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Kiertotalous-Suomi edistää yhteiskehittämisen, verkostoitumisen ja yhteistyön mallein 
kiertotalouden parhaiden käytäntöjen leviämistä

• Kokoamalla ja jakamalla parhaan tiedon kiertotaloudesta helposti saataville –
konkreettiset teot, hyödyt, ratkaisut, mahdollisuudet

• Rakentamalla yhdessä kuntien kanssa keinot sitoutua kiertotalouden 
pitkäjänteiseen edistämiseen kunnan eri toimintasektoreilla.

• Tukemalla yrityksiä kehittämään kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.
• Auttamalla oikeiden toimijoiden, kanavien, ratkaisujen ja 

rahoituslähteiden löytämisessä.
• Luomalla yhteistä kuvaa kiertotalouden nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta ja 

tahtotilasta.

Kiertotalous-Suomi – uusi vaihde kiertotalouteen yhden 
luukun ratkaisuna



TP6
Kiertotalousviestintä

TP1
Verkoston toiminnan 

rakentaminen ja koordinointi

Kiertotalous-Suomen palvelukeskuksen tehtävät

TP4 Teollisten symbioosien palvelu

TP5 Kiertotalouden tilannekuva

TP3 Kiertotalouden Green dealin vaikuttavimpien toimien 
edistäminen ja tukeminen

TP2 Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen ja levittäminen



• Mitä tietoa, työkaluja ja toimintamalleja tarvitaan?
• Miten Kiertotalous-Suomen Palvelukeskus voisi tukea oman organisaatiosi toimintaa?
• Miten pitäisi lisätä tiedonsaantia ja verkottumista?
• Miten voidaan lisätä ymmärrystä kiertotalouden ratkaisuista ja mahdollisuuksista?
• Mitä pidät omalle organisaatiollesi luontevimpana roolina osana verkostoa?

Tarpeita selvitettiin keväällä 2022 sidosryhmäkyselyllä ja työpajoissa.

Lähtökohtana toimijoiden tarpeet ja tahtotila



Palvelukeskukselta toivottuja palveluita

Konkreettiset palvelut 
määritellään 
sidosryhmien 

palautteiden pohjalta 
vuoden 2022 aikana.

Konkreettiset palvelut 
määritellään 
sidosryhmien 

palautteiden pohjalta 
vuoden 2022 aikana.

Koota ja selkeyttää hajallaan olevaa tietoa
Levittää tietoa hyvistä toimintamalleista ja 
käytännöistä

Verkottaa toimijoita ja edistää yhteistyötä

Tarjota apua rahoitusratkaisujen ja 
hankkeistamisen kanssa
Tarjota lisäkoulutusta

Kehittää kiertotalouden toimintamalleja



Palveluita kehitetään edelleen yhdessä 
toimijoiden kanssa. Palveluiden 
toteutuksessa tehdään tiivistä 
yhteistyötä ja KiSun rooli niissä voi 
vaihdella tiedon jakamisesta, erilaisiin 
yhteistyössä toteuttaviin ratkaisuihin tai 
yksinomaan KiSun palvelukeskuksen 
tuottamiin palveluihin.

Lähtökohtana toimijoiden tarpeet ja tahtotila

Kohtauttamo/ asiantuntijapooli

Kohtauttamo/ kumppanihaku

Hankeloihtimo/ rahoituksen tuki

Kiertotalouskouluttamo

Kiertotaloustapahtumakalenteri

Tapahtumayhteistyö

Teemaryhmät

Ratkaisurallit

Kiertotalouden sopimusapu – ”helpdesk”



KiSU-verkkopalvelun etusivu



• Palvelujen muotoilu jatkuu yhdessä sidosryhmien kanssa: mm. ensimmäiset 
teemaryhmät (koulutus, yritysten palvelut) jatkavat yhteistyön kehittämistä

• Uusien palvelujen käynnistäminen vähitellen
• KiSu-nettisivujen täydentäminen
• Parhaiden paikallisten käytäntöjen levittäminen
• Tutkimuksessa ja skenaariotyössä tunnistettujen merkittävimpien kehittämiskohteiden 

kiertotalouden edistäminen
• Yhteistyön syventäminen kiertotalouden toimijoiden kesken 

Seuraavat askeleet


