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Lue selaimessa

 

Kiertotaloudesta työkalu uudelle
hallitukselle
Suomelle valitaan uusi eduskunta huhtikuun alun vaaleissa. Vaalien
tulosten perusteella muodostettava hallitus tulee löytämään pöydältään
monta visaista ongelmaa turvallisuushaasteista säästöpaineisiin. Meillä
on kuitenkin hyviä uutisia. Kiertotalouden avainnipusta löytyy nimittäin
keinoja niin strategisen omavaraisuuden lisäämiseen,
resurssitehokkuuden ja työllisyyden parantamiseen kuin myös
ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan. Kiertotalouteen liittyviä
politiikkasuosituksia on nyt koottu sivuillemme. Etsi sieltä suosikkisi!

Tänä muutosten keväänä Suomen kiertotalousammattilaisille halutaan
tarjota paikkoja oppia, kohdata ja keskustella kiertotalouden kannalta
kriittisistä kysymyksistä.

KiSun Kiertotalouskahveja pidetään muutaman viikon välein torstaisin
klo 8.30–9.30. Ensimmäiset etäkahvit juodaan jo 23.3.2023. Teemoja ovat
muun muassa rahoitus, digitaaliset ratkaisut, osaaminen sekä kunnat
kiertotalouden näkökulmasta.

Kiertotalousteemaisia aamukahveja nautitaan tänä vuonna myös
Laurean ja CICAT2025-hankkeen järjestämänä. Poimi kiinnostavat
kiertotaloustapahtumat kalenteriisi KiSun kalenterista!

KiSussa taas olemme vastanneet kentältä kantautuneeseen huoleen
kiertotalouden sääntelyn sirpaleisuudesta ja koonneet olennaisia paloja
sivuillemme. Lue uutinen aiheesta ja tule linjoille ensimmäiseen sääntely-
webinaarin 28.3.2023, klo 13 saamaan tietoa kierrätysmateriaalien
käyttöosuusvelvoitteita koskevan selvityksen tuloksista. 

Muita tärppejä tästä verkostoviestistä:

Rakentamisen ratkaisuralli –virtuaalinen työpajasarja 20.3.– 5.4.2023.

Kiertotalousohjelman järjestämä Kiertotalous päätöksissä -webinaari
3.4.2023, klo 8.15.

Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten kiertotaloutta kannattaa kehittää
Suomessa, toivomme teiltä vastauksia kyselyymme Kiertotalouden
edistyminen ja valmiudet siirtyä kiertotalouteen organisaatioissa ja
yrityksissä viimeistään 17.3. mennessä. Vastaaminen on tärkeää myös,
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jotta osaamme kehittää KiSun palveluja sellaisiksi, että ne todella
palvelevat teitä.

Aurinkoista kevättä koko KiSu-tiimin puolesta!

Annukka Berg, KiSun palvelukeskuksen vetäjä (Suomen ympäristökeskus)
Kiertotalous-Suomi

Kuva: Adobe Stock

KiSun Kiertotalouskahvit 
Tule mukaan KiSun Kiertotalouskahveille. Kiertotalouskahveja järjestetään
säännöllisesti torstaiaamuisin ja ne voivat sisältää tietoiskuja valituista
teemoista tai toimia kohtauttajana jonkin aiheen ympärillä. 

Ensimmäiset Kiertotalouskahvit järjestetään torstaina 23.3.2023, klo 8.30-
9.15 Teamsissa. Aiheina ovat ajankohtaiset asiat KiSussa juuri nyt!

  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 kiertotalous kirjattu mukaan
strategiaan?

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.

https://www.lyyti.fi/reg/KiSun_kiertotalouskahvit_7781


  Vastaa kyselyyn 

 

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
virtuaalista työpajaa. Työpajojen aiheina ovat rakennusten ja alueiden
väliaikaiskäyttö, osittainen purkaminen ja kiertotalouden tontinluovutus. 

 Ilmoittaudu tapahtumaan

Uutinen: KiSun
sääntelywebinaarien
sarja käynnistyy 28.3.
2023.

Kiertotalous-Suomen verkkosivuilta löytyvää sääntelykoostetta 
täydentää maaliskuussa alkava webinaarien sarja.

Ensimmäisen tilaisuuden aiheena ovat kierrätysraaka-aineiden
käyttöosuusvelvoitteet. Tilaisuus järjestetään 28.3.2023, klo 13.00-14.30
Teamsissa. Ilmoittaudu viimeistään 26.3.2023 mennessä.

Lue lisää KiSun sääntelykokonaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan
webinaariin. 
 

 

 

Lue uutinen ja ilmoittadu mukaan 
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Politiikkasuosituksia
kiertotalouteen 

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

Koosteen uusin politiikkasuositus hahmottelee askelia kuluttajakaupan
kiertotalouteen. Kaupan alalla kiertotalous voisi tarkoittaa paitsi
käytettyjen tuotteiden kauppaa myös vuokraamista, huolto- ja
korjaustoimintaa.

Tutustu juuri julkaistuun suosituksiin: Kiertotalous kuluttajakaupassa -
poliitiikkasuositukset (pdf)

 

  Tutustu politiikkasuosituksiin

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. Kiertotalous-
Suomi on mukana kilpailun asiantuntijaraadissa.

  Lue 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 -uutiskirjeellä.

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 lähettämällä viestin kiertotaloussuomi@motiva.fi. 

Voit myös tilata kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Kiertotalous-Suomen
uutiskirjeen lähettämällä viestin osoitteeseen
kiertotaloussuomi@motiva.fi.  
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Katso uutiskirjeet ja verkostoviestit
 

 
 

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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