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PÖYTÄKIRJA 
 
 
1.  Kokouksen avaaminen ja uusien jäsenten esittäytyminen 

 
Puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg toivotti uudet ja vanhat jäsenet tervetulleeksi 
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen uudella toimikau-
della 2008-2012. 
 
Toimikunnan jäsenet esittäytyivät. Puheenjohtaja esitteli myös toimikunnan pääsihteeris-
tön. 
 
Pj muistutti, että kansallisten toimikuntien taustalla on YK:n ympäristö- ja kehityskonfe-
renssi Rio de Janeirossa vuonna 1992, jossa maita kehotettiin perustamaan kansallisia 
kestävän kehityksen toimikuntia koordinoimaan ja edistämään kestävän kehityksen si-
toumusten toimeenpanoa. Keskeiset Rion sitoumukset ovat kestävän kehityksen periaat-
teet sisältävä Rion julistus ja 21. vuosisadan toimintaohjelma Agenda 21. Riossa hyväk-
syttiin myös ns. metsäperiaatteet sekä allekirjoitettiin biologista monimuotoisuutta koskeva 
yleissopimus ja ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus. 
 
Pj totesi myös, että Suomen kestävän kehityksen toimikunta perustettiin ensimmäisten 
joukossa. Suurin osa kansallisista toimikunnista on joko hallinnon ulkopuolella toimivia, 
neuvoa antavia asiantuntijaelimiä tai hallinnon sisäisiä, ministeri- tai virkamiesvetoisia 
koordinaatioelimiä. Suomen toimikunta sen sijaan on eräänlainen hybridi – edustaen niin 
hallitusta ja keskushallintoa, mutta myös kansalaisyhteiskuntaa, elinkeinoelämää ja laajaa 
joukkoa yhteiskunnallisia vaikuttajatahoja. Pj painotti, että toimikunnan työskentely perus-
tuu avoimeen asiantuntijuuteen kestävään kehitykseen sitoutuneiden toimijatahojen kes-
ken. Kaikkien osaaminen ja näkemykset ovat yhtä lailla tärkeitä. Toimikunnan kokoonpano 
haluttiin tästä syystä pitää edelleen laajana ja turvata näin mahdollisimman edustava kan-
sallinen sitoutuminen kestävän kehityksen politiikan edistämiseen.  
 
Pj korosti, että toimikunnan työn ohjelmallisena perustana on edellisen toimikunnan laati-
ma kansallisen kestävän kehityksen strategia (Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja 
globaalisti kestävä Suomi. 2006). Toimikunnan keskeiset tehtävät kulminoituvat kansalli-
sen strategian toimeenpanoon, arviointiin ja seurantaan. Pj muistutti, että strategia ei ole 
pelkästään hallituksen ohjelma-asiakirja, vaan kansallinen, yhteisesti tuotettu poliittinen 
näkemys yhteiskunnan kehittämisestä. Strategian linjaukset käsittelevät kestävän kehityk-
sen haasteita laajasti korostaen kestävän kehityksen taloudellisten, sosiaalisten ja ympä-
ristövaikutusten tasapainoista huomioimista.  
 
Pj Cronberg totesi, että nykyinen hallitusohjelma tukee monella tapaa kestävän kehityksen 
politiikkatoimia, mm. velvoittaa hallintoa laatimaan omat kestävän kehityksen toimintaoh-
jelmat. Monet yritykset ja koulut ovat jo laatineet ja toimeenpanneet ympäristöohjelmia ja 
kestävän kehityksen toimintasuunnitelmia. Kansallinen kestävän kulutuksen ja tuotannon 
toimintaohjelma (KULTU, 2005) ja kansallinen kestävän kehityksen strategia vaikuttivat 
kuitenkin osaltaan siihen, että myös valtionhallinnon virastot ovat ryhtyneet toimiin. Pj 
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muistutti, että myös kestävän kehityksen toimikunta vauhditti prosessia viime syksynä laa-
timalla erityisen toimeenpano-ohjeistuksen valtionhallinnolle. Tämän jatkona toimikunta 
järjesti 23.4.2008 valtionhallinnon virkamiehille työpajan, jonka tavoitteena oli ohjeistaa ja 
evästää valtionhallinnon organisaatioita kestävän kehityksen politiikkatavoitteiden sisällyt-
tämiseksi omiin strategioihin sekä tavoitteiden jalkauttamiseksi omiin arkitoimintoihin. 
Toimikunta seuraa omalta osaltaan, miten ohjelmatyö käynnistyy ja miten tavoitteita toi-
minnallistetaan. 
 
Pj toi esille, että myös alue- ja paikallistasolla on ryhdytty toimeenpanemaan kansallista 
kestävän kehityksen strategiaa. Kesällä 2007 perustettu toimikunnan alue- ja paikallisjaos-
to Apaja on päättänyt keskittyä toimintansa alkuvaiheessa erityisesti ilmastonmuutoksen 
hillintään ja kestävän energiatalouden edistämiseen alue- ja paikallistasolla.  
 
Puheenjohtajan mielestä uuden toimikauden tärkeä tehtävä on huolehtia, että strategiassa 
hyväksyttyjen linjausten toimenpano etenee, konkreettisia muutoksia suomalaisessa yh-
teiskunnassa sitä myötä tapahtuu ja kestävä kehitys vallitsevana ajattelu- ja toimintatapa-
na vahvistuu. Eri sektoreilla ja yhteiskunnan aloilla tarvitaan toisiaan tukevia, samansuun-
taisia politiikkatoimia ja tahtoa puhaltaa yhteen hiileen. Tästä tärkeästä tavoitteesta tulisi 
puheenjohtajan mukaan huolehtia myös valtionhallinnon tuottavuusohjelman paineessa. 
Liiallinen keskittyminen oman sektorin ydinalueisiin voi puheenjohtajan mukaan pahimmil-
laan johtaa siihen, että kestävän kehityksen integroiminen sektoreille ja laaja sitoutuminen 
kestävän kehityksen edistämiseen käyvät mahdottomaksi.  

 
2.  Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin. 
 
3.  Toimikunnan mandaatti 

 
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki painotti puheenvuorossaan, että kestävän kehityk-
sen työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta eri politiikkalohkojen kesken, ylisuku-
polvisten tavoitteiden asettamista sekä niiden siirtämistä politiikan käytäntöihin. Hän pitikin 
tärkeänä, että kestävän kehityksen toimikunnan toimikausi menee eduskunnan nelivuotis-
kauden kanssa lomittain. Näin voidaan varmistaa, että toimikunnan tehtävät eivät ole liian 
sidottuja hallituksien ohjelmiin ja kokoonpanoihin ja että toimikunta voi visioida ja käsitellä 
kestävän kehityksen kannalta tärkeitä kysymyksiä myös pidemmällä tähtäimellä. Toisaalta 
toimintatapojen ja kokoonpanon tarkistaminen säännöllisin väliajoin on tarpeellista työn 
dynamiikan ja vaikuttavuuden turvaamiseksi.  
 
Valtioneuvoston helmikuussa asettama toimikunta on järjestyksessään viides. Toimikun-
nan työ on jatkunut jo 15 vuotta keskeytyksettä, mikä on kansainvälisessä katsannossa 
erityislaatuista. Lehtomäen mukaan se kertoo paljon suomalaisten kyvystä tehdä pitkäjän-
teistä yhteistyötä yli toimijataho-, sektori- ja puoluerajojen. 
 
Lehtomäki kertoi, että mandaatin mukaisesti toimikunnan työn tavoitteena on  

- edistää kestävän kehityksen strategisten tavoitteiden sisällyttämistä kansalliseen 
politiikkaan ja hallintokäytäntöihin,  

- tukea ja edistää yhteiskunnan eri toimijatahojen kestävän kehityksen työtä, vuo-
ropuhelua ja verkottumista,  

- toimia keskustelun herättäjänä asioissa, joilla on kansallisen tai globaalin kestä-
vän kehityksen kannalta suuri merkitys ja joihin kaivataan kansallista näkemystä 
sekä 

- toimia aloitteellisesti kansainvälisessä kestävän kehityksen yhteistyössä. 
 

Tavoitteiden tukena on kestävän kehityksen strategia-asiakirja, johon on kirjattu sekä lähi-
tulevaisuuden että pidemmän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteita. Lehtomäen mu-
kaan tulevan mandaattikauden tehtävänä on konkretisoida ja toteuttaa näitä tavoitteita, 
kukin omalla tahollaan ja yhteistyössä toisten kanssa. Lisäksi on tärkeää, että toimenpitei-
den edistymistä seurataan ja toimien vaikuttavuutta arvioidaan.  
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Lehtomäki näki, että erityisenä tehtävänä toimikunnalla on vahvistaa vuoropuhelua edus-
kunnan valiokuntien kanssa. Perinteisesti aktiivisen ympäristövaliokunnan lisäksi yhtey-
denpito tulevaisuus- ja ulkoasiainvaliokuntiin, joista on jäsenet toimikunnassa, mutta myös 
mm. talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tai maa- ja metsätalousvalio-
kuntaan on erittäin tärkeää. Hallituksen suuntaan toimikunta toimii mandaattinsa mukai-
sesti laajapohjaisena ja asiantuntevana korkean tason kestävän kehityksen kumppanuus-
verkostona. Tavoitteena on, että hallitus, elinkeinoelämä ja kansalaisyhteiskunta voivat 
yhdessä saman pöydän ääressä identifioida ongelmia ja etsiä niille ratkaisuja. Hallitus ei 
siis vain konsultoi yhteiskunnan muita toimijoita vaan pyrkii yhdessä niiden kanssa etsi-
mään aidosti kansallista näkemystä kestävästä yhteiskunnasta. Lehtomäki piti merkittävä-
nä myös mandaattiin kirjattua aloitetta yhteistyön ja yhteydenpidon lisäämisestä valtioneu-
voston eri työryhmien ja strategiaprosessien välillä. Hän uskoi, että näin voidaan edistää 
valtiokonsernin politiikan johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä kestävän kehityksen kysymyk-
sissä.  
 
Ministeri Lehtomäki muistutti, että kestävä kehitys on globaali prosessi, joten yhteydet YK-
, EU- ja alueelliselle tasolle on pidettävä vireinä myös tulevina vuosina. Tämä tapahtuu 
luontevasti mm. teemoittamalla kansalliset toimikunnan kokoukset niin, että ne tukevat 
kulloinkin ajankohtaisia kansainvälisiä teemavuosia ja neuvottelusyklejä. 
 
Lehtomäki painotti puheenvuorossaan, että kestävä kehitys ei ole pelkästään ympäristö-
ministeriön tai ympäristöjärjestöjen toiminta-aluetta, vaan sen edistämiseen tarvitaan koko 
yhteiskunta. Hän korosti edelleen, että kestävä kehitys ei ole pelkkää ympäristöpolitiikkaa, 
vaan yhteiskuntapolitiikkaa, jossa taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia tulee 
tarkastella sisäisessä vaikuttamisyhteydessä ympäristöön ja luontoon. 
 
Toimikunnan tärkeänä tehtävänä on edelleen sitouttaa mahdollisimman moni yhteiskun-
nan toimijataho edistämään kestävän kehityksen tavoitteita omassa toiminnassaan. Minis-
teri Lehtomäki kertoi, että ministeriöihin on nimetty kestävän kehityksen yhteyshenkilöt, 
jotka huolehtivat kestävää kehitystä koskevien asioiden koordinaatiosta oman hallin-
nonalansa sisällä. Yhteyshenkilöt osallistuvat Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 
kokouksia valmistelevan verkkosihteeristön työhön, mikä sitouttaa eri sektorit valmistelu-
työhön ja takaa tiedonsaannin ja –vaihdon eri hallinnonalojen kesken. Joillekin hallin-
nonaloille, kuten ympäristö- ja puolustushallintoon, on perustettu myös sisäisiä kestävän 
kehityksen verkostoja, joiden kautta kestävän kehityksen tavoitteet leviävät eri osastoille ja 
alaisvirastoihin.  
 
Lehtomäki mainitsi puheenvuoronsa päätteeksi, että Euroopan kestävän kehityksen toimi-
kuntia on arvioitu ja vertailtu, viimeksi vuonna 2007 Saksan kestävän kehityksen toimi-
kunnan toimeksiannosta. Kahdeksantoista toimikunnan joukossa Suomea on luonnehdittu 
hallitusvetoiseksi, poliittista vuoropuhelua koordinoivaksi foorumiksi, jonka toiminnassa 
olisi parannettavaa mm. politiikkavuoropuhelun edistämisessä hallituksen ulkopuolisten 
toimijatahojen kesken ja tulevaisuusverstaana eli Think-tankina toimimisessa. Mielenkiin-
toisena hän piti kartoitusta toimikuntien mandaattien kehityssuunnista. Sen mukaan harvat 
toimikunnat huolehtivat ylisukupolvisesta politiikkahorisontista, käynnistävät uusia elämän-
tapa- tai kulutustrendejä, tai uudistavat institutionaalista arkkitehtuuria. Tässä ministeri nä-
ki haastetta myös Suomen toimikunnan uudelle toimikaudelle. 

 
4.  Toimikunnan rooli ja työ kaudella 2008-2012  

 
Työohjelma 
 
Toimikunnan pääsihteeri, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen avasi puheenvuoronsa aluksi 
kestävän kehityksen käsitettä siten kuin siitä on mm. kestävän kehityksen toimikunnassa 
aiemmin keskusteltu. Maailmanpankissa kehitetyn ajattelumallin mukaisesti kestävä kehi-
tys voidaan nähdä vaurausstrategiana, jolloin kehitys perustuu neljän pääoman – raken-
netun, sosiaalisen, inhimillisen ja luontopääoman - keskinäissuhteisiin. Rouhinen kertoi, 
että tuorein kansallinen määritelmä sisältyy Suomen kestävän kehityksen strategian visi-
oon, jonka mukaan keskeistä on hyvinvoinnin turvaaminen luonnon kantokyvyn rajoissa 
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kansallisesti ja globaalisti. Vision tarkoituksena on ohjata sekä lähitulevaisuuden että pi-
demmän aikavälin toimintaa, joka auttaa eri toimijoita tekemään kestävän kehityksen mu-
kaisia ratkaisuja. Kansallisten ja globaalien haasteiden ratkaiseminen kestävällä tavalla 
edellyttää puolestaan samanaikaisia ja toisiaan tukevia lyhyen ja pitkän tähtäimen politiik-
katoimia kansallisesti, EU-tasolla ja globaalisti. 
 
Rouhisen mukaan toimikunnan työohjelman tarkoituksena on tukea ja konkretisoida stra-
tegian keskeisten linjausten toimeenpanoa. Työohjelma toimii näin ollen strategian toi-
meenpanon toimintasuunnitelman raamina ja toimikunta toimeenpanon fasilitaattorina ja 
prosessinhoitajana. 
 
Toimikunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Kokousteemojen valinnassa 
tulisi Rouhisen mukaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin kriteereihin: indikaattorit osoit-
tavat huolestuttavaa kehitystä ja tilanteen paraneminen edellyttää erityistä kiireellisyyttä, 
eri toimijoiden yhteistyötä tai uusia vaikuttavampia toimia; tavoitteisiin sisältyy kansainväli-
siä velvoitteita ja aikatauluja; tavoitteet ovat erityisen konfliktiherkkiä, kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien huomioon ottaminen samanaikaisesti on erityisen hankalaa ja aiheuttaa 
intressiristiriitoja; hallitusohjelmassa on strategian tavoitteisiin viittaavia tai niihin suoraan 
kytkeytyviä velvoitteita; hallitus on uudelleen määritellyt tavoitteita omissa sektori- tai poli-
tiikkaohjelmissaan. Teemoja valmistelevat vastuulliset ministeriöt tai muut vastuutahot yh-
teistyössä verkkosihteeristön kanssa. Vastuutahot ja hallituksen jäsenet huolehtivat jatko-
linjauksista, joita evästävät mm. kokouksissa esitetyt kommentti- ja kokouspuheenvuorot. 
 
Kokousten lisäksi toimikunta järjestää yleisiä seminaareja, yhteistapaamisia, työpajoja ja 
aivoriihiä eri toimijatahojen kanssa. Myös selvitys- ja kehitystöitä voidaan käynnistää. Uu-
sia kumppaneita etsitään ja yhteistyötä olemassa olevien työryhmien ja verkostojen kans-
sa tiivistetään. Erityisesti lisätään yhteistyötä eduskunnan valiokuntien ja valtioneuvoston 
poikkihallinnollisten strategiaprosessien kanssa. Myös Alue- ja paikallisjaoston Apajan 
kautta kestävän kehityksen viestejä on mahdollista levittää yhä uusille tahoille ja toiminnan 
tasoille. 
 
Pj kertoi, että toimikunta oli pyytänyt lyhyitä puheenvuoroja viideltä poikkihallinnolliselta 
työryhmältä, joiden toiminnalla nähtiin olevan selkeitä liittymäkohtia kestävän kehityksen 
toimikunnan työhön. Tavoitteena oli paitsi saada tietoa käynnissä olevista hankkeista, 
myös etsiä puolin ja toisin synergiaetuja. 
 
Sitralle on annettu tehtäväksi koordinoida kansallisen luonnonvarastrategiaprosessin 
suunnittelua, työstämistä sekä tulosten yhteen vetämistä ja raportointia. Projektinjohtaja 
Eeva Hellström painotti, että strategian sisältö tuotetaan yhteistyössä eri toimijatahojen 
kanssa. Hän kertoi, että strategiaprosessin tavoitteena on luoda kansallinen visio luon-
nonvarojen käytölle ja sen ohjaukselle, asettaa sitä tukevat tavoitteet sekä johtopäätösten 
perusteella laatia ehdotukset toimenpiteiden aikatauluiksi ja vastuutahoiksi. Hellström pai-
notti, että Suomi tarvitsee yhteisen näkemyksen keinoista, joilla luonnonvaroihin perustuva 
hyvinvointi, kestävä kehitys ja kilpailukyky turvataan tulevaisuuden luonnonvaramarkkinoil-
la ja -politiikassa. 
 
Prosessin intensiivinen vaihe sijoittuu syksyyn 2008, ja strategian odotetaan valmistuvan 
keväällä 2009. Hellström näkee luonnonvarastrategiassa paljon yhtymäkohtia kansallisen 
kestävän kehityksen strategian kanssa ja yhteistyömahdollisuuksiakin löytyy. Keke-
toimikunta voi osallistua strategiaprosessiin mm. puheenjohtajien ja sihteerien säännölli-
sen yhteydenpidon sekä ja vastavuoroisten kokous- yms. esiintymisten kautta. Yhteistyö-
muotoja voidaan Hellströmin mukaan vielä tarkentaa. 
 
Ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa valmistellaan valtioneuvoston kanslias-
sa. Projektipäällikkö Pirkko Heikinheimo kertoi, että tulevaisuusselonteko on hallituksen 
tahdonilmaus pitkän aikavälin ilmastopolitiikasta, joka on määrä antaa eduskunnalle ke-
väällä 2009. Työtä ohjaa ympäristöministeriön vetämä ministerityöryhmä. Selonteko poik-
keaa syksyllä 2008 valmistuvasta VN:n ilmasto- ja energiastrategiasta paitsi pidemmän 
aikajänteensä, myös globaalin orientaationsa vuoksi. Selonteko osallistaa runsaasti sidos-
ryhmiä mm. sidosryhmäpaneelien ja alueellisten tilaisuuksien kautta.   
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Selonteon suuntaviivoissa on todettu, että sen on tuettava kestävää kehitystä. Toimikun-
nalta odotetaankin kommentteja ja näkemyksiä selonteon valmisteluun kestävän kehityk-
sen näkökulmasta. Tämä olisi mahdollista syksyllä järjestettävän toimikunnan teemakoko-
uksen puitteissa. Heikinheimo näki myös Apajan työn merkittäväksi selonteon kannalta. 
 
Myös valtioneuvoston ennakointiverkostossa laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aika-
välin tulevaisuudesta. Neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen valtioneuvoston kansli-
asta totesi, että tulevaisuuden ennakoinnilla pyritään parantamaan päätöksenteon tieto-
pohjaa, jotta tulevaisuuden kehityspolkuihin voitaisiin paremmin varautua. Hallitusohjel-
massa nostetaan useassa luvussa esiin ennakointi ja tähdennetään mm. työvoima- ja 
koulutustarpeen ennakoinnin kehittämistä. Ennakointiverkosto toimii ministeriöiden enna-
koinnin yhteistyölinkkinä ja siinä on virkamiehiä kaikista ministeriöistä. Kirjavaisen mukaan 
kestävän kehityksen toimikunnalla ja ennakointiverkoston välillä on toimiva yhteistyö sih-
teeristötasolla ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa. 
 
Ekonomisti Pekka Sinko valtioneuvoston kansliasta totesi, että talousneuvosto on kolmi-
kantayhteistyöhön perustuva luottamuksellinen elin, jonka tehtävänä on herätellä hallitusta 
talouteen liittyvistä asioista. Neuvoston asialistalla olevat teemat sivuavat monessa kohtaa 
kestävän kehityksen strategiassa ja toimikunnan työohjelmassa esiin nostettuja painopis-
teitä. Yhteisiä intressialueita ovat mm. ilmasto- ja energiakysymykset, ikääntymispolitiikka, 
innovaatiostrategia tai kilpailukykyyn liittyvät haasteet. Sinko totesikin, että keke-strategian 
talouteen liittyvät painopisteet kattavat käytännössä koko talousneuvoston tehtäväkentän.  
 
Sinko näki keke-toimikunnan ja talousneuvoston yhteistyömahdollisuuksina lähinnä tie-
donvaihtamisen ja yhteisseminaarit. Keke-toimikunnan puheenjohtaja ministeri Cronberg 
on talousneuvoston jäsen, joten tiedonvaihto myös hänen kauttaan on luontevaa. 

 
Viime vuonna perustettu ministeriöiden välinen sektoritutkimuksen neuvottelukunta on ot-
tanut yhdeksi painopisteekseen kestävän kehityksen hankkeet. Neuvottelukunnalla on 
kestävän kehityksen jaosto, jossa on jäseniä eri ministeriöistä ja asiantuntijoita myös tut-
kimuslaitoksista. Kestävän kehityksen jaoston sihteeri, ylitarkastaja Pasi Iivonen ympäris-
töministeriöstä kertoi, että neuvottelukunnan tavoitteena on parantaa ministeriöiden tilaa-
jaosaamista ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tehostaa tutkimuksen suuntaa-
mista ja hyödyntämistä. Kestävän kehityksen tutkimusagendalla ovat luonnonvarojen kes-
tävä hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastomuutos ja ener-
giapolitiikka, Itämeri ja muut vesiasiat sekä elinympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä koskevat kysymykset. Näihin teemoihin liittyvät myös vuonna 2008 toteutetta-
vien kärkihankkeiden esiselvitykset. 
 
Iivonen kertoi, että esiselvitysten pohjalta käynnistetään tutkimusohjelmia, joita rahoite-
taan tutkimuslaitosten toimintamäärärahoilla sekä ministeriöiden muilla tutkimusmäärära-
hoilla. Neuvottelukunnan ja keke-toimikunnan yhteisiä haasteita voisi Iivosen mukaan olla 
esim. lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointi ja ennakoinnin kehittämi-
nen sekä sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen kestävän kehityksen hankkeisiin. Näitä 
voitaisiin pohtia esim. yhteisseminaarissa.  
 
Keskustelun aloitti ministeri Väyrynen, joka kertoi olevansa hämmentynyt toimikunnan 
strategiassa esitettyjen kestävän kehityksen käsitteiden suhteen. Hänen mukaansa Rion 
kokouksessa vuonna 1992 yhdistettiin ympäristö ja kehitys, joka tarkoittaa luonnontalou-
dellisesti kestävän kehityksen edistämistä. Hänen mielestään "socially sustainable deve-
lopment" tarkoittaa puolestaan yhteiskunnallisesti, ei sosiaalisesti, kestävää kehitystä, jo-
ten termi on käännetty hänen mukaansa Suomessa väärin. Luonnontaloudellisesti kestä-
vä kehitys tulisi hänen mielestään nostaa kehityksen painopisteeksi, jota yhteiskunnallinen 
ja taloudellinen kehitys tukevat. Työohjelmaluonnosta hän piti melko tyydyttävänä. 
 
Kansanedustaja Tiusanen tuki Väyrysen näkemystä kestävästä kehityksestä, jossa eko-
loginen ulottuvuus nostetaan kehityksen tukijalaksi. Hän painotti aikataulujen tärkeyttä 
globaaleihin haasteisiin vastattaessa: hänen mukaansa ratkaisevat muutokset tulisi tehdä 
vuoteen 2020 mennessä. Hän myös toivoi, ettei toimikunnan tilaisuuksia järjestettäisi pääl-
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lekkäin luonnonvaraneuvoston kokousten kanssa. Pyykkö Terveyden edistämisen kes-
kuksesta toivoi terveysnäkökulman syventämistä työohjelmassa. Hallinnon ja järjestöjen 
yhteistyö on asioiden edistämisessä keskeistä. Okko Suomen Taiteilijaseurasta toivoi, et-
tä taide mainittaisiin työohjelmassa.  
 
Stranius Maan ystävistä totesi, että politiikan johdonmukaisuus ei löydy työohjelmasta ja 
sen voisi lisätä kohtaan 3 tai 4. Ilmastoselontekoa käsittelevään kokoukseen tulisi hänen 
mielestään kytkeä myös energia- ja ilmastostrategia. Metson käsittelyä hän toivoi jo vuon-
na 2008 ja mahdollisen uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen ottamista agendalle 
syksyllä 2009, jolloin asia ajankohtainen. Hän myös tiedusteli Sinkolta, miten talousneu-
vostossa näkyy laajapohjaisuus. Sinko kertoi, että neuvostossa on sidosryhmistä mukana 
MTK, Kuntaliitto ja Keskuskauppakamari. Ympäristöasiat tulevat keskusteluun mm. ener-
gia-, kulutus- ja teollisuussektorien kautta. 

 
 Viestintäsuunnitelma 
 

Toimikunnan apulaispääsihteeri, ylitarkastaja Annika Lindblom esitteli luonnoksen toimi-
kunnan viestintäsuunnitelmaksi. Hän totesi, että viestinnän tavoitteina on tehdä toimikun-
taa ja sen työtä tunnetuksi, popularisoida ja konkretisoida kestävän kehityksen käsitettä ja 
sisältöjä sekä sitouttaa mahdollisimman moni taho edistämään kestävää kehitystä omassa 
toiminnassaan. Viestinnän periaatteina ovat avoimuus, osallistuminen, aktiivisuus, vaikut-
tavuus ja ajantasaisuus. Pääkohderyhmiksi esitetään kansalaisia, hallitusta, eduskuntaa ja 
muista päätöksentekijöitä sekä tiedotusvälineitä. Heitä pyritään lähestymään paitsi yhdes-
sä laadituin ydinviestein, myös kohderyhmän mukaan räätälöidyin erityisviestein. Viestien 
perillemenoa seurataan mm. mediaseurannan keinoin sekä verkko- ja sidosryhmäpalaut-
teen välityksellä. 
 
Viestinnän keinot ja välineet ovat Lindblomin mukaan moninaiset. Kestävän kehityksen 
verkkosivut muodostavat viestinnän selkärangan. Onkin tärkeää, että toimikunnan jäsen-
tahot linkittävät ympäristöministeriön palvelimelle sijoitetun kestävän kehityksen verkko-
osoitteen omille verkkosivuillensa. Sihteeristö tuottaa Suomen keke-toimikunnasta ja sen 
toiminnasta myös tietolehtisen, joka käännetään myös ruotsiksi ja englanniksi. Kestävän 
kehityksen indikaattoreita kehitetään ja päivitetään edelleen. Kokouksiin laaditaan tee-
maindikaattorilehtisiä. Toimikunnan kokouksista ja muista tapahtumista laaditaan tiedot-
teet ja tarpeen mukaan järjestetään myös lehdistötilaisuus. Seminaarit, työpajat ja yhteis-
tapaamiset toimijatahojen kanssa toimivat myös kahdensuuntaisen viestinnän välineinä. 
 
Stranius toivoi, että viestintään saataisiin mukaan kaikki mahdolliset tahot, myös mainos-
toimistot. Suunnitelman lähestymiskulma oli Straniuksen mukaan varsin hallintokeskeinen 
ja olisikin hyvä pohtia, kuinka räväkkyyttä viestintään voitaisiin lisätä. Rissa Ympäristötoi-
mittajista piti luonnosta hyvänä pohjana, mutta sitä tulisi konkretisoida huomattavasti. Jär-
jestöt pitäisi saada mukaan ja uusia yhteistyökumppaneita myös viestinnän alalta. Pyykkö 
näki, että viestinnän lisäksi tulisi painottaa markkinoinnin merkitystä. Yli-Portimo Allians-
sista piti ydinviestikilpailun järjestämistä hyvänä ideana. Toimikunta voisi hänen mukaansa 
käsitellä valittuja viestejä jossain yhteydessä. Korhonen Teollisen ekologian seurasta toi-
voi suunnitelmasta räväkämpää ja peräänkuulutti myös viihdeteollisuuden mukaan otta-
mista. Hän myös toivoi, että toimikunnan kokouksissa olisi jatkossa enemmän aikaa avoi-
melle keskustelulle. Todettiin myös, että kohderyhmiä ei ole syytä kategorisoida, vaan pi-
tää kaikkia yhteiskunnan toimijoita yhtä merkittävinä kestävän kehityksen edistämisen 
kannalta 
 
Ministeri Lehtomäki totesi, että viestintään voitaisiin panostaa huomattavasti enemmän, 
mikäli siihen olisi rahaa. Suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon realiteetit. 
 
Puheenjohtajan roolissa kokouksen loppuajan toiminut varapuheenjohtaja Lehtomäki kiitti 
keskustelusta. Hän totesi, että sihteeristö kirjoittaa esitetyt kommentit muistiin ja pyysi jä-
seniä toimittamaan mahdolliset kirjalliset kommentit 9.5.2008 mennessä sihteeristölle. 
Kommenttien pohjalta sihteeristö luonnostelee uudet versiot työohjelmaksi ja viestintä-
suunnitelmaksi, jotka hyväksytään lyhyellä kaavalla seuraavan toimikunnan kokouksen 
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3.6. alussa. Pj:n mukaan työohjelman liitteitä ei ole syytä lyödä lukkoon, vaan niitä voi-
daan päivittää ja täydentää myöhemminkin.  
 
Lehtomäki totesi myös, että puheenjohtajisto voinee tulevan mandaattikauden aikana kes-
kustella tarkemmin toimikunnan kokouskoreografiasta ja -tiloista, jotta vuorovaikutus olisi 
mahdollisimman avointa ja hedelmällistä. 
 
Hän totesi, että toimikunnan kokousajat pyritään ilmoittamaan jäsenille hyvissä ajoin etu-
käteen, ja kokouskutsut aineistoineen toimitetaan tuttuun tapaan viimeistään viikkoa en-
nen kokousta. 

 
5.  Muut asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 
 
6.  Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava toimikunnan kokous pidetään ilmoitetun mu-
kaisesti tiistaina 3. kesäkuuta 2008 klo 14.15-16.15. Pääteemana on ”Kestävä kehitys ja 
Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma”. 

 


