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Taru Savolainen 

apulaispääsihteeri 

Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 30.11.2022

Strategiatyöpajojen tuloksia



● 14.11. aiheena Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä ja Kestävä 
energiajärjestelmä

● 15.11. aiheena  Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus ja 
Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat

● 16.11. aiheena Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä 
Monimuotoisuusuutta ja hiilineutraalisuutta vahvistava metsien, vesien ja 
maankäyttö

● Yhteensä 35 osallistujaa, 25 toimikunnassa edustettuna olevalta taholta. 
Jokaisessa työpajassa kaksi tutkijaa alustamassa sekä nuorten Agenda2030 –
ryhmän edustajat fasilitoimassa pienryhmätyöskentelyä sihteeristön kanssa

Kolme työpajaa strategian toimeenpanon 
edistämiseksi 14.-16.11.
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● Mitkä vipuvaikutuskohdat ovat keskeisiä strategian etenemiselle 
työpajan painopistemuutosalueilla lyhyellä aikavälillä 1-3 vuotta? Entä 
pidemmällä aikavälillä, 5-8 vuotta? Miten vipuvaikutuskohtiin voidaan 
vaikuttaa?

● Miten toimemme yhdellä muutosalueella vaikuttavat tavoitteiden 
edistymiseen toisella muutosalueella? Millaisin toimin voimme edistää 
systeemistä muutosta kohti kestävyyttä? 

● Millainen yhteistyö toisten toimikuntalaisten tai muiden toimijoiden 
kanssa tuottaisi parhaita tuloksia työn edistymiselle? Mitä on 
suunnitteilla ensi vuonna?

Pienryhmätyöskentelyn kysymyksiä
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● Vipuvoimia

• Energiakriisi, tutkimustieto ja keskustelu, sääntelyn kehittäminen (keppi ja 
porkkana), uudet teknologiat ja paikalliset ratkaisut, reiluus, esimerkin voima, 
vastakkainasettelun purkaminen

● Muutosalueille yhteisiä kestävyyttä edistäviä toimia

• Kiertotalouden edistäminen, alueellinen yhteistyö sekä eri toimijoiden että 
alueiden välillä

● Yhteistyöaloitteita

• Viestintähanke energia-alan sääntelyn selkeyttämiseksi ja alan murroksen 
hahmottamiseksi, yhteinen vaikuttaminen muutosvastarinnan purkamiseksi, 
osallisuuden vahvistaminen

Tuloksia: Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä ja 

Kestävä energiajärjestelmä
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● Vipuvoimia

• Kestävyysteemojen vahvempi linkitys kaikkeen koulutukseen, talous- ja 
kauppapolitiikkaan sekä investointeihin; puhuminen; osallisuuden vahvistaminen

● Muutosalueille yhteisiä kestävyyttä edistäviä toimia

• Hyvinvointi sekä ekologisen ja inhimillisen pääoman mittarit osaksi talouden 
suunnittelua; ekososiaalisen sivistyksen vahvistaminen; osaamisen ja hyvän 
työelämän mittarien uudistaminen; toiveikkaan tulevaisuuskuvan vahvistaminen

● Yhteistyöaloitteita

• Viestintäkampanja keskellä ihmisten arkea; yhteinen vaikuttamistyö esim. 
eduskuntavaalien alla

Tuloksia: Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä 

kestävä kulutus ja Sivistys, osaaminen ja kestävät 

elämäntavat
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● Vipuvoimia

• Esimerkin voima; työpaikkojen ja arjen muutokset liikunta- ja luontomyönteisiksi; 
ennakoiva ja yhdenvertainen terveydenhuoltojärjestelmä; monitoimijayhteistyö

● Muutosalueille yhteisiä kestävyyttä edistäviä toimia

• Tietopohjainen paikallinen ja kansallinen keskustelu luonnonvarojen kestävästä 
käytöstä; esteettömät ja yhdenvertaiset luontokokemukset; lihasvoimin 
harrastuksiin liikkuminen; terveyttä ja työllisyyttä vahvistavat luonnonhoitotoimet

● Yhteistyöaloitteita

• Osallisuuden vahvistaminen luontoa, terveyttä, hyvinvointia ja taloutta koskevia 
vuoropuheluja järjestämällä; nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien 
tuki; terveyttä, hyvinvointia ja luonnonmonimuotoisuutta koskevan tiedon jako

Tuloksia:  Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen 

osallisuus sekä Monimuotoisuusuutta ja hiilineutraalisuutta 

vahvistava metsien, vesien ja maankäyttö


