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Resilienssi ja kiertotalous





Resilienssi

• Resilenssi tarkoittaa jonkin systeemin kykyä selvitä ulkoisista shokeista ja 
palautua tasapainotilaan

• Käytetään monella tasolla: yksilö, organisaatio, sosio-ekologinen systeemi

Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic 

Geography, 12(1), 1-32. doi:10.1093/jeg/lbr019



Resilienssi <-> 
Tehokkuus

• Resilienssi tavoitteet ovat usein
ristiriidassa tehokkuusajattelun
kanssa

• Esimerkki: ylijäämän poisto
toimitusketjuista voi heikentää
resilienssiä

Martin, R., Jacob Greenspon, and Darren Karn. "Rethinking efficiency." Harvard 

Business Review 97 (2019): 1-41.



Resilienssin kasvattaminen

• Diversiteetin kasvattaminen

• Työn järjestäminen resilienssiä tukevaksi

Martin, R., Jacob Greenspon, and Darren Karn. "Rethinking efficiency." Harvard 

Business Review 97 (2019): 1-41.



Kiertotalous
ja resilienssi

• Monet kiertotalouden periaatteista keskittyvät
materiaalitehokkuuden parantamiseen - Mikä
vaikutus resilienssiin? 

• “The Covid-19 recovery requires a resilient 
circular economy” (EMF, 2020)

• Esimerkkejä: 

• Kierrätys voi parantaa resilienssiä
ekosysteemeissä jos uusiomateriaalien käyttö 
vähenee, mutta vaarana rebound-effekti

• Kierrätysmateriaalin käyttö uusiomateriaalin 
rinnalla voi yksinkertaistaa toimitusketjuja 

• Virtualisointi voi kasvattaa resilienssiä, mutta voi 
johtaa myös keskittyneeseen alustatalouteen

The Covid-19 recovery requires a resilient circular economy | by Ellen MacArthur 

Foundation | Circulate | Medium

https://medium.com/circulatenews/the-covid-19-recovery-requires-a-resilient-circular-economy-e385a3690037


Miten 
resilienssiä 
voitaisiin 
huomioida 
kiertotalouden 
suunnittelussa?

1. Suuruuden ekonomiasta laajuuden 
ekonomiaan (economies of scope)

2. Kiertotalouden polysentrinen hallinto voi 
parantaa systeemin resilienssiä



Suuruuden ekonomiasta
laajuuden ekonomiaan

Kiertotaloudessa voidaan edistää
kestävien tuotealustojen (sustainable 
product platform) syntymistä (Unruh, 
2018)

Liiketoiminnan kasvu voi syntyä
synergioista eri tuotteiden välillä sen
sijasta että tavoitellaan skaalaetuja
yhdessä tuotteessa

Unruh, Gregory. "Circular economy, 3D printing, and the biosphere rules." California 

Management Review 60.3 (2018): 95-111.



Polysentrinen hallinto
• Polysentrinen hallinto- viittaa hallintomuotoon, jossa useat yksityiset ja julkiset

sektorit tekevät monitasoista yhteistyötä kollektiviisten tavoitteiden hyväksi. 
(Ostrom, 2014)

• Kiertotaloudessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisia tapoja jakaa tietoja
ja monipuolisia hallintomekanismeja (Patala et al. 2018)

• Ostrom, Elinor. 2010. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex 

Economic Systems." American Economic Review, 100 (3): 641-72.

• Patala, S., Albareda, L., Halme, M. Understanding the principles of polycentric governance in 

circular economy practices. Academy of Management 2018 Best paper proceedings



Resilienssi kiertotalous tekstiilialalla?
• Esimerkki: Patagonia

• Voivatko upcycling -kyvykkyydet parantaa myös tuotannon joustavuutta ja siten
resilienssiä?



Loppupäätelmiä

• Miten resilienssin tavoitteet voidaan nostaa yhtä vahvaksi tehokkuustavoitteiden
kanssa? 
• Mitä se vaatii yrityksiltä? 

• Poisoppiminen tehokkuuden ajattelun dominanssista

• Resilienssin kasvattamien omalla toimialalla


