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Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen päivitys 
 
KIITOS OSALLISTUMISESTA! 
 



Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 

Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:  
mistä on kyse ja miten se tehtiin  

• Yhteiskuntasitoumus on suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin linjaus kestävästä 
kehityksestä. Sen visio, periaatteet ja tavoitteet ulottuvat yli hallituskausien.  
  

• Tarkoituksena päivittää olemassa oleva sitoumus siltä osin kuin globaalit tai kansalliset 
tapahtumat antavat aihetta. Agenda2030 on ollut keskeinen globaali referenssi 
muutosesityksille.  
 

• Lisäykset ja muutokset perustuvat erityisesti toimikunnan jäsenten ja varajäsenten 
sekä asiantuntijapaneelin ja koordinaatioverkoston esiin nostamiin asioihin 
ennakkokyselyssä, työpajassa ja kirjallisissa kommenteissa. 

  
• Reunaehtona: olemassa olevia linjauksia voidaan täsmentää ja vahvistaa, mutta ei 

poistaa  (elleivät ne ole virheellisiä tai vanhentuneita)  
 
• Mikäli toimikunta ei pääse sopuun muutosehdotuksesta, palaamme alkuperäiseen 

vuoden 2013 tekstiin.   



Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
- päivitysprosessi:  

• Kirjallinen ennakkokysely tammikuussa 2016: toimikunnan 
näkemykset yhteiskuntasitoumuksen päivitystarpeista 

• Kestävän kehityksen kohtaamo 1.2.2016: keskusteltiin 
ennakkokyselyn tuloksista ja täsmennettiin päivitystarpeita 

• Ensimmäinen päivitysehdotus Kohtaamon tulosten pohjalta 
toimikunnalle 15.3., kommentointipyyntö 30.3. mennessä. 

• Kommenttien pohjalta laadittu toinen päivitysehdotus 7.4. 
Viimeiset huomiot 12.4. mennessä. 

• Toimikunnalle lähetetyt versiot on käsitelty ja niiden 
muotoiluista sovittu ministeriöiden välisessä 
koordinaatioverkostossa 



SITOUMUKSEN TAVOITTEET 

1. Yhdenvertaiset  mahdollisuudet  
hyvinvointiin 

2. Vaikuttavien ihmisten  
yhteiskunta 

3. Työtä kestävästi 

4. Kestävät yhdyskunnat ja  
paikallisyhteisöt 

5. Hiilineutraali yhteiskunta 

6. Resurssiviisas talous 

7. Luonnon kantokykyä  
kunnioittavat elämäntavat 

8. Luontoa kunnioittava  
päätöksenteko 

AGENDA2030 TAVOITTEET 



 
 
 
 

Päähuomiot sitoumuksen päivityksestä 
  
 

-Runsaasti kommentteja, jotka vahvistavat sitoumuksen strategista otetta 

-  Muutamia tekstiehdotuksia, joita vaikea yhteensovittaa 

-Vision uudesta muotoilusta helposti yhteisymmärrykseen 

-Uusi periaate hyvästä hallinnosta sai runsaasti kannatusta  

-Globaali näkökulma on integroitu laaja-alaisesti yhteiskuntasitoumukseen 

-Tavoitteena että kaikki toimikuntalaiset kokevat omistajuutta 

 



Kansallinen suunnitelma 
Agenda2030 toteuttamiseksi 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 



Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa (Agenda2030) kaikki 
tavoitteet linkittyvät toisiinsa 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmYu5l47MAhVGDSwKHVwYA-oQjRwIBw&url=http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49313&psig=AFQjCNHrTqicUAbX7qMt7YKC2twMyMcVYA&ust=1460725134920168


• Hallituksilla on ensisijainen vastuu toimeenpanon etenemisen 
seurannasta ja arvioinnista seuraavien 15 vuoden aikana. 
 

• Kestävän kehityksen tavoitteet ja alatavoitteet ovat yhtenäisiä 
ja jakamattomia, luonteeltaan maailmanlaajuisia ja yleisesti 
sovellettavia. 
 

• Kukin hallitus asettaa omat kansalliset tavoitteensa 
maailmanlaajuisen tavoitetason mukaisesti ottaen kuitenkin 
huomioon kansalliset näkökohdat.  
 

• Jokainen hallitus päättää, miten nämä tavoitteet kytketään 
kansalliseen suunnitteluun, politiikkoihin ja strategioihin. 
 

• Toimeenpanon keinot ovat keskeisessä roolissa tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 

 

Mitä Agenda2030 sanoo toimeenpanosta: 



• Pitkäjänteisyys, yli hallituskausien (2030) 

• 17 tavoitteen kytkeytyneisyys, poikkileikkaavuus ja 
poikkisektorialisuus 

• Universaaali vastuu 

• Yhteinen viitekehys sekä kansallisille toimille että 
kehityspolitiikalle 

• Valmistelu ja toteutus yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden ja 
kansalaisten kanssa 

• Haasteiden kiireellisyys, tranformatiivisuus 

Agenda 2030 erityishaasteita toimeenpanon 
keinojen osalta 



Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus 
 

Toimikunnan strateginen linjaus 
ja tulkinta kestävästä kehityksestä 
 
• pitkän aikavälin tavoitekehikko 
• sisältää toimeenpanomekanismin 

(toimenpidesitoumukset)  
• toteuttaa sitoumuksen 

8 tavoitetta ja Agenda2030a 

VNK- 
sihteeristö 

Kestävän kehityksen 
toimikunta 
• PMI johtaa 
• laaja jäsenpohja 

Ministeriöiden politiikka- 
ja lainsäädäntötoimet, kv. 
sopimusten toimeenpano 
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Agenda2030 
toimeenpano 

Suomessa 

KANSALLINEN 
TOIMEENPANO- 
SUUNNITELMA 

AGENDA2030sta 
 

•  Miksi, Mitä, Miten, Milloin, Ketkä 
•  VNK koordinoi, hallitus vastaa 

•  Valmis 12/2016 
 VN päätös  

 

OSALLISTUU 
LAATIMISEEN 
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Kestävän kehityksen 
asiantuntijapaneeli 
• Sitra isännöi 
 

Hallitusohjelma(t) 

Eduskunta 

Yhteiskunnan 
toimijoiden omat 
toimet ja sitoumukset 
 
• Hallinto 
• Järjestöt 
• Yritykset 
• Kunnat 
• Koulut 
• Yhteisöt 
• Kansalaiset 

Ministeriöiden 
välinen 
koordinaatio-
verkosto 
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Mitä kansallisen suunnitelman pitäisi ainakin sisältää?  

  

MITÄ?  
Mitä pitäisi  
tavoitella?  

       MITEN ?  
           Millaisia 
             työkaluja ja  
                toimintamalleja  
                   tarvitaan? 

      KUKA?  
     Kenen pitäisi  
  toimia ja  
osallistua?  

             MIKSI?  
       Miten  
tunnistetaan 
muutostarpeet ja                          
niiden vaikutukset? 

MITEN JA 
MILLOIN?  

 Miten 
toteutusta 
ohjataan ja 

vaiheistetaan? 

Agenda 2030 

tavoitteet: Suomen 

vahvuudet, 

heikkoudet, 

mahdollisuudet 

Yhdessä tekeminen: 

hallinto, yritykset, 

järjestöt, kansalaiset, 

… 

Eri toimijoiden roolit 

toteutuksessa 

Strategiat (mm. 

yhteiskuntasitoumus), 

ohjelmat, kannustimet, 

parhaat käytännöt,  

verkostotyökalut, 

viestintä jne.  

Reflektio ja 

oppiminen 

(ennakointi, 

tutkimus, 

kokeileminen) 

Strateginen asemointi 

Johtamisen prosessit 

Koordinaatioelimet 

Päivityksen ja 

vaiheistuksen 

dynamiikka 

Resurssien 

mobilisaatio 

Toteutuksen ensiaskeleet 



Kansallinen suunnitelma Agenda2030 toteuttamiseksi 
laaditaan vuoden 2016 aikana 
1. Kansallinen institutionaalinen arkkitehtuuri on valmis 

2. Kartoitus hallinnon toimista valmis 

3. Tutkimus Suomen valmiudesta, haasteista, vahvuuksista ja mahdollisuuksista (GAP 
analyysi) käynnistyi maaliskuussa, valmis kesäkuu 2016 

4. Kansallinen kestävän kehityksen strategia = yhteiskuntasitoumus päivitetty 

5. Toimeenpanon keinot – työryhmät, 5-6/2016 

6. Eduskunnan sitouttamiseksi tilaisuus kansanedustajille 6/2016 

7. Suomi raportoi YK:lle (HLPF) suunnitelmistaan heinäkuussa 

8. Kansallinen indikaattorityö: kestävän kehityksen indikaattoreiden päivitys syksyllä, 
asiantuntijatyöryhmä nimetään (sis. sidosryhmät)  

9. Viestinnän suunnitelma syksyllä sidosryhmät osallistaen 

10. Kansallinen Agenda2030 toimeenpanosuunnitelma hyväksytään valtioneuvostossa  
~ tammikuussa 2017 

 

Toimikunta käsittelee alustavaa suunnitelmaa loppusyksyllä 2016, 2. kokous 



Toimintasuunnitelma ja toimeenpano  
tehdään 

 

#yhdessä 


