Aktiivinen toimijuus
kiertotalousmurroksen ajurina
Sinä olet osa ratkaisua!
Mittavan, koko yhteiskuntaan vaikuttavan
kiertotalousmuutoksen eteneminen ja vauhdittaminen vaatii
toimijuutta. Toisin sanoa sitä, että yksilöt & organisaatiot
tekevät tietoisia, aktiivisia ja oma-aloitteisia tekoja
kestävyyssiirtymän edistämiseksi. 2020-luvulla ei ole aikaa
ulkoistaa vastuuta kestävästä huomisesta, on toimittava
viipymättä.

Kestävyystoimijuuden muodot
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mikä rooli on? Kestävää
kiertotaloutta mahdollistava toimijuus toteutuu seuraavasti:
1. Yksilöinä vaikutamme työ- sekä kuluttajarooliemme
kautta. Arjessa kulutus- ja kierrätysvalintamme ovat
ratkaisevia. Työrooleissamme vaikutamme asiantuntijasekä esimiesrooleissa.
2. Julkiset, yksityiset ja vapaaehtoisuuteen perustavat
organisaatiot vaikuttavat päätöstensä sekä
toimintamalliensa kautta kestävyyssiirtymän nopeuteen.
3. Kestävyystoimijuus toteutuu aktiivisessa yhteistyössä,
esim. kumppanuuksien tai ekosysteemien kautta.
4. Aktiivisimpia toimijoita kutsutaan aktivisteiksi. Aktivistina
voi toimia yksilö, yhteisö tai organisaatio.

Toimenpidesuositukset
Edistääksemme kiertotaloussiirtymää toimijuuden kautta
esitämme toimenpidesuosituksina:
1. Yritysten ja julkisen sektorin kiertotaloussiirtymän
tukemista;
2. Kiertotalouden elämäntavan arkistamista;
3. Elinikäistä koulutusta aktiiviseen kestävyystoimijuuteen;
4. Auttavaa puhelinta kiertotalouden ratkaisuja hakeville;
5. Kiihdyttämön perustamista kiertotalousmurroksen
nopeuttamiseksi;
6. Houkuttelevaa viestintää kiertotaloudesta.

Lue lisää juuri ilmestyneestä monitieteisestä
kestävyystoimijuuskirjastamme!
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Kaikkia näitä kestävyystoimijuuden tasoja tarvitaan ja ne ovat
toisiinsa ristiin kytkeytyneitä.
Lataa politiikkasuosituksemme täältä:
cicat2025.fi > Tuloksia > Politiikkasuositukset > CICAT2025-politiikkasuositus #2
https://cicat2025.turkuamk.fi/uploads/2020/09/35652a7e-cicat2025_poliitiikkasuositus2.pdf

What is CICAT2025?
Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business
Ecosystems, CICAT2025 is a joint project of Finnish
universities aiming to facilitate the transition from linear to
circular economy.
CICAT2025 explores a wide range of circular economy
catalysts that have the potential to accelerate the adoption
of circular economy principles in society and markets. The
project supports Finland’s strategic objective to become a
global leader in circular economy by 2025.
The consortium consists of:
Tampere University, University of Turku, University of Jyväskylä,
University of Eastern Finland, Tampere University of Applied Sciences and
Turku University of Applied Sciences
Grant number: 320194/320206
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