
 
 

PÖYTÄKIRJA 

Kestävän kehityksen toimikunta  
 
Kokous keskiviikkona 20.4.2016 klo 9.00-10.30 (kahvit klo 8.30 alkaen) 
Paikka: Smolna, Helsinki 
 
Läsnä olleet, ks liite 1 
 
 1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen 
avasi kokouksen puheenjohtaja Sipilän ollessa estynyt 
 
Uudelleen helmikuussa 2016 asetetun toimikunnan päätehtävät seuraavan neljän 
vuoden aikana ovat: 
 globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanon 

vauhdittamiseen Suomessa sekä globaalin toimintaohjelman toteutumisen 
kansalliseen seurantaan ja arviointiin, sekä  

 kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toimeenpanon 
edistämiseen. Tavoitteenamme on toiminnallisten sitoumusten määrän 
moninkertaistaminen, tavoitetason nostaminen ja sitoumusprosessin 
vaikuttavuuden lisääminen 

 
Nykyinen toimikunta on järjestyksessään 8. kestävän kehityksen toimikunta kautta 
aikain. Suomen toimikunta ja kestävän kehityksen hallintamalli on noteerattu maan 
rajojen ulkopuolella aina YK:ta myöten. Ainutlaatuiseksi toimikunnan työn tekee 
laajasti ja aidosti yhteiskuntaa osallistava ja  läpileikkaava työskentelytapa.  
 
Suomi tulee olemaan ensimmäisiä maita jotka esittelee työtään YK:ssa kestävän 
kehityksen korkean tason kokouksessa heinäkuussa. Tämän toimikunnan kokouksen 
päätöksiä esitellään myös YK:ssa, sillä Suomen yhteinen kestävän kehityksen linjaus eli 
yhteiskuntasitoumus on osaltaan toteuttamassa YK:n Agenda2030a. 
 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista 

 
 3. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys 
 

Pääsihteeri Annika Lindblom esitteli yhteiskuntasitoumuksen päivityksen perusteet, 
ks liite 2.   
 
Tämän jälkeen asiantuntijapaneelin Tuuli Hirvilammi piti paneelin puheenvuoron 
yhteiskuntasitoumuksen tavoitteista ja irtikytkentöjen haasteista, liite 3. Hirvilammin 
esityksen sisältö myös blogissa: http://www.sitra.fi/blogi/kestavan-kehityksen-
asiantuntijapaneeli/yhteiskuntasitoumuksen-tavoitteet-ja-irtikytkennan 

 
Käytiin keskustelu yhteiskuntasitoumuksen tekstistä. Nostettiin esiin mm. seuraavia 
kysymyksiä: 

http://www.sitra.fi/blogi/kestavan-kehityksen-asiantuntijapaneeli/yhteiskuntasitoumuksen-tavoitteet-ja-irtikytkennan
http://www.sitra.fi/blogi/kestavan-kehityksen-asiantuntijapaneeli/yhteiskuntasitoumuksen-tavoitteet-ja-irtikytkennan


 
 

- miten valtio sitoutuu tähän asiakirjaan, kuinka yhteiskuntasitoumus saadaan 
valtion budjettia ohjaavaksi? Nostettiin esiin toive, että yhteiskuntasitoumuksen 
periaatteista tulisi keskeisiä hallituksen toimintaa ohjaavia periaatteita  

- kiiteltiin sitoumuksen muotoilua ja muutoksia; uusi versio on tasapainoinen ja 
hyvä.  Nyt on syntymässä sitoumusasiakirja, jonka eteen on hyvä tehdä 
konkreettisia toimia. Se on riittävän yleisellä tasolla ja siksi siihen on kaikkein 
helppo sitoutua 

- nostettiin esiin naisten palkkatasa-arvo sekä ehdotettiin sanamuutoksia 
maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisen tukemiseen, muutoksia 
kannatettiin laajasti 

- esitettiin toivomus että ministeriöissä ja valmistelutyössä analysoidaan myös niitä 
asioita, jotka haittaavat kestävän kehityksen toteutumista 

- pidettiin positiivisena että kokemusperäinen tieto sisältyy sitoumukseen 
- käytiin pitkä keskustelu kohdasta : Investoimme luontopääomaan ja ennallistamme 

ekosysteemejä ja niiden ihmisille ja yht kunnalle tarjoamia palveluita. Päätettiin 
että sanat ”investoimme luontopääomaan” otettiin pois 

- samoin keskusteltiin pitkään puurakentamisesta, muutettiin sitoumuksen kirjaus 
muotoon hiilineutraali rakentaminen 

 
Hyväksyttiin uusi päivitetty versio kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta.  
Päivitetty kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
 
 

 4. Kansallinen suunnitelma Agenda2030:n toteuttamiseksi 
 

Toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom esitteli suunnitelmia Agenda2030 
kansallisen toimeenpanosuunnitelman valmistelussa, sis liite 2.  
 
Keskusteltiin kansallisen suunnitelman teosta ja toteutuksesta. Esille nostettiin 
erityisesti seuraavat kysymyksiä:  
- nostettiin esiin huoli maakunnallisten toimijoiden mukaan saamisesta. Ehdotettiin 

että maakuntahallinto otetaan vahvasti suunnitteluun ja toimeenpanoon mukaan.   
- Kysyttiin että miten yksityisen sektorin mukaan tulo varmistetaan? Ehdotettiin 

työryhmän perustamista, joka käsittelisi yksityisen sektorin osallisuutta 
 

Lisäksi kysyttiin miten toimikunnan omassa toimintasuunnitelmassa mainittu 10 000 
sitoumusta aiotaan saavuttaa. Tähän vastattiin että toimikunnan jokaisen 
jäsenorganisaation vastuulla on työskennellä sitoumusten saamiseksi. Toimikunnassa 
on edustettuina muun muassa 49 järjestöä, 16 elinkeinon etujärjestöä, 6 
työmarkkinajärjestöä; jo näillä kaikilla tahoilla on tuhansia tai jopa miljoonia jäseniä 
sekä kontakteja ja potentiaalisia sitoumuksen tekijöitä kaikista yhteiskunnan eri 
sektoreista. Toimikunnan jäsentahot voivat aloittaa tekemällä oman sitoumuksen sekä 
tuomalla mukaan pääministerin haasteen mukaan vähintään 2 uutta sitoumusta.   
 
5. Kestävän kehityksen toimikunnan työsuunnitelma 2016 – 2019.  
Annettiin toimikunnalle tiedoksi työsuunnitelma.  
Pyydettiin antamaan kommentit toimikunnan työohjelmaan vappuun mennessä 

 
 

http://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf/d2d827e7-033a-4d2b-9239-aed6605a12c4


 
 

 6. Kokouksen päättäminen 
Varapuheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiitti 
kokousedustajia aktiivisuudesta ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 
hyväksynnästä sekä päätti kokouksen klo 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      LIITE 1 
 

Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki 

Pia Björkbacka SAK 

Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry 

Tiina Elovaara eduskunta 

Sari Granni Marttaliitto 

Satu Hassi Eduskunta 

Mika Honkanen TEM 

Outi Honkatukia valtiovarainministeriö 

Marja Innanen VNK, sihteeri 

Sanni Inovaara VNK 

Antti Joensuu Työ- ja elinkeinoministeriö 

Olli Joensuu Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 

Jukka Juusti puolustusministeriö 

Taina Kulmala VNK 

Lauri Kurvonen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 

Teija Lahti-Nuuttila Tekes 

Ritva Laine Suomen Kuntaliitto 

Rilli Lappalainen Kehys 

Helena Laukko YK liitto 

Paula Lehtomäki VNK 

Elina Levula Valo-Olympiakomitea 

Annika Lindblom YM 

Abdule Mahamed Suomen Somalialaisten liitto 

Pertti Majanen Etelä-Savon maakuntaliitto 

Jukka Makkonen Energiteollisuus ry 

Sirkku Manninen Suomen luonnonsuojeluliitto 

Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriö 

Pentti Mäkinen Etelä-Savon maakuntaliitto 

Aila Paloniemi Eduskunta 

Tytti Pantsar 
Vapaa sivistystyö ry/Suomen 
Kansanopistoyhdistys 

Julia Petäjä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL 

Kristiina Pietikäinen Liikenne- ja viestintäministeriö 

Hannele Pokka Ympäristöministeriö 

Juhani Rantamäki Kela 

Liisa Rohweder WWF 

Tiina Sanila-Aikio Saamelaiskäräjät 

Ilkka Sipiläinen Kirkkohallitus 

Marikki Stocchetti Kehityspoliittinen toimikunta 

Kimmo Tiilikainen YM/MMM/eduskunta, PJ 

Jenni Vainioranta Kuluttajaliitto 

Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus 

 


