Viisasta liiketoimintaa
kiertotaloudesta
Webinaari 28.1.
CICAT2025, BusinessFinland ja Sitra yhteistyössä

Kiertotalous liiketoimintana
• Kiertotalousliiketoiminta tavoittelee ympäristöllisesti kestävämpää
liiketoimintaa, sen tulee olla kuitenkin myös taloudellisesti kestävämpää.
• Kiertotalousliiketoiminta ei ole
• Yksi yhtenäinen liiketoiminnan tyyppi, vaan vaihtelee materiaaleista palveluihin
• Erillinen liiketoiminnan tyyppi; kiertotalousliiketoiminnan tulisi olla
perusliiketoimintaa

• Cirkulaarinen, kiertoja sulkeva tai materiaalia vähentävä
kiertotalousliiketoiminta toimii erilaisella logiikalla kuin lineaarinen
liiketoimina; olemme osin vasta harjoittelemassa tätä uutta logiikkaa.
• Olemme CICAT2025:ssä tutkineet ns. kiertotalouden liiketoiminnan
"katalyyttejä", jotka tukevat yritystä sen kiertotalousliiketoiminnassa
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Aiheina tänään
• Motivaatio – Mikä motivoi yritystä kiertotalousliiketoimintaan (Mira Valkjärvi)
• Strategia – Miten kiertotalous näkyy yritysten strategioissa (Jenni Kaipainen)
• Arvonluonti kiertotaloudessa

• Millä logiikoilla yritys voi luoda arvoa kiertotaloudesta, ns. arvonluontilogiikat (Valtteri Ranta)
• Mitä asiakas saa kiertotalousratkaisuista - asiakashyödyt (Leena Aarikka-Stenroos)

• Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa ja asiakasarvon luomisessa
(Sami Rusthollkarhu ja Valtteri Ranta)
• Kiertotalous ja kansainvälistyminen - Kiertotalous on erilaista globaalisti - mitä
yrityksen on hyvä tietää muiden maiden kiertotaloudesta (Valtteri Ranta)
• Rahoitus Mitä erityistä tiedämme kiertotalousliiketoimintaan siirtymisen tukemis
esta ja mahdollistamisesta rahoituksella (Leena Aarikka-Stenroos)
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Puhujina tänään

Leena Aarikka-Stenroos
Tampereen yliopisto
Tuotantotalous

Jenni Kaipainen
Tampereen yliopisto
Tuotantotalous

Sami Rusthollkarhu
Tampereen yliopisto
Tuotantotalous

Mira Valkjärvi
Turun yliopisto
Johtaminen & organisointi

Valtteri Ranta
Tampereen yliopisto
Tuotantotalous
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Motivaatiosta strategiaan
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Mikä motivoi siirtymää kohti kiertotaloutta?

Sisäiset

Ulkoiset

Ideologia
Edelläkävijyys
Järkevyys
Kannattavuus

Pakko
Kulttuuri
Perinne
Asiakkaiden tarve
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Mitä haasteita on?
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Mitä strategista polkua yrityksesi seuraa?
”Natiivi”
”Uudistuja”
”Piileskelijä”

Kaipainen, J., Aarikka-Stenroos, L., 2021. From Vision to Commercialization of a Circular Economy Innovation – A Longitudinal Study of Overcoming Challenges throughout the Full Innovation Process, Forthcoming.
Kaipainen, J., Aarikka-Stenroos, L., Ranta, V., 2020. Strategic Renewal for Sustainability – Developing A Five-stage Process Model for Technology Firms, in: ISPIM Conference Proceedings.
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Miten tuot
kiertotalouden
osaksi strategiaasi?
– Uudistuvan
teknologiayrityksen
polku
 Kiertotaloudesta
syntyy uusia
liiketoiminta-alueita

Kaipainen, J., Aarikka-Stenroos, L., Ranta, V., 2020. Strategic Renewal for Sustainability –
Developing A Five-stage Process Model for Technology Firms, in: ISPIM Conference Proceedings.
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Strategiasta liiketoiminnaksi:
Liiketoimintamallit ja asiakasarvo
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Kiertotalouden liiketoimintamallit voidaan jaotella arkkityyppeihin
Jakamisalustat

Tuote-elinkaaren pidentäminen
Kestävämmät ja helpommin
korjattavat tuotteet.
Tuotekohtaista liikevaihtoa korvataan
palveluliiketoiminnalla

Tuote palveluna
Asiakas maksaa käytöstä tai
suorituksista.
Omistajuus ja tuotteen hallinta
säilyvät palveluntarjoajalla

Resurssitehokkuus ja kierrätys
Tuotannon ja toiminnan prosesseissa
vähennetään resurssien kulutusta
Syntyvä hukkamateriaali
hyödynnetään itse tai toimitetaan
eteenpäin hyödynnettäväksi

Ylimääräisiä resursseja yhdistetään
niitä tarvitseville digitaalisten
kauppapaikkojen avulla.

Uusiutuvuus
Suunnittelussa suositaan uusiutuvia,
kierrätettäviä ja biohajoavia
materiaaleja sekä ekosuunnittelun
periaatteita. Suositaan uusiutuvia
energianlähteitä

3.2.2021

12

Millaista arvoa liiketoimintamallit tuottavat? Neljä tyypillistä arvonluontilogiikkaa:
Jakaminen

Palauttaminen
Produce

Consume

Resurrect

Edullisia, toiminnallisesti
samanvertaisia
tuotteita/materiaaleja.
Ympäristöystävällisyys.

Avainkyvykkyydet:

Kustannustehokas kierrosta
keräys, prosessointi, ja kiertoon
palautus.

Customer

Resource

Customer

Arvolupaus:

Optimize

Share
Customer

Korvaaminen

Optimointi
Resource
efficiency
improvement

Customer

Arvolupaus:

Käyttöperusteinen hinnoittelu,
edullisuus, helppokäyttöisyys.

Avainkyvykkyydet:

Kyky yhdistää jaettavien
resurssien kysyntä ja tarjonta
esimerkiksi digitaalisten
ratkaisujen avulla. Resurssin
tuominen helposti asiakkaan
saataville tarvittaessa.

Arvolupaus:

Kustannussäästöt, prosessien
optimointi ja
toimintavarmuuden
parantaminen.

Avainkyvykkyydet:

Läheiset asiakassuhteet,
ymmärrys asiakkaan
toiminnasta.

Replace
New
Resource

Emerging
Customer Needs

Old
Resource

Fulfilled
Customer Needs

Arvolupaus:

Tuotteita, joiden ominaisuudet
ovat perinteisiä tuotteita
parempia esim.
ympäristöystävällisyyden,
terveellisyyden, tai
toiminnallisuuden kannalta.

Avainkyvykkyydet:

Ymmärrys asiakkaan tarpeista ja
kontekstista – korvaamisen
esteiden tunnistaminen ja
poistaminen.

Ranta, V., Keränen, J., & Aarikka-Stenroos, L. (2020). How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy: Four innovation-driven
value creation logics. Industrial Marketing Management, 87, 291-305.

3.2.2021

13

Mitä asiakas saa kiertotaloudesta –
asiakasarvo ja -hyöty kriittinen tekijä
• Asiakasnäkökulma unohtuu usein kiertotalousliiketoiminnasta:

• on lähdetty miettimään ”technology push”-henkisesti, miten kestävyyttä voidaan
parantaa tai mitä jakeesta voidaan tehdä
• Ei lähdetä ajoissa kartoittamaan, mitä asiakas tarvitsee arkiprosesseihinsa ja miten
yritys voisi edistää niiden kestävyyttä omalla ratkaisullaan.

• Haaste: Ei unohdeta asiakasta, kun kehitetään kiertotalousliiketoimintaa.
• Kun ymmärretään
• asiakkaan prosesseja
• asiakkaan hyötyjä

voidaan varmemmin rakentaa toimivaa, taloudellisesti kantavaa
kiertotalousliiketoimintaa ja rakentaa liiketoimintamallit myös asiakashyöty
huomioiden, mikä edistää ko. ratkaisun käyttöönottoa
3.2.2021
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Mitä asiakas hyötyy - Tunnistettuja asiakashyötyjä
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Click to add textAarikka-Stenroos, L., Ranta, V. & Welathanthri, M., (2020). Exploring customer value of Circular Economy innovations and solutions. The
31st ISPIM Conference:
Innovating in Times of Crisis.: 7-10 June 2020 - ISBN 978-952-335-466-1.

Digitalisaation hyödyntäminen
kiertotalousliiketoiminnassa
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Digitaaliset teknologiat katalysoivat kiertotalouden mukaisia
liiketoimintamalli-innovaatioita
Digitaaliset teknologiat

Digitalisaation katalysoimia arvonluonnin ja
haltuunoton mahdollisuuksia
Tuotteen/materiaalin
seurannasta syntyvät

Datan keräys
RFID, IoT

Datan integrointi
Pilvipalvelut
ERP-järjestelmät

Data-analyysi
Big Data
Tekoäly

säästöt ja tieto

Jätteen vähenemisestä
aiheutuvat säästöt

Kehittynyt reaaliaikainen
inventaariohallinta

Ylijäämän väheneminen ja
parempi hyödyntäminen

Ennakoiva huolto ja
tuotteiden parempi kestävyys

Tehokkaampi ja tarkempi
lajittelu

Kehittynyt materiaalien
hallintakyky

Asiakastarpeiden parempi
ymmärrys liiketoiminnan
kehityksessä

Tehokkaampi materiaalien
prosessointikyky

Tietoon perustuva yhteistyö
arvoketjussa

Logistiikan optimointi
Tehokas materiaalien
uudelleenkäyttö

Kiertotalouden
liiketoimintamalli-innovaatio

Palvelut ja uusiutuvat tuotteet
uusina liiketoimintoina

Komponenttitason
uudelleenkäytön
mahdollistaminen

Inkrementaalit parannukset:
Materiaalivirtojen
hidastaminen ja kaventaminen

Resurssitehokkuus
&
Kiertotalouden Radikaalit parannukset:
Materiaalivirtojen
periaatteet
sulkeminen

Inkrementaalit
parannukset:
Tehokkuus,
Arvonluonti & kustannussäästöt

Haltuunotto

Radikaalit parannukset:
Uudet liiketoiminta-alueet,
Liikevaihdon lähteet

Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., & Väisänen, J. M. (2021). Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy—
Multiple case study. Resources, Conservation and Recycling, 164, 105155.
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Digitaaliset teknologiat ja asiakasarvo
Digitaaliset
teknologiat
Rajapinta

Vuorovaikutus

Yritys
Arvopotentiaali

(esim. mobiilisovelukset)

Asiakas
Materiaalit

Arvopotentiaalin
realisointi

Pääsy arvopotentiaaliin
(esim. pilviteknologiat )

Asiakasymmärrys

(esim.IoT ratkaisut sekä myynnin ja
tuotekehityksen data-analytiikka)
Vuorovaikutus

Tehokkuus

(esim. automatisointi ja prosessien
kehittäminen)

Rusthollkarhu, S., Hautamäki, P. & Aarikka-Stenroos, L. (2021) Value (co-)creation in B2B sales ecosystems. Journal of Business and Industrial Marketing
Rusthollkarhu, S., Ranta, V. & Aarikka-Stenroos, L. (2021) How digital technologies boost value potential creation and value realization in CE: Insights from
multiple case study across industries .
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Yksittäiset digitaaliset teknologiat muodostavat digitaalisen arkkitehtuurin.
• Korkeammalla tasolla olevat digitaaliset kyvykkyydet mahdollistavat radikaalimpien kiertotalouden
liiketoimintamalli-innovaatioiden kehittämisen.
• Soveltuvan datan saatavuus keräys- ja integrointiteknologioilla varmistettava ennen kuin
analyysiteknologioilta voidaan odottaa merkittäviä tuloksia.
Datan keräys
RFID, IoT

Teknologiat jotka keskittyvät datan keräämiseen ja kerryttämiseen. Esimerkiksi digitaalisen datan kerääminen prsoesseista
sekä tuotteista sensorien avulla. Fokuksessa datan keräyksen automatisointi.

Datan integrointi
Pilvipalvelut
ERP-järjestelmät

Eri lähteistä kerätyn datan yhdistämiseen keskittyvät teknologiat. Fokuksessa datan siirto, laadun
varmistaminen ja yhdistäminen analyysia varten.

Data-analyysi
Big Data
Tekoäly

Teknologiat jotka auttavat jalostamaan liiketoimintaan liittyvää ymmärrystä olemassa
olevasta datasta. Vaatimuksena että dataa kertyy, liiketoiminnallista arvoa lisää datan
integrointi useasta lähteestä, sekä kasvavissa määrin datan ja analyysin reaaliaikaisuus.

Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., & Väisänen, J. M. (2021). Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy—
Multiple case study. Resources, Conservation and Recycling, 164, 105155.
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Yhteiskunta ja toimintaympäristö Miten ne tukevat yritysten kiertotalousliiketoimintaa
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Instituutiot määrittelevät ratkaisujen arvonluontikykyä eri markkinoilla
• Instituutiot ovat pysyviksi muodostuneita sosiaalisia rakenteita, jotka määrittelevät sosiaalista
toimintaa (mukaan lukien liiketoimintaa) siihen liittyvien odotusten ja merkitysten kautta.

Instituutioiden kolme
pilaria
Regulatiivinen

Normatiivinen

Kirjatut säännöt,
esimerkiksi
lainsäädäntö ja
erilaiset sopimukset.

Kulttuurilliskognitiivinen

Arvokkaaksi ja
tavoiteltavaksi
koetut asiat,
esimerkiksi
ympäristöarvot.

Itsestään
selvyydet, ”näin
asiat ovat” –
tyyppiset
mielikuvat.

Case EU: Kierrätysastedirektiivit
Muovinkierrätys
liiketoimintana: USA & Kiina: vähemmän
ylätason regulaatiota.

EU (& USA): Muovinkierrätys
ympäristöllisesti
tavoiteltavana asiana
Kiina: Kierrätettävän muovin
keräys tulonlähteenä

EU: Yhdyskuntajätteen
erilliskeräysjärjestelmät
Yhdysvallat: Kierrätettävien
materiaalien keräys
yhdessä.
Kiina. "Epäviralliset" kanavat

•

Erityyppinen regulatiivinen ohjaus eri markkinoilla:
• EU: Jäsenvaltiot toteuttavat regulaatiota direktiivien
ohjaamana
• Kiina: Vahva regulaatio valtion tasolta, haasteena seuranta
• Yhdysvallat: Heikko regulaatio valtion tasolta, osa-valtiot
edelläkävijöinä

•

Regulatiivisten instituutioiden muutos ja huomioon ottaminen ei
yksinään riitä, sillä markkinat eroavat kaikkien instituutioiden
pilarien osalta.

Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., Ritala, P., & Mäkinen, S. J. (2018). Exploring institutional drivers and barriers of the circular economy: A crossregional comparison of China, the US, and Europe. Resources, Conservation and Recycling, 135, 70-82.
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Mitä tiedämme kiertotalouden rahoituksesta –
muutamia nostoja
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Luodaan yhdessä lisää tietoa
kiertotalousliiketoiminnasta
• Yhteistyössä rakennetaan ymmärrystä siitä, miten kiertotalous
saadaan valjastettua yritysten hyödyksi:
 Minkälaisia polkuja pitkin yritykset ovat kulkeneet kohti

kestävyyttä/kiertotaloutta?
Tutkijat rakentavat yrityksen kiertotalousaikajanan, joka näyttää prosessin
kulun ja joka auttaa yritystä tulevien peliliikkeiden tekemisessä

• Kiinnostaa?

 Chatboxiin huikkaus/ jenni.kaipainen@tuni.fi
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Kiitos!
Kehitetään tietoa viisaasta
kiertotalousliiketoiminnasta ja toteutetaan sitä!
cicat2025.fi

3.2.2021

24

