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Vaihtoehtoja kiertotalouskeskuksen liiketoimintamalliksi.

Avaa ovi yhteiskehittämisen innostavaan maailmaan.
Tämän oppaan sivuilla esittelemme järjestelmällisen
mallin TKI-toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen
kiertotalouskeskuksissa.
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Yhteiskehittämisessä hyödynnetään nopeita ja
kustannuksiltaan edullisia kokeiluja. Kokeilemalla
kehittäminen tarkoittaa aidosta tarpeesta tunnistettujen
haasteiden ratkaisemista kevyiden menetelmäkokeilujen
avulla. Menetelmiä löytyy ideointia ja kehittämistä varten
niin tutkimushankkeisiin, kehitysprojekteihin kuin uusien
innovaatioiden luomiseenkin.

Kiertotalouden ratkaisujen kehittäminen vaatii
monien toimijoiden yhteistyötä. Toimivan yhteis
kehittämistoiminnan pohjana ovat yhteiset pelisäännöt,
joihin kaikkien toimijoiden tulee sitoutua. Yhteiskehittämisen menetelmät ja työkalut luovat yritysten välille
luonnollisia kommunikaatiokanavia, jotka edesauttavat
yhteishankkeiden muodostumista ja näin ollen
mahdollisuuksia taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
Yhteiskehittäminen mahdollistaa myös ratkaisut, joita
yksittäinen yritys ei yksinään voi toteuttaa.

Vihko on tarkoitettu kiertotalouskeskusten toimijoille
ja heidän yhteistyökumppaneilleen, esimerkiksi
korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Malli on helposti
muokattavissa, joten sitä voi käyttää muissakin yrityskeskittymissä tai TKI-hankkeissa.

https://www.vtt.fi/sites/SHARE

Tämä vihko on tuotettu osana 6Aika: tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen työpakettia 3,
jossa kehitettiin kiertotalouskeskusten käyttöön T&K&I-alustakonsepti.
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Haastelähtöisen innovaation
prosessi

Haastelähtöinen innovaatio
Haastelähtöisyys innovaatiotoiminnassa
tarkoittaa sitä, että yhteiskehittämiseen
valittavat aiheet tulevat esimerkiksi
alueen toimijoilta tai nousevat
yhteiskunnallisista lähtökohdista.

Hyvä yhteiskehittämiseen soveltuva haaste on suppea
ja yksiselitteinen. Tärkeää on myös määritellä tarkkaan,
minkä tason ratkaisua ollaan hakemassa: halutaanko ideoita
jatkokehittämistä varten vai ratkaisuja, joista vielä voidaan
erottaa kokonaisvaltainen ratkaisu vai joukko vaihtoehtoisia
ratkaisuja. Tältä pohjalta voidaan päätellä haasteen
käsittelyyn sopivin osallistujajoukko ja käytettävä
yhteiskehittämisen menetelmä.

Haasteen
määrittely

Valitse työkalut
ja menetelmät

Suunnittele
kokeilu

Toteuta
kokeilu

Analysoi
ja opi

Kokoa parhaat
käytännöt

Haasteen määrittelyn vaiheet

Hyvin muodostettu haaste mahdollistaa myös tulosten
luotettavan arvioinnin, jolloin kehityskelpoisimmat ideat
päätyvät jatkokäsittelyyn.

Kokoa
tarpeet
3

Pihlajamaa & Halme 2019

Määritä kriteerit
tarpeille

Suorita
tarpeiden valinta

Täsmennä tarpeet haasteiksi

Jaa laajat haasteet
alahaasteisiin

Määritä kriteerit
alahaasteille
VTT, 2018

Menestyvä kiertotalouskeskus
Yleisiä tekijöitä teollisuuspuiston menestymiselle
(Gaia Consulting: Tulevaisuuden yrityspuisto – selvitys Seutukaupungeille, 2017)

Organisatoriset ja institutionaaliset
rakenteet

Yhteinen visio

Luottamus, osallistuminen
ja sitoutuminen

Taloudellinen lisäarvo

Toimiva infrastruktuuri

Symbioottiset liiketoimintasuhteet

Uusia ratkaisuja ja innovaatioita
tukeva tutkimus ja osaaminen

Yhteiset pelisäännöt on sisäänkirjoitettu TKI-malliin,
mutta tapauskohtaisesti voidaan sopia tarkemmistakin
säännöistä, jos tarpeeseen tulee esimerkiksi
IPR-sopimukset tai salassapito.

Kiertotalouskeskus toimii alustana yritysverkostolle,
jossa arvoa luodaan yhteistoiminnan kautta.
Verkosto ei rajoitu vain kiertotalouskeskuksen alueen
sisällä toimiviin yrityksiin, vaan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi tutkimuslaitokset,
korkeakoulut sekä alueen ulkopuoliset yritykset
startupeista vakiintuneisiin yrityksiin.

TKI-toiminnan keskiössä on kokeiluista oppiminen.
Sekä onnistuneet että epäonnistuneet kokeilut
viestitään yritysverkostolle. Onnistuneet ratkaisut
otetaan osaksi keskuksen pysyvää toimintaa.
Epäonnistuneista kokeiluista voi löytyä uusia kehitys
kohteita tai samaan haasteeseen voi olla useampia
ratkaisuvaihtoehtoja.

Hankkeiden rahoituksesta pitää sopia yhdessä.
Jos toimijoiden oma rahoitus ei riitä hankkeen
loppuun saakka viemiseen, on rahoituselementtien tuntemuksesta hyötyä soveltuvaa rahoittajaa etsiessä.

Toimintaa tukeva sääntely
ja poliittiset toimijat

Gaia Consulting
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Kiertotaloustoimijoilta,
yhteiskunnasta

Aarrearkku

Haasteen
tunnistaminen
ja jalostaminen

Haasteiden
fasilitoitu käsittely

Kiertotaloustoimijoiden tapaamiset

Tutkimushankkeet

Viestintä

Viestintä

TKI-toimintamalli

Haasteet

Kehitys- ja
innovaatioprojektit

Partnerit ja rahoittajat

Tulosten käsittely
Sparraus ja yhteistyön
tukeminen
Jatkotyöskentely

Onnistuminen

Pilotointi,
nopeat kokeilut

Tulosten käsittely,
epäonnistumisesta
oppiminen

Ajatusten aarrearkku

Fasilitoidut tapaamiset

Kehitettäväksi valitut ideat kerätään talteen ajatusten
aarrearkkuun, jota ylläpitää kiertotalouskeskuksen keskustoimija.

Tunnistettu haaste ja sen ominaisuudet määrittävät sen,
minkälaiset yhteiskehittämisen menetelmät soveltuvat
sen ratkaisemiseen ja mitä otetaan kehitystyön aikana
käyttöön.

Aarrearkun valikoimasta yhteiskehittämiseen valitaan
sopivimmat yritysten keskinäisissä tapaamisissa.

Yhteiskehittämiseen soveltuvia menetelmiä on kerätty
työkalupakkiin tämän oppaan lopussa.

Epäonnistuminen
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Haasteista hankkeiksi
tai projekteiksi
Haasteista voidaan muodostaa joko tutkimushankkeita
tai kehitys- ja innovaatioprojekteja.
Tutkimushankkeet ovat avoimempia ja niihin hyödynnetään tarpeen mukaan myös ulkopuolisia kumppaneita,
kuten tutkimus- ja koulutuslaitoksia.
Kehitys- ja innovaatioprojekteissa osanottajajoukko
voi olla rajatumpi. Tällöin osallistujat valikoituvat käsiteltävän haasteen perusteella. Molemmissa malleissa
pyritään kohti kokeilukulttuuria, jossa mahdollisimman
nopeasti ja kevyesti toteutetaan käytännön kokeiluja
tutkittavasta aiheesta.

Viestintä
Menestyvän kiertotalouskeskuksen perustana on
katkeamaton sisäinen tiedonkulku. Ulospäin suuntautuvasta viestinnästä vastaa viime kädessä keskustoimija.
Onnistuneista kokeiluista viestitään sekä kiertotalouskeskusten sisäisille että ulkopuolisille kanssatoteuttajille.
Lisäksi onnistuneiden kokeilujen menetelmät ja
tulokset otetaan osaksi pysyvää toimintaa.
Myös epäonnistuneista kokeiluista pitää uskaltaa
viestiä, jotta koko verkosto voisi oppia niistä. Lisäksi
epäonnistunut kokeilu palautetaan ”aarrearkkuun”, josta
sen voi myöhemmin ottaa uudelleen käsiteltäväksi,
jos löydetään uusi tapa lähestyä haastetta.
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Ulkopuolisia
rahoitusmahdollisuuksia

Hankkeiden
ja projektien
rahoittaminen
Hankkeiden ja projektien alkuvaiheessa on tärkeää
varmistaa niille rahoitus. Jos toimijoiden omarahoitus
ei riitä hankkeen toteuttamiseen, on syytä tutustua
tarjolla oleviin rahoituselementteihin ja valita niistä
soveltuvimmat.
Erilaisille toimijoille soveltuvat erilaiset rahoitus
elementit. Näitä on esitetty viereisellä sivulla.

TEM: Kiertotalouden investointija kehittämisavustus (2019)

BUSINESS FINLAND:
Bio & Circular Finland -ohjelma

ESIR (Euroopan strategisten
investointien rahasto)

Sitran hankerahoitus

BUSINESS FINLAND: Julkiset palvelut
(innovatiiviset julkiset hankinnat)

EU Life

EAKR (kehittämishankkeet)

BUSINESS FINLAND:
Tutkimus ja tuotekehitys

EU Horizon 2020 (2021 Horizon
Europe, 100 MRD EUR)

ELY:n toimintaympäristön
kehittämisavustus

EEEF (European
Energy Efficiency Fund)

EU:n kansainväliset alue- ja
kaupunkikehitysohjelmat

Eurooppalaiset ohjelmat

Kunnat,
kuntayhtymät
11

Seudulliset
kehitysyhtiöt

Tutkimuslaitokset

Järjestöt,
yhdistykset

Yritykset
FCG, 2019

Liiketoimintamalli

Kiertotalouskeskuksen
järjestäytyminen
Kiertotalouskeskuksen järjestäytymiselle on runsaasti
vaihtoehtoja, joista yleisimpiä on esitetty seuraavalla
sivulla.
Verkostossa on tarve neutraalille operaattorille tai
fasilitaattorille. Operaattori voi olla kiertotalouskeskuksen keskustoimija, yhdistys tai varta vasten tarkoitusta
varten perustettu yritys. Keskustoimijan tehtäviin sisältyy
esimerkiksi tapaamisten järjestäminen kiertotalouskeskusten toimijoiden kesken sekä valvoa yhteistä etua
hankkeiden tiimoilta. Myös ulospäin suuntautuva
viestintä ja TKI-toimintaan kannustaminen nähdään
osana operaattorin tehtäviä.
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Kuvaus

Plussat

Miinukset/haasteet

Arvio toteutettavuudesta
(Proof of Concept)

1. Kunnallinen
yhtiö/kuntayhtymä
veturina.

Alueen julkinen
ankkuriyritys koordinoi kehittä
mistä ja toimii alustana.

Ei uusia rakenteita,
voi käynnistyä heti.

Ristiriita lakisääteisen toiminnan
kanssa: resurssit (aika ja raha)
eivät riitä.

Edellyttää ylimääräistä rahoitusta (kunnat/
hankerahoitus) ja omaa ”intohimoa”.

2. Kehittämisyhtiö PPP*.

Kiertotalouspuiston toimijoi
den perustama (julkiset ja
yksityiset).

Kehittämiseen
keskittynyt toimija.

Osakkaiden ja rahoituksen
kokoaminen haasteellista.

Kokonaan uuden organisaation
perustaminen hallinnollisesti raskas
toteuttaa. Rahoitus haasteellista. Edellyttäisi
kunnilta merkittävää budjettirahoitusta.

3. Kehittämisyhdistys
PPP*.

Kiertotalouspuiston yritysten
ja kehittämisessä mukana
olevien toimijoiden perustama
(julkiset ja yksityiset).

Kehittämistä edistävä
toimija. Laajat rahoitus
mahdollisuudet.

Toimintavaltuudet ja päätösvalta
rajoitettua. Vaarana ”puuhaste
luksi” jääminen ja hiipuminen. Ta
loudellinen kestävyys haasteena,
edellyttää hankerahoitusta.

Epävarmaa, saataisiinko kaikkia tarvittavia
toimijoita mukaan.

4. Ulkoistettu
alueoperaattori.

Alueen hallinnoinnista, kehit
tämisestä ja markkinoinnista
vastaava organisaatio.

Kehittämiseen
keskittynyt toimija.
Liiketoimintalähtöisyys (?)

Riittävät tulovirrat (riittävätkö
volyymit). TKI:n fasilitoinnista
ei liiketoimintaa.

Kilpailutuksen kautta ostopalveluna (vähit
täinen siirtyminen kannattavaan liiketoimin
taan).

5. Ulkoistettu palvelu/
alustaintegraattori.

Tiettyjen palvelukokonaisuuk
sien siirtäminen yksityiselle
toimijalle (esim. digialusta).

Liiketoimintalähtöisyys (?)

Saatava katettua kustannukset,
mitä muuta tulonlähteitä hallin
nointipalkkion lisäksi?

Riittävätkö volyymit? Ostopalvelua (toimijat
maksavat) vai liiketoimintaa?

6. Living lab
-verkostokumppa
nuus.

Veturitoimijan ja yliopistojen/
kehittämisorganisaatioiden
sopimusperusteinen yhteistyö.

Merkittävää lisäosaamista ja
laajat rahoitusmahdollisuu
det (kokonaisuuden kehittä
miseen ja yrityshankkeisiin).

Rahoituksen hankkimisen
epävarmuustekijät (viivästykset,
hylätyt hakemukset).

Mahdollisuus edetä kevyillä ratkaisuilla.
Edellyttää koordinoivaa henkilöä tai
vähintäänkin työajan resursointia kehittäjien
avainhenkilöille. Toiminnan vaiheittainen
laajentaminen hankerahoituksen avulla.

7. Foorumi/konsortio.

Verkottunut (esim. alueiden
välinen) kehittämisfoorumi,
jolla yhteinen tavoite.

Kustannusten, resurssien ja
osaamisen jakaminen.

Pelko hyötyjen epätasapainoi
sesta jakautumisesta. Onko
riittävästi kiinnostusta?

Sopii laajempaan verkostoyhteistyöhön
(alueiden välinen), kevyt klusterimalli. Yhteis
ten haasteiden ja resurssien jakaminen.

8. Hanketoimija.

TKI-toiminta.

Riskien minimointi.

Riippuvainen ulkoisesta rahoi
tuksesta ja rahoitusohjelmien
aikatauluista.

Realistinen kehitysvaiheen ratkaisu. Hank
keistuksen kautta enemmän ”vapauksia” ja
kokeilevaa otetta (joita ei ole helppo sisällyt
tää julkisen liikelaitoksen perustoimintaan).

9. Innovaatiokumppanuus.

Innovatiivisen operointimallin
kehittämiseen.

Julkisella hankintayksiköllä
mahdollisuus saada 50 %
avustus Business Finlandilta.

Edellyttää pitkäjänteisyyttä.

Realistinen kehitysvaiheen ratkaisu.

*PPP = public–private partnership

FCG, 2019
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IDEA
Ekomo-toimijoilta

Case:
Resurssipörssi

Resurssipörssi

Työpaja
Benchmarkkaus
Alustan valinta

Idea resurssien jakamisesta esimerkiksi jonkin alustan tai sovelluksen avulla on syntynyt Ekomo-työpajassa alueen toimijoiden keskuudessa ja jalostunut
hankkeen muiden työpajojen yhteydessä.

Benchmarkkauksen tuloksena saatiin valikoima
vaihtoehtoisia alustoja. Ensimmäiseen kokeiluun valittiin
alustaksi Teams, joka koettiin helposti lähestyttäväksi
vaihtoehdoksi.

Resurssipörssiksi nimetty haaste on tunnistettu kehitysprojektiksi, ja mukana kehitystyössä ovat koko
Ekomo-verkosto sekä ulkopuolisia kumppaneita.
Soveltuvia alustoja ja niiden ominaisuuksia päätettiin lähteä selvittämään, ja tätä benchmarkkausta toteuttamaan valittiin VTT. Tarpeita ja toiveita
alustaa kohtaan kartoitettiin Ideascoutin vetämässä
työpajassa, jossa Ekomo-yritysten lisäksi mukana oli
myös VTT:n edustaja.

Pilotointivaiheessa Teamsiin luotiin ryhmä ja soveltuva
määrä kanavia sekä Excel-pohjainen kalenteri. Seuraavaksi mukaan kutsuttiin alueen toimijoita. Testivaiheessa
seurataan, miten keskustelu lähtee ryhmässä käyntiin,
ja tarkastellaan, riittävätkö Teamsin toiminnallisuudet
toteutukseen. (kpl-väli) Tuloksista riippuen joko Teams jää
alustana käyttöön tai sen tilalle voidaan benchmarkkauksen tuloksista nostaa suoraan toinen kokeiltava alusta.
Jos ensimmäinen kokeilu epäonnistuu, voidaan bench
markkauksen tuloksista valita suoraan toinen kokeiltava
alusta.

15

Kehitysprojekti

VTT Ideascout

Viestintä käytössä
olevasta alustasta
Käytön opastus
ja tuki

Alustan
pilotointi

Uusi kokeilu eri
alustalla, viestintä
uudesta kokeilusta

Työkalupakki
Circhubs-hankkeessa kokeiltuja menetelmiä ja työkaluja
• Verkkotyöpaja
• Sähköinen yhteiskehittämisalusta
• Perinteinen työpaja ja fasilitointi
• Innovaatioleiri / hackathon
Muita menetelmiä ja työkaluja yhteiskehittämiseen
• Business Model, Value Proposition tai Lean canvas
• Hyper Island Toolbox
• Innoduel
• Ideapakka (useita erilaisia vaihtoehtoja)
• Palvelumuotoilu
• Topaasia (useita erilaisia)
• Viima
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Uusia työkaluja ja –menetelmiä kannattaa
tutkia ja etsiä avoimin mielin.
Perinteistä fasilitointia tarjoavia organisaatioita
on paljon. Lisäksi voi kehittää omaa fasilitointiosaamista käymällä soveltuvia koulutuksia.
Hankkeessa on koottu oppaita menetelmistä
verkkojulkaisuun: https://circhubs.fi/wp-content/
uploads/2019/07/oppaita-ja-aktivoivia-menetelmia-fasilitoinnin-tueksi-final.pdf

Avoimen innovaation välittäjäalustoja

Joukkoistamisalustoja

Yhteiskehittämisen alustoja

Agorize
Battle of Concepts
bluenove
CauseTech.net
Cross Innovation
Fraunhofer-Ideenportal
Get in the Ring
HYPE / HYPE GO!
IdeaConnection
ideas4all
IdeaScale / IdeaBuzz
Imaginatik
Innoget
innosabi
Innovation Exchange
Innoversia
Kaggle
NineSigma / NineSights
Nosco
OPENiSME
Presans
yet2
100% Open

Atizio
brainfloor
Brightidea
Chaordix
HeroX
Hypios CI
InnoCentive
OpenIDEO
Passbrains
Qmarkets
Spigit
Tricider

ENoLL
GitHub
HYVE
idClic
iMinds
IndustryHack
jovoto
Nimble Bee

Paajanen, S. (2017)

