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Tervetuloa mukaan Kiertotalous-Suomen
toimintaan!
Kiertotalous-Suomen toiminta on nyt täydessä vauhdissa. Kiertotalous-
Suomea on kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa keväästä 2022 asti.
Kiitos paljon aktiivisesta osallistumisesta!

Vaikuttaa siltä, että Kiertotalous-Suomi -osaamisverkostolle on todella
tarvetta, sillä toimijat ovat osallistuneet innokkaasti valmisteluun. Olemme
jo saaneet paljon konkreettisia yhteistyöehdotuksia.

Kiertotalouden osaamisverkoston tavoitteena on tukea kuntien, yritysten,
elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin
kiertotalousyhteiskunnan rakentamisessa monin eri tavoin. Kokoamme
tietoa ja tuomme eri toimijoita yhteen. Olemme mukana rakentamassa
tulevaisuudenkuvaa kiertotaloudesta ja kehitämme palveluita eri
toimijoille.

Keskiössä on koko ajan yhdessä tekeminen ja yhteiskehittäminen.
Tervetuloa mukaan KiSun toimintaan!

Paula Eskola, KiSun projektipäällikkö, Motiva Oy
Petrus Kautto, KiSun projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus SYKE
Taina Nikula, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Lue lisää 

https://www.motiva.fi/
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://kiertotaloussuomi.fi/


 

Kiertotalous-Suomi lanseerattiin
27.9.2022  
Kiertotalous-Suomi sai lämpimän vastaanoton Keskustakirjasto Oodissa
pidetyssä lanseeraustilaisuudessa.  

Lanseeraustilaisuudessa kerrottiin verkoston toiminnasta, esiteltiin
Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu ja suunniteltiin työpajoissa toimintaa
yhdessä sidosryhmien kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin lyhyesti myös
kiertotalouden tilannekatsaus.

 Katso esitykset ja tallenne 

Kiertotalouden
osaajapulaan etsitään
ratkaisuja Mistä
osaajat
kiertotalouteen? -
webinaarissa 21.11.2022

Haluamme siirtyä sujuvasti kiertotalouteen ja se edellyttää isoa
systeemistä muutosta. Kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ja toimintamallit
pitää saada käyttöön laajalti koko yhteiskunnassa, mikä edellyttää myös
osaamisen muutosta. Kiertotalousosaamista lisääviä toimia ja ratkaisuja
tarvitaan pian ja isossa mittakaavassa. 

Mistä osaajat kiertotalouteen? -webinaarissa luodaan tilannekuvaa
kiertotalouden osaamisen tilasta ja kehittämistarpeista, mietitään
jatkoaskeleita ja kristallisoidaan eri toimijoiden rooleja. Tervetuloa
mukaan!

  Lue lisää

https://kiertotaloussuomi.fi/2022/09/27/kiertotalous-suomen-lanseeraus-27-9-seuraa-livelahetysta/
https://kiertotaloussuomi.fi/2022/11/01/kiertotalouden-osaajapulaan-etsitaan-ratkaisuja-mista-osaajat-kiertotalouteen-webinaarissa-21-11-2022/


Teollisten
symbioosien palvelu
(FISS) yhteistyöhön
Kiertotalous-
Suomen kanssa

Teollisten symbioosien
palvelun verkkopalvelu
uudistui ja sivusto siirtyy
Kiertotalous-Suomen
kumppanisivuksi.

Symbiooseissa yritykset
tuottavat toisilleen lisäarvoa
hyödyntämällä tehokkaasti
toistensa sivuvirtoja,
teknologiaa, osaamista tai
palveluja.

  Lue lisää

  Lue lisää

Circular Design -
valmennusohjelma
yrityksille

Ainutlaatuisen sekä yritysten
johdolle että tuote- ja
palvelukehittäjille suunnatun
Circular Design -
valmennusohjelman
tavoitteena on tuoda
muotoiluosaamista
kiertotalouteen perustuvan
liiketoiminnan kehittämiseen
yrityksissä.

Tutustu koulutukseen!

Materiaalitori KiSun
verkkopalvelun
kumppaniksi

Materiaalitori tarjoaa yrityksille ja
organisaatioille markkinapaikan
jätteiden, ylijäämämateriaalien ja
tuotannon sivuvirtojen
ammattimaiseen vaihdantaan ja

niihin liittyvien palveluiden kilpailutukseen. Materiaalitorin digitaalinen
alusta myös yhdistää eri toimijoita ja auttaa löytämään sopivia
kumppaneita. 

Uudessa asiantuntijahaussa voi hakea kiertotalouteen liittyvää
asiantuntijapalvelua tai osaamista. Materiaalitorilla voi myös ilmoittaa
asiantuntijapalveluista ja omasta osaamisesta. Lue lisää Materiaalitorin
asiantuntijapoolista

  Lue lisää

https://teollisetsymbioosit.fi/2022/09/11/teollisten-symbioosien-edistamisen-palvelu-fiss-yhteistyohan-kiertotalous-suomen-kanssa/
https://circulardesignsuomi.fi/
https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-tyokalut/asiantuntijapooli-yhdistaa-toimijat/
https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-tyokalut/materiaalitori/


Uutinen:
Materiaalikatselmus
edistää kiertotaloutta ja
tehostaa yritysten
toimintaa

Materiaalikatselmus on keino lisätä
yrityksen kannattavuutta, säästää
ympäristöä ja edistää yrityksen
vastuullista toimintaa.
Materiaalikatselmus ohjaa 
yrityksiä myös kiertotalouden
pariin.

  Lue lisää

Artikkeli: Yritysten
jätehuoltosopimusten
kilpailutus on monelle
yritykselle
ajankohtaista

Vuoden vaihteessa tuhannet
yritysten ja kuntien väliset
sopimukset päättyvät. 
Materiaalitori on kohtaamispaikka,

jossa yritykset voivat etsiä sopivaa palveluntarjoajaa jätteensä
käsittelijäksi ja jätehuoltoyritykset löytävät uusia asiakkaita.

  Lue lisää

Ajankohtaista
kiertotaloudessa 

Ota seurantaan KiSun
ajankohtaista osio. Uutisia,
tiedotteita ja artikkeleita Kisulta ja
verkkokumppanipalveluista.

  Lue lisää

Kiertotalouden
tapahtumia 

Kiertotalouden tapahtumia
kootaan KiSun tapahtumasivulle.
Tutustu tapahtumiin ja ilmoita
omasta tapahtumastasi.

  Lue lisää

  Mikä Kiertotalous-Suomi?
Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää
ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

Verkosto tukee yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja
kiertotalouden parissa toimivia oman kiertotalouspolun

 

https://kiertotaloussuomi.fi/2022/10/04/materiaalikatselmus-edistaa-kiertotaloutta-ja-tehostaa-yritysten-toimintaa/
https://kiertotaloussuomi.fi/2022/09/19/yritysten-jatehuoltosopimuksien-kilpailutus-ja-seuranta-materiaalitorilla/
https://kiertotaloussuomi.fi/ajankohtaista/
https://kiertotaloussuomi.fi/ajankohtaista/
https://kiertotaloussuomi.fi/tapahtuma/


löytämisessä. Kiertotalous-Suomea koordinoi Motiva ja Suomen
ympäristökeskus SYKE.

 

 

 

 

Tutustu Kiertotalous-Suomeen
Kiertotalous-Suomen etusivu 

Kiertotalous-Suomen palvelut 

Kiertotalous-Suomen kumppanisivut 

Tilaa Kiertotalous-Suomen uutiskirje
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