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Miten takaamme 

reilun ja kestävän tulevaisuuden 

kaikille,

jos varmaa on vain, että 

kaikki muuttuu? 



Materiaaleja käytetään 
Euroopassa keskimäärin 
vain kerran.

Autot seisovat paikoillaan 
92-98 % ajasta.

Ruoassa olevasta 
typestä n. 80 % ja 
fosforista 25-75 % 

hukataan.

Toimistot ovat tyhjinä 
60 % ajasta.

Lähteet: EMF 2015, UN FAO, EEA 2015, Material Economics 2018, GSA Office of Governmentwide Policy 2011

Ruoasta 
kolmannes

päätyy 
roskiin.

Kelpais mulle.





MIKSI MEIDÄN PITÄISI MIETTIÄ 

OMISTAJUUTTA?

V: Maailma on täynnä resurssitehottomuutta, hukkaa ja hävikkiä. Mutta myös keinoja
toimia fiksummin.



MIKÄ MUUTTUU?

Asiakas

Ostavat uuden vastuullisemman vaihtoehdon.

Omistavat paljon tavaroita pitkän aikaa.

Yritykset

Myyvät vastuullisempia tuotteita.

Valmistavat edelleen paljon tuotteita ja 

neitseellisistä raaka-aineista.

Asiakas

Uuden ostamisen sijaan vuokraavat, ostavat 

käyttöoikeutta tai korjaavat vanhan tuotteen.

Paljon enemmän vaihtoehtoja, kuitenkin vain 

tarvittavan käyttöajan verran.

Yritykset

Myyvät pitkäkestoisten tuotteiden käyttöaikaa 

asiakkaan tarpeisiin vastaten.

Tuotteet palautuvat yritykselle, joka korjaa ja 

kunnostaa ne seuraavalle asiakkaalle tai 

hyödyntää sitä raaka-aineena.



Omistamisesta kohti käyttämistä

Asiakaslähtöinen liiketoiminta, resurssien tehokas hyödyntäminen ja 

teknologian kehittyminen ajavat yrityksiä kohti kiertotalouden mukaista 

liiketoimintaa – suomalaiset yritykset ovat muutoksen kärjessä.

Osana kestävää tuotepolitiikkaa on alettu keskustella enemmänkin 
näistä – esimerkiksi EU Green Dealissa ja CE Action Planissa 

on laajat kirjaukset producer ownership –teemoista. 

Kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyy omistajuuden muutos. 

Tuotteita voidaan tarjota palveluina tai niihin voi sisältyä pantteja tai pitkiä 
takuita – puhutaan ”producer ownershipistä”.



Mitä jos voisit ostaa

suoritteen käyttötarpeeseesi

tuotteen sijaan?

Tuote palveluna malleissa tuote tai 

suorite siirtyy asiakkaan käyttöön 
vuokraamalla, liisaamalla tai palveluna 
huoltopalvelun sisältäen. 



Mitä jos jakaisit omasi

varastoimisen sijaan?

Jakamistaloudella ja digitaalisilla 

alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien 
käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren 
pidentämistä mm. vuokrauksen, myymisen, 
jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 



Mitä jos käytössäsi olisi

toimivat laitteet uusien

ostamisen sijaan?

Toimintatakuut edistävät pitkäaikaisten ja 

korjattavien tuotteiden suunnittelua sekä 
korkeaa asiakastyytyväisyyttä



Mitä jos voisit palauttaa tavarat

joita et tarvitse sen sijaan että

ne vievät kaappitilaa?

Materiaalien takaisinotto ja pantti 

huolehtivat, että tuote palautuu asiakkaalta 
yritykselle, joka voi huoltaa ja korjata sen seuraavalle 
asiakkaalle tai  hyödyntää raaka-aineena 
tuotannossaan. 



Mitä jos olisi helpompi ja 

parempi ostaa tuote palveluna

sen sijaan että ostat kaupasta

uuden?
Tukitoiminnot mahdollistavat ketterän 

toimintaympäristön ulkoisilla ja sisäisillä palveluilla, 
huolehtien logistiikasta ja käsittelystä, sekä tuote-

elinkaaren pidentämisestä korjaamalla ja 

huoltopalveluilla.



OMISTAJUUS KIERTOTALOUDEN 
LIIKETOIMINNASSA

+ Tukitoiminnot mahdollistavat ketterän toimintaympäristön ulkoisilla ja sisäisillä palveluilla, 
huolehtien logistiikasta ja käsittelystä, sekä tuote-elinkaaren pidentämisestä korjaamalla ja 

huoltopalveluilla.

Toimintatakuut edistävät pitkäaikaisten ja korjattavien tuotteiden 

suunnittelua sekä korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Tuote palveluna Tuote palveluna malleissa tuote tai suorite 

siirtyy asiakkaan käyttöön vuokraamalla, liisaamalla tai palveluna 
huoltopalvelun sisältäen. 

Materiaalien takaisinotto ja pantti huolehtivat, että tuote palautuu asiakkaalta 

yritykselle, joka voi huoltaa ja korjata sen seuraavalle asiakkaalle tai  hyödyntää raaka-
aineena tuotannossaan.

Jakamistaloudella ja digitaalisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja 

resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä mm. 
vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 



PRODUCER OWNERSHIP

- stay tuned!

Termi producer ownership eli 
tuottajaomistajuus viittaa 

liiketoimintamalleihin, joissa yritys toimii 
tuotteen omistajana ja sillä on vastuu
tuotteen toiminnasta koko elinkaaren ajan. 



Sinulla on oikeus olla 

omistamatta.

Miten voit edistää tätä jo

tänään?



sitra.fi/en

@sitrafund

You have the right to own 
nothing.

Marleena Ahonen
+358 50 511 7615
maa@sitra.fi
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