
Miksi kiertotalouden tulee olla jokaisen 
yrityksen agendalla?

Riku Sinervo

Kiertotalous, Sitra



5 tärkeää

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. 
Edelleen suoraan eduskunnan alainen.

2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, 
herättelijä, visionääri, kehittäjä, kokeilija, 
rahoittaja, yhteistyökumppani, kouluttaja ja 
verkottaja.

3. Tehtävänä huomisen menestyvä Suomi, 
visiona hyvinvoinnin seuraava erä 
– reilu ja kestävä tulevaisuus. 

4. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja 
sijoitusten tuotoilla.

5. Visiota toteuttamassa kolme teemaa ja 
satoja hankkeita.

+ se tärkein

Tulevaisuustyö on yhteistyötä.



Kiertotalous on tulevaisuuden 

talousmalli, jossa luonnonvaroja 

kulutetaan maapallon 

kantokyvyn rajoissa. 





Miksi yritykset siirtyvät 

kiertotalouteen?



Uutta liiketoimintaa

Parempi kilpailukyky

Pienemmät

operatiiviset kustannukset

Houkuttelevuus rahoittajille

Suhteiden vahvistaminen:

•Asiakkaat, kumppanit, 

työntekijät

Kiertotalouden 

periaatteet

Tuotteet palveluna

Kierrätettävät & uusiutuvat 

materiaalit + energia

Korkeat käyttöasteet

Pitkät tuote-elinkaaret

Materiaalien uudelleenkäyttö 

+ energia- ja materiaali-

tehokkuus 

Riskejä 

Mahdollisuuksia

Hyödykkeiden 

korkeat hinnat

Markkinariskit: 

Ympäristövaikutukset, 

ilmastonmuutos, regulaatio

Muokattu lähteestä: wbcsd 2017 



biljoonaa 

dollaria

Arvioita kiertotalouden liiketoimintapotentiaalista

+4,5
Globaali talouden lisätuotos 
vuoteen 2030 mennessä
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+25 biljoonaa 

dollaria

Globaali talouden lisätuotos 
vuoteen 2050 mennessä

1

biljoonaa 

euroa1,8
Nettohyöty Euroopalle 
vuoteen 2030 mennessä

3

600 miljardia

euroa

Säästöt EU-maissa toimiville 
yrityksille

4

2-3 miljardia

euroa

Vuosittainen 
liiketoimintapotentiaali 
Suomessa kuudella 
sektorilla vuoteen 2040 
mennessä

2
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Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. 
korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee. 

Tuote palveluna

Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden 
kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esim. liisaus- tai vuokrasopimuksesta.

Jakamisalustat

Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren 
pidentämistä mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 

Uusiutuvuus

Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä 
ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla tai vähähiilisillä vaihtoehdoilla. 

Resurssitehokkuus & kierrätys

Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä 
tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.



Circular Economy business models 

in the manufacturing industries

Circular Economy Playbook for Finnish SMEs

www.kasvuakiertotaloudesta.fi
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Circular economy is about turning inefficiencies in linear 

value chains into business value

Source: Accenture, Appendix 2 for more details

5. UNEXPLOITED CUSTOMER ENGAGEMENTS

Sales organisation focus on selling functionality of product rather than the customer problem 

– for example, missing opportunities to engage customers throughout the product life-cycle to offer additional services and add-on sales

1. UNSUSTAINABLE 
MATERIALS

Material and energy that cannot be 
continually regenerated 

– for example, direct and indirect 
material is not renewable or bio-based

2. UNDERUTILISED 
CAPACITIES

Underutilised or unused products and 
assets 

– for example, products are not 
operating full hours or full 
functionality is not useful

3. PREMATURE PRODUCT 
LIVES

Products are not used to 
fullest possible working life 

– for example due to new models and 
features or lack of repair and 

maintenance

4. WASTED END-OF-LIFE 
VALUE

Valuable components, materials and 
energy is not recovered at disposal 

– for example, not recycled or 
recovered at end of life

Inefficiencies of linear value chains
Sourcing Manufacturing Logistics Marketing & sales End of life disposalProduct useProduct design
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Three drivers underpin the shift towards circular

Circular

Technology
Enables new 

solutions

Customer-centricity
Delivers customer outcomes

Sustainability
Improvesresource

utilisation

Right 
purpose

Right 
efficiency

Right
delivery

Source: Accenture, Appendix 2 for more details
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From selling products… 

Better customer values can be delivered through 

offering outcomes instead of selling products

Source: 1: Company website

Profit is generated by selling as many products as 
possible, fuelling inefficiencies along the value chain

Profit is generated by delivering solutions that fit 
specific customer needs, minimising inefficiencies 
and increasing consumer experience

Example: From Rolls Royce selling engines… … to Rolls Royce selling “Power by the hour” to 
customers for a fixed charge per hour of operation, per 
ship. Rolls Royce offers planned maintenance and 
monitoring services for the equipment aboard from on-
shore with the help of sensors1

… to offering outcomes
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Development of resource demand1

Our overuse of natural resources drives regulators, 

investors and companies towards sustainability

Sources: 1: Accenture, Appendix 2 for more details, 2: CNN, 3: CDP 

New consumption 
pattern needed 

Gap in supply is driving changing 
market conditions

Regulatory pressure is increasing

Investments are shifting towards 
responsible businesses

Businesses raise supplier requirements
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Technologies are developing at a rapid pace and enable 

companies to deliver on circular economy solutions

Sources: 1: Accenture, Appendix 2 for more details, 2: IEEE Engineering360; 3: Bank of America, Merrill Lynch; 4: International Data Corporation (IDC) 

Maturing Scale-upImprovingEmerging

Bio-Energy

Nano-technology

Digital Twin

Artificial intelligence

Energy harvesting

Blockchain

Robotics

Conversational Systems

Bio-based material

New materials

Machine Learning

Big Data

Augmented Reality/ Virtual 
Reality

Machine Vision

Internet of Things & Industrial 
Internet

Radio-frequency 
identification (RFID)

3D Printing

UV/ IR/ NIR/ NMR 
Spectroscopy

T
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Constantly advancing digital infrastructure (e.g. Edge / Fog Computing, Cloud, Scalable API…)

BiologicalPhysicalLegend: Type of technology Digital

• Global spend on 3D printing 
(infrastructure and service) is 
estimated to grow about 20% 
annually until 2021 from $12bn in 
2018 to 20bn4

• 3D printing e.g. decreases costs 
for rare spare parts, enabling 
repair of products

• By 2020, cost of IoT sensors will have 
decreased by 70% from 20043 

• Sensors enable circular economy by 
e.g. recording real-time data from 
operations for predictive maintenance

• Price for robot arms dropped 
from 2014 to 2017 about 25% 
and will further decrease by 22% 
until 20252

• Robot arms enable automation of 
routine processes such as sorting

Level of technology development1

Secondary data



Kiertotalouden kiinnostavimmat

Yrityslista, jonka inspiroimana talouden peli muuttuu.





Miksi tässä kannattaa olla mukana?

VAIKTUUS EBITDA:AN

Toiminnan tehokkuus & hukan minimointi.

Riskein hallinta. Jätteet ja sivuvirrat raaka-aineina. Tuottavuus.

VAIKUTUS LIIKEVAIHTOON

Uutta tarjontaa, liiketoimintaa, markkinoita ja kumppanuuksia.

Asiakaskeskeisyys. Erottautuminen.

VAIKUTUS BRÄNDIARVOON

Sijoittajat ja rahoittajat. Työntekijät. Kumppanit. Asiakkaat



Lopuksi… mitä kannattaa huomioida?

PÄIVITÄ STRATEGIASI UUSIN MAHDOLLISUUKSIIN
Suuria markkinoita avautuu jatkuvasti mahdollistamaan kiertotalouteen siirtymistä.

Ymmärrä uudet prosessit ja liiketoimintamallit. Muodosta oikeat kumppanuudet.

VALMISTAUDU UUTEEN POLIITTISEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
Teollisuus-, kiertotalous- ja ilmastopolitiikka lähenevät ja tulevat vaikuttamaan isosti.

Ymmärrä vaikutukset arvoverkostossasi. Ammenna oppeja energiasektorista.

OTA KIERTOTALOUS JA LIIKETOIMINTAMALLIT TOSISSAAN
Johtavat yritykset ovat jo kiertotaloudessa; jokaisen yrityksen tulee olla 2025 mennessä.

Tiedä jalanjälkesi. Varmenna toimitusketjusi. Ymmärrä, mitä asiakkaasi odottavat.




