhmä. 

Segmentoidun ja monialaisen asiakasryhmän tapauksessa yrityksen liiketoimintamallin 

muissa osissa tulee huomioida eri ryhmien tarpeet. (Osterwalder & Pigneur 2010, 21.)  

 

Monitahoisilla markkinoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen toimintaan liittyy kaksi 

tai useampi erillistä, mutta toisistaan riippuvaista asiakasryhmää. Toiminnasta syntyy arvoa 

yhdelle asiakasryhmälle vain siinä tapauksessa, että toinenkin asiakasryhmä on mukana 

toiminnassa. Esimerkiksi tästä tilanteesta on pelikonsoli, joka houkuttelee pelaajia vain siinä 

tapauksessa, että sille on saatavilla riittävästi pelejä. Toisaalta pelinkehittäjillä ei välttämättä 

ole kiinnostusta luoda pelejä uudelle konsolille, jolla ei vielä ole tarpeeksi pelaajia. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, 77–78.)  

 

4.2.2 Arvolupaukset 

 

Arvolupaus kuvailee tuotetta tai palvelua, joka luo arvon asiakkaalle. Arvolupaus on syy, 

miksi asiakas valitsee juuri tietyn yrityksen: mitä juuri tämä yritys tarjoaa kyseiselle 

asiakkaalle enemmän kuin kilpaileva yritys. Arvolupaus voi olla täysin uudenkaltainen ja 

innovatiivinen tai samankaltainen jo markkinoilla olevan tarjonnan kanssa. Tällöin yrityksen 

täytyy liittää siihen lisäominaisuuksia, joilla se erottuu kilpailijoista. (Osterwalder & Pigneur 

2010, 22.) 
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Arvolupaus voi olla esimerkiksi tuotteen uutuusarvo, jolloin tuote täyttää jonkin täysin 

uuden tarpeen. Arvolupaus voi olla myös lupaus tuotteen paremmasta suorituskyvystä, 

muunneltavuudesta, halvemmasta hinnasta, helpommasta käytettävyydestä tai muusta 

edusta kilpaileviin tuotteisiin nähden. Myös yrityksen brändi ja status voivat olla 

arvolupauksia. Asiakkaat voivat kokea saavansa lisäarvoa käyttämällä oikean merkin 

tuotteita. (Osterwalder & Pigneur 2010, 23–25.) 

 

4.2.3 Kanavat 

 

Kanavilla tarkoitetaan yrityksen jakelua ja myyntikanavia eli yhteydenpitoa jolla yritys 

tavoittaa asiakasryhmänsä ja lunastaa arvolupauksensa. Kanavien avulla kuluttajat saavat 

tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista, voivat arvioida yrityksen arvolupauksen 

merkittävyyttä heille ja saavat tarvittaessa asiakastukea myös ostamisen jälkeen. Kanavien 

tärkein tehtävä on itse ostotapahtuman mahdollistaminen ja niillä on tärkeä rooli 

asiakaskokemuksen muodostumisessa. (Osterwalder & Pigneur 2010, 26.) 

 

Jotta yritys voi parhaiten lunastaa tekemänsä arvolupauksen, sen on valittava tarkoitukseen 

sopivimmat kanavat. Kanavat voivat olla yrityksen itsensä omistamia tai kumppanin 

tarjoamia. Omia kanavia ovat yrityksen sisäinen myyntihenkilöstö, oma verkkokauppa tai 

yrityksen omat vähittäismyyntikaupat. Vähittäismyynnin tai verkkokaupan voi järjestää 

myös kumppanin kautta, jolloin kumppani omistaa nämä toiminnot. Kumppani voi tarjota 

muitakin kanavia, kuten tukkumyyntiä. (Osterwalder & Pigneur 2010, 27.) 

 

4.2.4 Asiakassuhteet 

 

Asiakassuhde määrittelee tavan, jolla yritys palvelee asiakastaan ja luo tähän suhteen. 

Asiakassuhde voi perustua esimerkiksi normaaliin tai henkilökohtaiseen asiakaspalveluun, 

itsepalveluun, automatisoituun palveluun tai yhteisöllisyyteen. Asiakaspalveluun kuuluu 

asiakkaan kohtaaminen: asiakas saa suoraan myyjältä apua ostotilanteessa sekä 

mahdollisesti myös sen jälkeen. Henkilökohtainen asiakaspalvelu perustuu siihen, että 

asiakkaalla on nimetty, henkilökohtainen asiakaspalvelija jonka kanssa hän on tekemisissä 
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ja asiakassuhde voi näin kehittyä pitkän ajan kuluessa hyvin syvälliseksi. (Osterwalder & 

Pigneur 2010, 28–29.) 

 

Itsepalvelu asiakassuhteena edellyttää yritykseltä selkeää toimintatapaa ja riittävää 

ohjeistusta, jotta asiakas osaa toimia ilman apua. Yritys ei tällöin muodosta lainkaan suoraa 

suhdetta asiakkaaseen. Automatisoitu palvelu yhdistää itsepalvelun ja automaation. 

Tällainen asiakassuhde voi pyrkiä muistuttamaan perinteistä asiakaspalvelua, sillä 

automaation avulla on mahdollista tunnistaa yksittäinen kuluttaja ja tarjota juuri häntä 

kiinnostavaa palvelua. (Osterwalder & Pigneur 2010, 29.) 

 

Yritys voi tuoda asiakkaansa yhteen esimerkiksi verkkoyhteisössä, josta voi olla hyötyä sekä 

asiakkaille että yritykselle. Asiakkaat vaihtavat tietoa ja kokemuksia keskenään ja yritys voi 

paremmin ymmärtää asiakkaitaan. Toinen asiakkaiden yhteisöllisyyttä korostava tapa hoitaa 

asiakassuhteita on yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa. Asiakkaat voivat osallistua 

yrityksen toimintaan esimerkiksi luomalla itse sisältöä yrityksen tarjoamaan palveluun. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, 29.) 

 

4.2.5 Tulovirrat 

 

Tulovirralla tarkoitetaan tuloja, joita yritys saa asiakkailta heidän ostaessaan tuotteen tai 

palvelun. Tulovirta on yrityksen kannalta varsin kriittinen osa liiketoimintaa, koska tuloista 

maksetaan toiminnan kustannukset ja kustannusten vähentämisen jälkeen jäljelle jää tuotto. 

Yrityksen tulee ymmärtää, mikä on se arvo, josta kukin asiakasryhmä on valmis maksamaan. 

Lisäksi on osattava valita oikea hinnoittelumekanismi, joka voi perustua kiinteään tai 

markkinatilanteen mukaan elävään dynaamiseen hinnoitteluun. Kiinteä hinta voi olla eri 

asiakasryhmästä tai ostettavasta kappalemäärästä riippuen, mutta kiinteä hinta on määrätty 

etukäteen. Dynaaminen hinnoittelu voi perustua esimerkiksi markkinatilanteeseen, 

neuvotteluun tai huutokauppaan, jolloin hinta muodostuu ostohetkellä. (Osterwalder & 

Pigneur 2010, 30, 33.) 

 

Tulovirta voi muodostua tavarakaupasta, käyttömaksuista, tilausmaksuista, vuokrauksesta 

tai leasingista, lisensoinnista, välityspalkkioista tai mainostuloista. Tavarakauppa – fyysisen 
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tuotteen omistajuusoikeuden myynti – on perinteinen tapa tehdä kauppaa. Ostotapahtuman 

jälkeen asiakas omistaa tuotteen ja voi tehdä sillä mitä haluaa. Yritykset saattavat myös 

veloittaa asiakasta palvelun käyttökertojen mukaan tai asiakas voi tilata palvelun käyttöön 

haluamalleen ajanjaksolle. Yhä useammat yritykset saavat myös mainostuloja ja ne voivat 

muodostaa suuren osan yrityksen tulovirroista. (Osterwalder & Pigneur 2010, 31–32.) 

 

4.2.6 Resurssit 

 

Resursseihin kuuluvat ne asiat, joita yritys tarvitsee toimiakseen. Tarpeellisten resurssien 

muoto vaihtelee täysin yrityksen toiminnasta riippuen. Resurssit voivat olla fyysisiä, mikäli 

yrityksen toiminta edellyttää esimerkiksi suuria tehdastiloja tai muita rakennuksia, koneita 

tai kuljetusvälineitä. Fyysiset resurssit voivat olla kalliita ylläpitää. Toisaalta resurssit voivat 

olla aineettomia. Tällaisia ovat esimerkiksi brändi, patentit ja tekijänoikeudet, 

asiakastietokannat tai yhteistyökumppanuudet. Aineettomien resurssien luominen on 

haasteellista, mutta onnistuessaan ne voivat luoda merkittävää arvoa yritykselle. Resurssit 

voivat liittyä myös henkilöstöön. Luovilla tai erityiseen tietämykseen perustuvilla aloilla 

henkilöstön osaamisella on ratkaiseva merkitys yrityksen toiminnassa. Liiketoimintaan voi 

liittyä taloudellisten resurssien käyttöä, jolloin yritys saattaa esimerkiksi taata asiakkaalle 

rahoituksen asiakkaan hankkiessa arvokkaan tuotteen. (Osterwalder & Pigneur 2010, 34–

35.) 

 

4.2.7 Ydintoiminnot 

 

Ydintoiminnoilla kuvataan yrityksen perustoimintaa eli mitä yritys tekee käytännössä. 

Teollisen tuotannon yritysten ydintoimintoihin kuuluu suunnittelua ja valmistusta, joiden 

avulla tuotetaan mahdollisimman hyvä tuote. Ongelmanratkaisu on suurimmassa roolissa 

esimerkiksi konsulttiyrityksen tai sairaalan ydintoiminnoissa, jolloin vaaditaan esimerkiksi 

tiedonhallintaa ja jatkuvaa kouluttautumista. Yrityksen toiminta voi perustua myös eri 

toimijoiden väliseen verkostoon, jolloin ydintoimintoihin kuuluu verkoston ylläpito, 

palveluiden hankinta ja verkoston markkinointi. (Osterwalder & Pigneur 2010, 36–37.)  
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4.2.8 Kumppanit 

 

Kumppaneihin kuuluvat yhteistyökumppanit ja tavarantoimittajat, joiden ansioista 

liiketoimintamalli toimii. Kumppanuudet muodostavat usein tärkeän osan liiketoimintaa ja 

niitä solmitaan eri syistä, kuten riskien vähentämiseksi tai resurssien hankkimiseksi. 

Kumppanuuksia voidaan tunnistaa neljää eri perustyyppiä, jotka ovat strategiset liittoumat 

muiden kuin kilpailijoiden kanssa, strateginen yhteistyö kilpailijoiden kanssa, 

yhteisyrittäjyys uuden liiketoiminnan kehittämiseksi sekä ostajan ja tarjoajan väliset suhteet. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, 38.) 

 

4.2.9 Kulurakenne 

 

Kulurakenne kuvaa maksuja ja ostoja, joita yritys joutuu tekemään toimintansa 

varmistamiseksi. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi arvon luonnista ja sen välittämisestä 

asiakkaille tai asiakashankinnasta ja asiakassuhteiden hoidosta. Kustannukset voivat olla 

kiinteitä eli ne säilyvät samana riippumatta tuotannon määristä. Kiinteitä kustannuksia ovat 

esimerkiksi palkat ja vuokrat. Toisaalta kustannukset voivat vaihdella suhteessa 

tuotantomäärien muutoksiin. (Osterwalder & Pigneur 2010, 40–41.) 

 

Kulurakenteet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat maksuperusteiset ja 

arvoperusteiset kulurakenteet. Maksuperusteisessa kulurakenteessa tähdätään 

mahdollisimman pieniin kustannuksiin, jolloin yritys pyrkii tuottamaan edullisesti 

toteutettavia arvolupauksia ja hyödyntämään mahdollisimman paljon automaatiota sekä 

ulkoistamista. Esimerkki maksuperusteisesta kulurakenteesta ovat halpalentoyhtiöt. 

Toisaalta yritys voi keskittyä tuottamaan asiakkaalleen mahdollisimman suurta lisäarvoa ja 

korkealuokkaista palvelua, jolloin kulurakenteen minimoiminen ei ole samalla tavalla 

kriittistä ja puhutaan arvoperusteisesta kulurakenteesta. Esimerkiksi luksushotellien 

kulurakenne voi olla arvoperusteinen. Useimmissa liiketoimintamalleissa kulurakenne 

sijoittuu näiden ääriesimerkkien välille ja kustannusten minimoiminen on luonnollisesti 

tärkeää kaikille yrityksille. (Osterwalder & Pigneur 2010, 41.) 
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4.3 Jalanjälkilaskurit maailmalla 

 

Verkkopohjaisia, kuluttajille suunnattuja jalanjälkilaskureita on olemassa useita ja niitä on 

laadittu esimerkiksi ekologisen jalanjäljen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Jalanjälkilaskurien 

käyttö on useimmissa tapauksissa ilmaista, mutta myös maksullisia palveluita on olemassa. 

Laskuria tarjoava yritys voi myös toteuttaa päästövähennyksiin tähtääviä projekteja, joita 

rahoittamalla käyttäjä voi kompensoida jalanjälkeään. Työssä esiteltäväksi valittiin kolme 

keskenään erilaista laskuria: kaksi ilmaista, joista toiseen liittyen on mahdollista ostaa 

kompensaatioita sekä kolmas maksullinen. 

 

Ilmastodieetti.fi -sivustolla on kuluttajille suunnattu ilmainen laskuri, jolla voidaan laskea 

ruoasta, liikenteestä, asumisesta, jätteistä ja kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt 

eli hiilijalanjälki. Laskurissa käytetyt laskentaperiaatteet ovat julkisia ja ne on kuvattu 

sivustolta löytyvässä tiedostossa. Verkkopalvelu on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä 

ja ylläpitämä ja se on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Palveluun on mahdollista 

rekisteröityä, jolloin käyttäjä pääsee palaamaan tuloksiinsa myöhemmin uudestaan. 

Käyttäjien syöttämät vastaukset tallennetaan tietokantaan, jota voidaan käyttää 

tutkimustarkoituksissa. Yksittäisen vastaajan yksilöiviä tunnistetietoja ei kuitenkaan 

koskaan yhdistetä vastauksiin. (Suomen ympäristökeskus 2013.) 

 

Carbon Footprint Ltd:n verkkosivuilla on saatavilla ilmainen laskuri, joka laskee asumisen, 

liikkumisen ja muiden tekijöiden hiilijalanjäljen. Muihin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi 

ruoka ja kotitaloustavarat. Sivustolla on listattu viranomaislähteet, joiden tietokantoihin 

laskenta perustuu. Laskuri on saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, kiinaksi 

ja 8 muulla kielellä. Sivustolle on mahdollista rekisteröityä, jolloin laskentatuloksia voi 

myöhemmin päivittää ja seurata näin hiilijalanjäljen kehitystä. Carbon Footprint Ltd tarjoaa 

kuluttajille mahdollisuuden kompensoida aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjä 

rahoittamalla projekteja, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. (Carbon Footprint 2016a.) 

Yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin kompensaation hinta vaihtelee projektista riippuen 

6,91–14,86 euron välillä (Carbon Footprint 2016b). 

 

Center for Sustainable Economy tarjoaa ekologisen jalanjäljen laskuria verkkosivuillaan. 

Laskurin käyttö on maksullista ja palvelun hinta määräytyy halutun käyttöajan mukaan: 
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yhden päivän käyttöoikeuden hinta on yksi dollari, kuukauden kolme dollaria ja vuoden 10 

dollaria. Maksua vastaan sivulle saa käyttäjätunnuksen, joka on voimassa käyttöoikeuden 

ajan. (Center for Sustainable Economy 2016a.) Verkkosivujen mukaan laskuri on saatavilla 

viidellä kielellä ja sen taustalla on käytetty 147 maan dataa (Center for Sustainable Economy 

2016b). Koska laskuriin pääsee tutustumaan vasta ostettuaan käyttöaikaa, itse laskuria ei 

käytetty tämän työn aikana. 

 

Kaikilla edellä esitetyillä laskureilla on omanlaisensa ansaintalogiikka. Ilmastodieetti.fi -

hiilijalanjälkilaskuri ei toimi kaupallisesti. Laskuri on toteutettu ja sitä on päivitetty erilaisten 

hankkeiden yhteydessä. Carbon Footprint Ltd:n hiilijalanjälkilaskurin käyttö on ilmaista, 

mutta laskurin täytettyään käyttäjä voi ostaa päästökompensaatioita eli käyttäjät voivat 

rahoittaa yrityksen toteuttamia projekteja, joilla vähennetään päästöjä. Ansaintalogiikka 

perustuu vapaaehtoiseen päästökompensaatioon, joita voivat ostaa myös sellaiset henkilöt, 

jotka eivät tee laskuria. Laskurin kustannukset katetaan oletettavasti päästökompensaatioista 

saaduilla tuloilla tai tarvittaessa osittain yrityksen muista toiminnoista saatavilla tuloilla. 

Center for Sustainable Economyn ekologisen jalanjäljen laskurin käyttö on maksullista ja 

perustuu tilausmaksuun. Laskurista aiheutuvat kustannukset katetaan todennäköisesti sen 

käyttäjiltä kerätyillä maksuilla. 

 

Tässä työssä materiaalijalanjälkilaskurin potentiaalista ansaintalogiikkaa tutkittiin 

ensisijaisesti mainosyhteistyön ja laskurilla tuotetun tiedon kautta. Päästökompensaatioiden 

myynti edellyttäisi täysin laskurin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ja koska tavoitteena oli 

löytää laskuriin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, päästökompensaatioiden myynnin 

mahdollisuuksia ei selvitetty. Materiaalijalanjälkilaskuri halutaan lähtökohtaisesti pitää 

käyttäjilleen ilmaisena, koska on oletettavaa, että maksullisuus vähentäisi laskurin käyttöä 

merkittävästi. Maksullisen version mahdollisuutta ei tämän vuoksi tutkittu tässä työssä. 

 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Työn aineistoa kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa haastateltiin yritysten ja 

kuntien edustajia sekä kotitalouksia. Haastatteluja toteutettiin joulukuussa 2016 ja 

tammikuussa 2017 yhteensä 41. Haastatteluista 15 kohdistui yrityksiin, 8 kuntiin ja 18 
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kotitalouksiin. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina. Tavoitteena oli selvittää, 

millaiset materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamisen edellytykset ovat tällä hetkellä; mistä 

materiaalijalanjälkilaskuriin liittyvästä eri tahot ovat kiinnostuneita ja jopa valmiita 

maksamaan. Haastatteluissa kerättyä aineistoa on käytetty pohjatietona liiketoimintamallin 

laatimisessa ja haastattelut muodostavat alustavan markkina- tai asiakaskartoituksen. 

 

Puolistrukturoitu haastattelu on valmista lomaketta tarkasti seuraavan strukturoidun ja täysin 

vapaaseen keskusteluun perustuvan strukturoimattoman haastattelun välimuoto. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa voidaan käyttää valmiita kysymyksiä, mutta niiden 

tarkka muoto ja järjestys voi vaihdella. Lisäksi kysymykset ovat usein avoimia eli niihin ei 

anneta valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. 

Puolistrukturoidun haastattelun ominaisuuksiin kuuluu se, että kaikkia haastattelun 

näkökohtia, kuten valmiita vastausvaihtoehtoja, ei päätetä etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 

2010, 47.) 

 

Puolistrukturoitu haastattelu valittiin tässä työssä haastattelumuodoksi, koska se 

mahdollistaa strukturoitua haastattelua vapaamuotoisemman keskustelun haastattelun 

aihepiiriin liittyen. Näin voidaan pyrkiä muodostamaan kokonaiskäsitys tarkasteltavasta 

ilmiöstä eli eri tahojen kiinnostusta materiaalijalanjälkilaskuria kohtaan ja tätä kautta on 

mahdollista arvioida materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamisen edellytyksiä. 

Haastatteluja varten laadittiin kysymysrungot, joita käytettiin haastattelujen pohjana. 

Kysymysrungot on esitetty liitteissä II-IV. Haastattelutilanteissa tehtiin tarvittaessa myös 

lisäkysymyksiä ja keskusteltiin haastateltavien kanssa haastattelun aikana esiin nousevista 

asioista.  

 

Haastattelujen ajankohdat sovittiin etukäteen puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. 

Haastattelut toteutettiin puhelimitse ja haastattelujen aikana tehtiin muistiinpanoja 

haastateltavien vastauksista. Haastattelut myös nauhoitettiin ja vastaukset kirjoitettiin 

puhtaaksi nauhoitusten avulla mahdollisimman pian haastattelutilanteiden jälkeen. Yhtä 

haastattelua ei ollut mahdollista nauhoittaa kuuluvuusongelmien takia. 

 

Kaikille haastateltaville pyrittiin lähettämään linkki nykyiseen Tonni Lähti -laskuriin ennen 

haastattelua, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus tutustua aiheeseen ja itse laskuriin. 
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Yhdessä tapauksessa linkin lähettäminen etukäteen ei ollut mahdollista. Tutustumista 

laskuriin ei esitetty pakollisena haastattelun edellytyksenä. Mikäli haastateltava ei ollut 

ehtinyt tai voinut tutustua laskuriin, haastattelun alussa käytiin lyhyesti läpi 

materiaalijalanjälkilaskurin tarkoitus ja nykyisen laskurin sisältö yleisellä tasolla. Suurin osa 

haastateltavista oli käynyt täyttämässä materiaalijalanjälkilaskurin tai ainakin vieraillut 

Tonni Lähti -sivustolla ennen haastattelua. 

 

Haastatteluaineistoa on analysoitu tämän diplomityön tutkimuskysymysten asettaman 

viitekehyksen mukaisesti eli aineistosta on pyritty löytämään ne asiat, jotka ovat merkittäviä 

materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamisen kannalta. Aineiston on tarkoitus toimia tutkijan 

ajatusten virittäjänä; apuna ja lähtötietona liiketoimintamallin laatimisessa. Analysoinnissa 

on pyritty yksityiskohtiin paneutumisen sijaan muodostamaan riittävä ymmärrys 

haastateltavien tahojen tilanteesta kokonaisuudessaan, jotta aineistoa voidaan käyttää 

tukemaan liiketoimintamallin laatimisessa tehtyjä valintoja. 

 

5.1 Yritysten haastattelut 

 

Tätä diplomityötä varten haastateltiin 15 eri yrityksen edustajaa. Haastatteluista 14 

toteutettiin joulukuussa 2016 ja yksi tammikuussa 2017. Haastateltavat yritykset valittiin 

siten, että niiden tarjoamat tuotteet tai palvelut ovat kuluttajille suunnattuja ja niillä olisi 

mahdollista vähentää materiaalijalanjälkeä. Nämä yritykset toimivat ravitsemuksen, 

liikenteen tai asumisen ja energian toimialoilla. Lisäksi haastateltiin yhtä teollisuuden 

toimijaa, jonka tuotteet eivät ole suoraan kuluttajille suunnattuja, mutta jonka tuotteet 

perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin. Haastateltavien yritysten ikä ja koko työntekijöiden 

määrässä mitattuna on esitetty seuraavassa taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Haastateltujen yritysten taustatiedot 

Yritys Yrityksen ikä Yrityksen koko* 

1 1 v Keskikokoinen 

2  1 v Keskikokoinen 

3 3 v Pieni 

4 4 v Pieni 

5  5 v Pieni 

6 6 v Pieni 

7 6 v Pieni 

8 6 v Keskikokoinen 

9 7 v Pieni 

10 7 v Pieni 

11 13 v Keskikokoinen 

12 18 v Keskikokoinen 

13 20 v Suuri 

14 21 v Suuri 

15 39 v Keskikokoinen 

*Pieni = <10 työntekijää, keskikokoinen = 10–250 työntekijää, suuri = >250 työntekijää 

 

Yrityshaastattelujen tavoitteena oli tehdä alustava kartoitus siitä, onko yrityskentässä 

kiinnostusta materiaalijalanjälkilaskuria kohtaan. Tavoitteena oli tunnistaa ne asiat, joista 

yritykset voisivat olla valmiita maksamaan laskuriin liittyen. Tällaisen kartoituksen ja sillä 

kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista tehdä alustavia oletuksia siitä, voivatko yritykset olla 

yksi mahdollinen yhteistyötaho laskurille. Materiaalijalanjälkeä vähentäviä tuotteita ja 

palveluita tarjoavilla yrityksillä arvioitiin olevan eniten potentiaalia tehdä yhteistyötä 

materiaalijalanjälkiasioihin liittyen ja kiinnostusta materiaalijalanjälkilaskuria kohtaan. 

Tästä syystä haastattelut keskittyivät näihin yrityksiin.  

 

Haastatteluissa käsiteltiin kolmea materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamiseen keskeisesti 

liittyvää osa-aluetta. Taustatietokysymyksinä haastateltavia pyydettiin kuvailemaan 

yrityksen toiminta ja toimiala lyhyesti sekä kysyttiin yrityksen ikä ja koko. 

Haastattelukysymykset olivat luonteeltaan avoimia kysymyksiä, eli haastateltava vastasi 
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niihin omin sanoin. Ensimmäisenä osa-alueena käsiteltiin laskuria potentiaalisena 

yhteistyökumppanina ja tähän liittyen esimerkiksi mainoksen tai muun näkyvyyden 

ostamista. Toisena haastateltavilta kysyttiin, onko laskurilla tuotettu tieto kiinnostavaa ja 

tarpeellista kohdeyrityksen kannalta. Näihin teemoihin liittyen haastatteluissa keskusteltiin 

myös materiaalijalanjälkilaskuriin mahdollisesti liittyvistä kehitystarpeista. Lisäksi yrityksiä 

pyydettiin arvioimaan vähimmäisvastaajamäärä, joilla näkyvyyden ostaminen tai laskurilla 

tuotettu tieto voisi hyödyttää kohdeyritystä siinä määrin, että se olisi kiinnostunut 

maksamaan niistä. Kolmantena käsiteltiin materiaalijalanjäljen pienentämiseen tähtäävää 

kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua, jollaista laskurin omistava taho voisi tarjota 

yrityksille. Haastateltavilta kysyttiin, voisiko tällainen palvelu olla kiinnostava heidän 

yritykselleen. Yrityksiin kohdistettujen haastattelujen kysymysrunko on esitetty liitteessä II.  

 

5.2 Kuntien haastattelut 

 

Diplomityön aikana haastateltiin kaikkien FISU-kuntien edustajia tammikuussa 2017. FISU, 

Finnish Sustainable Communities, on kahdeksan suomalaisen kunnan verkosto, jonka 

jäsenet tavoittelevat hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 

2050 mennessä. FISU-kuntia ovat Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku 

ja Vaasa. FISU-verkostoa koordinoivat Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Motiva ja 

verkoston yhteistyökumppaneita ovat Sitra, Kuntaliitto, Tekes, ympäristöministeriö, työ- ja 

elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. 

(FISU 2016.) 

 

Tonni Lähti -haastetta ja materiaalijalanjälkilaskuria on lyhyesti esitelty muille FISU-

kunnille Lahden kaupungin toimesta, joten haastateltavilla kunnilla voitiin olettaa olevan 

hieman pohjatietoa aiheesta jo etukäteen. FISU-kunnat valittiin haastateltavaksi joukoksi 

osittain tämän takia, mutta toisaalta myös siksi, että tällaisilla edelläkävijöiksi 

profiloituneilla kunnilla on erinomainen mahdollisuus toimia esimerkkinä muille kunnille ja 

ottaa käyttöön uusia palveluita. Haastateltavien henkilöiden yhteystiedot kerättiin FISU-

verkoston www-sivuilta (FISU 2017). 
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Kuntien haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten kunnat suhtautuvat 

materiaalijalanjälkilaskuriin ja kuinka kiinnostava se on kuntien kannalta. Haastatteluiden 

aineistoa voidaan käyttää pohjatietona arvioitaessa sitä, voisivatko kunnat tulevaisuudessa 

olla yksi laskurin yhteistyötaho. Haastattelukysymykset olivat luonteeltaan avoimia 

kysymyksiä, eli haastateltava sai vastata niihin omin sanoin. Haastatteluissa käsiteltiin 

kolmea laskuriin liittyvää osa-aluetta. Ensimmäisenä kysyttiin, voisiko 

materiaalijalanjälkilaskuri olla potentiaalinen yhteistyötaho kyseiselle kunnalle. Tähän 

liittyen keskusteltiin myös hieman tarkemmin erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. 

Toisena haastateltavien kanssa keskusteltiin laskurilla tuotetusta tiedosta ja siitä, onko tieto 

kunnan kannalta niin kiinnostavaa tai hyödyllistä, että kunta voisi olla valmis maksamaan 

siitä. Viimeisenä esiteltiin materiaalijalanjäljen vähentämiseen tähtäävää palvelua ja 

keskusteltiin siitä, voisiko kunta olla kiinnostunut osallistumaan tällaiseen pilot-kokeiluun 

ja mahdollisesti myös rahoittamaan sitä. Kuntahaastattelujen kysymysrunko on nähtävillä 

liitteessä III.  

 

5.3 Kotitalouksien haastattelut 

 

Tässä diplomityössä haastateltiin 18 lahtelaista kotitaloutta tammi-helmikuussa 2017. 

Tutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien yhteystietojen hankinnan toteutti lahtelainen 

insinööritoimisto Gradientti henkilökohtaisilla yhteydenotoilla Facebookissa. 

Yksityishenkilöt kuuluivat erilaisiin Lahden kaupunkiin liittyviin Facebook-ryhmiin. 

Kotitalouksien haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa kotitalouksien kiinnostus 

materiaalijalanjälkilaskuria ja siihen liittyviä palveluita kohtaan. 

 

Kotitalouksille lähetettiin haastattelun kysymysrunko tutustuttavaksi ennen haastattelua ja 

kysymykset käytiin läpi puhelinhaastattelussa. Taustatietoina haastateltavilta kysyttiin 

haastateltavan ikä, kotitalouden koko sekä asumismuoto. Lähes kaikki 

haastattelukysymykset olivat luonteeltaan avoimia kysymyksiä eli haastateltava sai vastata 

omin sanoin. Kysymyksissä 2 ja 3 oli annettu valmiita vastausvaihtoehtoja. Ensimmäisenä 

haastattelukysymyksenä kysyttiin, olisiko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen ympärille 

rakentuva verkkosivusto kohdekotitaloudelle hyvä työkalu ympäristöasioiden 

huomioimisen tueksi. Tähän liittyen seuraavana kysyttiin, millaisia ominaisuuksia laskurin 



42 

 

 

verkkosivustolla pitäisi olla, jotta se helpottaisi materiaalijalanjäljen vähentämistä parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kysymykseen oli annettu valmiiksi useita vastausvaihtoehtoja ja 

lisäksi oli mahdollista ehdottaa muita ominaisuuksia.  

 

Tämän jälkeen keskusteltiin erilaisista tuotteista ja palveluista, joilla materiaalijalanjälkeä 

voi vähentää. Kysymyksessä kolme haastateltavilta kysyttiin, mistä tuotteista ja palveluista 

he ovat kiinnostuneita ravitsemukseen, liikkumiseen sekä asumiseen, energiaan ja 

kotitaloustavaroihin liittyen. Myös tähän kysymykseen oli annettu valmiita 

vastausvaihtoehtoja ja halutessaan oli mahdollista antaa myös muita vastauksia. 

Kysymyksessä neljä haastateltavilta kysyttiin, voisiko tuotteen ohessa oleva informaatio 

kyseisen tuotteen vaikutuksesta materiaalijalanjälkeen tai ympäristöön yleisemmin vaikuttaa 

ostopäätökseen. 

 

Kolme viimeistä kysymystä käsittelivät jälleen materiaalijalanjälkilaskuria. Kysymys viisi 

liittyi mahdolliseen yhteistyökumppaneiden eli esimerkiksi yritysten esittelyyn laskurin 

sivuilla ja haastateltavilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he tutustuisivat erilaisiin 

tuotteisiin ja palveluihin laskurin sivuston kautta. Lisäksi kysymysrungon ulkopuolelta 

kysyttiin, voisivatko yritysten mainokset vaikuttaa laskurin käyttöön jollain tavalla. 

Kysymyksessä kuusi haastateltavilta kysyttiin, muuttuisiko heidän laskurin käyttönsä 

jollakin tavalla, mikäli yritykset tai muut tahot voisivat ostaa laskurilla tuotettua tietoa eli 

käytännössä kuluttajien antamia vastauksia.  

 

Viimeisenä haastateltaville esiteltiin ”personal trainer”-tyylinen materiaalijalanjäljen 

vähentämisen palvelu, jossa asiantuntija yhdessä kohdekotitalouden kanssa käy läpi 

materiaalijalanjäljen nykytilanteen ja laatii materiaalijalanjäljen vähentämisen 

suunnitelman. Kotitalouden tarpeista ja kiinnostuksesta riippuen palveluun voisi kuulua 

myös tilanteen seurantaa ja opastusta. Haastateltavilta kysyttiin, voisiko heidän 

kotitaloutensa olla kiinnostunut tällaisesta palvelusta ja sen ostamisesta. Kotitalouksien 

haastattelujen kysymysrunko on esitetty liitteessä IV. 
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6 HAASTATTELUJEN TULOKSET 

 

Seuraavaksi esitellään työn aikana toteutettujen haastattelujen keskeiset tulokset. Tulokset 

on kuvattu pääasiassa sanallisesti, mutta joitakin vastauksia on havainnollistettu myös 

kuvaajien avulla. Lisäksi on lyhyesti arvioitu tulosten merkitystä materiaalijalanjälkilaskurin 

kaupallistamisen kannalta. 

 

6.1 Yritysten haastattelujen tulokset 

 

Ensimmäisenä osa-alueena haastatteluissa keskusteltiin materiaalijalanjälkilaskurista 

potentiaalisena yhteistyökumppanina ja näkyvyyden ostamisesta laskurin sivuilta. 

Yrityksiltä kysyttiin, olisiko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen ympärille rakennettu 

verkkosivusto potentiaalinen yhteistyötaho kyseiselle yritykselle. Kaikki haastateltavat yhtä 

lukuun ottamatta suhtautuivat lähtökohtaisesti kiinnostuneesti yhteistyömahdollisuuteen. 

Noin puolet haastateltavista asettivat joitakin ehtoja mahdolliselle yhteistyölle. Laskurin 

olisi esimerkiksi oltava yleinen koko toimialalle, jolla haastateltu yritys toimii sekä yleisellä 

tasolla kiinnostava ja kysytty. 

 

Yhteistyömahdollisuuksiin liittyen haastateltavilta kysyttiin yrityksen kiinnostusta ostaa 

näkyvyyttä laskurin verkkosivuilta. Suurin osa piti näkyvyyden ostamista mahdollisena 

laskurin kaltaisesta palvelusta. Vain yksi yritys vastasi tähän kieltävästi. Haastateltavat 

pitivät yleisesti ottaen kohdennetumman näkyvyyden ostamista kiinnostavampana 

vaihtoehtona kuin perinteistä bannerityyppistä mainostamista sivustolla. Laskuri voisi 

esimerkiksi antaa käyttäjälle ehdotuksia materiaalijalanjälkeä vähentävistä tuotteista ja 

palveluista hänen vastauksiinsa perustuen. Muutamissa haastatteluissa jäätiin pohtimaan 

sitä, voivatko mainokset tai yritysten esittelyt vähentää laskurin luotettavuutta ja 

riippumattomuutta käyttäjän silmissä.  

 

Näkyvyyden ostaminen edellyttäisi haastattelujen perusteella aktiivista ja riittävän runsasta 

käyttäjäkuntaa sekä erityisesti materiaalijalanjälkiasioiden nousemista ylipäätään 

suuremman yleisön kiinnostuksen kohteeksi ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. 

Haastattelujen perusteella näkyvyyden ostamisen kiinnostavuuteen vaikuttaa luonnollisesti 
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näkyvyyden hinta. Useissa haastatteluissa korostettiin myös sitä, että laskurin tulisi olla 

riittävän yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen, jotta sen täyttäminen ei vie liikaa aikaa. 

Haastateltavat pitivät tärkeänä, että laskuri tuottaa luotettavaa tietoa. Muutama 

haastatelluista yrityksistä voisi olla valmis ostamaan näkyvyyttä ja lähtemään yhteistyöhön 

jo hyvin aikaisessa vaiheessa.  

 

Toisena osa-alueena haastatteluissa keskusteltiin laskurilla tuotetusta datasta eli käyttäjien 

antamista vastauksista sekä materiaalijalanjälkiluvuista. Suurin osa piti laskurilla tuotettua 

dataa jossain määrin kiinnostavana oman yrityksensä kannalta. Toisaalta useimmat 

haastateltavat eivät pitäneet nykyistä dataa niin hyödyllisenä, että voisivat ajatella ostavansa 

sitä. Muutama yritys arvioi, että sillä voisi olla käyttöä laskurin nykyisin tuottamalle tiedolle. 

Haastatelluista yrityksistä yli puolet voisivat olla kiinnostuneita ostamaan dataa, mikäli 

laskurissa kysyttäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin kuluttajakäyttäytymisestä ja 

ostotottumuksista erityisesti oman yrityksen tuotteisiin ja toimialaan liittyen. Yritysten 

kannalta kiinnostavia asioita olisivat kuluttajien asenneilmasto ja motiivit tehdä valintoja 

sekä se, kuinka valmiita kuluttajat ovat muuttamaan omia tottumuksiaan. 

 

Haastatteluissa kolmantena osa-alueena keskusteltiin materiaalijalanjäljen vähentämiseen 

liittyvästä palvelusta, jolla yritykset voisivat vähentää toimintansa materiaalijalanjälkeä. 

Palveluun voisi kuulua muun muassa yrityksen nykytoiminnan materiaalijalanjäljen laskenta 

ja materiaalijalanjäljen vähentämiseen tähtäävän suunnitelman laatiminen yhteistyössä 

yrityksen kanssa. Noin kaksi kolmasosaa haastatelluista yrityksistä oli alustavasti 

kiinnostunut tällaisesta palvelusta. Pääasiassa sen tyyppiset yritykset, joiden toiminta ei 

sisällä varsinaista valmistusta tai tuotantoa, eivät pitäneet tällaista palvelua kiinnostavana. 

Näissä tapauksissa yritysten toiminta on usein pienimuotoista ja tapahtuu kokonaan tai 

lähestulkoon kokonaan tietokoneilla ulkopuolisilta tahoilta vuokratuissa toimistotiloissa, 

jolloin materiaalijalanjäljen vähentämiselle ei nähty suurta potentiaalia. Joissakin 

tapauksissa yritykset olivat jo tehneet ympäristöystävällisiä valintoja toiminnassaan. 

Materiaalijalanjäljen vähentämispalveluista kiinnostuneet yritykset mainitsivat tällaisen 

ulkopuolisen asiantuntijan tekemän tarkastelun hyvinä puolina viestinnällisen- ja 

markkinointipotentiaalin sekä mahdollisuuden saada jokin sertifikaatti. Toisaalta 

haastatteluissa mainittiin myös se, että palvelun tulosten pitää olla konkreettisia eikä 

pelkästään hieno paperi. 
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Haastatteluissa nousi esiin myös mahdollisuus viestiä omille asiakkailleen 

materiaalijalanjälkeen tai laajemmin ympäristöasioihin liittyen. Tulevaisuudessa 

ympäristöasiat ovat entistä tärkeämpiä yhä useammille kuluttajille ja yritykset tarvitsevat 

tietoa omien tuotteidensa ja palveluidensa ympäristövaikutuksista. Muutama yritys olisi 

kiinnostunut yhdistämään tietoa materiaalijalanjälkivaikutuksista omien tuotteidensa tai 

palveluidensa oheen. Tällöin asiakkaat saisivat tietoa siitä, miten omilla valinnoilla voi 

vaikuttaa materiaalijalanjälkeen. Tämä tieto voisi olla esillä esimerkiksi yritysten omassa 

verkkokaupassa tuotteiden yhteydessä.  

 

Laskurin kaupallistamisen kannalta haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että 

materiaalijalanjälkeä vähentäviä tuotteita ja palveluita tarjoavista yrityksistä löytyy 

laskurista kiinnostuneita toimijoita. Yritykset voisivat olla yksi laskurin potentiaalinen 

asiakasryhmä, jolle laskuri voi tuottaa lisäarvoa uusien asiakkaiden tai kuluttajatiedon 

muodossa. Potentiaalisia asiakkaita voisi ohjata yrityksen tuotteiden ja palveluiden 

yhteyteen myymällä kohdennettua näkyvyyttä laskurin sivuilta. Kuluttajatietoa yritykset 

voisivat saada ostamalla laskurilla tuotettua tietoa. Toinen mahdollisuus on tarjota yrityksille 

materiaalijalanjäljen vähentämisen palvelua. Yritys voi tällöin vakuuttavalla tavalla ottaa 

omassa markkinoinnissaan esille, että se on panostanut resurssiviisauteen. Potentiaalisimmat 

tulovirrat liittyvät näkyvyyden ostoon laskurin sivuilta sekä materiaalijalanjäljen 

vähentämiseen liittyvään palveluun. Osa yrityksistä voi olla kiinnostunut ostamaan laskurilla 

tuotettua tietoa erityisesti siinä tapauksessa, että kysymykset on räätälöity tarkemmin 

kyseisen yrityksen tarpeisiin sopiviksi. 

 

6.2 Kuntien haastattelujen tulokset 

 

Kuntahaastatteluja toteutettiin yhteensä kahdeksan eli työn aikana haastateltiin kaikkia 

FISU-kuntia. Käytännössä Lahden kaupungin osalta positiivinen suhtautuminen 

materiaalijalanjälkilaskuriin oli jo tiedossa, koska Lahti on ollut vahvasti mukana laskurin 

kehitystyössä. Lahden kaupungin vastaukset on käsitelty osana kokonaisuutta. 

 

Ensimmäisenä haastateltavilta kysyttiin, voisiko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen ympärille 

rakennettu verkkosivusto olla potentiaalinen yhteistyökumppani kohdekunnalle. Kaikki 
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kunnat yhtä lukuun ottamatta pitivät laskuria mahdollisena yhteistyökumppanina. FISU-

kunnat tavoittelevat resurssiviisautta ja vastaajat arvioivat, että laskuri voisi olla yksi keino 

edistää tavoitteiden saavuttamista. Kysymykseen 1 liittyen haastateltavien kanssa 

keskusteltiin siitä, millaisesta yhteistyöstä kohdekunta voisi olla kiinnostunut. Vastauksissa 

nousi esiin erityisesti kuntalaisten aktivoiminen ja tietoisuuden lisääntyminen materiaali- ja 

resurssiasioista. Lisäksi useampi haastateltava mainitsi kuntaorganisaation henkilöstön 

yhtenä mahdollisena laskurin käyttäjäryhmänä. Yhteistyöhön liittyen muutamissa 

haastatteluissa keskusteltiin myös laskurin kehitystarpeista, joita olivat esimerkiksi Tonni 

Lähti -sivuston selkiyttäminen ja kyselyn vaihtoehtojen tarkentaminen. 

 

Toisena haastattelussa kysyttiin laskurilla tuotetun tiedon kiinnostavuudesta ja 

tarpeellisuudesta kohdekunnan kannalta. Kaikki kunnat pitivät tietoa vähintään osittain tai 

mahdollisesti kiinnostavana ja suurin osa erittäin kiinnostavana. Tähän liittyen 

haastateltavilta kysyttiin, voisivatko kunnat olla halukkaita ostamaan laskurilla tuotettua 

tietoa. Kaikki kunnat pitivät tätä jossain määrin mahdollisena, mutta useissa haastatteluissa 

todettiin sen riippuvan pitkälti hinnasta. Lisäksi muutamissa haastatteluissa pohdittiin sitä, 

onko kuntaorganisaatiolle tiedosta kuitenkaan merkityksellistä hyötyä tai voiko 

kuntaorganisaatio todella vaikuttaa niihin asioihin, jotka tiedon perusteella saattaisivat vaatia 

toimenpiteitä. Tärkeimpänä tiedon ostamisen kannalta mainittiin useimmiten se, että tiedon 

tulisi olla riittävän kattavaa esimerkiksi joltakin postinumeroalueelta, jotta sen perusteella 

voidaan tehdä luotettavia oletuksia ja johtopäätöksiä.  

 

Viimeisenä haastateltavien kanssa keskusteltiin pilot-kokeilusta, jossa materiaalijalanjäljen 

asiantuntija kävisi yhdessä muutaman kohdekunnan alueella asuvan kotitalouden kanssa läpi 

materiaalijalanjäljen vähentämiseen liittyviä asioita, laatisi suunnitelman ja toteuttaisi 

seurantaa. Kaikki kunnat suhtautuivat positiivisesti materiaalijalanjäljen vähentämisen 

pilotointiin. Haastateltavat eivät kuitenkaan suoraan osanneet täysin varmasti arvioida, 

kuinka todennäköisesti kohdekunta olisi valmis rahoittamaan tällaista kokeilua. 

Lähtökohtaisesti kokeiluun suhtauduttiin kiinnostuneesti ja useampi haastateltava nosti esiin 

FISU-kuntien yhteistyömahdollisuuden esimerkiksi hankkeen muodossa.  

 

Laskurin kaupallistamisen kannalta kunnat voisivat olla yksi mahdollinen asiakasryhmä 

laskurille. Kunnat pitivät laskurilla tuotettua tietoa kiinnostavana, mutta sen ostamiselle 
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asetettiin joitakin ehtoja. Tiedon ostaminen voisi olla mahdollista, mikäli laskuriin vastaa 

riittävän moni kunnan asukas ja tiedon hinta on kohtuullinen. Lisäksi useampi FISU-kunta 

voisi olla kiinnostunut toteuttamaan laskuriin ja mahdollisesti myös 

materiaalijalanjälkiasioihin yleisemmin liittyvää hanketta yhdessä muiden FISU-kuntien 

kanssa. 

 

6.3 Kotitalouksien haastattelujen tulokset 

 

Diplomityön aikana haastateltiin yhteensä 18 lahtelaista kotitaloutta. Haastateltavista 11 oli 

naisia ja 7 miehiä. Taustatietoina kysyttiin vastaajien ikä sekä kotitalouksien koko ja 

asumismuoto. Taustatiedot on esitetty seuraavassa taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Kotitaloushaastattelujen taustatiedot 

Haastateltavan ikä Haastateltavia, kpl 

20-29 1 

30-39 3 

40-49 8 

50-59 5 

60-69 1 

Kotitalouden koko Haastateltavia, kpl 

Kaksi aikuista, ei lapsia 4 

Yksi aikuinen, lapsi tai lapsia 2 

Kaksi aikuista, lapsi tai lapsia 12 

Kotitalouden asumismuoto Haastateltavia, kpl 

Omakotitalo 8 

Paritalo 1 

Rivitalo 5 

Kerrostalo 4 

 

Suurin osa haastateltavista oli iältään 40–49 vuotiaita ja nuorimpaan sekä vanhimpaan 

ikäryhmään kuului vain yksi vastaaja. Yhtään alle 20-vuotiasta tai yli 70-vuotiasta ei 
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haastateltu. Yleisin kotitalouden koko muodostui kahdesta aikuisesta ja yhdestä tai 

useammasta lapsesta. Yhtään yksin asuvaa lapsetonta henkilöä ei haastateltu. Kaikki 

yleisimmät asumismuodot eli omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostaloasuminen olivat edustettuina 

haastatteluissa.  

 

Ensimmäisenä haastattelukysymyksenä kysyttiin, onko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen 

ympärille rakennettu verkkosivusto hyvä työkalu ympäristöasioiden huomioimisen tueksi 

vastaajan kotitalouden kannalta. Vastaajien suhtautuminen laskuriin oli yleisesti ottaen 

myönteinen. Muutama vastaaja piti laskuria jo nykyisessä muodossaan hyvänä. Suurin osa 

vastaajista suhtautui laskuriin hyvin positiivisesti ja monet esittivät parannusehdotuksia. 

Yksikään vastaaja ei suhtautunut ehdottoman kielteisesti laskuriin, vaikka myös kritiikkiä 

esitettiin. Eniten laskurilta toivottiin helppokäyttöisyyttä ja erityisesti sitä, että se olisi nopea 

täyttää. Muutama vastaaja käyttäisi laskuria mobiiliversiona tai -sovelluksena mieluummin 

ja todennäköisemmin, kuin verkkosivustona. Lisäksi ehdotettiin, että laskuri voisi linkittyä 

joihinkin muihin järjestelmiin, jotta osa tiedoista voisi tulla sinne automaattisesti. 

 

Toinen kysymys käsitteli laskurin kehittämistä. Haastateltavilta kysyttiin, mitä 

ominaisuuksia he pitäisivät tärkeinä, jotta se helpottaisi materiaalijalanjäljen vähentämistä. 

Kysymykseen oli annettu valmiiksi yhdeksän vaihtoehtoa ja vastaajan oli mahdollista valita 

useampi vaihtoehto. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka monta kertaa kukin vaihtoehto valittiin 

suosituimmasta vähiten suosittuun. 
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Kuva 3. Materiaalijalanjälkilaskurin ominaisuudet 

 

Kuvasta 3 nähdään, että haastateltavat valitsivat kaikkein useimmin vaihtoehdon ”oma 

sovellus älypuhelimeen”. Tähän vaihtoehtoon liittyen vastaajilta kysyttiin, näkisivätkö he 

lisäarvoa sovelluksen pelillisyydestä ja suurin osa suhtautui pelillisyyteen hyvin 

positiivisesti. Muutama vastaaja ei pitänyt pelillisyyttä tärkeänä omalla kohdallaan, mutta 

myös nämä vastaajat pitivät sitä hyvänä ominaisuutena esimerkiksi opetuskäyttöön ja 

nuorison kannalta. Myös laskurin mobiiliversio sai runsaasti mainintoja. 

 

Toiseksi eniten mainintoja saivat vastausvaihtoehdot ”laaja tietokanta materiaalijalanjäljen 

vähentämiseen tähtäävistä käytännön teoista” sekä ”esimerkkejä tuotteista ja palveluista, 

joilla materiaalijalanjälkeä voi vähentää”. Lähes yhtä usein mainittiin 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Sosiaalinen verkkosivusto tai foorumi, jossa

käyttäjät voisivat jakaa kokemuksiaan

Saavutus- tai palkintojärjestelmä, jolla käyttäjä

voisi seurata omaa edistymistään

Sujuvat linkitykset sosiaalisen median kanaviin

Mahdollisuus laatia materiaalijalanjäljen

vähentämisen suunnitelma

Mobiiliversio

Rekisteröitymismahdollisuus ja oman

materiaalijalanjäljen seuranta ja vertailu

Laaja tietokanta materiaalijalanjäljen

vähentämiseen tähtäävistä käytännön teoista

Esimerkkejä tuotteista ja palveluista, joilla

materiaalijalanjälkeä voi vähentää

Oma sovellus älypuhelimeen

kpl

Materiaalijalanjälkilaskurin ominaisuudet
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”rekisteröitymismahdollisuus ja oman materiaalijalanjäljen seuranta ja vertailu”. Vastaajat 

mainitsivat esimerkiksi, että olisi mielenkiintoista vertailla erilaisten tekojen vaikutuksia 

materiaalijalanjälkeen ja miten teot suhtautuvat toisiinsa. Yli puolet vastaajista piti myös 

mahdollisuutta materiaalijalanjäljen vähentämisen suunnitelman laatimiselle hyvänä 

ominaisuutena. 

 

Hieman alle puolet vastaajista piti sosiaalista verkkosivustoa tai foorumia, saavutus- tai 

palkintojärjestelmää ja linkityksiä sosiaalisen median kanaviin oman kotitalouden kannalta 

tärkeinä ominaisuuksina. Kuitenkin useampi vastaaja piti esimerkiksi linkityksiä 

sosiaaliseen mediaan nykypäivän vaatimuksena. Vastaajat, jotka eivät valinneet näitä 

vaihtoehtoja arvioivat esimerkiksi, ettei heillä olisi aikaa tai kiinnostusta käyttää näitä 

ominaisuuksia. Saavutus- tai palkintojärjestelmän valinneista vastaajista useampi arvioi, että 

tällainen ominaisuus voisi lisätä heidän motivaatiotaan käyttää laskuria. 

 

Kysymyksessä kolme käsiteltiin erilaisia tuotteita ja palveluita, joilla materiaalijalanjälkeä 

voi vähentää. Kysymyksellä pyrittiin löytämään vastaus tutkimuskysymykseen, jolla 

haluttiin selvittää, mitkä materiaalijalanjälkeä vähentävät tuotteet ovat kuluttajista kaikkein 

kiinnostavimpia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan, mistä tuotteista ja palveluista he 

ovat kiinnostuneita ravitsemukseen, liikkumiseen sekä asumiseen, energiaan ja 

kotitaloustavaroihin liittyen. Kysymykseen annettiin valmiit vastausvaihtoehdot ja vastaaja 

sai valita useamman vaihtoehdon. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus lisätä omia 

ehdotuksiaan. Vastausten jakautuminen on esitetty seuraavassa kuvassa 4.  
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Kuva 4. Ravitsemukseen, liikkumiseen sekä asumiseen, kotitaloustavaroihin ja energiaan liittyvistä tuotteista 

ja palveluista kiinnostuneet 

 

0 4 8 12 16

Tavaroiden yhteiskäyttö- ja lainaamispalvelut

Älykkäät kodinkoneet ja laitteet

Älykäs lämmitysjärjestelmän säätö

Uusiutuvan energian tuottaminen omilla laitteilla

Uusiutuvan energian ostaminen

Hybridiautot

Täyssähköautot

Auton yhteiskäyttöpalvelu

Kaupunkipyörät

Sähköpolkupyörät

Kimppakyytisovellukset

Kutsupohjainen liikennepalvelu

Kuukausimaksullinen liikkumispalvelu

Ruokakassipalvelu

Lähiruoka

Kaupunkiviljely

Maitotuotteita korvaavat ruokatuotteet

Lihatuotteita korvaavat ruokatuotteet

■ Ravitsemus

■ Liikkuminen

■ Asuminen, kotitaloustavarat ja energia
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Lähiruokaa pidettiin kaikkein kiinnostavimpana ja sen valitsivat kahta lukuun ottamatta 

kaikki haastateltavat. Toiseksi kiinnostavimpina koettiin lihatuotteita korvaavat 

ruokatuotteet, uusiutuvan energian ostaminen tai tuottaminen sekä tavaroiden yhteiskäyttö- 

ja lainaamispalvelut, jotka kaikki valittiin 13 kertaa. Kaikkein vähiten kiinnostavana 

pidettiin kaikki liikkumismuodot kattavaa kuukausimaksullista palvelua sekä auton 

yhteiskäyttöpalvelua, jotka valitsi alle kolmasosa vastaajista. 

 

Huomionarvioista on se, että vähintään puolet vastaajista piti kaikkia ravitsemukseen sekä 

asumiseen, kotitaloustavaroihin ja energiaan liittyviä tuotteita ja palveluita kiinnostavina. 

Liikkumiseen liittyen yli puolet vastaajista mainitsi ainoastaan täyssähkö- ja hybridiautot, 

kun muita liikkumisen tuotteita ja palveluita pidettiin selvästi vähemmän kiinnostavina. 

Näistä esimerkiksi auton yhteiskäytön tai kimppakyytisovellusten arvioitiin soveltuvan 

huonosti omaan elämäntilanteeseen ja niiden käytännön toimivuutta epäiltiin. Vastaajista 78 

% kotitaloudessa oli vähintään yksi lapsi, mikä saattaa osaltaan selittää vähäisempää 

kiinnostusta liikkumisen palveluita kohtaan. Oman liikkumisen lisäksi tällaisissa 

kotitalouksissa on järjestettävä myös lasten kuljetus esimerkiksi päivähoitoon, kouluun tai 

harrastuksiin, jolloin oman auton käyttö voidaan kokea helpoimmaksi vaihtoehdoksi. 

Lisäksi lähes puolet vastaajista asui omakotitalossa, jotka sijaitsevat muita talotyyppejä 

todennäköisemmin kauempana keskustasta ja palveluiden läheisyydestä.  

 

Ravitsemukseen ja asumiseen liittyen annettiin myös valmiiden vastausvaihtoehtojen 

ulkopuolisia vastauksia. Ravitsemukseen liittyen ehdotettiin, että olisi mielenkiintoista tietää 

suoraan kaupassa ostamistaan tuotteista, mikä niiden materiaalijalanjälki tai muu 

ympäristövaikutus on. Asumiseen liittyen ehdotettiin veden- ja sähkönkulutuksen 

yhdistämistä ja helpompaa seurantaa reaaliajassa. 

 

Kysymys neljä käsitteli tilannetta, jossa tuotteiden ja palveluiden yhteydessä olisi tarjolla 

tietoa vaikutuksesta materiaalijalanjälkeen. Haastateltavilta kysyttiin, kuinka 

todennäköisesti he ottaisivat tällaisen tiedon huomioon omassa ostopäätöksessään. Lähes 

kaikki vastaajat arvioivat, että he ottaisivat tiedon huomioon ainakin melko todennäköisesti. 

Osa vastaajista mainitsi jo nyt huomioivansa esimerkiksi kotimaisuuden tai luomutuotannon 

yhtenä valintakriteerinä. Muutama olisi valmis myös maksamaan näistä tuotteista hieman 

enemmän. Toisaalta muutama vastaaja kertoi, että voisivat jo nyt ottaa monissa asioissa 
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huomioida esimerkiksi ympäristövaikutukset, mutta eivät kuitenkaan läheskään aina tee 

ostopäätöstä sen mukaan. Vastauksissa korostui myös se, että tiedon tulisi olla läpinäkyvää 

ja luotettavaa, eikä pelkkä markkinointikikka. Lisäksi mahdollisen symbolin tulisi olla 

selkeä ja helposti ymmärrettävissä. 

 

Materiaalijalanjälkilaskurin sivuilla voisi tulevaisuudessa olla esitelty yrityksiä, joiden 

tuotteilla tai palveluilla materiaalijalanjälkeä voi vähentää. Kysymyksessä viisi 

haastateltavia pyydettiin arvioimaan, kuinka todennäköisesti he voisivat tutustua näihin 

yrityksiin laskurin kautta. Suurin osa arvioi tutustuvansa yrityksiin vähintään melko 

todennäköisesti. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että sivustolla olisi keskitetysti tietoa, eikä sitä 

tarvitsisi lähteä etsimään monista paikoista. Lisäksi moni vastaaja arvioi tutustuvansa 

yrityksiin omasta mielenkiinnosta, koska he haluaisivat tietää, miten jokin yritys toteuttaa 

ympäristöasioita paremmin. Toisaalta osa piti epätodennäköisenä, että etsisivät laskurin 

sivujen kautta tietoa tuotteista juuri siinä hetkessä, kun on tarve tehdä jokin hankinta. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, vaikuttaisivatko yritysten esittelyt jollakin tavalla laskurin 

käyttöön heidän tapauksessaan. Suurin osa haastateltavista arvioi, että sillä voisi olla jopa 

positiivinen vaikutus ja se voisi lisätä laskurin kiinnostavuutta. Hyvinä puolina pidettiin 

esimerkiksi sitä, että lisätieto auttaisi konkreettisesti vähentämään materiaalijalanjälkeä. 

Noin kolmannes vastaajista arvioi, että mainosyhteistyöllä ei olisi vaikutusta laskurin 

käyttöön ja kukaan ei pitänyt sitä kielteisenä. Esittelyjen tulisi haastattelujen perusteella olla 

fiksusti tehty ja sivustolla tulisi selkeästi tuoda esiin se, että sivuston olemassaolon 

mahdollistaa yhteistyö esiteltyjen yritysten kanssa. 

 

Kysymyksessä kuusi haastateltavilta kysyttiin, vaikuttaisiko heidän laskurin käyttöön, 

mikäli esimerkiksi yritykset voisivat ostaa laskurilla tuotettua tietoa. Lähes kaikki vastaajat 

arvioivat, ettei sillä olisi mitään vaikutusta heidän kohdallaan ja monet pitivät positiivisena, 

että tietoa käytettäisiin hyödyksi. Tärkeintä tiedon luovuttamisessa olisi yksityisyyden 

suojan säilyttäminen niin, ettei yksittäisiä vastauksia voisi erottaa eikä yhteystietoja 

luovutettaisi. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa, voisiko tiedon myyminen vaikuttaa 

vastauksiin tai vähentää laskurin käyttöä heidän tapauksessaan.  
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Viimeisenä haastateltavien kanssa keskusteltiin ”personal trainer”-tyylisestä palvelusta, 

jossa asiantuntija yhdessä kotitalouden kanssa kävisi materiaalijalanjälkiasioita läpi. Puolet 

vastaajista suhtautui palveluun positiivisesti ja kiinnostuneesti, mutta vain osa olisi valmis 

maksamaan palvelusta. Luonnollisesti palvelun ostaminen riippuisi hinnasta ja siitä, mitä se 

sisältää. Puolet vastaajista ei ollut kiinnostunut tällaisesta palvelusta, koska he etsivät itse 

tietoa asioista sen verran kuin kokevat tarpeelliseksi. Haastateltavilta kysyttiin myös, voisiko 

tällainen ratkaisu olla kiinnostava automatisoituna osana laskurin verkkopalvelua. Kaikki 

vastaajat pitivät tätä ainakin jossain määrin kiinnostavana ja moni mainitsi, että tällainen 

itsenäinen suunnittelu voisi olla parempi ratkaisu kuin asiantuntijapalvelu. 

 

Laskurin kaupallistamisen kannalta kotitalouksien haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, 

että laskuri on käyttökelpoinen työkalu ja kotitalouksilla on halukkuutta saada tietoa oman 

toiminnan ympäristövaikutuksista. Haastateltavilta kysyttiin suoraan laskurin 

kehittämistarpeista ja kehitysehdotuksia annettiin myös muiden kysymysten ja keskustelun 

lomassa. Merkittävimpiä huomioita olivat toive laskurin helppokäyttöisyydestä ja tähän 

liittyen esimerkiksi oma älypuhelinsovellus tai vähintään mobiiliversio. 

 

6.4 Tulosten luotettavuus 

 

On huomioitava, että haastattelutilanne saattaa vaikuttaa haastateltaviin siten, että he 

vastaavat kysymyksiin eri tavalla kuin esimerkiksi täysin anonyymissä kyselyssä, jossa edes 

tutkija ei tietäisi, ketkä ovat vastanneet kysymyksiin. Lisäksi ympäristöön ja 

vastuullisuuteen liittyvissä asioissa niin yritykset, kunnat kuin yksityishenkilöt haluavat 

todennäköisesti antaa itsestään mahdollisimman positiivisen kuvan, jolloin vastauksia 

saatetaan kaunistella. Tässä työssä tätä pyrittiin minimoimaan sillä, että haastateltaville 

kerrottiin jo etukäteen, ettei yksittäisiä vastauksia voi työn perusteella mitenkään yhdistää 

tiettyyn vastaajaan. Lisäksi esimerkiksi yritysten nimiä tai kotitalouksia tarkasti yksilöiviä 

tietoja ei julkaista työssä. 

 

Haastattelujen perusteella ei tästä huolimatta voida olla täysin varmoja siitä, että eri tahojen 

todellinen toiminta loppujen lopuksi vastaisi haastattelujen perusteella oletettua. On 

esimerkiksi mahdotonta täysin varmuudella sanoa, että yritykset todellisessa tilanteessa 
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ostaisivat näkyvyyttä laskurin sivuilta. Tähän vaikuttaa myös se, että usein yrityksessä 

päätöksiä ei tee vain yksi henkilö. Haastateltava ei siis välttämättä voi puhua koko yrityksen 

puolesta. Kuntien osalta tilanne on vastaavantyyppinen, sillä kunnissa rahoituspäätökset 

tehdään useimmiten valtuustossa eli yksittäinen kunnan työntekijä voi vain arvioida 

tilannetta. Myös kotitalouksien osalta voi olla mahdollista, että vastaajat saattavat 

todellisuudessa toimia eri tavalla, kuin haastattelun perusteella voisi olettaa. Lähtöoletus on 

kuitenkin haastattelututkimusta tehtäessä se, että haastateltavat vastaavat kysymyksiin 

totuudenmukaisesti eikä tämän työn aikana tehtyjen haastattelujen luotettavuutta ole syytä 

epäillä tältä osin. 

 

7 MATERIAALIJALANJÄLKILASKURIN LIIKETOIMINTAMALLI 

 

Materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamiseksi laaditun liiketoimintamallin 

hahmottelemisessa on hyödynnetty BMC-mallia, joka koostuu yhdeksästä liiketoiminnan 

kannalta kriittisestä rakennuspalikasta ja niiden välisistä suhteista. Liiketoimintamallin 

laatimiseksi näiden osa-alueiden keskeiset sisällöt on tunnistettu. On tärkeää huomioida, että 

vaikka osa-alueet on tässä esitetty yksitellen, niiden välillä vallitsee riippuvuussuhteita ja 

vuorovaikutusta eivätkä ne käytännössä toimi toisistaan irrallisina. Täytetty BMC-malli on 

esitetty liitteessä V. 

 

Työn aikana toteutetuilla haastatteluilla kerättyä aineistoa on käytetty apuna 

liiketoimintamallin laatimisessa. Aineistoon pohjautuen on ollut mahdollista muodostaa 

käsitys siitä, millaisen arvolupauksen kukin taho voisi olla kiinnostunut lunastamaan. Näin 

on voitu tunnistaa liiketoimintamallin potentiaaliset asiakasryhmät ja kullekin ryhmälle 

annettavat arvolupaukset. Lisäksi on voitu arvioida sitä, mistä materiaalijalanjälkilaskuriin 

liittyvän liiketoiminnan tulovirrat voivat muodostua. 

 

Työssä oletetaan, että laskuria varten perustetaan uusi yritys, joka toteuttaa laskurin 

kaupallistamisen. Yritys voisi perustamisen jälkeen toimia työssä laaditun 

liiketoimintamallin mukaisesti. Yritys voisi tehdä yhteistyötä jo olemassa olevien laskurin 

sidosryhmien kanssa, jotka ovat olleet mukana nykyisen Tonni Lähti -laskurin 

kehittämisessä. Toiminta aloitettaisiin Suomessa, mutta mikäli kotimaan markkinoilla 
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saavutetaan vakaa asema ja kannattavuus, kansainvälinen toiminta ei ole poissuljettu 

tulevaisuudennäkymä. 

 

Seuraavissa luvuissa on ensimmäisenä esitetty laskurin kehittämistarpeet, jotka voisivat 

merkittävästi parantaa käyttökokemusta ja lisätä laskurin käyttöä. Käytännössä monet näistä 

toimenpiteistä ovat edellytys liiketoiminnalle, koska esimerkiksi yritykset olivat 

kiinnostuneita laskurista, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Kehittämistoimenpiteet sekä 

yrityksen perustamiseen ja muut toiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset muodostavat 

toiminnan alkuinvestoinnin. Tämän jälkeen luvuissa 7.2–7.8 esitetään laskurin BMC-mallin 

mukaiset liiketoimintamallin osa-alueet ideaalitilanteessa. Lopuksi on arvioitu 

liiketoiminnan kannattavuutta potentiaalisten tulojen ja kustannusten avulla. Luvussa 7.9 on 

esitetty alustava kannattavuuslaskelma, jonka perusteella laskurin kaupallistamisen 

kannattavuutta on voitu arvioida. 

 

7.1 Laskurin kehittämistarpeet 

 

Työn aikana toteutetuissa haastatteluissa kysyttiin useissa eri yhteyksissä laskurin 

kehittämistarpeista. Kehittämisideoita annettiin myös muun keskustelun lomassa tai 

haastattelun lopuksi. Kaikkien eri tahojen haastatteluissa korostui se, että laskurin tulisi olla 

mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Yksi tärkeä kehittämiskohde olisikin 

laskurin yksinkertaistaminen. Toisaalta haastatteluissa nousi esiin sopivan vaihtoehdon 

puuttuminen muutamissa kysymyksissä ja näiltä osin laskuria voisi olla tarpeen tarkentaa. 

Yksi mahdollisuus voisi olla laatia laskurille kaksi täyttövaihtoehtoa: yksinkertainen 

pikaversio sekä yksityiskohtaisempi ja tarkempi versio. Käyttäjä voisi tällöin valita 

kysymys- tai osa-aluekohtaisesti, kuinka tarkkaan hän haluaa vastata. Pikaversio voisi lisätä 

laskurin houkuttelevuutta ja madaltaa kynnystä aloittaa laskurin käyttö. Alkuvuodesta 2017 

julkaistu Itämeri-laskuri on toteutettu tähän tapaan, eli käyttäjä voi halutessaan tarkentaa 

useimpia vastauksia (Itämeri-laskuri 2017). 

 

Kotitalouksilta kysyttiin suoraan yhtenä kysymyksenä, mitä ominaisuuksia he toivoisivat 

laskurilta. Lähes kaikki vastaajat valitsivat vaihtoehdon ”oma sovellus älypuhelimeen” ja 

suurin osa heistä arvioi, että pelillisyys toisi vielä lisäarvoa sovellukselle. Tämä ei 
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välttämättä tarkoita, että sovelluksen tulisi olla varsinaisesti peli. Tässä yhteydessä sillä 

tarkoitetaan leikillistä ja kokeilevaa tapaa käsitellä asioita, joiden tarkoituksena on lisätä 

laskurin kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta. Pelillistä sovellusta voitaisiin hyödyntää myös 

esimerkiksi opetustarkoituksissa. Sovelluskehittäminen on kuitenkin kallista, joten yrityksen 

alkuvaiheessa kustannustehokkaampi ratkaisu olisi lähteä liikkeelle verkkopalvelulla ja 

erinomaisesti toteutetulla mobiiliversiolla. Myös mobiiliversio sai paljon mainintoja 

haastatteluissa. Laskuri voidaan toteuttaa niin, että se mahdollistaa nykyistä kokeilevamman 

käytön myös ilman omaa sovellusta. Lisäksi laskuriin voidaan lisätä visuaalisia elementtejä 

tuomaan kiinnostavuutta. 

 

Muita tärkeinä pidettyjä ominaisuuksia olivat laaja tietokanta käytännön teoista sekä 

esimerkit tuotteista ja palveluista, joilla materiaalijalanjälkeä voi pienentää. Esimerkit 

tuotteista ja palveluista tultaisiin toteuttamaan mainosyhteistyössä sellaisten yritysten 

kanssa, jotka tarjoavat tällaisia tuotteita. Myös rekisteröitymismahdollisuutta pidettiin 

toivottavana, koska tällöin käyttäjän on helppo palata vertailemaan aikaisempia tuloksiaan. 

Tämä ominaisuus edellyttää jo hieman enemmän laskurin taustalla toimivalta tietokannalta 

ja se kasvattaa myös tietoturvan tarvetta, kun tarkoituksena on säilyttää käyttäjätietoja. Yli 

puolet haastatelluista mainitsi myös mahdollisuuden laatia materiaalijalanjäljen 

vähentämisen suunnitelman kiinnostavana ominaisuutena. Tämä olisi todennäköisesti 

mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin niin, että jo laskuria tehdessä vaihtoehtojen 

vertailu olisi helppoa ja laskurissa voisi vaivattomasti palata takaisin haluamiinsa 

kysymyksiin. Käyttäjä voisi esimerkiksi tallentaa omalle käyttäjätunnukselleen itselleen 

sopivia käytännön tekoja, joilla jalanjälkeä voi vähentää ja asettaa tavoiteajankohtia niiden 

toteutumiselle. 

 

Alle puolet haastateltavista valitsi linkitykset sosiaaliseen mediaan, saavutus- ja 

palkintojärjestelmän tai sosiaalisen verkkosivun kiinnostavaksi ominaisuudeksi. Koska 

sosiaalisen median kanavissa on mahdollista saavuttaa laajaa näkyvyyttä, some-linkityksiä 

kannattaa harkita. Myös omat some-tilit kannattaa perustaa ainakin suosituimpiin 

palveluihin ja niiden päivittämiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Saavutus- tai 

palkintojärjestelmä voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli esimerkiksi suuremmat yritykset 

lähtevät mukaan laskurin yhteistyökumppaneiksi ja olisivat valmiita lahjoittamaan 

palkintoja materiaalijalanjälkeä kaikkein innokkaimmin vähentäneille. Koska tavoitteena ei 
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olisi lisätä materiaalin käyttöä, palkinnoksi voisi sopia esimerkiksi ilmainen ekosähkö 

jollekin ajanjaksolle tai julkisen liikenteen lippuja. Laskurin oma sosiaalinen verkkosivu tai 

-foorumi voisi lisätä sivuston aktiivista käyttöä, mutta hyvin toimiva keskustelupalsta 

edellyttäisi todennäköisesti läsnäoloa myös laskurin takana toimivilta työntekijöiltä. 

Palstalla olisi hyvä olla paikalla asiantuntija, joka vastaisi kysymyksiin ja huolehtisi 

keskustelun asiallisuudesta. Toiminnan alkuvaiheessa resurssit eivät todennäköisesti riitä 

jatkuvaan läsnäoloon, mutta myöhemmin keskustelupalstan avaamista kannattaisi harkita.  

 

Yksi laskurin potentiaalinen tulovirta liittyy laskurilla tuotettuun tietoon. Datan hakeminen 

tietokannasta tulee toteuttaa niin, että sitä on mahdollista hakea erilaisilla parametreilla. 

Lisäksi tiedot tulisi saada helposti käännettyä esimerkiksi Excel-muotoon, jossa kuvaajien 

ja muiden muotoilujen tekeminen sujuu nopeasti. Tietokannan tulisi olla sellainen, että 

hakuja on mahdollista tehdä sekä yksittäisillä parametreilla että useammalla yhtäaikaisella 

hakuehdolla. Muutamissa haastatteluissa nostettiin esiin laskurin linkittyminen muihin 

tietokantoihin, jolloin osa laskurin tarvitsemista vastauksista voisi tulla reaaliajassa 

esimerkiksi käyttäjän todellisista energiankulutustiedoista. Tämä monimutkaistaa 

järjestelmää huomattavasti ja ongelma lienee tällä hetkellä myös se, että yritysten tietokannat 

eivät aina ole avoimesti käytettävissä. Tulevaisuudessa tietoa tullaan todennäköisesti 

avaamaan entistä enemmän rajapinnoiksi, joista voisi olla mahdollista hakea myös 

yksittäistä kuluttajaa koskevaa tietoa, mikäli tämä tunnistautuu esimerkiksi 

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Laskurin tietokanta kannattaisi suunnitella niin, 

että tulevaisuudessa ulkopuolisten järjestelmien integroiminen on mahdollista, mikäli tämä 

ei lisää kustannuksia kohtuuttomasti. 

 

Haastatteluissa ehdotettiin myös eri käyttäjäkunnille sopivaa versiota laskurista. Muutamia 

mainintoja saivat esimerkiksi taloyhtiö- ja yritysversio. Asunto-osakeyhtiöissä eli 

taloyhtiöissä asuu Suomessa noin 2 miljoonaa ihmistä ja noin kolmannes kaikista asunnoista 

kuuluu taloyhtiöille (Taloyhtiö.net 2017). Taloyhtiöille suunnatun version laatiminen on 

ehdottomasti harkitsemisen arvioista, koska esimerkiksi yksittäisen kerrostaloasukkaan 

vaikutusmahdollisuudet asuntonsa lämmitysjärjestelmään ovat vähäiset. Taloyhtiötasolla 

päätöksiä voitaisiin tehdä yhteisymmärryksessä yhtiökokouksissa. Taloyhtiöversio voisi olla 

erillinen sovellus, jota tarjottaisiin esimerkiksi suoraan yhtiökokouksissa käytettäväksi. 

Yritysversion rakentaminen on hieman monimutkaisempaa, koska yritysten toimintakenttä 
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on niin laaja ja kaikkia erilaisia muuttujia on lähes mahdotonta ottaa huomioon yhdessä 

laskurissa. Yrityksille voitaisiin kuitenkin tarjota esimerkiksi toimistotasolle soveltuvaa 

laskuria. Sekä taloyhtiöille että yrityksille voisi laskuriin tutustumisen jälkeen luontevasti 

tarjota materiaalijalanjäljen vähentämisen asiantuntijapalvelua, joka mahdollistaa 

toimintaan perehtymisen paljon syvällisemmin. 

 

Itse laskurin lisäksi haastatteluissa saatiin jonkin verran palautetta laskurin ympärille 

rakennetusta verkkosivustosta. Toisaalta esimerkiksi nykyinen Tonni Lähti -etusivu sai 

kiitosta selkeydestä, mutta etusivulle toivottiin tarkempaa tietoa siitä, mistä 

materiaalijalanjäljen laskemisessa on kysymys ja miksi se on niin tärkeää. Lisäksi tärkeää 

käytettävyyteen liittyvää informaatiota, kuten sitä, onko laskurin kysymykset suunnattu 

yhdelle henkilölle kerrallaan vai kokonaiselle kotitaloudelle, ei ollut löydetty helposti. 

Verkkosivuston ulkoasulla on suuri merkitys käyttäjäkokemuksen syntymiseen ja loistava 

tekstisisältökään ei pelasta heikosti toteutettua visuaalista ilmettä. Markkinoinnillisesti 

kiinnostava ja visuaalisesti houkutteleva etusivu voi todennäköisesti lisätä käyttäjien halua 

tutustua palveluun paremmin. 

 

7.2 Asiakasryhmät 

 

Asiakkaat muodostavat liiketoiminnan perustan, sillä he tuovat yritykseen tuloja. BMC-

mallin luoja Osterwalder pitää yhtenä liiketoimintamallina ”ilmaisuutta”, jolloin yhdelle 

asiakasryhmälle palvelun käyttö olisi ilmaista (Osterwalder & Pigneur 2010, 89). Tämän 

liiketoimintamallin laatimisessa lähtökohtana on pidetty sitä, että asiakkaaksi katsotaan 

ainoastaan maksavat asiakkaat. Laskuriin vastaavien kuluttajien on ajateltu olevan laskurin 

kumppaneita, koska heille palvelu on ilmainen. Laskurin tapauksessa kuluttajat nähdään 

kumppanina myös siitä syystä, että he tuottavat laskurille sen tärkeimmän resurssin eli 

käyttäjäkunnan ja omat vastauksensa. 

 

Haastattelujen perusteella potentiaalisimman asiakasryhmän muodostavat 

materiaalijalanjäljen vähentämisen palveluita tai tuotteita tarjoavat yritykset. Toisen 

potentiaalisen asiakasryhmän muodostavat FISU-kunnat. Lisäksi materiaalijalanjäljen 

vähentämisen asiantuntijapalvelusta kiinnostuneet kotitaloudet ja yritykset muodostavat 
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yhden asiakasryhmän. Lisäksi voidaan olettaa, että haastattelujen ulkopuolisista tahoista voi 

löytyä uusia asiakasryhmiä. Esimerkiksi materiaalijalanjäljen vähentämisen 

asiantuntijapalvelua voi tarjota monenlaisille toimijoille, kuten taloyhtiöille. Näiden 

ryhmien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet laskuriin liittyen poikkeavat melko paljon 

toisistaan, joten BMC-mallin muissa osa-alueissa huomioidaan kukin ryhmä erikseen 

tarpeen mukaan.  

 

7.3 Arvolupaus 

 

Liiketoiminta perustuu siihen, että toiminnan harjoittaja pystyy tarjoamaan asiakkailleen 

jotain sellaista, josta asiakas on valmis maksamaan. Yritys antaa asiakkaalleen 

arvolupauksen eli ostamalla tuotteen tai palvelun asiakas saavuttaa jotain hänelle tärkeää. 

Haastattelujen pohjalta on tunnistettu kolme erilaista arvolupausta, joille haastattelujen 

perusteella on olemassa myös potentiaalinen maksava asiakasryhmä. Arvolupaukset 

perustuvat näkyvyyden, laskurilla tuotetun tiedon tai materiaalijalanjäljen vähentämisen 

asiantuntijapalvelun myymiseen. 

 

Yrityksille tarjottava arvolupaus koostuu mahdollisuudesta tavoittaa potentiaalisia, juuri 

heistä kiinnostuneita uusia asiakkaita laskurin sivujen kautta. Haastattelujen perusteella 

voidaan arvioida, että materiaalijalanjälkeä vähentäviä tuotteita tai palveluita tarjoavista 

yrityksistä osa on kiinnostunut ostamaan kohdennettua näkyvyyttä laskurin sivuilta. 

Käytännössä yrityksen tuote tai palvelu esitellään sellaisille käyttäjille, jotka laskurin 

vastausten perusteella tarvitsevat juuri kyseisen kaltaisia tuotteita tai palveluita 

materiaalijalanjälkensä vähentämisessä. Lisäksi asiakasyritykset voidaan esitellä laskurin 

sivuilla yhteistyökumppaneina ja toiminnan taloudellisena mahdollistajana. Kotitalouksien 

haastatteluiden perusteella suuri osa vastaajista suhtautui positiivisesti tällaiseen 

kohdennettuun mainosyhteistyöhön ja voisi tutustua uusiin tuotteisiin ja palveluihin laskurin 

sivujen kautta. 

 

Toinen potentiaalinen arvolupaus liittyy laskurilla tuotettuun tietoon. Haastattelujen 

perusteella sekä yritysten että kuntien joukosta löytyy datasta kiinnostuneita ja heille 

tarjottaisiin mahdollisuus ostaa heidän kannaltaan kiinnostavaa ja hyödyllistä 
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kuluttajatietoa. Muita potentiaalisia asiakkaita ei tämän työn puitteissa kontaktoitu, mutta 

esimerkiksi tutkimusorganisaatiot saattaisivat olla kiinnostuneita datasta. Dataa voisi myydä 

sopivissa erissä ja valmiissa muodossa, jotta asiakas saa tarvitsemansa tiedon 

mahdollisimman helposti. Kotitalouksien haastatteluissa kysyttiin, voisiko laskurilla 

tuotetun tiedon myyminen vaikuttaa laskurin käyttöön. Datan myyntiä ei pidetty 

ongelmallisena, kunhan yksityisyyden suojasta huolehditaan. Vastaajat pitivät positiivisena 

sitä, että laskurilla kerättyä tietoa hyödynnettäisiin esimerkiksi tuotekehityksessä. 

 

Kolmas mahdollinen arvolupaus koskee materiaalijalanjäljen vähentämisen 

asiantuntijapalvelua, joka tarjoaisi asiakkaalle keinon vähentää materiaalijalanjälkeä 

kokonaisvaltaisesti. Haastattelujen perusteella yritykset ovat potentiaalinen asiakasryhmä 

tälle palvelulle, koska yritys voisi paitsi viestiä olevansa kiinnostunut materiaali- ja 

resurssiasioista, myös kertoa toimintansa olevan todennetusti resurssiviisasta. Palvelua voisi 

tarjota myös yksittäisille kotitalouksille, taloyhtiöille, kunnille, suuryrityksille tai lähes mille 

tahansa taholle. Palvelu olisi täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Haastatteluiden perusteella jotkut yritykset ovat kiinnostuneita lisäämään tuotteidensa 

materiaalijalanjälki- tai muita ympäristövaikutustietoja esimerkiksi omaan 

verkkokauppaansa. Näille yrityksille asiantuntijapalvelu voisi sisältää tuotekohtaisia 

laskelmia. 

 

7.4 Asiakassuhde 

 

Kaikkia laskurin asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti. Koska liiketoiminta perustuu 

toimijoiden väliseen verkostoon, henkilökohtaisen suhteen luominen asiakkaisiin eli 

verkoston toimijoihin on hyvin tärkeää. Henkilökohtainen asiakaspalvelu mahdollistaa 

suoran keskusteluyhteyden asiakkaan kanssa, jolloin esimerkiksi palautteen antamisen tai 

asiakkaan yhteydenoton kynnys madaltuu. Automatisoidulla asiakaspalvelulla voi olla lähes 

mahdotonta saavuttaa vastaavaa, eikä asiakas välttämättä saa juuri hänelle sopivaa palvelua. 

Henkilökohtainen asiakaspalvelu korostuu varsinkin materiaalijalanjäljen vähentämisen 

asiantuntijapalvelun yhteydessä, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. 
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Laskurin tärkeimpiä kumppaneita eli kotitalouksia palvellaan pääosin automatisoidusti 

verkossa eli laskurin käyttö ei vaadi yhteydenottoa asiakaspalvelijaan. Kuitenkin myös 

kotitalouksille on hyvä tarjota keino ottaa yhteyttä laskurin parissa työskenteleviin 

henkilöihin esimerkiksi palautelomakkeen avulla. Näin myös heiltä voidaan saada ideoita 

laskurin kehittämiseen ja kotitaloudet saadaan tuotua lähemmäs laskuria. Haastattelujen 

yhteydessä kotitalouksilta kysyttiin, näkisivätkö he verkkoyhteisön tai -foorumin 

kiinnostavana ominaisuutena laskurin sivuilla. Hieman alle puolet haastatelluista piti 

ominaisuutta kiinnostavana. Verkkoyhteisö on yksi tapa hoitaa asiakassuhdetta, joskin 

kotitaloudet nähdään liiketoimintamallissa pikemminkin kumppaneina kuin yhtenä 

asiakasryhmänä. 

 

7.5 Kanavat 

 

Kanavilla tarkoitetaan yrityksen valitsemaa yhteydenpitotapaa, jolla asiakasryhmät 

tavoitetaan. Laskurin liiketoimintamallissa kanava on yrityksen sisäinen myyntihenkilöstö, 

jotka ovat aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin. Kanavan tärkein tehtävä on 

nimenomaan ostotapahtuman mahdollistaminen niin, että se on mahdollisimman helppoa ja 

miellyttävää. Lisäksi myyntihenkilöstö tarjoaa tukea ja apua myös ostotapahtuman jälkeen. 

Pienessä, verkostomaisessa yrityksessä myyntihenkilöstön osaamisen merkitys on erittäin 

suuri, sillä asiakassuhde muodostuu heidän ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

7.6 Kumppanit 

 

Laskurin tärkeimmän sidosryhmän maksavien asiakkaiden ulkopuolella muodostavat 

suomalaiset kotitaloudet, jotka vastaavat laskuriin ja käyvät sen sivuilla. Laskurin 

kaupallistamisen kannalta kaikkein kriittisintä on uusien käyttäjien saaminen. Toiminnan 

jatkuvuus perustuu juuri siihen, että laskurin käyttäjämäärä kasvaa ja uusia vastauksia tulee 

tasaisesti. Liiketoimintamallin kannattavuuslaskelmassa on oletettu, että laskurin sivuilla 

vierailisi kuukausittain 20 000 kävijää. 
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Koska kyseessä on verkkopalvelu, laskurin käyttäjällä tulee olla toimiva verkkoyhteys. 

Myös mobiiliverkkoyhteys riittää, koska laskurista laadittaisiin myös täysin vastaava 

mobiiliversio. Suomessa verkkoyhteydet ovat nykyisin lähes kaikkien saatavilla, joten tämä 

ehto ei rajaa potentiaalisten käyttäjien joukkoa merkittävästi. Vuonna 2015 16–89-vuotiaista 

suomalaisista 87 % käytti internetiä, 68 % käytti internetiä useasti päivässä ja 69 % omisti 

oman älypuhelimen (Tilastokeskus 2016a, 30).  

 

Muita mahdollisia kumppaneita laskurille voisivat olla esimerkiksi rahoittajat sekä 

markkinointiin liittyvät yhteistyötahot, kuten tapahtumajärjestäjät tai verkkomainonnan 

tarjoajat. Lisäksi laskurin yritys voisi tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka ovat 

olleet mukana nykyisen Tonni Lähti -haasteen ja -laskurin kehittämisessä.  

 

7.7 Ydintoiminnot 

 

Laskurin toiminta perustuu eri toimijoiden väliseen verkostoon, jossa laskuri tuo yhteen 

laskurin asiakkaat eli yritykset ja kumppanit eli laskurin käyttäjät. Uusien asiakassuhteiden 

solmiminen ja niiden ylläpito on keskeistä verkoston ylläpidossa. Laskurille täytyy löytää 

kiinnostuneita asiakkaita, jotka ovat halukkaita maksamaan jostain laskuriin liittyvästä 

palvelusta. Käytännössä laskurin omistavan tahon ydintoimintaan kuuluu keskeisesti se, että 

potentiaalisia asiakkaita etsitään ja kontaktoidaan puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten 

esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. 

 

Tärkeää verkoston ylläpitämisessä on löytää oikea tapa markkinoida laskuria, jotta 

kotitaloudet löytävät laskurin. Markkinointia voitaisiin tehdä esimerkiksi erilaisten 

tapahtumien yhteydessä konkreettisesti jalkautumalla ihmisten keskuuteen esittelemään 

palvelua. Myös verkko- ja mobiilimainonta sopisi luontevasti osaksi verkkopalvelun 

markkinointia, koska potentiaalisilla käyttäjillä on oltava verkkoyhteys. 

Materiaalijalanjälkiasioiden nostaminen suuremman yleisön tietoisuuteen ja vahvemmin 

osaksi yhteiskunnallista keskustelua ovat avainasemassa liiketoimintamallin 

onnistumisessa. Tietoisuutta materiaalijalanjäljestä on mahdollista lisätä markkinoinnin 

keinoin, mutta myös omien asiakkaiden ja kumppanien verkostojen kautta. 
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7.8 Resurssit 

 

Laskurin liiketoimintamallin resurssit ovat pääasiassa aineettomia. Tärkeimmän resurssin 

muodostavat kotitalouksien vastauksista koostuva tietokanta sekä aktiivinen käyttäjäkunta. 

Jotta saavutetaan korkea kiinnostuksen taso ja merkittävä asema yhteiskunnallisessa 

keskustelussa, laskurille täytyy luoda uskottava brändi. Aineettomien resurssien, kuten 

brändin rakentuminen voi viedä useita vuosia.  

 

Työntekijöiden osaaminen muodostaa tärkeän resurssin pienessä yrityksessä. Laskurin 

tapauksessa on oletettu, että liiketoimintaa voisi pyörittää kahden työntekijän voimin. 

Molemmat olisivat täysipäiväisesti töissä laskurin yrityksessä ja heiltä vaadittu osaaminen 

edellyttäisi ylempää korkeakoulututkintoa. Soveltuva koulutus olisi kaupallinen ala ja 

työntekijöillä tulisi olla erityisesti markkinointiosaamista.  Toisen työntekijän olisi hyvä olla 

teknisesti suuntautunut siten, että hän pystyisi tarvittaessa toteuttamaan yksinkertaiset 

muutokset laskuriin ja verkkosivustolle ja tekemään tietokantahakuja sekä datan 

analysointia. Myös riittävä ymmärrys ja kiinnostus materiaalijalanjälkiasioita kohtaan ovat 

välttämättömiä. 

 

7.9 Kannattavuuslaskelma 

 

Yrityksen kannattavuus perustuu siihen, että sen toiminta tuottaa enemmän rahaa, kuin 

toiminnan ylläpitäminen vaatii. Uuden liiketoiminnan alkaessa on yleensä tehtävä 

investointeja, jotta toiminta saadaan käynnistettyä ja tässä vaiheessa tuloja ei vielä ole. 

Alkuinvestoinnin kustannukset voidaan kattaa esimerkiksi omalla pääomalla, lainalla tai 

muilla rahoitusjärjestelyillä. Materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamiseen liittyen 

mahdollisia rahoittajia ei tämän työn puitteissa tutkittu, mutta mikäli toiminta vaikuttaa 

kannattavalta, aloittavan yrityksen on usein mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta.  

 

Materiaalijalanjälkilaskuriin liittyvää ansaintalogiikkaa ja kaupallistamisen taloudellista 

potentiaalia on mahdollista arvioida karkeasti alustavalla kannattavuuslaskelmalla. Tämän 

työn aikana laadittiin laskelma, jossa on arvioitu liiketoimintamallin tulovirrat sekä 

kulurakenne. Lisäksi toiminnan arvioidut aloituskustannukset huomioidaan investointina, 
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joka maksetaan takaisin viiden ensimmäisen toimintavuoden kuluessa. 

Kannattavuuslaskelmasta on esitetty liitteessä VI esimerkkitilanne, jossa laskurilla on 20 

mainosyhteistyösopimuksen tehnyttä asiakasta. 

 

Potentiaalisin tulovirta koostuu yritysten näkyvyyden ostosta laskurin sivuilta. 

Haastatteluiden perusteella yritykset eivät olleet niin kiinnostuneita perinteisestä 

bannerimainonnasta, mutta kohdennetumpi mainosyhteistyö nähtiin kiinnostavana. 

Verkkomainontaa voidaan hinnoitella eri tavoin ja tässä hintaa on arvioitu keskimääräisen 

käyttäjämäärän eli mainosnäyttöjen määrän perusteella. Koska kyseessä ei ole perinteinen 

verkkomainonnan alusta, hinnoittelumallin soveltuvuutta kannattaa seurata varsinkin 

toiminnan alkuvaiheessa ja asiakkailta saatu palaute on hyvä huomioida. Kohdennetussa 

mainonnassa ei panosteta volyymiin vaan laatuun ja tarkoituksena on tavoittaa kaikkein 

potentiaalisimmat uudet asiakkaat. Kohdennetun mainonnan hinta per mainosnäyttö voi 

luonnollisesti olla korkeampi, kuin mahdollisimman laajaa näkyvyyttä tavoittelevan 

mainonnan, jota ei kohdenneta mitenkään. 

 

Moni yritys asetti yhteistyön ehdoksi sen, että laskuri ja materiaalijalanjälkiasiat nousisivat 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja laskuria käytettäisiin aktiivisesti. Laskelmassa oletetaan, 

että laskurilla olisi 20 000 kuukausittaista käyttäjää ja CPM eli hinta tuhatta mainosnäyttöä 

kohden olisi 25 €. Tällöin yhteistyösopimuksen kuukausihinta olisi 500 €. Tällä hinnalla 

yritykset saisivat paikan esimerkiksi logolleen laskurin etusivulta laskurin olemassaolon 

mahdollistavana yhteistyökumppanina sekä kohdennettua mainostilaa potentiaalisimmilta 

laskurin täyttäneiltä käyttäjiltä. Yritykset esiteltäisiin siis laskurin verkkosivuston etusivulla 

yhteistyökumppaneina, jotka mahdollistavat laskurin olemassaolon. Lisäksi kaikille laskurin 

tehneille käyttäjille suositeltaisiin esimerkiksi viiden potentiaalisimman yrityksen tuotteita 

tai palveluita hänen vastauksiinsa perustuen. Jos käyttäjän materiaalijalanjäljen painavin 

osa-alue olisi esimerkiksi ravitsemus, hänelle voitaisiin suositella juuri ravitsemusalan 

tuotteita, joita on saatavilla hänen asuinpaikkakunnallaan. 

 

Esimerkiksi Helsingin Sanomien etusivun verkkomainonnan hinnoittelussa CPM vaihtelee 

8–55 € välillä ja hakupalvelu Fonectalla 10–30 € välillä mainoksen koosta ja sijoittelusta 

riippuen (Sanoma 2017, 1; Fonecta 2015). Näihin hintoihin ei sisälly mobiilimainontaa. 

Laskurin mainosyhteistyösopimuksen hinta ei kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen 
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perinteisen verkkomainonnan hinnoittelun kanssa, koska sopimukseen kuuluisi myös 

kohdennettua mainostilaa. Työssä käytettyä CPM-hintaa voidaan pitää melko edullisena, 

koska hintaan sisältyisi myös kohdennettua sekä mobiiliversiossa tapahtuva mainonta. 

 

Muita haastatteluiden perusteella mahdollisia tulovirtoja voisi liittyä laskurilla tuotetun 

datan eli käyttäjien antamien vastausten myymiseen sekä materiaalijalanjäljen vähentämisen 

asiantuntijapalveluun. Datan ja asiantuntijapalvelun hinnoittelu on aina tapauskohtaista ja 

nämä tulovirrat ovat luonteeltaan satunnaisia ja todennäköisesti kertaluontoisia, joten niistä 

saatava tulo on jätetty kannattavuuslaskelman ulkopuolelle. Käytännössä on oletettu, että 

laskurin yrityksen tulisi olla kannattava pelkästään mainosyhteistyöstä muodostuvalla 

liikevaihdolla ja lisäpalveluista saatava tulovirta kasvattaisi liikevaihtoa ja -voittoa. 

Lisäpalveluiden toteutuksesta aiheutuu myös kustannuksia, kuten matka- ja 

materiaalikuluja, jotka tulee aina huomioida palvelun hinnoittelussa niin, että hinta sisältää 

kaikki syntyvät kustannukset ja halutun katteen. Asiantuntijapalvelun osaamista voitaisiin 

esimerkiksi tarvittaessa ostaa ulkopuolelta. 

 

Toiminnan aloittamiskustannukset aiheutuvat pääosin uuden laskurin sekä verkkosivuston 

koodaamisesta ja kiinnostavan visuaalisen ilmeen toteuttamisesta. Lisäksi syntyy 

hankintakustannuksia esimerkiksi laitteista, tarvikkeista ja ohjelmistoista sekä mahdollisesti 

muita yrityksen perustamiseen liittyviä kustannuksia. Aloituskustannuksen on arvioitu 

olevan yhteensä 21 000 €, josta noin kaksi kolmasosaa käytettäisiin laskurin ja 

verkkosivuston uudelleenkoodaamiseen ja mobiiliversion tuottamiseen sekä visuaalisen 

ilmeen kehittämisen. Jäljelle jäävällä osuudella katettaisiin laite-, tarvike-, ohjelmisto- ja 

muut mahdolliset perustamiskulut. Koska älypuhelinsovelluksen kehittäminen voi tarpeista 

riippuen maksaa 20 000–100 000 € tai jopa enemmän (Millar 2011), sovelluksen tilaamista 

ei ehdoteta toteutettavaksi heti liiketoiminnan alkuvaiheessa. Annuiteettimenetelmällä 

vuosittaisen poiston suuruudeksi saadaan 5 540 €, kun takaisinmaksuajaksi asetetaan 5 

vuotta ja laskentakoroksi 10 %. 

 

Liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia on arvioitu karkealla tasolla edellä kuvatun 

liiketoimintamallin mukaisesti. Laskurin on arvioitu työllistävän kaksi ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä täysipäiväisesti. Työntekijöiden oletetaan 

toimivan yrittäjäriskillä ja he nostavat puoliaikaista pohjapalkkaa. Yhden henkilön 
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pohjapalkaksi on asetettu 1 800 €/kk. Ylemmän korkeakouluasteen käyneen työntekijöiden 

palkan mediaani Suomessa vuonna 2015 oli 4 000 €/kk (Tilastokeskus 2016b), joten 

puoliaikainen pohjapalkka on hieman alle puolet vastaavan koulutuksen käyneiden 

työntekijöiden mediaanipalkan. Tällä oletuksella kahden työntekijän pohjapalkan 

aiheuttama palkkakustannus vuositasolla on 43 200 €. Tämän lisäksi työntekijöille 

maksetaan 20 % provisio kaikesta toteutuneesta myynnistä. Sivukulut oletetaan maksettavan 

suoraan palkasta ennen palkanmaksua työntekijöille eli niistä ei aiheudu lisäkustannuksia 

yritykselle. Mikäli yrityksen talous tasoittuu ja tulot pysyvät riittävän korkeina muutaman 

toimintavuoden ajan, työntekijöiden pohjapalkka voidaan muuttaa kokoaikaiseksi ja 

myynnistä maksettavan provision osuutta pienentää. 

 

Koska laskurin liiketoiminnan avainasemassa ovat sitä käyttävät kotitaloudet ja jatkuva virta 

uusia käyttäjiä, laskurin markkinointiin tulee panostaa. Laskelmassa oletetaan, että yrityksen 

markkinointibudjetti olisi 5 % liikevaihdosta. Mainostajien Liiton Mainosbarometriin 

vastanneiden yritysten markkinointibudjetti on ollut keskimäärin 3,6 % liikevaihdosta 

(Mainostajien Liitto 2015). Toiminnasta aiheutuu myös kiinteitä kustannuksia. 

Kirjanpitokustannukseksi on oletettu 1 500 €/a. Domainin, verkkotunnusten ja 

sähköpostipalvelimien kustannukseksi on arvioitu 100 €/kk ja puhelin- sekä 

nettiliittymäkustannukseksi 100 €/kk. Täten kiinteitä kustannuksia syntyy 3 900 €/a. 

Laskelmassa oletetaan, että työntekijät voivat tehdä töitä kotoa käsin, jolloin toimistotilaan 

liittyviä kustannuksia ei synny. 

 

Seuraavassa taulukossa 4 on esitetty asiakkaiden määrän vaikutus, kun muut oletukset 

pysyvät samana. Liikevaihto tarkoittaa liiketoiminnan tuloja, käyttökate ilmaisee tilanteen, 

jossa liikevaihdosta on vähennetty liiketoiminnan kustannukset ja liiketulos tilanteen, jossa 

käyttökatteesta vähennetään vielä poistot. Liiketoiminta on kannattavaa, kun liiketulos on 

positiivinen. Kiinteät kustannukset ovat kaikissa tilanteissa 3 900 €/a ja poiston suuruus 

5 540 €/a. Taulukon jälkeen kuvassa 5 on havainnollistettu liikevaihdon ja liiketuloksen 

muutosta asiakkaiden määrän suhteen. 
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Taulukko 4. Asiakkaiden määrän vaikutus kannattavuuslaskelmaan 

Asiakkaita 

kpl 
Liikevaihto 

€/a 

Palkka-

kustannus 

€/a 

Markkinointi-

kustannus 

€/a 

Käyttökate 

€/a 

Liiketulos 

€/a 

5 30 000 55 200 1 500 -30 300 -35 840 

10 60 000 67 200 3 000 -13 500 -19 040 

15 90 000 79 200 4 500 3 300 -2 240 

20 120 000 91 200 6 000 20 100 14 560 

25 150 000 103 200 7 500 36 900 31 360 

30 180 000 115 200 9 000 53 700 48 160 

35 210 000 127 200 10 500 70 500 64 960 

 

 

Kuva 5. Liikevaihdon ja liiketuloksen riippuvuus asiakasmäärästä (asiakasmäärä 16 merkitty x:llä) 

 

Taulukosta 4 ja kuvasta 5 nähdään, että laskelmassa saavutetaan positiivinen liiketulos eli 

liiketoiminta on kannattavaa, kun mainosyhteistyösopimuksen ostavia asiakkaita on 

vähintään 16. Liitteen VI esimerkkilaskelma on tehty 20 asiakkaalla, jolla liiketoiminta on 

jo selvästi kannattavaa. Varsinkin alkuvaiheessa uuden yrityksen kannattaa varautua 
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yllättäviin menoihin, joten 20 asiakasta voi pitää sellaisena määränä, jolla toiminnan 

jatkuvuus ei vaarannu. 

 

Kannattavuuslaskelmalle tehtiin herkkyystarkastelu, jossa selvitettiin, muuttuvatko 

laskelman tulokset merkittävästi, kun oletuksia muutetaan. Tarkasteltavia muuttujia ovat 

yhteistyösopimuksen hinta eli käyttäjämäärä, palkan provisio-osuus sekä kustannukset ja 

poistot. Kuvassa 6 on esitetty yhteistyösopimuksen hinnan ±25 % ja ±40 % muutoksen 

vaikutus liiketulokseen. Kuvan 6 tilanne kuvaa samalla käyttäjämäärän muutoksen 

vaikutusta liiketulokseen, mikäli oletetaan että tuhannen näyttökerran hinta pysyy samana.  

 

 

Kuva 6. Liiketuloksen herkkyys yhteistyösopimuksen hinnan muutokselle 
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Kuvasta 6 nähdään, että yhteistyösopimuksen hinnalla on suuri vaikutus liiketulokseen. Kun 

hinta muuttuu 25 %, liiketulos muuttuu tätä huomattavasti enemmän. Liiketulos on siis 

herkkä yhteistyösopimuksen hinnan muutokselle ja tämä on tärkeää ottaa huomioon 

hinnoittelussa. Hinnoittelun on oletettu perustuvan laskurin sivuston käyttäjämäärään, 

jolloin myös käyttäjämäärän muutos vaikuttaa merkittävästi liiketulokseen. Seuraavassa 

kuvassa 7 on esitetty liiketuloksen muutos työntekijöille maksettavan provisio-osuuden 

muuttuessa sekä kustannusten ja poistojen kasvaessa. 

 

 

Kuva 7. Liiketuloksen herkkyys provisio-osuuden, kiinteiden kustannusten ja poiston muutokselle 

 

Kuvasta 7 nähdään, että kiinteiden kustannusten ja poistojen kasvaessa 50 % liiketulos 

pienenee melko vähän. Provisio-osuuden muutoksella on suurempi vaikutus 

kannattavuuteen. Kuvien 6 ja 7 perusteella voidaan todeta, että tässä tarkastelluista 
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muuttujista yhteistyösopimuksen hinnoittelulla on kaikkein merkittävin vaikutus 

liiketoiminnan kannattavuuteen.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia liiketoimintamalli, jolla materiaalijalanjälkilaskuri 

voitaisiin kaupallistaa. Työn aikana toteutettujen haastattelujen perusteella laadittiin BMC-

mallin mukainen ehdotus liiketoimintamallista, jolla laskurin kaupallistaminen voi olla 

taloudellisesti kannattavaa työssä tehdyn kannattavuuslaskelman perusteella. Kannattava 

toiminta edellyttää kuitenkin useiden ehtojen täyttymisen, joten kaupallistamiseen liittyy 

merkittävää epävarmuutta.  

 

Lähtötilanteena on oletettu, että laskuria varten perustettaisiin uusi yritys, joka kaupallistaisi 

laskurin. Haastatteluissa korostui se, että laskurin tulisi olla riippumaton ja luotettava. Mikäli 

laskurin kaupallistamisen hoitaisi jokin jo olemassa oleva yritys, sen asema ei välttämättä 

näyttäytyisi ulkopuolelle riippumattomana. Toisaalta jokin olemassa oleva yritys voisi 

hyödyntää laskurin kaupallistamisessa omia verkostojaan ja vakiintunut toimija laskurin 

takana voisi tuoda laskurille uskottavuutta. Laskurin yrityksessä oletetaan työskentelevän 

kaksi työntekijää, joiden asiantuntemuksella, markkinointiosaamisella ja ennen kaikkea 

motivaatiolla on keskeinen rooli liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi 

oikeiden henkilöiden löytäminen on suuri epävarmuustekijä.  

 

Ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan onnistumisen kannalta on nostaa laskuri ja 

materiaalijalanjälkiasiat suuren yleisön tietoisuuteen ja saavuttaa aktiivinen käyttäjäkunta. 

Haastattelujen perusteella tärkein asiakasryhmä eli materiaalijalanjälkeä vähentäviä 

palveluja ja tuotteita tarjoavat yritykset voivat olla kiinnostuneita ostamaan mainostilaa 

laskurin sivuilta, mikäli laskuri ja materiaalijalanjälkiasiat ylipäätään nousevat vahvasti 

yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. Vaikka laskurin yritys onnistuisi nostamaan 

materiaalijalanjälkiasiat nykyistä selkeämmin esille, on vaikea arvioida, kuinka tärkeänä 

suuri yleisö niitä pitäisi ja omaksuttaisiinko laskurin käyttö osaksi ihmisten arkea.  
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Kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että laskurilla olisi 20 000 kävijää kuukaudessa eli noin 

5 000 kävijää viikossa. Kaikkien suomalaisten verkkosivustojen kävijämääriä ei ole 

julkisesti saatavilla, mutta joidenkin suurten kaupallisten mediatalojen osalta TNS-Gallup 

julkaisee viikkokohtaiset kävijämäärät. Esimerkiksi vuoden 2017 viikolla 5 tällä listalla olisi 

5 000 viikkokävijällä sijoittunut 149. suosituimmaksi sivustoksi, kun esimerkiksi sijojen 1-

17 sivustoilla on yli miljoona viikoittaista kävijää ja sijasta 81 ylöspäin yli 100 000 kävijää 

(TNS 2017). Mikäli materiaalijalanjälkiasiat ja laskuri saadaan tuotua vahvasti ihmisten 

tietoisuuteen ja mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannattavuuslaskelmassa 

käytettyä kävijämäärää voidaan pitää realistisena.  

 

Kannattavuuslaskelman perusteella 20 asiakasyritystä olisi riittävä asiakasmäärä tekemään 

liiketoiminnasta kannattavaa, kun yhteistyösopimuksen hinta on 500 €/kk. Hinta perustuu 

20 000 kuukausittaiseen kävijään ja CPM-hintaan 25 €. Vaikka hintaa voidaan pitää 

kohtuullisen edullisena, on huomioitava, että suuri osa kohdeyrityksistä kuuluu pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin ja monet ovat vasta muutaman vuoden ikäisiä. Mikäli yrityksen 

toiminta ei ole vielä vakiintunutta, markkinointikustannukset halutaan todennäköisesti pitää 

minimissään. Muutama haastateltu yritys mainitsi, ettei se ole aiemmin tehnyt 

verkkomainontaa.  Tämän työn aikana ei selvitetty sitä, kuinka paljon yritykset olisivat 

valmiita maksamaan mainosyhteistyöstä. 

 

Materiaalijalanjälkeä vähentäviä tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä on tällä hetkellä 

Suomessa rajallinen määrä. Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2016 tekemän 

yrityskyselyn mukaan Suomessa on arviolta 4 000 pientä tai keskisuurta yritystä, joiden 

kokonaisliikevaihdosta vähintään 50 % muodostuu cleantech-toiminnasta (Huovinen 2016, 

3). Kyselyssä ei arvioitu sitä, kuinka suuri osuus näistä yrityksistä toimii kuluttajapuolella. 

Kuluttajamarkkina tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia erityisesti 

ympäristöliiketoiminnalle. Kansainvälisesti esimerkiksi jakamistalouden markkinoiden 

liikevaihdon on arvioitu kasvavan nopeasti ja saavuttavan 102 mrd. €, älykkään asumisen ja 

energian 246 mrd. € ja älykkään liikkumisen 128 mrd. € jo muutaman tulevan vuoden aikana 

(Cannon & Summers 2014; Frost & Sullivan 2014, 14). Suomella on erittäin hyvät 

edellytykset kehittyä tiennäyttäjäksi useilla kuluttaja-cleantechin toimialoilla. Suomessa 

kaikkein potentiaalisimmat kasvumahdollisuudet näyttävät liittyvän älykkääseen asumisen 

ja älykkäisiin rakennuksiin. (Demos Helsinki 2015, 43.) Useiden miljardien arvoinen 
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markkina on saavutettavissa, mikäli Suomessa hyödynnetään nämä kasvumahdollisuudet ja 

päästään edelläkävijän asemaan yhdellä tai useammalla kuluttaja-cleantechin osa-alueella. 

 

Markkinoinnin on tuotettava myös tulosta eli tässä tapauksessa uusia asiakkaita 

mainosyhteistyöyrityksille. Haastattelujen perusteella vaikuttaisi siltä, että käyttäjät ovat 

kiinnostuneita materiaalijalanjälkeä vähentävistä tuotteista ja palveluista ja he voisivat 

tutustua niihin myös laskurin sivujen kautta. Toisaalta haastatteluissa pohdittiin sitä, 

etsittäisiinkö tietoa sivujen kautta kuitenkaan juuri ostohetkellä. Haastateltavilta kysyttiin 

myös, kuinka paljon heidän ostopäätöksiinsä vaikuttaisi tieto tuotteen 

ympäristöystävällisyydestä ja lähes kaikki arvioivat, että he ottaisivat tiedon huomioon 

ainakin melko todennäköisesti. Tämän perusteella voidaan olettaa, että laskurin käyttäjät 

todennäköisesti tutustuisivat yhteistyöyrityksiin, mutta yritysten myynnin todellista 

lisääntymistä voi vain karkeasti arvioida.  

 

Laskurin jatkokehittäminen kaupallisena palveluna voi laskelman perusteella olla 

kannattavaa, mikäli edellä esitetyt ehdot täyttyvät. Laskurin kiinnostavuutta voitaisiin 

mahdollisesti kokeilla hieman laajemmin esimerkiksi pilot-hankkeen muodossa. FISU-

kuntien haastatteluissa useampi haastateltava piti FISU-kuntien yhteistä 

materiaalijalanjälkiasioihin keskittyvää hanketta mahdollisena ja kiinnostavana. Kunnat 

suhtautuivat positiivisesti materiaalijalanjälkilaskuriin ja materiaalijalanjälkiasioita pidettiin 

tärkeinä. FISU-kuntien hanke olisi hyvä mahdollisuus kokeilla laskurin kiinnostavuutta 

laajemmin useammassa kunnassa ja samalla saada näkyvyyttä materiaalijalanjälkiasioille.  

 

Työn aikana ilmeni joitakin laskurin käytettävyyteen liittyviä kehitysehdotuksia, joita 

suositellaan toteutettaviksi riippumatta siitä, lähdetäänkö laskuria kaupallistamaan. Laskurin 

mobiiliversion toimivuus tulisi varmistaa, koska haastattelujen perusteella useimmat 

käyttävät mieluummin mobiiliversiota. Laskurissa olisi tärkeää voida liikkua eri kysymysten 

välillä eteen- ja taaksepäin ilman että vastaukset häviävät. Näin käyttäjä voisi kokeilla eri 

vaihtoehtojen vaikutusta materiaalijalanjälkeen, mikä haastattelujen perusteella olisi 

kiinnostava ominaisuus. Toinen käytettävyyteen liittyvä parannus olisi laskurin lopetuksen 

selkiyttäminen. Nyt viimeisen kysymyksen jälkeen on painettava pientä ”valmis”-painiketta, 

joka voi jäädä helposti huomaamatta. Kysymysten loputtua laskurissa voisi avautua näkymä, 
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jossa käyttäjä saisi halutessaan siirtyä vastaamaan taustatietokysymyksiin tai yhdellä 

klikkauksella ohittaa ne ja päästä omiin vastauksiinsa. 

 

Joidenkin laskurin vastausvaihtoehtojen yksinkertaistaminen voisi olla tarpeen. Käyttäjän 

voi olla vaikea muistaa esimerkiksi viimeisen 12 kuukauden aikana tapahtuneet yöpymiset. 

Yleisenä kehitystoimenpiteenä on ehdotettu, että laskurista laadittaisiin pikaversio sekä 

tarkempi versio esimerkiksi kysymyskohtaisesti. Kysymyksiin voisi laatia lisätietokentän, 

jonka käyttäjä saisi halutessaan avattua. Lisätietokentässä voisi esimerkiksi kertoa 

laskentaperiaatteista, jotta käyttäjä ymmärtäisi paremmin, miksi joitakin asioita kysytään. 

Lisäksi kentässä olisi mahdollista valottaa eri valintojen merkitystä ja vaikuttavuutta 

materiaalijalanjälkeen. Haastattelujen perusteella käyttäjät ovat kiinnostuneita valintojensa 

vaikutuksesta ja siitä, mitkä ovat parhaita ratkaisuja materiaalijalanjäljen kannalta. 

Vapaaehtoinen lisätietokenttä soveltuisi myös yksityiskohtaisemman tiedon keruuseen, 

mikäli laskurista haluttaisiin tarjota sekä lyhyt pikaversio että tarkempi versio.  

 

9 YHTEENVETO 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin kuluttajille suunnatun verkkopohjaisen 

materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamisen potentiaalia. Työn tärkein tavoite oli laatia 

laskurille liiketoimintamalli. Liiketoimintamallin kannattavuuden arvioimiseksi laadittiin 

kannattavuuslaskelma. Diplomityön aikana toteutettiin 41 haastattelua, joilla selvitettiin 

yritysten, FISU-kuntien ja kotitalouksien kiinnostus laskuria ja materiaalijalanjälkiasioita 

kohtaan. Haastatteluissa kerättyä aineistoa käytettiin apuna liiketoimintamallin laatimisessa. 

Liiketoimintamalli rakennettiin Business Model Canvas -mallin mukaisesti. 

 

Yrityshaastatteluissa haastateltiin 15 yritystä, joista 14 tarjoaa kuluttajille tuotteita tai 

palveluita, joilla materiaalijalanjälkeä voi vähentää. Lisäksi haastateltiin yhtä teollisuuden 

toimijaa. Haastateltavat suhtautuivat kiinnostuneesti yhteistyömahdollisuuteen 

materiaalijalanjälkilaskurin kanssa ja suurin osa piti näkyvyyden ostamista laskurin sivuilta 

mahdollisena. Osa yrityksistä voisi olla kiinnostunut ostamaan laskurilla tuotettua tietoa 

sekä materiaalijalanjäljen vähentämisen asiantuntijapalvelua. Haastatteluissa korostui se, 

että laskurin ja materiaalijalanjälkiasioiden yleensä tulisi nousta voimakkaammin 
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yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta laskuri olisi kiinnostava esimerkiksi 

mainosyhteistyötä ajatellen. 

 

Työn aikana haastateltiin kaikki kahdeksan FISU-kuntaa. Kunnat suhtautuivat 

lähtökohtaisesti positiivisesti laskuriin ja pitivät sitä potentiaalisena yhteistyökumppanina. 

Asukkaiden ja kuntaorganisaation työntekijöiden aktivoiminen ja tietoisuuden lisääminen 

materiaali- ja resurssiasioista koettiin tärkeänä. Kunnat pitivät myös laskurilla tuotettua 

tietoa vähintään melko kiinnostavana ja tiedon ostaminen voisi olla mahdollista hinnasta 

riippuen. Materiaalijalanjäljen vähentämisen asiantuntijapalvelun pilotointimahdollisuuteen 

kunnat suhtautuivat kiinnostuneesti. Useissa haastatteluissa nousi tähän liittyen esiin 

mahdollisuus FISU-kuntien yhteisestä hankkeesta. 

 

Kotitalouksia haastateltiin työn aikana 18 kappaletta. Kotitaloudet olivat haastattelujen 

perusteella kiinnostuneita materiaalijalanjälkiasioista ja laskuria pidettiin yleisesti ottaen 

hyvänä työkaluna. Tärkeimpänä laskurin kehitysehdotuksena pidettiin helppokäyttöisyyttä 

ja oma älypuhelinsovellus tai vähintään mobiiliversio nähtiin tarpeellisena. Lisäksi laskurin 

sivustolle toivottiin esimerkkejä tuotteista ja palveluista, joilla materiaalijalanjälkeä voi 

vähentää sekä tietoa materiaalijalanjäljen vähentämiseen tähtäävistä käytännön teoista. 

Haastateltavat arvioivat, että ostopäätöksiä tehdessä he ottaisivat melko varmasti huomioon 

tiedon tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Lisäksi vastaajat pitivät melko todennäköisenä, 

että he tutustuisivat laskurin sivustolla esiteltyihin yrityksiin. Vastaajat arvioivat myös, ettei 

tällaisella mainosyhteistyöllä olisi negatiivista vaikutusta laskurin käyttöön eikä laskurilla 

tuotetun tiedon myyminen vähentäisi laskurin käyttöä heidän osaltaan. Pieni osa 

kotitalouksista voisi haastattelujen perusteella olla kiinnostunut ostamaan 

materiaalijalanjäljen vähentämisen asiantuntijapalvelua.  

 

Työn yhtenä tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää, mistä materiaalijalanjälkeä 

vähentävistä tuotteista kuluttajat ovat kiinnostuneita. Kotitalouksien haastatteluissa 

kysyttiin, mitkä tuotteet tai palvelut osa-alueittain ruokaan, liikenteeseen sekä asumiseen, 

kotitaloustavaroihin ja energiaan liittyen kiinnostivat. Selvästi kiinnostavimpina pidettiin 

lähiruokaa, sillä sen valitsivat kaikki kahta vastaajaa lukuun ottamatta. Toiseksi eniten 

mainintoja saivat lihatuotteita korvaavat ruokatuotteet, uusiutuvan energian ostaminen, 

uusiutuvan energian tuottaminen omilla laitteilla, älykäs lämmitysjärjestelmän säätö sekä 
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tavaroiden yhteiskäyttö- ja lainaamispalvelut. Liikenteeseen liittyvät tuotteet ja palvelut 

saivat kokonaisuudessaan vähemmän mainintoja kuin ravitsemukseen tai asumiseen, 

energiaan ja kotitaloustavaroihin liittyvät. 

 

Materiaalijalanjälkilaskurin kaupallistamiseksi laadittiin BMC-mallin mukainen 

liiketoimintamalli. Lähtötilanteena oletettiin, että laskuria varten perustettaisiin uusi yritys, 

jonka kaksi työntekijää toteuttaisivat kaupallistamisen liiketoimintamallin mukaisesti. 

Haastattelujen perusteella potentiaalisimman asiakasryhmän muodostavat 

materiaalijalanjälkeä vähentäviä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset. 

Liiketoimintamallin ansaintalogiikka perustuu mainosyhteistyön myyntiin yrityksille. 

Lisäksi tuloja syntyy satunnaisesti laskurilla tuotetun datan sekä materiaalijalanjäljen 

vähentämisen asiantuntijapalvelun myynnistä.  

 

Liiketoimintamallin kannattavuuden arvioimiseksi laadittiin kannattavuuslaskelma, johon 

sisällytettiin kehitystoimenpiteistä ja muista alkukustannuksista aiheutuvan 

investointikustannuksen poistot. Lisäksi arvioitiin toiminnasta aiheutuvat kulut ja 

mainosyhteistyösopimusten myynnistä saatavat tulot. Laskelman perusteella liiketoiminta 

on kannattavaa, mikäli 20 yritystä hankkii mainosyhteistyösopimuksen. Sopimuksen 

hinnoittelussa on oletettu, että laskurin sivuilla vierailisi kuukausittain 20 000 kävijää. 

Haastattelujen perusteella yritykset asettivat aktiivisen ja riittävän laajan käyttäjäkunnan 

lisäksi mainosyhteistyön ehdoksi sen, että materiaalijalanjälkiasiat nousevat 

voimakkaammin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kannattavuuden arvioimiseen 

sisältyy merkittävää epävarmuutta, koska laskurin ja materiaalijalanjälkiasioiden 

vastaanottoa kuluttajien keskuudessa on laajassa mittakaavassa vaikea arvioida. 

 

Haastatteluiden perusteella useampi FISU-kunta voisi olla kiinnostunut 

materiaalijalanjälkiasioihin liittyvästä yhteishankkeesta. Hanke mahdollistaisi laskurin 

kiinnostavuuden testaamisen hieman laajemmin sekä tietoisuuden lisäämisen 

materiaalijalanjälkiasioista ylipäätään. Työn aikana tunnistettiin myös muutama laskurin 

kehitysehdotus, joilla laskurin käytettävyyttä olisi mahdollista huomattavasti parantaa. 

Laskurin kysymysten välillä tulisi pystyä liikkumaan ja laskurin lopetus tulisi tehdä 

selkeämmäksi. Lisäksi laskuriin voitaisiin toteuttaa lisätieto-osio, jonka helpottaisi 
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vastaamista ja antaisi tietoa laskentaperiaatteista. Laskurin mobiiliversion käytettävyys ja 

toimivuus tulisi myös varmistaa. 
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Liite I 

 

 

Liite I. Business Model Canvas (Liikkanen, 2016). 
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Liite II. Yrityshaastattelujen kysymysrunko. 

 

Taustatiedot 

- Yrityksen toimiala ja toiminta lyhyesti 

- Yrityksen ikä 

- Yrityksen koko (työntekijämäärä) 

 

Haastattelukysymykset 

1. Olisiko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen ympärille rakennettu verkkosivusto 

potentiaalinen yhteistyötaho yrityksellenne? 

- Voisiko olla tilanteita, joissa yrityksenne voisi olla kiinnostunut ostamaan 

näkyvyyttä sivustolta? 

- Millainen laskurin tulisi olla, jotta näkyvyyden ostaminen voisi olla 

mielekästä? 

- Millaisilla laskurin vastaajamäärillä näkyvyyden ostaminen voisi 

mahdollisesti olla kiinnostavaa? 

 

2. Onko laskurilla tuotettu data kiinnostavaa yrityksenne kannalta? 

- Voisiko olla tilanteita, joissa yrityksenne voisi olla kiinnostunut ostamaan 

laskurin tuottamaa dataa? 

- Millaisia asioita laskurissa tulisi kysyä, jotta data olisi hyödyllistä 

yrityksenne kannalta? 

- Millaisilla laskurin vastaajamäärillä datan ostaminen voisi mahdollisesti 

olla kiinnostavaa? 

 

3. Voisiko yrityksenne mahdollisesti olla kiinnostunut ostamaan palvelua, joka tähtää 

materiaalijalanjäljen pienentämiseen yrityksen toiminnassa



Liite III 

 

 

Liite III. Kuntahaastattelujen kysymysrunko. 

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Voisiko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen ympärille rakennettu verkkosivusto olla 

potentiaalinen yhteistyötaho kunnallenne? 

- Millaisesta yhteistyöstä kuntanne voisi olla kiinnostunut? 

 

2. Onko laskurilla tuotettu tieto eli kuluttajien vastaukset ja materiaalijalanjälkitieto 

kiinnostavaa kuntanne kannalta? 

- Millaisia asioita laskurissa tulisi kysyä, jotta tieto olisi hyödyllistä kuntanne 

kannalta? 

- Voisiko olla tilanteita, joissa kuntanne voisi olla kiinnostunut ostamaan 

laskurin tuottamaa tietoa? 

 

3. Materiaalijalanjälkilaskurin ympärille voisi tulevaisuudessa rakentua erilaisia 

materiaalijalanjäljen vähentämiseen tähtääviä palveluita. Esimerkki tällaisesta 

palvelusta voisi olla ”personal trainer”-tyyppinen kokonaisvaltainen palvelu, jossa 

laaditaan kotitaloudelle selkeä suunnitelma ja opastus materiaalijalanjäljen 

vähentämiseen.  

- Voisiko kuntanne mahdollisesti olla kiinnostunut ostamaan pilot-kokeilua, 

jossa testattaisiin materiaalijalanjäljen pienentämiseen tähtäävää palvelua 

esimerkiksi muutaman kymmenen kuntanne kotitalouden kanssa?
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Liite IV. Kotitaloushaastattelujen kysymysrunko. 

 

Taustatiedot 

- Haastateltavan ikä 

- Kotitalouden koko 

- Kotitalouden asumismuoto 

 

Haastattelukysymykset 

1. Onko materiaalijalanjälkilaskuri ja sen ympärille rakennettu verkkosivusto 

mielestäsi hyvä työkalu kotitaloudellesi ympäristöasioiden huomioimisen tueksi? 

 

2. Millaisia ominaisuuksia laskurin verkkosivustolla tulisi olla, jotta se helpottaisi 

kotitaloutesi materiaalijalanjäljen vähentämistä?  

- Rekisteröitymismahdollisuus ja oman materiaalijalanjäljen seuranta ja vertailu 

- Laaja tietokanta materiaalijalanjäljen vähentämiseen tähtäävistä käytännön 

teoista 

- Esimerkkejä tuotteista ja palveluista, joilla materiaalijalanjälkeä voi vähentää 

- Mahdollisuus laatia helposti oman kotitalouden tarpeisiin räätälöity 

materiaalijalanjäljen vähentämisen suunnitelma, joka perustuisi annettuihin 

vastauksiin 

- Sosiaalinen verkkosivusto tai foorumi, jossa käyttäjät voisivat jakaa 

kokemuksiaan 

- Saavutus- tai palkintojärjestelmä, jolla käyttäjä voisi seurata omaa 

edistymistään 

- Sujuvat linkitykset sosiaalisen median kanaviin 

- Mobiiliversio 

- Oma sovellus älypuhelimeen 

- Muita ominaisuuksia?



Liite IV, 2 

 

 

3. Materiaalijalanjälkeä voi vähentää monilla eri tavoilla. Mistä seuraavista palveluista 

tai tuotteista voisit olla kiinnostunut? 

Ravitsemus 

- Lihatuotteita korvaavat ruokatuotteet 

- Maitotuotteita korvaavat ruokatuotteet 

- Kaupunkiviljely 

- Lähiruoka 

- Ruokakassipalvelu (ostokset on pakattu valmiiksi kassiin ja toimitetaan kotiin) 

- Muu, mikä? 

Liikkuminen 

- Kaikki käyttämäsi liikkumismuodot kattava kuukausimaksullinen palvelu 

- Kutsupohjainen liikennepalvelu  

- Kimppakyytisovellukset 

- Sähköpolkupyörät 

- Kaupunkipyörät 

- Auton yhteiskäyttöpalvelu (useat kotitaloudet käyttävät samaa tai useampia 

autoja) 

- Täyssähköautot 

- Hybridiautot 

- Muu, mikä? 

Asuminen, kotitaloustavarat ja energia 

- Uusiutuvan energian ostaminen 

- Uusiutuvan energian tuottaminen omilla laitteilla 

- Älykäs lämmitysjärjestelmän säätö (esim. mahdollisuus säätää lämpötilaa etänä 

ja huonekohtaisesti) 

- Älykkäät kodinkoneet ja laitteet (esim. pesukone käynnistyisi, kun verkossa on 

paljon uusiutuvaa sähköä) 

- Tavaroiden yhteiskäyttö- ja lainaamispalvelut 

- Muu, mikä?
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4. Tuotteiden ja palveluiden yhteydessä voisi tulevaisuudessa olla tietoa kyseisen 

tuotteen tai palvelun vaikutuksesta materiaalijalanjälkeen. Kuinka todennäköisesti 

ottaisit huomioon tiedon tuotteen tai palvelun vaikutuksesta materiaalijalanjälkeen 

ostopäätöstä tehdessä? 

 

5. Materiaalijalanjälkilaskurin sivuilla voisi tulevaisuudessa olla tietoa yrityksistä, 

joiden tuotteilla tai palveluilla materiaalijalanjälkeä voi vähentää. Kuinka 

todennäköisesti tutustuisit näihin tuotteisiin tai palveluihin? 

 

6. Erilaiset tahot, kuten materiaalijalanjälkeä vähentäviä palveluita tuottavat yritykset 

voivat olla kiinnostuneita kotitalouksien vastauksista materiaalijalanjälkilaskuriin. 

Mikäli esimerkiksi yritykset voisivat ostaa laskurilla tuotettua tietoa, millä tavalla 

tämä vaikuttaisi laskurin käyttöösi? 

 

7. Tulevaisuudessa voisi olla tarjolla erilaisia palveluita, jotka tähtäävät 

materiaalijalanjäljen vähentämiseen. Esimerkki tällaisesta palvelusta voisi olla 

”personal trainer”-tyyppinen kokonaisvaltainen palvelu, jossa laaditaan yhteistyössä 

kotitalouden kanssa selkeä suunnitelma, joka opastaa materiaalijalanjäljen 

vähentämiseen. Voisitko mahdollisesti olla kiinnostunut ostamaan 

materiaalijalanjäljen vähentämiseen tähtäävää palvelua? 
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Liite V. Täydennetty BMC-malli 
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Liite VI. Kannattavuuslaskelma 

 

Tulot     Selite  

CPM 25 €   

Yhteistyösopimus 500 €/kk 20 000 kuukausittaista kävijää 

Asiakkaita 20 kpl   

Yhteensä 10 000 €/kk   

        

Liikevaihto 120 000 €/a   

      

Kulut       

Pohjapalkka 3 600 €/kk 1800 €/kk pohjapalkka, 2 työntekijää 

Provisio 4 000 €/kk 20 % provisio kaikesta myynnistä 

Palkkakustannus 91 200 €/a   

    

Kirjanpitokulut 1 500 €/a   

Domain- ja liittymäkulut 2 400 €/a   

Kiinteät kustannukset 3 900 €/a   

    

Markkinointibudjetti 6 000 €/a 5 % liikevaihdosta 

        

Yhteensä 101 100 €/a   

      

Käyttökate 18 900 €/a Liikevaihto - kustannukset 

      

Investointi       

Investointikustannus 21 000 €   

        

Takaisinmaksuaika 5 a   

Laskentakorko 10 %   

Annuiteettitekijä 0,26     

Poisto 5 540 €/a   

        

Liiketulos 13 360 €/a Käyttökate - poisto 

 


