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Focus on the change to customer-centricity and  data enabled business models



Redefining Industry Boundaries

Harward Business Review Nov2014: Porter-Heppelman
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Three drivers underpin the shift towards circular

Circular

Technology
&DATA

Enables new 
solutions

Customer-centricity
Delivers customer outcomes

Sustainability
Improves resource

utilisation

Right 
purpose

Right 
efficiency

Right
delivery

Source: Accenture





With the Circular Economy Playbook and tools 

you achieve circular value and measurable 

business cases  www.circularplaybook.fi

Value case 
tool

Business model 
development toolkit

Capability maturity 
assessment

Technology maturity 
assessment

Roadmap 
development
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The playbook consists of 6 chapters with circular economy concepts, best practices and tools to guide your business to identify and define your circular 
economy opportunity and develop a plan to realize circular advantage

1. Why circular 
economy?

2. What opportunities 
exist?

3. Which capabilities 
are required?

4. Which technologies 
can support?

5. How to design the 
transformation 

journey?

6. Industry deep 
dives

Business model 
canvas

1 Additional tools available in the playbook @SitraFund @jyri_Arponen www.circularplaybook.fi

http://www.circularplaybook.fi/


Compelling examples from Nordic and global companies
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New technologies and data are key enablers for the circular 

business models

TECHNOLOGY COMMENT IDENTIFIED  DATA CHALLENGES

Who has the 
ownership of 

the data?

Do we have rules  to 
use  data?

Technologies enabling a more efficient data collection and technology enabling alternative materials are seen as the most promising

Big data

• Enables analysis of large data sets and data flows to reveal 
patterns, trends and dependencies

• Big data supports the ability to drive descriptive and 
predictive analysis

IoT

• Enables exchange of data generated in wireless devices 
with embedded sensors

• Supports remote monitoring and diagnostic as the 
devices interact and can trigger events and alerts

Carbon capture
• Capturing of carbon dioxide from large plants and 

securely storing it to avoid it from entering the 
atmosphere 

New material

• Advances in material science can help design products 
and processes that minimize the use and generation of 
hazardous substances and develop materials with new 
properties

How to collect, 
analyse and 
leverage data?

How to ensure 
data security 
and quality?

What is our 
data strategy?

How can we 
efficiently  share 

data between 
partners and 
companies?



TRUST

Building trust-based data sharing ecosystems

Organisations

Source: Towards a European-governed Data Sharing Space, Enabling data exchange and unlocking AI potential 

BDVA Position Paper, V2 11-2020
https://www.bdva.eu/sites/default/files/BDVA%20DataSharingSpaces%20PositionPaper%20V2_2020_Final.pdf

People

Governance
Data

Technology

Business

https://www.bdva.eu/sites/default/files/BDVA%20DataSharingSpaces%20PositionPaper%20V2_2020_Final.pdf


PILOT PROJECT: experimentation on secure corporate data sharing in maritime industry



Operations
Addressing the value lost through the operations 

and by-products of business processes across 
energy, emissions, water, and waste

Products & Services
Rethinking the design, lifecycle, and end of use 

of a product or service to optimize usage, 
eliminate waste, and closed product loops

Culture & Organization
Embedding circular principles into the fabric of 

the organization through redefined working 
practices, policies, and procedures

Ecosystem
Collaborating and partnering with public- and 
private-sector actors to create an enabling 
environment for collective transformation  

@SitraFund   @jyri_Arponen   www.circularplaybook.fi

Customer-centricity

Smart application of emerging and advancing technologies  

To succeed in circularity, companies need to mature 
across four key dimensions and above all recreate 
the business model
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Behavior, values & mindset are components of culture 
that need changes to deliver outcome-oriented 
solutions 

BEHAVIORS

MINDSETS
VALUES

The things we believe are most 
important 

We have some awareness of our 
own values, but they are largely 

invisible to others 

The outward signs of culture

They are informed by underlying values and 
mindsets

The assumptions we hold about the 
way the world is

These are often “invisible” to us and to 
others – the things we take for granted 

Culture – “The way we do things around here”

Culture is the sum of how people in the organization 
assume, believe, and act. This differentiates from 
competitors



Kestävää kasvua kiertotalouden 
liiketoimintamalleista - käsikirja 
yrityksille

Yhdessä Deloitten kanssa laadittu käsikirja 
kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen.

Sisältää tietoa, esimerkkejä ja käytännön työkaluja, joiden 
avulla kiertotalousmuutos voidaan toteuttaa yrityksen 
arjessa.

Suunnattu yrityksille, jotka haluavat erottua kilpailijoista, 
vastata paremmin asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin 
sekä tuottaa enemmän lisäarvoa vähemmillä resursseilla.

Lataa käsikirja: https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-
kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/

https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/


Miksi kiertotalous?

Kiertotalous auttaa sopeutumaan viiteen keskeiseen toimintaympäristön 
muutokseen ja hyötymään niistä:

1. Ilmastokriisi ja luontokato

2. Sääntely ja politiikka

3. Asiakasymmärrys ja muuttuva kuluttaminen

4. Teknologia ja data

5. Talouden suunta

Mitä toimintaympäristön muutos tarkoittaa yrityksellesi?

– Mukautuminen asiakkaiden vaatimuksiin ja uuteen lainsäädäntöön

– Säästöjä tehokkuudesta ja resilienteistä tuotantoketjuista

– Erottautuminen kilpailijoista ja skaalaus uusille markkinoille
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Kiertotalous luo lisäarvoa yritykselle 

neljällä tavalla

1. Lisää tuottoa

– Lisää tarjontaa läpi tuotteen elinkaaren tarjoamalla palveluja, uudelleenmyyntiä ja kierrätystä

– Tavoita uusia asiakkaita, myy tuotteita paremmalla hinnalla

2. Kehitä brändiä

– Erotu kilpailijoista ja paranna mainetta

– Lisää asiakastyytyväisyyttä ja rahoituksen saatavuutta, houkuttele parhaat osaajat

3. Vähennä kuluja

– Lisää resurssien tuottavuutta – vähemmällä enemmän

– Tunnista uusia kumppaneita

4. Vähennä riskejä

– Vähennä tuotantoketjun riskejä ja lisää resilienssiä

– Sopeudu paremmin sääntelyn muutoksiin.



Logistiikka

Markkinointi 
ja myynti

Tuotteen 
käyttö

Kierrätys ja 
uudelleenkäyttö

Käänteinen
logistiikka

Suunnittelu 
ja hankinta

Valmistus

Tartu mahdollisuuksiin kiertotalouden 

liiketoimintamalleilla

Kiertävät raaka-

aineet

Resurssien 

talteenotto

Jakamisalustat

Tuote palveluna

Elinkaaren 

pidentäminen

KIERTO-

TALOUDEN 
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Alamalleilla kiertotalouden mukainen 

arvoketju

Kestävä 
suunnittelu

Kiertotalouden
mukaiset materiaalit

Jakaminen

Kierrätys (myös
upcycling)

Palvelumallit 
keskittyvät tuotteen 
käyttövaiheeseen, 
mutta vähentävät 
tehottomuuksia koko 
arvoketjussa

Suorituskyky
palveluna

Korjaus ja
huolto

Uudelleenmyynti

Tuote
palveluna

Uudelleenvalmistus

Päivitys

Kiertävät raaka-aineet

Tuote palveluna

Elinkaaren pidentäminen

Jakamisalustat

Resurssien talteenotto

Lineaarinen arvoketju

SELITYKSET

Kiertotalouden arvoketju

Palautus

Lineaarisista arvoketjuista kiertotalouden mukaisiin arvoketjuihin

Suunnittelu Hankinta Valmistus Logistiikka Tuotteen käyttöMarkkinointi ja 
myynti

Kierrätys ja 
uudelleenkäyttö



Kiertotalouteen siirtyminen vaatii uutta 

osaamista ja panostuksia

Yrityksen tulee tunnistaa kiertotalouden kannalta tärkeimmät 
kyvykkyydet ja vahvistaa niitä, joissa on vielä puutteita

1. Organisaatio ja kulttuuri

– Kiertotalouden periaatteet osaksi yrityskulttuuria, johtamista, myyntiä ja 
rahoitusta.

2. Toiminnot ja innovaatiot

– Kiertotalouden mukainen tuote- ja palvelusuunnittelu, toimintojen 
tehostus, teknologian ja datan hyödyntäminen sekä liiketoimintakokeilut.

3. Kiertotalousekosysteemi

– Ekosysteemissä toimiminen ja niiden  johtaminen, kumppanuuksien 
rakentaminen, tuotantoketjun läpinäkyvyys ja takaisinottojärjestelmät.









Datasta kasvua –yritysohjelma on nyt kaikkien saatavilla , se 

Reilun datatalouden sääntökirja löytyvät:  sitra.fi

MITEN?

Osaamisen  
kasvattaminen

Organisaation 
kehittäminen

MIKSI? KUKA? KUINKA?
Onnistunut 

muutos

Tietojärjestelmien 
kehittäminen

Rahoituksen 
varmistaminen

Liiketoimintamallin 
kehittäminen

MITÄ?

Palvelun 
kehittäminen

Ekosysteemit ja 
kumppanit

Sopimusten 
kirjoittaminen

Muutoksen 
mittaaminen

Datatalouden 
mahdollisuuksien 
löytäminen
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Datasta kasvua -materiaalipaketti



sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

