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Vaikuttajien ja 
keskusteluteemojen 
tunnistaminen
• Mistä yleisö koostuu, keitä he ovat?

• Millaiset yhteisöt muodostuvat aiheen ympärille?

• Ketkä ovat keskustelun piileviä vaikuttajia?

• Mikä synnyttää keskustelua?

• Kenellä on keskustelussa agenda?

• Mistä aihepiireistä keskustelussa puhutaan?

OptiTrends



Kiertotalous
Teema-alue



Johdon tiivistelmä
• Kiertotalouskeskustelu on jatkanut vahvana, mutta joulukuussa keskustelun määrä on hieman 

laantunut. Käyttäjiä on kuitenkin ollut lähes yhtä paljon.

• Uusina aktiivisina toimijoina mukaan on noussut mm. Neste Oyj, mutta kärkeä suosiossa pitää 
edelleen Sitra. Myös Helsingin kaupunki on aktivoinut keskustelussa. Joulukuun suosituimpien uusien 
hashtagien joukossa ovat mm. #kinkkutemppu, #kiertotaloustunti ja #joulu.

• Marraskuussa nähty kuntien ja kaupunkien nousu mukaan keskusteluun on hälvennyt pois –
Helsingin vahvistunutta roolia lukuun ottamatta.

• Aiheita joulukuussa ovat olleet Pariisin ilmastotapaaminen, uusi asetus jätteiden käsittelystä 
rakentamisessa (ym.ministeriö), Helsingin kaupungin päästövähennystyöryhmä, Suomen päästöt ja 
Tilastokeskuksen uudet luvut, lento- ja lomaliikenteen päästöt, Sitran 100 kiinnostavinta 
kiertotalousyritystä. Lisäksi on kerrottu uusista kiertotalouden hankkeista, esim. Tampereen 
teknillisellä yliopistolla kiertotalous on lisätty opetusohjelmaan. Nesteen ja K-ryhmän 
Kinkkutemppu-kampanja ja Nesteen kiertotaloustunti-Twitter-chat ovat olleet suosittuja.

• Joulukuussa kierrätys-teema puhututti runsaasti monissa eri muodoissa ja eri kampanjoissa. 
Biotalous-teema laski selvästi.

• Sitralla on suuri vaikutusvalta siihen, mihin koko keskustelun huomio kiinnittyy: nyt uudet 
kiinnostavat yritykset tapetilla. Poliitikot ovat alkaneet herätä myös kiertotalouskeskusteluun. Uusia 
toimijoita on noussut mukaan niin yrityksistä kuin järjestökentältä. Joulukuun puheenaiheet pyörivät 
joulun kulutukseen liittyvien kampanjoiden ympärille, kuten kinkkutemppu-kampanja, mutta myös 
lomamatkustamisen ympäristöhaitoissa.



Kiertotalous Twitterissä

• Data on kerätty Twitteristä 1.10.–
31.12.2017 aikana. Data sisältää kaikki 
suomenkieliset viestit, joissa mainitaan 
yksi tai useampi kiertotalous-teeman 
hakusana.

• Analyysi sisältää aktiivisimmat ja 
suosituimmat käyttäjät, 
verkostoanalyysin käyttäjien välisistä 
yhteyksistä sekä sisällön analyysiin 
puheenaiheista.

Kiertotalous-teeman hakusanat yhden kuukauden ajalta sen mukaan, kuinka monessa eri viestissä sanat ovat 
esiintyneet.

HAVAINTO: Kiertotalouskeskustelu on jatkanut vahvana, mutta joulukuu on ollut hiljaisempi loppusyksyn 
kuukausien jälkeen viestien määrällä mitattuna. Käyttäjien määrä on laskenut vähemmän kuin viestien.
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Toimija Viestejä Tausta

vastuullisuus 166 vastuullisuusuutisia

biotalous 94 Suomen biotalousstrategia

nestecorp 87 Öljynjalostusyhtiö

crnetoy 82 Vastuullisuuskonsultointia

arcticfinlandia 71 Lapin yliopiston arktinen tutkimuskeskus

ravinnekierto 67 Ravinteet hyötykäyttöön -kärkihanke

granlund_aarne 62 Yksityishenkilö, Sitra

sitrafund 50 Sitra - Tulevaisuusorganisaatio

msmaehoenen 45 Virkamies, MMM

Aktiivisimmat toimijat

HAVAINTO: Aktiivisten kärkikaartiin on tullut kolme uutta toimijaa (keltaiset nuolet): Öljynjalostusyhtiö 
Neste Oyj, Aarne Granlund ja MMM:n virkamies Marjukka Mähönen. Baltic Action Group, Kimmo Hassinen 
ja Luonnonvarakeskus ovat tippuneet TOP 10:stä.

Aktiivisimmat toimijat ovat Twitter-tilejä, jotka ovat lähettäneet runsaasti omia viestejä keskusteluun. 
Heillä on luultavasti oma vahva agenda kiertotaloutta koskevassa keskustelussa. 
Vihreät ja punaiset nuolet tarkoittavat vähintään neljän sijan muutosta.



Suosituimmat toimijat

Toimija Mainintoja* Tausta

sitrafund 345 Sitra – tulevaisuusorganisaatio

maripantsar 191 Johtaja (kiertotalous-teema), Sitra

nestecorp 177 Öljynjalostusyhtiö

biotalous 135 Suomen biotalousstrategia

jariliski 122 Tutkimusprofessori, Ilmatieteenlaitos

yministerio 104 Ympäristöministeriö

tiilikainen 96 Kimmo Tiilikainen, ministeri

juhasipila 91 Pääministeri

hsy_fi 71 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HAVAINTO: Sitra on edelleen kärjessä. Uusia nousijoita (keltaiset nuolet) ovat mm. Neste Oyj, Juha Sipilä, 
HSY ja Luonnonsuojeluliitto. TOP 10:stä ovat tippuneet MMM, Luke, Syke ja WWF:n Panu Kunttu.

Suosituimmat toimijat ovat Twitter-tilejä, joiden viestejä on uudelleentviitattu ja/tai mainittu runsaasti 
keskustelussa. Heillä on vaikutusvaltaa keskustelussa, vaikka he eivät itse olisikaan siinä aktiivisia osallistujia. 
Vihreät ja punaiset nuolet tarkoittavat vähintään neljän sijan muutosta.



Käytetyimmät hashtagit

Havainto: Uusina (keltaiset nuolet) kärkeen ovat nousseet mukaan #kinkkutemppu, #kiertotaloustunti ja 
#joulu. #ravinteetkiertoon on tippunut.

Käytetyimmät hashtagit ovat niitä asiasanoja, joiden avulla keskustelua pääsääntöisesti käydään. 
Niitä kannattaa käyttää, jos haluaa oman viestinsä mukaan keskusteluun. 
Hashtagien avulla keskustelijat löytävät toisensa, ja niitä myös seurataan aktiivisesti.

Hashtag Osumia Selitys

#kiertotalous 1441 kiertotalous

#biotalous 484 biotalous

#kierrätys 458 kierrätys

#kinkkutemppu 315 Nesteen kierrätyskampanja

#itämeri 209 Itämeri, suojelu, päästöt

#biokaasu 170 biokaasu, polttoaineet

#metsä 169 Metsien käyttö

#kiertotaloustunti 165 Nesteen kiertotalousaiheinen chat

#ilmasto 138 Ilmaston suojelu, ilmastonmuutos

#joulu 135 Jouluaiheisia tviittejä, esim. #kinkkutemppu, #kiertotaloustunti



Kuvassa keskustelun ydin ja sosiaaliset 
ryhmittymät. Uudelleentviittaus tai 
hakusanan sisältänyt viesti käyttäjälle 
luo yhteyden toimijoiden välille. Nimen 
koko vastaa sitä, kuinka monta kertaa 
muut käyttäjät ovat maininneet tai 
uudelleentviitanneet käyttäjän. Väri 
vastaa keskusteluyhteisöön kuulumista.

HAVAINTO: Verkoston ytimeen on 
tullut mm. nestecorp, juhasipil. 
hsy_fi on siirtynyt keskiöön. Kuntien 
ja kaupunkien rooli on heikentenyt.



Energiateollisuus & 
metsäteollisuus

Kemianteollisuus

Ympäristöjärjestöt

Sitra

Ministeriöt, hankkeet, 
tutkimuslaitokset

& yliopistot

Kuvassa suurimmat keskusteluryhmittymät on 
merkitty laatikoin kyseisen keskusteluyhteisön 
kohdalle verkostokuvaan.

HAVAINTO: Tunnistimme viisi 
pääkeskusteluryhmää (ryhmien 
taustat seuraavilla sivuilla)



Verkoston ryhmittymät 1/2
• Ministeriöt, hankkeet, tutkimuslaitokset & yliopistot

• Toimijoita: lukefinland (luonnonvarakeskus), mmm_fi (ministeriö), biotalous (Suomen biotalousstrategia), 

sykeinfo (Suomen ympäristökeskus), yministerio (ministeriö), Tiilikainen (ministeri), hennavirkkunen

(europarlamentaarikko), Juha Sipilä (pääministeri), tem_uutiset.

• Aiheita: Pariisin ilmastotapaaminen 12.12. (Sipilä), uusi asetus jätteiden käsittelystä rakentamisessa (yministeriö), 

TEM mukaan kiertotaloushankkeiden avustamiseen.

• Energiateollisuus & Helsingin kaupunki & Metsäteollisuus

• Toimijoita: wwfsuomi, esanikunen (Helsingin kaupunki), energiateol (Energiateollisuus), leostranius

(kaupunginvaltuutettu), energiahelen (energiayhtiö), petruspennanen (kaupunginvaltuutettu), tomisalo_metsa

(Tomi Salo, Metsäteollisuus), metsagroup, harrilaurikka (Bioenergia ry), tiirolamikko (MTK).

• Aiheita: Helsingin kaupungin päästövähennystyöryhmä, uudet energiakokeilut, puun käyttö, hiili, Suomen päästöt.

• Ympäristöjärjestöt

• Toimijoita: ssoimakallio (Syke, erikoistutkija), jariliski (professori, ilmatieteen laitos), luonnonsuojelu (Suomen 

luonnonsuojeluliitto), heidihautala, panukunttu (asiantuntija, WWF, wwfsuomi), hsy_fi (Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut), bsag_ (Itämeren suojelu).

• Aiheita: Tilastokeskuksen lukuja Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kasvusta, EU:n metsäpolitiikan mahdolliset 
haitat, lento- ja lomaliikenteen päästöt, metsien ja peltojen kestävämpi käyttö, Toyotan päätös lopettaa 

polttomoottoreiden kehitys.



Verkoston ryhmittymät 2/2
• Sitra & yliopistoja

• Toimijoita: sitrafund (tulevaisuusorganisaatio), maripantsar (johtaja, Sitra), kherlevi (johtaja, 

Sitra), vttfinland, aaltouniversity, tampereunitech, merjarehn (Sitra), hsorasahi (Sitra).

• Aiheita: Sitran 100 kiinnostavinta kiertotalousyritystä (28.12.). Uusia kiertotalouden hankkeita, 

esim. Tampereen teknillisellä yliopistolla kiertotalous opetusohjelmaani. Aalto-yliopistojen 

tutkijoiden paperista lankaa -innovaatio. Sitran joulun kulutus ja sen kompensoiminen -uutiset, 

ruokahävikki, keskustelua ympäristörahastosta.

• Kemianteollisuus ja ruoka-ala

• Toimijoita: Nestecorp, jaakkolevola (Resq Club), kailipp (nestecorp, viestintäjohtaja), 

karoliinauvinen (energia-asiantuntija), lassilatikanoja, kryhma (kesko), kemianteollisuus, 

aaltonensusanna (kemianteollisuus).

• Aiheita: Nesteen ja K-ryhmän Kinkkutemppu-kampanja, Nesteen kiertotaloustunti Twitter-chat, 

jätteiden lajittelu.



Puheenaiheet: Joulukuu

Havainto: Joulukuussa kierrätys-teema puhututti runsaasti monissa eri muodoissa ja eri kampanjoissa. 
Biotalous-teema laski selvästi.

Puheenaiheet jaoteltuna keskustelun koon mukaan. Prosenttiosuus kuvaa yksittäisten puheenaiheiden osuutta 
kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa.
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Puheenaiheet: Joulukuu

Havainto: Suomen päästöt, joulukampanjat ja kierrätys puhututtivat paljon. Sitran lista kiinnostavista 
kiertotalousyrityksistä toi uusia toimijoita mukaan.

Puheenaiheet on tunnistettu koneellisesti käymällä läpi kaikkien viestien sisällöt. Analyysissä tunnistettiin aluksi 
20 puheenaihetta, jotka lajiteltiin edelleen laajempiin teemakokonaisuuksiin. Taulukossa on kuvattu kussakin 
aihepiirissä tyypillisimmin esiintyvät sanat.

Kiertotalous Kierrätys Ympäristönsuojelu Biotalous Liikenne Energia

jäte jäte itämeri kunta itämeri energia

tehokas kierrätys alue hieno päästö uusiutua

etsiä joulu hiilijalanjälki innovaatio tuottaa toimi

toiminta lajittelu ravinne metsä lentoliikenne maa

kinkkutemppu lanka ilmasto suomi kasvaa suomi

paistinrasva kehittää ruoka eu biokaasu fossiilinen

kiinnostaa maailma ruokahävikki hallitus auto kasvaa

yritys kestää tulevaisuus ratkaisu kierrätys päästö

kiertotaloustunti maaperä seurata valmistaa hiilineutraali

bioeconomy kotimainen



Toimintasuositukset
1. Vaikutusvaltaisia toimijoita ja seuraamalla voi pysyä mukana 

keskustelun ytimessä, esim. Sitra luo aktiivisesti puheenaiheita, kuten 
100 kiinnostavinta kiertotalousyritystä

2. Uusia nousevia toimijaryhmiä kannattaa seurata: viime aikoina 
erityisesti energiateollisuus on nostanut profiiliaan sekä kaupungeista 
erityisesti Helsingin ja sen kunnallispoliitikkojen rooli on korostunut

3. Ajankohtaiset minikampanjat keräävät huomiota: esimerkiksi 
joulukuussa #kinkkutemmpu ja #kiertotaloustunti olivat suosittuja

4. Oman viestin tavoittaa kannattaa pohtia kohderyhmien kautta: 
esimerkiksi kansalaisia lähellä olevat kiertotalousuutiset kytkeytyvät 
kulutukseen, kierrätykseen ja ympäristönsuojeluun.
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Kokemus vaativista 
markkinointi 

ja vaikuttamis-
kampanjoista

Tiimissä yhteiskunta-
ja datatieteen 
huippuosaajat

Kehittyneet datan 
louhinnan ja 

käsittelyn metodit 
yhdistettynä kovaan 
tutkimus-osaamiseen


