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Kiertotalous-Suomen verkostokatsaus

Kiertotalous-Suomen lanseerauksesta on kulunut kolme
kuukautta. Olemme kartoittaneet monien yhteistyökumppaneiden kanssa
yhteistyömahdollisuuksia ja suunnitelleet toimintaa, verkkopalveluiden
sisältöjä ja palveluita. 

Tässä muutamia esimerkkejä viime kuukausien toiminnasta: 

Kiertotalouden palveluille on kysyntää – se on selvinnyt erilaisissa
työpajoissa ja kyselyissä. Saadun palautteen pohjalta
olemme rakentaneet palveluaihioita ja ensimmäiset palvelut otetaan
käyttöön alkuvuonna. 

Ratkaisurallien tarkoituksena on hakea ratkaisuja yhdessä laajan
asiantuntijajoukon kanssa tunnistettuihin ja rajattuihin kiertotalouden
haasteisiin. Ratkaisuralleissa keskitytään haasteisiin, joissa tarvitaan
nimenomaan erilaisten toimijoiden yhteistyötä. 

Yritysteemaryhmässä olemme pitäneet yhteisiä suunnittelukokouksia
yrityksille palveluita tarjoavien kiertotaloushankkeiden kanssa.
Tavoitteena on ollut tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksia ja avata
näkymiä tulevaisuuteen. On hyvä ymmärtää mihin missäkin
hankkeessa tähdätään ja pohtia yhteistyömahdollisuuksia sekä välttää
päällekkäistä tekemistä.  

Tapahtumayhteistyötä eri toimijoiden kanssa on suunnitteilla. KiSu voi
osallistua tapahtumaan tai auttaa tapahtuman ideoinnissa ja
järjestämisessä. Keväällä KiSu on mukana mm. Kestävä kasvu kunnissa
2023 -tapahtumassa 23.3, Forssan FRUSH:issa 27.4., sekä Oulussa
järjestettävässä KiertotalousAreenassa 24.5.  

Kisu oli mukana järjestämässä Mistä osaajat kiertotalouteen -
työpajaa, jossa mietittiin ratkaisuja kiertotalouden osaajapulaan.
Työpajaan osallistui yli 150 kiertotalouden osaamisen ammattilaista.
Katsaus kiertotalouden osaamisen tilaan ja työpajoissa esitetyt
ratkaisuvaihtoehdot loivat hyvän pohjan kiertotalouden osaamisen
kehittämiseen. Työskentely kiertotalouden osaamisen parissa jatkuu
ensi vuonna mm. kiertotalouden koulutus -teemaryhmässä.  

KiSun tapahtumakalenteri on ollut suosittu. Siellä on ilmoitettu
valtakunnallisia ja alueellisia kiertotalouteen liittyviä tapahtumia.
Parhaimmillaan on ollut yli 30 tapahtumaa näkyvillä. Seuraa

https://www.motiva.fi/


tapahtumia tai ilmoita omasta tapahtumastasi lähettämällä viesti
kiertotaloussuomi@motiva.fi osoitteeseen.  

KiSun aamukahvit käynnistyvät keväällä ja niitä pidetään kerran
kuussa. Aamukahveilla nostetaan esille ajankohtaisia teemoja
kiertotaloudesta asiantuntijapuheenvuorojen kautta. Kahveille voi
ilmoittautua puhujaksi ja siellä on mahdollisuus verkostoitua uusien
toimijoiden kanssa.

Verkkopalveluun avautuu tammikuussa hakutoiminnallisuus
verkostoista ja ekosysteemeistä. Lisäksi julkaistaan päivitetty
Kiertotalouskatsaus. 

Kerromme tulevista tapahtumista ja palveluista
verkostoviesteissä, uutiskirjeissä ja Twitterissä. Seuraa KiSun viestintää ja
osallistu toimintaamme.

Toivotamme hyvää joulua! Tavataan ensi vuonna kiertotalouden
tapahtumissa ja verkkopalavereissa.

Paula Eskola, KiSun projektipäällikkö, Motiva Oy
Petrus Kautto, KiSun projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus SYKE
Hanna Savolahti, projektin koordinointi,  Suomen ympäristökeskus SYKE

  Lue lisää 

 

Kiertotalouden sääntely ohjaa
resurssitehokkuutta. Osallistu kyselyyn
kiertotaloussääntelyn tilaisuuksista!
Kiertotalouden tavoitteisiin ei päästä ilman lainsäädännöllistä
ohjaamista. Kiertotaloustoimijoiden tuleekin ottaa huomioon laaja kenttä
erilaista sääntelyä.

Tapahtumasuunnittelua varten pyydämme kaikkia kiertotalouden
toimijoita osallistumaan lyhyeen kyselyyn, jonka avulla kartoitamme
kiinnostusta sääntelyä esitteleviä tilaisuuksia kohtaan. Vastaathan
kyselyyn viimeistään 8.1.2022.

 Lue lisää 

https://kisu-uutiskirje.motiva.fi/
https://twitter.com/kiertotalous_FI
https://kiertotaloussuomi.fi/
https://kiertotaloussuomi.fi/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2022/11/23/kiertotalouden-saantely-ohjaa-resurssitehokkuutta/


 

Mistä osaajat kiertotalouteen -työpaja
kokosi yli 150 ammattilaista ratkomaan
kiertotalouden osaajapulaa
Mistä osaajat kiertotalouteen -webinaarissa luotiin tilannekuvaa
kiertotalouden osaamisen tilasta ja kehittämistarpeista sekä mietittiin
jatkoaskeleita ja eri toimijoiden rooleja. Tilaisuuteen osallistui yli 150
kiertotalouden koulutuksen, valmennuksen ja osaamisen parissa
työskentelevää ammattilaista. 

Tässä muutamia nostoja puheenvuoroista: 

Osaamisen uudistamista on johdettava suunnitelmallisesti –
työelämäprofessori Reijo Karhinen

Muutos on mahdollisuus, sillä se tarjoaa kasvumahdollisuuksia ja työtä
Suomelle. Ratkaistavana on sekä abstrakti että konkreettinen haaste –
Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriö

Toimialoille oma kiertotalousohjelma – Helena Soimakallio,
Teknologiateollisuus ry

Kaikkiin tekniikan tutkintoihin kiertotalousopintoja – Jussi-Pekka Teini¸
Tekniikan akateemiset

Vihreän siirtymän näkökulmat osaksi ohjaustoimintaa ja ohjaajille
luotettavaa tietoa eri alojen näkymistä – Teea Oja, työ- ja
elinkeinoministeriö

Kiertotalous läpileikkaavasti mukaan koulutusohjelmiin – Eero Jalava,
Sitra

Tietoa ja taitoa kiertotaloudesta tarvitaan kaikilla tasoilla – Petri
Lempinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Erilaisten toimijoiden kannattaa pohtia kiertotaloussiirtymän vaatimia
toimia ja etenkin osaamistarpeita – Annukka Berg, ympäristöministeriö

  Lue artikkeli ja katso esitykset 

https://kiertotaloussuomi.fi/artikkelit/2022/11/30/mista-osaajat-kiertotalouteen-tyopaja-kokosi-yli-150-ammattilaista-ratkomaan-kiertotalouden-osaajapulaa/


Ajankohtaista
kiertotaloudessa 

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

  Lue lisää

Kiertotalouden työkalut
ja toimintamallit 

Kokoamme eri kohderyhmille 
kiertotalouden työkaluja ja
toimintamallejja. Kokeile hakua. 

 
L
ue lisää

Kiertotalous-Suomen
verkostoviesti

Ympäristöministeriö
on käynnistänyt Kiertotalouden
osaamisverkosto -hankkeen osana

Kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa. Kiertotalous-Suomi kokoaa
yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja
sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden
edistämisessä. Motiva Oy toteuttaa hanketta tiiviissä yhteistyössä
Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa. 
 

Lähetämme tietoa Kiertotalous-Suomen toiminnasta, palveluista ja
ajankohtaisista tapahtumista verkostoillemme Kiertotalous-Suomen
verkostoviesti -kirjeellä.

Saat tämän Kiertotalous-Suomen verkostoviestin, koska olet mukana
ympäristöministeriön, Motivan tai Suomen ympäristökeskuksen muissa
kiertotalousaiheisissa verkostoissa tai hankkeissa tai olet osallistunut
kiertotalousaiheisiin tapahtumiin. Jos et halua viestejä voit poistaa
yhteystietosi alhaalla olevasta "poistu Kiertotalous-Suomi  -
asiakasrekisteristä" -painikkeesta.

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