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Yhteiskuntien vihreä siirtymä on käynnissä. Tämä on ennennäkemä-
tön muutos ihmiskunnan historiassa. Millaista sitten on käytännön 
tekeminen? Kuvailen sitä lyhyesti CEGO – Circular Economy Goes 
East and West -hankkeen näkökulmasta.

Hankkeen tarkoitus on tukea Uudenmaan pk-yritysten kiertota-
lousvalmiuksia ja alueen kiertotalouden ekosysteemien kehittymis-
tä sekä osaltaan olla tukemassa systeemistä muutosta. Toteuttaji-
na ovat Laurea-ammattikorkeakoulu sekä kehitysyritykset Posintra, 
Novago ja Keuke. Hanke on käynnissä vuosina 2021–2023 ja se 
toimii Uudenmaan liiton myöntämällä REACT-EU -rahoituksella.

Syyskuuhun 2022 mennessä hankkeessa on koulutettu pk-
yrityksiä kiertotalouden mahdollisuuksien, liiketoimintamallien 
ja kyvykkyyksien suhteen, toteutettu purkubetonin uusiokäyttöä 
koskevaa pilottia Porvoossa, työstetty yritysten kiertotalouden 
edistämisen suunnitelmia sekä kartoitettu mahdollisuuksia tuleviin 
TKI-projekteihin.

Tilanteet ja asenteet yrityksissä vaihtelevat ja yritysten mukaan 
saaminen ei aina ole helppoa. Hankkeessa saadut positiiviset 

kokemukset kuitenkin innostavat itseäni – myös yritykset saattavat 
keskenään tehdä rohkaisevan huomion, että muutkin ovat samalla 
matkalla. On myös ymmärrettävää, että monelle yritykselle tätä 
siirtymää on vaikea hahmottaa, erityisesti jos resurssit eivät riitä 
nostamaan katsetta ja ennakoimaan tulevia käännöksiä.

Hankkeessa tullaan vielä vahvistamaan verkostoja, järjestä-
mään koulutuksia ja työpajoja sekä aloittamaan erilaisia TKI-
projekteja kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena on yritysten 
kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen. Kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan!

Lisätietoa
cego.fi 

Kirjoittaja MMM Tero Hokkanen työskentelee projektiasiantuntijana 
Laurea-ammattikorkeakoulussa CEGO-hankkeessa sekä on Systee-
minen muutos Suomi ry:n hallituksen jäsen.

Käytännön kokemuksia vihreästä siirtymästä  
CEGO-hankkeessa

Kansainvälinen kirjastoalan kattojärjestö IFLA järjesti koronatauon 
jälkeen konferenssin Dublinissa heinäkuun lopulla. Konferenssin 
teemaa ”Inspire, Engage, Enable, Connect” toteutettiin mm. moni-
kielisellä ohjelmalla ja striimaamalla osa tapahtumista. Esitelmien 
aiheet käsittelivät teemaa eri näkökulmista ja osallistujakokemuk-
sena ainakin inspirointi onnistui erinomaisesti. 

Konferenssi keräsi laajan osallistujajoukon ympäri maailmaa ja 
mahdollisti keskustelun etätapaamisista tutuiksi tulleiden kollego-
jen kanssa. Suomesta konferenssiin osallistui parikymmentä henki-
löä, joiden keskinäinen verkostoituminen oli sekin hyvin arvokasta. 

Konferenssin aiheiden kirjo kattoi sekä tietojohtamisen että eri-
koiskirjastojen aloja: oma esitykseni käsitteli molempia, haastaen 
tietoasiantuntijoita siirtymään aineistojen saataville asettamisesta 
aktiivisempaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden asiantuntemuksen 
esiintuomiseen ja ihmisten kohtaamisten mahdollistamiseen – hil-
jaisen tiedon siirtämisen ja tiedon luomisen tukemiseen.

Katja Hilska-Keinänen

IFLA-konferenssi kokosi 
kirjastoalan toimijat Dubliniin

Anna-Maija Moilasesta  
CGI Suomen palvelujohtaja
Anna-Maija Moilanen on nimitetty 1.10.2022 alkaen CGI Suomen 
palvelujohtajaksi. Hänen vastuullaan on tiedolla johtamisen palve-
lut valtionhallinnon asiakkaille. Anna-Maija siirtyi tehtävään talon 
sisältä julkishallinnon tiedolla johtamisen konsultin tehtävästä.

Lisätietoja 
Anna-Maija Moilanen
Director Consultation Services, Tietojohtaminen Lead
puh.	0400	698	586,	anna-maija.moilanen@cgi.com,	www.cgi.fi
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Osa esityksistä ja esitelmäpapereista on saatavilla verkossa: 
IFLAn YouTube-kanava, https://www.youtube.com/user/iflahq 
Konferenssin Online-esitykset: WLIC 2022 Online Sessions - IFLA WLIC 2022,  

https://2022.ifla.org/wlic2022-online-sessions/
IFLAn julkaisuarkistossa oleva 2022 konferenssiesitysten kokoelma,  

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1941


