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Esitys 
 
 
SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMIKUNTA  
TOIMIKAUSI 2008-2012 
 
 
TYÖOHJELMA 
 
 
1. Taustaa 
 

Valtioneuvosto päätti yksimielisesti 28.2.2008 pidetyssä istunnossaan asettaa Suomen kestä-
vän kehityksen toimikunnan. Toimikunnan toimikausi ulottuu vuoden 2012 loppuun asti. 
Toimikunta asetettiin ympäristöministeriön esityksestä. Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa 
31.5.2007 puheenjohtajaksi valittu työministeri Tarja Cronberg työ- ja elinkeinoministeriös-
tä. Varapuheenjohtajana toimii edellisen toimikunnan tavoin ympäristöministeri Paula Leh-
tomäki. Jäseniä toimikunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 43 ja he edus-
tajat laajasti hallitusta, kansanedustuslaitosta, hallintoa, elinkeinoelämää, kuntia ja maakuntia, 
ammattiliittoja, koulutuksen ja kasvatuksen alaa, kansalaisjärjestöjä, tiedettä ja tutkimusta se-
kä kirkkokuntia. Toimikunnan työ rakentuu avoimen asiantuntijuuden periaatteelle eli kaikki-
en toimikunnan jäsenten osaaminen jaetaan ja hyödynnetään kestävän kehityksen politiikan 
muotoilussa ja käytäntöön jalkauttamisessa. 
 
Kansallinen kestävän kehityksen strategia "Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaa-
listi kestävä Suomi" hyväksyttiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa 7.6.2006. Ta-
voitteena on käynnistää prosessi, jossa eri tahot yhteistyössä ja omilla tahoillaan vievät eteen-
päin strategian ehdotuksia. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen kansallisesta kestävän 
kehityksen strategiasta joulukuussa 2006. Periaatepäätöksen päätavoitteena oli ilmaista halli-
tuksen sitoutuminen strategiaan ja sen pitkäjänteiseen edistämiseen keskushallinnossa paitsi 
ministeriöissä ja niiden kesken, myös yhteistyössä eri toimijatahojen ja paikallishallinnon 
kanssa. Useita strategian linjauksia on konkretisoitu myös Matti Vanhasen II hallituksen oh-
jelmassa (huhtikuu 2007). 
 
Suomen kestävän kehityksen toimikunta asetettiin ensimmäisen kerran vuonna 1993. Se on 
asetettu aiemmin neljä kertaa ja edellinen toimikausi päättyi 31.12.2007. Laajapohjainen, 
avoimeen vuoropuheluun perustuva toimikunta on nostanut kansalliseen keskusteluun useita 
tärkeitä kestävän kehityksen teemoja, vaikuttanut hallitusohjelmien sisältöön, tukenut eri ta-
hojen työtä sekä toiminut arvokkaana koherenssin rakentajana kestävän kehityksen kysymyk-
sissä.   
 

2. Mandaatin mukaiset toimikunnan tavoitteet ja tehtävät 
 
Valtioneuvostossa 28.2.2008 hyväksytyn mandaatin mukaisesti toimikunnan työn tavoitteena 
on sisällyttää kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan ja hallinto-
käytäntöihin, tukea ja edistää yhteiskunnan eri toimijatahojen kestävän kehityksen työtä, vuo-
ropuhelua ja verkottumista sekä toimia aloitteellisesti kansainvälisessä kestävän kehityksen 
yhteistyössä. Toimikunnan tavoitteena on myös toimia keskustelun herättäjänä asioissa, joilla 
on kansallisen tai globaalin kestävän kehityksen kannalta suuri merkitys ja joihin kaivataan 
kansallista näkemystä.     
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Strategian tavoitteiden edistäminen, arviointi ja seuranta sekä toimeenpanon tuloksista tiedot-
taminen tulevat olemaan keskeisiä toimikunnan uuden mandaattikauden 2008-2012 tehtäviä. 
Toimikunta huolehtii, että eri toimijatahot yhteistyössä ja omilla tahoillaan vievät eteenpäin 
strategian ehdotuksia. Toimikunnan tehtävänä on tällä kaudella vahvistaa vuoropuhelua eri-
tyisesti eduskunnan valiokuntien kanssa kansallisen kestävän kehityksen politiikan suunnasta. 
 
Kestävän kehityksen politiikan kehityssuuntia luodataan ja  tuloksellisuutta seurataan edel-
leen kansallisen indikaattorityön kautta. Kansallista indikaattorityötä tukee EU:ssa ja YK:ssa 
tehty indikaattoreiden kehitystyö. Lisäksi kansallisen kestävän kehityksen strategian jatko-
työnä kehitetään systemaattinen malli, jonka avulla voidaan arvioida strategian vaikutuksia 
valtakunnan, alueellisella ja paikallisella tasolla. Toimikunta osallistuu arviointimallia koske-
vaan keskusteluun ja edistää kestävän kehityksen integroidun vaikutusarvioinnin käyttöönot-
toa strategian pohjalta laadittavissa ohjelmissa.  

 
Toimikunnan tärkeänä tehtävänä on edelleen sitouttaa mahdollisimman moni yhteiskunnan 
toimijataho edistämään kestävän kehityksen politiikkatavoitteita omassa toiminnassaan. Hal-
lituksen suuntaan toimikunta toimii laajapohjaisena ja asiantuntevana korkean tason kestävän 
kehityksen kumppanuusverkostona. Sen roolia kestävän kehityksen koordinaatioelimenä suh-
teessa muuhun valtioneuvoston yhteydessä tehtävään työhön ja strategiaprosesseihin vahvis-
tetaan.  
 
Toimikunta tukee mandaatin mukaisesti kansallisen kestävän kehityksen politiikan tiiviimpää 
kytkentää Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin sekä alueellisiin kestävän kehityk-
sen prosesseihin ja seuraa niitä sekä osallistuu yhteistyöhön eurooppalaisten kestävän kehi-
tyksen verkostojen (European Sustainable Development Network, ESDN ja European Envi-
ronment and Sustainable Development Advisory Councils / Sustainable Development Work-
ing Group, EEAC/SDWG) kanssa. 
 

3. Toiminnan organisointi 
 

Toimikunnan työohjelman tavoitteena on tukea ja konkretisoida strategian keskeisten linjaus-
ten toimeenpanoa. Työohjelma toimii näin ollen strategian toimeenpanon toimintasuunnitel-
man raamina ja toimikunta toimeenpanon fasilitaattorina ja prosessinhoitajana. Myös toimi-
kunnan mahdollisesti asettamien jaostojen ja ad hoc –työryhmien työ kiinnitetään osaksi työ-
ohjelman toteuttamista. 
 
Toimikunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Lisäksi toimikunta järjestää 
yleisiä seminaareja ja yhteistapaamisia eri toimijatahojen kanssa.  
 
Ministeriöihin nimetään kestävän kehityksen yhteyshenkilöt/koordinaattorit, jotka huolehtivat 
kestävää kehitystä koskevien asioiden koordinaatiosta oman hallinnonalansa sisällä. Yhteys-
henkilöt osallistuvat Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksia valmistelevan 
verkkosihteeristön työhön, mikä sitouttaa eri sektorit valmistelutyöhön ja takaa tiedonsaannin 
ja –vaihdon eri hallinnonalojen kesken. 
 
Toimikunnan pääsihteerinä toimii ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ja apulaispääsihteerinä 
ylitarkastaja Annika Lindblom ympäristöministeriöstä. Toimikunnan sihteerin tehtävät teh-
dään virkatyönä. 
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4. Toimikunnan kokoukset 
 

Työohjelman rakenne ja sisältö pyrkivät mahdollisimman konkreettisesti ja vaikuttavasti 
edistämään yhteisesti hyväksyttyjen strategisten kestävän kehityksen linjausten toteutumista 
kansallisessa politiikassa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.  
 
Toimikunnan tehtävänä on huolehtia, että kansallisessa kestävän kehityksen strategiassa 
(2006) hyväksyttyjen linjausten toimenpano etenee, konkreettisia muutoksia suomalaisessa 
yhteiskunnassa sitä myötä tapahtuu ja kestävä kehitys vallitsevana ajattelu- ja toimintatapana 
vahvistuu. 
 
Strategian keskeiset sisällölliset teema-alueet ovat:  

1. Tasapaino luonnonvarojen käytön ja suojelun välillä 
2. Kestävät yhdyskunnat kestävässä aluerakenteessa 
3. Hyvinvointia koko elämänkaareen 
4. Talous kestävän kehityksen turvaajana 
5. Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana 
6. Kestävien valintojen tukeminen kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovoin-

nin kautta sekä taloudellisten ohjauskeinojen avulla. 
 
Nämä pääteemat sisältävät useita konkreettisia tavoitteita, joiden toteuttaminen kestävän ke-
hityksen mukaisesti edellyttää ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkö-
kohtien tasapainoista huomioon ottamista. 
 
Toimikunnan kokousteemoja pohdittaessa voidaan asettaa erilaisia valintakriteerejä, jotka ei-
vät ole toisiaan poissulkevia. Kriteerejä ovat mm. 

-  Indikaattorit osoittavat huolestuttavaa kehitystä ja tilanteen paraneminen edellyttää 
erityistä kiireellisyyttä ja/tai eri toimijoiden yhteistyötä ja/tai uusia vaikuttavampia 
toimia; 

-  Tavoitteisiin sisältyy kansainvälisiä velvoitteita ja aikatauluja; 
-  Tavoitteet ovat erityisen konfliktiherkkiä, kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien 

huomioon ottaminen samanaikaisesti on erityisen hankalaa ja aiheuttaa intressiristirii-
toja; 

-  Hallitusohjelmassa on strategian tavoitteisiin viittaavia tai niihin suoraan kytkeytyviä 
velvoitteita;  

-  Hallitus on uudelleen määritellyt tavoitteita omissa sektori- tai politiikkaohjelmissaan; 
-  Kokemusten vaihto ja oppiminen kärki- tai pilottihankkeista; 
-  Uusien toimeenpanoa tukevien mekanismien tai mallien esitteleminen esim. kansain-

välisten esimerkkien valossa. 
 
Toimikunnan kokoukset kestävät lähtökohtaisesti kaksi tuntia. Avoimelle, kaikkien asiantun-
tijuutta arvostavalle keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle jätetään riittävästi aikaa. Puheenjoh-
taja toimii aktiivisesti keskustelun fasilitaattorina. Fasilitaattoriksi voidaan kutsua tarpeen 
mukaan ja teemasta riippuen myös ulkopuolinen henkilö. 
 
Lähestymistapoja kokousten valmisteluun ja läpiviemiseen: 

-  Valitaan teema ja sille näkökulma, joka tukee ja konkretisoi kansallisen strategian ta-
voitteiden toimeenpanoa; 

- Määritellään keskustelua ohjaavia ja johtopäätösten tekoa tukevia keskeisiä kysymyk-
siä, joihin esityksissä ja keskustelupuheenvuoroissa tulisi keskittyä; 



 4

-  Identifioidaan teemaan liittyvät kansainväliset ja muut kansalliset prosessit ja niiden 
aikataulut; 

-  Identifioidaan teeman yhteys hallitusohjelmaan; 
-  Identifioidaan aihetta käsittelevät muut foorumit;  
-  Valitaan toimijat, jotka esittelevät suunnitelmansa / tuloksensa ao. teeman tavoitteiden 

toteuttamiseksi tai edistämiseksi; 
-  Valitaan mahdolliset opponentit / kommentaattorit 

 
Päivitettävä suunnitelma toimikunnan kokous- seminaari- ja työpajateemoiksi ja käsittelyai-
katauluksi esitetään liitteessä 1. 
 

5. Muut toimikunnan työtä tukevat tilaisuudet ja hankkeet 
 

Yleisöseminaarit 
 
Toimikunta järjestää vuosittain 1-2 teemaseminaaria, joiden tavoitteena on laajentaa yhteis-
kunnallista dialogia toimikunnan jäsenistön ulkopuolelle. Seminaarialustukset pyritään pitä-
mään poliittisesti korkealla tasolla ja tarpeen mukaan kutsumaan mukaan kansainvälisiä mer-
kittäviä vaikuttajia tai asiantuntijoita. Teemaseminaarien kautta kansalaisille ja eri tahoille 
voidaan tarjota myös mahdollisuus esittää näkemyksiä ja ideoita esim. politiikkatoimien 
vauhdittamiseksi tai hankkeiden käynnistämiseksi ja/tai toimeenpanemiseksi. Yhteistyötä 
eduskunnan kanssa seminaarijärjestelyissä jatketaan. 
 
Työpajat 
 
Toimikunta voi järjestää myös pienimuotoisia, teemallisesti tai osallistujaprofiililtaan räätä-
löityjä työpajoja, joiden tavoitteena voi olla käynnistyneiden hankkeiden vauhdittaminen, yh-
teistyömuotojen ja –kumppaneiden etsiminen, uusien käsitteiden tai lähestymistapojen hah-
mottaminen jne. Työpajoissa voidaan myös käynnistää keskustelu asia-alueista tai lähesty-
mistavoista, joita kestävän kehityksen näkökulmasta ei ole riittävästi pohdittu. 
 
Strategian toimeenpanon ja arvioinnin fasilitointi (LIITE 2) 
 
Toimikunnan tavoitteena on käynnistää ja läpiviedä prosessi, jonka tuella kansallisen kestä-
vän kehityksen strategian ja hallitusohjelman kestävän kehityksen tavoitteita konkretisoidaan 
ja toteutetaan ja jonka avulla niiden vaikutuksia voidaan arvioida. Prosessin poliittinen ohjaus 
tapahtuu ympäristöministeriön sihteeristön ja ministeriöiden välisen verkkosihteeristön yh-
teistyönä. Operationaalisen työhön kytketään tarpeen mukaan myös ulkopuolisia fasilitaatto-
reita ja selvitysmiehiä. Fasilitoinnin erityisinä tehtävinä on varmistaa valtiokonsernin harjoit-
taman politiikan yhdenmukaisuus, vauhdittaa kestävän kehityksen sisällyttämistä valtionhal-
linnon strategioihin ja muuhun toimintaan sekä tukea ministeriöiden ja alaishallinnon toimia 
omien kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatimisessa.  
 
Selvitys- ja kehitystyöt 
 
Osaksi fasilitointi-hanketta kytketään kehitystyö kestävän kehityksen vaikutusten arviointi-
mallin räätälöimiseksi ja soveltamiseksi Suomeen. Tavoitteena on kehittää sellainen toimin-
tamuoto, jonka avulla hallinnonalat voivat arvioida kestävän kehityksen strategiassa identifi-
oitujen tavoitteiden vaikutuksia omalla sektorillaan. Toimintamallin kehittämiseen tarvitaan 
asiantuntemusta eri sektoreilta ja tutkimuslaitoksilta. Hanke valmistellaan verkkosihteeristön 
ja erityisen asiantuntija-aivoriihen tuella. 
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Fasilitointi ja siihen liittyvät selvitys- ja kehitystyöt luovat pohjaa Kestävän kehityksen stra-
tegian toimeenpanon kokonaisarvion laatimiselle. Kokonaisarvion on määrä valmistua syk-
syllä 2009, jolloin se viedään toimikuntakäsittelyyn.  
 
Myös muita kestävän kehityksen sisällölliseen, institutionaaliseen tai menetelmälliseen kehit-
tämiseen liittyviä hankkeita tarkastellaan myönteisesti kaikilla hallinnonaloilla. 
 
Vuorovaikutus eduskunnan kanssa 
 
On tärkeää, että eri toimijatahot yhteistyössä ja omilla tahoillaan vievät eteenpäin strategian 
tavoitteita. Erityisen merkittävää on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että strategian linjauksia ote-
taan huomioon sekä ministeriöiden että eduskunnan lainsäädäntötyössä. Toimikunta aikoo 
toimikaudellaan vahvistaa vuoropuhelua eduskunnan valiokuntien kanssa kansallisen kestä-
vän kehityksen politiikan suunnasta. Toimikunta / sihteeristö tapaa eri valiokuntien edustajia 
– sekä virkamiehiä että kansanedustajia – ja sopii vuorovaikutusmenettelystä. Tavoitteena on 
tehdä kansallinen kestävän kehityksen strategia tunnetuksi kaikissa keskeisissä valiokunnissa 
ja edistää strategian tavoitteita lainsäädäntötyössä. 
 
Yhteistyö horisontaalisten työryhmien kanssa 
 
Toimikunta tiivistää yhteistyötä ja etsii synergiaetuja erityisesti valtioneuvoston kanslian yh-
teydessä toimivien poikkihallinnollisten strategiaprosessien kanssa. Luontevia yhteistyö-
kumppaneita ovat talousneuvosto ja ennakointiverkosto sekä tulevaisuusselontekoja ja poli-
tiikkaohjelmia valmistelevat työryhmät. Kestävän kehityksen arvioinnin edistämiseksi on yh-
teistyö hallitusohjelman toteutumisen raportoinnin kanssa välttämätöntä. Myös yhteistyömuo-
toja ministeriöiden välisen sektoritutkimuksen neuvottelukunnan ja erityisesti sen kestävän 
kehityksen jaoston kanssa selvitetään.  
 
Yhteistyö voi käsittää osallistumista asiakirjojen valmisteluun ja kommentointiin, vastavuo-
roisia asiantuntijapuheenvuoroja ja -esiintymisiä työryhmien / neuvostojen / verkostojen ko-
kouksissa ja muissa tilaisuuksissa, sekä säännöllistä pääsihteeritason yhteydenpitoa. Yhteis-
työllä voidaan edistää valtiokonsernin politiikan johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä kestävän 
kehityksen kysymyksissä. 
 
Alue- ja paikallistason kestävän kehityksen hankkeet 
 
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan alue- ja paikallisjaosto (APAJA) järjestää alue- ja 
paikallistasolla teemakilpailun ilmastonmuutoksen hillinnästä kestävän energiatalouden avul-
la. Teemakilpailussa etsitään kuntien, seutukuntien, maakuntien liittojen, valtion aluehallinto-
viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja tutkimusyhteisöjen omia tai poikkisektoraalisia hank-
keita, joiden tavoitteena on mm. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä uusiutuvien ener-
gialähteiden osuutta, edistää energiansäästöä ja parantaa energiatehokkuutta, tukea paikallis- 
ja aluetaloutta ja muuttaa konkreettisesti yksilöiden, organisaatioiden tai yritysten toimintata-
poja Kilpailussa pyritään löytämään innovatiivisia ja uusia hankkeita, joiden toimijat voivat 
edustaa yhtä tai useampaa tahoa.  
 
APAJA myöntää parhaiden hankkeiden toteuttamiseen rahoitusta vuosiksi 2009-2012. Myös 
toimikunnan jäsenorganisaatiot kartoittavat mahdollisuuksiaan tukea taloudellisesti kestävän 
kehityksen alueellisia kärkihankkeita. 
 
 


