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Tervetuloa KiSun vuoden 2023
ensimmäisen uutiskirjeen pariin
Rakennamme Kiertotalous-Suomesta kiertotalouden osaamisen ja tiedon
solmukohtaa ja kokoamme kiertotaloussuomi.fi-verkkosivustolle
jatkuvasti ajankohtaista tietoa.

Tässä kirjeessä kerrotaan muun muassa kiertotalouden seurannan ja
mittaamisen nykytilasta, sekä indikaattorien valossa siitä, missä on
tapahtunut edistystä ja missä taas takapakkia. Haluamme myös selvittää
kyselyllä eri organisaatioiden kiertotalouden kehityssuuntia, osaamisen
tasoa ja tahtotilaa. Kerromme tuloksista huhtikuussa. 

Olemme koonneet uutiskirjeeseen tietoa Kiertotalous-Suomen tulevista
tapahtumista sekä nostoja muista tapahtumista, joissa olemme mukana.

KiSun keskeinen tavoite on kohtauttaa eri toimijoita ja välittää tietoa.

Maaliskuussa aloitamme KiSun kiertotalouskahvit, joissa
voimme vaihtaa tietoa ajankohtaisista kiertotalouteen liittyvistä
aiheista ja verkostoitua. Ensimmäinen KiSu-kahvi järjestetään torstaina
22.3.2023.

Uutta ovat myös Ratkaisurallit, joiden tarkoituksena on hakea ratkaisuja
yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa tunnistettuihin ja rajattuihin
kiertotalouden haasteisiin. Maalis- ja huhtikuussa järjestetään kolme
Rakentamisen ratkaisuralli -tapahtumaa. 

Yhteistyössä järjestettävistä tapahtumista mainittakoon Kestävä
kuntatyö 2023 -seminaari 23.3. ja Forssan FRUSH -tapahtuma startup
kilpailuineen 27.4.

Tapahtumatarjonta on nyt keväällä todella runsasta ja siitä pysyy
kärryillä seuraamalla KiSun tapahtumakalenteria. Kannustamme teitä
ilmoittamaan meille sieltä puuttuvista tapahtumista tällä lomakkeella.

Tervetuloa kahveille, ratkaisuralliin ja tapahtumiin!

Talvisin terveisin,
Paula Eskola, KiSun palvelukeskus

https://www.motiva.fi/
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://kiertotaloussuomi.fi/ajankohtaista/kiertotalous-suomen-tapahtumakalenterin-ilmoitukset/


Kuva: Adobe Stock

KiSun kiertotalouskahvit 
Tule mukaan KiSun Kiertotalouskahveille. Ensimmäiset Kiertotalouskahvit
järjestetään torstaina 23.3., klo 8.30-9.15 Teamsissa. Aiheina
ovat ajankohtaiset asiat KiSussa juuri nyt!

Kiertotalouskahveja järjestetään säännöllisesti torstai-aamuisin ja ne
voivat sisältää tietoiskuja valituista teemoista tai toimia kohtauttajana
jonkin aiheen ympärillä. Lisätietoa tulevista
Kiertotalouskahveista tulee Kiertotalous-Suomen sivuille pian.

  Ilmoittaudu mukaan

Kysely: Kiertotalouden
edistyminen ja
valmiudet siirtyä
kiertotalouteen
organisaatioissa 

Kiertotalous-Suomi selvittää
kyselyllä miten kiertotalous etenee Suomessa. Kyselyn tavoitteena on
selvittää kiertotalouden nykytilaa sekä kehityssuuntia niin yrityksissä,
kunnissa, tutkimuslaitoksissa kuin muissakin organisaatioissa.

Mikä on osaamisen taso ja tahtotila? Pidetäänkö kiertotalouden
edistämistä tärkeänä organisaatiossa? Onko yrityksissä tehty strategisia
linjauksia?

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Vastausten perusteella valtionhallinto voi käyttää tuloksia
politiikkatoimien kehittämiseen ja Kiertotalous-Suomi voi entistä
paremmin tukea organisaatioita matkalla kohti kiertotaloutta! Kehitämme
Kiertotalous-Suomen palveluita siten, että ne auttavat entistä paremmin
eri toimijoita löytämään kiertotaloudesta mahdollisuuksia. 

Vastauksia toivotaan viimeistään 17.3.2023.

  Vastaa kyselyyn 

https://www.lyyti.fi/reg/KiSun_kiertotalouskahvit_7781
https://kiertotaloussuomi.fi/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2023/02/20/kysely-kiertotalouden-edistyminen-ja-valmiudet-siirtya-kiertotalouteen-organisaatioissa-ja-yrityksissa/


 

Rakentamisen ratkaisurallit:
Kiertotalous-Suomi ja Finnish Green
Building Council kokoavat useita eri
toimijoita yhteisen haasteen ääreen
Ratkaisuralleissa tuotetaan ratkaisuja laajan asiantuntijajoukon voimin
yhdessä tunnistettuihin ja selkeästi rajattuihin kiertotalouden haasteisiin.

Maalis- ja huhtikuussa pidetään kolme Rakentamisen ratkaisurallin
työpajaa. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan

 Lue lisää Ratkaisuralleista

Blogi: Varovaisia
edistysaskelia vai
takapakkia?
Kiertotalouden
indikaattorit kertovat
osin ristiriitaisesta
kehityksestä

Eurooppalaisissa ja kansallisissa strategioissa tavoitellaan
kokonaisvaltaista siirtymää kohti kestävää kiertotaloutta. Muutoksen
täytyy kuitenkin olla myös reilu. Miten realistisia nämä tavoitteet ovat
nykytilanteen ja -kehityksen valossa?
 

 

 

Lue blogi
 

Politiikkasuosituksia kiertotalouteen 

Politiikka on keino muuttaa yhteiskuntaa kohti kestävää
kiertotaloutta. Kokosimme keskeisiä politiikkasuosituksia kiertotalouden
edistämiseksi.

https://kiertotaloussuomi.fi/toiminta/kiertotalous-suomen-palvelut/ratkaisurallit-kiertotalous-suomen-palvelu-usean-toimijan-kokoamiseksi-yhteisen-haasteen-aareen/rakentamisen-ratkaisurallit-kokeilusta-kaytantoon/
https://kiertotaloussuomi.fi/toiminta/kiertotalous-suomen-palvelut/ratkaisurallit-kiertotalous-suomen-palvelu-usean-toimijan-kokoamiseksi-yhteisen-haasteen-aareen/
https://kiertotaloussuomi.fi/blogit/2023/02/07/varovaisia-edistysaskelia-vai-takapakkia-kiertotalouden-indikaattorit-kertovat-osin-ristiriitaisesta-kehityksesta/
https://kiertotaloussuomi.fi/tieto/politiikkasuositukset/


Kiertotalous voisi toteutua
kuluttajakaupassa, jos tuotteiden
käyttöikää pystytään pidentämään
lisäämällä käytettyjen tuotteiden
kauppaa sekä vuokraus- ja
korjaustoimintaa. Tutustu juuri
julkaistuun suosituksiin: Kiertotalous
kuluttajakaupassa -
poliitiikkasuositukset (pdf)

 

  Tutustu politiikkasuosituksiin

Case-esimerkki FISS:
Kiertotaloudella ja
uusiutuvalla energialla
kohti hiilineutraaliutta 

Leca Finlandissa on hyödynnetty
kiertotaloutta jo pitkään ja uusia
ratkaisuja etsitään. Lue case-
esimerkki kiertotaloudesta,
sivuvirtojen hyödyntämisestä ja teollisista symbiooseista. 

  Katso case-esimerkki

Uutinen: Materiaalitorin
kävijämäärä kovassa
kasvussa

Kiertotalous etenee digitalisaation
ja yhteistyön avulla. Materiaalitorin
käyttö on kovassa kasvussa. Suuri
joukko yrityksiä otti viime vuonna
käyttöön maksuttoman

materiaalivirtojen digitaalisen markkina- ja kohtaamispaikan viime
vuonna!

Materiaalitorilla on nyt käyttäjiä lähes 2 200 yli 1 700 yrityksestä!
 

  Lue lisää

Seminaari: Kestävä
kuntatyö 2023 –
ymmärrystä,
yhteistyötä ja
ratkaisuja 

Tervetuloa kaikille kunnille
avoimeen kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämään, vuosittaiseen
Kestävä kuntatyö – seminaariin 22.3.2023. Tilaisuus tarjoaa kattavan
katsauksen ajankohtaisista nostoista kestävyyden eri teemoista. 

  Lue lisää

https://kiertotaloussuomi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Kiertotalous-%E2%80%93-kuluttajakaupassa-policy-brief-1.pdf
https://kiertotaloussuomi.fi/tieto/politiikkasuositukset/
https://teollisetsymbioosit.fi/case-esimerkit/2023/02/23/kiertotaloudella-ja-uusiutuvalla-energialla-kohti-hiilineutraaliuutta/
https://kiertotaloussuomi.fi/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2023/01/11/materiaalitorin-kaytto-kasvaa-suuri-joukko-yrityksia-on-ottanut-kayttoon-materiaalivirtojen-digitaalisen-markkinapaikan/
https://kiertotaloussuomi.fi/tapahtuma/save-the-date-kestava-kuntatyo-2023/


z

  Lue lisää

Circular Design -
valmennusohjelman
podcastit

Circular design -podcasteissa
kiertotalouden ja muotoilun
asiantuntijat keskustelevat
markkinamurroksesta ja siitä,
mitä se tarkoittaa yrityksille.
Uusimmassa jaksossa
perehdytään kiertotalouden
tuotesuunnittelustrategioihin. 

Tutustu podcasteihin

FRUSH 2023 järjestää
StartUp-kilpailun

Forssassa 27.4.2023 järjestettävä
tapahtuma kokoaa laajan joukon
asiantuntijoita ja yrityksiä
kiertotalouden ja liiketoiminnan
teemojen ympärille. Ennen
varsinaista tapahtumaa on

StartUp-kilpailu, jonka voittajat julkistetaan tapahtumassa. 

  Lue lisää

Uutinen:
Kiertotalouteen
siirryttäessä tarvitaan
digitalisaatiota ja
uudenlaista yhteistyötä
– uusi julkaisu luo
näkymää
tulevaisuuteen ja
toimenpiteisiin

Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit -selvityksessä nostetaan
esille uudenlaisen yhteistyön tarve, digitaaliset ratkaisut ja läpinäkyvyys
kiertotalouden edistämiseksi. Selvityksen ovat laatineet Motiva Services,
Accenture, Gaia Consulting ja Solita.

“Digitalisaatio on keskeisessä roolissa kiertotalouden mahdollistajana,
jotta tuotteiden ja materiaalien elinkaarta saadaan pidennettyä.
Tarvitsemme aivan uudenlaisia toimintatapoja niin yritysmaailmassa kuin
myös kuluttajina. Nyt julkaistu raportti kuvaa hyvin nykytilaa ja luotsaa
näkymää tulevaisuuteen”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Silfver, Motivasta.
 

  Lue lisää

 
 

https://circulardesignsuomi.fi/podcastit/
https://kiertotaloussuomi.fi/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2023/01/18/frush-2023-jarjestaa-startup-kilpailun/
https://kiertotaloussuomi.fi/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2022/12/21/kiertotalouteen-siirryttaessa-tarvitaan-digitalisaatiota-ja-uudenlaista-yhteistyota-uusi-julkaisu-luo-nakymaa-tulevaisuuteen-ja-toimenpiteisiin/


Ajankohtaista
kiertotaloudessa 

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

  Lue lisää

Kiertotalouden
tapahtumia 

Kokoamme kiertotalouteen liittyviä
tapahtumia KiSun sivustolle. 

Katso tulevat tapahtumat

Ilmoita omasta tapahtumasta

  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
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 ja verkostoviesti
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