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Kuka – Mitä – Missä – Milloin – Kenelle?

• 19 ammattikorkeakoulua

• Kiertotalous osaksi 
ammattikorkeakoulujen toimintaa

• Ympäri Suomea; monipuolisesti, 
monialaisesti ja avoimesti

• 1.1.2018-31.12.2020

• Korkeakouluille, opettajille, opiskelijoille, 
kiertotaloudesta kiinnostuneille

kiertotalousamk.fi



Menetelmällinen kehittäminen
(Koordinaattorina Seinäjoen ammattikorkeakoulu – Kari Laasasenaho)

• Kuinka kytkeä kiertotalous osaksi AMK-toimintaa?

• AMKien kestävyystoimintojen tarkastelu ja 
kehittäminen, Arene-yhteistyö

• Yhteisesti tuotettujen materiaalien avoin 
saatavuus? https://aoe.fi/#/etusivu

• Kuinka integroida kiertotalouteen liittyvä TKI-
toiminta osaksi opetusta?

• Kuinka integroida kiertotalous monipuolisesti 
osaksi eri alojen koulutusta ja toimintaa?

• Kuinka tuoda korkeakoulujen yritysyhteistyö 
näkyvämmäksi opetuksessa?

kiertotalousamk.fi

https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/kiertotalousa
mk-hanke-esilla-arenen-koulutusvaliokunnassa/

https://aoe.fi/#/etusivu
https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/kiertotalousamk-hanke-esilla-arenen-koulutusvaliokunnassa/


Yhteiset oppimisympäristöt
(Koordinaattorina Turun AMK - Sara Malve-Ahlroth)

kiertotalousamk.fihttps://kiertotalousamk.turkuamk.fi/oppimisymparistot/

https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/oppimisymparistot/


Osaamisperustaiset opintosisällöt
(Koordinaattorina LAB AMK – Pia Haapea)

Pääteemat:

• Teknologiset kierrot (45 op)

• Metsäperäiset kierrot (20 op)

• Bioperäiset kierrot (30 op)

• Rakennustekniikka (10 op)

• Digitaalisuus (30 op)

• Vaikuttavuus ja sääntely (25 op)

• Muotoilu ja tuotesuunnittelu (15 op)

• Kiertotalouden liiketoiminta (50 op)

• Yleiset toimenpiteet (10 op)

kiertotalousamk.fihttps://kiertotalousamk.turkuamk.fi/opintojaksot/

https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/opintojaksot/


Oppimateriaalit AOE:hen

• Projektin aikaan tuotettu yli 200 opintopisteen verran
oppimateriaaleja suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

• Mukana tekemisessä yli 100 AMK opettajaa ja asiantuntijaa eri
aloilta

kiertotalousamk.fi

Tiimiytyminen

Syksy 2017

Teemojen fokusointi

Materiaalin valmistelu

Pilotoinnit

Kevät 2018

Materiaalien
(ristiin)pilotoinnit

Materiaalien muokkaus

Syksy 2019

CC-BY-NC-SA

AOE-portaali

Kevät 2020

Materiaalin viimeistely

Materiaalin vienti portaaliin

Syksy 2020



Yhteiset toimintakonseptit
(Koordinaattorina Haaga-Helia – Annariikka Martikainen)

kiertotalousamk.fi

• Benchmarking ja yhteiset 
toimintatavat

• Kiertotalouscaset –
kiertotaloustoiminnan monipuolisuus

• Yritysyhteistyön tavat –
kiertotaloustoiminnan ja yhteistyön 
monipuolisuus

• Asiantuntijaverkostot

• Löydytään myös LinkedIn:stä



Missä mennään?

kiertotalousamk.fi

• Loppusuora häämöttää

• Hankkeen tulosten koonti
• Kokoelmajulkaisuja

• Tulosten ja materiaalien päivitystä hankkeen nettisivuille

• LinkedIn – KIERTOTALOUS AMK
• Asiantuntijapooli, joka jatkaa tiedonvaihtoa myös hankkeen päättymisen 

jälkeen

• Jatkotoimenpiteiden suunnittelu käynnistetty



Yhteystiedot:

kiertotalousamk.fi

Projektikoordinaattori Sanna Tyni

Sanna.Tyni@lapinamk.fi, +358 40 674 7964

Työpaketti 3, Projektipäällikkö Pia Haapea

Pia.Haapea@lab.fi, +358 44 708 1831 

www.kiertotalousamk.fi
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