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Yhdenvertaiset  
mahdollisuudet hyvinvointiin 

Hyvä terveys, koulutus ja työllistymi-
nen kaikille yhteiskunnan jäsenille. 
 
 

   

Vaikuttavien kansalaisten 
yhteiskunta 

Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoinen 
mahdollisuus vaikuttaa omaan 
elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Lisää 
avoimuutta myös hallintoon.  
 
 

   

 
Työtä kestävästi 

Korkea työllisyysaste kaikille yhteis- 
kunta-ryhmille ja mahdollisuus hyvään  
työhön. Lisää vihreää taloutta. 
 
 

   

   

Kestävät yhdyskunnat ja 
paikallisyhteisöt 

Entistä paremmat mahdollisuudet 
paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin 
lisäämiselle. Lisää kohtaamispaikkoja. 
 
 

 
Hiilineutraali yhteiskunta 

Energiatehokkaiden, uusiutuvien ja 
monimuotoisten ratkaisujen myötä kohti 
hiilineutraalia yhteiskuntaa. 
 
 
 
Resurssiviisas talous 

Suomi yhteiskuntavastuullisen liiketoimin-
nan kärkimaaksi. Kestäviä ja kilpailuky- 
kyisiä ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti.  
 
 Luonnon kantokykyä kunnioittavat 
elämäntavat 

Luonnonvarojen kulutus ympäristön 
kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi 
tuotettuja tuotteita ja palveluita. 
 
 
Luontoa kunnioittava  
päätöksenteko 

Järkevällä päätöksenteolla loppu luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymiselle. 
 
 
 

   

   

   

   



Sitoumus 2050-prosessin suuntaviivat 
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Kevät 2014 2015  

Räjähtävä lähtö Ensimmäiset tulokset Matka jatkuu… 

Vuosi 2015 

Ensimmäiset 
toimenpidesitoumukset 

Sitoumussovellus avattiin 
verkossa tammikuussa 

Aktiivista ja vaikuttavaa viestintää 
aiheesta, kansallisella ja kv-tasolla. 

Julkistamistilaisuus 12.3., jossa 
kerrottiin ensimmäisistä sitoutujista 
– esimerkkeinä muille. 

Ensimmäisten tulosten arviointi. 

Lisää toimenpidesitoumuksia. 
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Yritys: 9 

Ministeriö: 1 

Muu hallinto: 4 Kansalaisjärjestö: 4 

Elinkeinoelämä: 2 

Kaupunki: 1 

Maakunta: 1 

Koulu: 1 

Oppilaitos: 4 

SITOUMUKSET ORGANISAATIOTYYPEITTÄIN 



SITOUMUKSET PÄÄTAVOITTEITTAIN 
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Yhdenvert: 3 

Vaikuttavien: 1 

Työtä: 4 

Kest. yhdk: 1 

Hiilineutr: 5 

Resurssiviisas: 8 

Luonnon kanto: 4 

Luontoa kunn.: 2 



Toimikunnan jäsentahojen sitoutuminen 

• Lokakuussa 2013 ympäristöministeriö teki oman 
sitoumuksensa ja haastoi muut ministeriöt 

• Energiateollisuus ry, Sitra, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 
Kepa ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Marttaliitto ry 
tehneet myös sitoumuksen 

• Vireillä sitoumusten rakentamista ministeriöissä ja 
ammattijärjestöissä, rima asetettu korkealle - edelläkävijöitä 
tarvitaan mahdollisimman pian! 

• Toimikunnan jäsentahojen tulisi ottaa sitoumushaaste 
rohkeasti työn alle.  
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Välitavoitteet? 

• Toimikunnan evästys 3.12.2013: tarvitaan välitavoitteita 
matkalla vuoteen 2050 

• Kartoitus ministeriöittäin: lukemattomista strategioista 
huolimatta määrällisiä tavoitteita vuoteen 2020 tai 2030 on 
hyvin vähän 

• Välitavoitteiden luonne 

- Määrällisiä tavoitteita: khk-päästöjen vähennys %, tonnia, uusiutuvien 
energialähteiden %-osuus, … , aikatauluja, kuten luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen 

- Toimintatapojen muutos: jatkuva parantaminen, vähentäminen, 
lisääminen, vahvistaminen, …,  

- Omat tavoitteet, EU-tavoitteet, kv-sopimukset 
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Välitavoitteiden asettaminen 

• Ministeriöiden politiikka-alueittainen tavoitekartoitus jatkuu. 
Tähän tarvitaan resursseja ja koordinointia. Sihteeristö 
selvittää. 

• Asiantuntijapaneelille apupyyntö. Millaisia välitavoitteita, ja 
miten niitä tulisi asettaa? 

• Indikaattoripohjainen haarukointi tavoitteittain; lähtötaso, 
suunta ja hyvät tavoitetasot verrokkimaista. 

• Edelläkävijöiden esimerkkien pohjalta (esim. HINKU-kuntien 
khk-päästövähennystavoitteiden monistaminen) 

• Syksyn kokouksessa ehdotus ja suhteutus globaaleihin 
kestävän kehityksentavoitteisiin (SDG:t). Mahdollinen työpaja? 
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Tiedossa olevia merkkipaaluja 

• Sekä kotimaassa että kansainvälisissä politiikkaprosesseissa 
tulossa merkittäviä päätöksiä liittyen tavoitteisiin. 

- Vuoteen 2050 ulottuva vähähiilisen tiekartan valmistuminen (TEM) 

- Globaalit kestävän kehityksen päätavoitteet (goals) ja niiden 
alatavoitteet (targets) 

• Rio+20-prosessi: OWG co-chairs, 10th Session. Päätavoitteiden 
(goals) ja alatavoitteiden (targets) luonteesta: 

- SDGs, scope and purpose: ”should integrate the unifinished business of 
the MDGs”; pitää keskittyä Rio+20-päätösasiakirjan kestävän kehityksen 
prioriteetteihin; kolmen ulottuvuuden ja niiden keskinäisyhteyksien 
tasapainoinen huomioiminen; toimittavana kestävän kehityksen 
ajureina. (jatkuu …)  
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Kestävän kehityksen päätavoitteiden design 

• Goal: ilmaisee kunnianhimoisen, erityisen ja 
toiminnallistettavan sitoumuksen. 

• Ytimekäs ja helposti viestittävä. 

• Toiveikas – ilmaisee todellista pyrkimystä. 

• Muutosjohteinen (transformational) 

• Määrällisesti rajoitettu kokoelma. 

• Luonteeltaan globaali ja yleisesti sovellettavissa kaikissa maissa 
ottaen huomioon eri kansalliset realiteetit, kehitystasot ja 
kunnioittaen kansallisia politiikkoja ja prioriteetteja. 
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Alatavoitteiden (targets) design 

• Target: Erityinen, mitattava tavoite, jonka saavuttaminen 
myötävaikuttaa yhden tai useamman tavoitteen (goal) 
saavuttamiseen. 

• Toiveikas, kuitenkin saavutettavissa. 

• Selvä yhteys alatavoitteen ja päätavoitteen välillä. 

• Puhuteltava kaikkia oleellisia toimijatahoja. 

• Kansallisesti merkityksellinen, sovellettavissa. 

• Aikaan sidottu. 

• Tieteelliseen tietoon perustuva. 

• Säädettävissä; tieteen edistyessä ja ambitiotason noustessa 
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