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Paine ja tahtotila reagoida ilmastokriisiin on akuutti. Julkinen ta-
voiteasetanta, säädökset ja asiakkaiden, työntekijöiden sekä rahoit-
tajien kasvavat vaateet tuovat jatkuvasti esille ympäristöasioiden 
tärkeyden. Monet kilpailijasi ovat jo todennäköisesti ehtineet edelle 
kestävyyden aidossa omaksumisessa. Se, että asiakkaasi tai kump-
panisi valitsee ympäristötietoisemman kumppanin, palvelun tai 
tuotteet, on aito uhka.  

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on erinomainen kas-
vun mahdollisuus. Kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntävät yri-
tykset ovat tulevaisuuden markkinajohtajia. Menestyjiä yhdistää se, 
että kestävyydestä on tehty strateginen kilpailuetu. Päästöjalanjäljen 
lisäksi on aika tarttua päästökädenjälkeen -eli mahdollisuuksiin. 
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Miten sitten lähteä liikkeelle?
Vaikuttava kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden edistäminen 
on laaja-alaista ja käytännönläheistä suunnittelua. 

Taival-kokemuksen pohjalta suosittelemme keskittymään erityises-
ti seuraaviin neljään kokonaisuuteen: 

1. Aito ekosysteemiajattelu  

2. Kyvykkyysanalyysi  

3. Selkeät tavoitteet ja tiekarttatyö 

4. Konkreettinen mittaristo  

Nämä 4 kulmakiveä haltuun ottamalla valmiutesi menestyä muut-
tuvassa markkinassa ja viestiä ilmastotoimenpiteistäsi vahvistuvat 
merkittävästi. 
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Aito  
ekosysteemi-
ajattelu  

Tärkeintä systeemisen muutoksen 
mahdollistamiseksi missä tahansa 
toiminnassa on aito ekosysteemin 
toimivuus: julkisen sektorin, yritys-
ten ja yksityishenkilöiden yhteinen 
tahtotila ja toiminta. Sillä saa tuloksia 
aikaan. Oikeasti.  

Tarkastele laajasti toimintaasi: ovatko 
toimitusketjusi toimijat kestäviä ratkai-
suissaan tai lähtisivätkö he tekemään 
muutosta kestävämpään suuntaan kans-
sanne? Löydättekö uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia tai tuloeriä kiertota-
louden keinoin yhdessä asiakkaidenne 
kanssa? Onko rahoittajillanne osaamista 
kestävyyden teemassa? Tunnistatteko 
rahoituskanavat? Selvitä miten laajennat 
kumppaniverkostosi oikeaksi kestävän 
kehityksen ekosysteemiksi.  

Kartoita siis oma ekosysteemisi 
ja osallista se työskentelyyn. 
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     Hyödyt: 

Selkeä ymmärrys siitä, miten tuottaa arvoa ekosystee-
mikumppaneille ja sitouttaa heitä 

Yhteenveto tarvittavista toimenpiteistä toimivan eko-
systeemin perustamiseksi ja ylläpitämiseksi 

Selkeästi määritelty toimintamalli 

Tiekartta ja konkreettiset toimenpiteet seuraaville vai-
heille 

Smart & Clean -säätiö
C A S E

Smart & Clean -säätiö toimi vuosina 
2016-2021 sitoutuen Kaikki muovi 
kiertää -tavoitteeseen Helsingin ja 
Lahden talousalueilla. 

Tähän tavoitteeseen liittyen Smart & Clean tarvitsi Tai-
val-apua muoviekosysteemin toimintamallin ja toimivan 
tiekartan kehittämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi oli 
tärkeää saada julkiset ja yksityiset organisaatiot työsken-
telemään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Taival 
rakensi alustavan toimintamallin ja kehityssuunnitelman 
muoviekosysteemille. 

https://www.taival.com/kiertotalous


Kyvykkyys-
analyysi
Tulosten saavuttamiseksi on selkeä ja 
rehellinen kyvykkyysanalyysi ensiarvoisen 
tärkeää. Nyt on hyvä aika katsoa peiliin: 
tarvitsemmeko uutta ja tuoretta osaamis-
ta kestävyyden teemassa?  

Osaamista voi paikata yhteistyökumppanien avulla ja kyvykkyyksien 
arviointi ja suunnittelu tulee tehdä ajoissa panostaaksenne kestä-
vyystyöhön uudella mittakaavalla.   

Aloita nostamalla henkilöstön ja kumppaneiden tietämystä sekä 
vaateista että mahdollisuuksista. Siitä käynnistyy myös oikean asen-
teen omaksuminen, joka on pohja konkreettiselle toiminnan muu-
tokselle.  

Nosta osaaminen ja asenne tasolle, 
jolla kestävyyden toteutus onnistuu. 
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Taival auttoi Pietarsaaren 
seudun kehittämisyhtiötä 
Concordiaa kehittämään  
käsityksen teollisuusalueen yritysten 
kiertotalouskäytännöistä.

Lisäksi hahmoteltiin mahdollisia visioita kiertotalouden 
muutosmatkasta mukaan lukien pääpiirteinen etenemis-
suunnitelma. Tämä toteutettiin nopean kiertotalouskartoi-
tuksen avulla, johon sisältyi muun muassa useita yrityshaas-
tatteluita. Analyysin tuloksena asiakkaat saivat laajemman 
käsityksen siitä, mitä kiertotalous voisi merkitä alueen yri-
tyksille. Analyysin avulla Concordialla on nyt paremmat val-
miudet ryhtyä konkreettisiin toimiin ja aloittaa kiertotalou-
den muutosmatka. 
 

Concordia
C A S E

Yhteistyö sujui erittäin hyvin. Keskustelimme alussa hyvin ja saimme 
hyvän tuloksen, vaikka tehtävä ei ollut aluksi selvä. Arvostin prosessia; 
keskustelimme ratkaisuista ja meille annettiin jatkuvasti ehdotuksia 
seuraaviksi vaiheiksi. Tällaisesta konsultointitehtävästä odotetaan eh-
dotuksia, ratkaisuja ja ammattitaitoa. Saimme sen tässä projektissa.” 

Tomas Knuts - Projektipäällikkö,  
Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia:  
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Selkeät 
tavoitteet ja 
tiekarttatyö

Ei riitä, että ilmoitetaan ylevä tavoite kuten ”olemme hiili-
neutraali vuonna 2030”. Aito sitoutuminen ja vaikuttavuus on 
helppo tunnistaa konkreettisesta tiekarttatyöstä, jolla voidaan 
julkisesti viestiä, miten ja milloin tullaan tekemään mitäkin.  

Tiekartan hyvä suunnittelu 
avaa myös väyliä rahoitukseen 
etenkin, jos yhdistät kestävän 
kehityksen ja digitalisaation/
datatalouden teemat toisiaan 
tukevasti. Realistiset tavoitteet 
pitävät sisällään myös välitavoit-
teet, joista kommunikoidaan lä-
pinäkyvästi ja konkretian tasolla.  

Muodosta tavoitteellinen tiekartta 
yhdessä kumppaneiden kanssa ja 
liitä arjen johtamismalliin.
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Oulun Hartaanselänrannan 
asuinalueen dataekosysteemi ja 
toteuttamisen tiekarttatyö. 

Oulun Asuntomessut
C A S E

Projektin alkaessa meillä oli tavoitteita, mutta emme tienneet miten 
voisimme toteuttaa ne ja ovatko ne lainkaan realistisia.  Työ antoi 
meille selkeät askelmerkit etenemiseen ja selkeän käsityksen eri 
tavoitteiden haastavuudesta. Projektin eteneminen oli jämäkkää ja 
työskentely maallikkoa ymmärtävien, rentojen konsulttien kanssa 
oli mukavaa.” 

Toimeksiantaja Ritva Kuusisto,  
Oulun Asuntomessut 2025 Projektipäällikkö:  
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Konkreettinen 
mittaristo

KPI-maailma ei ole vain kontrollerin päivätyötä vaan keskeinen 
osa pienenkin yrityksen kestävyyden osoittamista ja siitä kom-
munikointia asiakkaille ja sidosryhmille. Keskeistä kestävyyden 
muutospolulla on konkreettisten mittareiden luominen.  

Toimintakentästäsi riippuen voivat mittarit olla sidottuna suoraan 
tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin ja/tai päästövaikutuksiin. Us-
kottavat kehitys- ja muutostarinat pitävät aina mukanaan konkreet-
tisia lukuja.  

Määrittele oikeat mittarit, järjestä 
mittaukset ja luo viestinnällinen 
tarina selkein numeroin.  
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Taival Circular Economy Maturity Analysis Tool:  
Taival on kehittänyt käytännönläheisen arviointityökalun 
yrityksen kiertotalousmatkan kartoittamiseen. Tämä työka-
lu antaa yritykselle konkreettista tietoa siitä, miten pitkällä 
muutostyössä jo ollaan.
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Haluat varmasti varmistaa
paikkasi jatkossakin
markkinallasi? Ja olla jopa alasi
edelläkävijä sekä osana 
ilmastokriisin ratkaisua?

Tapaamisessa saat:  
• kuvan organisaatiosi valmiustasosta kiertotalouteen  
 siirtymiseksi.
• tietoa tärkeistä kulmakivistä ja seuraavista loogisista 
 askelista kestävän menestyksen tiellä. 
• ymmärrystä siitä, mitä muut organisaatiot tekevät ja miten  
 kehitystä tuetaan. 

Ota kestävän kehityksen ja kiertotalouden 
periaatteet keskeiseksi osaksi toimintaasi nyt!  

Kun haluat asiantuntevan keskustelukumppanin miettiäksesi oman 
organisaatiosi ajankohtaisia kehittämistoimenpiteitä,  
ota yhteyttä niin varaan sinulle maksuttoman tapaamisen kanssani.  

Maija Maanavilja 
Johtava kiertotalousasiantuntija
maija.maanavilja@taival.com
puh. 040 1352 308 

O T A  Y H T E Y T T Ä

Edistämme kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa 
strategisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdistämällä datan, teknologian ja 
ekosysteemiajattelun. Lue lisää: taival.com/fi/kiertotalous »

https://www.linkedin.com/in/maijamaanavilja/
mailto:maija.maanavilja%40taival.com?subject=
https://www.taival.com/fi/kiertotalous
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