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Ihminen kiertotaloudessa
Antropologinen näkökulma



Genbu on laadulliseen menetelmään erikoistunut tutkimus- ja 
konsultointiyhtiö. Olemme laadullisen tutkimuksen, ihmistieteiden ja 

ihmiskeskeisen liiketoimintastrategian asiantuntijoita. Tavoitteenamme on 
tuoda ihmiskeskeinen ajattelu ja ihmisymmärrys osaksi asiakkaidemme 

liiketoiminnan käytäntöjä ja arkea.

Genbu



Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten

käyttäytymiseen?

Arvot

Normit Motivaattorit

Asenteet

Artefaktit Hierarkiat

Olettamukset

Suhteet

Kommunikaatio

Uskomukset

Kulttuuri

Tavat

Mielikuvat



Meidän tulee ymmärtää kulttuuria

ymmärtääksemme miksi

liiketoiminnallemme tärkeät

ihmiset toimivat, kuten toimivat.



Kulttuurin olennaisin ilmentymismuoto pitkäkestoisten 
muutosten saavuttamiseksi on arki.

Kulttuuri

Saamalla kiertotalousprosessit osaksi yrityksellemme 
tärkeimpien ihmisten arkea saavutamme kokonaisvaltaisesti 

kestävämpiä muutoksia ja sitouttavampia palveluita.



Keiden arkea meidän tulee ymmärtää, jotta

voimme integroida kiertotalousprosesseja?

Organisaation jäsenten Asiakkaiden
Hallittu kulttuuriympäristö Hallitsematon kulttuuriympäristö
-Voidaan muokata ymmärtämällä 

organisaation sisäistä kulttuuria.

-Palvelua voidaan muokata tai markkinoida 

tehokkaammin ymmärtämällä asiakasta.



Organisaation sisäinen kulttuuri
Hallittu kulttuuri kiertotalousprosesseissa



“A pattern of  shared basic assumptions learned by a group as it 

solved its problems of  external adaptation and internal 

integration (…) A product of  joint learning.”

-Edgar Schein

Organisaatiokulttuurin määritelmiä

“The collective programming of  the mind that distinguishes the 

members of  one group or category of  people from others”

-Geert Hofstede



Millä termeillä kuvaisit oman

organisaatiosi kulttuuria?



Mitkä tekijät vaikuttavat

organisaatiosi kulttuurin

muodostumiseen?



“Culture is what happens when 

nobody’s looking”
-misc.



Millä termeillä nyt kuvaisit oman

organisaatiosi kulttuuria? Ovatko

ne samoja?



Tarvitseeko organisaatiosi

kulttuurin muuttua, jotta

saavutatte onnistuneita

kiertotalousprosesseja?



Miten organisaation sisäinen kulttuuri

vaikuttaa uuteen kiertotalousprosessiin?

Muutosvastaisuus on yleisin ja haastavin ongelma, jonka uudistuva 

organisaatio kohtaa uusien prosessien integroinnissa olemassa oleviin 

toimintaympäristöihin. 

Muutosvastaisuuteen voidaan parhaiten puuttua johdon sitoutumisella 

muutokseen ja muutoksen hallitulla integraatiolla työyhteisön arkeen. 



Asiakas- ja ihmisymmärrys
Hallitsematon kulttuuri kiertotalousprosesseissa



Mitä keinoja meillä on ymmärtää

asiakasta?



Big data

• Määrällistä dataa, joka kertoo meille 
tarkasti ja todenmukaisesti miten ihmiset 
toimivat.

• Hyödyntää suuria tietomassoja.

• Kerätään ja käsitellään koneellisesti.

• Vastaa ”mitä”-kysymykseen

Thick data

• Laadullista dataa, joka kertoo meille 
miksi ihmiset toimivat, kuten he toimivat.

• Mahdollistaa myös vaihtoehtoisten 
toimintamallien havainnoinnin.

• Kerätään pienestä otoksesta.

• Kerätään ja käsitellään manuaalisesti.

• Vastaa ”miksi”-kysymykseen



Kattava ihmisymmärrys

Big data + = Kattava

ihmisymmärrys
Thick data



Todellinen asiakasymmärrys

saavutetaan seuraamalla mitä

asiakas tekee, mitä hän sanoo

tekevänsä ja mikä ero näiden kahden

välillä syntyy.



Onko sinulla tarvittava tieto 

asiakkaastasi ymmärtääksesi miten 

kiertotalouspalvelusi vaikuttaa hänen 

arkeensa?

Mitä tietoa tarvitset lisää?
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