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Päivän kuumat kysymykset

Millaisella yhteisellä tarinalla tuemme kansallista 
biotalous-strategiaa ja luomme markkinoita 
suomalaisille biotalouden tuotteille?

Kuinka hyödyntää vahvaa yhteistä tarinaa 
omassa markkinoinnissa ja viestinnässä?

Entä mikä on kiertotalous-narratiivi, ja miten 
viestiä kiertotaloudesta niin, että se innostaa ja 
sitouttaa asiakkaan?



Ohjelma

9:15 Tervetuloa!

9:20 Suomen metsistä biopohjaisia tuotteita: faktaa puun käytöstä 
uusien tuotteiden ja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä, 
Katariina Torvinen ja Antti Arasto, VTT

9:45 Case Infinited Fiber Company: millaisella tarinalla IFC 
valloittaa kv-markkinoita? Petri Alava, Infinited Fiber Company

10:10 Miten vahva tarina rakennetaan? Jenni Junkala ja Anna 
Kurkela-Vilén, Kubo Creative Agency

10:30 Kahvi

10:45 Mikä on kiertotalousnarratiivi ja miten sitä kannattaa 
hyödyntää markkinoinnissa? Paula Fontell ja Anne Raudaskoski, 
Ethica

11:30 Paneelikeskustelu

12:15 Lounas, julkinen osuus päättyy



Ethica on Suomen johtava kiertotalouden asiantuntijayritys, 

joka rakentaa kiertotalouden mukaista tulevaisuutta 

yksityisen ja julkisen sektorin kanssa Suomessa ja 

ulkomailla. 

Teemme työtä suurella sydämellä ja sisulla asiakkaiden 

kanssa, joilla on edelläkävijäasennetta ja halu positiiviseen 

muutokseen ja menestykseen. 



KIERTOTALOUSNARRATIIVI?



BEYOND SUSTAINABILITY

DESIGN FOR ABUNDANCE

William McDonough & Michael Braungart



IMAGINE A WORLD WHERE 
CONSUMPTION IS A GOOD 

THING
AND

10 BILLION PEOPLE COULD LIVE 
IN HARMONY AND 

PROSPERITY



Olli Hietanen

Eduskunnan 

tulevaisuus-

valiokokunnan

johtaja
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MITÄ 
KIERTOTALOUSNARRATIIVI

EDELLYTTÄÄ?



‘BEING LESS BAD 

IS NOT 

BEING MORE GOOD’

– Michael Braungart & William McDonough

Old sustainability

approach

New circular 

economy approach

Luonnon monimuotoisuus

Hiilinielu –ja varastot





"MONSTROUS 

HYBRID”

source: William McDonough & Michael Braungart







KIERTOTALOUSNARRATIIVI



Käytön jälkeen

Materiaalit&
kemikaalit

Markkinointiviestit&
bisnesmalli

T&KKäyttö

Logistiikka

Tuote

Valmistus

MILTÄ NÄYTTÄÄ  

KORKEA-ARVOISTEN 

BIOTUOTTEIDEN

MAAILMA? 

FAKTA

TUNNE

ARVO

TAVOITE&
AIKAJÄNNE

KIERTOTALOUSNARRATIIVIN RAKENNE

Narratiivin
kohde



Mitä kuluttajat ajattelevat uudelleen valmistetuista vaatteista? 

Miten luoda kysyntää kiertotalouden mukaiselle muodille? 



1. Kuluttajat haluavat olla osa luuppia sen 

sijaan että olisivat päätepiste

“If I knew that they are 
remanufactured into new 
clothes, it would somehow feel 
more personal, to know what is 
really happening to my old 
clothes.”

“...to see that my totally worn out 
garment became so nice looking 
piece of clothing...Making it 
concrete that I brought so and so 
many pieces of clothing and they 
were remanufactured into this..”

Source: Anne Raudaskoski, Ethica & Kaisa Vehmas, VTT: Developing a circular narrative - case Relooping Fashion



MILTÄ TUOTTEEN LUUPPI 
NÄYTTÄÄ? 

MIKÄ MUU ROOLI 
KULUTTAJALLA VOISI OLLA 

LUUPISSA?  



2. Myymisestä vuorovaikutukseen ja 

osallistamiseen

“...advisory on style and matching 
different clothes, repair services, 
DIY workshops, and take-back for 
worn out textiles attract 
customers.” 

“It would simply be awesome, if 
someone came and picked up my 
old garments from home.”

source: Anne Raudaskoski, Ethica & Kaisa Vehmas, VTT: Developing a circular narrative - case Relooping Fashion



MITEN ASIAKASSUHDE VOISI
OLLA 

KEHÄMÄINEN? 



3. Kohti kiertotalousnarratiivia: rohkea brändäys ja 

markkinointi

“Maybe it should be done with a brave 
attitude...if it is kicked-off as a small 
eco-textile project which you can find in 
an eco-store, it will disappear into 
unknown. It [marketing] should be 
really visible and capturing, so that the 
consumers’ mindset would change 
completely. Small and modest launch 
will not make a sufficient impact.”

“I think the most viable thing 
would be if sales staff would 
talk about it [circular fashion].”

“Too many things are 
spearheaded with the save-the-
world idea and people get 
bored about it.”

soure: Anne Raudaskoski, Ethica & Kaisa Vehmas, VTT: Developing a circular narrative - case Relooping Fashion



MIKÄ ON POSITIIVINEN 
VISIO JA ROHKEA LUPAUS?
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KIERTOTALOUSNARRATIIVIN KOLME 

KERROSTA

VISIOITU (BIOTUOTTEIDEN) MAAILMA

EKOSYSTEEMI

ASIAKAS/LOPPUKÄYTTÄJÄ





“In 1994, our founder Ray Anderson had a realisation that business needed to change 
from ‘take-make-waste’ to a circular model. 
That meant turning a petroleum-intensive carpet manufacturer into the world’s first 
environmentally sustainable, and ultimately restorative, company.”

http://www.raycandersonfoundation.org/






Interface believes we can create a climate fit for life with the right mindset and the right 
plan. One of the biggest barriers to driving change is our inability to imagine how we get 
there. We need new ideas and approaches. We need a plan. At Interface, we're optimistic 

and we've started on a path toward change with the Climate Take Back plan.
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Kiitos!

Let's continue our collaboration!

Anne.raudaskoski@ethica.fi
Paula.fontell@ethica.fi

EthicaFinland

@anneraudaskoski

@FontellPaula
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