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Suomen kestävän kehityksen politiikalla on 
pitkät juuret - latvan pitäisi yltää korkealle! 

• Kestävän kehityksen ohjelmia ja strategioita tehty jo yli 20 
vuotta ja niiden vaikutuksia arvioitu jatkuvasti. 

Strategioiden ohjausvaikutus todettu heikoksi, mutta 
prosessilla merkitystä 

 
• Kokeiltu erilaisia sitouttamistapoja 
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Osin globaalia kestävän kehityksen hallintaa, 
osin EU:n ja osin kansallista politiikkaa 

• Rio+20 Future We Want for All – Eväät eivät riittäviä. 

Edelläkävijämaita tarvitaan! 

• Kansainvälinen kestävän kehityksen arkkitehtuuri 

muutoksessa 

• EU Komission tiedonanto (II/2013)  

• Kansainvälinen tiedeyhteisö vaatinut pikaista puuttumista 

globaaleihin kriisiytyviin kehityskulkuihin 
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ihmisoikeudet 

maapallon luonnonjärjestelmien riskirajat 

Ainakin kolme maapallon 

ympäristökaton määrittävää riskirajaa 

on jo ylitetty: 

-   biodiversiteetti 

- ilmastomuutos 

- typen kierto 

Kahdeksalla osa-alueella 

ihmiskunta alittaa 

yhteiskunnallisen 

perustansa, mm:  

- aliravittuja 13 % 

maailman väestöstä, 

- 19 % ihmisistä ei ole 

sähköä 

- 21 % elää 

äärimmäisessä 

köyhyydessä 

- 30% vailla lääkkeitä 

- 13% vailla kunnon 

juomavettä 

 

Kun tarkastellaan yhtä aikaa yhteiskunnallisia riskirajoja ja maapallon riskirajoja: 

Miljoonat ihmiset elävät yhä puutteessa ja reilusti yhteiskunnallisten riskirajojen alapuolella.  

Samaan aikaan koko ihmiskunta kuluttaa niin paljon, että useat maapallon riskirajat ovat jo 

ylittyneet.  

# kestämätön kehitys 

  

Globaalit,  
yhteiset  
haasteet 
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
on yhteisymmärrys muutoksesta 

Pitkän aikavälin tavoitekehikko  

yhteiskunnan kehittämiselle 

 

Perustuu yhteisymmärrykseen muutoksesta  

ja sen suunnasta;  
•Kansalaiset ja muut yhteiskunnalliset toimijat  

sitoutuvat kestävää kehitystä rakentaviin innovaatioihin, 

•Luopuvat vastavuoroisesti vakiintuneista,  

kestämättömistä käytännöistä. 

 

Yhteiskuntasitoumuksen takaajana on  

ennakoivasti ja edelläkävijänä toimiva valtio;  

 

Tukeutuu vastuullisuuden ja osallisuuden kulttuuriin  sekä 

tiedeyhteisön tukemaan ymmärrykseen yhden maapallon politiikan 

välttämättömyydestä 

5 
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Rakennesiirtymän vaiheistus. Alussa painottuu kokeilu, 

edelläkävijyys ja politiikkatavoitteiden asettaminen.  

Toimijoiden konkreettiset sitoumukset 

Tulevaisuusselonteko + yhteiskuntasitoumus 

Kestävän talouspolitiikan johtaminen 

16.10.2013 
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• Visio  

– ” Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi ” 

• Tavoitteet, nyt 8 aluetta 

– Kriittiset selviämisen ja menestymisen  

ydinalueet - ”henkiinjäämiskysymykset” 

– Mitattavia 

• Periaatteet hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja  

tuleville sukupolville.  

• Indikaattorit 

– Alustavat, lopulliset hiotaan VNK indikaattoriverkostossa 

– Vaikuttavuusindikaattoreita sekä prosessi-indikaattoreita 

 

 

”Suomi, jonka haluamme 2050” – 
yhteiskuntasitoumusehdotuksen sisältö 
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (-2050) 

”Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi” 

Tavoitteet luonnoksessa: 

Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet 

hyvinvointiin 

Osallistuvien 
kansalaisten 

Suomi 

Luontoa 
kunnioittava 

päätöksenteko 

Kestävät 
yhdyskunnat 

Hiilineutraali 
yhteiskunta 

Luonnonvarojen 
kantokyvyn 
huomioiva 

kulutus 

Resurssiviisas 
talous 

Työtä 
kestävästi 

Tavoitteet yhdistävät ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin 

tavoittelun antaen samalla uusia kasvun eväitä 

taloudelle. 
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• Sitoumuksen lisäarvo suhteessa muihin strategioihin/ohjelmiin 
(TUSE, Vihreän talouskasvun lupaukset, sektoristrategiat)? 

• Sitoumus on päällekkäinen muiden strategioiden kanssa – tulisi 
löytää oma ”aukko” 

• Mikä on hyöty? 
• Sitoumuksen asema on määriteltävä tarkasti: suhde muihin 

politiikkalinjauksiin? 
• Tekstit ovat liian yleisiä 
• Tavoitteita tulee tiivistää ja konkretisoida 

 
• Kustannusten ja vaikutusten arviointi puuttuu 

 
• Mutta, uuteen sitoumus-ideaan suhtauduttu erittäin positiivisesti. 

”Tätä on odotettu” 

 

Kesän kommenttikierros: 

9 



16.10.2013 Sauli Rouhinen 

Kommentteja tekstiin (1/2) 

• Laaja-alaisen turvallisuuden näkökulma mukaan visioon, 
tavoite 6.:en ja periaatteisiin 
 

• Globaalia näkökulmaa pitää vahvistaa: 
• Kytkettävä myös kehityspoliittiseen 

toimenpideohjelmaan ja Team Finlandiin 
 

• Kulttuuri ja kulttuurin arvostus paremmin mukaan 
tavoitteisiin 1+2+6 

• Opetuksen ja kasvatuksen näkökulma mukaan 
• Tutkimuksen ja tutkimustiedon hyödynnys paremmin 

tavoitteisiin ja periaatteisiin 

10 
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Kommentteja tekstiin (2/2) 
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• Sana reilu: ei yksimielisyyttä sen merkityksestä – korvaus? 

• Luonnonvarojen käytön vähentäminen: ei!, tulee muuttaa muotoon: 

Luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö (tavoite 5) 

• Työtä kestävästi ei sisällä työn ekologista kestävyyttä. 

• Onko kaikki työ (saastuttava, eettisesti arveluttava) kestävää? 

• Kaipaa luonnehdintaa, millaista työtä tarkoitetaan. Esim. ekologisesti 

vastuullista korkean jalostusasteen työtä 

• Hiilineutraali yhteiskunta, ehdotuksia lisätään: 

• Kunnianhimoiset päästövähennykset 

• Fossiilienergian exit-strategia 

• Sanat: vähähiiliseen energiantuotantoon panostaminen 

• Otetaan huomioon Suomen erityispiirteet sekä energia- ja 

ilmastopolitiikan vaikutukset myös talouteen ja yhteiskunnan 

kehitykseen 
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21.10.2013 Keke-pääsihteeristö 12 

Toimintasitoumuksesta Suomeen, jonka 
haluamme 2050 

Keke-pääsihteeristö 12 

Toimintasitoumus 

Kumppanuudet 
T&K + YRITYS + JÄRJESTÖ + 

HALLINTO + … 

Systeeminen 

muutos 1 + 
Systeeminen 

muutos 2 
…. 

Tavoite- 

kehikko 

2 – 10  

vuotta 

2030 - 2050 

Kierrätys-

talous 
Puurakentamis-

klusteri 

Mahdollisia 

tulevaisuuksia 

16.10.2013 



Kestävän kehityksen toimenpidesitoumusten 
kriteerit 

16.10.2013 Sauli Rouhinen 13 

• Oltava vision mukaisia: ”Luonnon kantokyvyn rajoissa 

hyvinvoiva Suomi” 

• Edistettävä yhtä tai monia yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita 

• Oltava konkreettisia 

• Oltava mitattavia ja seurattavia 

• Luotava uutta (vipuvoimaa muutokseen) 

• Noudatettava kestävän kehityksen periaatteita, jotka mainittu 

sitoumusasiakirjassa 

• Aiottuja sitoumuksia voidaan arvioida ennen niiden antamista 

kestävän kehityksen arviointikehikolla 

• KÄSITELLÄÄN TOIMIKUNNAN KOKOUKSISSA 
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Indikaattorit  

Yhteiskuntasitoumus 

Toimikunnan 
työohjelma, teemat & 

kokousaineistot 

Verkkosihteeristö 

(ministeriöt, Sitra ja 
Tekes) 

Indikaattoriverkosto 

(VNK) 
Pääsihteeristö 

(YM) 

Kestävän kehityksen toimikunta 
Pj valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
Varapj ympäristöministeri Ville Niinistö 

hallitus 

elinkeinoelämä 
kansalais-
järjestöt 

ammatti-
järjestöt 

hallinto eduskunta kunnat & alueet 

kirkko 
tiede & 

tutkimus 

Asiantuntijapaneeli 
  

VALMISTELEE / ESITTELEE 

VALMISTELEE 

VALMISTELEE 

HAASTAA, 
VALMISTELEE, 
ARVIOI 


