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Kiertotalous − askelia kestävään 
tulevaisuuteen 
Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä tutustutaan kiertotalouteen 
luovan tiimityön kautta. Peli sopii eritasoisille oppijoille ja se on helppo 
liittää osaksi laajempaa oppimiskokonaisuutta. Circulaa voidaan 
käyttää myös vaikkapa nuorten vapaa-ajan toiminnassa ja ympäris-
töneuvonnan työkaluna. 

Nuoret ja aikuiset kokevat voimattomuutta tulevaisuuden uhkakuvien edessä (mm. Nuo-
risobarometri 2016, 2018). Tietoisuutemme planeetan rajoista kasvaa: ilmasto muuttuu ja 
ekosysteemien kantokyky on äärirajoilla. Samaan aikaan kilpailu luonnonvaroista kovenee. 
Uhkien ymmärtäminen on tärkeää, mutta tarvitsemme myös myönteisiä toimintamahdolli-
suuksia ja tulevaisuuden visioita, joita tavoitella. Niitä tarjoaa kiertotalous. 

Kiertotalous on uusi tapa ajatella taloutta niin kuluttajien, yritysten kuin yhteiskunnan tasolla. 
Tavoitteena on lopettaa luonnonvarojen kulkeutuminen lyhytikäisten tuotteiden kautta jät-
teeksi. Sen sijaan rakennetaan jatkuvaan kiertoon perustuvaa liiketoimintaa ja yhteiskun-
taa. Vastuullinen ja resurssiviisas toiminta on yritykselle kilpailuetu, lähitulevaisuudessa 
jopa elinehto. 

Digitalisaatio linkittyy kiertotalouteen: esimerkiksi jakamisalustojen ja teollisen internetin 
avulla voimme saada materiaaleista ja tuotteista entistä enemmän hyötyä. Samalla kierto-
talous nostaa uudelleen arvoonsa vanhoja ja tuttuja, järkeviä toimintamalleja, kuten kestä-
vät ja laadukkaat tuotteet, huollon ja korjaamisen. 
 
Uudenlaista ajattelua tarvitaan sekä yrityksiltä että asiakkailta. Ajattelu uudistuu ja oppimi-
nen mahdollistuu oman kokemisen ja ajattelun sekä yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuk-
sen kautta. 

Esimerkiksi pelaten!
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Pelillistä oppimista kiertotaloudesta
Circulan pedagogiikkaa
Pelillinen lähestymistapa toimii monenlaisille oppijoille, kun tavoitteet ja ohjaaminen sovite-
taan pelaajien mukaan. Circula-peliä on kokeiltu ja käytetty iältään ja koulutustaustaltaan 
erilaisten ryhmien kanssa yläkoululaisista kokeneisiin asiantuntijoihin. Tässä oppaassa 
kuvataan peruspelin kulku, mutta annetaan myös soveltamisvinkkejä. 

Pelillisyys ei merkitse kilpailullisuutta − enemmänkin leikillisyyttä, ajattelun vapautta ja yhdessä 
tekemistä. Vaikka Circulassa on mahdollista jakaa pisteitä, se ei ole välttämätöntä. Annettu ja 
saatu palaute on arvokkaampaa kuin pistemäärä tai voittajan julistaminen. 

Enemmän kuin peli
Yksittäisellä pelikokemuksella on arvoa kiinnostuksen ja ajattelun herättäjänä, mutta oppi-
minen on parhaimmillaan jatkumo. Circulassa oppiminen muodostuu ennakkotehtävistä, 
Kiertotalouskävelystä, pelistä ja jatkumosta, jonka opettaja rakentaa ryhmänsä mukaan. 

Circula-peli Jatkumo
Kiertotalous-

kävely
Ennakko-
tehtävä

Oppimistavoitteet
Pelin pedagogiset tavoitteet riippuvat pelaajista, ja opettaja asettaa tavoitteet tilanteen 
mukaan. 

Circula-pelin osallistujat 
 ∞ saavat myönteisiä tulevaisuusvisioita ja toimintamahdollisuuksia 
 ∞ oppivat ymmärtämään kiertotaloutta käytännön tasolla, yritystoiminnan ja kuluttamisen 

näkökulmasta
 ∞ tunnistavat ja arvostavat sekä omia että tiimin jäsenten vahvuuksia ja taitoja
 ∞ toimivat yhdessä tiimin kanssa, ottaen vastuuta omasta ja tiimin jäsenten oppimisesta
 ∞ saavat liikeideoiden kehittämiseen ja yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia

Kiertotalouskävely 
tutustuttaa kierto-
talouden yritystoi-
mintaan ja palvelee 
ryhmäytymistä. 

Ennakkotehtävät 
ohjaavat orientoi-
tumaan kiertota-
louden ja yrittäjyy-
den teemoihin.

Circula-pelissä 
opitaan ajattelun, 
tekemisen ja vuoro-
vaikutuksen kautta. 

Oppimisen jatkumo 
jatkuu pelin jälkeen, 
kun opittua  sovelle-
taan ja syvennetään. 
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Valmistautuminen peliin
Osallistujat
Peli soveltuu peruskoulun ylimmille luokille ja sitä vanhemmille pelaajille. Pelaajia voi olla 
9-25: vähimmillään kolme kolmihenkistä yritystiimiä, enimmillään viisi viiden pelaajan ryh-
mää. Parhaiten toimivat 3-4 hengen tiimit. 

Opettaja toimii pelinjohtajana. Jos mukana on useampia opettajia tai ohjaajia, yksi toimii 
selkeästi pelinjohtajan roolissa ja muut tukevat tiimien työtä. 

Ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa 
Circula on antoisimmillaan eri alojen opiskelijoiden sekaryhmässä: tiimeihin saadaan 
monenlaista ajattelua ja osaamista. Jos peliä pelataan yhden ammattialan ryhmässä, voi-
daan peliin valita alan kannalta kiinnostavia yritysesimerkkejä ja resurssikortteja. 

Ajankäyttö
Kiertotalouskävely ja Circula-peli voidaan toteuttaa samalla kertaa tai jakaa useammalle 
päivälle. Aikaa on hyvä varata seuraavasti:

Kiertotalouskävely (45-60 min.)
 ∞ alkulämmittely: käytä itsellesi tuttua menetelmää aiheen herättelyyn ja hyvän ilmapiirin 

luomiseen (10 min.)
 ∞ keskustelu ennakkotehtävästä (10 min.)
 ∞ Kiertotalouskävely (20-30 min.)
 ∞ yritystiimeihin jakautuminen (5 min.)

Circula-peli yritystiimeissä (70-90 min.)
 ∞ yritystiimi (20 min.)
 ∞ yrityksen perusta (20-30 min.)
 ∞ kohti pitchausta! (20 min.)
 ∞ pitchauksen valmistelu (10-15 min.)

Pitchaus ja pelin päätös (30-60 min.)
 ∞ yritystiimien pitchaukset ja palautteet (vähintään 5 minuuttia per tiimi)
 ∞ pelinjohtajan palaute tiimeille, mahdolliset pisteet (5-10 min.)
 ∞ mahdollinen raati: bonuspisteet ja palaute tiimeille (15 min.)
 ∞ tiimien pistelasku (5 min.)
 ∞ loppukeskustelu (10 min.)

Muista varata lisäksi mahdollisuuksia taukoihin − tosin harvoin pelaajat malttavat pitää niitä!

Vinkki
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Tilat
Peliin tarvitaan tila, jossa pöydät voidaan järjestää tiimikohtaisiin pöytäryhmiin. Yhden pöy-
täryhmän ympärille tulee 3-5 pelaajaa. Pelilaudan koko on 80 cm x 80 cm, joten pöytäryh-
män tulee olla hieman suurempi. Aseta yritystiimin materiaaalit pöydille ennen peliä.

Kiertotalouskävelyssä pelaajilla tulee olla tilaa kävellä ja muodostaa pieniä keskusteluryh-
miä. Yritysesimerkit levitellään pöydille tai ripustetaan seinälle. 

Materiaalit
Circulan aineisto muodostuu Kiertotalouskävelyn yritysesimerkeistä, tiimikohtaisista mate-
riaaleista ja pelinjohtajan materiaaleista. Lisäksi tarvitaan pelinappulat, tarralappuja (post it 
-lappuja) ja kyniä. 

Kiertotalouskävely
Kiertotalouskävelyn materiaalina ovat esitteet, joiden etupuolella on suomalainen yritysesi-
merkki ja kääntöpuolella on yksi kiertotalouden viidestä liiketoimintamallista. 

Joskus tarvitaan enemmän ohjausta
Tiimit pystyvät etenemään Circulan peliohjeen mukaan pitkälti itsenäisesti, omassa tahdis-
saan. Pelinjohtaja seuraa pelin sujumista ja antaa tarvittaessa ohjausta. Jollekin ryhmälle 
selkeä vaiheistus voi kuitenkin olla tarpeen. Tähän löydät diasarjan Circulan verkkosivuilta.  

Vinkki

Circulan kiertotalousyritysesimerkit
Suurin osa Circulan yritysesimerkeistä on poimittu Sitran julkaisemasta Kiertotalouden kiin-
nostavimmat -listauksesta. Ammattikorkeakoulussa tai aikuiskoulutuksessa voidaan etsiä 
yritysesimerkit suoraan Sitran verkkosivuilta, jolloin kiinnostavia yrityksiä voi valita vaikkapa 
oman alan perusteella. 

Vinkki

Yritystiimin materiaalit
 ∞ pelilauta (80 cm x 80 cm)
 ∞ yksi peliohje
 ∞ pinkka taitokortteja
 ∞ pinkka vahvuuskortteja
 ∞ kiertotalouden liiketoimintamallit / pitchaajan 

muistilista
 ∞ yksi pelinappula (kehitelkää omat, 

kiertotaloushenkiset nappulat)
 ∞ tarralappuja ja kyniä

Taito- ja vahvuuskortit on merkitty numerosarjoilla 
1-5, jotta tiimien pinkat on helppo pitää erillään.
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Pelinjohtajan materiaalit
 ∞ pinkka resurssikortteja
 ∞ pinkka yllätyskortteja 
 ∞ yksi palautekortti jokaista pelaajaa kohti (neljä erilaista)
 ∞ yksi arviointilomake per tiimi (tulosta tarvittaessa lisää, www.circula.fi)

Taidot ja vahvuudet peliin!
Jokaisella meistä on valtavasti taitoja ja vahvuuksia − Circulan kortit eivät vaan riitä! 
Pakoissa on tyhjiä kortteja, joihin pelaajat voivat kiinnittää tarralapulla omia taitojaan tai vah-
vuuksiaan.Opettaja voi myös kirjoittaa ja tulostaa ryhmälle omia kortteja käyttämällä tyhjiä 
pdf-korttipohjia, (www.circula.fi). Etenkin ammatillisessa koulutuksessa on motivoivaa, jos 
oman alan osaamista voi käyttää pelissä.  

Vinkki

Oikeat resurssit motivoivat!
Pelin lähtökohdaksi voidaan ottaa valmiiden resurssikorttien sijasta aidot ylijäämäresurs-
sit. Niitä voidaan kysellä lähialueen yrityksiltä, kunnasta tai ammatillisen oppilaitoksen eri 
yksiköistä. Tosielämän resursseista voidaan tehdä kortit käyttämällä pdf-korttipohjaa (www.
circula.fi) tai tuoda ne näytille pelipaikalle − sikäli kuin ne mahtuvat!

Vinkki

Circula-pelin aineistot verkossa
Circulan aineistot ovat saatavissa myös digitaalisessa muodossa, josta voit itse tulostaa tai 
painattaa pelin. Käyttäessäsi materiaalia muista yksinkertaiset käyttöehdot.

Creative Commons CC BY-NC-ND -lisenssi:
 ∞ Sisältöä voi käyttää opetustarkoituksessa, mutta ei kaupallisesti.
 ∞ Aineistoa ei voi muokata tai tallentaa siitä uusia versioita.
 ∞ Voit jakaa aineistoa ei-kaupallisesti esimerkiksi verkkosivuilla tai somessa

 ∞ Jakaessasi mainitse aina lähde (www.circula.fi) ja lisenssi!

Info

© Peli on julkaistu Creative Commons CC BY-NC-ND -lisenssillä. Lisätietoja: www.circula.fi.

Liiketoimintamalli

UUSIUTUVUUS

Maailmantalous on pitkään perustunut uusiutumattomiin 

luonnonvaroihin: raakaöljyllä tuotetaan energiaa ja siitä 

valmistetaan muovia sekä monia muita raaka-aineita. Öljyn 

lisäksi käytetään myös muita fossiilisia polttoaineita, kuten 

kivihiiltä ja maakaasua.

Kiertotaloudessa pyritään siihen, että öljyä ei enää käytettäisi energian tuottamiseen tai 

tuotteiden raaka-aineena. Energiaa tuotettaisiin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla. 

Materiaalit tehtäisiin uusiutuvista luonnonvaroista, kuten puusta tai levistä. Ne olisivat 

käytössä muovia vastaavia, mutta kierrätettäviä tai luonnossa hajoavia. Niillä 

korvattaisiin nykyisiä materiaaleja, joista monet ovat myrkyllisiä, saastuttavia ja ei-

kierrätettäviä.
Maailmassa on rajallisesti uusiutumattomia luonnonvaroja, ja niistä käydään kovenevaa 

kilpailua. Kun yritys käyttää uusiutuvia luonnonvaroja, se ei ole enää yhtä riippuvainen 

yhä kalliimmiksi käyvistä raaka-aineista. Myös asiakkaat arvostavat yhä enemmän 

uusiutuvista materiaaleista valmistettuja, turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita.

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
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Liiketoimintamalli

TUOTE PALVELUNA

Yritys voi päättää, että se ei myykään asiakkaalle tuotetta vaan 
palvelua. Palvelu tarkoittaa tässä sitä, että tuote on kyllä 
asiakkaalla käytössä, mutta se säilyy yrityksen omistuksessa. 
Yritys lupaa huolehtia siitä, että tuote toimii jatkuvasti parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Palvelua ostaessaan asiakas ei maksa tuotteesta ostohintaa. Hän maksaa siitä, että 
saa tuotteesta jatkuvasti sen hyödyn, mitä haluaa. Esimerkiksi tehdas voi maksaa 
yritykselle siitä, että tehtaassa on jatkuvasti hyvä työskentelyvalaistus. Asiakas ei osta 
valaisimia, vaan maksaa palvelusta esimerkiksi kuukausimaksua.
Tällä tavalla toimiva yritys luo läheisempiä ja pitkäaikaisempia asiakassuhteita kuin 
yritys, joka pyrkii vain myymään tuotteitaan. Myös tulovirtaa syntyy pidemmällä ajalla 
kuin tuotemyynnissä. Yritys vastaa tuotteen kunnossapidosta ja korjauskustannuksista. 
Siksi yrityksen kannattaa valmistaa vain laadukkaita ja kestäviä tuotteita.

Jos asiakas ei enää halua tätä tuotetta, yritys ottaa sen takaisin ja voi toimittaa sen 
jollekin toiselle asiakkaalle. Siksi yrityksen ei tarvitse tuottaa jatkuvasti uusia tuotteita 
myytäväksi. Asiakkaalle on kätevää, että hänen ei tarvitse sijoittaa rahaa hankintaan, ja 
hän pääsee helposti eroon turhaksi käyneestä tuotteesta.

Tuotteeseen voidaan yhdistää digitaalinen ratkaisu, jolla kerätään tietoa siitä, miten 
asiakas käyttää tuotetta. Tiedon avulla yritys voi kehittää entistäkin parempia tuotteita 
asiakkailleen.

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
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RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS

Resurssitehokkuus ja kierrätys ovat kiertotalouden 

peruspilareita. Resurssitehokkuus tarkoittaa, että materiaaleja 

ja energiaa käytetään järkevästi.

Kierrätys tarkoittaa käytöstä poistettujen tuotteiden ja materiaalien raaka-aineiden 

hyödyntämistä uusien tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa. Kierrätysraaka-aine 

voi olla peräisin kuluttajilta tai kaupoista. Se voi myös olla esimerkiksi jonkin tehtaan 

tuotannosta ylijäävää materiaalia. Joskus useampi yritys hakeutuu samalle alueelle ja 

toimii yhdessä niin, että yhden yrityksen ylijäämämateriaali ja resurssit sopivat toisen 

yrityksen raaka-aineeksi. Tällaista yhteistyöverkostoa kutsutaan teolliseksi 

symbioosiksi.

Resurssitehokkuus ja kierrätys on mahdollista kaikissa yrityksissä. Niiden avulla yritys 

säästää jäte-, materiaali- ja energiakustannuksissa. Samalla yrityksen 

ympäristövaikutukset pienenevät. Jotkut yritykset erikoistuvat resurssitehokkuuden ja 

kierrätyksen osaamiseen ja myyvät tätä osaamista muille yrityksille.

Yritysten tulisi suunnitella tuotteensa niin, että niiden materiaalit ja raaka-aineet on 

mahdollista kierrättää käytön jälkeen. Yritys voi pyytää asiakkaitaan myös 

palauttamaan käytetyn tuotteen yritykseen. Näin yritys saa raaka-ainetta uusien 

tuotteiden valmistamiseen. Myös kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden 

valikoima kasvaa.

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
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Liiketoimintamalli
TUOTTEEN ELINKAAREN PIDENTÄMINEN

Tuotteen elinkaari tarkoittaa tässä sitä aikaa, jonka tuote on 

käytössä ennen käytöstä poistamistaan. Kiertotaloudessa 

tavoitteena on pitää tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään.

Keinoja:• Tuote suunnitellaan pitkäkestoiseksi, laadukkaaksi ja korjattavaksi.

• Tuotteelle tarjotaan huolto- ja korjauspalveluita.

• Tuotteen voi päivittää, esimerkiksi lisätä uusia ominaisuuksia tai muokata ulkonäköä.

• Kulunut tai rikkoutunut tuote tai osa kunnostetaan uuden veroiseksi ja myydään 

uudelleen.
• Jos tuotteelle ei ole enää käyttöä, sen voi myydä eteenpäin.

Yritys voi suunnitella toimintansa esimerkiksi niin, että asiakas palauttaa tuotteen, kun 

ei tarvitse sitä enää tai kun se on rikkoutunut. Yritys kunnostaa ja/tai päivittää tuotteen 

ja voi myydä sen uutta tuotetta edullisemmin eteenpäin. Sekä yritys että sen asiakkaat 

voivat saada merkittävää rahallista säästöä. 

Jos tuotteen elinkaari on pitkä, niin asiakkaan tarvitsee ostaa uusia tuotteita harvemmin 

ja yritys voi säästää esimerkiksi materiaalikustannuksissa. Silloin tuotteita myös 

valmistetaan vähemmän. Näin säästyy luonnonvaroja ja energiaa, ja tuotannosta 

aiheutuu vähemmän haittoja ympäristölle.

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
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Yritysyhteistyö
Jos mahdollista, kannattaa Circula -peliin kutsua mukaan yrittäjä. Yritysyhteistyö tuo 
peliin tosielämän tuntua. Yritysyhteistyötä voidaan tehdä monella eri tavalla.

Resurssikorttien sijaan voidaan käyttää oman lähialueen yritysten tai kunnan 
todellisia ylijäämäresursseja eli hukkamateriaaleja, joita toiminnan sivutuot-
teena syntyy, tai tiloja, jotka ovat vajaalla käytöllä. Oppilaitos voi olla yhtey-
dessä alueen yrityksiin, kunnan eri toimialoihin tai jätehuoltoyrityksiin ja selvit-
tää, mitä löytyy. Näitä oikeita resursseja voidaan käyttää myös opiskelijoiden 
omien yritysten toiminnan lähtökohtana esimerkiksi NY:n Vuosi Yrittäjänä 
-ohjelmassa.

1

Peli voidaan rakentaa myös haasteen muotoon: paikallinen yrittäjä kertoo 
pelin alussa toiminnastaan sekä siitä, millaisia resursseja heidän toiminnas-
saan jää yli. Pelaajien tehtävänä on auttaa yrittäjää kehittämään toimintaansa.

2

Jos läheltä löytyy kiertotaloutta harjoittava yritys, sieltä voidaan pyytää työ-
pajan alkuun lyhyt, inspiroiva yritysesittely: mitä teimme ennen, miten olemme 
muuttaneet toimintaamme, miten näemme tulevaisuuden kiertotaloudessa? 
Mitä hyötyä yritys näkee kiertotaloudesta olevan - mikä siihen motivoi?

3

Yritysten edustajia voi pyytää raatiin, kuuntelemaan pitchaukset ja antamaan 
tiimeille palautetta. Näiden yritysten ei tarvitse toimia vielä kiertotaloudessa, 
mutta olisi hyvä, että yrityksen edustajalla olisi jonkinlainen käsitys asiasta ja 
myönteinen asenne aihetta kohtaan.

4

Oman alueen kiertotalousyrityksiä voi etsiä esimerkiksi Sitran ylläpitämästä Kiertotalou-
den kiinnostavimmat -listasta. Lista ei kuitenkaan ole kattava vaan kiertotaloutta harjoit-
tavia yrityksiä on paljon enemmän.
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Ennakkotehtävä
Jotta osallistujat saavat pelistä mahdollisimman paljon irti, heidän on 
hyvä orientoitua etukäteen kiertotalouden ja yrittäjyyden teemoihin. 
 
Tehtävät A-C on mahdollista tehdä yhdessä tai antaa kotitehtäväksi. Keskustelkaa videoi-
den ja testien herättämistä ajatuksista ennen Kiertotalouskävelyä. Tehtävä D on yhteinen 
aktiviteetti. 

A. Videot
Katso ainakin kaksi näistä videoista:

 ∞ The Circular Economy          
Ellen MacArthur Foundation, kesto 4 min., tekstitys suomeksi,  bit.ly/ennakkovideo1

 ∞ Koukussa kuluttamiseen?         
Yle Kioski, 7 min., bit.ly/ennakkovideo2

 ∞ Muovipulloista vaatteita         
Yleisradio, kesto 3 min., bit.ly/ennakkovideo3 

B. Kiertotaloustesti
Kiertotaloustesti tekee tutuksi erilaisia tapoja elää ja kuluttaa kiertotaloudessa. Pahiksia ei 
tässä testissä ole − sopivia ratkaisuja löytyy joka tyyliin. yle.fi/kiertotaloustesti   

C. Yrittäjyystesti
Yritys tarvitsee monenlaista osaamista, ja jokaisella on yrittäjyyteen sopivia vahvuuksia. 
Testi löytyy YES-verkoston sivuilta. yesverkosto.fi 

D. Taidot ja vahvuudet tutuksi
Aktiviteetin tavoitteena on tunnistaa omaa ja muiden osaamista. Taito- ja vahvuuskortteihin 
tutustuminen etukäteen nopeuttaa yritystiimin perustamisvaihetta Circula-pelissä. 

Tarvitset yhden pinkan kumpiakin kortteja. Jaa jokaiselle osallistujalle neljä satunnaista tai-
tokorttia ja neljä vahvuuskorttia. Pelaajien tavoitteena on vaihtaa kortteja muiden kanssa 
siten, että jokaisella olisi lopuksi kädessään mahdollisimman sopivat kortit. 

Pyydä pelaajia aluksi valitsemaan, mitkä korteista haluaa pitää itsellään ja mitkä vaihtaa. 
Anna ryhmälle esimerkiksi 10 minuuttia aikaa käydä vaihtokauppaa.Lopuksi jokaisen täytyy 
vielä luopua yhdestä taidosta ja vahvuudesta siten, että käteen jää kuusi tärkeintä korttia. 

Circula-pelissä jokaisella tiimillä on omat korttipinkat, joten valinnanvaraa on enemmän. 
Tässä aktiviteetissa käteen jääneet kortit eivät siis sido pelaajien valintoja pelissä. 

Tilaa taidoille ja vahvuuksille
Circula-peli lähtee liikkeelle tiimin taitojen ja vahvuuksien tunnistamisesta. Yritystoimin-
nassa on tarvetta ja tilaa monenlaisille persoonille, ja vahva yritystiimi muodostuu erilaisista 
osaajista. Taito- ja vahvuuskortit ovat yritystiimille yhtä olennaiset kuin resurssikortitkin. 

Vinkki
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Kiertotalouskävely
Kiertotalouskävelyllä tutustutaan yrityksiin, jotka jo toteuttavat kiertotaloutta käytännössä, 
sekä erilaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Menetelmä antaa ryhmälle tietoa ja ideoita, joita he voivat hyödyntää Circula-yritystiimis-
sään. Kävely palvelee tutustumista ja ryhmäytymistä ja sen avulla voidaan muodostaa pelin 
yritystiimit.

Sitra on jakanut Kiertotalouden kiinnostavimmat -listansa yritysesimerkit viiteen liiketoimin-
tamalliin, joita myös tässä aineistossa käytetään. Kiertotalouskävelyssä käytettävien esit-
teiden etupuolella on yritysesimerkki ja kääntöpuolella liiketoimintamalli. Liiketoimintamallit 
on erotettu toisistaan symboleilla ja värikoodeilla. 

Valitse Kiertotalouskävelyn yritysesimerkit siten, että osallistujilla on hieman valinnanvaraa. 
Jokaisesta viidestä liiketoimintamallista on tarjolla yhtä monta esimerkkiä. Levitä esitteet 
pöydälle tai kiinnitä ne seinälle siten, että yritysesimerkki on näkyvissä.

Kiertotalouskävelyn toteutus
Varaa Kiertotalouskävelyyn varten tila, jossa osallistujat voivat liikkua ja muodostaa vaihtu-
via pienryhmiä. Istumapaikkoja ei tässä aktiviteetissa tarvita. 

1. Pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan itseä kiinnostava yritys ja lukemaan esitteen 
etupuoli eli yrityksen kuvaus.

2. Pyydä osallistujia kävelemään vapaasti tilassa. Kun annat äänimerkin, heidän täytyy 
etsiä 1-2 keskustelukumppania, joilla on saman värinen yritys. Pienryhmä 
esittelee yritysesimerkkinsä toisilleen.

3. Kun yritykset on esitelty, pyydä osallistujia kääntämään esite. Kukin pienryhmä 
tutustuu nyt yhdessä liiketoimintamalliin. Tehtävänä on valmistautua selvittämään 
myös seuraavalle pienryhmälle, mistä tässä liiketoimintamallissa on kysymys.

4. Pyydä osallistujia kävelemään jälleen vapaasti tilassa (pienryhmät purkautuvat). 
Äänimerkin kuullessaan heidän täytyy etsiä yksi keskustelukumppani, jolla on 
erivärinen yritys. Pari esittelee toisilleen yritykset ja niiden liiketoimintamallit.

5. Toista vaihe 4 vielä yksi tai kaksi kertaa uudelleen siten, että jokaisen täytyy löytää 
vielä eri väriä edustava keskustelukumppani.

6. Lopuksi pyydä osallistujia muodostamaan tiimit siten, että niihin tulee erivärisiä 
liiketoimintamalleja. Ohjeista ryhmää muodostamaan suunnilleen samankokoiset, 
esimerkiksi kolme- tai nelihenkiset tiimit.

Liiketoimintamallit kuvaavat mahdollisuuksia
Kiertotalouden liiketoimintamallit eivät ole ehdottomia kategorioita. Moni esimerkkiyritys 
sopisi useampaankin kategoriaan, ja yksi yritys voi hyvinkin toteuttaa kaikkia liiketoimin-
tamalleja. Liiketoimintamallit edustavatkin mahdollisuuksien moninaisuutta. Siksi on hyvä, 
että yritystiimeihin tulee eri liiketoimintamallien “asiantuntemusta”!

Vinkki
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Circula-peli 
Pelin tavoitteena on ideoida yritys, joka

   vastaa aitoihin tarpeisiin tai ongelmiin
   käyttää luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi
   on kannattavaa liiketoimintaa

Pelilauta edustaa tiimin yritystä: laudalle asetetaan vain ne kortit ja ideat, joita tiimi tarvitsee 
yrityksessään. Pelin päätteeksi tiimi esittelee eli pitchaa yritysideansa muille ja saa siitä 
palautetta. Pisteitä voi saada yritysideasta ja sen pitchauksesta, yllätyskortin tehtävän suo-
rittamisesta ja yhteistyöstä muiden tiimien kanssa.

Tiimin ei tarvitse lukea peliohjetta kerralla. Pelilaudan kahdessa kulmassa on numeroidut 
askeleet, joita pitkin tiimi siirtää pelinappulaa edetessään pelissä. Se auttaa tiimiä seuraa-
maan ohjetta vaihe vaiheelta.  Pelilaudan keskellä olevat numerot viittaavat peliohjeeseen 
ja kertovat, mistä tiimi löytää aiheeseen liittyvät tehtävät. 

Pelin kulku
Yritystiimi

1  Jokainen valitsee kolme itselleen sopivaa vahvuuskorttia.
   Esitelkää vahvuudet toisillenne.        

2  Jokainen valitsee kolme taitokorttia ja esittelee taitonsa muille. 
 Pitäkää vahvuus- ja taitokortit vielä itsellänne. Korttipakoissa on tyhjiä kortteja. Jos 

valmiista korteista ei löydy sopivia, opiskelija voi kirjoittaa taidon tai vahvuuden 
tarralapulle ja kiinnittää sen tyhjään korttiin. 

3  Hakekaa pelinjohtajalta yksi resurssikortti jokaista tiimiläistä kohti.
 Pelaajat vetävät pakasta satunnaiset resurssikortit. Toinen vaihtoehto on antaa tii-

mien valita yhteensopivia resursseja, mutta tämä vaatii huomattavasti enemmän 
aikaa ja vie osan pelillisyydestä: sattumat kuuluvat peliin. 

 Korttien resurssit ovat muilta turhaksi jääneitä tuotteita, materiaaleja tai tiloja. Yrityk-
sen voi perustaa yhden tai useamman resurssin hyötykäyttöön tai ideoida liiketoi-
mintaa, jonka avulla resurssikortin kuvaamaan ylijäämää ei alun perinkään syntyisi. 

4  Ideoikaa yritystoimintaa resurssienne, taitojenne ja vahvuuksienne pohjalta!
 Ideoihin voi hakea inspiraatiota Kiertotalouskävelyn yritysesimerkeistä ja kiertotalou-

den liiketoimintamalleista. 

5  Valitkaa, mitä resursseja, taitoja ja vahvuuksia käytätte yrityksessänne

 Asettakaa nämä kortit pelilaudalle. Voitte lisätä kortteja pelilaudalle myöhemmin, 
jos keksitte niille hyötykäyttöä yrityksessänne.

 Tiimin kaikki taidot ja vahvuudet eivät mahdu pelilaudalle. Ohjaa tiimiä valitsemaan 
niistä tärkeimmät siten, että kaikkien osaamista arvostetaan tasapuolisesti. 

LÄHTÖ
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Yrityksen perusta 
Voitte liikkua askelten 6-10 välillä ja palata myös takaisin päin, kun kehittelette yritystänne.
       

6  Yritysidea
 Mikä on yrityksenne liikeidea?
 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan yrityksenne tarjoaa ratkaisun?
 Kun tiimit ovat ehtineet suunnilleen vaiheeseen 6, keskeytä työskentely hetkeksi. 

Pyydä tiimejä kertomaan lyhyesti alustava yritysidea ja siinä käytettävät resurssit 
sekä mitä resursseja jää yli. Tiimit voivat nyt vaihtaa resursseja keskenään. Jos jokin 
tiimi ei ole päässyt ollenkaan vauhtiin resurssiensa kanssa, se voi vaihtaa vaikka 
kaikki korttinsa.

7  Kenelle?
 Ketkä ovat yrityksenne asiakasryhmät? Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti. 
 Mitä he odottavat yritykseltänne?
 Mistä asiakkaanne maksaa − mistä saatte tuloja?
 Asiakasryhmiä voivat olla mm. kuluttaja-asiakkaat, yritykset, kunnat tai järjestöt. Voi-

dakseen palvella asiakkaitaan yrityksen tulee pohtia tarkemmin, keitä tavoitellaan 
asiakkaiksi. Asiakasryhmien kartoittamisen avulla yritystiimi voi eläytyä paremmin 
asiakkaan tilanteeseen ja vastata asiakkaan tarpeisiin.

8  Mitä?
 Kuvailkaa tarkemmin tuotteenne tai palvelunne. Mitä lupaatte asiakkaalle?
 Mitkä ovat yrityksenne arvot: millaisen vaikutuksen haluatte jättää maailmaan?
 Arvot ovat nousemassa uudelleen yritystoiminnan vahvuudeksi. Ohjaa tiimiä poh-

timaan, miten yritys vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön lähellä ja kaukana. Millaista 
maailmaa tiimi haluaa rakentaa?

9  Yllätys!
 Hakekaa pelinjohtajalta yllätyskortti ja toimikaa sen mukaan. 
 Anna tiimin poimia pinosta sattumanvarainen yllätys. Osasta yllätyksiä on mahdol-

lista saada lisäpisteitä. Pelinjohtaja tai joku muista ohjaajista antaa tiimille pisteet 
yllätyskortin tehtävästä kortin ohjeen ja harkintansa mukaan.

 Osassa yllätyksistä tiimin täytyy tehdä yhteistyötä toisen tiimin kanssa. Toinen tiimi 
saa yhteistyöstä aina 20 pistettä. Jos haluat korostaa pelissä yhteistyötä, valitse 
peliin yhteistyötä sisältävät yllätykset ja jätä muut pois.
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10  Miten?
 Miten tuotatte tuotteenne tai palvelunne asiakkaalle?
 Esimerkiksi: tuotantotilat, henkilöstö, myynti, saavutettavuus…?
 Miten arvonne näkyvät käytännön toiminnassanne?
 Mistä yritykselle aiheutuu kustannuksia? Paljonko henkilöstöä tarvitaan? Mistä han-

kitaan ajan mittaan lisää resursseja? Aikooko yritys laajentua? Tiimi on määritellyt 
arvonsa kohdassa 8 − miten ne näkyvät käytännön työssä!

Kohti pitchausta!
     

11  Roolit
 Sopikaa tiiminne vastuunjaosta vahvuuksienne ja taitojenne pohjalta. 
 Kuka vastaa esimerkiksi henkilöstöstä, markkinoinnista, asiakassuhteista, kehittämi-

sestä, yhteistyöstä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa?
 Kuka voisi olla toimitusjohtaja − millaisia ominaisuuksia se vaatii Entä ketkä vastaa-

vat kehitystyöstä, henkilöstöstä, markkinoinnista, asiakassuhteista tai yhteistyöstä 
muiden toimijoiden kanssa? Onko pelilaudan ulkopuolella taitoja tai vahvuuksia, 
jotka huomataankin nyt tärkeiksi? Puuttuuko tiimiltä jotain olennaista osaamista, ja 
miten sitä voisi hankkia?

12  Kiertotalous
 Nyt haetaan yritysideoita, jotka eivät perustu luonnonvarojen kuluttamiseen, vaan 

niiden hyödyntämiseen kekseliäästi ja kestävästi. 
 Perustelkaa, miksi yrityksenne on kiertotaloutta!
 Mitä kiertotalouden liiketoimintamallia tai -malleja yrityksenne toteuttaa?
 Voit haastaa tiimiä miettimään, löytyisikö liiketoimintamalleista vielä jokin idea, jota 

he voivat soveltaa yrityksessään.

13  Viestintä 
 Millaisen imagon haluatte välittää yrityksestänne: mitä teistä ajatellaan?
 Miten ja missä kanavissa kerrotte yrityksestänne?
 Lisäkysymyksiä: Miten kerrotte asiakkaille ja kumppaneille arvoistanne ja toimintata-

voistanne? Mitä viestintäkanavia käytätte? Jos käytätte sosiaalista mediaa, tarken-
takaa, mitä ja miten!

14  Pitchaus
 Valmistelkaa yrityksestänne lyhyt, innostava esittely.

MAALI
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Pitchaus ja palaute – pelin huipennus
Pitch eli yritysesittely kertoo ytimekkäästi, mitä yritys tekee. Sisältö suunnitellaan sen 
mukaan, kuinka paljon aikaa on käytettävissä ja kenelle pitch esitetään. 

Pelinojohtaja ilmoittaa tiimeille, mikä on pithauksen kesto: 60 sekuntia tai kolme minuut-
tia. Pitchin valmisteluun annetaan aikaa 10-15 minuuttia. Suunnittelun tueksi tiimeillä on 
Pitchaajan muistilista. Pelaajille voidaan näyttää ohjevideo ja muutama esimerkki hyvistä 
pitchauksista (linkkivinkkejä: www.circula.fi).

60 sekunnin pitchaus
Yrityksen nimi ja tiimiläisten esittely
Minkä ongelman yritys ratkaisee?
Kuvatkaa yritys lyhyesti: mitä, miksi, kenelle, miten
Miten yritys käyttää resursseja kiertotalouden mukaisesti?
Miksi asiakas valitsee juuri teidät?
Lopetus – yrityksen slogan
 
Kolmen  minuutin pitchaus
Yrityksen nimi ja tiimiläisten esittely
Minkä ongelman yritys ratkaisee?
Mikä on yrityksen ratkaisu (tuotteen / palvelun lyhyt kuvaus)?
Mikä on yrityksen liiketoimintamalli?

 ∞ Keitä ovat yrityksen asiakkaat? Mitä asiakas saa?
 ∞ Mitä resursseja yritys käyttää?
 ∞ Miten yritys tekee rahaa? Paljonko tuote / palvelu maksaa?
 ∞ Miksi tämä on kiertotaloutta – mitä kiertotalouden liiketoimintamallia tai malleja 

sovelletaan?
 ∞ Miksi olette ainutlaatuinen? Miksi asiakas valitsee juuri teidät?

Miten markkinoitte?
Ketkä ovat yrityksen kilpailijoita?
Millaista osaamista tiimissä on?
Lopetus – yrityksen slogan

Jos aikaa on käytettävissä valmisteluun enemmän kuin 10-15 minuuttia tai jos pitchaus 
toteutetaan eri päivänä kuin peli, tiimit voivat valmistella diaesitykset yrityksistään. Esityk-
sen on kuitenkin myös tällöin mahduttava sovittuun aikaraamiin.

Palautetta pitchistä
Palaute on tärkeää! Circulassa palautetta antavat toiset tiimit, opettaja(t)/ohjaaja(t) sekä 
mahdollinen arviointiraati. 

Jokainen tiimi pitchaa ja toimii palautteen antajana vuorollaan. Jaa tiimeille neljä palaute-
korttia: kehu, kysy, haasta ja ehdota. Jokainen tiimiläinen saa yhden kortin ja sen mukaisen 
tehtävän. Viisihenkisessä tiimissä kaksi tiimiläistä jakaa vastuun. Pyydä palautetiimiä kes-
kittymään etenkin yritysidean kommentointiin. Kehuja voi toki antaa myös pitchauksesta!
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Arviointi
Joidenkin mielestä pistelasku ja voittajan julkistaminen ovat pelin tärkein vaihe, kun taas 
toiset eivät pidä kilpailusta. Circula-peli voidaan päättää sanalliseen palautteeseen tai jakaa 
pisteitä, opettajan harkinnan mukaan. Molemmissa tapauksissa kaikkien tiimien onnistumi-
sia nostetaan esille. 
 
Jos pelinjohtaja on ainoa ohjaaja, hän toimii pelin arvioijana. Jos ohjaajia on useampia, 
arviointi annetaan muiden tehtäväksi. Pitchaukseen voidaan kutsua myös arviointiraati, esi-
merkiksi paikallisia yrittäjiä ja kiertotalousasiantuntijoita.
  
Palautetta ja pisteitä annetaan kolmessa kategoriassa: esityksestä, yritystoiminnan ymmär-
tämisestä ja kiertotaloudesta. Kolmen minuutin pitchissä arvioidaan lisäksi osaamisen tun-
nistamista. Arvioinnin kriteerit löytyvät arviointilomakkeesta. 

Jokaisessa kategoriassa annetaan 10-50 pistettä seuraavasti:

10 tai 20 
pistettä:

Kehityskelpoinen: 
tiedot osin puutteellisia, kiertotalousidea ei käy ilmi, esitystä ei har-
joiteltu, esitys ei tavoita kohderyhmää. 

30 tai 40 
pistettä:

Mainio: 
tärkeimmät tiedot kerrotaan, kiertotalous osana yritysideaa käy ilmi, 
esitystä harjoiteltu, esitys tavoittaa kohderyhmänsä.

50 
pistettä:

Erinomainen: 
esitys on vakuuttava ja mukaansatempaava, esitys kertoo kaikki 
tarvittavat tiedot ja enemmän, kiertotalous on ymmärretty ja on 
olennainen osa yritysideaa. 

Anna kullekin tiimille suullinen palaute ja arviointilomake, johon on merkitty tiimin saamat 
pisteet. Tiimi lisää pistemäärään mahdolliset yllätys- ja yhteistyöpisteensä. Yllätyskor-
tista saatavat pisteet vaihtelevat tehtävästä riippuen välillä 0-50. Yhteistyöstä toisen tiimin 
kanssa saa aina 20 pistettä.
 
Raati voi antaa harkintansa mukaan vielä 50 bonuspistettä seuraavissa kategorioissa: 
pitchauksen luovuus ja esitystapa, tiimin yhteishenki, yritysidean innovatiivisuus ja yrityk-
sen kiertotaloushenkisyys. 
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Palautteen tarkoitus on kannustaa ja auttaa tiimiä
 ∞ nostamalla esille liikeidean vahvuuksia
 ∞ esittämällä tarkentavia kysymyksiä
 ∞ haastamalla tiimiä huomaamaan mahdolliset riskit tai 

ajattelemaan laajemmin ja rohkeammin
 ∞ ehdottamalla täydennystä tai parannusta yritysideaan
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Loppukeskustelu
Loppukeskusteluun liittyy kaksi näkökulmaa: pelin herättämien fiilisten jakaminen sekä opi-
tun reflektointi.
 
Circulassa toimitaan aktiivisesti ja laitetaan omaa persoonaa peliin, mikä herättää pelaa-
jissa tunteita. Vaikka tunteet lienevät suurimmaksi osaksi positiivisia, on pelin päätteeksi 
hyvä antaa mahdollisuus purkaa kokemuksia: miten tiimin yhteistyö sujui, millaisen roolin 
otit tiimissä, oliko pelin lopputulos oikeudenmukainen?
 
Keskustelkaa pelin tuomasta tiedosta ja ajatuksista. Keskustelu tarjoaa opiskelijoille mah-
dollisuuden esittää kysymyksiä epäselväksi jääneistä asioista ja opettajalle tilaisuuden kor-
jata mahdollisesti syntyneitä vääriä mielikuvia sekä havainnoida, miten oppimistavoitteisiin 
on päästy. 
 
Oppimisen reflektoinnille, syventämiselle ja soveltamiselle varataan aikaa myöhemmin, kun 
pelissä opittu on ehtinyt hieman jäsentyä. Loppukeskustelu toimiikin myös siirtymänä oppi-
misen jatkumoon.
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Circula-peli selkokielellä
Circula-pelin kaikki pelimateriaalit on tuotettu myös selkokielellä.
Ne on merkitty Selkokeskuksen myöntämällä selkotunnuksella.

Selkokieli – lyhyt esittely
Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on yleiskieltä helpompaa lukea ja ymmärtää. Se on 
suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Kieltä on muokattu 
helpommaksi sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan. Selkojulkaisun tunnistaa selko-
tunnuksesta, joka toimii laadun takeena. 

Tärkein asia selkokielessä on lukija. Asioiden tulee olla ymmärrettäviä ja helppoja hänen 
näkökulmastaan. Selkokielisen pelin tekstejä on lyhennetty ja ylimääräistä tietoa on kar-
sittu. Tekstissä on käytetty mahdollisimman tuttuja ja helppoja sanoja sekä lyhyitä peruslau-
seita ja virkkeitä. Vaikeat käsitteet on selitetty. Joihinkin kohti on myös lisätty ymmärtämisen 
kannalta tärkeitä asioita. 

Painetun selkotekstin tunnistaa ulkonäöltä, sillä rivillä on enintään 60 merkkiä. Oikea reuna 
on jätetty liehuksi. Selkorivitys auttaa hahmottamaan tekstiä, koska yhdellä rivillä on mielel-
lään vain yksi ajatus. 

Voit hyödyntää Circulan verkkosivulta löytyvää diaesitystä ja ohjata ryhmääsi pelissä vaihe 
vaiheelta. Tällöin painettua peliohjetta ei ole välttämätöntä käyttää.

Vinkkejä selkopuheeseen ja Circula-pelin ohjaamiseen 
 ∞ Puhu yhdestä asiasta kerrallaan, mahdollisimman lyhyesti ja järjestelmällisesti. 
 ∞ Aloita siitä, mikä on kuulijalle tuttua.
 ∞ Jäsennä keskustelua, ja vaihda selkeästi aiheesta toiseen. 
 ∞ Kun selität monimutkaista asiaa, jäsennä asia ensin itsellesi selkeäksi. Silloin on 

helpompi kertoa lyhyesti ja selvästi. 
 ∞ Ole mahdollisimman konkreettinen, ja havainnollista asioita esimerkkien avulla. 
 ∞ Puhu luonnollista puhekieltä. 
 ∞ Käytä tavallisia ja konkreettisia sanoja. Puhu esimerkiksi autosta, älä ajoneuvosta. 
 ∞ Suosi lyhyitä lauseita ja helppoja lauserakenteita. Pitkät lauseet ovat vaikeita 

ymmärtää, koska kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyy usein heikko työmuisti. 
 ∞ Ymmärtämistä helpottavat aktiivimuotoiset verbit.  Jos mahdollista, vältä passiivin 

turhaa käyttöä, ja kerro kuka tai mikä tekee. Esimerkiksi virke ”Arvoa hukataan, 
kun työvaatteet päätyvät pois käytöstä liian aikaisin.” on helpompi aktiivissa: ”Yritys 
menettää rahaa, kun työvaatteet päätyvät pois käytöstä liian aikaisin.”. 

 ∞ Puhu rauhallisella tempolla, hieman tavallista puhetta hitaammin.
 ∞ Painota pääasiaa. 
 ∞ Tauota puhetta puhejaksojen välissä, älä keskellä puhejaksoa.
 ∞ Anna puhekumppanille riittävästi aikaa reagoida ja ymmärtää.
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Lista vaikeista käsitteistä ja sanoista
Pelissä on jonkin verran vaikeita käsitteitä ja sanoja, jotka on hyvä käydä alussa tai pelin 
edetessä läpi yhdessä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 ∞ kiertotalous 
 ∞ luonnonvara
 ∞ resurssi
 ∞ tuotteen elinkaari
 ∞ hiilidioksidipäästö
 ∞ ekologinen
 ∞ vastuullinen, kestävä
 ∞ sparrata
 ∞ liisata, leasing
 ∞ pitchaus

 ∞ brändi
 ∞ liiketoimintamalli
 ∞ jakamisalusta
 ∞ liikevaihto
 ∞ palvelu
 ∞ digitaalinen palvelu
 ∞ lisenssi
 ∞ ansaintamalli
 ∞ näkyvyys
 ∞ visuaalinen viestintä

Lisätietoa selkokielestä ja selkopuheesta 
Verkossa

 ∞ Selkokeskuksen sivut: ohjeita selkopuheeseen ja -kirjoittamiseen    
https://selkokeskus.fi

 ∞ 12 askelta selkokielellä opettamiseen https://kansalaisopistojenliitto.fi

Kirjoja
 ∞ Leealaura Leskelä, 2019: Selkokieli
 ∞ Leealaura Leskelä & Auli Kulkki-Nieminen, 2015: Selkokirjoittajan tekstilajit
 ∞ Hannu Virtanen, 2009: Selkokielen käsikirja

https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/10/12-askelta-selkokielell%C3%A4-opettamiseen.pdf
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Esimerkkejä selkokielisistä Circula-materiaaleista

Circula-peliohje

© Peli on julkaistu Creative Commons CC BY-NC-ND -lisenssillä. Lisätietoja: www.circula.fi.

Pelilauta edustaa yritystänne: asettakaa laudalle vain ne kortit ja ideat, joita tarvitsette yrityk-
sessänne. Pelin päätteeksi esittelette eli pitchaatte yritysideanne muille ja saatte siitä palau-
tetta. Pisteitä voitte saada yritysideasta ja sen pitchauksesta, yllätyskortin tehtävän suorittami-
sesta ja yhteistyöstä muiden tiimien kanssa. 

Koko peliohjetta ei tarvitse lukea kerralla. Siirtäkää pelinappulaa pelilaudalla ja seuratkaa 
ohjetta sitä mukaa kuin etenette.  

 Yritystiimi

1   Jokainen valitsee kolme itselleen sopivaa vahvuuskorttia.    
Esitelkää vahvuudet toisillenne. 

2   Jokainen valitsee kolme taitokorttia ja esittelee taitonsa muille.     
Pitäkää vahvuus- ja taitokortit vielä itsellänne. 

3   Hakekaa pelinjohtajalta yksi resurssikortti jokaista tiimiläistä kohti. 

4   Ideoikaa yritystoimintaa resurssienne, taitojenne ja vahvuuksienne pohjalta!

5   Valitkaa, mitä resursseja, taitoja ja vahvuuksia käytätte yrityksessänne. Asettakaa 
nämä kortit pelilaudalle. Voitte lisätä kortteja pelilaudalle myöhemmin, jos keksitte 
niille hyötykäyttöä yrityksessänne

Yritystiimi Yrityksen perusta Kohti pitchausta! MAALILÄHTÖ

Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Tervetuloa Circula-peliin!
Kiertotalous muuttaa yrityksiä. 
Yritykset muuttavat maailmaa. 
Pelaa, oPI, Innostu!

Pelin tavoitteena on ideoida yritys, joka
   vastaa aitoihin tarpeisiin tai ongelmiin
   käyttää luonnonvaroja kekseliäästi ja 

       kestävästi
   on kannattavaa liiketoimintaa
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 Yrityksen perusta

 Voitte liikkua askelten 6-10 välillä ja palata myös takaisin päin, kun kehittelette yritystänne.

6   Yritysidea
 Mikä on yrityksenne liikeidea?
 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan yrityksenne tarjoaa ratkaisun?

7   Kenelle?
 Ketkä ovat yrityksenne asiakasryhmät? Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti. 
 Mitä he odottavat yritykseltänne?
 Mistä asiakkaanne maksaa - mistä saatte tuloja?

8   Mitä?
 Kuvailkaa tarkemmin tuotteenne tai palvelunne. Mitä lupaatte asiakkaalle?
 Mitkä ovat yrityksenne arvot: millaisen vaikutuksen haluatte jättää maailmaan?

9   Yllätys!
 Hakekaa pelinjohtajalta yllätyskortti ja toimikaa sen mukaan. 

10   Miten?
 Miten tuotatte tuotteenne tai palvelunne asiakkaalle?
 Esimerkiksi: tuotantotilat, henkilöstö, myynti, saavutettavuus…?
  Miten arvonne näkyvät käytännön toiminnassanne?

 Kohti pitchausta!

11   Roolit
 Sopikaa tiiminne vastuunjaosta vahvuuksienne ja taitojenne pohjalta. 
 Kuka vastaa esimerkiksi henkilöstöstä, markkinoinnista, asiakassuhteista,    

kehittämisestä, yhteistyöstä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa?

12   Kiertotalous
 Nyt haetaan yritysideoita, jotka eivät perustu luonnonvarojen kuluttamiseen,   

vaan niiden hyödyntämiseen kekseliäästi ja kestävästi. 
 Perustelkaa, miksi yrityksenne on kiertotaloutta!
 Mitä kiertotalouden liiketoimintamallia tai -malleja yrityksenne toteuttaa?

13   Viestintä ja markkinointi
 Millaisen imagon haluatte välittää yrityksestänne: mitä teistä ajatellaan?
 Miten ja missä kanavissa kerrotte yrityksestänne?

14   Pitchaus
 Valmistelkaa yrityksestänne lyhyt, innostava esittely. 

MaalI

Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Selkokielinen
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Pelilauta esittää yritystänne. 
Asettakaa laudalle vain ne kortit, joita tarvitsette. 
Lopuksi on pitchaus, jossa esittelette yrityksen muille.
Muut antavat palautetta.

Pisteitä voi saada  
 ∞ yritysideasta
 ∞ pitchauksesta eli yrityksen esittelystä
 ∞ yllätyskortin tehtävästä 
 ∞ yhteistyöstä muiden tiimien eli ryhmien kanssa.

 Tiimin vahvuudet, taidot ja resurssit

1    Jokainen valitsee 3 vahvuuskorttia, 
 jotka sopivat hänelle parhaiten.
 Esitelkää vahvuudet muille.

2    Jokainen valitsee 3 taitokorttia, 
 jotka sopivat hänelle parhaiten. 
 Esitelkää taidot muille.
 Pitäkää kortit vielä itsellänne. 

Tiimin vahvuudet, 
taidot ja resurssit.

(kohdat 1–5) 

Suunnitelkaa 
yritys

(kohdat 6–10) 

Kohti pitchausta!
(kohdat 11–14) MAALILÄHTÖ
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Peliohje
Tervetuloa Circula-peliin! 

Tässä pelissä suunnittelette yrityksen.
Sen pitää olla tällainen:

   Yritys tarjoaa ratkaisun aitoon ongelmaan   
tai tarpeeseen.

   Yritys ei tuhlaa luonnon raaka-aineita ja energiaa, 
vaan käyttää niitä viisaasti. 

   Yrityksen toiminta on kannattavaa.

Koko ohjetta ei tarvitse lukea heti.
Aloittakaa lähtöruudusta, 
siirtäkää nappulaa yksi askel kerrallaan 
ja tehkää jokainen tehtävä. 

Tehtävät
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3    Jokainen hakee pelinjohtajalta 1 resurssikortin.

4    Keksikää yritysideoita, 
 joissa käytätte tiimin vahvuuksia, taitoja ja resursseja.

5    Valitkaa ne kortit, joita tarvitsette yrityksessänne. 
 Laittakaa nämä kortit pelilaudalle. 
 Voitte lisätä kortteja laudalle myöhemmin.

 Suunnitelkaa yritys

 Voitte liikkua askelten 6–10 välillä 
 eteenpäin ja taaksepäin. 

6    Yritysidea
 Mikä on yrityksenne liikeidea?
 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan yrityksellä on ratkaisu?

7    Kenelle?
 Ketkä ovat yrityksenne asiakkaita? 
 Kuvailkaa asiakkaita mahdollisimman tarkasti.
 Mitä asiakkaat odottavat yritykseltä?
 Mistä asiakkaat maksavat, eli mistä saatte tuloja?

8    Mitä?
 Kertokaa tarkemmin tuotteesta tai palvelusta.  
 Mitä lupaatte asiakkaalle?
 Mitkä ovat yrityksen arvot, 
 eli miten haluatte vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön? 

9    Yllätys!
 Hakekaa pelinjohtajalta yllätyskortti 
 ja tehkää kortin tehtävä. 

10    Miten?
 Miten tuotatte tuotteen tai palvelun asiakkaalle?
 Esimerkiksi 

 ∞ millainen toimisto tai tehdas yrityksellä on?
 ∞ paljonko työntekijöitä on?
 ∞ miten myytte tuotteet tai palvelun?
 ∞ miten arvot näkyvät toiminnassanne?

Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Yleiskielinen

Circula-pelikortit

Resurssikortti Resurssikortti Resurssikortti

Resurssikortti Resurssikortti Resurssikortti

Resurssikortti Resurssikortti Resurssikortti

Liian suuri toimisto
Tilitoimisto siirtää 
osan toiminnastaan Viroon.
Yrityksen toimisto on nyt 
liian suuri: työhuoneet ja 
kokoustilat ovat usein tyhjiä.
Yritys omistaa kalusteet 
ja toimiston,
ja sen pitää maksaa tilasta.
Mitä toimistolle voi tehdä?

Hävikkiruoka
Ruokakaupalla on ongelma:
kaikkea ruokaa 
ei myydä ajoissa.
Kauppaan jää erityisesti 
hedelmiä, vihanneksia ja leipää.
Ruoka on vielä aivan hyvää, 
mutta se pitää hävittää, 
kun kauppaan tulee uutta 
ruokaa. Biojäte maksaa 
paljon yritykselle, 
ja se on myös ruoan tuhlausta.
Mitä hävikkiruoalle voi tehdä?

Huonokuntoiset vaatteet
Ihmiset vievät 
kierrätyskeskukseen 
paljon vaatteita, 
joita kukaan ei halua ostaa. 
Vaatteet ovat rikki, likaisia 
tai huonoa laatua.
Tekstiilejä ei saa viedä 
kaatopaikalle, 
eikä niitä voi lähettää 
Afrikkaan.
Mitä vanhoille vaatteille 
voi tehdä?

Panssarivaunu
Teillä on panssarivaunu 
T34 Sotka.
Vaunu on 
toisen maailmansodan ajalta.
Suomalaiset joukot käyttivät 
sitä jatkosodassa. 
Mitä panssarivaunulla voi 
tehdä?

Sähköautot
Teillä on 10 sähköautoa.
Ne kulkevat 300 kilometriä 
yhdellä latauksella.
Mitä autoilla voi tehdä?

Teräsputki
Vanhasta kasvihuoneesta 
jää teräsputkea 
yhteensä monta sataa metriä.
Putki oli osa kasvihuoneen 
lämmitysjärjestelmää.
Putki ei ruostu, 
ja sen halkaisija on 
50 millimetriä 
ja paksuus on 5 millimetriä.
Mitä teräsputkella voi tehdä?

Nahkapalat
Saatte huonekalutehtaalta 
säännöllisesti nahkapaloja.
Kaikki palat ovat 
huonekalunahkaa.
Ne ovat jääneet yli, 
kun huonekaluja on tehty.
Nahkaa on eri väreissä.
Mitä nahkapaloilla voi tehdä?

Armeijan ylimääräiset 
tavarat
Saatte armeijan varastosta 
tavaroita ja vaatteita, 
joita ei enää tarvita armeijassa.
Mitä vaatteilla ja tavaroilla voi 
tehdä?

Arvokkaat 
purkumateriaalit
Kuuluisa kulttuurirakennus 
puretaan.
Saatte hakea 
purkumateriaaleja.
Niitä ovat esimerkiksi putket, 
patterit, tiilet, ikkunat, ovet, 
kattopellit ja laudat. 
Saatte myös portteja, aitoja 
ja koriste-esineitä.
Ne ovat valurautaa.
Mitä materiaalilla voi tehdä?
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Olen hyvä puhumaan ja 
kirjoittamaan 
Puhun ja kirjoitan hyvin.
Sanavarastoni on suuri 
ja käytän kieltä monipuolisesti.

Olen kohtelias
Otan huomioon muut ihmiset. 
Käyttäydyn hyvin.
Sanon usein kiitos, 
anteeksi ja ole hyvä.

Olen kunnianhimoinen
Minulla on tavoitteita.
Haluan menestyä 
ja saada aikaan asioita.
Olen kärsivällinen 
ja valmis tekemään töitä,
että saavutan tavoitteeni.

Olen hyvä 
matematiikassa
Osaan laskea ja ratkaista 
ongelmia hyvin. 
Osaan käyttää matematiikkaa 
avuksi monessa asiassa.

Olen musikaalinen
Minulla on rytmitajua. 
Osaan laulaa tai soittaa. 
Musiikki herättää 
minussa tunteita. 
Osaan kertoa 
omista tunteistani 
musiikin kautta. 

Olen looginen
Olen johdonmukainen. 
Osaan päätellä asioita hyvin. 
Ymmärrän asioiden syyt 
ja seuraukset.

Olen luotettava
Pidän aina lupaukseni.
Hoidan omat tehtäväni.

Olen luova
Löydän helposti 
ratkaisun ongelmaan. 
Osaan kehittää uutta. 
Ilmaisen itseäni 
monella tavalla. 
Uudet ihmiset ja kokemukset 
innostavat minua.

Olen nopea
Teen päätökset nopeasti. 
Alan heti töihin.
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Turhat kortit pois! 
Palauttakaa pelinjohtajalle 
ne resurssit, 
joita yrityksenne ei tarvitse. 
Vetäkää pakasta tilalle 
uudet kortit.
Valitkaa uusista korteista 
vain ne resurssit,
jotka sopivat 
yrityksenne ideaan.

Uusi mahdollisuus
Valitkaa yksi resurssikortti 
ja palauttakaa se 
pelinjohtajalle. 
Valitkaa uusi resurssi tilalle. 
Teillä on aikaa yksi minuutti.

Verkostoitukaa
Etsikää yritys, 
jonka kanssa voitte tehdä 
yhteistyötä.
Yhteistyöstä pitää olla hyötyä 
molemmille yrityksille.
Esitelkää yhteistyö 
muille tiimeille. 
Pelinjohtaja arvioi, 
onko yhteistyönne järkevää.
Voitte saada 15–20 pistettä.

Yllätysvieraat
Yritykseenne tulee 
ryhmä ulkomaisia vieraita. 
He haluavat tietää, 
miten kiertotalous näkyy 
yrityksen ideassa.
Kertokaa asia 30 sekunnissa. 
Pelinjohtaja edustaa vieraita. 
Hän antaa teille 10–50 pistettä 
sen mukaan, 
miten hyvin kerrotte 
kiertotaloudesta. 

Nimitesti
Testatkaa yrityksenne nimeä
ainakin kahdella muulla tiimillä. 
Kertokaa yrityksenne nimi 
ja kysykää, millaisia ajatuksia 
nimestä tulee?
Kertokaa toisille tiimeille 
vain yrityksenne nimi, 
ei mitään muuta. 
Keskustelkaa toisten tiimien 
mielipiteistä.
Jos haluatte, muuttakaa 
yrityksen nimeä.

Rahapula
Yrityksellänne on 
liian vähän rahaa. 
Myykää muille tiimeille 
osaamistanne eli taitojanne. 
Jos myytte hyvin, 
saatte 50 pistettä. 

Myyjät matkaan! 
Myykää yrityksenne tuote 
tai palvelu toiselle yritykselle. 
Jos myytte hyvin, 
saatte 50 pistettä. 

Uusi asiakasryhmä
Varmistakaa, 
että yrityksellänne on 
tarpeeksi asiakkaita. 
Keksikää uusi asiakasryhmä, 
joka sopii yrityksenne ideaan. 
Esitelkää uusi asiakasryhmä 
pelinjohtajalle.
Jos idea ja perustelu ovat 
hyviä, saatte 20 pistettä. 

Panostakaa 
markkinointiin!
Saatte 10 000 euroa. 
Rahat pitää käyttää yrityksen 
markkinointiin. 
Mitä teette? 
Kertokaa markkinoinnin idea 
pelinjohtajalle. 
Hyvästä suunnitelmasta 
saatte 10 pistettä, 
erinomaisesta 20 pistettä. 

Resurssikortti Resurssikortti Resurssikortti

Resurssikortti Resurssikortti Resurssikortti

Resurssikortti Resurssikortti Resurssikortti

Toimistotila vajaakäytöllä
Tilitoimisto Pikkutarkka Oy:n 
toiminta supistuu, kun toiminta 
siirtyy osin Viroon. Yrityksellä 
jää toimistotilaa vajaakäytölle: 
kalustettuja työhuoneita ja 
kokoustiloja, jotka ovat suuren 
osan ajasta tyhjillään. Yritys 
omistaa tilat ja miettii nyt, mitä 
tehdä niille. Tiloista muodostuu 
kustannuksia, mutta voisivatko 
ne myös tuottaa hyötyä?

Hävikkiruoka
Marketan Marketilla on 
ongelma: ruokahävikkiä syntyy 
paljon etenkin hedelmistä, 
vihanneksista ja leivästä.  
Ruoka ei ole vanhentunutta tai 
pilaantunutta, mutta se täytyy 
poistaa uusien erien tieltä. 
Biojäte tulee yritykselle kalliiksi 
ja on sitä paitsi ruuan tuhlausta. 
Voisiko joku hyödyntää hävikki-
ruokaa?

Huonokuntoiset vaatteet
Kierrätyskeskus saa lahjoi-
tuksina paljon vaatteita, jotka 
eivät käy kaupaksi: ne ovat 
risoja, nyppyisiä, likaisia tai 
liian huonolaatuisia. Tekstiilejä 
ei saa toimittaa kaatopaikalle 
eikä niitä haluta Afrikassakaan. 
Mitä ihmettä tekstiileille pitäisi 
tehdä? 

Panssarivaunu
Teillä on toisen maailmansodan 
aikainen panssarivaunu T34 
(Sotka). Se on ollut suomalais-
ten joukkojen käytössä jatko-
sodan ratkaisutaisteluissa.

Sähköautot
Käytössänne on kymmenen 
sähköautoa, joiden toiminta-
säde on 300 kilometriä yhdellä 
latauksella.

Ruostumaton teräsputki
Teräsputki on peräisin puretusta 
kasvihuoneesta, jossa putki on 
ollut osa lämmitysjärjestelmää. 
Putken halkaisija on 50 mm ja 
paksuus on 5 mm. Putkia on 
saatavilla satoja metrejä!

Nahkapalat
Saatte säännöllisesti huone-
kalutehtaalta ylijäämäpaloja 
ja hukkapaloja huonekalunah-
kaa. Nahkaa on saatavilla eri 
väreissä.

Armeijan ylijäämätavara
Saatte armeijan ylijäämävaras-
toista käytöstä poistettuja vaat-
teita ja pientavaroita.

Arvokkaat 
purkumateriaalit
Kansainvälisesti tunnettu kult-
tuurirakennus on purettu. 
Saatte hakea purkumateriaa-
leja, kuten putkia, pattereita, 
tiiliä, ikkunoita, ovia, kattopel-
tiä ja lautoja sekä piha-alueen 
valurautaisia esineitä, kuten 
portteja, aitoja ja muita koriste-
esineitä.
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Kielellinen lahjakkuus
Minulla on hyvät puhe- ja kirjoi-
tustaidot, laaja sanavarasto ja 
kyky käyttää kieltä monipuoli-
sesti.

Kohteliaisuus
Osaan ottaa muut ihmiset huo-
mioon ja käyttäytyä hyvin muita 
kohtaan. Anteeksi, ole hyvä ja 
kiitos kuuluvat perussanoihini.

Kunnianhimo
Olen tavoitteellinen ja minulla 
on halu saavuttaa asioita ja 
menestyä. Menestyksen saa-
vuttamiseksi minulla on pitkä-
jänteisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Matemaattinen päättely
Osaan käyttää matematiikkaa 
loogisesti, täsmällisesti ja luo-
vasti. Osaan käsitellä mate-
maattista tietoa ja ratkaista 
ongelmia.

Musikaalisuus
Minulla on rytmitajua ja taito 
laulaa tai soittaa jotain soitinta. 
Koen tunteita musiikkia kuun-
nellessani ja osaan ilmentää 
ajatuksiani musiikkia luodes-
sani tai soittaessani.

Loogisuus
Olen johdonmukainen ja 
minulla on hyvä päättelykyky. 
Pystyn hahmottamaan syy-
seuraussuhteita.

Luotettavuus
Pidän lupaukset ja hoidan oman 
osuuteni vastuulla olevista teh-
tävistä. 

Luovuus
Osaan ratkaista ongelmia oma-
peräisesti ja minulla on taito 
kehittää uutta. Ilmaisen itseäni 
monin eri tavoin. Uudet ihmi-
set ja kokemukset inspiroivat 
minua.

Nopeus
Tartun heti toimeen ja teen 
nopeita päätöksiä. 
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Turhat pois!
Palauttakaa pelinjohtajalle 
yrityksenne kannalta turhat 
resurssit. Vetäkää pakasta 
tilalle sattumanvaraiset kor-
tit. Ottakaa käyttöön vain ne 
resurssit, jotka sopivat yritys-
ideaanne. 

Uusi mahdollisuus
Palauttakaa yksi resurssikortti 
pelinjohtajalle ja valitkaa tilalle 
haluamanne kortti pakasta. 
Saatte käyttää valintaan enin-
tään yhden minuutin!

Verkostot vesille!
Etsikää kumppaniyritys, jonka 
kanssa  voitte tehdä yhteis-
työtä, joka hyödyttää molem-
pia yrityksiä. Esitelkää yhteis-
työ muille tiimeille. Pelinjohtaja 
antaa tiimillenne 10-50 pis-
tettä sen mukaan, miten fiksua 
yhteistyönne on. 

Yllätysvieraita 
yritykseenne
Saatte ryhmän kansainvälisiä 
vieraita. He haluavat tietää, 
miten toteutatte kiertotaloutta. 
Kertokaa se heille tiiviisti 30 
sekunnissa. Pelinjohtaja edus-
taa vierailijoita ja arvioi suori-
tuksenne 10-50 pisteen arvoi-
seksi. 

Nimitesti
Käykää vähintään kahden tii-
min luona testaamassa yritys-
nimeänne. Kysykää, mitä mieli-
kuvia yrityksenne nimi herättää 
ilman, että kerrotte yritykses-
tänne mitään muuta. Keskus-
telkaa palautteesta ja tehkää 
mahdolliset muutokset nimeen.

Rahapula
Yrityksessänne on äkillinen 
kassavaje! Lähdette myymään 
tiiminne osaamista (taitoja) 
muille yrityksille. Onnistuneesta 
myynnistä saatte pelinjohtajalta 
50 pistettä. 

Kaupparatsut matkaan!
Myykää tuotteenne tai palve-
lunne toiselle yritykselle. Onnis-
tuneesta myynnistä saatte 
pelinjohtajalta 50 pistettä. 

Uusi asiakasryhmä
Varmistakaa, että teillä on riit-
tävästi asiakkaita: keksikää 
uusi asiakasryhmä, jota yritys-
ideanne palvelee, ja perustel-
kaa se pelinjohtajalle. Hyvästä 
ideasta ja perustelusta 20 pis-
tettä.

Panostakaa 
markkinointiin!
Saatte markkinointiin 10.000 
euroa. Miten käytätte rahan? 
Perustelkaa pelinjohtajalle. 
Hyvästä suunnitelmasta 10 pis-
tettä, erinomaisesta 20. 

SelkokielinenYleiskielinen

Circula-kiertotalousesitteet
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Liiketoimintamalli

TUOTTEEN ELINKAAREN PIDENTÄMINEN

Tuotteen elinkaari tarkoittaa tässä sitä aikaa, jonka tuote on 
käytössä ennen käytöstä poistamistaan. Kiertotaloudessa 
tavoitteena on pitää tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään.

Keinoja:
• Tuote suunnitellaan pitkäkestoiseksi, laadukkaaksi ja korjattavaksi.
• Tuotteelle tarjotaan huolto- ja korjauspalveluita.
• Tuotteen voi päivittää, esimerkiksi lisätä uusia ominaisuuksia tai muokata ulkonäköä.
• Kulunut tai rikkoutunut tuote tai osa kunnostetaan uuden veroiseksi ja myydään 

uudelleen.
• Jos tuotteelle ei ole enää käyttöä, sen voi myydä eteenpäin.

Yritys voi suunnitella toimintansa esimerkiksi niin, että asiakas palauttaa tuotteen, kun 
ei tarvitse sitä enää tai kun se on rikkoutunut. Yritys kunnostaa ja/tai päivittää tuotteen 
ja voi myydä sen uutta tuotetta edullisemmin eteenpäin. Sekä yritys että sen asiakkaat 
voivat saada merkittävää rahallista säästöä. 

Jos tuotteen elinkaari on pitkä, niin asiakkaan tarvitsee ostaa uusia tuotteita harvemmin 
ja yritys voi säästää esimerkiksi materiaalikustannuksissa. Silloin tuotteita myös 
valmistetaan vähemmän. Näin säästyy luonnonvaroja ja energiaa, ja tuotannosta 
aiheutuu vähemmän haittoja ympäristölle.

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
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3 STEP IT

Ongelma
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus kuluttaa paljon luonnonvaroja ja pilaa ympäristöä. 
Yritysten käytetyt it-laitteet päätyvät usein jätteeksi. Niitä voitaisiin kuitenkin käyttää 
vähemmän vaativissa tehtävissä. Esimerkiksi koulut tarvitsevat paljon peruslaitteita, mutta 
niillä on vain vähän rahaa hankintoihin.  

Ratkaisu: IT-laitteiden elinkaarenhallinta palveluna
3 Step IT on kehittänyt it-laitteiden kiertoa helpottavan palvelun. Yli 95 prosenttia yritysten 
käytössä olleista laitteista päätyy uudelleen käyttöön.

Ansaintamalli ja hyödyt 3 Step IT:lle
Asiakasyritykset ostavat palvelua, jossa 3 Step IT toimittaa laitteet ja huolehtii niiden 
ylläpidosta ja uusimisesta. Kun asiakas haluaa vaihtaa uudempiin laitteisiin, 3 Step IT 
kunnostaa käytetyt laitteet ja myy ne eteenpäin. 3 Step IT on yksi Euroopan suurimmista 
käytettyjen it-laitteiden myyjistä.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle
Asiakasyritys tietää, että it-laitteet toimivat ja että ne uusitaan ajallaan. Asiakas maksaa 
käytöstä laitteiden omistamisen sijaan. Asiakas tietää, että vanhat laitteet käsitellään 
vastuullisesti: 3 Step IT huolehtii tietoturvasta ja ohjaa laitteet uudelleenkäyttöön tai 
tarvittaessa kierrätykseen. 

Käytetyn laitteen hankkiva kuluttaja-asiakas saa huolletun ja turvallisen koneen. Asiakas 
säästää rahaa ja tekee ympäristötietoisen valinnan. 

Lähde: Sitra (2017): Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan 3. versio. www.sitra.fi

3 Step IT pidentää toimistolaitteiden 
käyttöikää. Yritys liisaa (vuokraa) 
toimisto-elektroniikkaa yrityksille ja 
muille organisaatioille. 
Liisauskauden jälkeen laitteet 
kunnostetaan ja myydään. 

Selkokielinen
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Liiketoimintamalli

TUOTTEEN ELINKAAREN PIDENTÄMINEN

Tuotteen elinkaari tarkoittaa sitä aikaa, 
jonka tuote on käytössä, 
ennen kuin sen käyttö loppuu. 
Kiertotalouden tavoite on, 
että tuotetta käytetään mahdollisimman pitkään.

Yritys voi toimia esimerkiksi niin, 
että asiakas palauttaa tuotteen, 
kun hän lopettaa sen käytön. 
Yritys kunnostaa tai päivittää tuotteen 
ja myy sen uudelleen.
Näin yritys säästää rahaa, 
sillä se tarvitsee uusia materiaaleja vähemmän. 
Myös asiakas säästää rahaa, 
kun hän ostaa käytetyn tuotteen. 
Asiakkaan ei tarvitse ostaa uusia tuotteita usein, 
kun tuote kestää pitkään.  
Silloin tuotteita myös valmistetaan vähemmän. 
Näin säästyy raaka-aineita ja energiaa, 
ja ympäristöhaitat vähenevät.

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Tuotteen käyttöaika pitenee näin:

• Tuote suunnitellaan niin, 
että se on laadukas ja kestää pitkään.

• Tuotteen voi korjata.

• Tuotteen voi päivittää. 
Siihen voi esimerkiksi 
lisätä uusia ominaisuuksia, 
tai sen ulkonäköä voi muuttaa.

• Jos tuote tai sen osa kuluu tai rikkoutuu, 
se kunnostetaan ja myydään uudelleen. 

• Kun tuotetta ei enää käytetä, sen voi myydä.
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3 STEP IT
3 Step IT pidentää 
IT-laitteiden käyttöaikaa.
IT-laitteita ovat esimerkiksi 
tietokoneet ja tulostimet.  
3 Step IT vuokraa eli liisaa laitteita 
yrityksille ja toimistoihin. 
Vuokrauksen jälkeen 3 Step IT 
kunnostaa laitteet ja myy ne.

Ongelma
Kun IT-laitteita valmistetaan,  
kuluu paljon luonnonvaroja ja ympäristö kärsii. 
Yritysten käytetyt laitteet 
menevät usein jätteeksi, 
vaikka niitä voitaisiin käyttää muualla.
Esimerkiksi koulut tarvitsevat paljon laitteita, 
mutta niillä on vain vähän rahaa 
laitteiden ostamiseen.

Ratkaisu
3 Step IT myy palvelua, 
jossa se vuokraa yritykselle IT-laitteet 
ja kierrättää ne, 
kun käyttö loppuu.  
Melkein kaikki käytetyt laitteet 
menevät uuteen käyttöön.

Ansaintamalli ja hyöty 3 Step IT:lle
Asiakasyritykset ostavat palvelun, 
jossa 3 Step IT tuo laitteet ja huolehtii,
että ne ovat kunnossa.
Kun asiakas haluaa uudet laitteet, 
3 Step IT kunnostaa vanhat laitteet ja myy ne. 
3 Step IT on yksi Euroopan suurimpia 
käytettyjen IT-laitteiden myyjiä.

Hyöty asiakkaalle
Asiakasyritys ei osta IT-laitteita 
vaan maksaa niiden käytöstä.
3 STEP IT huolehtii laitteista
eli päivittää, huoltaa ja uusii ne. 

Vanhat laitteet 3 Step IT huoltaa 
ja tyhjentää turvallisesti, 
jonka jälkeen ne myydään tavallisille ihmisille.
Asiakas säästää rahaa ja ympäristöä, 
kun ostaa käytetyn laitteen. 

Lähde: Sitra (2017): Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan 
3. versio. www.sitra.fi

Yleiskielinen
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Oppimisen jatkumo
Peruskoulun ylimmillä luokilla Circula voidaan liittää monialaiseen oppimiskokonaisuuteen 
ja lukiossa teemalähtöiseen valinnaiskurssiin. Ammatillisessa koulutuksessa ja ammatti-
korkeakoulussa Circula voi olla osa yrittäjyys- ja kestävän kehityksen opintoja, mutta yhtä 
hyvin oman alan osaamisen hankkimista. Peli voidaan kytkeä yrittäjyyskasvatukseen, esi-
merkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmiin. 

Sitran rahoituksella on kehitetty vuosina 2017-2019 kiertotalouden opetussisältöjä ja 
-menetelmiä  eri koulutustasoille. Linkit näihin hankkeisiin ja muita aineistoja löytyy Sitran 
verkkosivustolta (www.sitra.fi).

Ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu
Kiertotalous liittyy yrittäjyyden ja kestävän kehityksen opintoihin, joita voi opiskella yhtei-
sissä tutkinnon osissa tai alakohtaisissa opinnoissa. Ammatillisten ja ammattikorkeakou-
lun opiskelijoiden kanssa on hyvä rakentaa jatkumo omalle alalle. Voitte etsiä esimerkkejä 
omalla alallanne toimivista yrityksistä ja liiketoimintamalleista. Lähteinä voitte käyttää esi-
merkiksi Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listausta ja Teknologiateollisuuden verkko-
sivustoa. Kansainvälisiä yritysesimerkkejä löytyy Ellen McArthur Foundationin sivustolta. 

Kiertotalous ja vastuullinen ammattitaito voidaan viedä osaksi myös työpaikalla järjestettä-
vää koulutusta. Ammattilaisen kädenjälki -verkkosivustolle kootaan vastuulliseen ammatti-
taitoon ja kiertotalouteen liittyviä näkökulmia ja sisältöjä (www.kädenjälki.fi).

Circula osana yrittäjyyskasvatusta
Kiertotalous sopii hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Circula-peli voi jatkua vaikka saman tien 
Nuori Yrittäjyys 24h-leirillä, jossa yritysideaa kehitetään edelleen leiritehtävien kautta. 

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa voidaan lähteä liikkeelle oikeista ylijäämä-
resursseista: tuotteista, materiaaleista ja tiloista, joita on saatavilla lähellä. Tällaisia resurs-
seja voi löytyä omasta oppilaitoksesta, kunnasta ja yrityksiltä. NY-yritystoiminnan ideoin-
nissa voidaan käyttää Circula-peliä. 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:n Yrityselämän nuoret sukupolvet on toiselle asteelle 
suunnattu, verkkopohjainen bisneskurssikokonaisuus, johon on sisällytetty myös kiertota-
louden näkökulma.

Linkkejä ja vinkkejä
Linkkejä yrittäjyyskasvatuksen ja kiertotalouden pariin löytyy Circulan verkkosivuilta 
www.circula.fi.

Vinkki



Kiertotalous muuttaa yrityksiä. 
Yritykset muuttavat maailmaa. 

PELAA, OPI, InnOsTu! 
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