
Haluamme Suomen, jossa ihmisillä on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet hyvään elämään nyt ja tulevaisuudessa.
Se Suomi elää ja kukoistaa luonnon kantokyvyn rajoissa. 

On käytännön tekojen ja uusien työtapojen löytämisen aika. 
Vastaus on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.
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Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, 
on universaali ja kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet: 
sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen. Köyhyyden 
poistaminen ja hyvinvoinnin  luominen luonnon kantokyvyn 
rajoissa edellyttää kunnianhimoisia toimia yhteiskunnan kaikilla 
tasoilla, kaikissa maissa. 

Jokainen maa ottaa vastuuta kestävän kehityksen globaalien 
tavoitteiden  toteuttamisesta kansallisesti. Se vaatii innovatiivisia 
ratkaisuja paikallisesti.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline 
globaalien tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.

TARVITSEMME UUDEN 
LÄHESTYMISTAVAN 
KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Elämme keskellä suurta globaalia 
muutosta, joka aiheutuu 
maapallon väestön ja aineellisen 
kulutuksen kasvusta. Jatkaminen 
vanhaan tapaan ei ole 
vaihtoehto. Suunnan kääntäminen 
edellyttää jokaiselta 
määrätietoista toimintaa nyt ja 
tulevien vuosikymmenien aikana. 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

MIKÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
YHTEISKUNTASITOUMUS ON?
Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus on esimerkki 
Suomen tavasta toteuttaa 
kestävää kehitystä käytännössä. 
Sitoumustyö tuo julkisen sektorin, 
yritykset, kansalaisyhteiskunnan 
toimijat ja kansalaiset yhteen 
ainutlaatuisella tavalla.

Yhteiskuntasitoumus muodostuu visiosta ja kahdeksasta tavoitteesta. Visio on 
luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.. 
Saavutamme sen tekemällä yhdessä työtä tavoitteiden eteen.

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

2. Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta

3. Työtä kestävästi

4. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt

5. Hiilineutraali yhteiskunta

6. Resurssiviisas talous

7. Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat

8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Tavoitteiden toteutuminen vaatii sitoutunutta toimintaa. Ajatus on yksinkertainen: 
konkreettisia toimenpiteitä, joiden tulokset ovat mitattavissa. 

NÄIN SITOUMUS TEHDÄÄN 
Kolme selkeää askelta

1. VALITSE TAVOITTEET JA TEE SITOUMUS

Valitkaa yksi tai useampi kahdeksasta kestävän kehityksen 
tavoitteesta. Keskittykää niihin, jotka ovat organisaationne ja 
sidosryhmienne kannalta olennaisia. Sitoutukaa konkreettisiin 
toimenpiteisiin valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Asettakaa tavoitteet ja mittarit.

2. TOTEUTA

Julkaiskaa sitoumus Kestävän kehityksen toimikunnan avoimessa
tietokannassa. Viestikää sitoumuksesta sidosryhmien kanssa ja 
kutsukaa muita liittymään mukaan. Lunastakaa lupaus!

3. MITTAA

Mitatkaa edistymistä. Suomen kestävän kehityksen toimikunta
auttaa seurannassa. 

  TULOS NÄKYVÄ VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN!

Yhdessä sitoumukset johtavat mittaviin tuloksiin. Tavoitteena on 
kokonaisvaltainen muutos. Samalla jokainen sitoumuksen tehnyt 
organisaatio on mukana edelläkävijöiden verkostossa. 
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SITOUMUKSEN HYÖDYT
Näin sitoumuksen tekijät 
kertovat sitoumuksen 
vaikutuksista ja hyödyistä

MILTEI JOKAINEN

Sitoumus on selkeä ja toimiva työkalu kestävän 
kehityksen edistämiseen. Voin suositella sitoumuksen 
tekemistä myös muille.

NELJÄ VIIDESTÄ

Sitoumuksen toteuttamisesta on ollut hyötyä omalle 
organisaatiolle. Kestävä kehitys ymmärretään nyt 
konkreettisena toimintana. 

KOLME NELJÄSTÄ

Sitoumus vaikuttaa jo päivittäiseen toimintaan.

   JA LISÄKSI

Avoin sitoutuminen ja käytännön teot ovat vahva  
viesti. Sitoumus tuo todelliseen tekemiseen  
perustuvaa kestävää mainehyötyä.

LÄHES

100%

YLI

80%

YLI

70%




