Kiertotalouden
toimijoiden profiilit

Kiertotalouden toimijoiden profiilit
Kiertotalouden toimijoiden profiilit
on tarkoitettu kiertotalouden
yhteistyökumppaneiden
tunnistamiseen sekä yhteistyön
valmisteluun.
Profiilit ovat osa KIEPPI
kumppanuusmallia, joka ohjaa ja
tukee kiertotalouden toimijoita
yhteistyön onnistumiseksi.
Profiileja voi käyttää
kumppanuuden eri vaiheissa – saat
siis parhaan hyödyn molempia
materiaaleja rinnakkain käyttäen.

Profiileja voi käyttää kuka tahansa kiertotalouden yhteistyöstä
kiinnostunut, joka haluaa ymmärtää paremmin yhteistyön
osapuolia sekä omia valmiuksiaan toimia kumppanina.
 Osalle kiertotalouden toimijoista on luotu valmiiksi profiilit, jotka
kuvaavat millaisia ne tyypillisesti ovat. Näihin toimijoihin
kuuluvat kaupunki, kaupungin kehitys- ja elinkeinoyhtiö,
suuryritys, PK-yritys, startup sekä tutkimusorganisaatio.
 Lisäksi käytössä on tyhjä profiilipohja sekä esimerkkisisällöt,
joiden avulla kuka tahansa voi täyttää itseään parhaiten
kuvaavan, personoidun profiilin.
Profiileja voi laajentaa myös muihin organisaatioihin sekä kasvattaa
niiden esimerkkisisältöjen kattavuutta. Profiilien toivotaankin
elävän ja jatkuvasti parantuvan kiertotalouden eri
yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittyessä!

Mihin profiileja käytetään?
Kiertotalouden yhteistyötä valmisteltaessa ja toteutettaessa:
1. Valmiita pohjia käytetään, kun halutaan ymmärtää erilaisia kiertotalouden toimijoita paremmin ja
tutustua näihin mahdollisina yhteistyökumppaneina. Tästä on hyötyä erityisesti kun arvioidaan, mikä
tai mitkä toimijat olisivat sopivia kiertotalouden yhteistyöhön.
2.
3.

Tyhjää pohjaa käytetään, kun halutaan määrittää ja kuvata itselle sopiva rooli kiertotalouden
yhteistyössä. Tästä on hyötyä omien ominaisuuksien ja valmiuksien viestimiseksi sekä
kumppaneiden roolin hahmottamiseksi.
Tyhjää pohjaa käytetään, kun halutaan määritellä minkälaista tai minkälaisia kumppaneita
yhteistyöhön tavoitellaan. Tästä on hyötyä edellä määritellyn oman roolin ja ominaisuuksien
vahvistamiseksi sekä myös epätyypillisten ja itselle tuntemattomien kumppaneiden potentiaalin
tunnistamiseksi.

Käytännön yhteistyön lisäksi tyhjää profiilipohjaa voidaan käyttää omien yhteistyövalmiuksien
kehittämisessä: esimerkiksi luomalla itselle tulevaisuuteen sijoittuvan ideaaliprofiilin ja vertaamalla sitä
nykytilaa kuvaavaan profiiliin voidaan tunnistaa omien tavoitteiden ja nykytilan erottavia kehityskohteita.

Mitä tietoa profiilit tarjoavat?
Profiili kuvaa kiertotalouden toimijaa kolmesta näkökulmasta: roolit, ominaisuudet sekä tavoiteltava hyöty.
1. ROOLIT
Missä roolissa toimija voi osallistua kiertotaloutta
edistävään yhteistyöhön?
Mitä se voi tarjota yhteistyökumppaneilleen?

2. OMINAISUUDET
Minkälainen toimija on
yhteistyökumppanina?

?

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
Minkä hyötyjen saaminen
motivoi toimijaa tekemään
yhteistyötä?

?

Esimerkkisisällöt ja tyhjä
profiilipohja

OSA 1: ROOLIT
Osa 1 kuvaa rooleja, joissa kiertotalouden yhteistyössä voi toimia. Yhdellä toimijalla voi olla useita erilaisia rooleja. Roolit auttavat
ymmärtämään erilaisia toimijoita sekä tunnistamaan toisiaan täydentäviä kiertotalouden yhteistyökumppaneita.
Neuvottelija ja orkestroija
viestii ja tulkkaa toimijoiden
tarpeita toisilleen sekä etsii
yhteisiä näkökulmia näiden
välille

Konkretisoija ja toimeenpanija

Innovaatiohakuinen tilaaja ja
yhteiskehittäjä
luo kysyntää markkinoilta
puuttuville ratkaisuille, voi
toimia ensimmäisenä asiakkaana
ja kehityskumppanina

Skaalaaja

hyödyntää yhteistyön resursseja
ja kannustimia tehokkaasti ja
minimoi hukan

tarjoaa kehitysresursseja, suuren
asiakaskunnan ja -verkoston,
joiden avulla uudet ratkaisut
leviävät nopeasti ja laajasti

Julkisen ja yksityisen yhdistäjä

Pakansekoittaja

tuo julkisen toimijan, yrityksiä ja
TKI-toimijoita yhteen
järjestämällä kohtaamisia sekä
neuvomalla yhteistyössä

tekee rohkeita avauksia ja
kehittää uusia ratkaisuja ja
liiketoimintamalleja muita
korkeammalla riskillä

Laaja-alainen osaaja
Erikoistuja
tarjoaa erikoistunutta
asiantuntemusta (liike-)
toimintamalleista ja ratkaisuista

tarjoaa monipuolista
asiantuntemusta ja kokemusta
eri toimintaympäristöistä ja
(myös kansainvälisiltä)
markkinoilta

Fyysisen toimintaympäristön
tarjoaja
tarjoaa tiloja kiertotaloutta
edistävän liiketoiminnan,
kehityksen ja kokeilujen tekijöille

Kiertotalousratkaisujen tilaaja

Rahoituksen tai tuen kanavoija

määrittelee tarpeen ja
tavoitetason alihankkijoilleen
sekä tilaamilleen kiertotalouden
tuotteille ja palveluille

kanavoi hankerahoitusta,
mahdollistaa
rahoitusinstrumentteja ja tukia
kumppaneilleen

Tiedon levittäjä

Uuden kehittämisen osaaja

Verkottaja

tarjoaa oppeja ja tietoa alan
kokeiluista ja kehityksestä
laajassa verkostossaan

tarjoaa tukea uusien ratkaisujen,
(liike-)toiminnan ja
yhteistyömuotojen kehitykseen

tarjoaa kontakteja ja yhdistää
toimijoita verkostoistaan
Suomesta ja maailmalta

Osallistaja

Resurssien tarjoaja ja välittäjä

Kiertotaloutta edistävän
palvelun tai tuotteen tarjoaja

tarjoaa väylän tuoda asukkaat ja
asukasnäkökulma mukaan
kehitykseen

tarjoaa hallinnoimaansa dataa
tai sivuvirtoja muiden
hyödynnettäväksi

tarjoaa omien palveluidensa ja
tuotteidensa käyttäjille
kiertotaloutta edistäviä
ratkaisuja

Paikallistuntija

Yleistäjä ja teoretisoija

Edelläkävijä

tarjoaa asiantuntemusta
alueellisesta (liike-)toiminnasta,
toimintaympäristöstä ja
toimijoista

tarjoaa käytännön työhön
teoreettisen näkökulman ja vie
oppeja käytännön toiminnasta
osaksi tutkimusta ja kehitystä

tarjoaa ja soveltaa matalalla
kynnyksellä oman alansa
tuoreinta tietoa, ratkaisuja ja
teknologioita

OSA 2: OMINAISUUDET
Osa 2 kuvaa kiertotalouden yhteistyön toimimiselle tärkeitä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan varautua tyypillisiin
ongelmatilanteisiin ja vahvistaa onnistumisen edellytyksiä. Ominaisuudet auttavat ymmärtämään ja huomioimaan erilaisten
toimijoiden ominaisuuksia ja niiden eroavaisuutta suhteessa omiinsa.
Oheisia ominaisuuksia kuvataan asteikoilla 1 (erittäin matala) – 5 (erittäin korkea):
Ennakoitavuus kuvaa toiminnan vakiintuneisuutta ja valintojen pysyvyyttä. Korkea
ennakoitavuus kertoo kumppaneille, että toiminta ei ole altista suurille tai nopeasti
tapahtuville muutoksille.

Aikajänne kuvaa toimijalle ja
sen kehittämiselle relevanttia
aikaväliä asteikolla lyhyt (1-2
vuotta) - keskipitkä (3-4 vuotta)
- pitkä (> 5 vuotta).
Pitkä aikajänne kertoo
kumppaneille, että toimija
pyrkii ensisijaisesti pitkän
aikavälin tavoitteisiin ja
tuloksiin ja että vastaavasti sen
tekemät toimenpiteet etenevät
hitaammin kuin lyhyen
aikavälin toiminnassa.

Pitkä

Keskipitkä

Lyhyt

AIKAJÄNNE

Ketteryys kuvaa kykyä mukauttaa käynnissä olevaa toimintaansa tarvittaessa
nopeastikin. Korkea ketteryys kertoo kumppaneille, että toimija on valmis
reagoimaan ja sopeutuu helposti toimintaympäristön muutoksiin sekä vie
käytäntöön kokeiluista saamiaan oppeja.
Riskinottovalmius kuvaa kykyä ja halua ottaa tietoisia riskejä sekä sietää
epäonnistumisia. Korkea riskinottovalmius kertoo kumppaneille, että toimija ei
karta kaikkia riskejä, vaan aktiivisesti valitsee kartoittaa ja ottaa uusien
kiertotalouden kehittämiseen liittyviä riskejä.
Byrokraattisuus kuvaa yhteistyösuhteiden ja niihin liittyvien päätösten sääntelyä ja
muodollisuutta. Korkea byrokraattisuus kertoo kumppaneille, että yhteistyössä
tarvittavien päätösten tekemiseen ja muuttamiseen tarvitaan paljon aikaa ja työtä.
Läpinäkyvyys kuvaa toiminnan ja päätöksenteon avoimuutta sekä oma-aloitteista
viestintää. Korkea läpinäkyvyys kertoo kumppaneille, että toimijan valintojen ja
toiminnan seuraaminen ja niihin osallistuminen on selkeää ja että kontaktien
luominen muihin projekteihin ja ihmisiin on helppoa.

OSA 3: TAVOITELTAVA HYÖTY
Osa 3 kuvaa sellaista hyötyä ja lisäarvoa, joiden saaminen tekee yhteistyöstä toimijalle yksin toimimista kiinnostavampaa.
Hyödyt auttavat ymmärtämään motiiveja sitoutua yhteistyöhön ja suunnittelemaan kumppanuudesta mahdollisimman kiinnostavan.
Tavoiteltavat hyödyt jaetaan profiileissa kahteen ryhmään: ensisijaisiin ja täydentäviin. Yksikin ensisijainen hyöty riittää toimijalle syyksi
yhteistyöhön; täydentävät hyödyt taas lisäävät kumppanuuden kiinnostavuutta, mutta eivät riitä ainoaksi perusteeksi sitoutua.

Lisärahoitus

Toimialaan tai
relevanttiin teknologiaan
liittyvän uuden tiedon tai
parhaiden käytäntöjen
levittäminen

Omaa toimintaa
hyödyttävä tila, kokeilutai kehitysympäristö

Omalle toiminnalle
tärkeän maantieteellisen
alueen kehittäminen

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

Omien arvojen
mukaisten tavoitteiden
(esim. kestävyys,
kiertotalous, ilmasto,
työllisyys) konkreettinen
edistäminen

Mahdollisuus hyödyntää
oman toiminnan
kannalta kiinnostavaa
dataa

Mahdollisuus hyödyntää
omassa tuotannossa
tarvittavaa raaka-ainetta

Oman tunnettuuden ja
mielikuvan parantaminen

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Tuki ulkoisiin
vaatimuksiin ja
määräyksiin
vastaamiseksi

Oman tuotteen tai
palvelun sidosryhmien
osallistaminen sen
kehittämiseen

Oman toiminnan
kannalta keskeisten
yhteistyön
toimintatapojen ja mallien kehittäminen

Oman toiminnan
kehityskohteiden
tunnistaminen ja
ratkaisujen kehittäminen

PROFIILIPOHJA
1. ROOLIT
Missä roolissa toimija voi osallistua kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön? Mitä se voi tarjota yhteistyökumppaneilleen?

2. OMINAISUUDET
Minkälainen toimija on yhteistyökumppanina?

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
Minkä hyötyjen saaminen motivoi toimijaa tekemään yhteistyötä?
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS
Erittäin matala

Pitkä

KETTERYYS
Erittäin matala

Keskipitkä

Erittäin korkea

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

Erittäin korkea

TÄYDENTÄVÄT

Valmiit profiilit tyypillisille
kiertotalouden toimijoille

KAUPUNKI
1. ROOLIT
Innovaatiohakuinen tilaaja ja
yhteiskehittäjä

Neuvottelija ja orkestroija

luo kysyntää markkinoilta
puuttuville ratkaisuille, voi toimia
ensimmäisenä asiakkaana ja
kehityskumppanina

viestii ja tulkkaa toimijoiden
tarpeita toisilleen sekä etsii yhteisiä
näkökulmia näiden välille

Kiertotaloutta edistävän palvelun
tai tuotteen tarjoaja

Fyysisen toimintaympäristön
tarjoaja

Kiertotalousratkaisujen tilaaja

Rahoituksen tai tuen kanavoija

tarjoaa tiloja kiertotaloutta
edistävän liiketoiminnan,
kehityksen ja kokeilujen tekijöille

määrittelee tarpeen ja tavoitetason
alihankkijoilleen sekä tilaamilleen
kiertotalouden tuotteille ja
palveluille

kanavoi hankerahoitusta,
mahdollistaa
rahoitusinstrumentteja ja tukia
kumppaneilleen

Osallistaja

Resurssien tarjoaja ja välittäjä

tarjoaa väylän tuoda asukkaat ja
asukasnäkökulma mukaan
kehitykseen

tarjoaa hallinnoimaansa dataa tai
sivuvirtoja muiden
hyödynnettäväksi

Skaalaaja
tarjoaa kehitysresursseja, suuren
asiakaskunnan ja -verkoston, joiden
avulla uudet ratkaisut leviävät
nopeasti ja laajasti

tarjoaa omien palveluidensa ja
tuotteidensa käyttäjille
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja

2. OMINAISUUDET

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

KETTERYYS
Erittäin matala

Keskipitkä

Erittäin korkea

Omalle toiminnalle tärkeän
maantieteellisen alueen
kehittäminen

Oman toiminnan kannalta
keskeisten yhteistyön
toimintatapojen ja -mallien
kehittäminen

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

Omien arvojen mukaisten
tavoitteiden (esim.
kestävyys, kiertotalous,
ilmasto, työllisyys)
konkreettinen edistäminen

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Oman tuotteen tai
palvelun sidosryhmien
osallistaminen sen
kehittämiseen

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

Erittäin korkea

TÄYDENTÄVÄT

Toimialaan tai relevanttiin
teknologiaan liittyvän uuden
tiedon tai parhaiden
käytäntöjen levittäminen

Oman tunnettuuden ja
mielikuvan parantaminen

KEHITYSYHTIÖ
Kehitysyhtiöllä tarkoitetaan kaupungin omistamaa ja tietyn maantieteellisen alueen systemaattiseksi kehittämiseksi
toimivaa yhtiötä, joka toteuttaa kaupungin alueellista strategiaa ja suunnitelmia käytännössä.

1. ROOLIT

Neuvottelija ja orkestroija

Fyysisen toimintaympäristön tarjoaja

Kiertotalousratkaisujen tilaaja

viestii ja tulkkaa toimijoiden tarpeita
toisilleen sekä etsii yhteisiä näkökulmia
näiden välille

tarjoaa tiloja kiertotaloutta edistävän
liiketoiminnan, kehityksen ja kokeilujen
tekijöille

määrittelee tarpeen ja tavoitetason
alihankkijoilleen sekä tilaamilleen
kiertotalouden tuotteille ja palveluille

Julkisen ja yksityisen yhdistäjä

Paikallistuntija

Uuden kehittämisen osaaja

tuo julkisen toimijan, yrityksiä ja TKItoimijoita yhteen järjestämällä
kohtaamisia sekä neuvomalla yhteistyössä

tarjoaa asiantuntemusta alueellisesta
(liike-)toiminnasta, toimintaympäristöstä
ja toimijoista

tarjoaa tukea uusien ratkaisujen, (liike)toiminnan ja yhteistyömuotojen
kehitykseen

2. OMINAISUUDET

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

KETTERYYS
Erittäin matala

Keskipitkä

Erittäin korkea

Omalle toiminnalle tärkeän
maantieteellisen alueen
kehittäminen

Oman toiminnan kannalta
keskeisten yhteistyön
toimintatapojen ja -mallien
kehittäminen

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

Toimialaan tai relevanttiin
teknologiaan liittyvän
uuden tiedon tai parhaiden
käytäntöjen levittäminen

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Oman tuotteen tai
palvelun sidosryhmien
osallistaminen sen
kehittämiseen

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

Erittäin korkea

TÄYDENTÄVÄT
Oman tunnettuuden ja
mielikuvan parantaminen

ELINKEINOYHTIÖ
Elinkeinoyhtiöllä tarkoitetaan kaupunkien tai kaupunkiseutujen omistamaa ja niiden tavoitteita toteuttavaa yhtiötä, jonka tehtävänä on alueen
yritystoiminnan edistäminen tuottamalla julkisia yrityspalveluja, usein myös vauhdittamalla alueen matkailua ja houkuttelemalla investointeja alueelle.

1. ROOLIT

Neuvottelija ja orkestroija
viestii ja tulkkaa toimijoiden tarpeita
toisilleen sekä etsii yhteisiä näkökulmia
näiden välille

Verkottaja

Tiedon levittäjä

tarjoaa kontakteja ja yhdistää toimijoita
verkostoistaan Suomesta ja maailmalta

tarjoaa oppeja ja tietoa alan kokeiluista ja
kehityksestä laajassa verkostossaan

Julkisen ja yksityisen yhdistäjä

Paikallistuntija

Laaja-alainen osaaja

tuo julkisen toimijan, yrityksiä ja TKItoimijoita yhteen järjestämällä
kohtaamisia sekä neuvomalla yhteistyössä

tarjoaa asiantuntemusta alueellisesta
(liike-)toiminnasta, toimintaympäristöstä
ja toimijoista

tarjoaa monipuolista asiantuntemusta ja
kokemusta eri toimintaympäristöistä ja
(myös kansainvälisiltä) markkinoilta

2. OMINAISUUDET

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

KETTERYYS
Erittäin matala

Keskipitkä

Erittäin korkea

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

Omalle toiminnalle tärkeän
maantieteellisen alueen
kehittäminen

Toimialaan tai relevanttiin
teknologiaan liittyvän
uuden tiedon tai parhaiden
käytäntöjen levittäminen

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

Erittäin korkea

TÄYDENTÄVÄT
Oman tunnettuuden ja
mielikuvan parantaminen

SUURYRITYS
1. ROOLIT
Kiertotaloutta edistävän palvelun tai
tuotteen tarjoaja

Kiertotalousratkaisujen tilaaja

Resurssien tarjoaja ja välittäjä

tarjoaa omien palveluidensa ja
tuotteidensa käyttäjille kiertotaloutta
edistäviä ratkaisuja

tarjoaa hallinnoimaansa dataa tai
sivuvirtoja muiden hyödynnettäväksi

Skaalaaja

Laaja-alainen osaaja

tarjoaa kehitysresursseja, suuren
asiakaskunnan ja -verkoston, joiden avulla
uudet ratkaisut leviävät nopeasti ja laajasti

tarjoaa monipuolista asiantuntemusta ja
kokemusta eri toimintaympäristöistä ja
(myös kansainvälisiltä) markkinoilta

2. OMINAISUUDET

määrittelee tarpeen ja tavoitetason
alihankkijoilleen sekä tilaamilleen
kiertotalouden tuotteille ja palveluille

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

KETTERYYS
Erittäin matala

Keskipitkä

Erittäin korkea

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

Erittäin korkea

TÄYDENTÄVÄT

Toimialaan tai
teknologiaan liittyvän
uuden tiedon tai
parhaiden käytäntöjen
levittäminen

Oman tunnettuuden
ja mielikuvan
parantaminen

Lisärahoitus

Mahdollisuus
hyödyntää oman
toiminnan kannalta
kiinnostavaa dataa

Oman toiminnan
kannalta keskeisten
yhteistyön
toimintatapojen ja mallien kehittäminen

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Omalle toiminnalle
tärkeän
maantieteellisen
alueen kehittäminen

Tuki ulkoisiin
vaatimuksiin ja
määräyksiin
vastaamiseksi

Omien arvojen
mukaisten tavoitteiden
(esim. kestävyys,
kiertotalous, ilmasto)
konkreettinen
edistäminen

Mahdollisuus
hyödyntää omassa
tuotannossa tarvittavaa
raaka-ainetta

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja
ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

PK-YRITYS
1. ROOLIT

Kiertotaloutta edistävän palvelun tai
tuotteen tarjoaja
tarjoaa omien palveluidensa ja
tuotteidensa käyttäjille kiertotaloutta
edistäviä ratkaisuja

Paikallistuntija

Konkretisoija ja toimeenpanija

tarjoaa asiantuntemusta alueellisesta
(liike-)toiminnasta,
toimintaympäristöstä ja toimijoista

hyödyntää yhteistyön resursseja ja
kannustimia tehokkaasti ja minimoi
hukan

Erikoistuja
tarjoaa erikoistunutta asiantuntemusta
(liike-) toimintamalleista ja ratkaisuista

2. OMINAISUUDET

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

Keskipitkä

Lisärahoitus

Mahdollisuus hyödyntää
oman toiminnan kannalta
kiinnostavaa dataa

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

Oman tunnettuuden ja
mielikuvan parantaminen

Oman tuotteen tai palvelun
sidosryhmien
osallistaminen sen
kehittämiseen

Omien arvojen mukaisten
tavoitteiden (esim.
kestävyys, kiertotalous,
ilmasto) konkreettinen
edistäminen

Mahdollisuus hyödyntää
omassa tuotannossa
tarvittavaa raaka-ainetta

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Omaa toimintaa hyödyttävä
tila, kokeilu- tai
kehitysympäristö

Erittäin korkea

KETTERYYS
Erittäin matala

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Erittäin korkej

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

TÄYDENTÄVÄT

Erittäin korkea

STARTUP
1. ROOLIT

Kiertotaloutta edistävän palvelun tai
tuotteen tarjoaja
tarjoaa omien palveluidensa ja
tuotteidensa käyttäjille kiertotaloutta
edistäviä ratkaisuja

Pakansekoittaja

Edelläkävijä

Konkretisoija ja toimeenpanija

tekee rohkeita avauksia ja kehittää
uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja
muita korkeammalla riskillä

tarjoaa ja soveltaa matalalla
kynnyksellä oman alansa tuoreinta
tietoa, ratkaisuja ja teknologioita

hyödyntää yhteistyön resursseja ja
kannustimia tehokkaasti ja minimoi
hukan

2. OMINAISUUDET

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

Keskipitkä

Lisärahoitus

Mahdollisuus
hyödyntää oman
toiminnan kannalta
kiinnostavaa dataa

Toimialaan tai
relevanttiin teknologiaan
liittyvän uuden tiedon tai
parhaiden käytäntöjen
levittäminen

Oman tunnettuuden
ja mielikuvan
parantaminen

Oman tuotteen tai
palvelun
sidosryhmien
osallistaminen sen
kehittämiseen

Omien arvojen mukaisten
tavoitteiden (esim.
kestävyys, kiertotalous,
ilmasto) konkreettinen
edistäminen

Oman toiminnan
kannalta keskeisten
yhteistyön
toimintatapojen ja mallien kehittäminen

Mahdollisuus
hyödyntää omassa
tuotannossa
tarvittavaa raakaainetta

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Omaa toimintaa
hyödyttävä tila,
kokeilu- tai
kehitysympäristö

Erittäin korkea

KETTERYYS
Erittäin matala

Erittäin korkea

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Erittäin matala

Erittäin korkea

TÄYDENTÄVÄT
Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja
ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

TUTKIMUSORGANISAATIO
1. ROOLIT
Tiedon levittäjä

Erikoistuja

tarjoaa oppeja ja tietoa alan
kokeiluista ja kehityksestä laajassa
verkostossaan

tarjoaa erikoistunutta
asiantuntemusta (liike-)
toimintamalleista ja ratkaisuista

Yleistäjä ja teoretisoija
tarjoaa käytännön työhön
teoreettisen näkökulman ja vie oppeja
käytännön toiminnasta osaksi
tutkimusta ja kehitystä

Kiertotaloutta edistävän palvelun
tarjoaja
tarjoaa omien palveluidensa käyttäjille
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja

Verkottaja
tarjoaa kontakteja ja yhdistää
toimijoita verkostoistaan Suomesta ja
maailmalta

2. OMINAISUUDET

3. TAVOITELTAVA HYÖTY
ENSISIJAISET

ENNAKOITAVUUS

Erittäin matala

Pitkä

Keskipitkä

RISKINOTTOVALMIUS
Erittäin matala

Erittäin korkea

Erittäin matala

Erittäin korkea

LÄPINÄKYVYYS
AIKAJÄNNE

Mahdollisuus
hyödyntää oman
toiminnan kannalta
kiinnostavaa dataa

Oman tunnettuuden ja
mielikuvan
parantaminen

Uuden liiketoiminnan
kehityksen ja ratkaisujen
kaupallistamisen
vauhdittaminen

Toimialaan tai
teknologiaan liittyvän
uuden tiedon tai
parhaiden käytäntöjen
levittäminen

Strategisten
kumppanuuksien ja
yhteistyöverkostojen
vahvistuminen

Omaa toimintaa
hyödyttävä tila,
kokeilu- tai
kehitysympäristö

Oman toiminnan
kannalta keskeisten
yhteistyön
toimintatapojen ja mallien kehittäminen

Erittäin korkea

BYROKRAATTISUUS
Lyhyt

Lisärahoitus

Erittäin korkea

KETTERYYS
Erittäin matala

Erittäin matala

TÄYDENTÄVÄT

Erittäin korkea

Omalle toiminnalle
tärkeän
maantieteellisen
alueen kehittäminen

Lisätiedot
Otathan yhteyttä KIEPPI kumppanuusmallin kehittäjiin, jos haluat kuulla lisää mallin synnystä, sen
kehittämisen aikana tehdyistä kokeiluista tai ajatuksista jatkokehittämiseen. Parhaan hyödyn mallista
saat sparrauksen avulla.
Kerromme mielellämme lisää!
Laura Inha
laura.inha@tampere.fi
Tampereen kaupunki
Pasi Laitala
pasi.laitala@espoo.fi
Espoon kaupunki

Anna Korpela
anna@industryhack.com
Industryhack Oy

Aino Ukkola
aino.ukkola@turkubusinessregion.com
Turku Science Park Oy

Tiina Sahakari
Tiina.sahakari@sitowise.com
Sitowise Oy
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