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Muuttuva liiketoimintaympäristö: 
Kiertotalous ja ilmastonmuutos
Sonja Nielsen, Hellon Oy 



Ilmastonmuutos muokkaa liiketoimintaa kaikilla aloilla

Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas, 2018. IPCC:n raportin pohjalta tehdyt infografiikat, http://ilmasto-opas.fi/ 

“Nykyisellä ilmastopolitiikalla ja 
-toimenpiteillä maailma etenee 
kohti yli 3 asteen lämpenemistä.  
Se tarkoittaa suomalaisyrityksille 
yhtäaikaisia investointitarpeita sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään että 
siihen sopeutumiseen.” 

Elinkeinoelämän keskusliitto, 2020
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http://ilmasto-opas.fi/


Suomen hiilineutraaliustavoite 
2035 vaatii mittavia päästö-
vähennyksiä kaikilla aloilla
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Kohti ilmastokestävää maailmaa ja Suomea – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat. Suomen ilmastopaneeli, Policy Brief, 2019
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“Kun mietitte yrityksenne vastuullisuustoiminnan painopisteitä seuraavan 12kk aikana, miten 
tärkeinä pidätte seuraavia teemoja? Vastaa asteikolla 1-5.” Lähde: Yritysvastuu 2019 -tutkimus, FIBS

Ilmastonmuutos on yritysten  
vastuullisuustoiminnan tärkein painopiste
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“Kun mietitte yrityksenne vastuullisuustoiminnan painopisteitä seuraavan 12kk aikana, miten 
tärkeinä pidätte seuraavia teemoja? Vastaa asteikolla 1-5.” Lähde: Yritysvastuu 2019 -tutkimus, FIBS

Ilmastonmuutos on yritysten  
vastuullisuustoiminnan tärkein painopiste
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Nykymenolla kohti 3–6 asteen lämpötilan nousua

https://www.circularity-gap.world/20219

https://www.circularity-gap.world/2021
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Vaikka kaikki Pariisin ilmastosopimuksen 
päästövähennystavoitteet täyttyisivät —> 3,2 astetta

https://www.circularity-gap.world/202110

https://www.circularity-gap.world/2021
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Circulary Gap -raportti: Kiertotalousratkaisujen lisääminen 
auttaisi päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa

https://www.circularity-gap.world/202111

https://www.circularity-gap.world/2021
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Maailma toimii vain 8,6-prosenttisesti 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

https://www.circularity-gap.world/2021 12

https://www.circularity-gap.world/2021
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Maailma toimii vain 8,6-prosenttisesti 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

https://www.circularity-gap.world/2021 

Kaksi hälytysmerkkiä:  
• Maailma kuluttaa 100 miljardia tonnia 

(Gt) materiaalia vuodessa 
• Maailma on yhden asteen lämpimämpi
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https://www.circularity-gap.world/2021
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Kiertotalous: Lineaarisista kiertäviin ja linkittyneisiin arvoketjuihin

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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Kiertotalouden ajurit

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html 

• Globaalit kestävän kehityksen haasteet, kuten resurssien 
niukkuus, ilmaston lämpeneminen ja monimuotoisuuskato 

• Taloudellisen toimintaympäristön muutokset, kuten 
energiamurros ja resurssien hintojen heilahtelu 

• Arvonluontiin ja kulutustottumuksiin liittyvät trendit 

• Toimialojen sääntely, lainsäädäntö ja yhteiset suuntaviivat 

• Euroopan Komission kiertotalouspaketti 

• European Green Deal 

• Sitran kiertotalouden tiekartta 

• Suomen kiertotalouden strateginen ohjelma vuodelle 2035 
• Mukailtu: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Kiertotalouden ajurit

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html 

• Globaalit kestävän kehityksen haasteet, kuten resurssien 
niukkuus, ilmaston lämpemeninen ja monimuotoisuuskato 

• Taloudellisen toimintaympäristön muutokset, kuten 
energiamurros ja resurssien hintojen heilahtelu 

• Arvonluontiin ja kulutustottumuksiin liittyvät trendit 

• Toimialojen sääntely, lainsäädäntö ja yhteiset suuntaviivat 

• Euroopan Komission kiertotalouspaketti 

• European Green Deal 

• Sitran kiertotalouden tiekartta 

• Suomen kiertotalouden strateginen ohjelma 2021-2035 
• Mukailtu: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Kiertotalouden strategisen ohjelman 
tavoitteena on luoda kiertotaloudesta 
talouden uusi perusta vuoteen 2035 
mennessä. Ohjelmalla hallitus haluaa 

vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden 
edelläkävijänä.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Copyright Hellon. All rights reserved. 

“Resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomelle  
1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin 
vuoteen 2030 mennessä.” 
Sitra – Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 2015
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Kiertotalouden liiketoimintamallit

Lähde: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-
kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

TUOTE  
PALVELUNA:  

palvelujen tarjoaminen  
tuotteiden sijaan

UUSIUTUVUUS: 
kierrätettävien materiaalien ja 

uusiutuvan energian käyttö sekä 
resurssitehokkaisiin kiertoihin 

perustuvat ratkaisut 

JAKAMISALUSTAT: 
Yhteisten jakoalustojen 

hyödyntäminen käytössä, 
saavutettavuudessa tai 

omistuksessa

TUOTE-ELINKAAREN 
PIDENTÄMINEN 
ennakoivalla huollolla, 
uudelleenmyynnillä ja 

uudelleenvalmistuksella 

RESURSSI- 
TEHOKKUUS & 

KIERRÄTYS: 
 elinkaarensa loppuun tulleiden 

tuotteiden ja raaka-aineiden 
takaisinkeräys ja 

uudelleenhyödyntäminen
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https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse
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Kiertotalouden painopiste kierrätyksen ja 
resurssitehokkuuden liiketoimintamalleissa

Yritysten edustamat liiketoimintamallit yritysten määrän sekä 
kiertotalousliikevaihdon perusteella.  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/
10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Kestävä kehitys arvoketjuissa
Sonja Nielsen, Hellon Oy 

Anna Pyyluoma, Hellon Oy
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Kestävät ja vastuulliset arvoketjut: 
Monta näkokulmaa

• Yritysten arvoketjut ovat keskeisimpiä energian, ruoan ja veden 
tuotannon ja kulutuksen rakenteita.  

• Arvoketjuissa tehtävät päätökset vaikuttavat yritysten 
liiketoiminnan kehittymisen ohella maapallon resurssien käytön 
kestävyyteen, vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen 
turvallisuuteen. Kaikki viimeksi mainitut tekijät määrittelevät 
yritysten liiketoimintaympäristön. 

• Lähes kaikkien suomalaisten yritysten arvoketjut ulottuvat 
Suomen rajojen ulkopuolelle, ja usein myös sellaisille alueille, 
joissa on pulaa energiasta, vedestä ja ruoasta. Tästä syystä 
vastuullinen arvoketjujen johtaminen on keskeistä.  
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Riskienhallinta, kestävyys ja vastuullisuus: Yritysten arvoketjut energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden ytimessä. Winland-hankkeen 
Policy Brief IIhttps://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Winland_Policy-Brief_II_verkko-pdf.pdf

Riskienhallinta, kestävyys ja vastuullisuus: Yritysten arvoketjut energia-, ruoka- ja 
vesiturvallisuuden ytimessä. Winland-hankkeen Policy Brief IIhttps://winlandtutkimus.fi/
wp-content/uploads/2018/06/Winland_Policy-Brief_II_verkko-pdf.pdf

https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Winland_Policy-Brief_II_verkko-pdf.pdf
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Winland_Policy-Brief_II_verkko-pdf.pdf
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Winland_Policy-Brief_II_verkko-pdf.pdf
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“Kun mietitte yrityksenne vastuullisuustoiminnan painopisteitä seuraavan 12kk aikana, miten 
tärkeinä pidätte seuraavia teemoja? Vastaa asteikolla 1-5.” Lähde: Yritysvastuu 2019 -tutkimus, 
FIBS

Arvoketjut linkittyvät lukuisiin vastuullisuuskysymyksiin, 
jotka vaihtelevat alakohtaisesti
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YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet auttavat 
hahmottamaan keskeisiä 
vastuullisuuden näkökulmia 
arvoketjun varrella 
– mutta eivät määrittele tekoja

https://www.aldi.nl/sustainability-report/2017/highlights/sdgs-and-supply-chain.html 

https://www.aldi.nl/sustainability-report/2017/highlights/sdgs-and-supply-chain.html
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• Organisaation hiilijalanjälki muodostuu suorista (Scope 1) 
ja epäsuorista päästöistä (Scope 2 ja 3).  

• Scope 1: Suorilla päästöillä tarkoitetaan päästöjä, jotka 
ovat suoraan raportoivan organisaation hallinnan 
alaisuudessa, esimerkiksi kiinteistöt.  

• Scope: 2: Yrityksen päästöihin luetaan myös 
organisaation ostetusta energiasta aiheutuvat päästöt. 

• Scope 3: Epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan 
taas päästöjä, jotka ovat seurausta yrityksen 
toiminnasta, mutta jotka eivät ole suoraan 
yrityksen hallinnassa, esimerkiksi kuljetukset. 
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https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/kiertotaloudessa_-blogi/blogiarkisto/kuinka_selvittaa_yrityksen_hiilijalanjalki.7036.news

https://www.korkia.fi/wp-content/uploads/2019/11/Liiketoimintamallit_Aino_Jääskeläinen.jpg

https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/kiertotaloudessa_-blogi/blogiarkisto/kuinka_selvittaa_yrityksen_hiilijalanjalki.7036.news 

Arvoketjun vaikutus  
yrityksen hiilijalanjälkeen

https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/kiertotaloudessa_-blogi/blogiarkisto/kuinka_selvittaa_yrityksen_hiilijalanjalki.7036.news
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• Arvoketjun muilla toimijoilla on täten merkittävä vaikutus 
organisaation hiilijalanjälkeen.  

• Arvoketjun päästöihin voi vaikuttaa esimerkiksi yhteisen 
tavoitteenasetannan tai neuvottelujen kautta, kumppaneita 
tukemalla tai joissain tilanteissa kumppania vaihtamalla. 

• Yhteistyö arvoketjuissa on keskeistä yhteisten 
ympäristötavoitteiden määrittelemiseksi ja yhteisen 
asiakasedun saavuttamiseksi.
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https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/kiertotaloudessa_-blogi/blogiarkisto/kuinka_selvittaa_yrityksen_hiilijalanjalki.7036.news

https://www.korkia.fi/wp-content/uploads/2019/11/Liiketoimintamallit_Aino_Jääskeläinen.jpg

Arvoketjun vaikutus  
yrityksen hiilijalanjälkeen



Copyright Hellon. All rights reserved. 

Hiilijalanjälki edustaa vain osaa yrityksen 
ympäristövaikutuksesta. Kullekin yritykselle on 
keskeistä tunnistaa arvoketjun kriittisimmät 
vastuullisuusnäkökulmat ja vaikutukset esimerkiksi 
ympäristöpolitiikan, muuttuvan kilpailukentän tai 
asiakkaiden muuttuvien tarpeiden näkökulmasta.
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Lineaarinen arvoketju

• Lineaarisessa talousmallissa tuotteet valmistetaan, 
kulutetaan ja heitetään pois, mikä edellyttää suuria 
määriä edullisia, helposti saatavilla olevia raaka-aineita 
ja energiaa. 
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https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf 

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf
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Kiertävä arvoketju

• Kiertotalouden liiketalousmallit auttavat yrityksiä 
siirtymään kestäviin ja kiertäviin arvoketjuihin, jotka 
maksimoivat materiaalien ja tuotteiden käyttöiän ja 
-ajan kierrättämällä ne jatkuvasti takaisin uuteen 
käyttöön. Tämä vähentää samalla energian ja resurssien 
kulutusta. 

• Näihin uusiin lähestymistapoihin kuuluvat mm. 

• uusiutuvien tai kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö  

• tuotteiden elinkaaren pidentäminen esim. 
korjausten, päivitysten ja palvelullistamisen avulla  

• käytöstä poistuneiden tuotteiden ja materiaalien 
hyödyntäminen uudelleen esim. raaka-aineina 
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https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf 

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf
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Kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtyminen vaatii 
merkittäviä  muutoksia arvoketjuissa. Samalla yritykset 
voivat kuitenkin luoda täysin uutta arvoa sidosryhmilleen 
ja minimoida ympäristökuormituksensa. 
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Kiertävien arvoketjujen hyödyt  
yrityksille ja asiakkaille

• Kiertotalouden liiketoimintamallit mahdollistavat uusien 
innovaatioiden kehittämisen, mikä auttaa selviämään 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 

• Tyytyväisemmät asiakkaat – kuluttajille kiertotalous 
merkitsee kestävämpiä, innovatiivisia ja edullisempia 
tuotteita sekä usein myös parempaa elämänlaatua. 

• Kiertotalouteen siirtyminen on paitsi yritystoiminnan 
kannalta viisasta, myös välttämätöntä kestävän 
tulevaisuuden kannalta.
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• Kullakin liiketoimintamallilla on omat liiketaloudelliset 
ansaintamekanisminsa, esimerkkejä: 

• Uusiutuvuus-liiketoimintamallissa valmistuksessa 
käytetään mahdollisimman paljon ympäristölle 
haitattomia uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja ja 
energiaa. Näin yritys tai arvoketju, voi rakentaa 
liiketoimintansa pitkällä aikavälillä riskittömämpien ja 
kustannustehokkaiden resurssien varaan. Tämä antaa 
kilpailuetua esimerkiksi uusiutumattomia resursseja 
hyödyntäviin ratkaisuihin nähden. 

• Elinkaaren pidentämisen liiketoimintamalli luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia tuotteen myynnin jälkeisillä 
jälkimarkkinoilla, jolloin tuotteeseen sitoutunut arvo 
(materiaalina, energiana ja työnä) hyödyttää 
liiketoimintaa pidempään. 

• https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta  
https://www.sitra.fi/artikkelit/yritysten-kassavirrat-pulppuavat-jatkossa-kiertotaloudesta/  

•

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta
https://www.sitra.fi/artikkelit/yritysten-kassavirrat-pulppuavat-jatkossa-kiertotaloudesta/


Ongelma 
Valaistus kuluttaa huomattavan määrän kiinteistöjen sähköstä, ja 
sähköntuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Yrityksissä on harvoin 
osaamista tehokkaimpien valaistusratkaisujen valitsemiseen. 

Ratkaisu: Valaistus palveluna 
Palveluun kuuluu asiakkaan kaikkien lamppujen kulutuksen ja kunnon 
tarkastaminen sekä uusien valonlähteiden valitseminen riippuen asiakkaan 
tarpeesta. 

Ansaintamalli ja hyödyt Lem-Kemille  
Energiansäästöstä syntyvä rahallinen säästö maksaa investoinnin takaisin 
asiakkaan puolesta. Lem-Kem voi tarjota asiakkailleen sekä ratkaisun 
asennuksen, rahoituksen että takuun. 

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 
Kiinteistön sähkölasku ja hiilijalanjälki pienenevät ja valaistuksen laatu 
paranee. 

*** 

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Energiatiimi perustettiin vuonna 2014. 
Nykyisin kiertotalousratkaisu kattaa 30-40% yrityksen liikevaihdosta. 

Lue lisää: https://www.sitra.fi/caset/valaistus-palveluna/  
https://www.lemkem.fi 
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CASE: Lem-Kem – 
Valaistus palveluna

https://www.sitra.fi/caset/valaistus-palveluna/
https://www.lemkem.fi
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Osallistujien 
vastauksia 

Mentimeter-
tehtävästä



Arvoketjuista ekosysteemeihin
Sonja Nielsen, Hellon Oy 

Anna Pyyluoma, Hellon Oy
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Arvoketjuista ekosysteemeihin

• Ekosysteemissä eri toimijat muodostavat keskenään 
vuorovaikutussuhteita ja sitä kautta suuressa mittakaavassa 
yhtenäisen verkostomaisen kokonaisuuden, joka on jatkuvassa 
muutostilassa. 

• Ekosysteemit ovat tavanomaisia klustereita tiiviimpiä, 
laajempia ja itseohjautuvampia. Avoimuus, vuorovaikutus ja 
keskinäisriippuvuus ovat ekosysteemeissä tavanomaisia 
verkostoja keskeisemmassä roolissa. (Kaihovaara ym 2016) 

• Ekosysteemi on usein rakentunut tietyn yhteisen tavoitteen, 
kuten uuden tiedon tuottamisen tai uuden liiketoimintamallin 
rakentamisen, ympärille. Ekosysteemisellä toiminnalla pyritään 
jouduttamaan innovaatioiden kehittämistä yhteistyön avulla 
(Sitra, 2017).
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Kaihovaara, A., Härmälä, V., Salminen, V. (2016) ”Mitä innovaatioekosysteemit ovat ja miten niitä voi kehittää?”, VNK Policy Brief 15/2016. 
Saatavissa: https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/Mitä+innovaatioekosysteemit+ovat+ja+miten+niitä+voi+kehittää/feecb2aa-
d56e-441d-aa2e-15f5bd18d59b?version=1.0 (Viitattu: 7. lokakuuta 2021). 

Sitra (2017) Unohtakaa yksin yrittäminen, uusi kasvu syntyy ekosysteemeissä - Sitra. Saatavissa: https://www.sitra.fi/
artikkelit/unohtakaa-yksin-yrittaminen-uusi-kasvu-syntyy-ekosysteemeissa/  (Viitattu: 7. lokakuuta 2021). 

https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/Mita%CC%88+innovaatioekosysteemit+ovat+ja+miten+niita%CC%88+voi+kehitta%CC%88a%CC%88/feecb2aa-d56e-441d-aa2e-15f5bd18d59b?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/Mita%CC%88+innovaatioekosysteemit+ovat+ja+miten+niita%CC%88+voi+kehitta%CC%88a%CC%88/feecb2aa-d56e-441d-aa2e-15f5bd18d59b?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/Mita%CC%88+innovaatioekosysteemit+ovat+ja+miten+niita%CC%88+voi+kehitta%CC%88a%CC%88/feecb2aa-d56e-441d-aa2e-15f5bd18d59b?version=1.0
https://www.sitra.fi/artikkelit/unohtakaa-yksin-yrittaminen-uusi-kasvu-syntyy-ekosysteemeissa/
https://www.sitra.fi/artikkelit/unohtakaa-yksin-yrittaminen-uusi-kasvu-syntyy-ekosysteemeissa/


3 51 3 / 1 0 / 2 1 https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/
publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
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Arvoketju, arvoverkosto, ekosysteemi, klusteri

1 3 / 1 0 / 2 1

Arvoketju = hyödykkeen 
vaiheittainen, yritykselle arvoa 
tuottavien toimijoiden ja 
toimintojen muodostama ketju, 
joka alkaa raaka-ainetuotannosta ja 
jatkuu lopputuotteen 
kokoonpanoon ja jakeluun.

Arvoverkosto = toisiinsa kytköksissä 
olevien osapuolten yhteistyösuhteista 
ja vuorovaikutuksesta muodostuva, 
ydintoimintoja ja osaamista yhdistävä 
rakenne, joka tuottaa arvoa 
loppuasiakkaalle ja jossa korostuvat 
tavoitteellisuus, vuorovaikutuksen 
monimuotoisuus sekä tarve toiminnan 
orkestrointiin.

Ekosysteemi = yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
vuorovaikutuksessa oleva erilaista 
osaamista yhdistävä 
keskinäisriipuvainen toimijoiden 
joukko. 

Klusteri = useiden saman 
toimialan yritysten muodostama 
maantieteellinen yritysverkosto 
tai ryväs, jossa toimijat sekä 
kilpailevat keskenään että tekevät 
yhteistyötä parantaakseen 
kilpailukykyä. 

• https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/
publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
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Kiertotalous vaatii  
ekosysteemiratkaisuja

Energia- ja 
vesihuolto

Puistot ja 
viheralueet

Yleis- ja 
asema-

kaavoitus

Tontit

Kaupunki- 
suunnittelu

Rakennus- 
valvonta

Liikenne-  
ja katu- 

suunnittelu
Pysäköinti

Kuntalaiset

Ratkaisutoimittajat

Rakennusliikkeet

Viranomais- 
instanssit

Luottamus- 
henkilöt

Kaupunki- 
aktiivit

Kuvan ekosysteemikartta kuvaa keskeisimpiä sidosryhmiä, joiden 
yhteistyön tuloksena syntyy uusia tomintatapoja ja ratkaisuja kohti 
energiaviisasta rakentamista Tampereella.  

• Kiertotalouden mukainen toiminta edellyttää 
lähtökohtaisesti monen toimijan välistä yhteistyötä. 

• Esimerkiksi uusien materiaalien kehittäminen tai 
uusien innovatiivisten palveluliiketoimintamallien 
tuominen markkinoille vaatii yhteistä visiota ja 
strategiaa koko arvoverkossa (ml. julkisten 
organisaatioiden tuki- ja sääntelypolitiikan). Myös 
asiakkaiden rooli ja muuttuvien tarpeiden ymmärrys 
on keskeinen markkinan luomisessa. 

• Ekosysteeminen toimintatapa mahdollistaa tällaiset 
ratkaisut, sillä se auttaa rakentamaan uudenlaista 
markkinaa ja luomaan samalla synergiaetuja kaikille 
toimijoille yhteisen arvonluonnin kautta. 

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Erilaisia kiertotalousekosysteemeja

• Kiertotalouden toimintamallien mahdollistamiseksi 
tarvitaan yhteistyötä sekä perinteisen teollisuuden 
kanssa liiketoimintaekosysteemeissä että perinteisen 
materiaalikeskeisen arvoketjun ulkopuolella 
innovaatioekosysteemeissä. 

• Kiertotalouden ekosysteemit voidaan jakaa kolmeen 
ekosysteemityyppiin: alueellisista vahvuuksista 
ponnistavat ekosysteemit, teollisuuden vahvojen 
vetureiden ekosysteemit, sekä kiertotalousvisioon 
nojaavat ekosysteemit.

1 3 / 1 0 / 2 1

Kiertotalouden ekosysteemit / Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja • 
Yritykset • 2020:13 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/
10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Menestyvien ekosysteemien tunnusmerkit

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/
publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
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Ekosysteemisen  
toiminnan hyödyt

• Toimivassa ekosysteemissä erilaiset toimijat tuovat 
ekosysteemiin toisiaan täydentävää osaamista ja 
resursseja, joita yhdistämällä syntyy uusia ideoita, 
ratkaisuja ja tietoa.  

• Yhteistyön avulla ekosysteemi voi tuottaa 
ainutlaatuista lisäarvoa niin ekosysteemien 
toimijoille kuin loppuasiakkaillekin. Tällöin toimijat 
sekä hyötyvät itse ekosysteemiin osallistumisesta 
että tuottavat arvoa ekosysteemille.  

Energia- ja 
vesihuolto

Puistot ja 
viheralueet

Yleis- ja 
asema-

kaavoitus

Tontit

Kaupunki- 
suunnittelu

Rakennus- 
valvonta

Liikenne-  
ja katu- 

suunnittelu
Pysäköinti

Kuntalaiset

Ratkaisutoimittajat

Rakennusliikkeet

Viranomais- 
instanssit

Luottamus- 
henkilöt

Kaupunki- 
aktiivit

40
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• Yhteisen selkeän vision puute 

• Heikosti määritelty asiakastarve: Ei ymmärretä yhteisen asiakkaan 
tarpeita vaan keskitytään tekniseen kehittämiseen 

• Ekosysteemin ohjaus epämääräistä tai epäsystemaattista 

• Erilaisten toimijoiden toisistaan poikkeavat aikajänteet 
päätöksenteossa ja ratkaisujen implementoinnissa 

• Toimijoiden eroavat odotukset ja näkemykset tavoitteista 

• Toimijoiden välinen vuorovaikutus ei avointa 

• Kilpailu eri toimijoiden välillä 

• Resurssien käyttöön liittyvät haasteet (aika, henkilöresurssit, raha)

1 3 / 1 0 / 2 1

Ekosysteemisen toiminnan  
haasteet ja kipupisteet
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Osaksi ekosysteemia 

• Mitä yhteistä haastetta tai ongelmaa halutaan ratkaista, joka voisi 
tuoda selkeitä hyötyjä eri toimijoille? Onko haaste ratkaistavissa 
parhaiten yhteystyön avulla?  

• Ollaanko valmiita jakamaan tietoa ja lähteä ratkaisemaan haastetta 
avoimen ja läpinäkyvän yhteistyön avulla?  

• Onko olemassa ekosysteemiä, joka keskittyy haasteeseen? Ovatko 
toimintamallit ja visio yhteneväiset? 

• Löytyykö omista verkostoista hyvin verkostoitunut kumppani, joka on 
jo osa ekosysteemiä? Voisiko tällaista toimijaa kontaktoida? 

• Onko ekosysteemillä vahva yhteinen vision ja strategia, yhteiset 
toimintamallit ja tarjooma sekä mahdollisuudet yhteistyön tekniseen 
toteutukseen? Miten kehittää näitä? 

• Miten mahdollistaa tehokas ja avoin vuorovaikutus eri toimijoiden 
välillä yhteisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi?
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Mitä yhteistä haastetta tai 
ongelmaa halutaan ratkaista?  
Mitä arvoa ekosysteemi voi 
tuottaa?



4 41 3 / 1 0 / 2 1
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Osallistujien 
vastauksia 

Mentimeter-
tehtävästä



Kestävät arvoketjut käytännössä
OSA 2



Asiakaskeskeinen näkökulma 
arvoketjujen kehittämisessä
Sonja Nielsen, Hellon Oy 

Anna Pyyluoma, Hellon Oy



Kiertotalouden liiketoimintamallit

Tuote  
palveluna

Uusiutuvien  
materiaalien ja energian 
käyttö suunnittelussa ja 

valmistuksessa

Jakamis- 
alustat

Tuotteen  
elinkaaren  

pidentäminen

Resurssi- 
tehokkuus 
& kierrätys

Valtaosa 
kiertotalousyrityksistä & 

kiertotalouden liikevaihdosta

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Kiertotalouden liiketoimintamallit

Tuote  
palveluna

Uusiutuvien  
materiaalien ja energian 
käyttö suunnittelussa ja 

valmistuksessa

Jakamis- 
alustat

Tuotteen  
elinkaaren  

pidentäminen

Resurssi- 
tehokkuus 
& kierrätys

Alikäytetty potentiaali

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162083/TEM_2020_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Kiertotalouden liiketoimintamallit

Tuote  
palveluna

Uusiutuvien  
materiaalien ja energian 
käyttö suunnittelussa ja 

valmistuksessa

Jakamis- 
alustat

Tuotteen  
elinkaaren  

pidentäminen

Resurssi- 
tehokkuus 
& kierrätys

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista
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Asiakaskeskeisyys kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden ajurina 

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf
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Asiakaskeskeisyys kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden ajurina 

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf
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Asiakaskeskeisyys kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden ajurina 

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf

Kuinka siirtyä 
kuluttajasegmentti-
ajattelusta asiakkaan 
ymmärtämiseen ja 
asiakaskeskeiseen 
asiakasarvon 
luomiseen?

https://media.sitra.fi/2020/05/27105226/kiertotalouden-kestavat-liiketoimintamallit-kemianteollisuuden-yrityksille-kasikirja.pdf
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Kestävän ja vastuullisen  
liiketoiminnan ajurit pk-yrityksissä 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

% yrityksistä, joille asioilla on merkittävää vaikutusta 
Lähde: EK:n PK-Pulssi 2018
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Asiakaskeskeisyys tarkoittaa halukkuutta ja 
rohkeutta nähdä ja ymmärtää omaa palvelua 

asiakkaan näkökulmasta.
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Käyttäjätieto

Asiakaskeskeisyyden 
lähtökohtana on ymmärrys 
palvelujen käyttäjistä. 
Käyttäjätieto perustuu 
ymmärrykseen käyttäjistä 
yksilöinä, palvelun 
käyttötilanteista ja 
-kontekstista.
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Fokus oivalluksissa

Asiakkaita tutkiessaan 
palvelumuotoilijat 
pyrkivät löytämään 
vaikeasti havaittavissa 
olevia tarpeita, joiden 
perusteella voidaan 
kehittää todellisia 
tarpeita palvelevia ja 
aidosti erottautuvia 
palveluja.

Vastaa kysymykseen MITÄ. 

Markkinatutkimus

1000 ihmistä

Asiakasymmärrys

10 ihmistä

10 totuutta 100 oivallusta

Vastaa kysymyksiin  
MIKSI, MITEN, ja ENTÄ JOS.
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Asiakaskokemuksen vaikutus 
liiketoimintaan

Hyvä asiakaskokemus

Kasvu

Säästö

• Parempi asiakaspysyvyys 

• Suurempi tuotto / asiakas 

• Suosittelu

• Vähemmän asiakkaiden yhteydenottoja 

• Vähemmän valituksia 

• Vähemmän uudelleen tekemistä 

• Vähemmän aikaa asiakashankintaan
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Asiakaskeskeisen 
kehittämisen vaikutus 
yhteiskuntaan

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/muotoilu-on-avain-kestavaan-ja-tuottavaan-liiketoimintaan

Sosiaalinen kestävyys 
• Palvelujen parempi saavutettavuus  
• Käyttäjien hyvinvoinnin lisääminen  
• Asiakaskunnan todellisiin tarpeisiin vastaaminen  

Toimintatapojen uudistaminen 
• Asiakaskeskeinen kehittäminen pohjaa muotoiluajattelulle, jolle 

olennaista eri sidosryhmien tarpeiden ja synergioiden 
tunnistaminen 

• Työtapa on iteratiivinen ja konkretisoiva: uutta luova, yhteistä 
ymmärrystä ja keskustelua edistävä 

• Siilojen rikkominen organisaatioissa, perinteisten toimintatapojen 
haastaminen, yhteyksien luominen yli organisaatiorajojen

https://designfactory.aalto.fi/designsustainability/

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/muotoilu-on-avain-kestavaan-ja-tuottavaan-liiketoimintaan
https://designfactory.aalto.fi/designsustainability/
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Asiakaskeskeisyys auttaa 
myös selviytymään nopeasti 
muuttuvassa VUCA-
toimintaympäristössä.

Volatile 
Muutokset markkinoilla 

tapahtuvat nopeammin ja 
odottamattomasti.

Uncertain 
Tulevaisuutta on 

vaikeampi luotettavasti 
ennustaa.

Complex 
Asiat ja niiden väliset 

yhteydet ovat aiempaa 
monimutkaisempia.

Ambiguous 
Markkinoita on 

vaikeampi tulkita ja 
ymmärtää.

Copyright Hellon. All rights reserved. 
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Organisaation tarkoituksena on 
valmistaa tuotteita, joilla asiakkaan 

tarpeet täyttyvät.

Organisaation tarkoituksena on 
tuottaa palveluita, jotka vastaavat 
asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.

Organisaation tarkoituksena on 
ymmärtää, mikä tuottaa arvoa 
asiakkaalle, ja helpottaa tätä 

prosessia.

TUOTE- 
KESKEISYYS

PALVELU- 
KESKEISYYS

ASIAKAS- 
KESKEISYYS

61

Siirtyminen tuotekeskeisyydestä 
asiakaskeskeisyyteen
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Organisaation tarkoituksena on 
valmistaa tuotteita, joilla 

asiakkaan tarpeet täyttyvät.

Organisaatiorajat ylittävien arvoketjujen 
kartoittaminen, yhteisten hyötyjen ja 

arvon määritteleminen.

Minkälainen on oma tuote- tai 
palveluprosessi laajemman 

ekosysteemin kontekstissa? 

ORGANISAATION OMAT 
PROSESSIT

ORGANISAATIORAJAT  
YLITTÄVÄT ARVOKETJUT

EKOSYSTEEMINEN 
KEHITTÄMINEN

62

Siirtyminen organisaatiokeskeisyydestä 
ekosysteemeihin
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Kuka on asiakas arvoketjuissa 
ja ekosysteemeissä?

Perinteinen asiakasajattelu muuttuu haastavaksi 
monitoimijaverkostoissa – loppukäyttäjälle luotavan arvon 
lisäksi on pidettävä huolta arvoketjun ja/tai ekosysteemin 
sisäisestä arvonluonnista 

Saman arvoverkon ja/tai ekosysteemin sisällä toimivilla voi 
olla eri loppukäyttäjät 

Asiakastarpeiden tunnistamisesta ja asiakaskeskeisestä 
kehittämisestä tulee osa koko ekosysteemin toimintaa 
ohjaava toimintamalli —> ketterä ekosysteemi, joka luo 
yhdessä arvoa asiakkaan kanssa ja vastaa ajankohtaisiin 
tarpeisiin - luoden tietä myös tulevaisuuteen 

Asiakastarpeita tulee katsoa laajasti huomioiden niin 
tuotteen käyttöön liittyvät aspektit kuin isompaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun kytkeytyvät mielikuvat ja 
toiveet – asiakkaan arvot kuluttajakäyttäytymistä 
ohjaavana tekijänä 

Lähtökohtana tunnistaa asiakkaina se, jolle arvoa luodaan.

Asiakas 
arvonluonnin  

keskiössä

POTENTIAALISIA 
ASIAKKAITA 
ARVOVERKOSTOISSA: 
Ulkoiset sidosryhmät  

Sisäiset sidosryhmät 

Kumppanit ekosysteemissä 

Asiakkaat (B2B) 

Käyttäjät 

Loppukäyttäjät/kuluttajat
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Tutki ja tunnista muuttuneet 
asiakastarpeet sekä 

käyttäytymismallit suunnittelun 
perustaksi. Älä suunnittele 

itsellesi.

Käytä luovuuttasi ja yhdistä 
ideoita muilta toimialoilta 

omaan liiketoimintaasi. 
Osallista sidosryhmäsi mukaan 

ideointiin.

Kokeile ja testaa keskeneräisiä 
ideoita ketterästi.  

Kehitä ideaa oppimasi  
pohjalta paremmaksi.

KokeilutOivalluksetEmpatia

Asiakaskeskeisyyden periaatteilla 
kohti kestävää liiketoimintaa

Jaa oppimaasi ja oivaltamaasi jatkuvalla 
mallilla kumppaniesi kanssa. Arvioikaa 

yhdessä muutoksen suuntaa ja 
nopeutta ja sopeuttakaa toimintaa.

Transformaatio



Pure Waste valmistaa vaatteita, lankoja ja kankaita 
sataprosenttisesti kierrätetystä materiaalista arvoverkossa 
tehtyyn kehitystyöhön pohjaavalla teknologialla, ja kehittää 
palveluitaan asiakaskeskeisesti koko tuotteen elinkaaren 
tuottamien mahdollisuuksien pohjalta. 

• Arvoketjun sisällä tapahtuva yhteistyö avaa 
mahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle 
liiketoiminnalle

6 51 3 / 1 0 / 2 1

CASE: Pure Waste “Huomioimme kiertotalouden aina tuotteen suunnittelusta vaatteiden 
takaisinottoon asti”

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-
materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/ https://www.facebook.com/purewastetextiles/

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/
https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/
https://www.facebook.com/purewastetextiles/
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CASE: Pure Waste

Pure Waste valmistaa vaatteita, lankoja ja kankaita 
sataprosenttisesti kierrätetystä materiaalista arvoverkossa 
tehtyyn kehitystyöhön pohjaavalla teknologialla, ja kehittää 
palveluitaan asiakaskeskeisesti koko tuotteen elinkaaren 
tuottamien mahdollisuuksien pohjalta. 

• Arvoketjun sisällä tapahtuva yhteistyö avaa 
mahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle 
liiketoiminnalle 

• Asiakaskohderyhmän rajaus on tehty rohkeasti 
asiakaskokemusnäkökulmasta (arvot, brändiarvon 
kokemus, yhteiskunnalliseen keskusteluun 
osallistuminen, uutuuden haluttavuus ja kiinnostavuus 

• Kiertotalouteen pohjaavan arvoketjun kääntäminen 
asiakasarvon lähteeksi

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-
materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/ https://www.facebook.com/purewastetextiles/

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/
https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/
https://www.facebook.com/purewastetextiles/
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CASE: Pure Waste

Pure Waste valmistaa vaatteita, lankoja ja kankaita 
sataprosenttisesti kierrätetystä materiaalista arvoverkossa 
tehtyyn kehitystyöhön pohjaavalla teknologialla, ja kehittää 
palveluitaan asiakaskeskeisesti koko tuotteen elinkaaren 
tuottamien mahdollisuuksien pohjalta. 

• Arvoketjun sisällä tapahtuva yhteistyö avaa 
mahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle 
liiketoiminnalle 

• Asiakaskohderyhmän rajaus on tehty rohkeasti 
asiakaskokemusnäkökulmasta (arvot, brändiarvon 
kokemus, yhteiskunnalliseen keskusteluun 
osallistuminen, uutuuden haluttavuus ja kiinnostavuus 

• Kiertotalouteen pohjaavan arvoketjun kääntäminen 
asiakasarvon lähteeksi 

• Yhteiskunnallinen kokonaisvaikutus ja hyöty 
kiertotalouden kirittäjänä: perinteisten 
tuotantomallien haastaminen, asiakkaan 
tuotantotietoisuuden kasvattaminen, läpinäkyvyyden 
lisääminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun 
osallistuminen 

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-
materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/ https://www.facebook.com/purewastetextiles/

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/
https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierratetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisinottoon-asti/
https://www.facebook.com/purewastetextiles/
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Osallistujien 
vastauksia 

Mentimeter-
tehtävästä



Tauko 15 min



Kestävät arvoketjut käytännössä
OSA 3



Työkaluja, tukea ja tietoa
Sonja Nielsen, Hellon Oy 

Anna Pyyluoma, Hellon Oy



Clic Innovationin työkalupakki tarjoaa tietoa ja 
työkaluja ekosysteemin hahmottelemiseen, 
visioimiseen ja perustamiseen, ekosysteemin 
rakentamiseen sekä kasvattamiseen, B2B fokuksella. 
Sisällöt osin ilmaisia, osin maksullisia. 
Fasilitointitukea saatavilla.  

Työkaluja ekosysteemin elinkaaren eri vaiheisiin, 
esim: 

• Partnership Model Tool, Identifying partner 
strengths expectations,  

• Ecosystem communication plan;  

• Ecosystem self-assesment SWOT;  

• Customer market analysis, Regulatory Sandboxes, 
Value proposition canvas & method 

https://www.ecosystemplaybook.fi
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Clic Innovation Playbook

https://www.ecosystemplaybook.fi


• Ekosysteemien kattava tieto-opas, kattaa 
seuraavia teemoja:  

• Toimintamallin & roolien kuvaus 

• Ekosysteemin elinkaaren kuvaus 

• Julkisen sektorin kuvaus kumppanina  

• Rahoitusmalleja 

• Ekosysteemin vaikuttavuuden mittaaminen 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/
publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
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VTT Ekosysteemiopas

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf


• Ekosysteemit yhdistävät hyvinkin erilaisia 
toimijoita, toimintoja, palveluja ja tuotteita.  

• Parhaimmillaan tämä monialaisten toimijoiden 
verkosto vastaa nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja 
luo uutta tarjontaa yhdistelemällä verkoston 
osaamista innovatiivisesti.  

• Toimiva digitaalinen ekosysteemi tuottaa hyötyä 
kaikille jäsenilleen, joihin kuuluvat 
ihannetilanteessa myös tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen aktiivisesti osallistuvat 
loppukäyttäjät. 
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VTT Ekosysteemiopas: Ekosysteemien  
vaikuttavuus ja vaikuttavuuden mittaaminen

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf


1. Tarvitaan toimintaa aidosti kuvaavat mittarit, jotka 
tavoittavat ekosysteemien laaja-alaiset hyödyt. 

2. Mittaritiedon lisäksi tarvitaan monin eri menetelmin 
tuotettua tietoa muutoksista ja muutoksen 
suunnasta. 

3. Katse eteenpäin ja huomio kehityksen nopeuteen ja 
suuntaan. (“Tuloksia ja “pikavoittoja” oleellisempaa on 
tietää, onko valittu suunta oikea ja vauhti sopiva.“) 

4. Tuotetun tiedon kytkeminen systemaattiseksi osaksi 
päätöksentekoa. (“Vaikuttavuustiedon tulee olla 
jatkuvaluonteista, ennakoivaa ja kehittämistä tukevaa, 
ja sitä tulee hyödyntää myös johtamisen ja 
päätöksenteon tukena.”)
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VTT Ekosysteemiopas: Ekosysteemien 
vaikuttavuuden mittaaminen

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/
Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf


• Kierrätyskeskus on valmistellut Hiilijalanjälkilaskennan 
perusteet -oppaan yrityksille, jotka haluavat selvittää 
hiilijalanjälkensä. Oppaan avulla voi laskea karkeasti oman 
yrityksen hiilijalanjäljen tai oppaan käyttöä voi suositella 
alihankkijoille tai muille arvoverkoston jäsenille. 

• Kierrätyskeskuksen Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 
-opas avaa 

• miksi yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen kannattaa, 

• mistä yrityksen hiilijalanjälki muodostuu,  

• kuinka laskentaprosessi etenee ja  

• kuinka laskennan tuloksia voi hyödyntää. 

https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-
_ja_ymparistosaastolaskenta/
lataa_opas_hiilijalanjalkilaskennan_perusteet 

Hiilijalanjälkilaskennan 
perusteet -opas
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https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/lataa_opas_hiilijalanjalkilaskennan_perusteet
https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/lataa_opas_hiilijalanjalkilaskennan_perusteet
https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_ymparistosaastolaskenta/lataa_opas_hiilijalanjalkilaskennan_perusteet


• Teknologiateollisuuden, Sitran & Accenturen 
Kiertotalouden Playbook asiakastarpeiden ja -ratkaisujen 
työstämiseen.  

• Lähtökohtana teknologian ja digitalisaation 
mahdollisuudet kiertotalouden ratkaisuissa 

• Resurssitehokkuuden kehittäminen ja riskienhallinta 
regulaation, sijoittajien ja yhteiskunnallisten kysymysten 
ristipaineessa 

• Case-esimerkit mm. Teollisuudesta, energiasektorilta ja 
kuljetusalalta 

• Työkaluja: mm. kiertotalouden liiketoimintamallin 
kehittäminen; kiertotalousmaturiteetin arvioiminen 
kulttuurin, teknologisen valmiuden ja kyvykkyyksien osalta; 
ekosysteemikumppaneiden tunnistaminen; kiertotalouden 
roadmapin kehittäminen 

https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook

Circular Economy Playbook
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https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook


• “Kasvua etsimässä? Suomalaisen 
teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti 
sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, 
kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä 
kilpailussa.” 

• Tukea & työkaluja:  

• Vertaissparrausta kehityshankkeisiin 

• Kasvutilaisuudet: kokemuksia, vinkkejä, esimerkkejä 
digitalisaatiosta, kestävästä kasvusta, modernista 
myynnistä & markkinoinnista 

• Kiertotalouden sovellusopas 

• Kestävän kasvun lähteet -työkirja 

• Tietoa kasvun ja uudistumisen kyvykkyyksistä 

• Yritysesimerkkejä kasvusta ja uudistumisesta 

https://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/kaikki-jasenpalvelut/tukea-
yrityksesi-kasvuun

Teknologiateollisuus: Tukea 
yrityksesi kasvuun
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https://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/kaikki-jasenpalvelut/tukea-yrityksesi-kasvuun
https://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/kaikki-jasenpalvelut/tukea-yrityksesi-kasvuun


• Kasvuryhmän Kasvua kiertotaloudesta -työkirja 
referoi Circular Economy Playbookia ennakoinnin 
ja kasvun näkökulmasta 

• Suomenkielinen, selkeä kokonaisuus 

• Työkaluja, caseja, tietoa 

https://www.kasvuryhma.fi/kestavan-kasvun-lahteet

Kasvua kiertotaloudesta 
-työkirja
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https://www.kasvuryhma.fi/kestavan-kasvun-lahteet


Rahoitus- ja tukimahdollisuuksia
Sonja Nielsen, Hellon Oy 

Anna Pyyluoma, Hellon Oy
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Business Finlandilta lisääntyvästi lainaa 
ja tukea kestävään liiketoimintaan

• Innovaatioseteli ‒ Osta uutta tietoa ja osaamista yritykseesi 
• Talent Explorer ‒ Hanki kansainvälistymisen osaaja yritykseesi 
• Market Explorer ‒ Tee markkinaselvitys 
• Group Explorer ‒ Selvitä vientimarkkinoiden mahdollisuuksia toisten 

yritysten kanssa 
• Tempo ‒ Valmistaudu kasvamaan vientimarkkinoille 
• Tutkimus- ja kehitysrahoitus ‒ Kehitä palvelua, tuotetta, prosessia tai 

liiketoimintamallia 
• Co-innovation ‒ Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöhön 
• EU-rahoitus ‒ Hyödynnä eurooppalaiset rahoitusmahdollisuudet 
• Kansainväliset rahoituslaitokset ‒ Mahdollisuuksia kestävälle 

liiketoiminnalle 
• Into ‒ Innovaatiotoimintaa vahvistavan asiantuntijapalvelun 

hankkimiseen 
• Materiaalikatselmus ‒ Materiaalihävikin selvittämiseen 
• Energiatuki ‒ Investointi- ja selvityshankkeisiin

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/group-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/eurooppalaiset-ohjelmat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kansainvaliset-rahoituslaitokset
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
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Pohjoismaiset rahoituslaitokset  
tukevat kestävän liiketoiminnan kehitystä

• Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund, NDF) 
NDF:n rahoitus luo julkisia hankintamahdollisuuksia ja rahoittaa 
kannattavia yksityisen sektorin investointihankkeita Aasiassa, 
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, painopisteenään 
ilmastonmuutos ja kehityskysymykset. 

• Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö (Nordic Environment 
Finance Corporation, NEFCO) Nefco rahoittaa kannattavia yksityisen 
sektorin investointihankkeita maailmanlaajuisesti, painopisteenään 
vihreä talous. 

• Pohjoismainen investointipankki (Nordic Investment Bank, NIB) NIB 
rahoittaa kannattavia yksityisen sektorin investointihankkeita, joissa 
keskitytään etenkin ympäristökysymyksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. 
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https://www.ndf.int/
https://www.nefco.int/
https://www.nib.int/
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• Nopef toimii Pohjoismaiden neuvoston alaisuudessa toimiva ja 
rahoittaa pohjoismaisten yritysten hankkeita ja investointeja, 
jotka tähtäävät tehokkaampaan energiankäyttöön, 
resurssitehokkuuteen, kestävän energian kehittämiseen sekä 
ympäristö- ja ilmastoinnovaatioihin.  
• Rahoitusta on mahdollista saada 

myös kansainvälistymishankkeisiin, joilla on epäsuoria 
vaikutuskia edellä mainittuihin.  

• Ympäristöministeriö myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin ja koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia 
(mm. Life-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki 
ympäristöhankkeille). Ajankohtaiset avustukset löydät täältä.

Rahoitusta kestävän kehityksen edistämiseen 

https://nopef.com/fi/etusivu/
https://ym.fi/etusivu
https://ym.fi/avustukset-ja-tuet


• Ely-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja kehittymistä 
neuvonnan, rahoituksen ja koulutuksen keinoin. Rahoitukset on 
jaettu alueellisiin toimipisteisiin, jotka itse painottavat 
rahoituksensa vastaamaan alueiden kehitysstrategiaa.  

• Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa neuvontaa rahoitustarpeiden 
kartoitukseen sekä yleiseen yritystoimintaan erityisesti 
kansainvälistymistä tukeviin rahoitusvaihtoehtoihin. 

• Yritystuet, kuten kehittämisavustus, jaetaan kirjallisen 
hankesuunnitelman ja Ely-keskuksen yritysneuvojan kanssa 
käydyn keskustelun pohjalta pk-yritysten 
kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. 

Ely-keskusten rahoitukset 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/aiheet
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
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• Rahoitusneuvonnan helpdesk ja rahoitusklinikat  

• Tapahtumat yrityksille (myös rahoitukseen liittyviä) 

• 6Aika ILPO-hankkeen kautta on mahdollista saada myös de 
minimis –tuen alaista yrityskohtaista sparrausta Hellonin kanssa 
tämän koulutuksen teemoista. 

• Jos kiinnostut, ota yhteys Hellonin edustajaan: 
Sonja Nielsen, sonja.nielsen@hellon.com. 

Business Tampereen rahoitus- ja tukimahdollisuudet 

https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksen-rahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/
https://businesstampere.com/fi/tapahtumat/
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Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä 
edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 24.10.2021 asti!

• 6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – 
hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja 
palveluketjujen kehittämiseen liittyvää avointa 
kokeilupalveluhankintaa (á 10 000 euroa).  

• Jos yritykselläsi on innovatiivinen idea vähähiilisten arvo- ja 
palveluketjujen kehittämiseen liittyen ja pilotointikohde 
mielessä, voit hakea sen toteutukseen tukea 6Aika ILPO 
kokeilupalveluhankintojen kautta! 

• Lue lisää: https://circhubs.fi/avoin-haku-tampereen-seudun-vahahiilisyytta-
edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin-24-10-2021-asti/   

 

https://circhubs.fi/avoin-haku-tampereen-seudun-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin-24-10-2021-asti/
https://circhubs.fi/avoin-haku-tampereen-seudun-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin-24-10-2021-asti/
https://circhubs.fi/avoin-haku-tampereen-seudun-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin-24-10-2021-asti/
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Avoin haku Lounais-Suomen vähähiilisyyttä edistäviin 
kokeilupalveluhankintoihin 25.10.2021 asti!

• Hae mukaan Lounais-Suomen vähähiilisyyttä edistäviin 
kokeilupalveluhankintoihin 25.10. mennessä – 10 000 euroa 
tarjolla parhaille kokeiluille!  

• Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi 
avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään 
ilmastoystävällisiä ja hiiltä sitovia liiketoimintamalleja 

• Lue lisää: https://www.turku.fi/uutinen/2021-10-04_hae-mukaan-lounais-suomen-
vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin 

 

https://www.turku.fi/uutinen/2021-10-04_hae-mukaan-lounais-suomen-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin
https://www.turku.fi/uutinen/2021-10-04_hae-mukaan-lounais-suomen-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin
https://www.turku.fi/uutinen/2021-10-04_hae-mukaan-lounais-suomen-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin


Yhteenveto &  
kysymykset 

Mitä jäi mieleen koulutuksesta?  
Mitä kysymyksiä heräsi? 



Kiitos! 
Sonja Nielsen, & Anna Pyyluoma, Hellon Oy



For more information, please contact: 

sonja.nielsen@hellon.com 

mailto:sonja.nielsen@hellon.com

