KIERTO-agentin kiertotalouspäiväkirja
Tekijä:
Pvm:
KIERTO-agentti tekee työkokeilun aikana työnantajayritykseen
kiertotalouskartoituksen. Kartoitus tehdään haastattelemalla tai muulla tavoin
selvittämällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Vastausten perusteella agentti antaa
yritykselle kehitysehdotuksia. Kartoituksen tueksi voi ottaa esimerkiksi valokuvia.
Vastaukset, kehitysehdotukset ja valokuvat voidaan koota tähän raporttipohjaan.
Raportista voi laatia myös erillisen esityksen. Työkokeilun päätteeksi KIERTO-agentti
esittelee raportin työnantajalle ja ohjaajalle.

YRITYKSEN/TYÖPAIKAN TAUSTATIEDOT
Yrityksen/työpaikan nimi, toimipaikka, henkilöstömäärä ja perustamisvuosi:

Lyhyt kuvaus liikeideasta ja toiminnasta (palvelut, tuotteet, asiakaskunta jne.):

Yrityksen/työpaikan arvot:

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA
Mitkä jätejakeet yrityksessä lajitellaan?
☐biojäte
☐kartonki
☐paperi
☐metalli
☐lasi
☐muovi
☐elektroniikka
☐tekstiili
☐SER-jäte
☐vaarallinen/ongelmajäte
Lajitteluun on selkeä ohjeistus?
☐kyllä
☐ei
Miten jätteiden lajittelu ja kierrätys on järjestetty? Mihin lajitellut jätteet toimitetaan
ja miten?

Seurataanko energiankulutusta?
☐kyllä ☐ei
Onko energiankulutuksen vähentämiseksi tehty toimenpiteitä?
☐kyllä ☐ei
Jos kyllä, niin millaisia?

Seurataanko vedenkulutusta?
☐kyllä ☐ei
Onko vedenkulutuksen vähentämiseksi tehty toimenpiteitä?
☐kyllä ☐ei

Jos kyllä, niin millaisia?

Käytetäänkö siivouksessa ympäristöystävällisiä tuotteita?
☐kyllä ☐ei
Jos siivous järjestetään ostopalveluna, onko hankinnassa mietitty
ympäristöystävällisyyttä (esimerkiksi siivouspalvelun tuottajalla ympäristömerkki tai
ympäristöjärjestelmä)?
☐kyllä ☐ei
Pyritäänkö yrityksen omista kuljetuksista ja liikenteestä aiheutuvia
ympäristövaikutuksia pienentämään (esim. taloudellinen ajotapa, ajosuunnitelma,
sähköauto, millä kuljetetaan, kuormien yhdistäminen)?
☐kyllä ☐ei
Kannustetaanko työntekijöitä kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen suosimiseen?
☐kyllä ☐ei

Onko yrityksessä käytössä ympäristöjärjestelmää?
o

☐kyllä

Johtamisjärjestelmiä, joilla yrityksen ympäristöasioita hallitaan ja kehitetään
järjestelmällisesti. Esim. Ekokompassi, ISO 14001 ym.

☐ei

Jos kyllä, niin mikä?

Onko yrityksen tuotteilla tai palveluilla ympäristömerkkiä?
o

Ympäristömerkin tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa tuotteiden
ympäristövaikutuksista sekä ohjata tuotteiden valmistusta ja kulutusta ympäristöä
säästävään suuntaan. Ympäristömerkkien avulla yritys voi tiedottaa kuluttajille
tuotteensa kilpailukyvystä ympäristöasioissa ja ne auttavat kuluttajia tekemään
ympäristötietoisempia päätöksiä. Esim. Joutsenmerkki, EU-kukka ym.

☐kyllä ☐ei
Jos kyllä, niin mikä?

Kehittämisehdotukset: Kaikkien jätejakeiden lajittelu, ohje jätteiden lajitteluun,
energian- ja vedenkulutuksen seuranta, oma ympäristösuunnitelma, siivouksessa
käyttöön ympäristömerkityt tai ekologiset tuotteet, joukkoliikenteen suosiminen
(esim. bussilipputuki työntekijöille)

KIERTOTALOUS LIIKETOIMINNASSA
Toteutuuko toiminnassa jokin kiertotalouden liiketoimintamalli?


Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä
käyttötarkoituksessa mahdollisimman pitkään ja useita käyttökertoja muun
muassa korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden
ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee.
☐Huoltopalvelut
☐Korjauspalvelut
☐Päivityspalvelut
☐Ylläpitopalvelut
☐Modulaarisuus
☐Uudelleenkäyttö



Tuote palveluna: Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja
välttyy ostamisen riskeiltä, Omistajuuden kokonaiskustannukset säilyvät
palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esimerkiksi liisaus- tai
vuokrasopimuksesta.
☐Vuokraus
☐Leasing
☐Suorituskyky palveluna



Jakamisalustat: Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien
käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä muun muassa
vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
☐Sovelluksen hyödyntäminen
☐Sovelluksen kehittäminen



Uusiutuvuus: Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia,
kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä ekosuunnittelun periaatteita.
Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla.
☐Kierrätysmateriaali
☐Biopohjainen (mitä tarkoittaa) materiaali
☐Biohajoava (mitä tarkoittaa?) materiaali
☐Uusiutuva energia
☐Ravinnekierto



Resurssitehokkuus ja kierrätys: Teknologinen kehitys mahdollistaa
resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä
tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta
uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.
☐Sivuvirtojen hyödyntäminen
☐Ylijäämän hyödyntäminen
☐Sekundaerien hyödyntäminen
☐Jätteiden hyödyntäminen
☐Käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotto
☐Uudelleen valmistus

Onko yrityksellä yhteistyötä materiaalien kiertoon liittyen jonkin toisen/toisten
yritysten kanssa (kiertotalouden ekosysteemi tai teollinen symbioosi)?
o

☐kyllä

☐ei

Yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa yritykset hyödyntävät tehokkaasti
toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Toisen sivuvirta tai jäte
muuttuu toiselle tuottavaksi resurssiksi, säästää kustannuksia ja vähentää
ympäristövaikutuksia. Suomessa toimii teollisten symbioosien toimintamalli FISS.

Kehittämisehdotukset: Voisiko yritystoiminnassa ottaa käyttöön suht
helposti/kevyesti jokin kiertotalouden toimintatapa?

OSAAMINEN JA SOSIAALINEN VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA
Onko yrityksessä kiertotalousosaamista? Kerro esimerkkejä.

Onko yritys sitoutunut vastuullisuuteen ja kiertotalouden edistämiseen?
☐kyllä ☐ei
Jos kyllä, niin minkälaisia sitoumuksia on tehty? Kerro esimerkkejä.

Otetaanko vastuullisuus- tai kiertotalousosaaminen huomioon rekrytoinnissa ja
uuden työntekijän perehdyttämisessä?
☐kyllä ☐ei

Työllistääkö yritys työttömiä työnhakijoita?
☐kyllä ☐ei
Käykö yrityksessä työssäoppijoita oppilaitoksista?
☐kyllä ☐ei

Kehittämisehdotukset: perehdytys kiertotalouteen uusille työntekijöille,
osatyökykyisten/vaikeasti työllistyvien palkkaaminen, työkokeilu- ja
työharjoittelupaikkojen tarjoaminen

YRITYKSEN YMPÄRISTÖVIESTINTÄ
Tuodaanko vastuullisuustekoja esiin viestinnässä ja markkinoinnissa?
☐kyllä ☐ei
Jos kyllä, niin miten?

Hyödynnetäänkö tuotteiden ja palveluiden viestinnässä/markkinoinnissa ympäristötai vastuullisuusnäkökulmia?
☐kyllä ☐ei

Ovatko asiakkaat kiinnostuneita tuotteiden/palvelujen ympäristövaikutuksista?
☐kyllä ☐ei
Jos kyllä, niin miten se tulee esille?

Tarjotaanko asiakkaille tietoa tuotteen oikeaan ja kestävään käyttöön?
☐kyllä ☐ei
Pyritäänkö asiakkaiden tietoisuutta kestävästä kuluttamisesta lisäämään muilla
keinoin?
☐kyllä ☐ei
Jos kyllä, niin miten?

Kehittämisehdotukset: vastuullisuusviestinnän suunnitelma,
kiertotaloustekojen/kestävän kehityksen tekojen esiin tuominen aktiivisesti
nettisivuilla ja somessa, asiakkaiden ohjeistaminen kestävästä käytöstä ja tuotteen
huoltamisesta ja kierrättämisestä

YRITYKSEN TULEVAISUUS
Onko yritys kiinnostunut kehittämään toimintaansa vastuullisuuden tai
kiertotalouden näkökulmista?
☐kyllä ☐ei
Tarvitaanko yrityksessä kiertotalouskoulutusta?
☐kyllä ☐ei

Kehittämisehdotukset: Ilmastokumppanuus Ilmastokumppanuus - Tampereen seudun
ilmastokumppanuus

Sitran koulutuslistat, erilaisiin kiertotaloustapahtumiin ja -koulutuksiin
osallistuminen

