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Tämä työ tutkii, miten tuotepalveluiden avulla voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja vä-

hentää resurssitarvetta. Työ koostuu teoriaosuudesta ja soveltavasta osiosta. Teoriaosuu-

dessa perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja erityisesti Tuote palveluna -lii-

ketoimintamalliin. Tutkimuksen soveltavassa osuudessa tarkastellaan kuutta kohdeyritystä, 

kolmelta eri sektorilta: Asuminen, Kulkuvälineet ja Vaatteet. Tutkimuksen edetessä huoma-

taan, että tuotepalveluiden avulla pystytään saavuttamaan selkeitä ympäristöhyötyjä. Tuote 

palveluna -liiketoimintamallin ja resurssitehokkuuden suhde on ilmeinen. Tuote palveluna -

liiketoimintamalli ei kuitenkaan automaattisesti johda resurssien vähenevään tarpeeseen, 

sillä liiketoiminnan myötä resurssitarve saattaa lisääntyä rebound-ilmiöiden kautta.  
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1 JOHDANTO  

 
Jatkuva ylikulutus, maapallon kantokyvyn heikentyminen sekä ilmaston lämpenemi-

nen ovat luoneet kestävyyskriisin. Väestön kasvu ja globaalisti nouseva elintaso han-

kaloittavat osaltaan ongelman ratkaisemista. (Sitra 2017, 6.) Tuhlaileva elämäntyyli 

ja tapa kuluttaa muistuttavat usein lineaaritaloutta, jossa tuotteen elinkaari kulkee vir-

taviivaista reittiä aina materiaalien louhinnasta tuotteen loppusijoitukseen saakka. 

Käytössä tuote on vain hetken. (The Ellen MacArthur Foundation 2015, 3.) Suuri osa, 

lähes 70 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä on lähtöisin kolmesta perus-

tarpeesta, liikkumisesta, ravinnosta sekä asumisesta. Lisäksi käyttötavarat kuten teks-

tiilit ja elektroniikka aiheuttavat merkittävän määrän kasvihuonekaasupäästöjä. (Cir-

cle Economy 2021, 21.) Näihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin voidaan vastata ympäris-

töystävällisesti kiertotalouden avulla. Kiertotaloudessa keskitytään materiaali- ja 

energiatehokkuuteen sekä materiaalin kiertävyyteen. Elinkaaren lopussa käytetystä 

materiaalista tulee toisen tuotteen raaka-ainetta. (Sitra 2017, 19.) Kiertotalouden yksi 

pääperiaatteista on muuttaa ajatus talouskasvun ja primääristen resurssien verrannol-

lisuudesta. (The Ellen MacArthur Foundation 2015, 2–3.) Talouskasvun ja hyvinvoin-

nin mittarina ei voida pitää uusien tavaroiden valmistamista ja omistamista (Sitra 

2017, 6). Siirtyminen lineaaritaloudesta kohti resurssitehokasta kiertotaloutta on mah-

dollista uusien ja innovatiivisten kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien 

avulla. (Teknologia ja teollisuus 2020. 14–15.) Omistaminen tulee muuttumaan, jol-

loin tuotteita ei osteta omaksi vaan niihin vuokrataan käyttöoikeus palvelunmuodossa. 

Kulutus perustuu jatkossa palveluiden käyttämiseen, kuten jakamiseen, vuokraami-

seen sekä kierrättämiseen. (Michelini 2017, 2.) 

  

1.2 Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja taustat 
 
 
Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kasvattaa tietämystä Tuote palveluna -liiketoi-

mintamallien roolista kiertotalouden edistäjänä, sekä tutkia kuinka tuotteiden omista-

juuden muutoksella voitaisiin vaikuttaa resurssitehokkuuteen. Työssä perehdytään 

tarkemmin Product-Service System (PSS) liiketoimintamalleihin, ja työn keskiössä 

voidaan pitää käyttöorientoitunutta PSS-mallia. Työssä tutkitaan muun muassa sitä, 

voidaanko palvelun tarjoamisella tuotteen myymisen sijasta tehostaa valmistetun 
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tuotteen käyttöastetta, pidentää tuotteen käyttöikää, parantaa tuotteen toiminnallista 

tehokkuutta sekä mahdollisesti syrjäyttää huonompi toimintatapa. Entä johtavatko 

nämä tekijät kokonaisresurssien vähenevään tarpeeseen? Tämän työn tutkimuskysy-

mykset ovat: 

 

1. Voidaanko tuote palveluna liiketoimintamallin avulla vaikuttaa resurssitehokkuu-

teen?  

2. Mitkä tekijät johtavat resurssien vähenevään tarpeeseen?  

Aiheen ajankohtaisuus sekä oma kiinnostukseni kestäviä ja innovatiivisia liiketoimin-

tamalleja kohtaan herätti halun lähteä selvittämään tarkemmin tuotepalveluiden ym-

päristövaikutuksia kiertotaloudessa. Käytän itse arjessani lukuisia tuotepalveluita, ja 

näin tuotepalveluita käyttävän kuluttajan näkökulmasta onkin kiinnostava tietää 

enemmän niiden ympäristövaikutuksista. 

1.2 Työn rakenne ja rajaukset 

 
Työ on jaettu kahteen osaan: kirjallisuuskatsaukseen sekä soveltavaan osioon. Kirjal-

lisuuskatsauksessa selvitetään, mitä kestävät liiketoimintamallit ovat ja kuinka PSS-

liiketoimintamallien avulla voidaan pyrkiä resurssitehokkuuteen. Työn kirjallisuus-

katsauksessa avataan kiertotalouden oleellista termistöä ja hahmotellaan PSS-liiketoi-

mintamallien toimintaperiaatteita. Työn soveltava osio pohjautuu case-tutkimukseen, 

jossa hyödynnetään kirjallisuuskatsauksen sekä muuhun jakamistalouteen perustuvaa 

analyysiä sekä kohdeyrityksiin toteutettujen haastattelujen tuloksia. Työn case-tutki-

muksessa perehdytään kuuteen käyttöorientoitunutta PSS-mallia harjoittavaan yrityk-

seen. Tässä työssä tarkastellaan ainoastaan kuluttajatuotteita tarjoavia B2C (Business 

to Customers) -yrityksiä. B2B (Business to Business) yritysmyynti on jätetty työn ra-

jauksen ulkopuolelle. Yritykset on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: Asuminen, Kul-

kuvälineet sekä Vaatteet. Eri sektoreita tarkastelemalla pyritään muodostaa kokonais-

valtainen kuva Tuote palveluna -liiketoimintamallin hyödyistä. Case-tutkimusten 

päällimmäisenä tavoitteena on käyttöorientoituneen PSS-liiketoimintamallin konkre-

tisoiminen yritysesimerkkien avulla, sekä resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden 

hahmottaminen. Casetutkimuksen tutkimuskysymys:  



 
 

6 

1. Miten kategoria x sekä yritys y vähentävät osaltaan resurssitarvetta?  

Lopuksi tarkastellaan saatuja tutkimustuloksia ja pyritään muodostamaan yhtenäinen 

käsitys siitä, mitkä Tuote palveluna -liiketoimintamallin omaavat tekijät johtavat re-

surssien vähenevään tarpeeseen. Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä kvantitatiivisia 

että kvalitatiivisia menetelmiä.  
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2 SUUNNAN MUUTOS KIERTOTALOUTEEN  

Nykyisin hallitsevana talousjärjestämänä toimii lineaaritalous, jonka toiminta perus-

tuu pitkälti halpoihin ja helposti saatavilla oleviin materiaaleihin sekä tuotantotapoi-

hin. Materiaali ei kierrä, vaan noudattaa virtaviivaista ota, valmista, hävitä -ajatus-

mallia, jossa primäärisistä raaka-aineista valmistetut tuotteet päätyvät käytön jälkeen 

kierrättämättöminä jätteiksi. (Ellen MacArthur Foundation 2015, 2.)   

Lineaaritalouden talousmalli rinnastetaan usein myös kertakäyttökulttuuriin, jossa 

edullisesti valmistettuja tuotteita käytetään oston jälkeen vain muutamia kertoja. Li-

neaaritaloudessa tuotteen käyttö perustuu tyypillisesti tuotteen omistamiseen. Tällöin 

tuotteen käyttöaste jää kovin pieneksi, ja tuotantoprosessin aikaiset päästöt syntyvät 

käytännössä aivan turhaan. (The Ellen MacArthur Foundation 2015, 16.) Esimerkiksi 

Euroopassa keskimääräinen henkilöauto seisoo parkkeerattuna 92 prosenttia ajasta, 

porakone poraa ainoastaan kahdeksan minuuttia sen elinajan aikana ja energiaa ku-

luttavat toimistotilat pysyvät käyttämättöminä 60 prosenttia ajasta (The Ellen Ma-

cArthur Foundation 2015, 12). Tämän kaltainen luonnonvaroja tuhlaileva kulutus ylit-

tää maapallomme kantokyvyn (Sitra 2020). Lineaaritalous on toiminut hallitsevana 

järjestelmänä 1800-luvun puolivälistä lähtien. Tänä aikana se on onnistunut tarjoa-

maan kuluttajille kohtuuhintaisia tuotteita. Samalla se on onnistunut sivuuttamaan 

muut talousmallit, joissa tavaroiden uudelleenkäyttö oli yleisempää, mutta toisaalta 

vähemmän tuottoisaa. (Ellen MacArthur Foundation 2013, 7.)  

Nykyaikaisempana talousmallina ja lineaaritalouden kilpailijana voidaan pitää kier-

totaloutta. Kiertotalouden tavoitteena on maksimoida tuotteiden, komponenttien sekä 

materiaalien käyttö. Käytännössä kiertotalous pyrkii hyödyntämään jo olemassa ole-

van materiaalin mahdollisimman tehokkaasti. (Teknologia ja teollisuus 2020, 5.) Sa-

malla se pyrkii minimoimaan tai kokonaan eliminoimaan tuotantoprosessin synnyttä-

män jätteen määrän. Elinkaaren lopussa käytetty materiaali päätyy jätteen sijasta toi-

sen tuotteen raaka-aineeksi. (Gasum 2020.) Kiertotalousorganisaation Circle 

Economyn (2021, 8) julkaiseman Circularity Gap 2021-raportin mukaan ainoastaan 

8,6 prosenttia maailman taloudesta toimii kiertotalouden mukaisesti. Vuonna 2019 
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maailma toimi 9,1-prosenttisesti kiertotalouden mukaisesti (Circle Economy 2021, 8.) 

Huolestuttavaa on, että prosenttiosuus heikkeni vuodesta 2019.  

Juuri nyt käsillä on suuri muutos lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta. Muutos luo 

mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia. Vastapainona muutos tuo mukanaan myös 

paljon uusia odotuksia ja vaatimuksia. Muutoksen ytimessä ovat uudet liiketoiminta-

mallit ja arvoketjujen kokonaisvaltainen muuttaminen. Muun muassa tavaroiden 

omistaminen muuttuu ja tavaroiden kuluttaminen perustuu palveluihin kuten jakami-

seen, vuokraamiseen, lainaamiseen ja korjaamiseen. (Sitra 2020.) Hyvänä esimerk-

kinä liiketoiminnan suunnanvaihdosta voidaan pitää polttoainevalmistaja Neste 

Oy:tä, jonka liiketoiminnasta lähes 70 prosenttia oli peräisin uusiutuvien tuotteiden 

myynnistä vuonna 2018, kun vielä vuonna 2017 yhtiön liiketoiminta perustui koko-

naan öljystä valmistettuihin tuotteisiin. Näiden vuosien välisenä aikana Nesteen liike-

voitto kasvoi lähes 30 prosenttia. (Neste 2017, 2018.)  

Kestävyyskriisin ajankohtaisuus näkyy myös uusissa ilmastoaiheisissa laeissa ja re-

gulaatioissa, joiden määrä on jopa kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. 

Vuonna 2011 ilmastonmuutosta koskevia lakeja oli 981 kappaletta, kun taas vuonna 

2021 samaisia lakeja oli yhteensä jo 2358 kappaletta (Grantham Research Institute on 

Climate Change and the Environment 2021). Moni uusi laki on saanut aloitteen vuo-

den 2015 joulukuussa solmitun Pariisin ilmastosopimuksen vauhdittamana (Ympäris-

töministeriö 2021a). Muun muassa EU:n päästökauppadirektiivi (ETS) on talouskan-

nustin, joka pyrkii vähentämään yritysten tuotannon aikaisia kasvihuonekaasupääs-

töjä. EU myöntää yrityksille vuosittain tietyn määrän päästöoikeuksia, joiden ylitty-

essä seuraa yritykselle merkittävät sakot (Euroopan komissio 2021). Pariisin ilmasto-

sopimus sai jatkoa marraskuussa 2021 pidetyssä Glasglown ilmastokokouksessa, 

jossa päätettiin uusista ympäristötavoitteista. Näitä tavoitteista ei ole vielä otettu käyt-

töön. (United Nations 2021.)   

Lakien lisäksi myös sidosryhmien muuttuvat odotukset vaikuttavat yritysten strategi-

oihin ja ovat tehokas keino muutoksen aikaansaamisessa. Parempi ympäristötietoi-

suus on muovannut ostokäyttäytymistä enemmän valikoivaan suuntaan. Kuluttajat pi-

tävät yritysten vastuullisuutta, tuotteiden alkuperää sekä tuotantotapaa merkittävinä 

tekijöinä. Vastuullisiksi mielletyt yritykset vetävät puoleensa asiakkaita, työntekijöitä 
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sekä rahoittajia, parantaen yrityksen kilpailuetua. (Juutinen 2016, 53, 91.) Usein yri-

tysten vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat kriteereitä rahoituksen saamiseksi. Uudet 

investoinnit siirtyvät kohti vastuullista liiketoimintaa. (Teknologia ja teollisuus 2020, 

14.)  

 

2.1 Kiertotalouden liiketoimintamallit 
 
Yrityksen tehtävänä on tehdä voittoa. Liiketoimintamalli kertoo sen, mitä yritys tar-

joaa, kenelle se sitä tarjoaa ja kuinka voittoa tavoitellaan. Se pitää sisällään arvon 

luonnin, arvon jakamisen sekä arvon ansaintamallin. (Osterwalder & Pigneur 2010, 

14). Sitra on jaotellut kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan viiteen eri liiketoimin-

tamalliin: tuote palveluna, jakamisalustat, kiertoihin perustuvat toimitusketjut, tuote-

elinkaaren pidentäminen sekä kierrätys ja kiertoon palauttaminen (Sitra 2019). Tuote 

palveluna eli tuotepalvelu, tarkoittaa palvelun tarjoamista tuotteen omistamisen si-

jaan. Käyttäjän ei tarvitse omistaa tuotetta vaan hän voi ostaa tuotteeseen käyttöoi-

keuden palvelun muodossa. (Sitra 2019.) Tuote pysyy kuitenkin aina palvelun tarjo-

ajan omistuksessa koko sen elinkaaren aikana. Palvelun tarjoaminen tuotteen myymi-

sen sijaan kannustaa tekemään tuotteesta mahdollisimman laadukkaan ja pitkäikäisen. 

(Kjaer et al. 2018, 24–25.) Asiakassuhteet myös syventyvät, sillä asiakastarpeeseen 

voidaan vastata paremmin palvelun avulla (Tukker 2004, 247). Tämä on yksi lupaa-

vimmista kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista, sillä se vaikuttaa tuotteen 

koko arvoketjussa (Sitra 2021). Tuotepalvelu on pitkälti synonyymi Product-Service 

Systems (PSS) – käyttöorientoituneen liiketoimintamallin kanssa. Käyttöorientoitu-

nutta sekä muita PSS-liiketoimintamalleja käsitellään myöhemmin kappaleessa 2.2.  

Jakamisalustat tarkoittavat digitaalisia alustoja, jotka mahdollistavat muun muassa 

tuotepalveluiden vuokraamisen asiakkaille sähköisesti. Jakamisalustojen kautta voi-

daan muun muassa vuokrata omaa, käyttämättä jäänyttä venettä, vaatteita tai vaik-

kapa asuntoa. (Vuosi yrittäjänä 2021.) Kiertoihin perustuvat toimitusketjut tarkoitta-

vat lähinnä resurssitehokkaita ratkaisuja sekä kierrätettävien materiaalien ja uusiutu-

van energian käyttöä. Tuote-elinkaaren pidentämisen avulla pyritään pitämään tuote 

sen alkuperäisessä tarkoituksessa mahdollisimman pitkään ennakoivan huolloin, 

korjauksen, ja ylläpidon avulla. Kierrätys ja kiertoon palauttaminen tarkoittaa 
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liiketoimintaa, jossa elinkaarensa lopussa olevat tuotteet ja raaka-aineet kerätään ta-

kaisin ja hyödynnetään uudelleen. (Sitra 2019.)  

2.2 PSS-liiketoimintamallit  
 
Product-service systems (PSS) -liiketoimintamallit määritellään usein yhdistelmänä 

aineellisia tuotteita sekä aineettomia palveluita, jotka pyrkivät yhdessä vastaamaan 

asiakkaiden toiveisiin (Tukker A. 2006, 1552). Tavoitteena on vastata oikeaan tarpee-

seen, säilyttää hyvä kilpailukyky sekä toimia ympäristöystävällisemmin. PSS-liike-

toimintamalleja on kehitelty jo 1990-luvulta lähtien, jolloin aihe rupesi kiinnostamaan 

kestävän kehityksen sekä liiketoiminnan parissa työskenteleviä tutkijoita. Tutkijat oi-

valsivat, että keskittymällä käyttäjän tarpeisiin tuotteen myymisen sijasta, voidaan 

muun muassa asiakastyytyväisyyttä sekä kustannus- ja materiaalitehokkuutta paran-

taa. (Tukker A. 2013, 76.) PSS-mallit saavuttivat entistä suurempaa suosiota resurssi-

tehokkuuden kasvavan kiinnostuksen myötä 2000-luvun alun jälkeen. Vuosien 2000 

ja 2010 välisenä aikana PSSmallien kiinnostus kasvoi huomattavasti, joka näkyy 

myös kirjoitettujen tieteellisten artikkeleiden määrässä. (Tukker A. 2013, 79.) 

Scopuksen tietokantaa tutkittaessa huomataan, että vuodesta 2010 eteenpäin PSS-

mallien kehitys on ollut vieläkin nopeampaa (Scopus 2021).   

Usein PSS-liiketoimintamallit jaetaan Arnold Tukkerin (2004, 248) esittämällä ta-

valla kolmeen eri ryhmään: tuoteorientoituneeseen, käyttöorientoituneeseen sekä tu-

losorientoituneeseen PSS-malliin. Tuoteorientoitunut PSS-malli on ryhmistä kai-

kista tuotekeskeisin ja liiketoiminta rakentuu pääosin tuotteen ympärille. Tuotteen 

myymisen lisäksi tuoteorientoitunut PSS-malli tuo lisäarvoa tuotteelle palvelun 

avulla. Lisäpalvelut ovat suunnattu helpottamaan tuotteiden käyttöä tavoitellen pa-

rempaa asiakastyytyväisyyttä. Ne voivat esimerkiksi koskea tuotteen huoltosopi-

musta, rahoitussuunnitelmaa tai käytön aikaista opastusta. Palvelu voi myös koskea 

takaisinottosopimusta, jossa yritys vastaa tuotteesta sen käyttöiän päätyttyä. (Tukker 

2004, 248.) Esimerkiksi langattomia kuulokkeita tarjoava suomalainen yritys 

JoyActor, panostaa toiminnan vastuullisuuteen muun muassa pienillä pakkauksilla 

ja takaisinottopalvelulla. JoyActor on asettanut kuulokkeilleen ikuisen 10 euron pan-

tin, jonka asiakas saa itselleen palautettuaan takaisin ostamansa kuulokkeet. Palaute-

tut kuulokkeet korjataan ja myydään uudelleen alennetuin hinnoin. Vaihtoehtoisesti 
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kuulokkeista kerätään talteen käyttökelpoiset komponentit, joita voidaan hyödyntää 

uudelleen. (JoyActor 2021.)  

Käyttöorientoituneessa PSS-mallissa tuote on edelleen keskeisessä roolissa, vaikka 

liiketoiminta perustuu palvelun tarjoamiseen. Kassavirta saadaan tuotteen käytöstä. 

Tuotteen omistajuus säilyy aina palveluntarjoajalla, ja näin ollen palvelun tarjoaja 

vastaa tuotteen investoinneista sekä ylläpidosta. (Tukker 2004, 248.) Asiakas maksaa 

ainoastaan tuotteen käytöstä, jolloin tuotteen vuokraaminen on tehty asiakkaalle hel-

poksi. Tuotteen vuokraaminen tapahtuu matalalla kynnyksellä, ilman suurempia ku-

luja. Tuotteen edullinen hinta ja helppo saatavuus voi johtaa tuotteen huonompaan 

kohteluun. (Tukker 2004, 253.) Käyttöorientoituneeseen PSS-malleihin kuuluvat 

tuotteiden vuokraaminen, jakaminen sekä erilaiset leasing-sopimukset (Tukker 2004, 

248–249). Näiden PSS-mallien myötä tuotetta käytetään useamman käyttäjän toi-

mesta. Tuotteen intensiivisemmän käytön myötä ympäristöhyödyt ovat ilmeiset, eri-

tyisesti silloin kun tuotteen suurimmat päästöt ovat lähtöisin tuotantovaiheesta. Mikäli 

tuotteen suurimmat päästöt syntyvät käyttövaiheessa, ympäristöhyödyt ovat vähäi-

semmät. (Tukker 2004, 258.) Lisäksi käyttöaste vaikuttaa suoraan jakamista harjoit-

tavan yrityksen kassavirtaan (Tukker 2013, 82). Käyttäjä maksaa tuotteesta muun mu-

assa kertamaksulla, kiinteällä kuukausimaksulla tai käytettyjen yksiköiden, kuten ki-

lometrien mukaan (Tukker 2004, 248–249). Esimerkiksi Hollantilainen Circos har-

joittaa käyttöorientoituneelle PSS-mallille ominaista jakamista. Circos on verkko-

kauppa, joka tarjoaa käyttäjilleen suuren valikoiman lasten- ja äitiysvaatteita kuukau-

sihinnalla. Circos haluaa toiminnallaan tehostaa lasten- ja äitiysvaatteiden käyttöä, ja 

vähentää niiden valmistustarvetta. (Circos 2021a.) Circosin liiketoimintamalliin pe-

rehdytään tarkemmin case-tutkimuksessa. Käyttöorientoitunut PSS-liiketoiminta-

malli on yleistynyt etenkin edelläkävijäyritysten keskuudessa (Sitra 2020).   

 

Tulosorientoitunut PSS- liiketoimintamalli perustuu palvelun tarjoamiseen. Tulos-

orientoitunut liiketoimintamalli on kehittynyt vauhdilla ja sillä odotetaan olevan Tuk-

kerin (2004, 248) esittämistä PSS-malleista paras mahdollisuus vähentää resurssitar-

vetta. Asiakas ei maksa tuotteesta, vaan palvelun lopputuloksesta (Kjaer et al. 2018, 

24). Tämä kannustaa palveluntarjoajaa varmistamaan tuotteen optimaalinen toiminta 

(Kjaer et al. 2018, 26–27). Tulosorientoituneessa liiketoimintamallissa materiaalien 
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käyttö on kustannustekijä, joka kannustaa yritystä tekemään tuotannosta mahdolli-

simman resurssitehokasta. Resurssitehokkuuden lisäksi tuotteista halutaan tehdä mah-

dollisimman pitkäikäisiä tulojen maksimoimiseksi. (Tukker 2013, 86.) Palveluntarjo-

ajalla on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapaan, jonka avulla asiakkaan haluamaan 

lopputulokseen päästään. Tällöin palveluntarjoajalla on valtaa päättää käytetystä tek-

nologiasta ja toimintatavasta, jotka mahdollisesti korvaavat enemmän resursseja ku-

luttavia järjestelmiä. (Kjaer et al. 2018, 27.) Esimerkki tulosorientoitunutta liiketoi-

mintamallia hyödyntävästä yrityksestä on amerikkalainen pesupalveluyritys Rinse. 

Rinse noutaa, pesee ja lopuksi toimittaa vaatteet puhtaina omistajalleen (Rinse 2022). 

Asiakas maksaa lopputuloksesta, tässä tapauksessa puhtaista vaatteista. 

 

PSS-liiketoimintamalli ei automaattisesti tarkoita ympäristöystävällistä liiketoimin-

taa. Liiketoiminta voi itseasiassa lisätä käytettyjen resurssien tai päästöjen määrää. 

Kyseessä on tällöin rebound-ilmiö. Rebound-ilmiö tarkoittaa tilannetta, jossa jonkin 

ongelman ratkaisu vähentää siitä saatavia hyötyjä tai pahentaa itse ongelmaa (Sitra 

2021).   
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3 TUOTEPALVELUIDEN CASE-TUTKIMUS  

Case-tutkimuksessa perehdytään kuuteen käyttöorientoitunutta PSS-mallia harjoitta-

vaan yritykseen. Yritykset on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: Asuminen ja tilat, Kul-

kuvälineet sekä Vaatteet. Tarkisteltaviksi kategorioiksi valittiin globaalisti eniten 

saastuttavat ja resursseja kuluttavat sektorit, joissa piilee myös suurin potentiaali re-

surssien vähentämiselle (Our World in Data 2016). Ravinto ja ruoantuotanto jätettiin 

kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle, sillä kyseiseltä sektorilta ei löytynyt sopivia tuote 

palveluna-konseptin omaavia yrityksiä, ja näin ollen kategorian todettiin olevan han-

kalasti lähestyttävä. Ruoantuotannon sektori korvattiin seuraavaksi eniten päästöjä 

synnyttävällä yhteiskunnallisella tarpeella, kulutustavarat (Circle Economy 2021, 8). 

Kulutustarvikkeista tarkastellaan vaate- ja tekstiilialan sektoria. Työssä tarkastellaan 

ainoastaan kuluttajatuotteita tarjoavia B2C (Business to Customers) -yrityksiä. B2B 

(Business to Business) -yritysmyynti on jätetty työn rajauksen ulkopuolelle. Case-tut-

kimusten päällimmäisenä tavoitteena on käyttöorientoituneen PSS-liiketoimintamal-

lin konkretisoiminen yritysesimerkkien avulla, sekä resurssitehokkuuteen johtavien 

tekijöiden hahmottaminen. Case-tutkimuksen tutkimuskysymys:  

1. Miten kategoria x sekä yritys y vähentävät osaltaan resurssitarvetta?  

Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä laskennallisia että kvalitatiivisia menetelmiä. 

Kirjallisuuskatsauksen sekä muun jakamistaloutta käsittelevän aineiston pohjalta on 

perusteltavaa olettaa, että käyttöorientoitunutta PSS-mallia harjoittavat yritykset vä-

hentävät ympäristöpäästöjä sekä parantavat resurssitehokkuutta niin kuljetuksen, asu-

misen kuin vaatteidenkin kohdalla. Tutkimus lähtee liikkeelle kategorioihin kuulu-

vien yritysesimerkkien esittelyistä. Yritysesittelyiden jälkeen tutkitaan yritysten liike-

toimintamallien vaikutusta resurssitehokkuuteen neljän tarkasteltavan tekijän kan-

nalta: käyttöikä, käyttöaste, toiminnallinen tehokkuus ja tuotejärjestelmien korvaami-

nen. Tehostettu tuotteiden käyttö eli käyttöasteen parantaminen on mahdollista jaka-

misen kautta. Jakamisen avulla tuotetta hyödynnetään useamman käyttäjän toimesta. 

Käyttöiän pidentämisessä tavoitteena on pitää tuote sille tarkoitetussa käyttötarkoi-

tuksessa mahdollisimman pitkään. Tyypillisesti käyttöikään vaikuttaa huolto sekä jäl-

leen vuokraaminen. Toiminnallinen tehokkuus on oleellista etenkin tuotteissa, joiden 
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käyttövaihe vaatii energiaa ja resursseja. Huollon ja toiminnan tuen avulla voidaan 

tavoitella toiminnallista tehokkuutta. Tuotejärjestelmien korvaaminen keskittyy kor-

vaamaan enemmän resursseja kuluttavia järjestelmiä. Tuotejärjestelmien korvauksia 

voidaan tarkastella yleisellä tasolla, jossa asiakkaan tarpeisiin pyritään vastaamaan 

kokonaan uudenlaisella tavalla, samalla sivuuttaen vanha toimintatapa. (Kjaer et al. 

2018, 26–27.) Esimerkiksi sähköautojen verkosto pyrkii korvaamaan nykyisin hallit-

sevana olevan fossiilisia polttoaineita suosivaa liikennejärjestelmää. Tarkastelu voi-

daan toisaalta tehdä myös tuotetasolla. Tällöin tuotteiden jakaminen tai elinkaarenlo-

pussa olevien tuotteiden kierrättäminen korvaavat muita resurssi-intensiivisempiä 

tuotteita. Esimerkiksi sähköautojen kohdalla tämä tarkoittaa fossiilisten polttoainei-

den korvaamista sähköllä. (Kjaer et al. 2018, 26–27.) Kuva 1 auttaa hahmottamaan 

resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden roolia.  

 

 

Kuva 1. Resurssitehokkuuteen johtavat tekijät  

Näiden tekijöiden lisäksi tutkitaan kategorioiden mahdollisia rebound-ilmiöitä. Re-

bound-ilmiö tarkoittaa tilannetta, jossa jonkin ongelman ratkaisu vähentää siitä saata-

via hyötyjä tai pahentaa itse ongelmaa. Esimerkki rebound-ilmiöstä voisi olla tilanne, 
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jossa yhteiskäyttöautojen helppo ja edullinen saatavuus vähentää omistusautojen tar-

vetta, mutta samalla lisää autoilua ja polttoaineiden kulutusta. (Sitra 2021.)   

 

Kohdeyritysten resurssitehokkuuden tarkastelussa on tehty oletuksia. Kulkuvälinei-

den tarkastelussa oletetaan, että liikkumisen määrä on vakio, jolloin liikkuminen ei 

lisäänny jakamisen johdosta. Yhteiskäyttöautojen vertailukohteena on keskimääräi-

nen bensiiniauto ja yhteiskäyttöveneiden vertailukohteena on keskimääräinen bensii-

nikäyttöinen perämoottorivene. Asumisen kohdalla Valo Hotel & Work vertailukoh-

teena on keskimääräinen toimistorakennus. Airbnb:n vertailukohde on tavallinen ho-

telli. Oletuksena on, että hotellissa majoittuvien sekä työskentelytiloja hyödyntävien 

henkilöiden määrä on vakio. Myös vaatteiden kohdalla oletetaan käytössä olevien 

vaatteiden määrä vakioksi, jolloin vaatteiden vuokraaminen vähentää vaatteiden os-

tamista. Mahdollisten rebound vaikutusten tarkastelu ulottuu kuitenkin näiden oletus-

ten ulkopuolelle.  

 

Jokaisen kategorian lopussa resurssitehokkuuteen johtavia tekijöitä arvioidaan as-

teikolla 0–3, sen perusteella kuinka hyvin tekijät toteutuvat kohdeyrityksissä. Tuote-

palvelun tuotteen vertailukohteena voidaan pitää vastaavanlaista omistustuotetta. As-

teikon arvosana 3 tarkoittaa oleellista parannusta, arvosana 2 tarkoittaa merkittävää 

parannusta ja arvosana 1 tarkoittaa vähäistä parannusta. Arvosana 0 vastaa tilannetta, 

jossa tuotepalvelun tuote ei eroa omistustuotteesta jonkin tekijän kohdalla. Huomion 

arvoista on todeta, että yritys saa arvosanan 0 jos tekijä ei eroa tuotepalvelun tuotteen 

ja omistustuotteen välillä, vaikka yritys panostaisikin tekijään.  

 

Negatiivisia arvosanoja ei tekijöiden kohdalla anneta, sillä tutkimusta tehdessä todet-

tiin, että kaikki mahdollisesti resursseja lisäävät vaikutukset kohdistuvat rebound-il-

miöön. Kategorian mahdollisia rebound-vaikutuksia arvostellaan asteikolla -1 – (-3). 

Kategorian yhteinen arvosana muodostuu kohdeyritysten arvosanojen keskiarvosta. 

Arviointimatriisi on esitetty alempaa taulukossa 1. Kuva 2 konkretisoi tekijöiden ar-

viointia.    
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Taulukko 1. Resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden arviointitaulukko  

Tekijä  0. Ei  

muutosta 

1. Vähäinen  

parannus 

2. Merkittävä  

parannus 

3. Oleellinen 

 parannus 

Käyttöikä  Tuotteen käyt-

töikä ei eroa 

vastaavasta 

omistustuot-

teesta 

Tuotteen käyttöikään 

kiinnitetään jonkin ver-

ran huomiota. Tuotteen 

huolto tai tuotteen lop-

pukäsittelystä huolehti-

minen eivät ole yrityk-

sen keskeisessä roo-

lissa. Tuotepalvelun 

tuotteen käyttöikä on 

hiukan omistustuotetta 

parempi. Käyttöikä pa-

ranee noin 0–10 %. 

Tuotteen käyttöikään 

on kiinnitetty huomiota. 

Tuotteen pidemmän 

käyttöiän varmista-

miseksi yritys huoltaa 

tuotteita, sekä huolehtii 

niiden jatkokäytöstä 

(esim. tuotteen jälleen-

myynti tai uudelleen 

vuokraaminen). Tuote-

palvelun tuotteen käyt-

töikä on omistustuotetta 

parempi. Käyttöikä pa-

ranee noin 10–50 %. 

Käyttöikä nähdään liiketoi-

minnassa tärkeänä tekijänä. 

Tuotteen ylläpitoon on pa-

nostettu huollon avulla. 

Tuotteen loppukäsittelystä 

huolehditaan ja varmiste-

taan tuotteen jatkokäyttö. 

Tuotepalvelu parantaa huo-

mattavasti tuotteen käyt-

töikää verrattuna omistus-

tuotteeseen. Käyttöikä pa-

ranee yli 50 %. 

Käyttöaste  Tuotteen käyt-

töaste ei eroa 

vastaavasta 

omistustuot-

teesta 

Tuotteen käyttöastee-

seen ei ole kiinnitetty 

erityistä huomiota, eikä 

sitä nähdä tärkeänä 

tuotteen ominaisuutena. 

Jakaminen ei ole yrityk-

sen liiketoiminnan yti-

messä. Tuotepalvelun 

tuotteen käyttöaste on 

hiukan omistustuottetta 

parempi. Käyttöaste pa-

ranee noin      0–10 %. 

Tuotteen käyttöastee-

seen on kiinnitetty huo-

miota ja sitä pyritään te-

hostamaan jakamisen 

kautta. Yrityksellä on 

mahdollisuus parantaa 

tuotteen käyttöastetta 

huomattavasti. Tuote-

palvelun tuotteen käyt-

töaste on omistustuo-

tetta parempi. Käyttö-

aste paranee noin 10–50 

%. 

Tuotteen käyttöaste näh-

dään tärkeänä tekijänä ja 

siihen halutaan panostaa. 

Tuotteen jakaminen on kes-

keisessä roolissa yrityksen 

liiketoiminnassa. Asiakkai-

den tarve on tunnistettu ja 

siihen on osattu kohdistaa 

tuotepalvelu. Tuotepalvelu 

parantaa huomattavasti 

tuotteen käyttöastetta ver-

rattuna omistustuotteeseen. 

Käyttöaste paranee yli 50 

%. 

Toiminnallinen  

tehokkuus  

Toiminnalli-

nen tehokkuus 

ei juurikaan 

eroa tuotepal-

velun tuotteen 

ja omistustuot-

teen välillä 

Tuotteen toiminnalli-

seen tehokkuuteen pa-

nostetaan niukasti. 

Tuotteiden käyttö ku-

luttaa paljon energiaa. 

Toiminnan tehokkuu-

teen panostamalla voi-

taisiin parantaa merkit-

tävästi toiminnan ai-

kaisten resurssien vä-

hentämisessä. Tuote-

palvelun tuotteen toi-

minnallinen tehokkuus 

on hieman omistustuo-

tetta parempi. 

Tuotteen toiminnallisen 

tehokkuuden merkityk-

seen on havahduttu. 

Tuotteita pyritään huol-

tamaan tarvittaessa ja 

toiminnan tuen avulla 

varmistetaan tuotteen 

oikeaoppinen käyttö. 

Toiminnan tehokkuutta 

voitaisiin edelleen pa-

rantaa. Tuotepalvelun 

tuotteen käyttöaste on 

omistustuotetta pa-

rempi. 

Toiminnallinen tehokkuus 

nähdään liiketoiminnassa 

tärkeänä tekijänä. Tuotteita 

huolletaan ja päivitetään 

säännöllisesti, sekä varmis-

tetaan tuotteiden oikeaop-

pinen käyttö toiminnan 

tuen avulla. Toiminnan te-

hokkuutta pyritään jatku-

vasti parantamaan, ja tuot-

teen käytönaikaisia re-

surssi- ja energiatarve mi-

nimoimaan. Tuotepalvelu 

parantaa huomattavasti 

tuotteen toiminnallista te-

hokkuutta verrattuna omis-

tustuotteeseen. 
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Tuotejärjestel-

mien  

korvaaminen  

Tuotejärjestel-

mien korvaa-

minen ei juuri-

kaan eroa tuo-

tepalvelun 

tuotteen ja 

omistustuot-

teen välillä 

Yrityksen liiketoimin-

tamalli vaatii paljon 

energiaa ja muita re-

sursseja. Tuotteiden ja-

kaminen tai tuotteiden 

loppukäsittelystä huo-

lehtiminen ei toteudu 

yrityksen kohdalla. Yri-

tyksen liiketoiminta-

malli korvaa joitakin 

enemmän resursseja ku-

luttavia liiketoiminta-

malleja. 

Liiketoimintamalli 

haastaa enemmän re-

sursseja kuluttavia jär-

jestelmiä. Yritys hyö-

dyntää liiketoiminnas-

saan jakamista sekä 

huolehtii tuotteen lop-

pukäsittelystä. Tuote-

järjestelmien korvaami-

nen ei ole liiketoimin-

nan keskiössä. 

Yrityksellä on potentiaalia 

syrjäyttää hallitseva, enem-

män resursseja kuluttava 

järjestelmä. Vastuullisuus 

on vahvasti osana yrityksen 

strategiaa. Tuotteiden jaka-

mainen sekä tuotteiden lop-

pukäsittelystä huolehtimi-

nen ovat tärkeitä liiketoi-

minnan ominaisuuksia. 

Kierrätetty materiaali käy-

tetään toisen tuotteen 

raaka-aineena. 

  -1. Pieni vaikutus  -2. Kohtalainen vaikutus  -3. Merkittävä vaikutus  

Rebound- 

ilmiö  

Liiketoiminnassa on ha-

vaittavissa rebound-il-

miö, joka lisää osaltaan 

vähän resurssien kulu-

tusta. Vaikutus ympäris-

töön on pieni.  

Liiketoiminnan rebound-ilmiö 

kasvattaa jokseenkin paljon re-

surssien tarvetta. Vaikutus ym-

päristöön on kohtalainen.  

  

Liiketoiminnan rebound-ilmiöt 

vaativat runsaasti resurssien tar-

vetta, joista aiheutuu merkittävästi 

haittaa ympäristölle.  

 

 

 
 

Kuva 2. Resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden arviointi.   
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3.1 Kulkuvälineet 
 
Liikenteen osalta kulkuvälineiden kategoriassa käsitellään kahta Suomessa toimintaa 

harjoittavaa yritystä, Harmaja 10 Oy konsernin alla toimiva Skipperi sekä GreenMo-

bility A/s.  

 

Skipperi on Suomessa vuonna 2017 perustettu kasvuyritys, jonka toiminta ulottuu 

Suomen lisäksi nykyisin myös Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan sekä Uuteen-Seelantiin. 

Skipperin toiminta perustuu helpon ja edullisen veneilykokemuksen tarjoamiseen, ve-

neitä vuokraamalla. Veneitä voi joko vertaisvuokrata suoraan veneen omistajalta 

päivä- ja viikkohintaan, tai vaihtoehtoisesti hankkia käyttöoikeuden Skipperin Fleet-

veneisiin kuukausitilaamalla. (Skipperi 2021d.) Skipperin suosio on kasvanut miltei 

räjähdysmäisesti, sillä vuosien 2019 ja 2020 välisenä aikana liikevaihto kasvoi jopa  

335 prosenttia. Liikevaihto vuonna 2020 oli 1,2 miljoonaa euroa. (Finder 2021a.) Suo-

messa Skipperin Fleet -yhteiskäyttöveneitä löytyy yhteensä 161 kappaletta, 10 eri 

kaupungista ja 20 eri satamasta. Sekä vertaisvuokratut omistusveneet sekä Skipperin 

Fleet-veneet varataan digitaalisesti MySkipperi-sovelluksesta. Vertaisvuokratuista 

veneistä vastaa veneen omistaja itse. Omistaja määrittelee veneelle päivä- tai viikko-

hinnan sekä määrää sen, kuka venettä saa vuokrata. Fleet-veneiden toimintaperiaate 

pohjautuu jakamiseen. Käyttäjä saa itselleen rajattomasti veneilykertoja, joiden va-

raaminen tapahtuu mobiilisovelluksen kautta. Fleet -veneet ovat valmiiksi varustet-

tuja Yamarin Cross moottoriveneitä. Yamarin on yhteistyökumppani, joka tarjoaa 

Skipperille veneet pitkäaikaisella leasing-sopimuksella (Kaitala, sähköpostiviesti 

4.11.2021). Kuukausihinta yhteiskäyttöveneille on alkaen 189 €. Tässä tutkimuksessa 

keskitymme lähinnä Skipperi Fleet -yhteskäyttöveneisiin Suomessa. (Skipperi 

2021b), (Skipperi 2021c.)  

 

GreenMobility A/s on tanskalainen, Kööpenhaminassa vuonna 2016 perustettu yritys, 

jonka liiketoiminta perustuu yhteiskäyttöisten sähköautojen vuokraamiseen helposti 

sovelluksen kautta. Nykyisin GreenMobilityn verkosto on laajentunut kahdeksaan 

Euroopan kaupunkiin, tarjoten yhteensä 985 sähköautoa. Helsingissä autoja on tällä 

hetkellä 61 kappaletta (Basili, sähköpostiviesti 12.11.2021). GreenMobilityn mukaan 

autoilla on ajettu yhteensä jo yli 805 000 matkaa, joiden aikana CO2 
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hiilidioksidipäästöjä on säästynyt noin 3060 tonnia. Konsepti helpottaa päivittäistä 

liikkumista ja samalla vähentää autoilusta aiheutuvien päästöjen määrää. Vuokrauk-

seen sisältyy vakuutukset, auton lataaminen sekä pysäköinti. Auton saa käyttöönsä 

sähköisesti GreenMobility -sovelluksen kautta. Hinta koostuu kertyneiden minuuttien 

perusteella, tai vaihtoehtoisesti sähköautoja on saatavilla myös tunti- ja päivähintaan. 

(GreenMobility 2021a).  

 

3.1.1 Kulkuneuvojen käyttöikä 

 
Käyttöiän pidentämisessä tavoitteena on pitää tuote sille ominaisessa käyttötarkoituk-

sessa mahdollisimman pitkään. Kulkuvälineiden käyttöiän pidentämisessä oleellista 

on kulkuvälineen jatkuva huolto, korjaustoimet sekä jatkokäytöstä huolehtiminen esi-

merkiksi uusilla leasingsopimuksilla. (Kjaer et al. 2018, 26.) Skipperin yhteiskäyttö-

veneet ovat Skipperin hallussa leasingsopimuksella. Kun sopimus päättyy, veneet 

päätyvät takaisin Yamarin käyttöön. Yamarin oletettavasti solmii uusia leasing-sopi-

muksia. Skipperin Fleet-veneet huolletaan Yamahan huoltokumppaneiden toimesta 

venekauden päätyttyä, talvisäilytyksen yhteydessä. Venekauden aikana huolto tapah-

tuu vain vian ilmaantuessa. (Kaitala, sähköpostiviesti 4.11.2021.)  

  

Erilaiset huolto- ja rahoitusleasing-sopimukset ovat olleet tyypillisiä autojen kohdalla 

(LeasePlan 2021). Rahoitusleasing-sopimuksessa autosta maksetaan kiinteää kuu-

kausi hintaa sovitun vuokra-ajan aikana. Kun sopimus päättyy, auton vuokrannut etsii 

autolle uuden omistajan tai sopii jatkovuokrauksesta. (Nordea 2018.) Vastaavasti 

myös sähkökäyttöiset yhteiskäyttöautot ovat GreenMobilityn hallussa rahoituslea-

sing-sopimuksella (GreenMobility 2020, 8). GreenMobilityn autoja huolletaan aina 

huoltotarpeen täyttyessä (Basili, sähköpostiviesti 12.11.2021). Lisäksi GreenMobili-

tyn oma ylläpitotiimi lataa ja pesee autoja, sekä tarkistaa niiden yleisen kunnon. Tiimi 

kiertää yhteiskäyttöautoja lähes joka kolmas päivä. (GreenMobility 2020, 6.) Kun au-

tot poistuvat GreenMobilityn käytöstä ne myydään eteenpäin kansainvälisillä mark-

kinoilla. Tällöin auto pysyy sille tarkoitetussa käytössä ja käyttöikä pidentyy. (Basili, 

sähköpostiviesti 12.11.2021.)  
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Sekä Skipperi, että GreenMobility huolehtivat osaltaan kulkuvälineiden käyttöiästä. 

Skipperi voisi lisätä veneilykauden aikaisia ennakoivia huoltotoimia. Näiden tekijöi-

den sekä taulukon 1 arviointimatriisiin perustuen, Skipperin käyttöiän arvosanaksi an-

netaan 2. Vastaavasti GreenMobilityn käyttöiän arvosanaksi annetaan 3. Kategorian 

käyttöiän keskiarvo on tällöin 2,5.  

 

3.1.2 Kulkuneuvojen käyttöaste 

  

Skipperin sekä GreenMobilityn liiketoimintamalli perustuu tuotteiden jakamiseen, 

jolloin kulkuvälineiden käyttöaste tehostuu. Suurimmat kulkuneuvojen aiheuttamat 

päästöt syntyvät niiden elinkaaren käyttövaiheessa (Circle Economy 2021, 22). Täl-

löin jakamismallin tuomat ympäristöhyödyt ovat vähäisempiä (Tukker 2004, 258). 

Veneilykaudella 2021 Skipperi Fleet-veneitä oli Suomessa käytössä 161 kappaletta, 

20 eri satamassa. Retkiä tehtiin yhteensä 25 000, joiden yhteenlaskettu kesto oli 103 

000 tuntia. Veneilykausi kestää 6 kuukautta aina toukokuun alusta lokakuun loppuun 

saakka. Käyttäjä voi varata veneen joko aamuksi klo 8:30-16:00 tai illaksi klo 16:30-

8:00 väliselle ajalle. Veneet ovat varattavissa 23 tuntia vuorokaudesta. (Kaitala, säh-

köpostiviesti 4.11.2021.) Näiden tietojen perusteella voidaan laskea yhden veneen 

keskimääräinen veneilykauden käyttöaste seuraavasti:  

 

𝑣𝑒𝑛𝑒𝑖𝑙𝑦𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 ℎ

𝑣𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑘𝑝𝑙
: 𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 ℎ ⟶  

103 000 ℎ

161 𝑘𝑝𝑙
: (23 ℎ ∗ 180 𝑑) = 15,5 % 

  

Keskimääräisen Fleet-veneen käyttöaste oli kaudella 2021 noin 15,5 prosenttia. Ver-

tailun vuoksi voidaan tarkastella, keskimääräisen perämoottoriveneen käyttöastetta 

Suomessa. Merenkulkulaitoksen (2005,20) vuonna 2005 tekemän selvityksen mu-

kaan Suomessa omistuskäyttöisen perämoottoriveneiden keskimääräinen käyttöaika 

on vuodessa vain 20 tuntia. Tällöin omistuskäyttöisen perämoottoriveneen käyttöaste 

on:  

𝑣𝑒𝑛𝑒𝑖𝑙𝑦𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 ℎ

𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 ℎ
 ⟶  

20 ℎ

(24 ℎ ∗ 180 𝑑)
= 0,46 % 
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Omistuskäyttöinen perämoottorivene on 6 kuukautta kestävän veneilykauden aikana 

käytössä vajaan puoliprosenttia. Fleet-veneiden käyttöaste on noin 34 kertaa parempi 

kuin keskimääräisen omistusmoottoriveneen. 15,5 prosentin käyttöastetta voitaisiin 

kuitenkin vielä parantaa esimerkiksi saavuttamalla suurempi käyttäjämäärä.  

  

GreenMobilityn yhteiskäyttöauto on keskimäärin käytössä 4 tuntia päivästä (Green-

Mobility 2020, 24). Auton voi vuokrata ympäri vuoden minä kellonaikana tahansa. 

Näiden tietojen perusteella voidaan laskea keskimääräisen GreenMobilityn yhteis-

käyttöauton käyttöaste seuraavasti:  

 

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑖𝑙𝑢𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 ℎ ∶ 𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 ℎ → (4ℎ ∗ 365𝑑) ∶ (24ℎ ∗ 365 𝑑) = 16,7 % 

 

Keskimääräisen GreenMobilityn yhteiskäyttöauton käyttöaste oli kaudella 2020 noin 

16,7 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Euroopassa keskimääräinen 

omistusauto on parkkeerattuna 92 prosenttia ajasta (The Ellen MacArthur Foundation 

2015, 3).  Tämä tarkoittaa, että autojen käyttöaste on suurin piirtein 8 prosenttia. 

GreenMobilityn yhteiskäyttöautojen käyttöaste on yli kaksi kertaa parempi verrattuna 

omistusauton käyttöasteeseen.  

 

Suomessa kulkuvälineiden käyttöasteeseen vaikuttaa myös kausivaihtelu, joka ilme-

nee lähinnä yhteiskäyttöveneiden kohdalla. Suomessa Fleet-veneet nostetaan ylös tal-

veksi, ja talvisäilytys tapahtuu Yamahan-huoltokumppaneiden tiloissa. Toisin kuin 

Suomessa, Uudessa-Seelannissa sijaitsevat Skipperin Fleet-veneet ovat vesillä ympäri 

vuoden. Lisäksi yhteiskäyttöveneiden kysyntä vaihtelee pitkälti sään mukaan. Auto-

jen osalta sääolosuhteet eivät vaikuta näin radikaalisti. Talvella sähköautojen toimi-

tusmatka on kuitenkin heikompi (Sciarretta et al. 2020, 107). Lisäksi auton lämmityk-

seen kuluu enemmän energiaa, joka vaatii pidempää auton lataamista. Autojen suu-

rempi lataamisen tarve vähentää liikenteessä kuljettuja minuutteja.  

 

Vaikka GreenMobilityn liiketoimintamalli parantaa autojen käyttöastetta lähes 9 pro-

senttia, eli käyttöaste kaksinkertaistuu, autot seisovat kuitenkin vielä 83 prosenttia 

ajasta. Käyttöastetta voitaisiin parantaa reilusti entisestään. Arvosanaksi annetaan 



 
 

22 

GreenMobilityn osalta 2. Skipperin liiketoimintamalli parantaa veneiden käyttöastetta 

noin 33 kertaisesti, jolloin Skipperin käyttöasteen arvosanaksi annetaan 3. Skipperin 

veneiden käyttöastetta olisi kuitenkin mahdollista vielä parantaa. Kategorian yhteinen 

käyttöasteen arvosana on tällöin 2,5. 

 

3.1.3 Kulkuneuvojen toiminnallinen tehokkuus 

 
Kulkuneuvojen suurimmat päästöt syntyvät käyttövaiheen vaatimasta polttoainekulu-

tuksesta (Circle Economy 2021, 22). Tällöin toiminnalliseen tehokkuuteen on syytä 

kiinnittää huomiota (Tukker 2004, 258). Kulkuvälineiden toiminnan tehokkuus voi-

daan varmistaa huollon, tuotteen päivittämisen sekä toiminnan tuen avulla. Käytön 

aikaiseen kohteluun voidaan vaikuttaa käyttäjien opastuksella. (Kjaer et al. 2016, 27.) 

Yhteiskäyttöautojen ja -veneiden kunnosta huolehditaan huollon avulla. Skipperin 

Fleet-veneet huolletaan Yamahan-huoltokumppaneiden toimesta talvisäilytyksen yh-

teydessä. GreenMobilityn autojen kunnosta huolehtii ylläpitotiimi (GreenMobility 

2020, 6). Skipperin veneet ovat bensiinikäyttöisiä, joiden optimaalinen ja oikeaoppi-

nen ajotyyli pyritään saavuttamaan kouluttamalla käyttäjiä. Skipperi tarjoaa nettisi-

vuillaan koulutusmateriaalia uusille merenkävijöille. Lisäksi tarjolla on käytännön ve-

neilykursseja. (Skipperi 2021a.) GreenMobilityn yhteiskäyttöautot kulkevat vihreällä 

sähköllä ja ovat automaattivaihteisia (GreenMobility 2021b). Vihreä sähkö vähentää 

käytönaikaisten päästöjen  määrää, verrattuna bensiiniautoon. Automaattivaihteiset 

autot sopivat hyvin kaupunkiajoon, eikä käyttäjän ajotyyli vaikuta auton kuntoon tai 

ekologiseen ajotapaan (Sciarretta et al. 2020, 135).  

  

Yhteiskäyttöautojen toiminnallinen tehokkuus on huomattavasti parempi verrattuna 

keskimääräiseen bensiiniautoon, jolloin GreenMobilityn toiminnallisen tehokkuuden 

arvosanaksi annetaan 3. Vaikka Skipperi pyrkii parantamaan Fleet-veneiden toimin-

nallista tehokkuutta huollon sekä opastuksen avulla, ei kyseinen tekijä juurikaan eroa 

vastaavanlaisesta omistusveneestä. Tällöin Skipperin arvosanaksi annetaan arviointi-

matriisin perusteella 0. Kulkuvälineiden yhteiseksi arvosanaksi annetaan toiminnalli-

sen tehokkuuden osalta 1,5.   
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3.1.4 Kulkuneuvojen tuotejärjestelmien korvaaminen 

 
Ihmiset autoilevat ja veneilevät joka tapauksessa. Nämä liikkumisen muodot ovat tar-

peita, joihin Skipperi ja GreenMobility tarjoavat palvelun. Kun samaan tarpeeseen ja 

kysyntään saadaan vastattua yhteiskäyttöpalvelun avulla, veneiden ja autojen tuotan-

totarve vähenee. Siirtyminen omistajuudesta kulkuneuvojen jakamispalveluun vähen-

tää omistusveneiden sekä -autojen valmistustarvetta. (Kjaer et al. 2018, 27.) Ostotar-

peen väheneminen pienentää resurssitarvetta.   

  

GreenMobilityn sähkökäyttöiset yhteiskäyttöautot kilpailevan samoista käyttäjistä 

bensiini- ja dieselautojen kanssa. GreenMobilityn autot on valmistettu 90 prosentti-

sesti kierrätetystä materiaalista, joka osaltaan vähentää primääristen materiaalien lou-

himista (GreenMobility 2021b). Ladattu sähkö on 100 prosenttisesti uusiutuvaa ener-

giaa (GreenMobility 2020, 6.) GreenMobilityllä on mahdollisuus haastaa nykyisin 

hallitseva, fossiilisia polttoaineita käyttävä liikennejärjestelmä ja mahdollisesti myö-

hemmin myös syrjäyttää se. Satunnainen veneilyharrastus ei vaadi 0,5 prosenttia käy-

tössä olevaa omistusvenettä. Skipperi vähentää toiminnallaan valmistettujen veneiden 

määrää, vähentäen veneissä käytettäviä resursseja. Veneiden ollessa bensiinikäyttöi-

siä toiminta ei kuitenkaan haasta fossiilisia polttoaineita suosivaa veneilyliikennettä. 

Toisaalta sähkökäyttöisten veneiden kehitys on vasta alussa, ja jo lanseerattujen säh-

köveneiden hinnat ovat korkeat (Vattenfall 2021). Tämän hankaloittaa tuotejärjestel-

mien korvaamisen parantamista. Skipperin tuotejärjestelmien korvaamisen arvosa-

naksi annetaan 2. Skipperin tulisi seurata sähköveneiden kehitystä ja mahdollisesti 

siirtyä lähitulevaisuudessa pois bensiiniveneistä. GreenMobilityn arvosanaksi anne-

taan 3. Tuotejärjestelmien korvaamisen yhteiseksi arvosanaksi annetaan kulkuväli-

neiden osalta 2,5.  

 

3.1.5 Kulkuvälineiden rebound-ilmiö 

 
Skipperin yhteiskäyttöveneiden vuokrauspalvelu on matalan kynnyksen reitti venei-

lyyn. Veneilyn edullinen hinta houkuttelee yhä useampia veneilemään. Tällöin vaa-

rana on veneilyn sekä polttoaineen kulutuksen lisääntyvä määrä. Veneet ovat bensii-

nikäyttöisiä, jolloin polttoaineesta vapautuvat päästöt ovat varteen otettavia. Sama 

koskee myös yhteiskäyttöautoilua. Autoilun helppous ja edullisuus houkuttelee 
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käyttäjiä, jolloin autoilu saattaa lisääntyä. GreenMobilityn tilanteessa vihreällä säh-

köllä kulkevista sähköautoista ei kuitenkaan synny vastaavanlaisia päästöjä kuin ben-

siinikäyttöisistä autoista. Lisäksi Skipperin venevuokraus -jakamisalusta houkuttelee 

taloudellisista syistä. Hyvät vuokratuotot kannustavat vuokraajaa sijoittamaan uuteen 

veneeseen, ja asettamaan sen vuokrattavaksi. Uuden veneen ostaminen vaikuttaa 

käänteisesti jakamisalustan ’ideaalitilanteeseen’, jossa jo ostettua venettä pyritään 

hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Vuokrattuja kulkuneuvoja saatetaan 

myös kohdella huonommin kuin omaa omistuskulkuvälinettä (Tukker 2004, 253). 

Tällöin kulkuneuvot vaativat enemmän huoltoa, ja mahdollisesti kestävät vähemmän 

aikaa. Rebound-vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan taulukon 1 arviointimatriisin 

avulla. Taulukkoon 1 vedoten sekä edellä mainittujen tekijöiden perusteella Skipperin 

rebound-vaikutusten arvosana on 3. Vastaavasti GreenMobilityn arvosana on -1. Re-

bound-ilmiöiden yhteinen arvosana kulkuvälineiden kohdalla on -2. Resurssitehok-

kuuteen johtavien tekijöiden vaikutusten arviointi kulkuvälineiden kohdalla on esi-

tetty kuvassa 3.  

   

 

Kuva 3. Tekijöiden vaikutus resurssien tarpeeseen kulkuneuvojen kategoriassa.  

 

Tutkimusta tehdessä huomattiin, että kulkuvälineiden kategoriassa tekijöiden paino-

arvot resurssitehokkuuteen vaihtelivat. Koska kulkuneuvot vaativat eniten resursseja 

ja energiaa niiden käyttövaiheessa, on toiminnallisella tehokkuudella suuri merkitys. 

Toiminnallista tehokkuutta parantamalla voidaan käytön aikaista resurssitarvetta vä-

hentää. Huomattiin myös käyttövaiheen käänteinen merkitys lisääntyvissä päästöissä 
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ja resurssitarpeissa. Käyttöasteen tehostuminen vaatii lisää polttoainetta. Polttoaine-

valinnan tärkeys korostaa jälleen toiminnallisen tehokkuuden merkitystä. Tuotejärjes-

telmien korvaamisella on potentiaalia vaikuttaa resurssien vähenevään tarpeeseen 

suuremmassa mittakaavassa. Jakamisen avulla sekä valmistustarve, että käytön aikai-

set resurssitarpeet vähenevät. Esimerkiksi jos kuvitellaan tilanne, jossa koko maail-

man autoilu tapahtuisi GreenMobilityn sähköautoja hyödyntäen, vähenisivät fossiilis-

ten polttoaineiden kulutus sekä autojen valmistustarve massiivisesti. Todettiin myös 

käyttöasteen sekä käyttöiän positiivinen merkitys uusien kulkuneuvojen vähenevään 

valmistustarpeeseen. Toisaalta kulkuneuvojen valmistusvaihe tuottaa päästöjä ja ku-

luttaa resursseja suhteellisen vähän koko sen elinkaaren ajasta.   

 

3.2 Asuminen 
 
Asumisen kategoriassa tarkastellaan kahta yritystä, joiden palvelut perustuvat tilan 

vuokraamiseen. Ensimmäinen yritysesimerkki on Suomalainen Valo Hotel & Work, 

ja toinen maailman suurin lyhytaikaista majoitusta tarjoava yritys, Airbnb.   

  

Valo Hotel & Work on Helsingissä sijaitseva, kesällä 2020 avattu, uudenlainen yh-

distelmä hotellista sekä toimitiloista (SSA 2020). Päivisin Valo tarjoaa monipuolisia 

työskentelytiloja. Illalla tilojen funktio muuttuu, kun työhuoneista tehdään hotellihuo-

neita yön ajaksi. Näitä kaksoiskäyttöisiä huoneita löytyy Valosta yhteensä 422 kap-

paletta, ja niiden takana on ajatus neliöiden tehokkaammasta käytöstä. Työskentely-

tiloja tarvitseva henkilö voi ostaa Valoon itselleen sopivan kuukausijäsenyyden, joka 

etuoikeuttaa työskentelytilojen käyttöön. Valo tarjoaa myös kertaluonteisesti vuok-

rattavia päiväpasseja, jotka antavat käyttöoikeuden co-working tilaan tai erilaisiin 

neuvottelu- ja työhuoneisiin. Tilojen varaaminen tapahtuu Valon mobiilisovelluk-

sessa. (Valo 2021.) Tällä hetkellä Valon tiloja hyödyntää yli 400 yritystä, ja jäsenyy-

den omaavia käyttäjiä on yli 900. Tilojen käyttäjämäärään on vaikuttanut vallitseva 

Covid-19 pandemiatilanne, joten kasvu on odotettua. Noin 2000 hengen tilojen kapa-

siteetti odotetaan täyttyvän. Suunnitteilla on myös Valo Hotellin konsernin laajenta-

minen Skandinaviaan sekä Keski-Eurooppaan. (Saari, puhelinhaastattelu 

23.11.2021.)  
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Airbnb on vuonna 2007 San Franciscossa perustettu, maailman suurin kansainvälinen 

majoitusta tarjoava palvelu, jossa käyttäjä voi vuokrata majoituksen tietylle ajanjak-

solle tai vaihtoehtoisesti asettaa majoituskohteen itse vuokralle. Majoituksen vuok-

raaminen tapahtuu sähköisesti Airbnb-sovelluksessa. Käytännössä Airbnb majoitus-

kohteet toimivat vaihtoehtoina hotellille. Airbnb on saavuttanut nopeasti suosiota 

maailmanlaajuisesti. Vuonna 2021 majoittajia oli jo huimat 4 miljoonaa, ja asiakkaita 

sitäkin enemmän, yli miljardi. (Airbnb 2021a) (Airbnb 2021c.) Vuonna 2019 Air-

bnb:n liikevaihto oli 4,8 miljardia dollaria. Pandemiatilanteen myötä liikevaihto tip-

pui 2,5 miljardiin vuonna 2020. (Nordnet 2020.) Airbnb hyödyntää liiketoimintamal-

lissaan käyttöorientoituneelle PSS-mallille ominaista jakamisalustaa sekä vuokraus-

palvelua. Airbnb ei itse käytännössä vaikuta majoituskohteiden ominaisuuksiin. Ai-

noa tapa, jolla Airbnb pyrkii vaikuttamaan majoituskohteiden laatuun, on käyttäjien 

opastus. Airbnb:n nettisivuilla on runsas kirjo erilaisia sähköisiä toimintaohjeita ja 

oppaita.  

  

3.2.1 Asumisen käyttöikä 

 
Asumisen kohdalla käyttöikään vaikutetaan asianmukaisilla korjaus- ja huoltotoi-

milla. Lisäksi rakennusaikaiset materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen pitkäikäi-

syyteen. (Ympäristöministeriö 2021b.) Valon tilat ovat uusia ja tilojen käyttöikä on 

otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Rakennusmateriaaleiksi ja tilojen pintama-

teriaaleiksi on valittu mahdollisimman kestäviä materiaaleja. Kalusteet on valittu laa-

dun sekä ajattoman tyylin perusteella. Myöhemmin Valon laajentuessa, uudet Valo 

hotellit perustetaan jo rakennettuihin kiinteistöihin, jolloin rakennusten käyttöikä pi-

tenee (Valo 2021.)  

 

Airbnb majoittaja vastaa majoituksen kunnosta. Majoituskohteen hyvä kunto vaikut-

taa viihtyisään majoituskokemukseen. Vastaavasti asunnon huono kunto näkyy käyt-

täjien negatiivisessa palautteessa. Airbnb tarjoaa nettisivuillaan majoittajille ohjeita 

majoituskohteen ylläpitämiseen, kuten siivoamiseen (Airbnb 2021c). Tilojen korjaus- 

tai huoltotöitä ei kuitenkaan velvoiteta. Airbnb kohteiden laaja kirjo tekee majoitus-

kohteiden käyttöiän arvioimisesta hankalaa. Kumpikaan yrityksistä ei kerro kohteiden 

jatkokäsittelystä, mutta oletettavasti ne myydään tai vuokrataan eteenpäin. Airbnb 
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majoitusten käyttöikä ei juurikaan eroa keskimääräisen hotelin käyttöiästä, joten ar-

vosanaksi annetaan 0. Vastuullisuus on ollut vahvasti osa Valon strategia jo raken-

nusvaiheesta saakka. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella Valo hotellin käyttöiän 

arvosana on 3. Asumisen yhteinen arvosana käyttöiän osalta on 1. 

 

3.2.2 Asumisen käyttöaste 

 
Rakennusten elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä merkittävä osa syntyy 

rakennusvaiheessa (Ympäristöministeriö 2021b). Tällöin tilojen hyötysuhteen nosta-

minen käyttöasteen avulla on oleellista. Valon monikäyttöiset tilat soveltuvat niin ma-

joitukseen kuin työskentelyynkin. Tavoitteena on tilojen käyttöasteen parantaminen. 

Tilojen yhteiskäyttöä tehostavat sähköiset varausjärjestelmät (Ympäristöministeriö 

2021b). Tähän tutkimukseen saatiin suuntaa antavia vastauksia tilojen käyttäjämää-

rästä sekä käyttöasteesta. Tilojen käyttöasteesta tehtiin myös oletuksia, etenkin ma-

joituksen suhteen. Työterveyslaitoksen ja VTT:n (2021, 24) tekemän selvityksen mu-

kaan, Valon hotellin käyttöprofiili on lähes taulukon 2 mukainen.  

  

Taulukko 2. Esimerkki tilojen oletetuista käyttöprofiileista (Työterveyslaitos, VTT 2021, 24)  

Tila  Kellonaika  Käyttöikä  

   h/vrk              

vrk/vk  

Henkilötiheys  

[hlö / m2]  

Käyttöaste 

[%]  

Toimistotilat  07-18  11  5  12  55  

Neuvotteluti-

lat  

08-17  9  5  3  60  

Hotellihuone  00–24  24  7  19  50  

  

Taulukon lukemista voidaan laskea esimerkkikäyttöaste kaksoiskäyttöisille työ- ja 

hotellihuoneille. 55 prosenttia 11 tunnista on 6,05 tuntia, ja 50 prosenttia 24 tunnista 

on 12 tuntia. Näiden tietojen perusteella kaksoiskäyttöiset huoneet ovat käytössä yh-

teensä noin 18 tuntia päivästä. Käyttöasteeksi saadaan tällöin 75 prosenttia: 
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18ℎ

24ℎ
= 75 % 

 

Myöhemmin haastattelusta ilmeni, että tällä hetkellä Valon tarjoamat kaksoiskäyttöi-

set huoneet ovat päivisin käytössä 5–10 prosenttia ja jäsenyyden omistavia käyttäjiä 

on yli 900. Kun kaksoiskäyttöisten työhuoneiden oletetaan olevan 7,5 prosenttia käy-

tössä 11 tuntisesta työpäivästä, saadaan hotelli- ja työhuoneen yhteiseksi käyttöas-

teeksi 53,4 prosenttia: 

 

0,075 ∗ 11 ℎ = 0,825 ℎ 

 

(12 ℎ + 0,825 ℎ)

24 ℎ
= 0,5343 ≈ 53,4 % 

 

Huomion arvoista on Covid-19 pandemiatilanteen vaikutus mitattuun käyttäjämää-

rään. Käyttäjämäärän oletetaan kasvavan yli kaksinkertaisesti, ja käyttöasteen sitäkin 

enemmän. (Saari, puhelinhaastattelu 23.11.2021.) Mikäli Valon 2000 jäsenen kapasi-

teetti täyttyy, kasvaa tämänhetkinen kävijämäärä noin 122 %. Tällöin kaksoiskäyt-

töisten työhuoneiden käyttöaste kasvaisi keskimäärin 16,7 prosenttiin, ja yhteensä ky-

seinen huone olisi käytössä 55–60 prosenttia ajasta.  

 

Toisaalta prosenttiosuus voi olla suurempi, sillä meillä ei ole tieto siitä, kuinka moni 

900 jäsenestä todellisuudessa hyödyntää kaksoiskäyttötiloja ja kuinka usein. Las-

kuissa oletetaan kaikkien 900 jäsenen käyttävän kaksoiskäyttöisiä huoneita. Kaksois-

käyttöisten työhuoneiden lisäksi Valo tarjoaa erilaisia työskentelyyn tarkoitettuja yh-

teiskäyttötiloja. Yhtä yhteiskäyttötilaa hyödyntää vaihdellen 10–50 henkilöä. (Saari, 

puhelinhaastattelu 23.11.2021.) Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Euroopan työ-

tilat ovat käytössä ainoastaan noin 40 prosenttia ajasta (Ellen MacArthur Foundation 

2015,12). Se tarkoittaa, että lähes kaksi kolmasosaa ajasta työtilat ovat käyttämättä ja 

lämmitykseen, sähköön sekä valaistukseen kuluu turhaa energiaa (Circle Economy 

2021, 22). Suomessa tyhjät toimitilat itsessään aiheuttavat 42 tuhatta tonnia hiilidiok-

sidipäästöjä (Valohotelli 2020).  
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Airbnb:n loma-asuntojen käyttöaste Euroopassa on noin 52 prosenttia. Käyttöaste tar-

koittaa tehtyjen vuokrausten määrää jaettuna vuokrattavissa olevilla päivillä. Tarkas-

telun ajanjaksona on yksi vuosi, jolloin vuokrausten kausivaihtelut eivät näy käyttö-

asteen keskiarvossa. Käyttöaste on laskettu Airdna nimisen yrityksen keräämää dataa 

hyödyntäen. Airdnan keräämä loma-asuntojen käyttöasteen data koostuu lähes koko-

naan Airbnb vuokrauskanavan kohteista. (Airdna 2021.) Taulukon 2 arvoihin viitaten, 

keskimääräisen hotellihuoneen käyttöaste on 50 prosenttia. Euroopan Airbnb majoi-

tuskohteiden käyttöaste ei juurikaan ole parempi hotellihuoneeseen verrattuna. Air-

bnb:n käyttöasteen tarkastelu rajattiin Euroopan pääkaupunkeihin. Syrjäseuduilla si-

jaitsevien majoituskohteiden käyttöasteissa voi olla hajontaa, joka mahdollisesti hei-

kentäisi annettua arvosanaa.  

 

Koska käyttöaste ei juurikaan eroa Airbnb:n ja hotellin välillä, annetaan Airbnb:n 

käyttöasteen arvosanaksi 0. Valo hotellin tilojen käyttöasteen odotetaan kasvavan, 

mutta tämänhetkisten käyttötietojen perusteella Valon käyttöasteen arvosanaksi an-

netaan 2. Käyttöasteen arvosanaksi annetaan asumisen osalta 1.   

 

3.2.3 Asumisen toiminnallinen tehokkuus 

 
Rakennusten energiankulutus muodostuu pääosin tilojen lämmityksestä (Tilastokes-

kus 2020). Asumisen kohdalla toiminnallista tehokkuutta tarkastellaan energiankulu-

tuksen sekä energiatehokkuuden kannalta. Rakennusten toiminnallista tehokkuutta li-

säävät myös tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus, helppo huollettavuus sekä 

lämpötilan ja sähkön säädettävyys (Ympäristöministeriö 2021b). Ympäristöministe-

riön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) uudisti rakenta-

mismääryksiä Suomessa. Lain 1§:n mukaan asetus koskee sellaisen rakennuksen 

suunnittelua ja rakentamista, jonka sisäilmaston ylläpitämiseen kuluu energiaa. Laki 

asettaa vaatimuksia rakennuksen taloteknisille ominaisuuksille energiatehokkuuden 

varmistamiseksi. Uudet rakentamismäärykset astuivat voimaan 1.1.2018. Valo on 

uusi, vuonna 2020 avattu kiinteistö, jonka rakentamisessa on käytetty uuden rakenta-

mismääräyksen mukaista edistynyttä talotekniikkaa energiatehokkuuden varmista-

miseksi. Valo on itse toiminut aktiivisesti mukana kiinteistön rakennusvaiheessa, lä-

hinnä rahoittajan roolissa. (Saari, puhelinhaastattelu 23.11.2021.) Valo hotellissa 
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käytetty energia on lähtöisin uusiutuvasta vihreästä sähköstä, sekä maalämmöstä. Va-

lon koko kiinteistössä on käytössä läsnäoloanturit, jotka säätelevät valaistusta. Myös 

lämpötilaa säädellään käytön mukaan. (Valo 2021.) Valo on lanseeraamassa uutta 

käyttäjän sisäpaikannusta, jonka avulla tilojen optimaalista lämpötilaa voidaan paran-

taa entisestään. (Saari, puhelinhaastattelu 23.11.2021.) 

 

Airbnb kiinteistöjen ominaisuudet vaihtelevat, joten toiminnallisten tehokkuuksien 

kannalta on jouduttu tekemään karkeita arvioita. Airbnb tarjoaa majoittajille sekä vie-

raille lukuisia oppaita yleisistä toimintatavoista, säännöistä ja vaatimuksista. Airbnb:n 

asettamissa vaatimuksissa ei mainita lainkaan kohteen kunnosta, huollosta tai energi-

ankulutuksesta. Yhdessä oppaassa opastetaan majoittajaa tekemään kohteesta ympä-

ristöystävällisen. Opas kehottaa majoittajia muun muassa päivittämään käytössä ole-

vat laitteet energiatehokkaampiin ja säätelemään veden kulutusta. (Airbnb 2021b.) 

Toiminnan tehokkuus ei vaikuta olevan liiketoiminnan kannalta tärkeä tekijä. Siistey-

den ja mukavuuden lisäksi energiatuotantotavoista tai käytetyn energian ja veden 

määrästä ei ole mainintaa. Airbnb:n kohdalla ei ole näytteitä siitä, että toiminnallinen 

tehokkuus olisi keskimääräistä hotellia parempi, jolloin Airbnb:n arvosanaksi anne-

taan 0. Valon toiminnallisen tehokkuuden arvosanaksi annetaan arviointimatriisiin 

perustuen 3. Asumisen yhteiseksi arvosanaksi toiminnan tehokkuuden osalta anne-

taan 1,5.   

 

3.2.4 Asumisen tuotejärjestelmien korvaaminen 

 
Kummallakin tämän kategorian yrityksistä on potentiaalia korvata enemmän resurs-

seja kuluttava järjestelmä. Kohdeyritysten strategiat eroavat keskenään paljon vas-

tuullisuuden osalta. Valon strategia on rakennettu vahvasti vastuullisuuden ympärille. 

Tavoitteena heillä on luoda uudenlainen konsepti, jossa perinteistä toimistotilaa ei 

enää tarvita ja kiinteistön elinkaaren aikaiset päästöt minimoidaan. Kuten Covid-19 

pandemia on osoittanut, moni työ ei ole paikkasidonnainen ja työskentely onnistuu 

myös etänä. Pandemiatilanteen myötä monet toimistot ovat jääneet entistä käyttämät-

tömiksi ja monessa työpaikassa etätöistä on tullut uusi normaali (Työterveyslaitos, 

VTT 2021, 49).  
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Esimerkiksi Ruotsin suurin työnantaja, Ericsson, vähentää työpisteiden määrää. Pan-

demian aikana yleistyneet etätyömahdollisuudet havaittiin toimiviksi. Yhtiö teki juuri 

yli kuuden miljardin dollarin investoinnin pilvipalveluun, ja aikoo nyt muuttaa hen-

kilöstön työskentelytapoja poistamalla perinteisten työpisteiden määrää (HS-STT 

2021). Vuoteen 2030 mennessä lähes 60 prosenttia työntekijöistä työskentelee yrityk-

sen omien rakennusten ulkopuolella (Ericsson 2021, 7). Tämän kaltainen muutos lisää 

kiinnostusta Valon konseptia kohtaan.   

 

Vastuullisuus ei näy Airbnb:n luomassa strategiassa, eikä yritys raportoi tai kerro 

avoimesti ympäristövaikutuksistaan. Tietoa ei ole saatavilla Airbnb:n ilmansaasteista, 

energiankulutuksesta tai syntyneen jätteen määrästä. Tämä herättää paljon kysymyk-

siä yrityksen vastuullisuudesta. Airbnb ei rakenna itse lainkaan uusia kiinteistöjä, 

vaan se pyrkii hyödyntämään jo olemassa olevia asuntoja ja tiloja. Airbnb:n suosio 

on vähentänyt hotellien kävijämäärää, jolloin hotellien perustamistarve on vähentynyt 

(Jeroen 2019, 69). Taulukon 1 arviointimatriisin vedoten Valon tuotejärjestelmien 

korvaaminen arvioidaan arvosanalla 3. Airbnb:n kohdalla arvosanaksi annetaan 2. 

Asumisen yhteinen arvosana toiminnallisen tehokkuuden osalta on 2,5.   

  

3.2.5 Asumisen rebound-ilmiö 

 
Airbnb:n toiminta on lähtöisin ajatuksesta tienata rahaa asettamalla hetkellisesti käyt-

tämätön asunto vuokralle. Tällöin majoitusta tarvitseva käyttäjä majoittuu vapaana 

olevassa asunnossa hotellin sijaan. Käytännössä tilanne ei aina ole tämä. Tuottomah-

dollisuudet kiinnostavat asuntosijoittajia ja nykyisin moni tarjolla olevista majoitus-

kohteista onkin asuntosijoittajien ostamia kiinteistöjä. Airbnb:n tarjoama jakamis-

alusta, on lisännyt hankittujen asuntojen määrää (Saarinen 2021.) Airbnb laaja kirjo 

erilaisia majoituskohteita kannustaa osaltaan myös matkustamiseen. Lisääntyvä mat-

kustaminen vaikuttaa lentojen, tie- ja raideliikenteen määrää. Valon kohdalla esille ei 

noussut merkittäviä rebound-ilmiöitä. Rebound-vaikutuksia arvioidaan taulukon 1 ar-

viointimatriisin avulla. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella ainoastaan Airbnb:n 

liiketoiminnalla nähtiin olevan rebound-vaikutuksia, ja se arvioitiin arvosanaksi -3. 

Rebound-ilmiöiden yhteinen arvosana asumisen kohdalla on -1,5. Asumisen katego-

riassa resurssitehokkuuteen johtavat tekijät ilmenivät kuvan 4 osoittamalla tavalla. 
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Kuva 4. Tekijöiden vaikutus resurssien tarpeeseen asumisen kategoriassa.  

 

Asumisen suurin resurssitarve on kiinteistöjen rakennusvaiheesta, jolloin rakennus-

vaihe muodostaa myös suurimman osuuden rakennusten elinkaaren aikaisista pääs-

töistä. Tämän takia olemassa olevia tiloja tulisi käyttää pidempään ja tehokkaammin, 

ja uutta rakentaa vain tarpeeseen (Ympäristöministeriö 2021b). Lisäksi toiminnallinen 

tehokkuus on tärkeä tekijä rakennusten energiatehokkuuden varmistamiseksi. Käyt-

tövaiheessa suurin osa käytetystä energiasta kuluu lämmitykseen, jolloin asianmukai-

sella huollolla ja tilojen lämpötilan säätämisellä voidaan päästä merkittäviin resurssi-

vähennyksiin (Tilastokeskus 2019), (Ympäristöministeriä 2021b).  Monikäyttöiset ja 

muunneltavat tilat korvaavat yhteen käyttötarkoitukseen luotuja tiloja. Tuotejärjestel-

mien korvaamisella on mahdollisuus murtaa yksipuolisten tilojen käyttötarkoituksia, 

ja parantaa niiden käyttöastetta monimuotoisempien tilojen kautta. Käyttöasteen pa-

rantuminen puolestaan vähentää uusien rakennusten rakennustarvetta. Huomion ar-

voista on myös jakamisalustan luomat tuottomahdollisuudet, jotka lisäävät asuntosi-

joittajien ja ostettujen uusien kiinteistöjen määrää.    
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3.3 Vaatteet  
  

Vaatteiden kategoriassa perehdytään kahteen vaatevuokraamoon, joiden liiketoiminta 

perustuu vaatteiden jakamiseen käyttöorientoituneen PSS-mallin tavoin. Yritykset 

ovat Vaatepuu sekä Circos.   

Vaatepuu on Suomessa vuonna 2013 perustettu, nykyisin neljässä Suomen kaupun-

gissa toimiva vaatevuokraamo, joka tarjoaa käyttäjilleen kattavan vaatekaapin. Liike-

toiminnan perustuu laadukkaiden ja kestävien tarjoamiseen. Vaatekaapin sisältö 

koostuu työ-, juhla- ja vapaa-ajan vaatteista. Vaatekaappiin saa käyttöoikeuden joko 

ryhtymällä määräaikaiseksi kuukausitilaajaksi tai tekemällä kertaluontoisen vuok-

rauksen. (Vaatepuu 2021a.) Jäsenyyden voi räätälöidä itselleen sopivaksi, oman tar-

peen mukaan. Jäsenyyden laajuus määrittelee sen, kuinka monta vaatekappalaetta 

käyttäjä voi kerrallaan vuokrata (Vaatepuu 2021 b). Vaatteet varataan sähköisesti ver-

kossa ja noudetaan paikanpäältä valitusta toimipisteestä. Vaatteet palautetaan samaan 

toimipisteeseen pestyinä. Lainasyklin voi itse määrittää viikosta viiteen viikkoon. 

Vaatepuu tarjoaa myös myyntialustan second-hand -tuotteille, johon osa vaatelainaa-

mosta poistuvista tuotteista päätyy. Lisäksi Vaatepuulla on tarjolla huolto- ja muok-

kauspalvelu. (Vaatepuu 2021c.) Vallitseva Covid-19 pandemia on vaikuttanut vaat-

teiden vuokraamiseen negatiivisesti, joka näkyy myös taloustiedoissa (Linnemäki, 

puhelinhaastattelu 7.11.2021), (Finder 2021b).   

 

Circos on Amsterdamissa vuonna 2019 perustettu lasten- sekä äitiysvaatteita vuok-

raava verkkokauppa. Yritys on täysin hiilineutraali. Se on säästänyt vuodesta 2019 

lähtien yli 300 000 kg CO2-päästöjä, 12 miljoonaa litraa vettä sekä 11 000 kg puuvil-

laa (Circos 2021b). Toiminta ulottuu nykyisin lähes 20 Euroopan maahan. Circos on 

todennut ongelman vain hetkellisesti käytössä olevien lasten- ja äitiysvaatteiden koh-

dalla. Circos haluaa liiketoiminnallaan parantaa kyseisten vaatteiden käyttöikää ja -

astetta. Vaatevalikoima on suuri, joista asiakas voi valita itselleen sopivat. Kuukausi 

tilauksen lähtöhinta on 19,5 €, mutta lopullisen hinnan määrittää kuitenkin käyttäjän 

valitsemat vaatteet ja niiden lukumäärä. Vaatteet valitaan sähköisesti Circosin netti-

sivuilta ja vuokratut vaatteet toimitetaan kotiinkuljetuksella ovelle. Kun vaatteet ha-

lutaan vaihtaa, palautetaan käytetyt vaatteet postitse, ja niiden tilalle tilataan uusia. 

Circos huolehtii vaatteiden pesusta ja korjaamisesta. (Circos 2021b.)  
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3.1.1 Vaatteiden käyttöikä 

 
Vaatteet kuluvat aktiivisessa käytössä, jolloin materiaalien laatu on käyttöiän avain-

asemassa. Käyttöikään vaikuttavat myös huolto ja jatkokäytön varmistaminen. Mo-

lemmat kategorian yritykset näkevät käyttöiän tärkeänä tekijänä niin liiketoiminnan 

kuin oman arvopohjankin kannalta. Alle kaksivuotiaan lapsen vaatteet käyvät pieniksi 

jo noin 2–3 kuukauden jälkeen. Yhteensä ensimmäisen kahden vuoden aikana lapselle 

kertyy noin 280 vaatekappaletta. Myös äitiysvaatteiden käyttö on hetkellistä. Näiden 

vaatteiden lyhyt käyttöaika voidaan ratkaista Circosin tarjoaman vuokrauksen avulla. 

Circosin tarjonta koostuu laadukkaista vaatemerkeistä, joiden vaatteet ovat valmis-

tettu astetta kestävämmistä materiaaleista. Circos tarkistaa palautettujen tuotteiden 

kunnon, ja tekee mahdollisia huoltotoimia, mikäli vaatteissa on jotakin korjattavaa. 

Vaatteet käyvät kahdesti laaduntarkastuksessa ennen kuin ne saapuvat uudelle käyt-

täjälleen. Kun vaatteet eivät enää läpäise Circosin laatuvaatimuksia, ne kierrätetään 

tekstiilijätteeseen. (Circos 2021b.)  

  

Myös vaatepuu on pyrkinyt perustamaan valikoimansa laadukkaiden materiaalien 

ympärille. Vaatepuun valikoimasta suuri osa koostuu vaatemerkkien mallistojen mal-

likappaleista, kuvausvaatteista, sekä kakkoslaatuisista vaatteista, joita ei voi asettaa 

merkin omaan myymälään sellaisenaan myyntiin. Vaatepuun pääperiaatteena on, ettei 

uusia vaatteita tarvitse tuottaa, vaan pikemminkin jo valmistetut, mutta käyttämättä 

jääneet vaatteet puetaan päälle. Vaatepuulla on käytössä korjaus-, huolto- ja muok-

kauspalvelu, jonka avulla vuokravaatteita huolletaan. Vaatepuun vuokravaatteiden 

valikoimasta poistuvat tuotteet päätyvät ensisijaisesti Vaatepuun omaan secondhand 

kauppaan myyntiin. (Vaatepuu 2021c.) Vertailun vuoksi voidaan todeta The Ellen 

MacArthur Foundation (2017, 18–20) arvioineen, että yli puolet pikamuodista hävi-

tetään jo alle vuoden jälkeen. Edellä mainittujen tekijöiden sekä arviointimatriisiin 

perustuen, Circosin sekä Vaatepuun käyttöiän arvosanaksi annetaan 3. Kategorian yh-

teinen arvosana käyttöiän osalta on 3.  
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3.1.2 Vaatteiden käyttöaste 

 
Vaatteiden suurimmat päästöt syntyvät valmistusvaiheessa, jolloin tuotteen intensii-

visemmällä käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä (Tukker 2004, 

258.) Circosin luoma liiketoimintamalli pitää tuotteet pidempään sekä tehokkaammin 

käytössä verrattuna vastaaviin omistustuotteisiin. Circosin lasten- ja äitiysvaatteet 

päätyvät jakamisen avulla keskimäärin 8–10 perheeseen, riippuen tuotteen laadusta 

(Circos 2021a). Tällöin Circosin tarjoamien vaatteiden käyttöikäkin paranee 8–10 

kertaisesti. Vaatepuun vaatevalikoima on rakennettu mahdollisimman monelle varta-

lotyypille sopivaksi, jolloin yhä useampi käyttäjä voi pukea vaatteet päälleen. Ideana 

on tehostaa jo tuotettujen vaatteiden käyttöastetta. Vaatepuu seuraa vaatteidensa käyt-

töastetta sekä kuntoa. (Vaatepuu 2021c.) Vaatepuu ei kuitenkaan jakanut kyseisiä tie-

toja, jonka takia Vaatepuun käyttöasteen tarkastelu on puutteellista. Vallitseva pan-

demiatilanne on myös osaltaan vaikuttanut melko radikaalisti käyttöasteeseen. Tule-

vaisuudessa käyttöasteen uskotaan parantuvan. (Linnemäki, puhelinhaastattelu 

7.11.2021.) Saatuihin tietoihin sekä arviointimatriisiin perustuen, Circosin käyttöas-

teen arvosanaksi annetaan 3. Vaatepuun käyttöasteen arvosanaksi annetaan 2, jolloin 

vaatteiden yhteiseksi käyttöasteen arvosanaksi annetaan 2,5.  

  

3.1.3 Vaatteiden toiminnallinen tehokkuus 

 
Vaatteiden käyttövaihe ei vaadi juurikaan energiaa ja resursseja. Vaatevuokrauksen 

yhteydessä pesukerrat sekä kuljetukset kuitenkin lisääntyvät. Näitä tekijöitä kommen-

toidaan myöhemmin vaatteiden rebound-ilmiö kohdassa. Vaatteiden osalta toiminnal-

linen tehokkuus koskee vaatteiden hyvän kunnon varmistamista. Vaatepuulla on käy-

tössä korjaus-, huolto- ja muokkauspalvelu, jonka avulla myös vuokravaatteita huol-

letaan (Vaatepuu 2021c). Circos huoltaa palautettuja tuotteita tarpeen mukaan (Circos 

2021b). Toiminnallinen tehokkuus ei kuitenkaan ole keskeisessä roolissa kumman-

kaan kohdeyrityksen kohdalla. Toiminnallinen tehokkuus arvioidaan sekä Circosin, 

että Vaatepuun osalta arvosanoin 2.   
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3.1.4 Vaatteiden tuotejärjestelmien korvaaminen 

 
Kumpikin yritys haluaa tarjota käyttäjilleen laadukkaita vaatteita ilman ostotarvetta. 

Yritysten tuotteiden jatkokäyttö on varmistettu jälleenmyynnin tai kierrätyksen 

avulla. Circosin valikoima koostuu hetkellisesti käytössä olevista vaatteista, ja jaka-

mista hyödyntämällä vaatteiden valmistustarve vähenee. Lisäksi Circosin vaatteet 

päätyvät käytön jälkeen tekstiilijätteeseen (Circos 2021b). Vaatepuun valikoimasta 

poistuvat vaatteet siirtyvät second-hand myyntialustalle tai kierrätykseen. Kierräte-

tystä materiaalista voidaan jatkossa valmistaa uusia vaatteita ilman primääristen re-

surssien tarvetta (The Ellen MacArthur Foundation 2021, 4). Vertailun vuoksi voi-

daan todeta, että vuonna 2015 koko maailman hävitetyistä tekstiileistä 73 prosenttia 

päätyi kaatopaikoille tai poltettavaksi, ja alle 1 prosentti kierrätettiin (The Ellen Ma-

cArthur Foundation 2017, 37). Etenkin suuremmassa mittakaavassa kyseisillä yrityk-

sillä on mahdollisuus haastaa pikamuodin kertakäyttökulttuuri. Edellä mainittujen te-

kijöiden perusteella Circosin sekä Vaatepuun tuotejärjestelmien korvaamisen arvosa-

naksi annetaan 3. Kategorian yhteinen arvosana tuotejärjestelmien korvaamisen 

osalta on 3.  

 

3.1.5 Vaatteiden rebound-ilmiö 

 
Vaatevuokraamojen toiminta lisää muun muassa vaatteiden pesumääriä sekä vaattei-

den kuljetuksia. Nämä puolestaan aiheuttavat lisää päästöjä. (Levänen et al. 2021, 4–

5.) Sekä Vaatepuun, että Circosin tarjoamia vaatteita pestään jatkuvasti. Circos huo-

lehtii vaatteiden pesusta itse ja pystyy näin ollen varmistamaan energiatehokkaat pe-

sukerrat. Vaatepuu olettaa käyttäjien pesevän vaatteet ennen palautusta. Lisääntyneet 

pesukerrat vaikuttavat toiminnan aikaisiin resurssien tarpeisiin lisääntyvästi (Levänen 

et al. 2021, 5). Vaatepuun vaatteet noudetaan paikanpäältä itse. Oletuksena on, että 

Vaatepuun käyttäjä asuu lähellä, noin 2 kilometrin säteellä ja kulkee paikalle kävellen, 

pyörällä tai autolla. Käyttäjien liikkumismuodot voivat kuitenkin vaihdella. (Linne-

mäki, puhelinhaastattelu 7.11.2021.) Circos kuljettaa vuokratut tuotteet suoraan asi-

akkaan ovelle. Vaatteet palautetaan asiakkaan toimesta postitse. Circosin toimituk-

sessa käytetään hiilinegatiivista Wastebased-jätepussia, jota käytetään kahdesti: ensin 

vaatteiden lähetyksessä, ja toisen kerran vaatteiden palautuksessa. Tämän jälkeen 

Wastebased-jätepussi kompostoidaan. Vaatteita kuljetetaan Hollannissa sijaitsevan 



 
 

37 

varaston sekä käyttäjien kotien välillä. Kuljetukset ovat vihreitä mahdollisuuksien 

mukaan. (Circos 2021b.) 

 

Vaatteiden pidentynyt ja tehostunut käyttövaihe ei välttämättä korvaa alkutuotantoa. 

Vaarana on, että vaatteiden ostaminen on täysin riippumatonta vaatteiden vuokraami-

sesta. Lisäksi kierrätetystä materiaalista valmistettujen tekstiilien teollinen vaihe saas-

tuttaa paljon. (Levänen et al. 2021, 5–6.) Taulukon 1 sekä edellä mainittujen tekijöi-

den perusteella Vaatepuun liiketoiminnan rebound-vaikutusten arvosanaksi annetaan 

-3. Vastaavasti Circosin arvosanaksi annetaan -1. Rebound-ilmiöiden yhteinen arvo-

sana kulkuvälineiden kohdalla on -2. Resurssitehokkuuteen johtavat tekijät ilmenivät 

vaatteiden osalta kuvan 5 mukaisesti.  

 

 

 

Kuva 5. Tekijöiden vaikutus resurssien tarpeeseen vaatteiden kategoriassa.  

Vaatteiden synnyttämät päästöt ovat pääosin lähtöisin valmistusvaiheesta. Tästä 

syystä olemassa olevien vaatteiden käyttöä pyritään tehostamaan ja pidentämään, 

jotta vaatteiden hyötysuhde olisi parempi ja uusien vaatteiden valmistustarve vä-

henisi. Jotta tuotteiden käyttöikää ja -astetta voitaisiin parantaa, vaatteiden tulee olla 

kestäviä ja uudelleen kierrätettäviä (The Ellen MacArthur Foundation 2021, 5). Käyt-

tövaiheen päästöt ovat pääosin lähtöisin vaatteiden pesemisestä. Vaatevuokraus lisää 

tehtyjen pesukertojen määrää. Lisäksi vuokraus lisää liikkumista vaatevuokraamon ja 

käyttäjän välillä. Kun lisääntyvät pesukerrat sekä kuljetusten määrä huomioidaan, 

voidaan toiminnallisen tehokkuuden avulla parantaa muun muassa pesukoneiden 
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energiatehokkuutta. Vaatevuokraamoilla on mahdollisuus vastata kasvavaan vaatete-

ollisuuteen kestävällä tavalla. Kun yhä useampi käyttäjä siirtyy vaatteiden vuokraa-

miseen muun muassa ympäristötietoisuuden, edullisen hinnan ja kätevyyden perus-

teella, on vaatevuokrauksella mahdollisuus vähentää lineaarisen pikamuodin määrää 

(The Ellen MacArthur Foundation 2021, 4). Tuotejärjestelmien korvaaminen on siis 

merkittävä tekijä resurssitarpeen vähentämisessä. The Ellen MacArthur Foundation 

(2021, 4) on arvioinut, että vaatteiden vuokraamisen, korjaamisen ja muokkaamisen 

liiketoimintamalleilla olisi potentiaalia vähentää vaateteollisuuden CO2-ekvivalentti-

päästöjä lähes 340 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Vaatevuokraus ei 

kuitenkaan automaattisesti tarkoita resurssitarpeen ja päästöjen määrän vähenemistä. 

Vaatevuokraaminen ei välttämättä vähennä lainkaan ostettujen vaatteiden määrää. Li-

säksi vuokraaminen aiheuttaa päästöjä lisääntyvien kuljetusten ja pesukertojen myötä.  
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3.2 Case-tutkimuksen yhteenveto  
 

Tässä kappaleessa nostetaan esiin tutkimustulosten oleellisimpia huomioita. Lisäksi 

tehdään yhteenveto kategorioiden tärkeimmistä resurssitehokkuuteen johtavista teki-

jöistä. Graafinen kuva 6 havainnollistaa neljän tarkasteltavan tekijän ilmentymää ka-

tegorioissa.  

  

 

Kuva 6. Vertailussa olevien kategorioiden resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden arviot.  

 Työn edetessä havaittiin, että tekijöiden painoarvot vaihtelivat eri kategorioiden välillä. 

Asumisen ja vaatteiden kohdalla päästöjen ja resurssitarpeen määrä on suurimmillaan val-

mistusvaiheessa. Tällöin käyttöasteen paraneminen vaikuttaa oleellisesti tuotteesta saata-

vaan hyötyyn. Tehostunut käyttöaste vähentää myös uusien tuotteiden valmistusta, jolloin 

päästöjen ja resurssien määrää laskee. Käyttöikä edistää resurssitehokkuutta erityisesti nii-

den kategorioiden kohdalla, jossa suurin resurssitarve on valmistusvaiheessa. Pitkä käyt-

töikä vaatii tuotteesta huolehtimisen ylläpidon, huollon ja mahdollisten päivitysten kautta. 

Kulkuneuvojen suurin resurssitarve on käyttövaiheen kohdalla. Tämän takia kulkuneuvojen 

toiminnallinen tehokkuus on oleellinen tekijä resurssitehokkuuden kannalta. Myös asumisen 

kohdalla käyttövaihe kuluttaa energiaa. Asumisen energiatehokkuutta voidaan tehostaa 
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toiminnallisen tehokkuuden avulla. Tuotejärjestelmien korvaaminen toteutui lähes jokaisen 

kategorian kannalla kiitettävästi. Kohdeyritysten Tuote palveluna -liiketoimintamallit pyr-

kivät haastamaan hallitsevia, enemmän resursseja tarvitsevia, toimintamalleja. Tuotejärjes-

telmien korvaamisella on tärkeä rooli viedä muutosta isompaan mittakaavaan ja useamman 

käyttäjän piiriin. Tällöin voidaan saavuttaa merkittäviä päästö- ja resurssivähennyksiä. Tästä 

syystä tuotejärjestelmien korvaamisen painoarvo oli suurin jokaisen kategorian kohdalla. 

Tekijöiden vaikutuksia resurssitehokkuuteen voidaan suuntaa antavasti luokitella tärkeys-

järjestykseen. Todellisuudessa vaikutus resurssitehokkuuteen on monen tekijän summa, ei-

vätkä painoarvot ole absoluuttisia. Taulukon 3 vasemmassa reunassa oleva prosenttiosuus 

on suuntaa antava.  

 

Taulukko 3. Resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden suuntaa antavat painoarvot kategorioissa.  

  

[%]  

30  Tuotejärjestelmien kor-

vaaminen  

Tuotejärjestelmien kor-

vaaminen  

Tuotejärjestelmien 

korvaaminen  

25  Toiminnallinen tehokkuus  Käyttöaste  Käyttöaste  

20  Käyttöaste  Toiminnallinen tehokkuus  Käyttöikä  

15  Käyttöikä  Käyttöikä  Toiminnallinen te-

hokkuus  

  

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että Tuote palveluna liiketoimintamallin avulla voi-

daan vaikuttaa positiivisesti resurssitehokkuuteen. Tuote palveluna -liiketoiminta-

malli ei kuitenkaan automaattisesti johda resurssien vähenevään tarpeeseen, sillä lii-

ketoiminnan myötä resurssitarve saattaa lisääntyä rebound-ilmiöiden kautta. Kuva 7 

kuvastaa kategorioiden rebound-ilmiöiden vaikutuksia. Kuva 7 perustuu arviointimat-

riisin arviointikriteereihin. Rebound-vaikutuksia ei ole suhteutettu esimerkiksi lisään-

tyviin CO2-päästöihin.   
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Kuva 7. Rebound-ilmiöiden negatiivinen vaikutus kategorioissa.  

Eniten rebound-vaikutuksia nähtiin arviointimatriisin perusteella olevan vaatevuok-

rauksella. Vaatevuokraus lisää vaatteiden pesumääriä sekä tehtyjä kuljetuksia. Vaate-

vuokraus ei myöskään takaa vaatteiden ostotarpeen vähenemistä. Käyttäjä voi vuok-

raamiensa vaatteiden lisäksi myös ostaa vaatteita, jolloin resurssitarve kasvaa. Kul-

kuneuvojen rebound-ilmiöt koskevat lähinnä kasvavaa liikenteen määrää. Lisääntyvä 

liikenne kasvattaa polttoaineen kulutusta. Jakamisalustojen huomattiin lisäävän ostet-

tujen tuotteiden määrää. Skipperin sekä Airbnb tapauksessa jakamisalustat houkutte-

levat taloudellisista syistä. Tämä kannustaa käyttäjää ostamaan veneen tai asunnon ja 

asettamaan sen vuokralle. Kuvassa 6 ja taulukossa 3 ei ole huomioitu rebound-ilmi-

öiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia.  

  

Muita kategorioiden yhtäläisyyksiä olivat muun muassa digitaaliset alustat kuten pu-

helinsovellukset. Kaikki kohdeyritykset hyödynsivät toiminnassaan digitaalisia so-

velluksia, lähinnä tuotteen varaamista varten. Moni yritys pyrki tekemään toiminnasta 

lähes itsepalvelun mukaista, jossa käyttäjä itsenäisesti varaa tuotteen, käyttää sitä ja 

lopuksi palauttaa paikoilleen, ilman henkilökunnan apua. Jokainen yritys oli myös 

pohtinut, miten käytöstä poistuvan tuotteen elinkaarta voitaisiin pidentää. Osa tuot-

teista kierrätettiin uudeksi materiaaliksi ja osa jälleenmyytiin eteenpäin. Näin tuotteen 

käyttöikää pidennettiin, ja toisaalta uusien tuotteiden valmistamistarvetta vähennet-

tiin. Eniten kohdeyritykset panostivat käyttöasteeseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä 

kohdeyritysten liikevaihto on suoraan verrannollinen tuotteiden käytön määrään.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 
Tulevaisuudessa muutos tuotteiden omistamisesta kohti tuotteiden vuokraamista 

yleistyy. Tuotepalveluilla nähdään olevan merkittäviä taloudellisia sekä ympäristölli-

siä hyötyjä. Kiertotalouden liiketoimintamallien onnistunut käyttöönotto lisää liike-

toimintojen määrää kyseisellä alalla. On muun muassa oletettavaa, että Skipperin on-

nistunut liiketoimintamalli herättää muidenkin toimijoiden mielenkiinnon ryhtyä yh-

teiskäyttöveneiden vuokraajiksi. Kilpailun kasvaessa veneiden tuotanto nähtävästi vä-

henee, mutta veneily sen sijaan kasvaa. 

 

Tutkimuksessa tehdyt oletukset ja rajaukset saattavat vääristää tuloksia. Esimerkiksi 

oletus tuotteiden käytön vakiomäärästä sulkee ulkopuolelleen mahdolliset negatiivi-

set vaikutukset. Jokaista kategoriaa lähestyttiin kahden kohdeyrityksen kannalta. 

Kohdeyritysten tulosten keskiarvo oletettiin kategorian yleiseksi arvosanaksi. Jotta 

tutkimustulos olisi luotettavampi, tulisi jokaisesta kategoriasta tarkastella useampaa 

kuin kahta yritystä. Lisäksi kategorioiden syvemmässä vertailussa tulisi ottaa huomi-

oon resurssitehokkuuteen johtavien tekijöiden eri painoarvot.   

 

Huomion arvoista on myös todeta, että arvostelu on suhteellista, ei absoluuttista. Ar-

vostelu tapahtuu omistustuotteeseen verraten. Tekijöiden arvioinnissa ei ole suhteu-

tettu rebound-ilmiöiden negatiivisia vaikutuksia. Erityisesti visuaalisista kuvaajista 

voi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, että resurssitehokkuushyödyt ovat paljon suu-

remmat kuin haitat. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tässä työssä tutkittiin tuotepalveluiden vaikutuksia resurssitehokkuuteen neljän eri 

tekijän kannalta.  Tarkastelu jakautui kolmeen eri kategoriaan ja kuuteen eri yrityk-

seen. Tutkittavat kategoriat olivat: Asuminen, Kulkuvälineet sekä Vaatteet. Ongel-

maa lähestyttiin tutustumalla lukuisiin tieteellisiin artikkeleihin sekä kohdeyritysten 

liiketoimintamalleihin. Lisäksi kohdeyrityksiä haastateltiin. Haastattelukysymysten 

avulla pyrittiin tunnistamaan kohdeyritysten oleellisimpia resurssitarvetta vähentäviä 

toimia. Yhdistämällä saatuja tuloksia, pyrittiin hahmottamaan mahdollisia resurssite-

hokkuuteen johtavien tekijöiden säännönmukaisuuksia. Tavoitteena oli havainnollis-

taa käyttöorientoituneelle PSS-liiketoimintamallille ominaisia resurssitehokkuuteen 

ja resurssitarpeen vähenemiseen johtavia tekijöitä.   

 

Eri sektoreiden tarkastelu auttoi muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan Tuote pal-

veluna liiketoimintamallin hyödyistä. Työn tuloksista käy ilmi, että tuotepalveluiden 

avulla pystytään saavuttamaan selkeitä ympäristöhyötyjä. Tuote palveluna -liiketoi-

mintamallin ja resurssitehokkuuden suhde on ilmeinen. Tutkimuksessa huomattiin 

myös tuotepalveluiden negatiiviset vaikutukset resurssitarpeeseen. Nämä rebound-il-

miöt vaikuttavat oleellisesti tuotepalveluiden todellisiin ympäristöhyötyihin. Tulokset 

ovat pintaraapaisu tuotepalveluiden hyödyistä. Aiheen koetaan tarvitsevan vielä jat-

kotutkimusta. Erityisesti rebound-ilmiöiden vaikutuksiin tulisi perehtyä nykyistä sy-

vemmin todellisten ympäristöhyötyjen hahmottamiseksi. 
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