
KIERTOTALOUDEN KUMPPANUUDEN ELINKAARI 
Malli kuvaa kiertotalouden kumppanuuden neljä vaihetta ja listaa niiden aikana tarkistettavat asiat, 
joiden tulee olla hallussa yhteistyön onnistumiseksi. Käykää läpi yhdessä kunkin vaiheen 

tarkistuslista ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Hyödyntäkää annettuja vinkkejä, joihin 

löydätte tarvittaessa lisätietoa kumppanuuden toimintaohjeista. 

Vinkit kumppanuuden sudenkuoppien välttämiseksi 

Kumppanuuden onnistumisen edellytykset 
Tarkistuslista kertoo, minkä asioiden tulisi olla 

hallussa kumppanuuden eri vaiheissa 

Korttisymboli kertoo, milloin kannattaa hyödyntää 

toimijoiden profiileja kumppanuuden tukena 

Lukuohje 

0. KIERTOTALOUDEN TARPEEN MÄÄRITTELY 1. KUMPPANUUDEN VALMISTELU 2. KUMPPANUUDEN KÄYNNISTYS 3. KUMPPANUUDEN TOTEUTUS          

  

  

  

 

  

     

    

     

   

   

      

      

    

     

    

  

  

 

  

    

    

       

    
   

       
 

   

    

    
   

       

      
 

 

    
 

    
   

  

 

 

 

      
   

      

     

   

      
 

     

     

  

     
  

     

 

 

 

 

      

     

    

    

 

 

     

    

  

   

  
      

   
     

   
            

           
         

    

Tarpeita nousee esiin 

Pitäkää kehittämisen kynnys matalalla 

Kouluttakaa ja kehittäkää kiertotalouden osaamista 

Lupa tarpeen ratkaisuun 

Varmistakaa myös johdon sitoutuminen tarpeen 
ratkaisemiseen 

Selvittäkää miten tarpeeseen on jo aiemmin tartuttu 

Nimetty tiimi 

Kiinnittäkää oikeat henkilöt oikeisiin rooleihin 

Monipuolisen tiimin kokoaminen vaatii työtä, mutta 
palkitsee 

Tarpeen selkeä kuvaus 

Selvittäkää mistä tarpeessa todella on kyse 

Keskittykää tarpeeseen - ei ratkaisuun! 

Perustelu yhteistyölle 

Tunnistakaa oman osaamisen rajat 

Arvioikaa omaa osaamista ja avoimuutta rehellisesti 

Oman roolin määritys 

Määrittäkää itselle sopiva rooli ja tutustukaa omiin 
ominaisuuksiin kumppanina 

Olkaa avoimia omista mahdollisuuksista ja vähemmän 
mieleisistä piirteistä 

Kumppaneiden roolin määritys 

Määritelkää tavoitekumppaneiden roolit ja 
ominaisuudet 

Vaalikaa avoimuutta ja joustavuutta 

Sopivat toimijat tunnistettu 

Tutustukaa eri toimijaryhmiin sopivimpien 
tunnistamiseksi 

Välttäkää helppoja oletuksia ja tapoja 

Kumppanuuden arvolupaus 

Varmistakaa, että hyöty kumppaneille on selvä ja 
motivoiva 

Huomioikaa liiketoiminnan lainalaisuudet, erilaiset 
arvot, intressit ja toimintalogiikat 

Viestintäsuunnitelma 

Selvittäkää miten yhteistyömahdollisuus tavoittaa 
potentiaaliset ja kiinnostavat toimijat 

Muistakaa, että paras kumppani voi olla ennalta 
tuntematon 

Sisäinen käynnistysvalmius 

Varmistakaa, että kumppanuuden käynnistämiseen 
ollaan valmiita 

Vaalikaa ennakkoluulottomuutta samalla kun 
varmistatte yhteistyön vankan perustan 

Kumppanit mukana 

Tehkää kumppaneiden valinta ajatuksella ja uuden 
kehittämistä palvellen 

Varokaa toistamasta vanhoja toimintamalleja uuden 
äärellä 

Jaettu tavoite 

Varmistakaa, että osallistujien odotukset ja yhteinen 
tavoite ovat kaikille selvät 

Välttäkää piilottelua ja kohdatkaa myös konfliktit 

Riskikartoitus ja varautumiskeinot 

Tunnistakaa yhteistyöhön liittyvät riskit ja mahdolliset 
konfliktitilanteet 

Kääntäkää yllätys ja muutos yhteistyön voimavaraksi 

Kumppanisopimukset 

Sopikaa yhdessä yhteistyön rooleista ja vastuista 

Varmistakaa neuvottelun tasapuolisuus 

Yhteiset käytännöt 

Sopikaa yhdessä yhteistyön käytännöistä 

Välttäkää vakiintuneen yhteistyön matkimista ja 
satsatkaa me-henkeen 

Jatkuva vuoropuhelu 

Osallistakaa kaikkia osapuolia aktiivisesti kehittämiseen 

Panostakaa yhteistyöhön tasapuolisesti myös itse 

Systemaattiset kokeilut 

Hakekaa ja antakaa palautetta yhteistyön sisältöön 
aktiivisesti 

Arvostakaa epäonnistumista 

Suunnitelmien päivitykset 

Seuratkaa ja kehittäkää kumppanuuden onnistumista 
jatkuvasti 

Vaalikaa inhimillisyyttä 

Tulosten levitys 

Jakakaa opit ja tulokset laajalle 

Välttäkää täydellisyyden tavoittelua ja nauttikaa 
matkasta 




