
Kiertotalous-Suomen 
verkkopalvelu 

Tiina Rintanen
Motiva



• Yhdessä tekeminen
• Yhteiskehittäminen
• Tilannekartoitus
• Kyselyt
• Työpajoista

palautetta

Verkkopalvelun kehittäminen

• Motivan ja Syken
asiantuntijat ja viestijät

• Ympäristöministeriö
• Tekninen toteuttaja

Poutapilvi



Kiertotalous-Suomi verkkopalvelu 2022

Verkkopalvelun kehittäminen 3-9/22
Kiertotalous-Suomi verkkopalvelu

9/22

Tilannekatsaus ja 

verkkopalvelun hionta

10-11/22

Jatkokehitys 2023

• Tilannekartoitus

• Kyselyt ja työpajat

• Yhteiskehittäminen

• Suunnitelma ja toteutus

• Verkkopalvelun 

ensimmäinen versio

• Pienimuotoista kehittämistä

• Lisää sisältöjä

• Tilannekartoitus

• Palaute

• Kehitystarpeet ja toiveet

• Yhteistyökuviot

• Priorisointi

• Kehityssuunnitelma

• Sisältöjä ja 

toiminnallisuuksia lisää

• Yhteistyö eri verkkosivujen 

kanssa



Verkkopalvelun 
kohderyhmiä on paljon

• Yritykset
• Kunnat ja alueet
• Organisaatiot
• Etujärjestöt
• Tutkimuslaitokset
• Koulutusorganisaatiot
• Oppilaitokset
• Kiertotalouden ekosysteemit
• Muut kiertotalouden parissa toimivat



Kiertotalous-Suomi



• Kiertotalous
• Kiertotalouden tilannekatsaus
• Hyödyt
• Lait ja säätelyt
• Tuotesuunnittelu
• Tuotantoprosessi
• Jätteiden käsittely ja jätehuolto
• Kierrättäminen ja muu hyödyntäminen
• Tuotevaatimukset
• Vapaaehtoiset ohjauskeinot
• Ohjauskeinot, lainsäädäntö
• Kiertotalouden tilannekatsaus

Tulossa lisää sisältöjä ja päivityksiä!

Tieto



1. 

Taito ja työkalut



• Aineistopankki
• Haku kohderyhmän ja avainsanan mukaan
• Tulossa lisää työkaluja ja toimintamalleja

Ilmoita työkaluista lähettämällä viesti 
osoitteeseen kiertotaloussuomi@motiva.fi

Työkalut ja toimintamallit



Toiminta



• Tarjotinsivut kohderyhmille
• Kokoamme kohderyhmittäin 

tietoa sivustolta eri kohderyhmille 
• Sivuja avataan lisää 

Toimijat



• Kunnat ja alueet tarjotinsivu
(kohderyhmäkohtainen sivu)

Toimijat



Ajankohtaista



Kiertotalous-Suomi tekee 
verkkopalveluyhteistyötä eri 
sivustojen kanssa



Pääverkkopalvelu

Kumppanisivut

Teollisten 
symbioosien 

palvelu

Circular
Design

Materiaali-
tori

Muut kumppanit
Esim. 

Circwaste-hanke
Kiertotalous-loikka

Kiertotalous-Suomi



• Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu kokoaa saman sateenvarjon alle kiertotaloudessa 
toimivien yritysten ja organisaatioiden verkkosivustoja.

• Kumppanisivut saavat laajasti näkyvyyttä Kiertotalous-Suomen sivustolla ja 
Kiertotalous-Suomi saa kiertotalouteen liittyviä sisältöjä. 

• Yhteinen ajankohtaisten uutisten, tiedotteiden, artikkelien, blogien ja tapahtumien 
uutisvirta.

• Kumppanisivustot sisältävät valmiita teknisiä ratkaisuja, jotka ovat helposti ja nopeasti 
käyttöönotettavissa tai jopa kokonaan räätälöitävissä yrityksesi tai organisaatiosi 
tarpeisiin.

• Sivusto toteutetaan avoimen lähdekoodin WordPress-alustalla. 
• Ylläpitokustannukset ovat verrattain matalia, sillä kumppanisivustot vastaavat niistä 

yhdessä.

Verkkopalvelukumppanit



Rakennetaan yhdessä
kiertotaloussuomi.fi sivustoa! 

kiertotaloussuomi@motiva.fi

mailto:kiertotaloussuomi@motiva.fi

