Kestävää kehitystä
käytännössä
Kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019

Suomen Kestävän kehityksen toimikunta

Annetut sitoumukset lukuina
VUODEN LOPUSSA
SITOUMUKSIA
OLI YHTEENSÄ

Vuonna 2019 tehtiin 792 uutta sitoumusta, vuoden lopussa sitoumuksia oli yhteensä 2179.
Kasvu edellisvuoteen on huikea: 57,10%. Kasvu johtui kansalaisten antamista Kestävät
elämäntavat -sitoumuksista. Osa Kestävät elämäntavat -sitoumuksista on myös jätetty
yksityisiksi, eivätkä näy näissä luvuissa.

KASVU
EDELLISVUOTEEN

Taustaorganisaatioittain
Yksityishenkilö
Yritys

467

Kaupunki, kunta

127

Kansalaisjärjestö, yhdistys tai sää�ö

118

Koulu, oppilaitos (perusaste)

57,1 %

81

Koulu, oppilaitos (toinen aste)

67

Ministeriö

40

Muu hallinto

39

Muu

31

Elinkeinoelämän etujärjestö

21

Amma�korkeakoulut ja yliopistot

16

Puolue tai muu polii�nen järjestö

8

Työmarkkinajärjetö

4

Maakunta

2

Varhaiskasvatusyksikkö

VUONNA 2019
TEHTIIN 792
UUTTA SITOUMUSTA

1144

2179

2

Aloitusvuosittain

Tavoitteittain 2015–2019
Kestävät elämäntavat
Hiilineutraali yhteiskunta

792

1408
169

Yhdenvertaisuus

130

Työtä kestävästi

100

Luontoa kunnioittava päätöksenteko

99

Resurssiviisas talous

93

Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta

64

Kestävät yhdyskunnat

60

603

374
225

186

2015 2016
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
on ainutlaatuinen ja konkreettinen työkalu
Elämme keskellä suurta globaalia muutosta, joka aiheutuu maapallon väestön ja aineellisen kulutuksen kasvusta.
Jatkaminen vanhaan tapaan ei ole vaihtoehto. Tarvitsimme uuden lähestymistavan kestävään kehitykseen. Tästä
ajatuksesta syntyi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050”.

AGENDA2030

TULOKSIA

Globaali kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelma kattaa
kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet: sosiaalisen, taloudellisen ja
ympäristöllisen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen
väline näiden globaalien tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.

Sitoumuksia seurataan ja mitataan niiden omista ja antajansa
lähtökohdista käsin. Sitoumusten etenemisestä raportoidaan vähintään
kerran vuodessa Sitoumus2050.fi-palvelussa. Vuonna 2019 useat
tahot tekivät mittavia raportteja antamistaan sitoumuksista. Kestävän
kehityksen kokonaiskuvaa Suomessa seurataan yhteiskuntasitoumuksen
tavoitteisiin kytkeytyvien indikaattoreiden avulla. Kestävän kehityksen
toimenpidesitoumuksen voi tehdä jokainen – kansalainen, yritys tai
yhteisö. Elämme keskellä suurta globaalia muutosta, joka aiheutuu
maapallon väestön ja aineellisen kulutuksen kasvusta. Jatkaminen
vanhaan tapaan ei ole vaihtoehto. Tarvitsimme uuden lähestymistavan
kestävään kehitykseen. Tästä ajatuksesta syntyi kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050”.

TÄTÄ ON KESTÄVÄN KEHITYKSEN
YHTEISKUNTASITOUMUS

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on esimerkki Suomen tavasta
toteuttaa kestävää kehitystä käytännössä. Sitoumustyö tuo yritykset,
kansalaisyhteiskunnan toimijat ja julkisen sektorin yhteen ainutlaatuisella tavalla. Sitoumuksen takana on Suomen kestävän kehityksen
toimikunta. Idea on yksinkertainen – konkreettisia tekoja, mitattavia
tuloksia.

TAVOITTEET
1

 hdenvertaiset mahdollisuudet
Y
hyvinvointiin

2

Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta

3

Työtä kestävästi

4

 estävät yhdyskunnat
K
ja paikallisyhteisöt

5

Hiilineutraali yhteiskunta

6

Resurssiviisas talous

7

L uonnon kantokykyä kunnioittavat
elämäntavat

8

Luontoa kunnioittava päätöksenteko

TEKEMISTÄ

Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää
kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Tämä toteutuu tekemällä
toimenpidesitoumus Sitoumus2050.fi-palvelussa. Sitoumuksen on luotava uutta ja oltava mitattava sekä noudatettava kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksen periaatteita. Sitoumuksen voi kohdistaa yhteen
tai useaan tavoitteeseen.
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Esimerkkejä vuonna 2019 tehdyistä sitoumuksista

TYÖTÄ
KESTÄVÄSTI

HIILINEUTRAALI
YHTEISKUNTA

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE (CMI) – SUOMALAISTEN
OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TYÖN MURROKSESSA

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT
KUNTAYHTYMÄ HSY – OLEMME YMPÄRISTÖVASTUUN
JA RESURSSITEHOKKUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

CMI:n työ on hiili-intensiivistä työn luonteesta johtuvan lentämisen takia,
joten järjestö ryhtyy toimiin työmatkalentämisen hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi ja kompensoimiseksi. Lisäksi CMI sitoutuu tarjoilemaan
tapahtumissaan ilmastoystävällistä ruokaa ja huomioimaan tuotteiden
hiilijalanjäljen kaikissa hankinnoissaan. CMI:n kestävän kehityksen
sitoumus on otettu osaksi henkilöstön perehdytysohjelmaa ja
vuosittaisia koulutuksia.
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/281686

HSY:n tavoite on nostaa alueen yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste
60 prosenttiin kannustamalla asukkaita ja kuluttajia tehokkaampaan
jätteiden lajitteluun määräyksillä ja neuvonnalla. Lisäksi HSY tehostaa
jätevedenpuhdistustaan siten että mereen kohdistuvat fosfori- ja typpikuormitus
laskevat useilla tonneilla. Molemmat tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen
2025 mennessä. Vuonna 2030 HSY haluaa olla täysin hiilineutraali.
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/314777

KESTÄVÄT
ELÄMÄNTAVAT

RESURSSIVIISAS
TALOUS

KUUSAMON LUKIO –
KUUSAMON LUKION VASTUULLISEMMAT VALINNAT

LIDL SUOMI – LIDL SUOMEN MATERIAALITEHOKKUUDEN SITOUMUS

Lidl Suomen sitoumus on osa elintarvikealan materiaalitehokkuuden
kattositoumusta. Lidl sitoutuu vähentämään tarpeettoman muovin määrää
omien merkkiensä tuotteissa ja pakkauksissa viidenneksellä. Samalla Lidl
parantaa pakkaustensa kierrätettävyyttä ja sitoutuu pienentämään omaa
hiilijalanjälkeään 30 prosentilla uusiutuvan energian avulla.
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/318932

Kuusamon lukion tavoite on, että valtaosa sen tekemistä hankinnoista on tuotettu
vastuullisesti. Esimerkiksi kokoustarjoilut hankitaan lähituottajilta ja lukion käyttämät
pesuaineet ja kahvi ovat ympäristömerkittyjä. Lisäksi Kuusamon lukio kannustaa
henkilökuntaansa ja oppilaitaan vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/398816
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KESTÄVÄT
YHDYSKUNNAT JA
PAIKALLISYHTEISÖT

LUONTOA
KUNNIOITTAVA
PÄÄTÖKSENTEKO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO – SAIMAAN SEUDUSTA
VASTUULLISEN MATKAILUN MALLIALUE MAAILMALLE

Etelä-Savon maakuntaliiton sitoumus luo alueelle yleiset vastuullisen
matkailun pelisäännöt, joihin sitoutumalla pääsee osaksi maakunnan
matkailun yhteismarkkinointia. Maakuntaliitto alkaa säännöllisesti
seuraamaan alueen matkailun hiilijalanjälkeä. Lisäksi maakuntaliitto
sitoutuu laatimaan ohjeistuksen vastuullisesta työmatkailusta.

ÄHTÄRIN ELÄINPUISTO – KESTÄVÄMPI ELÄINPUISTO

Ähtärin eläinpuisto sitoutuu vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.
Yritys haluaa suojella eläinlajeja kokonaisvaltaisesti ja ottaa tavoitteekseen
tuottamansa biojätteen ja poltettavan jätteen määrän vähentämisen vuoden 2022
loppuun mennessä. Lisäksi Ähtärin eläinpuisto kannustaa kaikkia työntekijöitään,
asiakkaitaan ja toimittajiaan sitoutumaan ja edistämään yhteistä tavoitetta.

https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//details/269849

https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/320050

YHDENVERTAISET
MAHDOLLISUUDET
HYVINVOINTIIN

VAIKUTTAVIEN
KANSALAISTEN
YHTEISKUNTA

OSUUSTOIMINTAKESKUS PELLERVO RY –
OSUUSTOIMINTAYRITYKSET SITOUTUVAT KASVATTAMAAN
MONIMUOTOISTA JA TASA-ARVOISTA OSUUSTOIMINTAA

AAMULEHTI – KUNNIOITAMME NUORTA LUKIJAA

Osuustoimintakeskus Pellervo haastaa jäsenyrityksensä vahvistamaan
yhdenvertaisuutta kaikilla päätöksentekoportailla erityisesti hallituksissa sekä
yritysten ylimmässä johdossa. Jäsenyritykset kuten osuuspankit ja keskinäiset
vakuutusyhtiöt osallistuvat kattositoumukseen valitsemalla toimenpiteen,
jolla lisäävät naisten, osatyökykyisten, nuorten ja maahanmuuttajien
osallistumismahdollisuuksia.

Aamulehti sitoutuu tarjoamaan nuorille lukijoilleen entistä parempaa sisältöä ja
huomioimaan heitä aiempaa enemmän. Lehden päämäärä on tavoittaa entistä
suurempi joukko pirkanmaalaisia koululaisia ja tarjota heille mahdollisimman
monipuolista uutissisältöä. Sitoumukseen kuuluvat myös kouluvierailut ja nuorten
tuottamien sisältöjen julkaiseminen.
Aamulehden sitoumus on osa Sanomalehtien liiton kattositoumusta, jonka
tavoite on vahvistaa lasten ja nuorten lukutaitoa.
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/395327

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Vuonna 2019 solmittiin kaksi uutta
Green deal -sopimusta
GREEN DEAL -SOPIMUS
VALTAKUNNALLISEN
ÖLJYJÄTEHUOLLON KEHITTÄMISESTÄ
Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja
-palvelut YTP ry solmivat maaliskuussa 2019
Green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko
Suomessa ja lisätä sen kierrätystä. Sopimus on
voimassa vuoden 2024 loppuun asti.
Öljyjäte on vaarallista jätettä, joka voi
ympäristöön päästessään aiheuttaa maaperän
tai pinta- tai pohjaveden pilaantumista. Öljyjätteen laittomasta polttamisesta pääsee ilmaan
haitallisia aineita ja yhdisteitä sekä pienhiukkasia. Yksittäiset yritykset ja yhdistykset voivat
liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen
sitoumus2050.fi-sivustolla.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019

TYÖKONEALAN
GREEN DEAL
-SOPIMUS
Lokakuussa 2019 ympäristöministeriö solmi
yhdessä Teknisen Kaupan Liitto ry:n kanssa
työkonealan Green deal -sopimuksen, eli vapaaehtoisen sopimuksen päästöjen vähentämisestä alalla. Sopimus kannustaa alaa etsimään
keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia
hiilidioksidipäästöjä. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.
Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä
lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla työkoneiden aiheuttamien
hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä.
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MIKÄ ON GREEN DEAL?
Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion
ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin
välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän
kehityksen tavoitteita. Green deal -sopimusten
avulla etsitään ratkaisuja muun muassa ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden
edistämiseksi Suomessa. Sopimusten avulla
voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa
tai täydentää lainsäädäntöä. Sopimuksissa
voidaan esimerkiksi asettaa lainsäädäntöä
ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen
tavoitteiden saavuttaminen ilman lisäsääntelyä.
Yksittäiset yritykset ja yhdistykset voivat
liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen
sitoumus2050.fi-sivustolla.

Uusia kokonaisten toimialojen sitoumuksia

KUNNIOITAMME NUORTA LUKIJAA –
MEDIA- JA MARKKINOINTIALAN KATTOSITOUMUS
Sanomalehtien liitto, Aikakausmedia ja IAB Finland haastavat kaikki
media- ja markkinointialan yritykset kehittämään ja tukemaan nuorten lukutaitoa j a osaamista digitalisoituvassa ja monimutkaistuvassa
maailmassa. Uudessa koko alan kattavassa toimenpidesitoumuksessa sitoudutaan huomioimaan nuoret tärkeinä sisällön kuluttajina ja
tuottajina, sekä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä.
ELINTARVIKEALAN MATERIAALITEHOKKUUDEN SITOUMUS
Elintarvikeala solmi Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuuden
sitoumuksen alkuvuodesta 2019. Sitoumuksella vähennetään ruoan
valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sitoumuksessa ovat mukana elintarviketeollisuus, kauppa- ja pakkausala.
Materiaalitehokkuuden sitoumuksia on tarkoitus laajentaa myös
muille toimialoille.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Arviointi – Suomen kestävän kehityksen tila
INDIKAATTORIKORIT
– Luonnon ja ympäristön tila

uomea0,
Kohti Sam
me 205
jonka halu

a
hityksen til
Kestävän ke
attoreiden
ka
di
in
19
vuonna 20
valossa
ja vertailujen

– Asuminen ja yhdyskunnat

KE ST ÄV ÄN
KE H IT YK SE N

– Yhteiskunnallinen eriarvoisuus

TILA

– Resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta
– Julkiset hankinnat ja kuluttaminen
– Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus
– Työelämä, laatu ja muutos

1

– Koulutus ja osaamisen kehittäminen
– Terveyden edellytykset
– Globaali vastuu ja johdonmukaisuus

Kestävän kehityksen tila 2019 -raportti julkaistiin kesäkuussa 2019.

Kestävän kehityksen tilaa seurataan Suomessa
kymmenen kestävän kehityksen seurantakorin
avulla. Neljän vuoden välein tehtävässä kattavassa arviossa selvitettiin ensi kertaa, miten
kestävän kehityksen Agenda2030-toimenpano
Suomessa etenee.

Seurannan mukaan Suomen keskeiset
haasteet liittyvät luonnon monimuotoisuuteen
ja luonnonvarojen liikakäyttöön ja vahvuudet
yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kuten korruptoimattomuuteen.

https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Kestävän+kehityksen+tila+2019

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Ensimmäisen kestävän kehityksen
kansalaisraadin tuloksia

Kansalaisraati arvioi Suomen
kestävän kehityksen tilaa
vuoden 2018 tiedoilla. Raati
käsitteli kestävän kehityksen
eri osa-alueita asettamalla
ne neljään kategoriaan.
Kansalaisraatiin osallistui noin
500 suomalaista, jotka kaikki
ilmoittautuivat vapaaehtoisesti
mukaan raadin työskentelyyn.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Polku2030-arviointi kehoittaa viemään
Agenda2030-tavoitteet politiikan keskiöön
– P
 OLKU2030-hanke arvioi Suomen
kestävän kehityksen politiikkaa
kokonaisuutena ensimmäistä kertaa
tällä vuosikymmenellä.
– D
 emos Helsingin, Suomen
ympäristökeskuksen ja Helsingin
yliopiston kestävyystieteen instituutin
tekemän selvityksen mukaan Suomella
on hyviä kansallisia tavoitteita ja
toimenpide-ohjelmia ja kestävästä
kehityksestä on tullut yhteiskunnassa
laajasti hyväksytty tavoite.
Politiikan muutosvoimaisuudessa ja
johdonmukaisuudessa on kuitenkin
paljon parannettavaa.
– K
 estävän kehityksen näkökulmasta
Suomen vahvuuksia ovat koulutus
ja osaaminen, yhteiskunnallinen
vakaus ja vahvat instituutiot. Suomen
suurimmat haasteet taas liittyvät
ilmastonmuutoksen hillintään,
ympäristön tilaan ja kulutukseen sekä
yhteiskunnan eriarvoistumiseen.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019

VAHVUUDET

HAASTEET

Ins�tuu�ot

Kestävän kehityksen toimintamalli monipuolinen ja Kestävä kehitys ei ole rii�äväs� integroitu koko
osallistava. Kestävyyden tavoi�elu näkyy melko
hallinnon toimintaan ja johtamisjärjestelmiin.
hyvin esimerkiksi ministeriöiden strategioissa.
Kestävän kehityksen työ val�onhallinnossa on
työmäärään nähden heikos� resursoitu.
Siiloutuminen on edelleen keskeinen ongelma.

Intressit

Laajas� jaetut tavoi�eet ja prosessit kuten
Agenda2030-selonteko sekä kestävyyden
näkökulmasta tehdyt tarkastelut (esim.
budje�tarkastelu) au�avat intressiris�riitojen
sovi�amisessa.

Intressiris�riidat (esim. lyhyt ja pitkä aikaväli,
kestävän kehityksen eri ulo�uvuudet) vähentävät
poli�ikkajohdonmukaisuu�a ja poli�ikan
muutosvoimaisuu�a. Ulkopoli�ikassa kapeas�
määritellyt
kaupalliset intressit menevät usein ohi ihmisoikeusperustaisesta kestävän kehityksen poli�ikasta.

Ideat

Kestävä kehitys on laajas� jae�u ja
valtavirtaistunut tavoite.

Käytännössä monista kestävään kehitykseen
lii�yvistä ratkaisuista ollaan eri mieltä.

Informaa�o

Kestävän kehityksen �lasta ja erilaisista
ratkaisuista on paljon �etoa saatavilla.

Indikaa�oreiden ja tutkimus�edon systemaa�nen
hyödyntäminen päätöksenteossa ja
yhteiskunnallisessa oppimisessa on puu�eellista.
Kestävän kehityksen poikkihallinnollisten teemojen
käsi�ely on kehi�ymätöntä ja �eto Suomen
ulkopolii�sista tavoi�eista on hajanaista.

Taulukko 1. Suomen kestävän kehityksen politiikan vahvuudet ja haasteet (mukaillen Brockhaus & Angelsenin (2012) viitekehystä).
Polku2030-hankkeen tulosten yhteenveto. Kuvalähde: Berg, ym. 2019, 2.
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Kestävät elämäntavat -palvelu
innosti konkreettisiin tekoihin
 ansalaisille suunnatussa Kestävät elämäntavat
K
-palvelussa jokainen voi laskea hiilijalanjälkensä ja tehdä oman sitoumuksensa sen pienentämiseksi. Hiilijalanjälkilaskuri perustuu Sitran
Elämäntapatestiin. Yhteensä elämäntapojen
hiilijalanjälkeä on Sitoumus 2050 -palvelussa
testattu noin 65 400 kertaa.
Valtioneuvoston kanslia lanseerasi yhdessä
Sitran kanssa vuoden 2018 joulukuussa palvelun, jossa suomalaiset pystyvät sitoutumaan
hiilijalanjälkensä pienentämiseen henkilökohtaisilla suunnitelmillaan. Jopa 1380 suomalaista
on tehnyt oman sitoumuksensa. Keskimäärin sitoumuksen tehneet ovat valmiita pienentämään
hiilijalanjälkeään reilut 22 prosenttia.
Sitoumuksista käy ilmi, että pieniin tekoihin
on helpompi sitoutua kuin suuriin. Moni lupaa
korjata vanhaa ja suosia lähiruokaa, mutta
harvempi on valmis viettämään vuoden lomat
kotimaassa. Pienilläkin teoilla on kuitenkin merkitystä, esimerkiksi vegaaniuden sijaan riittää,
jos viettää kasvisruokapäivää kerran viikossa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus

Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus
-tilaisuuden punaisena lankana oli lasten
ja nuorten asema kestävässä kehityksessä.
Kallion lukion opiskelija Onerva Järvenpää
esitti tilaisuudessa upean runoteoksen
"Lapsista”.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsenet
Nico Käräjäoja ja Jonna Könkkölä.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019

Tunnustukset 2019
1

1

1

Kuvat: Valtioneuvoston kanslia

Musiikkitalolla 29. toukokuuta järjestettyyn Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tilaisuuteen
osallistui joukko järjestöjen, elinkeinoelämän,
kuntien, hallinnon ja tiedemaailman edustajia.
Tilaisuuden ohjelma keskittyi nuoriin, heidän
osallisuuteensa ja tulevaisuuden näkymiin.
Tilaisuudessa käytiin läpi tänä vuonna YK:ssa
erityistarkastelussa olevia kestävän kehityksen
tavoitteita koulutusta (SDG4), työtä (SD8), eriarvoistumista (SDG10), ilmastoa (SDG13) ja
rauhaa (SDG16). Lisäksi osallistujat saivat esittää kysymyksiä juuri valitulle tulevaisuusvaliokunnalle.

Vuoden osallistavin:
Martat (Asma Kuormanen)
Vuoden innostavin:
Hämeen ELY-keskus (Merjo Laine)
Vuoden vaikuttavin:
S-Ryhmä (Lea Rahikainen)

Tapahtuman sisällöstä ja järjestelyistä vastasivat Fingo, Lasten ja nuorten säätiö sekä Sitra
yhteistyössä lukuisien järjestöjen ja valtioneuvoston kanslian kanssa.

Tilaisuus järjestettiin lukuisten järjestöjen voimin. Yhtenä aiheena
toimi YK:n päätöslauselma Nuoret rauha ja turvallisuus (2250),
josta keskustelemassa olivat Pakolaisnuorten tuki -yhdistyksen
aktiivit.
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Tilaisuus järjestettiin Musiikkitalon upeassa Majasalissa.

Juontajat löytyivät Nuorten Agenda2030 ryhmästä. Sara Nyman ja Roosa Laakso luotsaavat
paridialogia Kaupanliiton Mari Kiviniemen ja STTK-Opiskelijoiden Saana Simosen välillä.

Suomen EU-puheenjohtajakausi
Suomi toimi syksyllä 2019 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana kolmatta kertaa. Kestävän kehityksen teemat olivat
Suomen puheenjohtajuuskaudessa vahvasti läsnä niin kestävien
kokousjärjestelyiden, kuin sisältöteemojenkin alalla. Suomen
puheenjohtamassa Agenda2030 työryhmässä neuvoteltiin
uudet päätöslauselmat koskemaan erityisesti EU:n Agenda2030
toimeenpanon seurantaa.
Osana puheenjohtajuuskautta Suomi järjesti myös Euroopan
kestävän kehityksen verkoston (ESDN) vuosikokouksen Finlandiatalolla. Kestävän kehityksen toimikunta oli myös mukana järjestämässä Fingon kanssa BKT:lle vaihtoehtoisten hyvinvoinnin mittareiden seminaari Beyond Growth -seminaaria.

Kuvat ESDN-vuosikokouksesta 2019.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Nuorten Agenda 2030 -ryhmä
Nuorten Agenda 2030 toimii pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan
alaisuudessa. Ryhmä on tarkoitettu kestävästä kehityksestä kiinnostuneille nuorille.

NUORTEN ILMASTOKOKOUS
– MEIDÄN ILMASTO
Nuorten Agenda 2030 järjesti yhteistyössä Sitran kanssa ilmastokokouksen 2.3.2019 Finlandia-talolla, joka keräsi paikalle yli 500 nuorta
vaatimaan radikaalia ilmastopolitiikkaa.

Tapahtumassa julkaistiin useiden nuorisojärjestöjen yhdessä suunnittelema ilmastojulkilausuma ja päästiin kuulemaan useita paneelikeskusteluja.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsenet Meidän Ilmasto2030 -tapahtumassa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Toimikunta
Puheenjohtaja: pääministeri Antti Rinne / Sanna Marin
Varapuheenjohtajat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni
UUSI ASIANTUNTIJAPANEELI NIMITETTIIN VUONNA 2019

Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus, paneelin puheenjohtaja
Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme, Aalto-yliopisto
Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto
Ympäristötekniikan professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, paneelin varapuheenjohtaja
Antti Rinne

Sanna Marin

Soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto
Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, Tampereen yliopisto
Sosiaalipedagokiikan professori, Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto
Tulevaisuuden tutkimuksen dosentti, Katariina Siivonen, Turun yliopisto, paneelin varapuheenjohtaja
Geoinformatiikan tenure track professori Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Metsäekologian professori, Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus

Krista Mikkonen

Katri Kulmuni

Kestävän kehitys pääsihteeristö: Annika Lindblom, Sami Pirkkala ja
Marja Innanen.
Kestävyyspaneelin asiantuntijat. Alarivissä vasemmalla
puheenjohtaja Eeva Furman, ja hänen vieressään
varapuheenjohtajat Lassi Linnanen ja Katriina Siivonen.
Ylärivissä Tuuli Toivonen, Minna Halme , Juho Saari
ja Arto O. Salonen. Kuvasta puuttuvat Jouni Jaakkola,
Mikko Mönkkönen ja Anne Tolvanen.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosi 2019
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Tule mukaan, tee sitoumus
Näin teet sitoumuksen kolmella selkeällä askeleella Sitoumus2050.fi-palvelussa.

1
2
3

VALITSE TAVOITTEET JA TEE SITOUMUS
Valitse itsellesi olennainen yksi tai useampi
kahdeksasta kestävän kehityksen tavoitteesta.
Sitoutudu konkreettisiin toimenpiteisiin valittujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Aseta tavoitteet ja
mittarit.

TEE SITOUMUS: Sitoumus2050.fi
TIETOA SITOUMUKSESTA: Kestavakehitys.fi ja Sitoumus2050.fi
OTA YHTEYTTÄ
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
Annika Lindblom
Pääsihteeri
annika.lindblom@ym.fi

TOTEUTA
Julkaise sitoumus Sitoumus2050.fi-palvelussa.
Viesti sitoumuksesta sidosryhmien kanssa ja
kutsu muita liittymään mukaan. Lunasta sitoumus
käytännön teoilla.

Marja Innanen
Apulaispääsihteeri
marja.innanen@vnk.fi

MITTAA
Mittaa edistymistä. Suomen kestävän kehityksen
toimikunta auttaa seurannassa.

Ministerien kuvat, Valtioneuvoston kuvapankki: https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/f/Wzpf

Sami Pirkkala
Johtava asiantuntija
sami.pirkkala@vnk.fi

Nuorten Agenda -ryhmän kuva: http://nuortenagenda2030.fi/2019/12/entiset-jasenet/

Nuorten ilmastojulkilausuman kansikuva: http://nuortenagenda2030.fi/wp-content/uploads/2019/03/Julkilausuma_NA2030.pdf

Seuraa Sitoumusta
somessa ja bongaa
oma sitoumuksesi
feedistämme
@sitoumus2050
#Sitoumus2050

Loput kuvat: kestavakehitys.fi

ESDN-kuvat, Finnish Government – Flickr-tili: https://www.flickr.com/photos/finnishgovernment/albums/72157711561353346

Polku2030-hankkeen yhteenvetokuva, Berg, ym. 2019. POLKU2030 – Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 23/2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161458/23_2019_POLKU2030_19_3_.pdf
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