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Tervetuloa mukaan Mistä osaajat
kiertotalouteen? -webinaariin 21.11.2022
Haluamme siirtyä sujuvasti kiertotalousyhteiskuntaan ja se edellyttää isoa
systeemistä muutosta. Yhteiskunnan ja talouden muutos haastavat
osaamisen muuttumaan osana vihreää siirtymää. 

Kiertotalouden osaamisen tarve on suuri ja tulevaisuudessa se kasvaa
entisestään. Kiertotalousratkaisujen kasvu tulee olemaan merkittävää
sekä Suomessa että globaalisti. Nykyisistä osaajista jopa 60 % siirtyy
eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä. Heidän osaamisensa siirtäminen
tuleville sukupolville on tärkeää.  

Osaamisen lisäämiseen tähtääviä ratkaisuja on tehtävä pian, jos
haluamme vastata kiertotalouden osaajien huutavaan pulaan. 
Tarvitsemme monipuolisesti näkemystä eri toimijoilta ja yhteistyötä yli
organisaatiorajojen. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut ja
toimenpiteet.

Mistä osaajat kiertotalouteen? -webinaari kokoaa kiertotalouden
koulutuksen, valmennuksen ja osaamisen parissa työskentelevät
koulutussektorin, yritysmaailman sekä julkisen ja kolmannen sektorin
osaajat keskustelemaan, kehittämään ja luomaan osaamisen
tulevaisuutta! 

Tervetuloa ratkaisemaan kiertotalouden osaamisen haasteita työ- ja
elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Kiertotalous-Suomen
järjestämään tapahtumaan.  

Paula Eskola, KiSun projektipäällikkö, Motiva 
Petrus Kautto, KiSun projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus SYKE
Annukka Berg, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Sari Tasa, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

  Ilmoittaudu tilaisuuteen 

https://www.motiva.fi/
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://kiertotaloussuomi.fi/
https://www.lyyti.fi/reg/Mista_osaajat_kiertotalouteen_tyopaja_6763


 

 

Ohjelma 21.11.2022

Yhteinen tilannekuva 13.00-14.20 

Avaus: Kohti tulevaisuuskestävää osaamistasetta, Reijo Karhinen,
työelämäprofessori

Miksi puhumme tänään kiertotaloudesta ja osaamisesta? Sari Tasa, työ-
ja elinkeinoministeriö

Mistä osaajat yrityksiin ja yritysten kehittämiseen? Helena Soimakallio,
Teknologiateollisuus ry

Murrokseen tarvitaan muutakin kuin matematiikkaa, Jussi-Pekka Teini,
Tekniikan akateemiset

Vihreä uraohjaus –miten viitoittaa vastuullisesti tietä tuntemattomaan,
Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö

Sitran työ kiertotalouden osaamisen edistämisessä – Mitä opimme? Eero
Jalava, Sitra

Kiertotalous-Suomi on uusi kiertotalouden tiedon ja osaamisen
solmukohta, Petrus Kautto, Syke

Yhteenveto ja loppukeskustelu, Petri Lempinen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen 

Työpajaosuus  14.20-16.00

Työpajassa on neljä eri teemaa. Alla on alustavat kuvaukset ryhmien
teemoista. Ilmoittautuessa voit esittää toiveen, mihin ryhmään haluat
osallistua. Järjestäjät varaavat kuitenkin itselleen mahdollisuuden
määrittää työryhmien kokoonpanot. Työpajojen osallistujamäärät ovat
rajalliset.

1. Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Toiminnan uudistuminen vaatii myös henkilöstön osaamisen
uudistumista, ja merkittävä osa osaamisen kehittymisestä tapahtuukin
työpaikoilla. Mikä kiertotalouden osaamisen tila on työpaikoilla? Mitä hyviä
käytäntöjä kiertotalouden osaamisen kehittämiseen on? Entä mistä voi
saada tukea kehittämiseen?

https://www.lyyti.fi/reg/Mista_osaajat_kiertotalouteen_tyopaja_6763


2. Työurat siirtymässä

Tarve mielekkäille työurille säilyy, vaikka maailma muuttuu. Jatkuvan
oppimisen ja työllisyyden palvelut pitäisi valjastaa kiertotalouden
tarvitseman osaamisen kartuttamiseen. Miten tieto kiertotalouden uusista
osaamistarpeista saadaan osaksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden
toimijoiden työtä? Onko elinikäisen oppimisen mahdollisuudet huomioitu
riittävästi? Miten uudistaa itse omaa osaamistaan?

3. Miten opettajat saadaan innostumaan
kiertotalouden sisällyttämisestä omaan opetukseen?

Meillä on vain reilu vuosikymmen aikaa luoda laajapohjainen uusi
osaajajoukko täyttämään eläkkeelle jäävien saappaat ja ratkomaan
tulevaisuuden kestävyyshaasteet. Kyse ei ole vain osaajista vaan myös
osaamisen kouluttajista ja siirtäjistä. Koulutussektori on osaamisen
kehittämisen kivijalka. Opettajilla on vapaus valita teemoja, joihin
koulutuskokonaisuuksissa perehdytään syvällisemmin. Miten vahvistaa
kiertotalouden osuutta opetuksessa? Ja missä määrin kiertotalous on jo
osa koulutusta eri tasoilla ja sektoreilla? 

4. Kiertotalouden osaamisen verkostot ja keskukset

Kiertotaloudessa tarvitaan tiedon ja osaamisen solmukohtia ja verkostoja.
Kiertotalous-Suomi pyrkii tuomaan eri verkostoja ja keskuksia yhteen ja
etsimään keinoja siihen, miten nämä voivat täydentää toisiaan ja
muodostaa mielekkään kokonaisuuden. Miten eri verkostojen yhteistyötä
voidaan edistää sekä parantaa tiedon ja osaamisen levittämistä
verkostosta toiseen? Mikä on tässä eri toimijoiden rooli? Miten
Kiertotalous-Suomi voi toimia tässä tukena ja liimana?

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 17.11.2022  ja työpajoihin 14.11.2022
mennessä. 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen

Kiertotalous-Suomen
verkostoviesti

Ympäristöministeriö
on käynnistänyt Kiertotalouden
osaamisverkosto -hankkeen osana
Kiertotalouden
strategista edistämisohjelmaa.
Motiva Oy toteuttaa hanketta
tiiviissä yhteistyössä Suomen

ympäristökeskus SYKEn kanssa. Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen
kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä
parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä.

Lähetämme tietoa Kiertotalous-Suomen toiminnasta, palveluista ja
ajankohtaisista tapahtumista verkostoillemme Kiertotalous-Suomen
verkostoviesti -kirjeellä.

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 alhaalla olevasta "poistu Kiertotalous-Suomi  -
asiakasrekisteristä" -painikkeesta.

Kiertotalous-Suomi 

Kiertotalous-Suomen palvelut 

Kiertotalous-Suomen kumppanisivut 

https://www.lyyti.fi/reg/Mista_osaajat_kiertotalouteen_tyopaja_6763
https://ym.fi/kiertotalousohjelma
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$
https://kiertotaloussuomi.fi/
https://kiertotaloussuomi.fi/toiminta/kiertotalous-suomen-palvelut/
https://kiertotaloussuomi.fi/kiertotalous-suomi/kiertotalous-suomen-kumppanisivustot/


Tilaa Kiertotalous-Suomen uutiskirje

 

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.
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