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Kesän ja alkusyksyn kuulumisia
● Pääsihteeristö osallistui YK:n kestävän kehityksen seuranta kokoukseen (HLPF2022) 5.15.7.2022:
•

Yleisteemana “BBB (Building Back Better): koronavirustaudista ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n täyden
toimeenpanon edistäminen.”

•

HLPF:n temaattinen keskustelu käytiin seuraavista Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteesta SDG 4 (Hyvä
koulutus), SDG 5 (Sukupuolten tasa-arvo), SDG 14 (Vedenalainen elämä), SDG 15 (Maanpäällinen elämä) ja kuten aina
SDG 17 (Yhteistyö ja kumppanuus).

● Uusi Nuorten Agenda2030-ryhmä aloitti kesällä, kuulemme täällä heidän
kommenttipuheenvuoronsa
● Sitoumus2050-työkalu: palkittiin viisi Sitoumuksen tehnyttä

Kestävyysajattelu yhdistää valtionkonsernia

• Hyvinvointitalouden ohjausryhmä ja sen kansainvälisen tukiryhmän
• Hallituksen kestävyystiekartan seurantaraportti julkistetaan pian
• hallinnossa keskustellaan kestävyysajattelun vakinaistamisesta virkamiestyöhön
● Kansainvälisiä tuulia: syyskuussa Helsingissä ja virtuaalisesti avoin Euroopan
kestävyyspaneelien konferenssi EEAC kokosi laajasti kestävyysmurroksen osaajia
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Muutoksia pääsihteeristössä

● Pääsihteeri Eeva Furman (aloitti 15.8)
● Apulaispääsihteeri Taru Savolainen (aloitti 1.9)

● Erityisasiantuntija Mari Mäki tukee pääsihteeristöä vuodenvaihteeseen
● Tutkimussihteeri Iiris Koskela-Näsänen jatkaa
● Korkeakouluharjoittelija Emmi Katajisto avustaa syksyn 2022
● Pro Gradu tutkielmaa valmistellaan toimikunnan strategian toimeenpanosta johtamisen
näkökulmasta (Noora Hiltunen, Aalto-yliopisto) syksy 2022
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Strategia ja sen jalkauttaminen
● Strategia kiinnostaa paljon Suomessa ja kansainvälisesti
● Toimikunnan strategia heijastuu laajasti
• Seurantajärjestelmä uudistumassa
• Sitoumus2050 työkalun kriteeristö tukeutumaan strategiaan
● Pääsihteeristö esitellyt strategiaa valtioneuvostossa, eduskunnassa, tutkimusverkostoissa,
toimijaverkostoissa
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Toimikunnan jäsenet viemässä strategiaa
eteenpäin
”Me kestävän kehityksen toimikunnan jäsenet sitoudumme omassa toiminnassamme ja
verkostoissamme työskentelemään niiden muutosten aikaansaamiseksi, jotka on kuvattu
tiekartassa kussakin muutosalueessa.
Edistämme muutosalueissa tunnistettuja tavoitteita ja toteutamme muutosalueissa
tunnistettuja toimenpiteitä omien toimintavaltuuksiemme ja resurssiemme mukaisesti
noudattaen toimeenpanon periaatteita yhteistyössä muiden kanssa.
Yhteiskunnallinen muutos syntyy tekojemme summana. Kestävän kehityksen pääsihteeristöllä
on kokonaiskoordinaatiovastuu ja käsitys strategian toimeenpanon etenemisestä. ”
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Kolme kysymystä tahosi mietittäväksi:
1

2

Miten saamme oman
hallinnonalamme/
toimialamme/
järjestöverkostomme
/tutkimusalamme
toimimaan
muutosalueen tai
muutosalueiden
edistämiseksi?

Mitä voimme tehdä
muiden
hallinnonalojen/toimialo
jen/järjestöverkostojen/
tutkimusalojen kanssa
muutosalueen tai
muutosalueiden
edistämiseksi?

3
Mitä voimme tuoda
kaikkien
muutosalueella
toimivien yhteiseen
tekemiseen – miten
innostamme muut
mukaan talkoisiin?

Mitä teemme omassa organisaatiossamme?
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Vuosittainen Suomen yhteiskunnan
kestävyysarviointi?
● arvioidaan moniulotteisesti ja järjestelmäpohjaisesti Suomen kestävyys
● Laaditaan yhteenveto ja politiikkatoimien ehdotukset toimintaohjelman
muodossa
● Sisällytetään taloussyklin uunnittelun eri vaiheissa (budjetointi,
kehysriihi…)
● Asetetaan hallitusohjelman ohjaus- ja seurantatyövälineeksi
Olisiko toimikunta sopiva elin sparraamaan valtioneuvostoa tässä työssä??
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Pääsihteeristön tuki:
Toimikunnalle järjestettävät työpajat
● Tunnistetaan vuoden 2022 erityistilanteen vaikutuksista jalkautuksen tematiikkaan
● Sovitaan jalkauttamistavoista ja muutosalueiden painopisteistä

● Vahvistetaan yhdessä ja erikseen oppimista sekä toimikunnan sisäistä luottamusta
● Kolme työpajaa marraskuussa, kussakin kaksi muutosaluetta, voi osallistua 1-3 pajaan
● Mahdollistaa
• osallistumaan muuhunkin kuin tutuimpaan muutosalueeseen
• muutosalueiden välisten kytkentöjen tunnistamisen ja niiden käsittelyn
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Vuosi 2023 on toimikunnan 30. toimintavuosi

● Rohkaistaan toimikunnan jäseniä järjestämään strategiahenkistä ohjelmaa eri puolilla
Suomea
● Pääsihteeristössä suunnitteilla visuaalinen ilme, toimintasuunnitelmapohja ja tukipaketti
toimikunnan jäsenille
TEHDÄÄN TÄMÄ YHDESSÄ!
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Muut kuulumiset
● Kestävyyspaneeli uusiutuu ja siirtynee valtioneuvoston kanslian yhteyteen
vuodenvaihteesta
• Parhaillaan vastaanotetaan ehdotuksia uusiksi panelisteiksi (kestavyyspaneeli.fi)
• Riippumattomuuden jatkuminen varmistetaan
• Yhteistyö koordinaatiotahojen kanssa jatkuu ainakin ylimenokauden

● Kansainväliset toimet:
• Pääsihteeristö aktiivinen EU:ssa: EU raportoi HLPFssä 2023 Voluntary report komission
valmistelussa
• EU:ssa ja globaalisti virkamiesverkostot kestävän kehityksen toiminnon kehittämisessä
(ESDN, Global Forum)
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Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 28.9.
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin
2. Pääsihteeristön uutiset
• Pääsihteeri Eeva Furman ja apulaispääsihteeri Taru Savolainen esittäytyvät
• Järjestäytymiseen ja toimintaan liittyviä ajankohtaisia uutisia, pääsihteeri Eeva Furman
3. Strategian edistämisen seuraavat askeleet
• Toimikunnalle lähetetyn kyselyn tulosten esittely, apulaispääsihteeri Taru Savolainen
• Ahvenanmaan kestävän kehityksen työn esittely ja kommenttipuheenvuoro toimikunnan strategiaan, Micke Larsson,
pääsihteeri, Ålands utvecklings- och hållbarhetsråd
• Nuorten Agenda2030-ryhmän edustajan kommenttipuheenvuoro
• Kestävyyspaneelin kommenttipuheenvuoro, Katriina Siivonen, paneelin varapuheenjohtaja
• Keskustelua
• Johtopäätökset ja työn eteneminen, pääsihteeri Eeva Furman
4. Kokouksen päättäminen
• puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin
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