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1. Kiertotalousliiketoiminnan määrittelyä



Määritelmät: liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli määrittelee kuinka yritys muodostaa kilpailustrategiansa tuote- ja 

palvelusunnittelun, hinnoittelun, tuotantokulujen ja kilpailijoista erottautumisen

kautta sekä millä tavalla yritys integroi arvoketjunsa muiden yritysten kanssa.

-Rasmussen (2007)



Liiketoimintamallin osa-alueet - kanvaasi



Määritelmä: kestävä liiketoimintamalli

“Kestävä liiketoimintamalli luo kilpailuetua korkealla asiakasarvolla ja edistää

yrityksen ja yhteiskunnan kestävää kehitystä.

-Lüdeke-Freund (2010)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613008032#bib60


Kiertotalouden liiketoimintamallit ovat osa
kestäviä liiketoimintamalleja

Miller (2018)



Määritelmät: kiertotalouden liiketoimintamalli

“Kiertotalouden liiketoimintamalli määrittelee millä tavalla yritys luo, tuottaa ja 

toimittaa arvoa resurssitehokkaalla arvonluonnin logiikalla, joka on suunniteltu

pidentämään tuotteiden ja osien käyttöikää (esim. pitkäikäisyys, korjaus, 

uudelleenvalmistus) ja sulkemaan materiaalikierrot.”

-Nußholz (2017)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613008032#bib60


Kiertotalouden “perhoskuvaaja”

Kuva: Ellen MacArthur Foundation



circulardesignguide.org

Kiertotalouden liiketoimintakanvaasi

https://www.circulardesignguide.com/


Kiertotalouden liiketoimintakanvaasi - kysymykset

Mitä uusia ja odottamattomia kumppanuuksia voit muodostaa kasvattaaksesi kiertotaloustoimintaa?

Mitä kyvykkyyksiä tarvitset mahdollistaaksesi materiaalien kierron ja johtaaksesi organisaatiota 

menestyksekkäästi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Kuinka liiketoimintamalli voisi luoda taloudellisen arvon ohella muunlaista arvoa (esim. 

sosiaalinen, ympäristö)?



2. Kiertotalouden liiketoimintamallien
jäsentely



•

Kuva perustuen 

Konietzko et al. (2020)

Bocken et al. (2016)

• Hukatun arvon hyödyntäminen, esim. 

kierrätysmateriaaleista valmistetut

tuotteet

• Teolliset symbioosit

• Tuote palveluna, esim. tuotteiden jakaminen, leasing

• Tuotteen arvon pidentäminen, esim. kunnostus, 

uudelleenkäyttö, uudelleenvalmistus

• Tuotesuunnittelu, esim. pitkäikäiset tuotteet, 

modulaarisuus

• Kulutusta rajoittavat (sufficiency) mallit, esim. pitkä

takuuaika, korjattavuus, vastuullinen markkinointi

• Resurssitehokkuus

• Uusiutuvien ja myrkyttömien

materiaalien käyttö

Viitekehys kiertotalouden liiketoimintamalleille



Resurssitehokkuus:

Lean-filosofia autonvalmistuksessa



Uudelleenvalmistus: 

Tehdaskunnostetut Valtra Reman-

vaihteistot ja moottorit traktoreihin



Hukatun arvon valjastaminen:

Hylätyistä kalastusverkoista 

kokolattiamatoiksi



Uusiutuva energia:

Sono Motorsin sähköautoon integroidut 

aurinkopaneelit lataavat auton akkua



3. Kiertotalousliiketoiminnan haasteet ja 
mahdollisuudet pk-yrityksille



Kiertotalousliiketoiminnan haasteita

Kirchherr (2017)



Kiertotalouden mahdollisuudet uuden arvonluonnin kautta

Schönberg (2018)



Kiertotalousliiketoiminnan mahdollistajat

Rizos, V., Behrens, A., Van der Gaast, W. et al. (2016). Implementation of circular economy business models by small and 

medium-sized enterprises (SMEs): Barriers and enablers. Sustainability, 8(11), 1212.

Vastaajana 30 eurooppalaista pk-kiertotalousyritystä



“An important [circular economy business] enabler is 
company leadership that goes beyond pure everyday 

management and that considers a circular business model to 
be more effective and efficient in the longer run.”

-Rizos et al. (2016)
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