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Saatteeksi 
 
Uudelleenkäytön ja kestävän elämäntavan edistäminen on Pääkaupunkiseudun 
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ratkaisuja.  
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1.	  Tausta	  	  
 
Hanke oli jatkoa Ympäristöministeriön ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
hankkeelle Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen 
yrityksille, joka toteutettiin toteutettiin 1.2.2013 — 31.8.2014. Tässä hankkeessa 
kehitettiin yrityksille suunnattuja konkreettisia palvelumalleja, joilla mahdollistettiin 
käytöstä poistettujen tai ylijäämätuotteiden toimittaminen Kierrätyskeskukseen ja 
uudelleenkäyttöön. Samalla kannustettiin yrityksiä tietoisempaan ympäristötyöhön ja 
siten luonnonvarasäästöihin.  
 
Tämän hankkeen raportti löytyy täältä: 
http://www.kierratyskeskus.fi/files/12199/loppuraporttiB2B_YM2013_2014.pdf 
 
Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille -
hankkeen toimintojen teemat eivät ole menettäneet merkitystään, päinvastoin ne 
ovat nousseet yhä keskeisempään asemaan kiertotalouden ja resurssiniukkuuden 
korostumisen myötä. Palvelumallien turvaamiseen, laajentamiseen ja 
jatkokehittämiseen kaivattiin lisäresursseja. Syntyi jatkohanke, jonka tuloksista 
kerrotaan tässä raportissa.  
 

2.	  Hankkeen	  tavoitteet	  
 
Hankkeen tavoitteet olivat hankepäätöksen mukaisesti: 
 
Jatkohankkeessa kehitetään palvelumalleja asiakas- ja yritysrajapinnoissa eteenpäin 
sekä samanaikaisesti juurrutetaan tarvittavia työprosesseja osaksi 
kierrätyskeskustoimijan perustoimintoja. 
 

• Saavutetaan lisänäkyvyyttä kierrätyskeskustoiminnalle ja 
uudelleenkäyttökulttuurille.  

• Kasvatetaan käyttäjämääriä, jotka suoraan korreloivat hankkeen avulla 
saavutettavaan uudelleenkäyttöön ohjautuvan materiaalivirran 
lisääntymiseen.  

• luodaan kierrätyskeskustoimijoille selkeä tarve ja tahtotila 
palvelumallien integroimiseksi niiden omiin perusprosesseihin.  

• Viestiä ja informoida SKKY:n toimijoille pääkaupunkiseudulla kehitetyistä 
palvelumalleista, sekä dokumentoida niistä selkeät palvelumallikuvaukset, 
joita muut toimijat voivat hyödyntää käynnistäessään vastaavia toimintoja 
omilla alueillaan.  

• Rakennetaan Kierrätyskeskuksen organisaatioon toimivat prosessit, jota 
kautta palvelumallien ylläpitämisestä tehdään yksinkertaista ja selkeää.  

 
Yleisinä tavoitteina lisäksi: 
- Uudelleenkäytön näkyvyyden kasvu sekä kiinnostuksen lisääntyminen 
uudelleenkäyttövaihtoehtoja kohtaan 
- Ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuuden kasvu 
- Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäytön tuleminen yrityksille aiempaa 
helpommaksi 
- Luonnonvarojen ja ympäristön kulutuksen väheneminen 
 
Palvelumalleihin liittyvät yksityiskohtiasemmat tavoitteet, on esitetty hanketulosten 
yhteydessä.  
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3.	  Hankkeen	  tulokset	  
 
Tulokset kiteytyvät palvelumallien kehittämiseen. Palvelumallien kehittäminen 
asiakaslähtöisesti oli kaiken taustalla tehtävän työn tarkoitus ja tapa saavuttaa 
tuloksia.  
 
Uudelleenkäytön ja ympäristötietoisuuden kasvattamisen tavoitteisiin päästään vain 
tuottamalla palveluita, jotka ovat helppoja käyttää ja vastaavat asiakkaan tarpeisiin. 
Lisäksi palvelut täytyy pystyä tuottamaan kannattavasti niin että lisäarvoa syntyy 
kaikille osapuolille. Sisäiset prosessit syntyvät yhdistämällä asiakkaan tarpeet 
Kierrätyskeskuksen tarpeisiin ja toimintalogiikkaan. 
 

3.1.	  Tulosten	  peilaus	  hanketavoitteisiin	  
 
1. Saavutetaan lisänäkyvyyttä kierrätyskeskustoiminnalle ja 
uudelleenkäyttökulttuurille: 
 
Tavoitteen voidaan katsoa toteuneen:  
- Runsaat yrityskontaktit (erityisesti it-laitteiden uudelleenkäyttöön keräystä 
koskevassa työssä sekä Kierrätysviikko-palvelumallissa ja sen markkinoinnissa) ja 
Vihreät muuttolaatikot -palvelut tarjoaminen Niemi Palveluiden asiakkaille toivat 
asialle näkyvyyttä uudessa asiakasrajapinnassa.  
- Hankkeessa tuotettiin ja päivitettiin viestintään liittyviä materiaaleja. Perusviestintä 
materiaalit ovat pohja näkyvyyden ja markkinoinnin rakentamisessa.  
- Lisäksi yksittäisistä näkyyvyyttä edistävistä toimista nostamme nämä kaksi 
merkittävimpinä:  
- televisionäkyvyys osana Niemi Palvelu -yhteistyötä (4 jaksossa Elixir Life 
ohjemassa vuoden 2015 lopussa).  
- kampanja it-laitteiden uudelleenkäyttöön kannustamisesta (osana kampanjaa 
julkaistiin tiedote 18.4.16: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen haaste jokaiselle: 
tee aidosti hyvä teko - anna tietokoneelle uusi koti). Kampanjalla oli jakoja ja 
näkyvyyttä muun muassa somessa.  
 
Kuvat: kampanjan Twitter-näkyvyyden parhaita paloja 
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2. Kasvatetaan käyttäjämääriä, jotka suoraan korreloivat hankkeen avulla 
saavutettavaan uudelleenkäyttöön ohjautuvan materiaalivirran lisääntymiseen 
 
Tavoitteen voidaan katsoa pääosin toteuneen:  
-Haasteena oli osin materiaalivirtatietojen osalta lähtötilannetietojen puuteellisuus. 
Lähtötilannetta ei kuitenkaan lähdetty kartoittamaan perusteellisesti lyhyen 
hankeajan takia. Hankkeen aikana kehitettiin seurantaa, jolla eri palveluiden ja 
toimintamallien materiaalivirtadataa kerätään. 
- Kierrätysviikkoja toteutettiin 31 kpl hankeaikana (9 kk). Aiemman hankkeen aikana 
(19 kk) viikkoja toteutui 30 kpl. Kiloina tavaraa näistä kampajoista saatiin 
hankeaikana arviolta noin 5500 kg (perustuu 17 kampanjan punnitustuloksiin). 
- Vihreä muuttolaatikko Niemi Palvelut yhteistyön asiakasmäärät nousivat. Vuonna 
2015 palvelua käyttäneitä asiakkaita oli (koko vuosi) 61 kpl, kun 2016 palvelua on 
käyttänyt 20-30 asiakasta kuukaudessa.  
-  it-laitteiden ja tarvikkeiden vastaanotosta uudelleenkäyttöön on sovittu alustavasti 3 
yrityksen tai yhteisön kanssa. Ensimmäiset erät laitteita on jo vastaanotettu. Arvio 
uudelleenkäyttöön ohjattavien laitteiden määrästä näissä kaikissa on 60-100 
kpl/vuosi ja lisäksi it-tarvikkeita. Samalla yhteistyö toi ja tuo myös muuta 
käyttökelpoista tavaraa uudelleenkäyttöön.   
- Tietokone-kampajanjan tuloksen nostamme tässä esille, vaikka siihen lopulta 
lähtivät mukaan yksityiset kuluttajat. Se toi kuitenkin yleisemminkin näkyvyyttää 
uudelleenkäytölle ja kertoo potentiaalista asiassa. Kampanjassa vastaanotettiin noin 
kuukauden aikana 758 konetta/näyttöä (näyttöjä 236, kannettavat 301, keskusyksiköt 
221). Virta kasvoi vuosittaiseen keskiarvoon verrattuna  yli kaksinkertaiseksi 
kampanjan aika (n. 200 koneesta  522 koneeseen), lisäksi myös koneiden myynti 
nousi kampanjan seurauksena (kertoo, että koneissa todella oli 
uudelleenkäyttökelpoisia laitteita).  
 
  
3. Luodaan kierrätyskeskustoimijoille selkeä tarve ja tahtotila palvelumallien 
integroimiseksi niiden omiin perusprosesseihin. Viestiä ja informoida SKKY:n 
toimijoille pääkaupunkiseudulla kehitetyistä palvelumalleista, sekä dokumentoida 
niistä selkeät palvelumallikuvaukset, joita muut toimijat voivat hyödyntää 
käynnistäessään vastaavia toimintoja omilla alueillaan.  
 
Tavoitteen voidaan katsoa toteuneen vähitään kohtalaisesti:  
-Palvelumalleja esiteltiin ja niistä keskusteltiin Suomen Kierrätyskeskus yhdistysten 
kevään seminaarissa. Seminaarissa luotiin yhteinen tahtotila lähteä kokeilemaan 
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Vihreä muuttolaattiiko yhteistyötä valtakunnallisesti (Niemi Palvelut asiassa aloitteen 
tekijä).  
- Palvelumalleja on esitelty myös kun yksittäisiä kierrätyskeskustoimijoita on käynyt 
tutustumassa toimintaamme  
-Lisäksi ainakin Kierrätysviikko-palvelumallia on kokeillut ainakin yksi 
kierrätyskeskustoimija. Tarkempaan selvitykseen palvelumallien leviämisestä ei 
hankkeessa ollut resursseja, joten kokonaisukuvaa asiata ei ole varmuudella esittää. 
-Palvelumallikuvaukset on kirjattu 
 
 
4. Rakennetaan Kierrätyskeskuksen organisaatioon toimivat prosessit, jota 
kautta palvelumallien ylläpitämisestä tehdään yksinkertaista ja selkeää.  
 
Tavoitteen voidaan katsoa pääosin toteuneen:  
- sisäisten prosessien kehittäminen; mm. palveluiden tuotteistaminen ja resurssointi; 
on asia, joka vaatii panotusta ja kehittämistä jatkossakin, vaikka siihen 
hankkeessakin panostettiin. Hankkeen aluksi prosessien lähtötilanne kirjattiin ja 
haasteelliset kohdat tunnistettiin. Monissa kohdissa ratkaisuihin tarvittiin ja tarvitaan 
myös asiakastarpeen parempaa kartoittamista, jotta prosesseja kehitetään aidosti 
oikeaan suuntaan. Tämä tehtiinkin ja prosesseja kehitettiin sen perusteella. 
Korjausliikkeiden tehon arvionti jää osittain hankkeen jälkeiseen aikaan.  
 

3.2.	  Tulokset	  palvelumalleittain	  
 
Kuvaukset palvelumalleista löytyvät liitteistä. Tarkemmat aiemmassa hankkeessa 
tuotetut kuvaukset sekä tietoa palvelumallien taustoista on aiemman hankkeen 
raportissa:  
http://www.kierratyskeskus.fi/files/12199/loppuraporttiB2B_YM2013_2014.pdf 
 
Alla jokaisesta palvelumallista on ensin kursiivilla hankehakemuksen tavoitteet ja 
kehittämistarpeet suhteessa palveluun. Sen jälkeen on kerrottu tulokset ja kuvattu 
lyhyesti tehtyä työtä palvelumallin parissa.  
 

Vihreät	  muuttolaatikot	  -‐	  muuttajille	  suunnattu	  yhteistyöpalvelu	  
 
Niemi Palvelut Oy:n kanssa lanseerattua muuttajille suunnattua yhteistyömallia 
tullaan kehittämään eteenpäin, jotta palvelulle saavutettaisiin kriittinen 
käyttäjämassa. Tämän mahdollistamiseksi asiakasrajapintaan tulee kehittää 
näkyvyyttä ja mielenkiintoa herättäviä instrumentteja, joiden avulla pystytään 
viestimään kierrättämisen tärkeys niin muuttajalle kuin myös ympäristölle. 
Tämän lisäksi muuttopalveluyrityksen sekä kierrätyskeskustoimijan väliseen toiminta- 
ja vastuuprosessiin tulee rakentaa selkeät ohjeistukset, jotta tiedon ja tavaravirtojen 
siirtyminen saadaan osaksi molempien toimijoiden perusprosesseja. 
 
Vihreät muuttolaatikot -palvelun asiakasmäärät nousivat hankeaikana. Vuonna 2015 
palvelua käyttäneitä asiakkaita oli 61 kpl, kun 2016 palvelua on käyttänyt 20-30 
asiakasta kuukaudessa (tiedot Niemi Palvelut).  
 
Palvelun viestintämateriaaleja (mm. laatikoiden tarroitus) ja kuluvaa kalustoa uusittiin 
hankkeessa. Samoin Niemi Palvelut kehitti sisäisiä prosessejaan mm. palvelun 
markkinoinnissa asiakkaille.  
 



 7 

Isona asiana oli se, että palvelun skaalaamista valtakunnalliseksi lähdettiin 
valmistelemaan. Näin valtakunnallisen kumppanin viestintä palvelusta asiakkailleen 
helpottuu huomattavasti.  Hankeaikana jokaiselle Niemi Palveluiden toiminta-alueelle 
(6 tällä hetkellä) sovittiin hankekumppanit Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistysten 
jäsentoimijoista. Valtakunnallisen yhteistyön käynnistäminen jää hankkeen jälkeiseen 
aikaan (arviolta syksylle 2016).  
 
Valtakunnallistamisen myötä vastuut kaluston ja viestintämateriaalien osalta ollaan 
päivittämässä.  
 

Kierrätysviikko	  työpaikallasi	  -‐	  ”Tuo	  kierrätyskeskus	  toimistoosi”	  
 
Yritysten henkilöstöille suunnattua kierrätysmallia tulee kehittää eteenpäin niin 
yritysrajapinnassa kuin myös Kierrätyskeskuksen sisäisissä prosesseissa.  
Yritysrajapintaan tulee keksiä uusia ideoita, joiden avulla saadaan yhä suurempi osa 
yritysten henkilöstöistä ottamaan kierrätykseen osaa.  
Yritysten osallistuminen ja kampanjoiden aikatauluttaminen tulee tehdä sekä 
yrityksen kuin Kierrätyskeskuksen näkökulmasta yksinkertaisemmaksi ja 
helpommaksi. 
Kierrätyskeskuksen sisäisenä prosessina palvelumalli on erittäin haastava, sillä se 
pitää sisällään useita eri yksiköiden toimenkuvia, joiden yhteen ajoittaminen on 
kriittistä. Kierrätyskeskukseen on luotava selkeät pelisäännöt ja mallinnukset, miten 
hankkeen osalta kukin yksikkö hoitaa omat tehtävänsä. 
 
Kierrätysviikkoja toteutettiin 31 hankeaikana (9 kk). Arviolta kiloina tavaraa näistä 
kampajoista saatiin noin 5500 kg (perustuu 17 kampanjan punnitustuloksiin). 
Mallissa on yhä haasteellisista sisäiset prosessit ja ansaitalogiikkaa, joita on tarve 
kehittää edelleen.   
 
Kierrätysviikkojen aikataulutus on onnistunut aiempaa paremmin. Kuljetukset ovat 
Kierrätyskeskuksessa yksi niukumpia resursseja, joten kaikki toiminnot, joissa niitä 
tarvitaan on suunniteltava ja aikataulutettava huolella. Keväällä Kierrätysviikko-
palvelulle luotiin sähköinen tilauslomake, jolla on mahdollista kerätä olennainen tieto 
sujuvammin ja viestiä helpommin myös palvelun reunaehdoista (mm. aikatauluista).   
 
Kierrätysviikoista saatava lahjoitustavaramäärä ei riitä luomaan palvelulle riittävää 
katettava. Sen arvo on keskimäärin 150-200 €1, tosin vaihtelu tapauksesta toiseen on 
suurta. Hyötynä on lisäksi uusasiakashankinnan näkökulmasta viikkojen 
aikaansaama näkyvyys kohdeyrityksessä (keräysvälineet ja info ovat esillä 
yrityksessä usean päivän ajan ja lisäksi viestintää on yrityksen sisäisissä kanavissa). 
Syksyn 2016 aikana Kierrätysviikko ollaan kytkemässä maksuttomana palveluna 
vahvemmin koulutuspalveluiden myyntiprosessiin ja asiakkaiden palkitsemiseen, ja 
rinnalle kokeilllaan maksullista palvelua.   
 
Kohdeyrityksen henkilökunnan tavoittamiseen ja viestintämateriaalien tuottaminen 
siihen tarkoitukseen Kierrätyskeskuksen toimesta olisi varmasti ollut tehokas tapa 
lisätä ja vakiinnuttaa lahjoitustavaran määrää. Tarve tähän ei ole kadonnut. Tähän ei 
kuitenkaan ollut lopulta riittävästi resursseja hankeaikana (viestinnän resurssit 
pullonkaula). Ehdimme tuottaa ideoita, kuinka tätä tullaan jatkossa kehittämään ja työ 
jatkuu jo tämän vuoden puolella.  
 
 
                                                
1 Tämä arvio poikkeaa aiemman hankkeen arviosta, joka oli 400-500 € /kierrätysviikko. 
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It-‐laitteet	  uudelleenkäyttöön	  keräyspalvelu	  yrityksille	  ja	  yhteisöille	  
 
SER-toimija Stena Recycling –yhteistyö. Yhteistyö Stena Recyclingin kanssa 
aloitettiin vuoden 2014 alussa. Tällä hetkellä Stenan työntekijät valitsevat 
silmämääräisesti SER-lavoiltaan kodinkoneita, joiden oletetaan yhä olevan 
korjauskelpoisia. Nämä kodinkoneet kerätään konttiin, josta Kierrätyskeskus ne 1-2 
viikon välein käy noutamassa korjauspajoilleen. 
Nykyisen toiminnan laajentamiseksi tulisi innovoida uusia ideoita, joiden avulla 
toimintaan saataisiin mukaan muitakin SER- arvoketjussa olevia toimijoita. 
Tällaisesta esimerkkinä Stenan asiakkaana oleva kodinkoneliike. Jos 
kodinkoneliikkeen työntekijä kysyisi kuluttaja-asiakkaaltaan laitteen vian (hänen 
tuodessa vanhan koneensa vaihdossa), ja tämän jälkeen liimaisi koneeseen 
vikatarran, olisi tällöin Stenaan tulevasta SER:sta huomattavasti helpompi valita 
sopivat laitteet Kierrätyskeskukseen. Palvelumallin jatkokehitys riippuu Stenan 
mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Perusoletuksena kuitenkin on, että puitteet tämän 
tyyppiselle kehitystyölle ovat olemassa. 
 
Tässä yritysyhteistyön mallissa tuli täysikäännös. Vielä keväällä 2015 olemassa ollut 
yhteistyö hakemuksessa ja tavoitteissa kuvatulla tavalla loppui Stenan kanssa 
ainakin toistaiseksi heidän toimintojen uudelleen organisoinnin johdosta. Olemassa 
oleva yritysyhteistyön malli on kuitenkin muistissa ja hyödynnettävissä sopivana 
ajankohtana. Mutta maailma muuttuu ja on muututtava mukana.  
 
Lähdimme kartoittamaan uusia yritysyhteistyön tapoja sähkö- ja 
elektroniikkalaitemaailmasta, painottaen kysyntää ja luonnonvarojen 
säästöpotentiaalia. It-laitteissa nämä seikat tuntuivat kiinnostavimmilta. Lisäksi 
rajallinen kuljetuskapasiteettimme ohjasi palvelumallin kehittämistä pienempien 
laitteiden suuntaan.  
 
It-laitteiden hankinta uudelleenkäyttöön yrityksistä ja yhteisöiltä valikoitu testattavaksi  
palvelumalliksi. Hankeresurssien lisäksi käytimme tähän omia ja 
ostopalveluresursseja. Aiheesta tehtiin hankkeessa myös opinnäytetyö Reverse 
logistics in Circular economy – Used computer operations development (Aalto 
University School of Business, Information and Service Management), jonka 
puitteissa yhteydenotot potentiaalisiin yhteiskumppaneihin ja palvelun käyttäjiin 
tehtiin. Siinä selvitettiin myös taustadataa ja mallinnettiin palveluvaihtoehtoja. 
Opinnäytetyön raportti ”Used computer operations development” -julkaistaan samalla 
kuin hankeraportti, ja sen on löydettävissä täältä: 
http://www.kierratyskeskus.fi/tietoa_meista/hankkeet/menneet_hankkeet/uudelleenka
yttoon_ohjaava_yritysyhteistyomalli 
Opinäytetyö ilmestyy syksyllä 2016 ja se linkitetään samalle sivulle.  
 
Opinnäytetyön tekijä Juha Siltanen kuvaa palvelun kehittämiseen johtanutta tarvetta 
kiertotalouden näkökulmasta näin:  
Paluulogistiikan tärkeys tulee korostumaan siirryttäessä kohti kiertotaloutta, kun 
ennen jätteeksi mennyttä materiaalia ohjataan enemmän käsittelyyn eri toimijoille. 
Tässä vaiheessa on tärkeää kehittää tuotteiden uudelleenkäyttöä varsinkin resurssi-
intensiivisten tuotteiden kohdalla ympäristön säästämiseksi. 
 
Yhteistyöstä tai palvelusta kiinnostuneiden kumppaneiden löytyminen ei ollut aivan 
helppoa. Tulosta alkoi syntyä vasta yli 30 yhteydenoton jälkeen. Toki voi olla myös, 
että emme osanneet muotoilla viestiämme riittäävän hyvin.  
 
Tuottajayhteisöt ja laitevalmistajat olivat yksi taho, joihin oltiin asiassa yhteydessä. 
Lopulta kuitenkin lupaavimmaksi kohderyhmäksi uudelleenkäyttöön hankinnalle 
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muodostuivat yritykset ja yhteisöt, jotka ostavat laitteensa (eivät liisaa). Tämän 
perusteella hankkeessa kehitettiin palvelua it-laitteiden ja tarvikkeiden 
uudelleenkäytön vastaanottopalvelusta, joko tietoturvapalvelulla tai ilman.  
 
It-laitteiden ja tarvikkeiden vastaanotosta uudelleenkäyttöön on sovittu alustavasti 
kolmen yrityksen tai yhteisön kanssa. Ovi on avattu ja ensimmäiset erät laitteita on jo 
vastaanotettu. Pilottitapauksissa palveluun ei kuulu tietoturvapalvelua. Arvio 
uudelleenkäyttöön ohjattavien laitteiden määrästä näissä kaikissa on 60-100 
kpl/vuosi ja lisäksi it-tarvikkeita. Samalla yhteistyö toi myös muuta käyttökelpoista 
tavaraa uudelleenkäyttöön. Palvelumalli sisältää mahdollisuuden muillekin 
lisäpalveluille kuin tietoturvapalvelulle ja palvelun lisäarvoa ja ansaintalogiikkaa 
tullaankin jatkossa kehittämään edelleen.  
 

Muut	  palvelumallit	  
 
Hankehakemuksessa oli lisäksi luvattu: 
Hankkeen aikana Kierrätyskeskus tulee aktiivisesti jatkamaan keskustelua eri 
julkishallinnon toimijoiden kanssa, jotta tulevaisuudessa mahdollistettaisiin 
laajamittainen kierrätyskeskustoimijan ja julkishallinnon välinen käytettyjen 
huonekalujen kauppa. 
  
Vantaan kaupungin (hankintakeskus) kanssa asian tiimoilta oli tapaaminen, mutta 
yhteistyötä ei toistaiseksi syntynyt.  
 
Hankelupausten lisäksi hankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että mikäli vain on 
aikaa hankeaikana kartoitetaan ja kuvataan Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen mallia askartelumateriaalin välityksestä yleishyödyllisille 
toimijoille (Näprä ilmaistukku). Tätä onnistuttiin tekemään.  
 
Näprä ilmaistukussa yritykset voivat olla ensinnäkin lahjoittajan roolissa. 
Lahjoitetusta materiaalista ei ole olemassa tilastointia, mutta suurin virta Ilmaistukun 
kautta kulkevasta askartelumateriaalista tulee kuitenkin kotitalouksien lahjoittamasta 
tavaravirrasta, ei yrityksiltä.  
 
Toiseksi yhteisöt ovat  tukun asiakkaita. Askarteluun ilmaistukun kautta ohjataan 
vuositasolla noin 20 000 kg materiaalia. Tästä vähän puolet yli menee 
yleishyödyllisille tahoille kuten kouluille, leikkipuistoille, päiväkodeille, palvelutaloille, 
järjestöille, oppilaitoksille, asukasryhmille ja seurakunnille. Alueellisesti suurimmat 
käyttäjäluvut olivat vuonna 2015 Helsingillä ja Espoolla. Myös Kauniainen oli hyvin 
edustettuna käyttäjissä kokoonsa nähden. Seuraavista kunnista vuoden aikana oli 
useampia käyttäjäkertoja: Kirkkonummi, Lohja, Vihti ja Porvoo. Lisäksi 
yleishyödyllisiä asiakkaita oli 10 muun kunnan alueelta satunnaisesti.  
 
Yleishyödyllisiä asiakkaita oli yhteensä noin 1550 kpl vuonna 2015. He kaikki 
edustavat ryhmiä. Voidaankin arvioida, että Näprän ilmaistukun toiminnasta heidän 
kautta hyötyy todennäköisesti vähintään 20 000 henkeä.  
 
Laskuharjoitus 
Varovainen skenaario: Arviolta 1 asiakas saa tukusta materiaalit keskimäärin 
15 hengen askartelutuokiota varten (keskipaino asiakkaan kertakäynnin 
materiaaleille on noin 6,5 kg). Oletetaan, että materiaalit olisivat maksaneet 
20 euroa, jos ne olisi ostettu. Tällöin säästö yleishyödyllisille toimijoille 
yhteensä olisi 31 000 euroa vuodessa.  
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4.	  Hankkeen	  ohjaus,	  hallinto	  ja	  resurssit	  
 

4.1.	  Ohjausryhmä	  ja	  projektiryhmä	  	  
 
Hankkeen ohjausryhmä valvoi ja ohjasi hankkeen toteutusta ja se kokoontui 2 kertaa. 
Ohjausryhmään kuului Sirje Stén Ympäristöministeriöstä sekä Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksesta neljä henkeä (kolme Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
johtoryhmän jäsentä ja projektin päällikkö): Juha Lehtikuja, Tuovi Kurttio, Aatos 
Weckman ja Hanna Lilja. 
 
Projektiryhmä, joka toimi hanketyön asiantuntijatiiminä kokoontui 3 kertaa. Siihen 
kuuluivat: Aatos Weckman (myymälätoiminnot), Seija Vennervirta/Erika Mäntylä 
(viestintä), Antti Ojajärvi (logistiikka, lajittelukeskus), Kimmo Kari (verstaat), Ville 
Heinilän/Kaisa Karjalainen (ympäristöasiantuntijat, koulutuspalvelu Tuuma) ja Hanna 
Lilja (projektin päällikkö). 
 
Lisäksi hanketyöhön osallistui ja sen mahdollistivat työntekijät logistiikan, 
lajittelukeskuksen, koulutuslinjan ja viestinnän tehtävistä.  
 

4.2.	  Resurssien	  käyttö	  
 
Tärkein resurssi oli tehty työ ja henkilöstökulut olivat hankkeen pääasiallinen 
kustannus. Ostopalveluista merkittävimpiä oli opinäyteyhteistyö Devlog Oy:n kanssa, 
jossa Juha Siltanen Aalto-yliopistosta tuotti jo aiemmin mainitun opinnäytetyön ja 
raportin siitä (”Used computer operations development” ). Muut kulut liittyvät 
viestintään ja markkinointiin sekä kuluvaan keräyskalustoon. Pieniä kuluja syntyi 
matkoista. 
 
Työstä valtaosa liittyi yhteistyömallien prosessien kehittämiseen yhteistyössä 
kierrätyskeskuksen eri yksiköiden ja kumppaneiden kanssa. Työtä vaati myös itse 
palveluiden toteutus ja seuranta sekä viestintä ja markkinointi. Viestinnän ja 
markkinoin resursseja olisi kaivattu selkeästi enemmän. Nyt suunniteltuja viestinnän 
toimenpiteitä siirrettiin tehtäväksi osittain hankeajan jälkeen (mm. Kierrätysviikon 
viestintämateriaalit tilaajaorganisaation sisäisen tiedottamisen tueksi)  
 
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 33 868 euroa, josta ministeriön rahoitusosuus oli 24 
569 euroa ja Kierrätyskeskuksen osuus 9298 euroa.  
 

5.	  Haasteista	  ja	  ratkaisuista	  
 
Yritysyhteistyö on osa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen palveluiden 
kehittämistä jatkossakin. Haasteita silti oli ja on yhä olemassa. Osaan niistä voimme 
vaikuttaa itse, osa ratkaistaan kumppanuuksissa ja osassa iso rooli on kansallisella 
tai kansainvälisellä tasolla. Alla eriteltynä vajaa kymmenen erityyppistä haastetta, 
joiden arvioimme vaikuttavan toimintaan ja sen kehittämiseen.  
 
Kierrätyskeskuksen näkökulmasta haasteena tulee olemaan yhä resurssien 
varmistaminen yritysrajapinnan toimintojen ylläpidolle ja kehittämiselle. Tämä haaste 
mainittiin jo aiemman hankkeen loppuraportissa. Yritysyhteistyön osaaminen ja  
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toiminnan tuloksellinen kehittäminen asiakaslähtöisesti ovat kuitenkin vahvistuneet 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa viime vuosien aikana.  
 
Palveluiden ansaintalogiikkaa ja toiminnan katetta, tulee myös osassa palveluita 
jatkossa tarkastella ja kehittää edelleen. Yritysyhteistyön tulee selkeästi tuottaa 
lisäarvoa myös kierrätyskeskustoimijalle itselleen. Sen tulee antaa vakautta 
epävakaaseen toimintaympäristöön, ei lisätä haasteita. Kierrätyskeskusten toiminta 
on henkilöstöintensiivistä ja henkilöstöresursseissa merkittävässä osassa on 
vaikeasti työllistettävien henkilöiden tuettutyö. Tämä tekee Kierrätyskeskustoiminnan 
rahoituspohjan nykyisessä poliittisessa tilanteessa heilahteluille alttiiksi.  
 
Yritysyhteistyön prosessien perusedellytyksenä on, että annetuista 
asiakaslupauksista pidetään kiinni. Haasteita lupauksesta ja laadusta kiinni 
pitämiselle asettaa vaihtuva henkilöstö (tuettu työllistäminen), toimintatapojen ero 
vahvimmasta osaamisestamme kuluttajarajapinnassa ja resurssien niukkuus 
yritysyhteistyölle. Asiakaslupauksen täyttämisen eteen Kierrätyskeskuksen on 
työskenneltävä jatkossakin ja luotava vielä nykyistä parempia käytäntöjä sen 
takaamiseksi.  
 
Ylipäänsä haasteena on toistaiseksi suhteellisen pienet uudelleenkäyttöön ohjatut 
tavaramäärät, jolloin toiminnan suora ympäristö- tai taloudellinen vaikuttavuus ei ole 
suurta (vrt. muu toimintamme). On hyvä huomioida, että osin näiden palvelumallien 
ympäristövaikuttavuus tulee välillisesti; toiminnot tukevat ympäristövastuullisten 
toimintatapojen omaksumista, ja saavat näin aikaan vaikuttavuutta myös 
epäsuorasti. 
 
Tavaran hankintaan liittyvien palveluiden kohdalla uudelleenkäyttökelpoisuuden 
osuus saatavasta virrasta on olennaista. Sen osuutta on haasteellista kasvattaa. 
Ehkä tulevaisuudessa pitääkin osittain lähteä siitä, että kierrätyskeskustoimijalle (tms. 
taholle) kuuluu vastuu tuotteen uudelleenkäyttökelpoisuuden määrittelystä, ei 
kuluttajalle, olisi se yritys tai yksityishenkilö. Tuotemaailma monimutkaistuu, joten 
mahdollisesti kiertotaloudessa uudelleenkäyttökelpoisuuden arviointi on palvelu, 
josta ollaan valmiita maksamaan. 
 
Tavarakertymän vaihtelut osassa palveluita on asia, jota jatkossa pitää pystyä 
vakauttamaan (koskee erityisesti Kierrätysviikko-palvelua). Ilman tätä resursseja on 
vaikea mitoittaa optimisti. Toki myös koko toimintalogiikka voidaan miettiä uudestaan 
ja keksiä sellaisia ratkaisuja samaan tarpeeseen, joissa vaihtelut eivät ole merkittävä 
ongelma. Kausiluonteisuus on alan yksi ominaispiirre, se lähtee asiakastarpeesta ja 
siksi on haasteellista muuttaa. Tässäkin voidaan vaihtoehtoisesti kehittää rinnalle 
palveluita, joissa asiakaslähtöisellä kausiluontoisuudella ei ole niin korkeaa 
merkitystä. 
 
Yritysyhteistyötä ja –palveluita tuotettaessa valtakunnallisuus on usein etu, joka 
useimmilta kierrätyskeskustoimijoita puuttuu. Meillä tulisi tarvittaessa olla 
kumppaneita, jotka voivat täydentää maantieteellisesti omaa toiminta-aluettamme 
laajemmin palvelujen saatavuutta. Yhtenä ratkaisuna on vahvistaa valtakunnallisia 
yhteistyöntapoja esimerkiksi Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistysten kautta.  
 
Haasteena on toistaiseksi saada yritykset näkemään miksi erityisesti 
uudelleenkäyttöön ohjaaminen kannattaisi, kun jo nyt asiat hoidetaan vastuullisesti 
esimerkiksi jätteiden lajittelun ja SER-keräyksen kautta. Tosin kiertotalouden nousu 
voi muuttaa tilannetta nopeastikin.  
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Uudelleenkäytön kansallisia ja kansainvälisiä raameja määriteltäessä 
lainsäädännöllä ja poliittisten toimilla on tärkeää miettiä, miten varmistaa 
uudelleenkäyttö jatkossa myös ”ei niin korkean arvon tuotteille” eli myös niille 
tuotteille, joiden uudelleenkäyttö olisi järkevää luonnonvarojen käytön näkökulmasta, 
mutta ei välttämättä riitä bisnekseksi asti. Samoin säätelyä kehitettäessä on 
arvokasta miettiä, kuinka kiertotalouden osaamista ja liiketoimintaa esimerkiksi 
korjaamisen ja uudelleenkäytön osalta vahvistetaan Suomessa. Tämä voisi tukea 
myös kotimarkkinoiden kasvua.  
 

6.	  Johtopäätökset	  	  
 
Hankkeessa on saatu asioita eteenpäin. Kaikki testatut palvelumallit halutaan 
säilyttää hankejakson jälkeenkin.  
 
Olemme testanneet ja kehittäneet palveluprosesseja sekä niiden tuloksellisuuden 
seurantaa ja arviointia: muun muassa kg-seurantaa ja uudelleenkäyttöasteen 
arviointia sekä kokonaiskustannusten ja tulosten tarkastelua. Seurannan 
kehittäminen avaa mahdollisuuksia myös ympäristöhyötyjen entistä parempaan 
todentamiseen.  
 
Hankkeessa on syntynyt avauksia yhteistyölle ja uusille palvelumalleille 
uudelleenkäytön edistämiseksi yritysrajapinnassa. Valmisteltu valtakunnallinen 
Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistysten jäsenorganisaatioiden yhteistyö 
konkreettisessa tekemisessä avaisi uusia ovia. Toivottavasti kokeilu onnistuu.  
 
Kiloja olisi voinut kiertää uudelleenkäyttöön enemmänkin jo hankeaikana 
palvelumallien ja yhteistyön kautta. Suunta on kuitenkin oikea ja Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksella on tahtoa kehittää palveluita edelleen ja jatkaa yhteistyön 
kehittämistä myös valtakunnallisessa verkostossa 
(http://www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi).  
 
Hankeresurssi on mahdollistanut palveluiden ja kumppanuuksien proaktiivisen 
kehittämisen. Kuten jo aiemman hankkeen loppuraportissa todettiin muun muassa 
proaktiivisen tavaranhankinnan avulla pystytään vaikuttamaan sekä tavaran laatuun 
että tuotevalikoimaan. Parhaimmassa tapauksessa lopputuloksena on tavaroiden 
nopeampi kiertonopeus yhdistettynä keskimääräistä korkeampaan 
uudelleenkäyttöasteeseen ja hintaan per tuote.  
 
Hankkeen aikana tuli esiin, että jo varsin pienilläkin konkreettisilla toimintamalleilla 
pysytään kasvattamaan tietoisuutta uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja, että 
kierrätyskeskustoimija on varteenotettava yhteistyökumppani monille eri toimialoilla 
toimiville yrityksille.  
 
Sisäisten prosessien kehittäminen ja varmistaminen vaati yhä työtä. Hanke ollut 
erittäin tarpeellinen lisäresurssi, mutta hankkeen jälkeen vastuuhenkilöresurssien 
varmistaminen ja toiminnan sitominen strategian toteuttamiseen ovat työn alla. Myös 
viestinnän ja markkinoinnin osalta yritysviestinnän ja sen vastuiden selkeyttämistä 
tullaan jatkamaan.  
 
Yritysyhteisyössä on valtavasti mahdollisuuksia. Käänteinen logistiikka ja sen 
ratkaiseminen on yksi kiertotalouden isoista kysymyksistä. Kierrätyskeskustoimijoilla 
voisi olla tässä keskeinen rooli. Toiminnan kehittäminen, niin että se samalla vastaa 
sekä resurssiviisaan kiertotalouden, kestävän elämäntavan että työllisyyden 
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haasteisiin, on mahdollisuus, johon panostaminen olisi varmasti kannattava 
investointi koko yhteiskunnan tasolla.  
 

Miksi	  lähtisitte	  kehittämään	  palveluita	  yrityksille	  tai	  yritysyhteistyössä	  
 
Lopuksi muutama ajatus kierrätyskeskustoimijoille, jotka miettivät yritysyhteistyön 
kehittämistä tai käynnistämistä. 
 
Ajattelemme, että yhteinen näkemys yhteistyön tavoitteista on ensiarvoisen tärkeä. 
Ennen yritysyhteistyöhön tai palveluiden tuotteistamiseen lähtemistä on hyvä olla 
kirkkaana mielessä ainakin: 
- Organisaation oma tarve (lisäarvo meille itsellemme) 
- Asiakkaan tarve /yrityksen tarve (lisäarvo asiakkaalle) 
- Mitä juuri me voimme tarjota yritykselle (verrattuna muihin toimijoihin) 
- Mikä on palvelun tai yhteistyön ansaintalogiikka 
- Mikä on yrityksen rooli (palvelun asiakas vai esimerkiksi yhteistyökumppani) 
 
Lisäksi selkeä sisäinen prosessikuvaus palvelun tuottamisesta kirkastaa vastuut,  
auttaa takaamaan palvelun laadun ja arvioimaan ja kehittämään palvelua.  
 
Palveluiden tuotteistamisen perusajatuksista on ollut meille hyötyä. Kehittämistyössä 
apuna voi esimerkiksi käyttää tätä listaa. Pääset alkuun vastaamalla mikä/kuka on:   
1. Palvelu (tuote) 
2. Maksava asiakas (asiakasprofiili) 
3. Liiketoimintamalli (eli ansaintalogiikka: millä tavalla rahaa tulee sisään) 
4. Arvolupaus (siis mikä palvelussa on uniikkia ja arvokasta asiakkaalle)  
5. Kierrätyskeskustoimijan rooli ja mahdollisen kumppanin rooli 
 
Lisäksi ajattelemme, että omien vahvuuksien ja intohimojen tunnistaminen usein 
antaa myös yritysyhteistyölle vahvan pohjan. Meidän vahvuus on kiistatta 
kuluttajarajapinnassa. Se näkyy myös yritysyhteistyössä. Monet nykyisistä 
palvelumalleista vastaavat kuluttajarajapinnan tarpeisiin. Toisaalta yhteistyöstä voi 
syntyä palveluita aitoon B2B toimintaan ja etenkin osaamista niiden tuottamiseen. 
Näin opimme jatkuvasti uutta.  
 
Palveluiden tuotteistamisessa asiakaslähtöisyyden lisäksi meille hyvä ohjenuora on 
ollut myös muistaa erottaa kumppanuusmallit ja myytävät/tarjottavat palvelut.  Niiden 
toimintalogiikka on täysin erilainen viestintään ja markkinointiin asti.  
 
Meille yksi merkittävin motiivi yritysrajapintaan on tällä hetkellä tavaranhankinta, 
toinen ympäristökoulutuspalveluiden myynti. Lisäksi yritysyhteistyön toivotaan tuovan 
uusia asiakkuuksia ja tekevän meitä ja palveluitamme tunnetuksi ja auttavan tätä 
kautta meitä toteuttamaan yleishyödyllistä missiotamme: ympäristötietoisuuden 
vahvistamista, kestävää elämäntapaa ja luonnonvarasäästöjä.  
 
Haluamme tulevaisuudessakin vahvistaa mission mukaista toimintaa tuottamalla 
yritysyhteistyössä sujuvia ja arvopohjaisia palveluita, joilla vahvistetaan toimintamme 
taloutta. Miksi te haluaisitte lähteä yritysyhteistyöhön?  
 

LIITTEET: 
 
1. Raportti ”Used computer operations development”:  
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http://www.kierratyskeskus.fi/tietoa_meista/hankkeet/menneet_hankkeet/uudelleenka
yttoon_ohjaava_yritysyhteistyomalli 
 
2. Palvelumallien kuvaukset. Esitys palvelumallien avainasioista löytyy ppt-
esityksenä (suunnattu erityisesti muille kierrätyskeskustoimijoille): 
http://www.kierratyskeskus.fi/tietoa_meista/hankkeet/menneet_hankkeet/uudelleenka
yttoon_ohjaava_yritysyhteistyomalli 
 
3. Malli hankkeessa tuotetun palveluprosessin kuvauksesta asiakkaalle: 
Uudelleenkäyttöön kierrätettävien it-laitteiden palveluprosessi yritykselle 
 
4. B2B-palveluiden markkinointi 15.9.–31.12.15 ja 1.1.–20.6.16 
 
Huom. Tarkemmat palvelumallikuvaukset ja lisämateriaaleja löytyy ”emohankkeen” 
raportin liitteistä: 
http://www.kierratyskeskus.fi/files/12199/loppuraporttiB2B_YM2013_2014.pdf 
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LIITE 2. Palvelumallien kuvaukset 
 
VIHREÄT MUUTTOLAATIKOT  
(aiempi hanke: Muuttokampanja)  
 

 
 
Palvelumallikuvaus  
Palvelumallissa kierrätyskeskustoimija tarvitsee yhteistyökumppanikseen 
muuttopalvelualalla toimivan yrityksen. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
kumppani on Niemi Palvelut Oy. Palvelumallissa muuttopalveluyritys toimittaa 
muuttolaatikoiden yhteydessä kuluttaja-asiakkaalle myös vihreitä laatikoita ja 
säkkejä, joihin voi pakata muuton yhteydessä itselleen turhia, mutta käyttökelpoisia 
tavaroita (Huom. laatikoiden tulee olla väriltään erilaisia kuin perusmuuttopalvelun 
kalusto ja/tai palvelusta kertovin tarroin varustettuja). Muuttopäivänä muuttomiehet 
ottavat myös nämä laatikot mukaansa. He toimittavat ne muuttopalveluyrityksen 
varastolle, josta kierrätyskeskustoimija hakee tavarat sovittuna ajankohtana ja ohjaa 
edelleen vastuullisesti uudelleenkäyttöön.  
 
Tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet 
1. Keräyslaatikot  ja -säkit (määrä suhteessa muuttopalveluyrityksen volyymiin)  
Tarvittava sähköinen materiaali  
1. Palveluinfo jaettavaksi asiakkaille 
2. Keräyskaluston merkitsemiseen liittyvä viestintämateriaali (painoaineistoa) 
Tarvittavat resurssit  
1. Muuttopalveluyrityksen tarvittavat resurssit 2. Yhteistyöpalvelun vastuuhenkilö  
3. Noutologistiikka 4. Viestinnän resursseja 
Hyödyt muuttopalveluyritykselle 
- Asiakkaalle lisäarvoa: luo uuden yrityksen ympäristöarvoja vahvistavan palvelun 
asiakkailleen 
- Kilpailuetu markkinoilla 
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Hyödyt kierrätyskeskustoimijalle 
- Lahjoitustavaran saanti ja uudelleenkäytön  
lisääminen  
- Uusien asiakasryhmien tavoittaminen 
- Pystyy haluttaessa ennakkoinformaatiolla vaikuttamaan lahjoitettavien tavaroiden 
laatuun ja tuotekategorioihin  
Hyödyt kuluttaja-asiakkaalle 
- Helposti eroon itselle turhasta, mutta käyttökelpoisesta tavarasta 
- Konkreettinen tapa tehdä hyvää 
Huomioita palvelumallista 
- asiakasrajapinnassa palvelumalli on koettu hyväksi ja tarpeelliseksi. Tahtoa 
laajentaa palvelu valtakunnalliseksi. 
- Yhteistyössä tuotettavan palvelun tuotekehitys vaati molempien organisaatioiden 
aikaa. Lopputulos voi olla todella palkitseva: malli, jossa molempien vahvuudet 
yhdistyvät lisäarvoa tuottaen. 
 
 
KIERRÄTYSVIIKKO TYÖPAIKALLASI  
(aiempihanke nimellä: Tuo kierrätyskeskus toimistoosi) 
 

 
 
Palvelumallikuvaus 
Palvelussa kierrätyskeskustoimija tuo fyysinen lahjoitustavaran keräyspisteen 
keräyskalustoineen työpaikalle. Palveluun voi saada ympäristötietoiskun 
starttaamaan viikon (tarjotaan mikäli on selkeä tilaisuus, jonka yhteydessä voidaan 
toteuttaa). Kierrätysviikko-palvelumallia varten kierrätyskeskustoimia hankkii 
keräyskaluston (säkkejä ja laatikoita) ja A4-ständin, joilla viestitään keskeinen 
informaatio viikosta (ja taataan kierrätyskeskustoimijan näkyvyys). Yrityksen 
yhteyshenkilö vastaa Kierrätysviikosta tiedottamisesta henkilöstölle ja hänelle tueksi 
tehdään infolehtinen ja juliste. Palvelun voi tilata esimerkiksi nettilomakkeella. 
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Sovittuna ajankohtana tarvittava kalusto toimitetaan työpaikalle. Mikäli 
ympäristötietoiskusta on sovittu, ympäristökouluttaja avaa viikon noin 30 minuutin 
mittaisella tietoiskulla. Kierrätysviikon kesto on noin 5 päivää, jona aikana yrityksen 
henkilöstöllä on mahdollisuus tuoda kotoaan turhaksi käyneet, mutta käyttökelpoiset 
tavarat keräyspisteeseen. Henkilöstö voi halutessaan ottaa säkkejä ja laatikoita 
mukaansa, ja pakata tavarat suoraan niihin. Sovittuna päivänä kierrätyskeskustoimija 
käy hakemassa kaiken kerätyn tavaran ja ohjaa sen vastuullisesti uudelleenkäyttöön. 
Kampanjan jälkeen kierrätyskeskustoimija kerää palautteen, ja tilaajan niin halutessa 
toimittaa tiedon keräyksen tuloksesta tilaajalle.  
 
Tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet (suositus: riittää vähintään kahden 
samanaikaisen kampanjan läpiviemiseen)  
1. 6 kpl perusrullakko 
2. 6 kpl rullakko huppu 
3. 50 kpl muuttolaatikko 
4. 100 kpl kangassäkki 
5. 4 kpl kampanja A1- ständi 
6. 4 kpl kampanjajuliste koko-A1 
Tarvittava sähköinen materiaali  
1. yrityksen yhteyshenkilölle lähetettävä kampanja.pdf  
2. kampanjajuliste (tulostettava) 
3. ympäristötietoiskun powerpoint 
4. keräyskaluston merkitsemiseen liittyvä viestintämateriaali (painoaineistoa) 
Tarvittavat resurssit 1. Palvelun vastuuhenkilö 2. Ympäristötietoiskun pitäjä  
3. kuljetuslogistiikka (ajotilausten hallinta, 2 ajoa/kierrätysviikko) 4. Viestintä- ja 
markkinointiresursseja 
Hyödyt kierrätyskeskustoimijalle   
- Lahjoitustavaran saanti ja uudelleenkäytön lisääminen. Ennakkoinformaatiolla voi 
vaikuttaa lahjoitettavien tavaroiden laatuun ja tuotekategorioihin 
- Uusien asiakasryhmien tavoittaminen 
- Muiden palveluiden oheismyynti 
Hyödyt yritykselle  
- Konkreettien keino ympäristötyön jalkautukseen. Tukee ympäristöohjelmaa.  
- Helppo tapa henkilöstölle kierrättää uudelleenkäyttöön ja tehdä hyvää.  
- Etua ulkoiseen ympäristöviestintään  
Hyödyt asiakkaalle (yrityksen työntekijät) 
- Helposti eroon itselle turhasta, mutta käyttökelpoisesta tavarasta 
- Konkreettinen tapa tehdä hyvää 
- Tietoa uusista palveluista 
Huomioita palvelumallista 
- Saatu palaute on hyvää, jälkimarkkinointiin kannattaa panostaa tulevaisuudessa 
- Lahjoitetun tavaran laatu oli samankaltaista kuin peruslahjoituksissa  
- Keskimääräinen lahjoitetun tavaran myyntiarvo oli noin 150-200 € 
- palvelua tulee kehittää ansaintalogiikan näkökulmasta 
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IT-LAITEET UUDELLEENKÄYTTÖÖN KERÄYS YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 

 
 
Palvelumallikuvaus  
Palvelumalli, jossa kierrätyskeskustoimija tarjoaa yritykselle tai yhteisölle 
mahdollisuuden lahjoittaa itselle turhat it-laitteet ja tarvikkeet uudelleenkäyttöön. 
Yritys vastaa laitteiden ja tarvikkeiden keräyksestä sovittuun kalustoon, niin että 
laitteiden uudelleenkäyttökelpoisuus säilyy. Kierrätyskeskustoimija noutaa laitteet 
sovitusti, joko erillisestä tilauksesta tai sovitussa aikataulussa, ja vastaa niiden 
ohjauksesta uudelleenkäyttöön vastuullisesti. Yrityksen halutessa laitteiden 
kierrätyksestä uudelleenkäyttöön toimitetaan raportti. Lisäpalveluna voidaan tarjota 
mm. tietoturvapalvelua.  
Tarvittava materiaali ja tarvikkeet 
1. Keräyskalusto (tietoturva huomioon, jos palvelu sisältää sen. Tällöin myös 
tietoturvan vaatima logistiikkaketju on ehdoton edellytys)  
2. Tietoturvaohjelmisto-lisenssit 
Tarvittava sähköinen materiaali  
1. Palvelumallin prosessikuvaus yritykselle 
Tarvittavat resurssit  
1. Palvelun vastuuhenkilö 2. It-laitteiden korjausresurssit/tietoturvaosaamisen 
resurssit 3. Noutologistiikka 4. Markkinointiresurssi 
Hyödyt asiakasyritykselle 
- Helposti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti turhista sähkölaitteista eroon 
- Konkreettinen tapa toteuttaa yritysvastuuta  
- Mahdollisuus saada luonnonvarasäästötietoja  
Hyödyt kierrätyskeskustoimijalle 
- Samankaltaisia laitteita suurempia eriä kerralla lahjoituksena  
- Uudelleenkäytön lisääminen 
- Muun yhteistyön mahdollistaja 
Huomioita palvelumallista  
- Palvelumallikokeilu vasta alkanut, todellista vaikuttavuutta vielä vaikea arvioida 
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- Sopii yrityksille ja organisaatioille, jotka ostavat laitteet (eivät liisaa) 
 
 
NÄPRÄN ASKARTELUMATERIAALIN VÄLITYSPALVELU  
(tästä mallista ei ole tarkempaa kuvausta, lisätietoja saa mielellään kysymällä: 
hanna.lilja@kierratyskeskus.fi) 
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LIITE 3.   
MALLI HANKKEESSA TUOTETUN PALVELUPROSESSIN KUVAUKSESTA 
ASIAKKAALLE 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus/  
UUDELLEENKÄYTTÖÖN KIERRÄTETTÄVIEN IT-LAITTEIDEN 
PALVELUPROSESSI YRITYKSELLENNE 
 
Luotettava toimintatapa 
Meille on tärkeää varmistaa lahjoitettujen tuotteiden vastuullinen prosessi 
loppukäyttäjälle asti. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet saadaan uudelleenkäyttöön tai poistetaan käytöstä 
asianmukaisesti ja turvallisesti. 
 
Hinta 
Palvelu on asiakkaalle kokonaisuudessaan maksuton.  
 
Keräys, nouto ja kuljetus 
Laitteet kerätään asiakkaan luona rullakkoon tai muuhun soveltuvaan 
kuljetuskalustoon. Kuljetus tapahtuu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
toimesta. Asiakas tilaa noudon laitteille sovitusti. Laitteet kuljetaan 
Kierrätyskeskuksen verstaalle.   
 
Laitteiden kunnostaminen uudelleenkäyttöön 
Kaikki laitteet arvioidaan. Uudelleenkäyttöön ohjattavat laitteet testataan, huolletaan 
ja tarvittaessa korjataan. Jos laite on viallinen, eikä sitä pystytä kierrättämään 
uudelleenkäyttöön, siitä hyödynnetään vielä varaosia mahdollisuuksien mukaan. 
Laitteet tai niiden komponentit, joita ei voida uudelleenkäyttää, toimitetaan 
asianmukaisesti materiaalikierrätykseen. 
 
Seuranta ja dokumentointi 
Asiakkaan halutessa on mahdollista saada Kierrätystodistus, joka osoittaa, että 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on vastaanottanut laitteet kierrätystä varten. 
Todistus sisältää tiedon vastaanotettujen laitteiden kokonais kg-määrästä ja se 
varmentaa, että laiteet on kierrätetty ympäristöystävällisesti joko uudelleenkäyttöön 
tai materiaalikierrätykseen.  
 
Asiakas voi saada halutessaan Luonnonvaralaskurin raportin siitä, paljonko laitteiden 
ohjaaminen uudelleenkäyttöön on säästänyt luonnonvaroja. 
 
Vastaanotettavat laitteet 
Otamme lähtökohtaisesti vastaan kaikki sähkö- ja elektroniikka laitteet ja tarvikkeet. 
Mikäli laitteet poikkeavat huomattavasti tavanomaisista kuluttajatuotteista (esim. 
suuret kopiokoneet, suurkeittiökoneet) toivomme, että otatte etukäteen yhteyttä ja 
varmistatte meiltä laitteen uudelleenkäyttöön sopivuuden.  
 
Lisätiedot:  
Kimmo Kari, tekninen asiantuntija, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  
p. 0400 348 130 sähköposti: kimmo.kari@kierratyskeskus.fi 
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Hyödyt - konkreettinen vastuullisuusteko kiertotalouden ja työllistämisen 
puolesta 
 
Luonnonvarasäästöjä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Näin paljon 
luonnonvaroja säästyy kun tietokone saadaan uudelleenkäyttöön verrattuna siihen, 
että kyseiset laitteet ostettaisiin uutena: 

 
 
Ympäristöteko vailla vertaa 
Tietoteknisten laitteiden lahjoitus uudelleenkäyttöön on merkittävä ympäristöteko. 
Jos tietokone saadaan pidettyä kunnostamalla käytössä, säästetään jopa 20-
kertainen määrä tietokoneen elinkaaren energiankulutuksessa 
elektroniikkakierrätykseen jättämiseen verrattuna. Kierrätyskeskuksella on käytössä 
luonnonvarasäästölaskuri.  
 
Lahjoitus luo polkuja työelämään 
Tietokoneiden lahjoittaminen uudelleenkäyttöön  on erityisen arvokasta myös 
työllistämisen kannalta. Kaikki Kierrätyskeskuksessa myytävät laitteet testataan, 
huolletaan ja tarvittaessa korjataan. Tietokoneiden kunnostamiseen ei tarvita erityisiä 
kursseja tai lupia. Tämä tarkoittaa, että pystymme työllistämään tietokoneita 
intohimoisesti harrastavia nuoria ja toivottavasti avaamaan heille uuden 
mahdollisuuden työelämään.  
 
Mahdollistaa edullisen laitteen sitä tarvitsevalle 
Lahjoitetut ja kunnostetut koneet myydään Kierrätyskeskuksen kaupoissa. Näin 
Kierrätyskeskus pystyy tarjoamaan tarvitsijoille edullisia, turvallisia ja takuuhuollettuja 
tietokoneita - kaiken muun hyvän lisäksi.  
 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy – ratkaisuja uudelleenkäyttöön ja 
kestävään elämäntapaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on vuonna 1990 
perustettu yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen 
kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallisuuden ja työnteon 
mahdollisuuksia. Yritys ei jaa voittoa omistajilleen. Kaikki tuotot käytetään toiminnan 
tarkoituksen edistämiseen; ympäristötyöhön ja työllistämiseen. 
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LIITE 4. 
 
B2B-palveluiden markkinointi 15.9.–31.12.15 ja 1.1.–20.6.16 
*uutiskirjeet ovat Kierrätyskeskuksen eri asiakasryhmille suunnattuja sähköisiä 
markkinointikirjeitä. Uutiskirjetilaajia on keskimäärin noin 300. 

2016 
  

Toukokuu 
Motivointia ympäristötyöhön - koulutuksen yhteydessä 
palveluista kertominen Facebook 

Huhti-
tuokokuu Tietokonekampanja  

Facebook, Instargram, 
Linkedln (nettisivut 
oma landing page), 
lehdistötiedote 
18.4.16, omien 
myymälöiden 
infotaulut, uutiskirjeet* 

Maaliskuu Kierrätysviikko Facebook 

Maaliskuu Kierrätysviikko Tuuman uutiskirje 

Maaliskuu 
Motivointia ympäristötyöhön - koulutuksen yhteydessä 
palveluista kertominen Tuuman uutiskirje 

Tammikuu 
Kierrätyksen korjaussarja -koulutuksen yhteydessä 
palveluista kertominen Tuuman uutiskirje 

Tammikuu Kierrätysviikko Tuuman uutiskirje 

2015 
  

Marraskuu Kierrätysviikko Facebook 

Joulukuu 
Niemi Palvelut ja Elixir-ohjelmayhteistyö 4 jaksossa 
Kierrätyskeskuksen näkyvyys TV: Ava, ruutu.fi 

Marraskuu Kierrätysviikko Kaupan uutiskirje 

Lokakuu 
Ympäristöviestintää ja motivointia –koulutuksen 
yhteydessä palveluista kertominen Tuuman uutiskirje 

YLEISESTI TEHOSTA: 
Tietokone kampanjan mainokset tavoittivat esimerkiksi Facebookissa 30 155 henkilöä.  
Saatujen it-laitteiden lahjoitusten määrä kasvoi selvästi kampanjan seurauksena.  
Kierrätysviikon mainostus Facebookissa on vaikuttanut tilauksien määrän lisääntymiseen. 
Koko viime vuoden ja 2016 alkuvuoden aikana fb-mainonnalla on tavoitettu noin 93 000 
henkilöä. Uutiskirjeiden tehoa tilausten määrään ei ole tietoa. 

  


