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1 Johdanto 

Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, väestönkasvu ja ylikulutus, pakottavat 

niin yritykset kuin kuluttajat arvioimaan uudelleen tapaamme tuottaa, hyödyntää ja 

hävittää luonnosta saatavia resursseja. Kiertotalous toimii ratkaisuna moniin suuriin 

ongelmiin, mutta sen toteutumiseen käytännön tasolla on vielä matkaa. Kierrätys-

materiaalit palveluna -kyselyraportti, jonka äärellä olet juuri nyt, etsii vastauksia sii-

hen, miten kierrätysmateriaalien käyttöä voitaisiin tehostaa yrityksissä entisestään. 

Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa tavaroita ei 

tuoteta jatkuvasti lisää, vaan kulutus perustuu ostamisen sijasta palveluiden käyttä-

miseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi 

tuhota jätteeksi, vaan niistä valmistetaan uusia tuotteita. Kiertotaloudessa talous-

kasvu ei riipu luonnonvarojen kulutuksesta, vaan siinä jo luonnosta käyttöön otetun 

materiaalin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. EU-

direktiivin myötä vuonna 2023 Suomessa aloitettavan tekstiilien erilliskeräysvelvoit-

teen ansiosta suurin osa uusiokäyttöön ja kierrätykseen kelpaavasta tekstiilimateri-

aalista saadaan jatkossa yhä paremmin talteen. 

Alueellisesti toimivalla kierrätysmateriaalipalvelulla voidaan edistää kiertotalouden 

toteutumista paikallisten yrittäjien keskuudessa. Kyselyn vastausten pohjalta suun-

niteltavan palvelukonseptikokeilun on mahdollista tehostaa tekstiilien uusiokäyttöä, 

parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia haastavalla toimialalla sekä tukea yrit-

täjyyttä luomalla uusia alueellisia verkostoja ja kumppanuuksia. 

Tampereella 9.6.2021 

Ekokumppanit Oy 

Tanja Hynynen & Sanni Kouhi  
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2 Kyselyn toteutus 

2.1 Tavoite ja tarkoitus 

Kierrätysmateriaalit palveluna -kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten tekstiilialan 

yritysten kierrätysmateriaalien hyödyntämistä voisi tehostaa. Kysely etsii kysymyk-

siä muun muassa seuraaviin kysymyksiin: millaisia esteitä tai haasteita tekstiilialan 

yritykset kokevat kiertotalouteen siirtymisessä, millaisia haasteita ja toimintatapoja 

kierrätysmateriaalin hankintaprosessiin liittyy sekä millaisia ominaisuuksia yritykset 

toivoisivat kierrätysmateriaalipalvelulta. Kysely oli kohdennettu sekä kierrätysmate-

riaaleja jo hyödyntäville pirkanmaalaisille tekstiilialan yrityksille sekä myös sellaisille 

pirkanmaalaisille tekstiilialan yrityksille, jotka eivät vielä hyödynnä kierrätysmateri-

aaleja liiketoiminnassaan. Tavoitteena on hyödyntää kyselyn vastauksia yritysten 

kiertotaloutta edistävässä ja kiertotalouteen siirtymässä tukevassa kierrätysmateri-

aalipalvelukokeilussa, jossa kokeillaan työpajaympäristössä toimivaa palvelukon-

septia, jossa asiakasyritys voisi hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrätys-

materiaalia valmiiksi kerättynä ja käsiteltynä. 

2.2 Kyselyn toteutus 

Kierrätysmateriaalit palveluna -kyselyn laadinta aloitettiin keväällä 2020. Kyselylo-

make oli avoinna vastaajille 30.4.–14.6.2020. Kyselylomake lähetettiin 220 pirkan-

maalaiselle tekstiilialan yritykselle sähköpostitse. Yrityksiltä saatiin kyselyyn yh-

teensä 37 vastausta, eli vastausprosentti oli 16,8. Kyselyä ei markkinoitu yleisissä 

kanavissa. Vastaukset kerättiin Google Forms -alustalla. Kyselyn kysymykset löytyvät 

tämän raportin liitteenä. Kaikkien vastaajien kesken arvottiin 3 kpl 50 euron arvoisia 

S-ryhmän lahjakortteja. 

Kyselyn rakentamisessa hyödynnettiin useita eri asiantuntijaselvityksiä ja -artikke-

leita sekä kierrätysmateriaalia yrityksessään käyttävän yrittäjän haastattelun vas-

tauksia. Taustahaastattelu toteutettiin KIERTO-hankkeessa talvella 2019. Näiden 
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pohjalta rakennettiin Kierrätysmateriaalit palveluna -kyselyn kiertotalouteen, kierrä-

tysmateriaalin hankintaa ja prosessointiin sekä kierrätysmateriaalipalveluun liittyvät 

kysymykset. 

Kartoitimme Pirkanmaan alueelta verkon hakupalveluita hyödyntäen 358 tekstiilitoi-

mialan yritystä. Tästä hausta on jätetty pois sisustus-, kangas- ja vaatetekstiilin jäl-

leenmyyntiä harjoittavat yritykset, sillä palvelun pääasiallinen kohderyhmä on teks-

tiilimateriaalia omassa toiminnassaan hyödyntävät ja käsittelevät yritykset. Näin ol-

len suoraan kuluttajille ainoastaan valmiiden tekstiilituotteiden myyntiä harjoittavat 

yritykset jäivät listalta pois. Lisäksi listalta tippui pois 108 yritystä puuttuvien tai va-

jaiden yhteystietojen vuoksi. Sen lisäksi kolme listan yritystä oli osa isompaa konser-

nia. Valtaosa niistä yrityksistä, joiden sähköpostiosoitetta ei löytynyt, oli toimi-

nimiyrityksiä. Ensimmäisen lähetyskierroksen jälkeen jäi virheellisen tai käytöstä 

poistuneen sähköpostiosoitteen takia 30 yritystä. Lopullinen määrä, jota kyselyllä 

sähköpostitse tavoiteltiin, oli 220 yritystä. Näistä vastauksen antoi 37, eli vastaus-

prosentiksi saatiin 16,8, jota voidaan pitää kohtuullisena lukuna tämän tyyppisessä 

kyselyssä. 

Vaikka tarkempaa analyysia ei listalle löytyneistä yrityksistä ole tehty, valtaosa yri-

tyksistä on oletettavasti toiminimiä eli yksinyrittäjiä ja osakeyhtiöitä. Näin myös vas-

tauksissa nousee esille selvä jakauma toiminimien ja osakeyhtiöiden välillä. Nämä 

yritysmuodot ovat myös yleisesti Suomessa suosituimpia (Patentti ja rekisterihalli-

tus, 2018). Täysin kattavan listan tekeminen tekstiilialan yrittäjistä olisi hyvin aikaa 

vievää, sillä kevytyrittäjät ja muut pienempimuotoista yritystoimintaa harjoittavat 

toimijat eivät välttämättä löydy internetin hakupalveluista. Lisäksi toimialaluokituk-

sen mukaisestikin tehdyt haut ovat voineet antaa vääränlaista informaatiota yrityk-

sen toiminnasta, jos sen pääasiallinen toiminta on muuttunut. Lisäksi yrityksiä syn-

tyy ja lopettaa toimintaansa ja näin ollen saatu listaus yrityksistä kertoo vain juuri 

sen hetkisestä tilanteesta. 
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Kyselyn päätoteuttajana oli Ekokumppanit Oy. Kysely toteutettiin osana KIERTO – 

Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeen toteutusta. 

2.3 Kyselyn rakenne 

Kysely rakentuu seitsemästä eri osiosta: yrityksen taustatiedoista, kiertotalouteen 

yleisesti liittyvistä kysymyksistä sekä osiot 3–6 kierrätysmateriaalien käyttöön ja syn-

tyyn liittyvistä kysymyksistä ja lopuksi KIERTO-hankkeen toimintaan liittyvistä kysy-

myksistä. Kaikkiaan kyselyssä esitettiin 31 kysymystä, joista 24 oli suljettuja ja 7 avoi-

mia kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin vastaamalla yrittäjä pystyi tarkentamaan 

omaa toimintaansa tai suljettuna kysymyksenä esitettyyn asiaan liittyviä kohtia. 

Kaikki yrittäjät vastasivat Taustatiedot -, Kiertotalous yritystoiminnassa -, Ylijäämä, 

sivuvirta ja sekunda - sekä KIERTO-hankkeen toiminta -osioihin. Kierrätysmateriaa-

lien hyödyntämisen ja kiinnostuksen osalta kysely jaettiin kierrätysmateriaalia jo 

käyttäviin, niistä kiinnostuneisiin ja ei kiinnostuneisiin vastaajiin. Kukin yrittäjä vas-

tasi tämän vastauksen mukaan omaan kyselyosioonsa. Ne vastaajat, jotka eivät ol-

leet tällä hetkellä kiinnostuneita hyödyntämään kierrätysmateriaalia yritystoimin-

nassaan, siirtyivät suoraan Ylijäämä, sivuvirta ja sekunda -osioon ja sen jälkeen tule-

viin muihin yhteisiin kysymysosioihin. 

Tässä kyselyssä kierrätysmateriaalit tarkoittavat joko jonkin prosessin kautta uudel-

leen kuiduksi muutettua materiaalia tai uusiokäyttöä, eli käytöstä poistetun esineen 

tai aineen käyttämistä uudelleen materiaalina esimerkiksi toisen esineen valmistuk-

sessa. Arkikielessä nämä usein nivoutuvat yhdeksi ja samaksi kierrätysmateriaaliksi, 

vaikka eroa tulisikin tehdä selvemmin kierrätys- ja uusiokäytettävän materiaalin vä-

lillä. Tässä kyselyssä emme kuitenkaan lähteneet erittelemään näitä käsitteitä toisis-

taan vaan sallimme kierrätysmateriaalin koskea myös uusiokäytettävää tekstiilima-

teriaalia.  
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3 Tiivistelmä 

Ekokumppanit Oy selvitti Kierrätysmateriaalit palveluna -kyselyn avulla, miten teks-

tiilialan yritysten kierrätysmateriaalien hyödyntämistä voisi tehostaa entisestään. 

Tavoitteena on hyödyntää kyselyn vastauksia yritysten kiertotaloutta edistävässä ja 

kiertotalouteen siirtymässä tukevassa kierrätysmateriaalipalvelukokeilussa, jossa 

kokeillaan työpajaympäristössä toimivaa palvelukonseptia, jossa asiakasyritys voisi 

hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrätysmateriaalia valmiiksi kerättynä ja 

käsiteltynä. Kysely oli kohdennettu sekä kierrätysmateriaaleja jo hyödyntäville pir-

kanmaalaisille tekstiilialan yrityksille sekä myös sellaisille pirkanmaalaisille tekstii-

lialan yrityksille, jotka eivät vielä hyödynnä kierrätysmateriaaleja liiketoiminnassaan. 

Kyselyn vastaajayrityksistä 70 % hyödynsi jo toiminnassaan kierrätysmateriaalia. 

Eniten uusiokäyttöön hyödynnettiin vaatteita ja kankaita. Noin puolet vastaajista il-

moitti saavansa uusiokäytettävän materiaalin suoraan kuluttajilta. Jos materiaali 

hankitaan itse kirpputoreilta tai toimitaan kuluttajien lahjoitusten varassa, on tämä 

tietysti merkittävä riskitekijä yritystoiminnan kannalta. Kierrätysmateriaalin hankin-

taprosessin merkittävämmäksi esteeksi nousikin vakiintuneiden tavarantoimittajien 

puuttuminen. 

Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat, että kiertotalous tarjoaa heidän yritystoimin-

nalleen mm. imagohyötyä, kilpailukykyä, erottautumista markkinoilla sekä edelläkä-

vijyyttä omalla toimialallaan. Huomioimme, että merkittävimpinä pidetyt kiertota-

louden tuomat edut liittyvät kaikki yrityksen ulkoiseen liiketoimintaympäristöön, eli 

kiertotalouden mahdollisuuksia sisäisinä tekijöinä ei nähty yhtä vahvoina. Yrityksen 

olisi tärkeää tunnistaa kiertotalouden muutosajurit, jotta kiertotalous ymmärrettäi-

siin sisältä käsin lähtevänä toimintastrategiana eikä ulkoisen paineen vuoksi toteu-

tettavana toimintana. 
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4 Termit ja määritelmät 

Kierrätysmateriaalilla tarkoitetaan tässä kyselyssä joko jonkin prosessin kautta 

uudelleen kuiduksi muutettua materiaalia tai uusiokäyttöä, eli käytöstä poistetun 

esineen tai aineen käyttämistä uudelleen materiaalina esimerkiksi toisen esineen 

valmistuksessa. Arkikielessä nämä usein nivoutuvat yhdeksi ja samaksi kierrätysma-

teriaaliksi, vaikka eroa tulisikin tehdä selvemmin kierrätys- ja uusiokäytettävän ma-

teriaalin välillä. Tässä kyselyssä emme kuitenkaan lähteneet erittelemään näitä kä-

sitteitä toisistaan vaan sallimme kierrätysmateriaalin koskea myös uusiokäytettävää 

tekstiilimateriaalia. 

Kiertotalous on talousmalli, jossa tavaroita ei tuoteta jatkuvasti lisää, vaan kulutus 

perustuu ostamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen 

sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota jätteeksi, vaan niistä valmiste-

taan uusia tuotteita. Kiertotaloudessa talouskasvu ei riipu luonnonvarojen kulutuk-

sesta, vaan siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yh-

teiskunnassa. 

Sekundaerillä tarkoitetaan valmiita tuotteita, jotka eivät täytä hyvälaatuisen tuot-

teen kriteerejä (esim. 2. laatu tai virhe-erät). 

Sivuvirralla tarkoitetaan tuotannossa syntyvää poistoon menevää materiaalia 

(esim. leikkuujäte). 

Uudelleenkäyttö on tekstiilituotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan 

tarkoitukseen kuin se alun perin on suunniteltu. Esimerkiksi tekstiilituotteen myymi-

nen eteenpäin. 

Uusiokäytöllä tarkoitetaan käytöstä poistetun esineen tai aineen käyttämistä uu-

delleen materiaalina esimerkiksi toisen esineen valmistuksessa. Esimerkiksi tekstii-

lituotteen käyttäminen matonkuteina. 
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Ylijäämällä tarkoitetaan tuotannossa hyödyntämättä jääviä materiaaleja tai val-

miita tuotteita, jotka jäävät myymättä.  
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5 Vastaajayrityksen taustatiedot 

5.1 Päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä 

Vastaajista suurin osa toimii yrittäjänä päätoimisesti (75,7 %). 16,2 % toimii sivutoi-

misena yrittäjänä ja muu-vastausvaihtoehdon valitsi 8,1 % vastaajista.  

 
Kuva 1. Toimiiko vastaaja yrittäjänä päätoimisesti vai sivutoimisesti? 

5.2 Yritysmuoto 

54,1 %:lla vastaajista yritysmuotona on toiminimi ja 43,2 %:lla osakeyhtiö. Vain yh-

den vastaajan yritys oli kommandiittiyhtiö. Muita vastausvaihtoehtoja (avoin yhtiö, 

osuuskunta, kevytyrittäjä) ei vastattu lainkaan. 

 
Kuva 2. Vastaajien yritysmuotojakauma. 

Päätoimisesti; 75,7 %

Sivutoimisesti; 16,2 %

Muu; 8,1 %

Toiminimi; 54,1 %

Osakeyhtiö; 43,2 %

Kommandiittiyhtiö; 2,7 %
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5.3 Yrityksen henkilöstömäärä 

Valtaosa vastaajista toimii yksinyrittäjinä (67,6 %). Toiseksi eniten (21,6 %) henkilös-

tömäärän mukaan vastauksia tuli mikroyrityksiltä eli yrityksistä, joissa henkilöstöä 

on alle 10. Pienistä yrityksistä (11–50 hlö) saatiin kaksi vastausta (5,4 %) ja keskisuu-

rista yrityksistä (51–255 hlö) myös kaksi vastausta (5,4 %). Suuryrityksiä (henkilöstöä 

yli 250) ei vastaajien joukossa ollut. 

 
Kuva 3. Vastaajien yrityksen henkilöstömäärä. 

5.4 Lyhyt kuvaus yritystoiminnasta 

Enemmistö (n. puolet) vastaajista toimi tekstiilien valmistamisen, korjaamisen ja 

omien tuotteiden myynnin parissa. Lisäksi verhoiluun ja sisustamiseen erikoistu-

neet yritykset olivat hyvin edustettuina. Näiden lisäksi vastaajista löytyi muutamia 

suutaripalveluita tarjoavia yrityksiä sekä lampaanvillaa tuottava yritys. Toimialan ul-

kopuolisia yrityksiä vastaajista oli kaksi. Näistä vastaajista toinen ilmoitti toimivansa 

palkkatyössä ja toisen vastaajan yritys valmisti koruja. Kysymykseen annettiin avoin 

vastausteksti. 

  

Yksinyrittäjä; 67,6 %
2–10 hlö; 21,6 %

11–50 hlö; 5,4 % 51–250 hlö; 5,4 %
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6 Kiertotalous yritystoiminnassa 

6.1 Liiketoiminnassa osin tai kokonaan hyödynnettävät kiertotalouden osa-
alueet 

Kyselyn ensimmäisessä osassa (taustatiedot pl.) kartoitettiin yrityksen toimintaa ja 

näkökulmia kiertotalouteen liittyen. Jo tapahtuvaa toimintaa selvitettiin kiertotalou-

den liiketoimintamallien näkökulmasta. Vastausvaihtoehdoissa eri liiketoimintamal-

lien toteutustapoja oli avattu yrittäjien vastaamisen helpottamiseksi. Valtaosa vas-

taajista toteutti jo jotakin kiertotalouden liiketoimintamallia. Yrityksistä kolme il-

moitti, ettei toteuta mitään esitetyistä liiketoimintamalleista. 

Eniten käytetty liiketoimintamalli vastaajien kesken oli tuote-elinkaaren pidentämi-

nen. Tätä toteutti ¾ vastaajista. Seuraavaksi eniten käytössä olivat uusiutuvat raaka-

aineet ja resurssitehokkuus -mallit. Näitä malleja käytti lähes puolet vastaajista.  

Yrityksistä kolme vastasi, ettei toteuta mitään kiertotalouden liiketoimintamallia. Lä-

hempi vastausten tarkastelu osoitti kuitenkin, että omaa toimintaa ei aina osata 

nähdä kiertotalouden toimintamallina. Yksi kielteisen vastauksen antanut, vastasi 

myöhemmin esitettyyn kysymykseen ”Hyödynnättekö yritystoiminnassanne jo kier-

rätysmateriaaleja?” kyllä, jolloin tämäkin vastaaja todellisuudessa toteutti jo ainakin 

tuote-elinkaaren pidentämisessä käytettäviä keinoja yritystoiminnassaan. 

Vastaajat hyödyntävät liiketoiminnassaan seuraavia kiertotalouden osa-alueita: 

tuote-elinkaaren pidentäminen (75,7 %), uusiutuvat raaka-aineet (45,9 %), resurssi-

tehokkuus (45,9 %), uusiutuva energia (29,7 %), jakamistalous (16,2 %) ja tuotteen 

suorituskyky palveluna (8,1 %). Ei mikään yllä olevista -vastausvaihtoehdon valitsi 8,1 

% vastaajista. 
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Kuva 4. Kiertotalouden osa-alueet, joita vastaajat hyödyntävät jo liiketoiminnas-

saan osittain tai kokonaan. 

6.2 Edut, joita vastaajat uskovat kiertotalouden tuovan yritystoiminnalleen 

Kysyttäessä yrittäjien mielipiteitä eduista, joita uskovat kiertotalouden tuovan yritys-

toiminnalle, nousi vahvimmin esiin imagohyöty. Esitetyistä 12 eri vastausvaihtoeh-

dosta sai valita enintään 5 tärkeimmäksi kokemaansa hyötyä. Vastaajista 12 listasi 

kaikkiaan viisi eri hyötyä, 7 yritystä valitsi neljä ja loput nimesivät kolme tai vähem-

män. Vastaajista kaksi ei osannut vastata, mitä etuja kiertotalous voisi tuoda yritys-

toiminnalle. Listan vaihtoehtojen ulkopuolelta etuna mainittiin ”hyvä mieli ja oma-

tunto” ja ”ympäristökuorman pienentyminen”. Nekin vastaajat, ketkä eivät vielä hyö-

dyntäneet kiertotalouden liiketoimintamalleja toiminnassaan, pystyivät näkemään 

joitakin etuja kiertotaloudesta yritystoiminnalle. 

Vastaajat uskovat kiertotalouden tuovan yritystoiminnalleen etuja seuraavien teki-

jöiden kautta: imagohyöty (70,3 %), kilpailuetu ja erottautuminen markkinoilla (51,4 

%), edelläkävijyys omalla toimialalla (40,5 %), yrityksen kohentunut kyky vastata toi-

mintaympäristön muutokseen (35,1 %), kustannushyöty (esim. resurssien tehok-

kaampi käyttö, kannattavuuden paraneminen) (32,4 %), laajat yhteistyöverkostot 

(18,9 %), omavaraisuuden kasvu (10,8 %), mahdollisuus hyödyntää uutta teknologiaa 

8,1 %

8,1 %

16,2 %

29,7 %

45,9 %

45,9 %

75,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 %

Ei mikään ylläolevista

Tuotteen suorituskyky palveluna

Jakamistalous

Uusiutuva energia

Resurssitehokkuus

Uusiutuvat raaka-aineet

Tuote-elinkaaren pidentäminen
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(10,8 %), tuotannon tehostuminen (10,8 %), työnantajamielikuvan paraneminen 

(10,8 %), laajemmat mahdollisuudet eri liiketoimintamallien hyödyntämisessä (8,1 

%). 10,8 % vastaajista valitsi vaihtoehdon ”muu”. 

 
Kuva 5. Mitä etuja uskotte kiertotalouden tarjoavan yritystoiminnallenne? 

8,10%

10,80%

10,80%

10,80%

10,80%

10,80%

18,90%

32,40%

35,10%

40,50%

51,40%

70,30%
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Kustannushyöty (esim. resurssien
tehokkaampi käyttö, kannattavuuden

paraneminen)

Yrityksen kohentunut kyky vastata
toimintaympäristön muutokseen

Edelläkävijyys omalla toimialalla

Kilpailuetu ja erottautuminen
markkinoilla

Imagohyöty
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6.3 Kiertotalouteen siirtymiseen vaikuttavat haasteet ja esteet 

Vastaajat kokivat seuraavia haasteita tai esteitä kiertotalouteen siirtymisessä: sopi-

van raaka-aineen saatavuusongelmat (32,4 %), puuttuvat tai vajaat markkinat (24,3 

%), kannattavuus pitkällä aikavälillä huolestuttaa (21,6 %), tiedon puute (21,6 %), 

kumppanuuksien/verkostojen puute (18,9 %), kannustimien puute (esim. tuet) (16,2 

%), yhteisien menettelytapojen puute (16,2 %), toiminnan kriteeristön puuttuminen 

(13,5 %), verotus (10,8 %), puutteellinen infrastruktuuri (8,1 %), sopivaa rahoi-

tusinstrumenttia ei ole (8,1 %), uuden liiketoiminta-alueen epävarmuus (8,1 %), re-

gulaatio (puutteellinen tai estävä) (8,1 %), osaavan työvoiman puute (5,4 %), suuret 

investointikustannukset (5,4 %) ja yrityksen sisäiset seikat (esim. kokeilukulttuurin 

tai vision puute) (2,7 %). Vastausvaihtoehdon ”muu” valitsi 10,8 % vastaajista. 
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Kuva 6. Mitkä seikat koette haastavina tai esteinä kiertotalouteen siirtymisessä? 

6.4 Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen yritystoiminnassa tällä hetkellä 

Vastaajista 70,3 % hyödyntää kierrätysmateriaaleja jo tällä hetkellä yritystoiminnas-

saan. 21,6 % vastaajista ei vielä käytä kierrätysmateriaaleja, mutta olisivat kiinnostu-

neita hyödyntämään niitä. 8,1 % vastaajista ei käytä kierrätysmateriaaleja eivätkä ole 

kiinnostuneita hyödyntämään niitä. 

2,70%

5,40%

5,40%
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Kuva 7. Hyödynnättekö yritystoiminnassanne jo kierrätysmateriaaleja? 

7 Kierrätysmateriaalien käyttö kierrätysmateriaa-

lia jo hyödyntävissä yrityksissä 

Jos vastaaja vastasi aiempaan kysymykseen (”Hyödynnättekö yritystoiminnassanne 

jo kierrätysmateriaaleja?”) kyllä, kyselyssä kysytään seuraavat tarkentavat kysymyk-

set kierrätysmateriaalien käytöstä. 

7.1 Kierrätysmateriaalia käyttävien yritysten käytettävä kierrätysmateriaali 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 70,3 % hyödynsi jo toiminnassaan kierrätysmate-

riaalia, kuten aiemmasta kysymyksestä nähtiin. Eniten hyödynnettiin vaatteita ja 

kankaita uudelleenkäytettäväksi. Sen lisäksi kolme yritystä ilmoitti käyttävänsä kier-

rätyspuuvillaa tai -polyesteriä. Uudelleenkäyttöön soveltuivat myös pakkausmateri-

aalit ja -muovi, jätesäkit, metallit ja omat villatuotteet. Vastaukset saatiin kysymyk-

sen avoimessa vastausosiossa. 

Kyllä; 70,3 %

Ei, mutta olemme 
kiinnostuneita 

hyödyntämään; 
21,6 %

Ei, emmekä ole tällä 
hetkellä 

kiinnostuneita 
hyödyntämään; 8,1 %
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7.2 Kierrätysmateriaalia käyttävien yritysten kierrätysmateriaalin hankinta-
kanava 

Noin puolet vastaajista ilmoitti saavansa uudelleenkäytettävän materiaalin suoraan 

kuluttajilta. Myös second hand -kauppoja ja kierrätyskeskuksia hyödynnettiin han-

kinnassa. Toiselta yritykseltä suoraan materiaalinsa hankki viidennes vastaajista. 

Vastaukset saatiin kysymyksen avoimessa vastausosiossa. 

7.3 Kierrätysmateriaalia käyttävien yritysten kierrätysmateriaalin hankinta-
prosessin haasteet 

Yrittäjät kokevat seuraavia haasteita kierrätysmateriaalin hankintaprosessissa tällä 

hetkellä: vakiintuneita tavarantoimittajia ei ole (43,6 %), materiaalin riittävässä saa-

tavuudessa on ongelmia (23,1 %), vertailu tarjolla olevan materiaalin osalta on vai-

keaa (23,1 %), hankintaprosessin suunnittelu etukäteen on haastavaa (23,1 %), ma-

teriaalissa esiintyy laatuongelmia (15,4 %), hankintaprosessi vie kohtuuttomasti työ-

aikaa (15,4 %), materiaalin hinta ei ole ennustettavissa (11,5 %), hankittavan materi-

aalin etukäteismäärittely (ominaisuudet ym.) on puutteellisia (7,7 %), virhehankinto-

jen osuus on liian suuri (3,8 %), materiaalin hinta ei ole kohtuullinen (3,8 %), hankin-

taprosessi on sekava (1 %). 15,4 % vastaajista valitsi vaihtoehdon ”Mikään näistä 

vaihtoehdoista ei pidä paikkaansa” ja 7,7 % valitsi vaihtoehdon ”Muu”.  
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Kuva 8. Mitä haasteita koette kierrätysmateriaalin hankintaprosessissa tällä het-

kellä? 
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7.4 Kierrätysmateriaalia käyttävien yritysten kierrätysmateriaalin käsittely-
vaiheet 

Kierrätysmateriaalin käsittelyyn sisältyvät vastausten pohjalta seuraavat vaiheet: 

laadun tarkistus (61,5 %), puhdistus (53,8 %), ratkominen/purkaminen (34,6 %), leik-

kaus (26,9 %), huolto (15,4 %) ja värjäys (7,7 %). Vastausvaihtoehdon ”Ei vaadi käsit-

telyä” vastasi 26,9 % vastaajista. 3,8 % vastasi vaihtoehdon ”Muu”. 

 
Kuva 9. Mitä vaiheita materiaalien käsittelyvaihe sisältää? 

7.5 Kierrätysmateriaalia käyttävien yritysten kierrätysmateriaalin hankintaan 
ja käsittelyyn kuluva aika viikossa 

Suurimmalla osalla vastaajista kuluu viikon aikana kierrätysmateriaalin hankintaan 

ja käsittelyyn alle 5 tuntia (80,8 %). 11,5 %:lla vastaajista aikaa kuluu 5–10 tuntia. 

Muun vastauksen antoi 7,7 %. 
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Kuva 10. Kuinka paljon käytätte viikossa työaikaa kierrätysmateriaalin hankintaan ja 

käsittelyyn? 

7.6 Kierrätysmateriaalia käyttävien yritysten kiinnostus kierrätysmateriaali-
palvelun hyödyntämiseen 

Tähän kysymykseen vastasivat vastaajat, jotka käyttävät kierrätysmateriaalia jo yri-

tystoiminnassaan. 11,5 %:lla vastaajista ei ole kiinnostusta kierrätysmateriaalipalve-

lun hyödyntämiseen (vaihtoehto 1), vaihtoehdon 2 valitsi 15,4 % vastaajista, vaihto-

ehdon 3 ja 4 kummassakin 19,2 % vastaajista. 34,6 % vastaajista ovat erittäin kiin-

nostuneita hyödyntämään kierrätysmateriaalipalvelua. 

 
Kuva 11. Kuinka kiinnostuneita olisitte hyödyntämään kierrätysmateriaalipalvelua? 

 

Alle 5 tuntia; 80,8 %
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%
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8 Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen niiden 

käytöstä kiinnostuneiden yritysten keskuudessa 

8.1 Mahdollisesti käytettävä kierrätysmateriaali (kierrätysmateriaalien käy-
töstä kiinnostuneet) 

Kysymyksessä kysyttiin, mitä/millaista kierrätysmateriaalia yrittäjät voisivat käyttää 

omassa liiketoiminnassaan. Kohtaan saatiin kahdeksan avointa vastausta, joissa 

mainittiin muun muassa seuraavat materiaalit: kierrätysmateriaaleista valmistetut 

kankaat, vetoketjut, napit ja muut materiaalit, pakkausmateriaaleissa kierrätettyä 

paperia tai muovia sekä langat. Pienelle kangassilpulle toivottiin uusiokäyttömah-

dollisuutta. 

8.2 Kierrätysmateriaalin käyttö kokonaismateriaaliin nähden 

Puolet kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä kiinnostuneista vastaajista (50 %, 4 

henkilöä) vastasivat, että he voisivat hyödyntää yritystoiminnassaan kierrätysmate-

riaalia arviolta 5–10 % kokonaismateriaaliin nähden. Neljäsosa (25 %, 2 vastaajaa) 

vastasi alle 5 % kokonaismateriaaliin nähden ja toinen neljäsosa (25 %, 2 vastaajaa) 

26–50 % kokonaismateriaaliin nähden. 

 
Kuva 12. Kuinka paljon vastaajat voisivat hyödyntää kierrätysmateriaalia yritystoi-

minnassaan kokonaismateriaaliin nähden? 

Alle 5 %; 25%

5–10 %; 50%

26–50 %; 25%
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8.3 Kiinnostus kierrätysmateriaalipalvelun käyttöön 

Kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä kiinnostuneista (ei vielä kierrätysmateriaalia 

käyttävistä) vastaajista 37 % olisi erittäin kiinnostuneita hyödyntämään kierrätysma-

teriaalipalvelua. 25 % vastasi kohdan 2 (asteikko 1–5, jossa 1 = ei kiinnostusta ja 5 = 

erittäin kiinnostunut), 25 % vastasi kohdan 3, 12,5 % vastasi kohdan 4 ja kukaan vas-

taajista ei valinnut kohtaa 1 (ei kiinnostusta). 

 
Kuva 13. Kuinka kiinnostuneita olisitte hyödyntämään kierrätysmateriaalipalvelua? 

9 Kierrätysmateriaalit palveluna 

9.1 Ensisijaiset toiveet kierrätysmateriaalipalvelulle 

Ensisijaiset toiveet kierrätysmateriaalipalveluille vastausten perusteella oli seuraa-

vat: materiaalin tasainen saatavuus (35,3 %), turvalliseksi varmistettu materiaali 

(35,3 %), käytön helppous (hankintaprosessi jää osin tai kokonaan pois) (35,3 %), val-

miiksi esikäsitelty tuotetarjonta (26,5 %), uusista materiaaleista inspiroituminen 

(23,5 %), materiaalin vakiintunut hinta (23,5 %), oman työajan tehostuminen (17,6 %) 

ja nopea toimitus (11,8 %). Vastausvaihtoehdon ”Muu” valitsi 8,8 % vastaajista. 
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Kuva 14. Mitä ensisijaisesti toivoisitte kierrätysmateriaalipalvelulta? 

9.2 Kierrätysmateriaalin hankintamäärä 

Tähän kohtaan vastaajat saivat arvioida, kuinka paljon yritys haluaisi hankkia kierrä-

tysmateriaalia kerralla, jos he olisivat kierrätysmateriaalipalvelun asiakkaita. Vas-

tauksia avoimeen kysymykseen annettiin 32 kpl. Arviot vaihtelivat muutamista kym-

menistä metreistä tuhansiin metreihin tai puolesta kilosta kymmeniin kiloihin ker-

rallaan. Määriä kuvattiin myös ”IKEA-kasillisten” lukumäärillä. Eniten vastauksia tuli 

kiloissa, joiden määrät olivat 10-50 kilon välillä. Tarvetta kuvattiin myös ”pienyrittä-

jälle sopivalla määrällä” tai ”pieniä eriä, koska säilytystilat ovat rajalliset”. Vastausten 

perusteella määrän tarve saattaa myös vaihdella. 
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9.3 Kierrätysmateriaalipalvelun käyttötiheys 

Vastaajista 35,3 % ei osaa sanoa, kuinka usein he käyttäisivät kierrätysmateriaalipal-

velua. 29,4 % vastaajista käyttäisi palvelua säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa), 

17,6 % vastaajista muutaman kuukauden välein ja 11,8 % vastaajista 1–2 kertaa vuo-

den aikana. ”Muu”-vaihtoehdon valitsi 5,9 % vastaajista. 

 
Kuva 15. Kuinka usein uskoisitte käyttävänne kierrätysmateriaalipalvelua? 

9.4 Olemassa olevien kierrätysmateriaalipalveluiden hyödyntäminen 

33:sta vastaajasta 97 % ei ollut käyttänyt olemassa olevia kierrätysmateriaalipalve-

luita aiemmin. Yksi vastaaja (3 %) oli käyttänyt aiemmin jotain kierrätysmateriaali-

palvelua. 

 
Kuva 16. Oletteko hyödyntäneet jo jotakin olemassa olevaa kierrätysmateriaalipalve-

lua kuten Motivan materiaalitoria? 

  

En osaa sanoa; 35,3 %

Säännöllisesti (noin 1 
krt/kk); 29,4 %

Muutaman kuukauden 
välein; 17,6 %

1–2 kertaa 
vuodessa; 11,8 %

Muu 5,9 %

Ei; 97,0 %

Kyllä; 3,0 %
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10 Ylijäämä, sivuvirta ja sekunda 

10.1 Ylijäämän määrä yrityksessä 

Valtaosalla (62,2 %) vastaajista yrityksen ylijäämää syntyy alle 5 % tuotannosta. 13,5 

%:lla vastaajista ylijäämää syntyy 5–10 % tuotannosta ja loput (24,3 %) vastaajista 

eivät osanneet sanoa ylijäämän määrää. 

 
Kuva 17. Kuinka paljon yrityksessänne syntyy ylijäämää? 

10.2 Sivuvirran määrä yrityksessä 

Yli puolilla vastaajista (59,5 %) syntyy sivuvirtaa alle 5 % hankitusta materiaalista. 

24,3 %:lla vastaajista sivuvirtaa syntyy 5–10 % hankitusta materiaalista ja 5,4 %:lla 

11–20 % hankitusta materiaalista. 10,8 % vastaajista eivät osanneet sanoa yrityk-

sessä syntyvän sivuvirran määrää. 

 
Kuva 18. Kuinka paljon yrityksessänne syntyy sivuvirtaa? 

Alle 5 % 
tuotannosta; 62,5 %

5–10 % tuotannosta; 
13,5 %

En osaa sanoa; 24%

Alle 5 % hankitusta 
materiaalista; 59,5 

%

5–10 % hankitusta 
materiaalista; 24,3 %

11–20 % hankitusta 
materiaalista; 5,4 %

En osaa sanoa; 10,8 %
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10.3 Sekundaerien määrä yrityksessä 

Valtaosalla vastaajista (78,4 %) sekundaeriä syntyy alle 5 % tuotannosta. 5,4 %:lla 

vastaajista sekundaerien määrä on 5–10 % tuotannosta ja 16,8 % vastaajista ei osan-

nut arvioida sekundaerien määrää. 

 
Kuva 19. Kuinka paljon yrityksessänne syntyy sekundaeriä? 

  

Alle 5 % 
tuotannosta; 78,4 %

5–10 % tuotannosta; 
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11 Johtopäätökset 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 % (26 vastausta) hyödynsi jo toiminnassaan kier-

rätysmateriaalia. Kahdeksan yritystä oli kiinnostunut käyttämään kierrätysmateriaa-

leja ja vain kolme vastaajista eivät olleet kiinnostuneita käyttämään kierrätysmateri-

aaleja tällä hetkellä. Kyselyssä ei kysytty erikseen syytä siihen, miksi kierrätysmate-

riaalien käyttöön ei ole kiinnostusta. Arvioimme, että syynä voi olla esimerkiksi vas-

tanneen yrityksen toiminnan luonne, kuten kasvi- tai eläinkuitutuotanto, jolloin kier-

rätystuotteiden käyttö ei ole ajankohtaista. 

Eniten uudelleenkäytettäväksi hyödynnettiin vaatteita ja kankaita. Sen lisäksi kolme 

yritystä ilmoitti käyttävänsä kierrätyspuuvillaa tai -polyesteriä. Yritysten vastausten 

perusteella uudelleenkäyttöön soveltuivat myös pakkausmateriaalit ja -muovi, jä-

tesäkit, metallit ja omat villatuotteet. Noin puolet vastaajista ilmoitti saavansa uu-

delleenkäytettävän materiaalin suoraan kuluttajilta. Myös second hand -kauppoja ja 

kierrätyskeskuksia hyödynnettiin hankinnassa. Toiselta yritykseltä suoraan materi-

aalinsa hankki viidennes vastaajista. 

Merkittävämmäksi haasteeksi hankintaprosessissa nousikin esiin vakiintuneiden ta-

varantoimittajien puuttuminen. Jos materiaali hankintaan itse kirpputoreilta tai toi-

mitaan kuluttajien lahjoitusten varassa, on tämä tietysti merkittävä riskitekijä yritys-

toiminnan kannalta. Oletettavasti yrittäjillä on kuitenkin jonkinlainen varasto kerät-

tynä omaa toimintaa varten, kuten kierrätysmateriaalia käyttävä yrittäjä ennen ky-

selyn toteutusta taustahaastattelussa kertoi. 

Yritykset kokivat, että kiertotalous tarjoaa heidän yritystoiminnalleen mm. ima-

gohyötyä, kilpailukykyä, erottautumista markkinoilla sekä edelläkävijyyttä omalla 

toimialalla. Huomioimme, että nämä merkittävimpinä pidetyt kiertotalouden tuo-

mat edut liittyvät kaikki yrityksen ulkoiseen liiketoimintaympäristöön. Kiertotalou-
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den mahdollisuuksia sisäisinä tekijöinä ei nähty yhtä vahvoina. Näiden tulosten pe-

rusteella jäimme pohtimaan kysymystä: mitkä tekijät ohjaavat ensisijaisesti yrityksiä 

kohti kiertotaloutta – ulkoinen paine vai yrityksen sisältä lähtevä halu? Yrityksessä 

olisi tärkeää tunnistaa nämä muutosajurit, etenkin kun vastuullisuuden merkitys yri-

tystoiminnassa korostuu päivä päivältä. Kiertotalous, ja sen vahva linkittyminen il-

masto- ja ympäristövastuuseen, tulisi ymmärtää yrityksessä sisältä käsin lähtevänä 

toimintastrategiana. Yrittäjiltä odotetaan uskallusta sitoutua pitkäjänteisesti il-

masto- ja ympäristötavoitteisiin, mikä kuitenkin vaatii resursseja, kuten aikaa ja 

osaamista. Tavoitteisiin liittyvä ulkoinen paine kasvaa jatkuvasti ja asettaa haasteita 

markkinoilla pärjäämiseen. 

Kiintoisa huomio tuloksissa on se, että yksikään yrittäjä ei nähnyt kiertotalouden 

mukaisen toiminnan edistävän omaa asemaa rahoitusmarkkinoilla. Kuitenkin esi-

merkiksi Euroopan investointipankki EIP (European Investment Bank 2021.; Euroo-

pan parlamentti 2020) lopettaa fossiilisia polttoaineita koskevien hankkeiden rahoi-

tuksen vuoden 2021 loppuun mennessä. Sen sijaan se suuntaa rahoitusta ilmasto- 

ja ympäristökestävään toimintaan. Samoin toimivat monet muut sijoittajat, sillä ra-

hoitusmarkkinoilla on tunnistettu ja tunnustettu ilmasto- ja ympäristöriskien toteu-

tumisen vaikutukset finanssialaan. 

Kiertotalouden mahdollisuuksien lisäksi kyselyssä kartoitettiin haasteita tai esteitä, 

joita yritykset kokevat siirtymisessä kohti kiertotaloutta. Merkittävimpänä esteenä 

koettiin raaka-aineeseen liittyvät saatavuusongelmat. Koska vastaajista valtaosa (lä-

hes 70 %) ilmoitti olevansa yksinyrittäjä, voivat tarvittavat materiaalimäärät olla 

myös pieniä (verrattuna suuriin yrityksiin) ja pienyrittäjille suunnattuja hankintaka-

navia ei välttämättä ole vielä olemassa tai ne ovat kehittymättömiä. Raaka-aineen 

saatavuusongelmat merkittävämpänä esteenä on merkittävä ongelma, sillä tekstii-

lialan toimijoissa on runsaasti yksinyrittäjiä tai muutaman henkilön työllistäviä mik-

royrityksiä, joten näin ollen pienet yritykset ovat määrällisesti merkittäviä toimijoita 

alalla (Suomen Yrittäjät, 2020). Arvioimme, että jotta pienillä yrityksillä olisi parem-

mat mahdollisuudet toimia kiertotaloudessa ja linkittyä mukaan isojen toimijoiden 
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verkostoon, myös pienyrittäjien ulottuville tulisi tarjota kanava, jossa myös pienten 

materiaalierien tilaus olisi mahdollista. 

Myös markkinoiden puute tai vajaus sekä huoli kannattavuudesta pitkällä aikavälillä 

nousivat esiin kiertotalouteen siirtymisen haasteina tai esteinä. Nämä seikat voivat 

liittyä vahvasti myös yleisesti tekstiilialaan Suomessa ja kovaan kilpailuun ulkomailta 

tulevien tuotteiden kanssa. Kuitenkin Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Kohti tekstiili- ja 

muotialan kestävää kasvua julkaisussa todetaan tekstiili- ja muotialan olevan elin-

voimainen ja kasvava toimiala Suomessa. Tämä kasvu on nähtävissä niin kotimaan 

markkinoilla kuin viennissä vaikkakin vientiliikevaihto on kasvanut kotimaan myyn-

tiä paremmin. (Suomen Tekstiili ja Muoti, n.d.). 

Yrityksen sisäisiä seikkoja ei koettu merkittävinä kiertotalouteen siirtymisen haas-

teina tai esteinä. Sisäisillä seikoilla voidaan tarkoittaa mm. kykyä joustavaan toimin-

taan markkinoilla, uskallusta kokeilla uutta, johtamis- ja työskentelykulttuuria sekä 

jo olemassa olevia resursseja. Myöskään osaava henkilökunta ei tässä kohtaa nous-

sut merkittäväksi esteeksi, vaikka tekstiilialan yleisesti onkin hyvin käsityövaltaista 

työtä, jossa ammattitaito karttuu tekemisen myötä. Osaltaan tämäkin selittyy vas-

taajien rakenteesta, eli yksinyrittäjyydestä, jolloin itse yrittäjän oma ammattitaito 

alallaan on merkittävin tekijä osaavan työvoiman suhteen. 

Myöskään verotusta, regulaatiota tai rahoituksen puutetta ei nähty merkittävinä es-

teinä kiertotalouteen siirtymisessä. Niitäkin merkittävimpinä esteinä olivat tiedon 

puute ja verkostojen ja kumppanuuksien puute, joihin on edellisiä helpompi vastata 

tarjoamalla esimerkiksi koulutusta ja luomalla verkostoitumismahdollisuuksia. 

Näillä keinoilla voidaan edesauttaa yritystoiminnan kehittämistä kohti kiertota-

loutta. 
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Selvitimme toteutetun kyselyn pohjalta, että yrityksiltä löytyy kiinnostusta kierrätys-

materiaalien käyttöä kohtaan. On kuitenkin huomioitava, että noin 70 prosenttia 

vastanneista yrityksistä oli jo kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä yrityksiä. Ar-

vioimme, että jos yrityksiltä löytyy kiertotalouden saralta kiinnostusta ja omakoh-

taista kokemusta jo ennestään, he myös mahdollisesti tarttuvat aihealueeseen liit-

tyvään kyselyyn helpommin. Yritys, jolla ei ole tietoa tai kiinnostusta kyselyn aihealu-

etta kohtaan, voi jättää helpommin vastaamatta kierrätysmateriaaleja käsittelevään 

kyselyyn. Olisi tärkeää saada myös heidän näkemystään esille, mikä on tärkeää huo-

mioida mahdollisissa jatkoselvityksissä. 
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13 Liite 1: Kierrätysmateriaalit palveluna -kyselyn 

kysymykset 

Kierrätysmateriaalit palveluna -kyselyn varsinainen kysymysosuus alkoi osiosta 2/9. 

Osiossa 1/9 kerrottiin kyselyn taustatiedot. 

Osio 2/9: Yrityksen tiedot 

Yrityksen nimi 

Avoin vastausteksti. 

Toimin yrittäjänä… 

a) Päätoimisesti 
b) Sivutoimisesti 
c) Muu, mikä? 

 Yritysmuoto  

a) Toiminimi 
b) Avoin yhtiö 
c) Kommandiittiyhtiö 
d) Osakeyhtiö 
e) Osuuskunta 
f) Kevytyrittäjä 

Yrityksen henkilöstömäärä 

a) Olen yksinyrittäjä 
b) 2–10 hlö 
c) 11–50 hlö 
d) 51–250 hlö 
e) yli 250 hlö 
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Lyhyt kuvaus yritystoiminnasta 

Avoin vastausteksti. 

Osio 3/9: Kiertotalous yritystoiminnassa 

Kiertotalous on talousmalli, jossa tavaroita ei tuoteta jatkuvasti lisää, vaan kulutus 

perustuu ostamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen 

sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota jätteeksi, vaan niistä valmiste-

taan uusia tuotteita. Kiertotaloudessa talouskasvu ei riipu luonnonvarojen kulutuk-

sesta, vaan siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yh-

teiskunnassa. 

Tämän osion vastauksia hyödynnetään KIERTO-hankkeessa järjestettävien tilai-

suuksien suunnittelussa, jotta ne palvelisivat niihin osallistuvia yrityksiä mahdolli-

simman hyvin. 

Hyödynnämme liiketoiminnassamme jo osin tai kokonaan jo(i)takin seuraa-
vista kiertotalouden osa-alueista: 

a) Uusiutuvat raaka-aineet (uudistuvat, kierrätetyt, biopohjaiset tai biohajoavat 
materiaalit) 

b) Uusiutuva energia (esim. vesi, aurinko, tuuli, puu, biopolttoaine, lämpö-
pumppu, maalämpö) 

c) Resurssitehokkuus (esim. ekodesign, kierrätys eri menetelmin, sivuvirtojen 
hyödyntäminen) 

d) Tuote-elinkaaren pidentäminen (esim. korjaus, huolto, uudelleenvalmistus) 
e) Jakamistalous (vuokraus, leasing, yhteiskäyttö, symbioosi) 
f) Tuotteen suorituskyky palveluna 
g) Ei mikään ylläolevista 

Mitä etuja uskotte kiertotalouden tarjoavan yritystoiminnallenne? 

Valitse max. 5 sopivinta vaihtoehtoa. 

a) Edelläkävijyys omalla toimialalla 
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b) Kilpailuetu ja erottautuminen markkinoilla 
c) Imagohyöty 
d) Työnantajamielikuvan paraneminen 
e) Kustannushyöty (esim. resurssien tehokkaampi käyttö, kannattavuuden pa-

raneminen) 
f) Tuotannon tehostuminen 
g) Laajemmat mahdollisuudet eri liiketoimintamallien hyödyntämisessä 
h) Mahdollisuus hyödyntää uutta teknologiaa 
i) Yrityksen kohentunut kyky vastata toimintaympäristön muutokseen 
j) Omavaraisuuden kasvu 
k) Parempi asema rahoitusmarkkinoilla 
l) Laajat yhteistyöverkostot 
m) Muu, mikä? 

 

Mitkä seikat koette haastavina tai esteinä kiertotalouteen siirtymisessä? 

Valitse max. 3 merkittävintä kohtaa. 

a) Regulaatio (puutteellinen tai estävä) 
b) Verotus 
c) Uuden liiketoiminta-alueen epävarmuus 
d) Tiedon puute 
e) Yhteisien menettelytapojen puute 
f) Toiminnan kriteeristön puuttuminen 
g) Yrityksen sisäiset seikat (esim. kokeilukulttuurin tai vision puute) 
h) Sopivaa rahoitusinstrumenttia ei ole 
i) Kannustimien puute (esim. tuet) 
j) Kannattavuus pitkällä aikavälillä huolestuttaa 
k) Puuttuvat tai vajaat markkinat 
l) Suuret investointikustannukset 
m) Puutteellinen infrastruktuuri 
n) Sopivan raaka-aineen saatavuusongelmat 
o) Kumppanuuksien/verkostojen puute 
p) Osaavan työvoiman puute 
q) Muu, mikä? 

Hyödynnättekö yritystoiminnassanne jo kierrätysmateriaaleja? 

a) Kyllä (siirtyy osioon 4/9) 
b) Ei, mutta olemme kiinnostuneita hyödyntämään (siirtyy osioon 5/9) 
c) Ei, emmekä ole tällä hetkellä kiinnostuneita hyödyntämään (siirtyy osioon 6/9) 
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Osio 4/9: Kierrätysmateriaalien käyttö 

Tämän osion vastauksia hyödynnetään KIERTO-hankkeessa toteuttavan pilottikokei-

lun kehittämistyössä. Kokeilussa pilotoidaan palvelukonsepti työpajatoiminnan ym-

päristöön, jossa asiakasyritys voisi hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrä-

tysmateriaalia valmiiksi kerättynä ja käsiteltynä. Yritys voisi siis ulkoistaa kierrätys-

materiaalin hankintaprosessin tälle kokeiluasteella olevalle palvelulle. Kiitos vas-

tauksistanne jo etukäteen! 

Mitä kierrätysmateriaalia käytätte? 

Avoin tekstikenttä.  

Mistä hankitte kierrätysmateriaalia? 

Avoin tekstikenttä. 

Mitä haasteita koette kierrätysmateriaalin hankintaprosessissa tällä hetkellä? 

Valitse 1–3 merkittävintä vaihtoehtoa. 

a) Hankintaprosessin suunnittelu etukäteen on haastavaa 
b) Hankintaprosessi vie kohtuuttomasti työaikaa 
c) Hankintaprosessi on sekava 
d) Vakiintuneita tavarantoimittajia ei ole 
e) Hankittavan materiaalin etukäteismäärittely (ominaisuudet ym.) on puutteel-

lista 
f) Tarjouspyyntöjen laatiminen on hankalaa 
g) Vertailu tarjolla olevan materiaalin osalta on vaikeaa 
h) Materiaalin riittävässä saatavuudessa on ongelmia 
i) Materiaalissa esiintyy laatuongelmia 
j) Materiaalin hinta ei ole kohtuullinen 
k) Materiaalin hinta ei ole ennustettavissa 
l) Virhehankintojen osuus on liian suuri 
m) Mikään ylläolevista vaihtoehdoista ei pidä paikkaansa 
n) Muu, mikä? 
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Mitä vaiheita materiaalien käsittelyvaihe sisältää? 

Valitse vähintään yksi vaihtoehto. 

a) Ei vaadi käsittelyä 
b) Laadun tarkistus 
c) Puhdistus 
d) Huolto 
e) Leikkaus 
f) Värjäys 
g) Muu, mikä? 

 

Kuinka paljon käytätte viikossa työaikaa kierrätysmateriaalin hankintaan ja 

käsittelyyn? 

Hankinta ja käsittely kattaa yllä esitetyt vaihtoehdot. Karkea arvio työajankäytöstä 

riittää. Mikäli työaika vaihtelee suuresti, arvioi keskimääräinen tuntimäärä. 

a) Alle 5 tuntia 
b) 5–10 tuntia 
c) 11–20 tuntia 
d) Yli 20 tuntia 
e) Muu, mikä? 

Kuinka kiinnostuneita olisitte hyödyntämään kierrätysmateriaalipalvelua? 

KIERTO-hankkeessa toteutetaan pilottikokeilu palvelusta osaksi työpajatoimintaa, 

jossa asiakasyritys voisi hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrätysmateriaa-

lia valmiiksi käsiteltynä. Kierrätysmateriaalin hankintaprosessin voisi siis ulkoistaa 

tälle kokeiluasteella olevalle palvelulle. Tällä kyselyllä saamme arvokasta tietoa pal-

velun kokeilupilotin suunnitteluvaiheeseen, joten kiitämme vastauksista jo etukä-

teen. 

Vastausvaihtoehdot 1–5, jossa 1 = ei kiinnostusta ja 5 = erittäin kiinnostunut. 
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Tässä voitte halutessanne tarkentaa vastaustanne kierrätysmateriaalien käy-

töstä yritystoiminnassanne. 

Avoin vastausteksti. 

Osio 5/9: Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen 

Tämän osion vastauksia hyödynnetään KIERTO-hankkeessa toteuttavan pilottikokei-

lun kehittämistyössä. Kokeilussa pilotoidaan palvelukonsepti työpajatoiminnan ym-

päristöön, jossa asiakasyritys voisi hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrä-

tysmateriaalia valmiiksi kerättynä ja käsiteltynä. Yritys voisi siis ulkoistaa kierrätys-

materiaalin hankintaprosessin tälle kokeiluasteella olevalle palvelulle. Kiitos vas-

tauksistanne jo etukäteen! 

Mitä/millaista kierrätysmateriaalia voisitte käyttää omassa liiketoiminnas-

sanne? 

Avoin vastausvaihtoehto. 

Voisimme hyödyntää yritystoiminnassamme kierrätysmateriaalia arviolta… 

a) Alle 5 % kokonaismateriaaliin nähden 
b) 5–10 % kokonaismateriaaliin nähden 
c) 11–25 % kokonaismateriaaliin nähden 
d) 26–50 % kokonaismateriaaliin nähden 
e) Enemmän kuin 50 % kokonaismateriaaliin nähden 

Kuinka kiinnostuneita olisitte hyödyntämään kierrätysmateriaalipalvelua? 

KIERTO-hankkeessa toteutetaan pilottikokeilu palvelusta, jossa yritys voisi hankkia 

omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrätysmateriaalia valmiiksi kerättynä ja käsitel-

tynä. Kierrätysmateriaalin hankintaprosessin voisi siis ulkoistaa tälle kokeiluasteella 

olevalle palvelulle. Tällä kyselyllä saamme arvokasta tietoa palvelun kokeilupilotin 

suunnitteluvaiheeseen, joten kiitämme vastauksista jo etukäteen. 
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Vastausvaihtoehdot 1–5, jossa 1 = ei kiinnostusta ja 5 = erittäin kiinnostunut. 

Tässä voitte halutessanne tarkentaa vastaustanne kierrätysmateriaalien käy-
töstä yritystoiminnassanne. 

Avoin vastausteksti. 

Osio 6/9: Kierrätysmateriaalit palveluna 

Myös tämän osion vastauksia hyödynnetään KIERTO-hankkeessa toteuttavan pilot-

tikokeilun kehittämistyössä. Kiitämme vastauksista jo etukäteen. 

Kokeilussa pilotoidaan palvelukonsepti työpajatoiminnan ympäristöön, jossa asia-

kasyritys voisi hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrätysmateriaalia val-

miiksi kerättynä ja käsiteltynä. Yritys voisi siis ulkoistaa kierrätysmateriaalin hankin-

taprosessin tälle kokeiluasteella olevalle verkkopalvelulle. 

Mitä ensisijaisesti toivoisitte kierrätysmateriaalipalvelulta? 

Valittavana 1–3 vaihtoehtoa. 
a) Käytön helppous (hankintaprosessi jää osin tai kokonaan pois) 
b) Oman työajan tehostuminen 
c) Nopea toimitus 
d) Materiaalin vakiintunut hinta 
e) Valmiiksi esikäsitelty tuotetarjonta 
f) Turvalliseksi varmistettu materiaali 
g) Mahdollisuus ennakkotilaukseen 
h) Materiaalin tasainen saatavuus 
i) Isojen erien hankinta yhdellä tilauksella 
j) Tarkkojen tuotevaatimusten esittäminen tilauksessa 
k) Uusista materiaaleista inspiroituminen 
l) Erikoistuotteiden helpompi löytäminen 
m) Materiaalien monipuolisuus 
n) Muu, mikä? 

Kuinka usein uskoisitte käyttävänne kierrätysmateriaalipalvelua? 

a) Säännöllisesti (noin 1 krt/kk) 
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b) Muutaman kuukauden välein 
c) 1–2 kertaa vuodessa 
d) En osaa sanoa 
e) Muu, mikä? 

Oletteko hyödyntäneet jo jotakin olemassa olevaa kierrätysmateriaalipalve-

lua, kuten Motivan Materiaalitoria? 

a) Kyllä 
b) Ei 

Osio 7/9: Ylijäämä, sivuvirta ja sekunda 

Tämän osion kysymyksillä kartoitetaan yrityksessä syntyvää hukkaa. Annettuja vas-

tauksia hyödynnetään tulevan kierrätysmateriaalipalvelun pilottikokeilun kehittä-

mistyössä. Kokeilussa pilotoidaan palvelukonsepti työpajatoiminnan ympäristöön, 

jossa asiakasyritys voisi hankkia omaan tarkoitukseensa sopivaa kierrätysmateriaa-

lia valmiiksi kerättynä ja käsiteltynä. Yritys voisi siis ulkoistaa kierrätysmateriaalin 

hankintaprosessin tälle kokeiluasteella olevalle verkkopalvelulle. 

Yrityksessä syntyy ylijäämää… 

Ylijäämällä tarkoitetaan tuotannossa hyödyntämättä jääviä materiaaleja tai valmiita 

tuotteita, jotka jäävät myymättä. Vastaus annetaan vuositasolla verrattuna koko tuo-

tantomäärään. 

a) Alle 5 % tuotannosta 
b) 5–10 % tuotannosta 
c) 11–20 % tuotannosta 
d) Enemmän kuin 20 % tuotannosta 
e) En osaa sanoa 

Yrityksessä syntyy sivuvirtaa… 

Sivuvirralla tarkoitetaan tuotannossa syntyvää poistoon menevää materiaalia (esim. 

leikkuujäte). Vastaus annetaan vuositasolla hankittuun materiaalimäärään nähden. 
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a) Alle 5 % hankitusta materiaalista 
b) 5–10 % hankitusta materiaalista 
c) 11–20 % hankitusta materiaalista 
d) Enemmän kuin 20 % hankitusta materiaalista 
e) En osaa sanoa 

Yrityksessä syntyy sekundaeriä… 

Sekundaerillä tarkoitetaan valmiita tuotteita, jotka eivät täytä hyvälaatuisen tuot-

teen kriteerejä (esim. 2. laatu tai virhe-erät). Vastaus annetaan vuositasolla verrat-

tuna koko tuotantomäärään. 

a) Alle 5 % tuotannosta 
b) 5–10 % tuotannosta 
c) 11–20 % tuotannosta 
d) Enemmän kuin 20 % tuotannosta 
e) En osaa sanoa 

Tämän kysymyksen jälkeen osiossa 8/9 oli vielä kysymyksiä KIERTO-hankkeen pal-

veluihin osallistumisen halukkuudesta. 9/9-osuudessa sai jättää terveisiä KIERTO-

hankkeen väelle. 
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