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- 3.3.2015 aiheena Työtä kestävästi:  
- sitoumusten esittely 
- ensimmäiset arviot sitoumusten 

vaikuttavuudesta 
- seuraava hallituskausi  

- Touko-kesäkuu 2015? 
- Syys-lokakuu 2015 aiheena  

Post-2015 agenda, globaalit tavoitteet 
ja niiden kansallinen implementointi, 
sitoumusprosessin jatko  

Tärkeimmät  
tehtävät: 

sitoumusprosessin 
kaitsenta ja osallistuminen 

globaalin kestävän 
kehityksen agendan 

kansalliseen  
toteutukseen  



Vuonna 2015 tulisi: 

• Arvioida yhteiskuntasitoumuksen vaikuttavuutta 

• Moninkertaistaa sitoumusten määrä 

• Nostaa sitoumusten määrän lisäksi niiden kunnianhimoa ja 
laatutasoa 

• Tarjota sitoumusta malliksi muille maille. Voiko sitoumuksesta 
tehdä ”vientituotteen” ja saada arvonlisää maabrändiin? 
Tutkittava ja toimittava, jos näin päätetään. 

• Saada kestävä kehitys lähemmäksi ihmisten arkea; joukkoistus 

• Varmistaa jatkuvuus (toimikunnan ja sitoumusprosessin) 
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Vuoden 2015 aikana tulossa 

• Euroopan laajuinen Kestävän kehityksen viikko 30.5.-5.6. 

- Suomi mukana 

- Toimikunnan jäsentahot ja muut kutsutaan tekemään tekoja ja 
kertomaan omasta sitoumuksestaan 

- Paljon aktiviteetteja, suunnittelupaja tammikuussa, kutsu tulossa 

• Muutamia isompia tilaisuuksia, eri tahojen kanssa yhdessä 

• Paneelin aktiivinen rooli alkaa näkyä 

• Sitoumukset siirretään staattisesta tietokannasta yhteisölliseen 
alustaan, joka mahdollistaa minkä tahansa organisaation tai 
ihmisen osallistumisen, ideoiden jakamisen, kommentoinnin, 
oppimisen, klusteroinnin jne.  
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Vuonna 2014 tehtiin: 

• Asiantuntijapaneeli perustettiin ja aloitti toiminnan 

• Sitoumustietokanta toiminnassa http://Sitoumus2050.fi 

• Sitoumussivut www.ym.fi/sitoumus2050 

• Indikaattorit Findikaattori.fi-palveluun online 

• Materiaalit: videot, esitykset jne., peli http://sitoumus2050.fi/retki 

• Sosiaalisen median alustat FB, Twitter 

• Tilaisuudet (Kick-off Mediakeskus Lume 12.3.; Post2015 Finlandia-talo 4.9., 
viestintäaamu 20.8.; JAM 2.12.) 

• Luotu uudentyyppinen mekanismi, jolla globaali kestävän kehityksen hallinta 
ja kansallinen kestävän kehityksen edistäminen linkittyy ja päivittyy 

• Kymmeniä esiintymisiä ja tapaamisia (noin 3-5kpl /viikko) 

• Aloitettu mediaviestintä – mediaa tuupattu, koska ei kiinnostu ilman 
”syöttöä” 

- Sitoumuksia 100 (joulukuu 2014) 
 

   

http://www.ym.fi/sitoumus2050
http://www.findikaattori.fi/


Sitoumus 2050 - suuntaviivat 
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Kevät 2014 2015  

Räjähtävä lähtö Ensimmäiset tulokset Matka jatkuu… 

Vuosi 2015 

Ensimmäiset 
toimenpidesitoumukset 

Sitoumustietokanta 
avattiin verkossa 
tammikuussa 

Aktiivista viestintää aiheesta 
kansallisella ja kv-tasolla 

Julkistamistilaisuus maaliskuussa, 
jossa kerrottiin ensimmäisistä 
sitoutujista – esimerkkeinä muille 

Ensimmäisten tulosten arviointi 
3-4/2015 

Sitoumusten määrän 
moninkertaistaminen ja  
laadun nostaminen 

Yhteisöllinen alusta, joka 
mahdollistaa sitoumusten 
jakamisen, kehittämisen, 
monistamisen, 
vertaisoppimisen, ideoinnin 



Sauli Rouhinen, pääsihteeri 
sauli.rouhinen@ymparisto.fi 

+358 50 565 8394 
 
 

Marja Innanen, apulaispääsihteeri 
Marja.h.innanen@ymparisto.fi 

+358 40 777 5582 

http://sitoumus2050.fi (sitoumustietokanta) 
www.ym.fi/sitoumus2050 

www.ym.fi/kestavakehitys 

 

Lisätiedot ja yhteydenotot 
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