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Kiertotalous-Suomi edistää yhteiskehittämisen, verkostoitumisen ja yhteistyön mallein 
kiertotalouden parhaiden käytäntöjen leviämistä

• Kokoamalla ja jakamalla parhaan tiedon kiertotaloudesta helposti saataville –
konkreettiset teot, hyödyt, ratkaisut, mahdollisuudet

• Rakentamalla yhdessä kuntien kanssa keinot sitoutua kiertotalouden
pitkäjänteiseen edistämiseen kunnan eri toimintasektoreilla.

• Tukemalla yrityksiä kehittämään kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.
• Auttamalla oikeiden toimijoiden, kanavien, ratkaisujen ja 

rahoituslähteiden löytämisessä.
• Luomalla yhteistä kuvaa kiertotalouden nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta ja 

tahtotilasta.

Toimintaa koordinoi Motiva Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) muodostama 
Kiertotalous-Suomen Palvelukeskus. Toimintaa rahoittaa ympäristöministeriö.

Kiertotalous-Suomi – uusi vaihde kiertotalouteen yhden 
luukun ratkaisuna



Toiveita KiSu palvelukeskukselle

Konkreettisia 
palveluita 

määritelty näiden 
toiveiden pohjalta

Koota ja selkeyttää hajallaan olevaa tietoa
Levittää tietoa hyvistä toimintamalleista ja 
käytännöistä

Verkottaa toimijoita ja edistää yhteistyötä

Tarjota apua rahoitusratkaisujen ja 
hankkeistamisen kanssa
Tarjota lisäkoulutusta

Kehittää kiertotalouden toimintamalleja

Selvitimme sidosryhmien tarpeita keväällä 2022 sidosryhmäkyselyllä ja 
työpajoissa.



Kiertotalous-Suomen 
verkkopalvelu 

Tiina Rintanen



kiertotaloussuomi.fi
#KiertotalousSuomi 

#KiSu



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



• Tarjotinsivut kohderyhmille
• Kokoamme kohderyhmittäin 

tietoa sivustolta eri kohderyhmille 
• Sivuja avataan lisää 

Toimijat



Ajankohtaista



Kumppanisivut

Teollisten 
symbioosien 

palvelu

Circular
Design

Materiaalitor
i

Muut kumppanit
Esim. 

Circwaste-hanke
Kiertotalous-loikka

Kiertotalous-Suomi

Kiertotalous-Suomi tekee verkkopalveluyhteistyötä eri 
sivustojen kanssa



Kiertotalous-Suomen palvelut



Palveluita on kehitetty eri sidosryhmien 
tarpeiden perusteella ja kehitetään 
edelleen yhdessä toimijoiden kanssa. 
Palveluiden toteutuksessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä ja KiSun rooli niissä voi 
vaihdella tiedon jakamisesta, erilaisiin 
yhteistyössä toteuttaviin ratkaisuihin tai 
yksinomaan KiSun palvelukeskuksen 
tuottamiin palveluihin.

Lähtökohtana toimijoiden tarpeet ja tahtotila

Kohtauttamo/ asiantuntijapooli

Kohtauttamo/ kumppanihaku

Hankeloihtimo/ rahoituksen tuki

Kiertotalouskouluttamo

Kiertotaloustapahtumakalenteri

Tapahtumayhteistyö

Teemaryhmät

Ratkaisurallit

Kiertotalouden sopimusapu – ”helpdesk”



Kohtauttamo: 
Materiaalitorin asiantuntijapooli

Kiertotalous-Suomi auttaa toimijoita löytämään 
sopivia kumppaneita, tarvitsemaansa kiertotalouteen 
liittyvää asiantuntijapalvelua tai osaamista.

Työkaluna tässä toimii Materiaalitorin 
asiantuntijapooli, jonka tavoitteena on, että toimijat 
löytävät nämä tiedot yhdestä paikasta. 
Kannustammekin ilmoittamaan Materiaalitorille oman 
organisaation tarjoamat asiantuntijapalvelut ja lisäksi 
henkilökohtaiset osaamiset tai asiantuntemusalueet. 
Se voi auttaa muita toimijoita löytämään juuri sinut tai 
organisaatiosi uutena kumppanina.

Tietojen syöttäminen vaatii kirjautumisen 
Materiaalitori-palveluun.



Hankeloihtimo/ rahoituksen 
tuki
KiSu on koostanut sivuilleen tietoa siitä, mistä eri paikoista 
on saatavilla tietoa kiertotalouteen liittyvistä 
rahoitusmahdollisuuksista. Selvitämme 
yhteistyömahdollisuuksia näiden eri tahojen, kuten 
Kestävän rahoituksen tietohubin, sekä Circwaste- ja 
Canemure-hankkeiden kanssa. 

KiSu voisi esimerkiksi tehdä säännöllisesti koosteen 
tulevista sekä käynnissä olevista  kiertotalouteen 
liittyvistä rahoitushauista ja lähettää sen halukkaille 
uutiskirjeen muodossa. Kisu voisi myös järjestää eri 
rahoittajien kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa 
kerrottaisiin kootusti rahoitusmahdollisuuksista.



Kiertotalouskouluttamo
Eri toimijat ovat koostaneet sivuilleen tietoja 
kiertotalouteen liittyvästä koulutustarjonnasta. 
KiSu on koonnut sivuilleen näistä tietoa ja linkit 
näille sivuille. KiSun rooli on koostaa tiedot 
yhteen paikkaan helposti löydettäväksi ja 
tuoda koulutukseen liittyviä tahoja yhteen sekä 
miettiä, miten eri tahojen tekemiset voisivat 
täydentää toisiaan. KiSu voi myös olla 
järjestämässä koulutustilaisuuksia yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa. 

KiSu on perustanut myös koulutustietoa 
koostavien tahojen teemaryhmän.



Kiertotaloustapahtumat ja 
tapahtumayhteistyö

KiSu kokoaa tapahtumakalenteriin valtakunnalliset 
ja alueelliset kiertotalouden teeman tilaisuudet. 

KiSu voi järjestää erilaisia kiertotalouteen liittyviä 
tapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa. KiSun
rooli voi näissä vaihdella tarpeen mukaan. Yhteistyö 
voi liittyä tapahtuman ideointiin, tapahtumista 
viestimiseen, sivutapahtuman järjestämiseen, tai 
tilaisuuden yhdessä järjestämiseen. Tapahtuma voi 
olla kansallinen, alueellinen tai temaattinen.



Teemaryhmät

KiSu voi koota teemaryhmiä toivotun teeman (tai 
toimialan) ympärille. Teemaryhmän tavoite voidaan 
valita ryhmän toiveiden mukaan. Tavoitteena voi 
olla minimissään ajankohtaisen tiedon vaihtoa tai 
sitten tavoitteellisempaa yhteiseen tekemiseen 
tähtäävää. 

Tällä hetkellä on käynnissä kiertotalouden koulutus-
sekä yritysten palvelut- teemaryhmät. 

Teemaryhmiä voidaan perustaa käyttäjien toiveiden 
perusteella tietty määrä vuodessa.



Ratkaisurallit

Ratkaisurallien tarkoituksena on hakea ratkaisuja 
yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa 
tunnistettuihin ja rajattuihin kiertotalouden
haasteisiin. Ratkaistavien haasteiden tulisi olla 
sellaisia, joissa tarvitaan nimenomaan erilaisten 
toimijoiden yhteistyötä. 

Ratkaisurallien lopputulos ja toteutusmuoto riippuu 
käsiteltävästä teemasta. Ratkaisurallin 
lopputuloksena voi olla esim. uusi toimintamalli, 
hankeidea tai suosituksia.



Miten mukaan Kisuun?



Kiertotalous-Suomen
(eli KiSun) toimintaan voi 
osallistua usealle tavalla.
Tarkoitus on kaikkineen 
yhteistyössä rakentaa 
toimintaa ja tunnistaa 
toimintatarpeita kaikkien 
alan toimijoiden kanssa, 
minkä pohjalta kehittää
KiSun toimintaa.
Näin osallistumismuodot 
varmasti kehittyvät 
toiminnankin edetessä.

Miten mukaan KiSuun – Miten voin osallistua?

www.kiertotaloussuomi.fi

hyödyntäminen

kiertotaloussuomi@
motiva.fi

Suoraan yhteydessä
KiSun 

palvelukeskukseen

Yhteistyötä
tilaisuuksissa

Asiantuntijatukea
innovaatio- ja 
kehitystyössä

Ilmianna itsesi
toimijana

Yhdistä tekemistäsi
somessa

#kiertotaloussuomi

Anna palautetta
toiminnan

kehittämiseksi

Kerro KiSun toiminnasta
ja verkota omakin

sidosryhmä mukaan

Osallistu yhteisiin
työstöihin, esim. 
teemaryhmiin

Pidä itsesi ja muut
ajantasalla KiSun

uutiskirjeellä
Näkyvyyttä omaan
tekemiseen KiSun

kanavilla

http://www.kiertotaloussuomi.fi/
https://kiertotaloussuomi.fi/kiertotalous-suomi/kiertotalous-suomen-yhteystiedot/
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