
Kiertotalouden 

liiketoimintamallit

Valtteri Ranta

Tampereen teknillinen yliopisto



Omaa taustaa

• 2015-2016 liiketoiminnan kehittäjänä suomalaisessa IT-yrityksessä

• 2016 -> Kiertotalouden liiketoimintamallien tutkimusta TTY:llä

– ARVI: Arvoa materiaalivirroista

– CircHubs: Jätteenkäsittelykeskuksista kohti kiertotalouskeskuksia

– CircVol: Suurivolyymisten jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisen 

edistäminen

• Turning technology into business –kurssi

– 2017, 2018 mukana yhteensä 16 pk-yritystä ja pre-startupia, noin puolet 

kiertotalouteen liittyviä. 
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Päivän agenda

• Liiketoimintamalleista yleisesti

• Kiertotalouden liiketoimintamallien esittely 

• Yritysesimerkkejä kiertotalouden 

liiketoimintamalleista

• Menetelmiä kiertotalouden mukaisen 

liiketoiminnan kehittämiseen
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Liiketoimintamallit auttavat 

liiketoiminnan kehityksessä
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”The essence of a business model is in defining the manner by

which the enterprise delivers value to customers, entices customers

to pay for value, and converts those payments to profit.”

- Teece (2010)

• Liiketoimintamallit:

• Yksinkertaistavat monimutkaista liiketoimintaa, samalla 

säilyttäen kokonaisvaltaisen näkökulman. 

• Keräävät olemassa olevan ymmärryksen liiketoiminnasta, ja 

mahdollistavat siitä keskustelun



Työkalu, jonka avulla tarkastellaan 

miten yritys tekee liiketoimintaa
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Arvolupaus

Ansainta-
malli

Arvonluonti

Liiketoimintamallin pääelementit:

- Arvolupaus:

- Miten ja kenelle tarjoomamme on 

arvokas?

- Arvonluonti

- Miten tuo arvo tuotetaan ja 

toimitetaan?

- Ansaintamalli:

- Miten liikevaihto ja liikevoitto syntyy? 



Mistä asioista liiketoimintamalli 

koostuu?
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Arvolupaus Arvonluonti Anstaintamalli

Liikevaihdon lähteet

Kohdeasiakas

Resurssit ja kyvykkyydet

Organisaatio

Sijoittuminen 

arvoverkostossa

Tarjooma

Taloudellinen 

kannattavuus



Liiketoimintamalli strategisena 

työkaluna

• Liiketoimintamallilla voidaan kommunikoida muutosta lähtötilasta kohti 

tavoitetilaa.
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Source: Osterwalder et al. 2005



Lean startup ajattelu: tärkeimpien 

liiketoiminnan alueiden testaaminen

• Liiketoimintaan liittyy aina riski

• Liiketoimintamalli koostuu 

oletuksista

• Nämä oletukset tulee testata, 

aloittaen arvolupauksesta
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Source: Christensen et al. 2016

Liiketoiminnan kasvu: Elementtien painoarvo muuttuu 

liiketoiminnan kypsyessä



Kiertotalouden 

liiketoimintamallit
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Systeeminen muutos 

tapahtuu asteittain

• Tarvitaan

– Kiertotaloutta mahdollistavia innovaatioita

– Innovaatioita käyttöönottavia yrityksiä

– Kiertotalouden mukaista kuluttamista

– Kiertotalouden mukaisia 

liiketoimintamalleja

29.11.2018 12



Kiertotalouden liiketoimintamallien 

tavoitteita
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Säilyttää tuotteiden 

ja materiaalien arvo 

pidempään

Tuottaa asiakasarvo 

vähemmällä 

materiaalinkulutuksella



Yksi tapa jaotella kiertotalouden 

liiketoimintamalleja

• Tuote-elinkaaren pidentäminen

• Tuote palveluna

• Jakamisalustat

• Resurssitehokkuus ja kierrätys

• Uusiutuvuus
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Valmistus

Logistiikka

Markkinointi & 
Myynti

Tuotteen käyttö
Tuote-

elinkaaren loppu

Käänteis-
logistiikka

Hankinta

Liiketoimintamallityyppien potentiaali yrityksen arvoketjussa

• Tuote palveluna
• Koko arvoketju

• Jakamisalustat
• Markkinointi & myynti, tuotteen 

käyttö

• Tuote elinkaaren pidentäminen
• Tuotteen käyttö, elinkaaren loppu

• Resurssitehokkuus ja kierrätys
• Elinkaaren loppu, 

käänteislogistiikka

• Uusiutuvuus
• Hankinta, valmistus, logistiikka



Tuote-elinkaaren pidentäminen

• Korjaus ja huolto

• Päivitettävyys

• Uudelleenmyynti

• Uudelleenvalmistus
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Tuote-elinkaaren pidentämisen 

arvolupaus

• Kestävämmät tuotteet

• Tuotteita voi päivittää, korjata ja huoltaa ostamatta uutta

• Laadukkaat tuotteet, jotka voi tarvittaessa myydä 

edelleen
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Tuote-elinkaaren pidentämisen arvon 

luominen

• Tuotesuunnittelu elinkaaren pidentäminen huomioon ottaen

– Huollettavuus ja korjattavuus

– Kestävyys

– Päivitettävyys

– Modulaarisuus

• Huoltopalvelut

• Uudelleenvalmistus

• Tuotteiden jälkimarkkinat
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Tuote-elinkaaren pidentämisen 

ansaintamallit

• Keskittyminen laatuun -> 

korkeampi hinta, vähemmän 

myytyjä tuotteita

• Liikevaihto palveluista

• Tuotteiden 

uudelleenvalmistus, 

olettaen pienemmät 

valmistuskustannukset
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Tuote palveluna

• Tuotteen vuokraaminen tai liisaaminen

• Suorituskyky palveluna
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Tuote palveluna: arvolupaus

• Asiakkaat haluavat toiminnallisuutta tuotteen sijaan.

– Myydään siis toiminnallisuutta

• Omistajuus säilyy toimittajalla, ja usein myös vastuu 

toimivuudesta

– Vaivattomampaa asiakkaalle

• Tuotetta tarvitaan harvoin

– Edullisempaa vuokrata kuin ostaa
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Tuote palveluna: arvonluonti

• Hyvä ymmärrys tuotteen 

käytöstä

• Palvelun järjestäminen 

helposti hankittavaksi

• Rahoitusjärjestelyn tarve

– Kustannukset tuotteesta 

heti, tulot pitkällä aikavälillä

• Hallinta, huolto, asennus, 

jopa käyttöpalvelut
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Tuote palveluna: ansaintamallit

• Hinnoittelu käytön mukaan

– Aikaperustainen, toiminnallisuusperustainen

• Tai hyödyn mukaan

– Sidotaan hinta esimerkiksi toteutuneisiin 

säästöihin

– Eritasoiset asiakkuudet

• Omistajuuden säilymisen hyödyntäminen

– Tehokkaasti hoidettu huolto

– Elinkaaren loppupäässä olevien tuotteiden 

hyödyntäminen

• Jälleenmyynti, varaosina hyödyntäminen, 

uudelleenvalmistus
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Jakamisalustat

• Ylikapasiteetin ja resurssien jakaminen
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Jakamisalustat: arvolupaus

• Ylimääräisen 

kapasiteetin/resurssin 

haltijalle tuloa 

• Halvemmat kustannukset

• Nopeus, helppous

• Laajemmat vaihtoehdot

• Sosiaalisuus
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Jakamisalustat: arvonluonti

• Tuotteiden välitys 

jakamisalustan osapuolille

• Digitaalisten palveluiden 

tuottaminen ja ylläpito

• Luottamusta parantavat 

lisäpalvelut, kuten arviointi, 

takuu, vakuutukset

• Verkostoefektit
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Jakamisalustat: ansaintamalli

• Komissiot alustan 

transaktioista

• Alustan käyttömaksut

• Lisäpalvelut

• Alustatoimija ei usein 

omista tuotetta
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Resurssitehokkuus ja kierrätys: 

arvolupaus

• Ympäristöystävällinen materiaali

– Brändiarvo

• Kustannusten lasku

– Halvemmat materiaalit

– Tehokkaammat prosessit

• Sivuvirtojen hyödyntäminen

– Jätemaksujen lasku

– Liikevaihto
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Resurssitehokkuus ja kierrätys: 

arvonluonti

• Jätteen ja sivuvirtojen prosessointi 

materiaaliksi

• Tuotantoa tehostavat teknologiat

• Tuotannollisesti 

ympäristöystävällisemmät 

vaihtoehtotuotteet

• Jätteen ja sivuvirtojen prosessointi 

tuotteiksi

• Kierrätysmateriaalien ja tuotteiden 

tuotteistaminen
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Resurssitehokkuus ja kierrätys: 

ansaintamalli

• Kierrätysmateriaalien ja 

tuotteiden myynti

• Jätteen/sivuvirtojen 

vastaanottomaksut

• Sisäisten 

materiaalivirtojen 

parempi hyödyntäminen
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Uusiutuvuus: arvolupaus

• Fossiilisten polttoaineiden 

käytön vähentäminen

• Muovijätteen vähentäminen

• Biopohjaisten tuotteiden 

brändiarvo

• Ravinnekierron 

hyödyntäminen
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Uusiutuvuus: arvonluonti

• Kemian prosessit

• Biohajoavien materiaalien 

valmistus

• Uusiutuva energia & 

fossiilisten polttoaineiden 

korvaaminen

• Muovin korvaaminen

• Biotalouden toimitusketjut
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Uusiutuvuus: ansaintamalli

• Kierrätysmateriaali/biopohjaisten 

tuotteiden myynti

• Raaka-ainekustannusten lasku, 

tai vastaanottomaksut

• Ravinnekiertoa edistävien 

palvelujen tarjoaminen

• Teknologian lisensointi

• Prosessiteknologian ja 

laitosratkaisujen myynti
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Kiertotalouden liiketoimintamallien 

arkkityypit
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Tuote-elinkaaren 

pidentäminen

Tuote palveluna

Resurssitehokkuus ja 

kierrätys

Jakamisalustat

Uusiutuvuus

Kestävämmät ja helpommin 

korjattavat tuotteet.

Tuotekohtaista liikevaihtoa 

korvataan palveluliiketoiminnalla

Asiakas maksaa käytöstä tai 

suorituksista.

Omistajuus ja tuotteen hallinta 

säilyvät palveluntarjoajalla

Suunnittelussa suositaan 

uusiutuvia, kierrätettäviä ja 

biohajoavia materiaaleja sekä 

ekosuunnittelun periaatteita. 

Suositaan uusiutuvia 

energianlähteitä

Ylimääräisiä resursseja 

yhdistetään niitä tarvitseville 

digitaalisten kauppapaikkojen 

avulla.

Tuotannon ja toiminnan 

prosesseissa vähennetään 

resurssien kulutusta

Syntyvä hukkamateriaali 

hyödynnetään itse tai toimitetaan 

eteenpäin hyödynnettäväksi



Yritysesimerkkejä 

kiertotalouden 

liiketoimintamalleista



Tuote-elinkaaren pidentäminen: Swappie

Käytettyjen älypuhelimien korjaus ja myynti
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Arvolupaus: 
• Ostajalle: halvempi hinta, takuu tuotteelle, ja 

läpinäkyvä toiminta

• Myyjälle: Mahdollisuus tienata vanhalla puhelimella

Arvonluonti: 
• Optimoitu teknologinen analyysi

• Erikoistuminen iPhoneihin

• Puhelimien hankinta yrityksiltä ja asiakkailta

• Käyttökelvottomien puhelimien toimitus kierrätykseen

Ansaintamalli: 
• Liikevaihto puhelimien myynnistä

• Korvaus käytettyjen puhelimien toimittajille

• Kannattavuus iPhoneihin keskittymisen ansiota



Tuote palveluna: Tamturbo

Paineilma palveluna teollisuudelle
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Arvolupaus: 
• Asiakkaan ei tarvitse investoida laitteen hankintaan, 

eikä huolehtia huollosta ja ylläpidosta

• Halvempi perinteiseen teknologiaan verrattuna

Arvonluonti: 
• Tehokkaampi kompressoriteknologia, joka myös 

huoltovapaampi

• Huolto- ja ylläpitopalvelut

• Omistajuus säilyy Tamturbolla

Ansaintamalli: 
• Laskutus virtausmittarin osoittaman paineilman 

määrän perusteella

• Paineilmateknologian ansiosta huoltokulut pieniä



Jakamisalustat: Maapörssi

Ylijäämämaa-aineksen kierrätyspalvelu
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Arvolupaus: 
• Rakentaja säästää maa-aines ja 

kuljetuskustannuksissa.

• Mahdollisuus ansaita tulorahoitusta vastaanottamalla 

tai tarjoamalla maa-aineksia

Arvonluonti: 
• Palvelu jossa voi ilmoittaa vastaanottavansa tai 

tarjoamansa ylijäämämaa-ainesta

• Kuljetussovellus, jolla voi luoda digitaalisia 

siirtoasiakirjoja

• Lipukekauppa maksullisille vastaanottopaikoille

Ansaintamalli: 
• Veloitus ammattiprofiilien rekisteröinnistä

• Komissio lipukekaupasta



Resurssitehokkuus ja kierrätys: 

TouchPoint
Tekstiili- ja muovijätteestä työvaatteita
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Arvolupaus: 
• Ekologiset työvaatteet erottuvat edukseen markkinoilla

• Tukevat asiakkaan brändin rakentamista

Arvonluonti: 
• Kokonaispalvelu, joka kattaa suunnittelun, 

materiaalien valinnan, vaatteiden toteutuksen, 

poistotekstiileistä huolehtimisen ja apua 

kestävyydestä viestimiseen

Ansaintamalli: 
• Kokonaispalvelun myynti

• Työvaatteiden myynti

• Asiakkaan ylijäämätekstiilien hyödyntäminen vähentää 

TouchPointin raaka-ainekustannuksia



Uusiutuvuus: Jarmat

Biohajoava voiteluaine metsäteollisuuden sivuvirroista
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Arvolupaus: 
• Biohajoavuus vähentää ympäristöhaittoja

• Liukkaampaa kuin öljypohjaiset tuotteet, jonka ansiosta 

kuljettimia voidaan pyörittää vähemmällä sähköllä

Arvonluonti: 
• Voiteluaineiden valmistus biodieselin valmistuksen 

sivuvirtana syntyvästä glyserolista

• Kyky räätälöidä tuotetta asiakkaan tarpeen mukaisesti

• Kansainväliset hankintakanavat glyserolille.

Ansaintamalli: 
• Tuotteen myynti suoraan teollisuuslaitoksille ja 

metsäkonevalmistajille

• Tuotteen myynti jälleenmyyjien kautta



Käytännössä usein kuitenkin eri 

arkkityyppien yhdistelmä
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Valmistus

Logistiikka

Markkinointi & 
Myynti

Tuotteen käyttö
Tuote-

elinkaaren loppu

Käänteis-
logistiikka

Hankinta

• Tuote palveluna
• Koko arvoketju

• Jakamisalustat
• Markkinointi & myynti, tuotteen 

käyttö

• Tuote elinkaaren pidentäminen
• Tuotteen käyttö, elinkaaren loppu

• Resurssitehokkuus ja kierrätys
• Elinkaaren loppu, 

käänteislogistiikka

• Uusiutuvuus
• Hankinta, valmistus, logistiikka



Esimerkki: Martelan elinkaariajattelu
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• Yhteiskehittäminen 

loppukäyttäjien kanssa.

• Nykyisten huonekalujen 

kartoitus ja uudelleenkäytön 

suunnittelu

Määrittely

Suunnittelu

Toimitus

Ylläpito

• Huonekalujen toimitus

• Vanhojen huonekalujen 

kierrätys

• Toimitilojen 

käyttäjätyytyväisyyden 

seuraaminen 

• Jatkuva kehittäminen

• Organisaation ja toimitilan 

käyttäjien tarvekartoitus

Palvelumalli

Resurssitehokkuus ja 

kierrätys

Tuote-elinkaaren 

pidentäminen



Esimerkki: UPM Raflatac & UPM Profi
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UPM ProFi

UPM RaflatacEtiketti-

asiakas

RafCycle

ProFi-

asiakas

Etiketti esim. 

viinipulloon

Etiketistä 

jäljelle jäävä 

muovi

Muovista prosessoitu 

komposiittiterassi

Tuotannossa 

syntyvä muovijäte



Työkaluja 

liiketoimintamallien 

kehittämiseen



Liiketoimintamallin kartoitus
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Arvolupaus Arvonluonti Ansaintamalli

Liikevaihdon lähteet

Kohdeasiakas

Resurssit ja kyvykkyydet

Organisaatio

Sijoittuminen 

arvoverkostossa

Tarjooma

Taloudellinen 

kannattavuus



Value proposition canvas
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Lean Canvas
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Business Model Canvas
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Source: Strategyzer



Kiertotalouskyvykkyyksien kartoitus

• Suunnittele ratkaisuja asiakaslähtöisesti

• Suunnittele tuotteet kiertotalouden mukaisiksi

• Hanki kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja

• Tuota, uudelleenvalmista ja kierrätä tuotteita

• Myy tuloksia ja elinkaaripalveluita

• Mahdollista tuotteiden palauttaminen elinkaaren lopussa

• Hyödynnä teknologioita ja dataa tulosten saavuttamiseen

• Hyödynnä partnereita, toimi liiketoimintaekosysteemeissä

• Tuo kestävyys osaksi strategiaa
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Sitran Circular Economy Playbook: https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-

liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/

https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/
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Lähde: IDEO Circular Design Guide: https://www.circulardesignguide.com/

https://www.circulardesignguide.com/
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Lähde: Nussholz 2018: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618317621

(maksumuurin takana)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618317621


Hyviä työkalusettejä:

• IDEO Circular Economy Design Guide:

– ymmärrä, määrittele, toteuta, julkaise

– https://www.circulardesignguide.com/

• Sitra Circular Economy Playbook

– Visioi, Tunnista mahdollisuudet, Arvioi kyvykkyyksien tarve,  

Arvioi teknologian tarve, Suunnittele tiekartta

– https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-

valmistavassa-teollisuudessa/
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https://www.circulardesignguide.com/
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/


Kiitos!

Ota yhteyttä:

Valtteri Ranta

valtteri.ranta@tut.fi (tammikuusta 2019: valtteri.ranta@tuni.fi)

+358 50 447 8365
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