
 
 
 
Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 
Aiheena: "Mitä johdonmukaisuus kestävässä kehityksessä merkitsee meille?" 
  
Aika: Pe 24.11.2017 klo 13.30–15.30. Kahvia on tarjolla klo 13:00 alkaen 
Paikka: Ulkoministeriö, Merikasarmin Engel-Sali (Laivastokatu 22, sisäänkäynti A-ovesta).  
  
Hallituksen Agenda2030 selonteossa ja eduskunnan selontekoa koskevassa kannanotossa perään-
kuulutetaan politiikkajohdonmukaisuuden edistämistä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Johdon-
mukaisuus on koko kestävän kehityksen toimintaohjelman ja sen tavoitteiden onnistumisen edellytys, 
mutta sen vieminen käytäntöön on haasteellista. Tilaisuudessa konkretisoimme sitä, mitä kestävän 
kehityksen edellyttämä johdonmukaisuus merkitsee meille ja miten se näkyy toiminnassamme.  
  
Yhteiskokouksessa kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja, ministeri Kimmo Tiilikainen avaa 
hallituksen toimia, joilla lisätään johdonmukaisuutta mm. valtion talouden ja toiminnan suunnittelussa, 
julkisissa hankinnoissa, ilmastopolitiikassa ja vienninedistämistyössä. Kehityspoliittisen toimikunnan 
puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi pohtii, miten Suomen kehityspolitiikasta voisi tehdä entistä 
johdonmukaisempaa suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Muutosta ja ylihallituskausien kulkevaa 
strategiaa tarvitaan, jotta mm. Suomen antama kehitysrahoitus saataisiin vastaamaan Agenda2030 – tasoa 
tai sukupuolten välistä tasa-arvoa edistettäisiin johdonmukaisesti kaikessa kehityspolitiikassa. Lisäksi Suomi 
voisi tehdä politiikka-aloja yhteen tuovia kestävän kehityksen aloitteita vaikkapa verotuksessa.  
 
Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkku kertoo, mitä johdonmukaisuus merkitsee ulkoasianhallinnossa 
ja Suomen ulkoisessa toiminnassa.  Alustuskierroksen päättää valtiovarainministeriön valtiosihteeri Risto 
Artjoki, joka esittelee, miten valtion budjettisuunnittelussa voidaan huomioida kestävän kehityksen 
tavoitteita.   
  
Lisäksi tilaisuudessa kuulemme innostavia esimerkkejä kestävän kehityksen kumppanuuksista ja yritysten 
yhteiskuntavastuusta. Niitä esittelevät kestävä kehityksen toimenpidesitoumuksensa valossa Aalto-yliopisto 
ja Fazer Group.  
  
Ohjelma 

13:30  Alustuspuheenvuorot Mitä johdonmukaisuus kestävässä kehityksessä merkitsee meille? 
• Asunto-, energia ja ympäristöministeri, kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja 

Kimmo Tiilikainen  
• Kansanedustaja, kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi 

13:50    Mitä johdonmukaisuus merkitsee ulkoasianhallinnossa ja Suomen ulkoisessa toiminnassa? 
• Alivaltiosihteeri Elina Kalkku (UM)  

14:00    Miten valtion budjetilla voidaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita?  
• Valtiosihteeri Risto Artjoki (VM) 

  Keskustelua (n. 30 min) 

14:40   Terveisiä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen tekijöiltä 
• Vesivastuusitoumus – tutkija Suvi Sojamo, Water & Developent Research Group, Aalto- 

yliopisto 
• Fazer Group – yritysvastuujohtaja Nina Elomaa 

15:00  Miten tästä eteenpäin? – Keskustelua 

15:30   Tilaisuus päättyy  


