
Kiertotalous vaatii sujuvaa 
sopimista

Tervetuloa kuulemaan uusimpia CICAT2025-
hankkeesta saatuja kiertotalouteen liittyviä 

tutkimustuloksia!

7.10.2021



14.00 Tervetuloa! Tilaisuuden puheenjohtajana Piia Nurmi
14.05 Tutkimustulosten esittely
14.45 Kommenttipuheenvuoro Business Finlandilta tai Sitralta
14.50 Jatkostepit: Mitä yrityksenne voi tehdä seuraavaksi?
14.55 Kysymyksiä, kommentteja
15.05 Pikatreffit – pääset tapamaan uusia ihmisiä ja verkottumaan!
15.15 Tilaisuus päättyy kaikkien niiden osalta, jotka eivät ole tulossa tapaa tutkija -osuuteen
Tauko
15.20 Tapaa tutkija - sopivat parit on ennakkovalikoitu
16.00 mennessä tilaisuus päättyy (emme tapaa enää yhdessä, vaan voitte lopetella omaan tahtiin)

Ohjelma



Tilaisuudet järjestää Business Finland yhdessä CICAT2025-hankkeen ja 
Sitran kanssa.

Pyrkimyksenä on vastata yritysten kysyntään saada osaamista 
kiertotalouden johtamiseen, strategisiin kysymyksiin sekä yhteistyöhön 
yritysten välillä.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille ja ne järjestetään 
verkossa kolmena eri torstaina syksyllä 2021 – ja jatkamme 2022.



Kaikki materiaalit jaossa 
https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/seminaarimateriaalit/

https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/seminaarimateriaalit/


Hankkeessa tutkitaan kiertotaloutta vauhdittavia tekijöitä eli kiertotalouden 
katalyyttejä. 

Tavoitteena on valjastaa katalyytit päättäjien ja yritysten käyttöön. 

Tässä webinaarisarjassa kuullaan tutkimustuloksia ja niiden soveltamista 
käytäntöön yrityksissä sekä tarjotaan osallistujille mahdollisuus keskustella 
muiden yritysosallistujien ja kiertotaloustutkijoiden kanssa.
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77.10.2021



Jatkoaskeleet: Mitä yrityksenne voi tehdä 
seuraavaksi?
• Politiikkasuositukset: https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/politiikkasuositukset/
• Tämänkin tilaisuuden materiaalit pian CICAT2025-nettisivuilla 

https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/seminaarimateriaalit/
• Myös tutkimustulokset käytettävissä nettisivuilla www.cicat2025.fi
• 28.10 ja 4.11. seuraavat tilaisuudet https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/
• Palautelomakkeeseen vastaaminen
• Yritysten tarpeiden mukaan etenemistä & ohjaamista
• Jatkamme tilaisuuksien sarjaa myös 2022
• LinkedIn-ryhmä keskusteluihin: CICAT2025 – Accelerating circular economy in Finland

• Kiertotaloudessa on merkittävästi liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille ja 
yritysverkostoille

87.10.2021

https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/politiikkasuositukset/
https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/seminaarimateriaalit/
http://www.cicat2025.fi/
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Kysymyksiä, kommentteja?



Pikatreffit zoomin pienryhmissä!
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