
Kestävä kehitys on ihmisten hyvinvoinnin turvaamista maapallon kantokyvyn rajoissa

Näissä kestävän kehityksen 
tavoitteissa Suomen tilanne 
on pääosin hyvä:

Näihin tavoitteisiin liittyen 
tarvitaan lisätoimia:

Vuonna 2019 toteutettu evaluaatio 
tunnisti  tarpeen vahvistaa panostuksia 
1) energiajärjestelmän kestävyyteen
2) metsien kestävään käyttöön 
3) vesiekosysteemien kestävyyteen
4) kestävään ruokajärjestelmään
5) yhteiskunnallisen osallisuuden ja 

yhdenvertaisuuden vahvistamiseen,
6) suomalaisen kulutuksen globaalin 

jalanjäljen pienentämiseen.



• Suomalaisen yhteiskunnan merkittävät toimijat yhteen kokoava 
vaikuttajafoorumi, joka on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1993. 

• Jäseniä ja varajäseniä yhteensä noin 120 yhteiskunnan eri sektoreilta.

• Keskeisenä tehtävänä on Agenda2030:n toimeenpanon vauhdittaminen ja sen 
kytkeminen kansalliseen kestävän kehityksen työhön. 

• Seuraa ja arvioi Agenda2030:n toteutumista Suomessa.

• Puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin ja varapuheenjohtajina 
ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja valtiovarainministeri Annika 
Saarikko.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta



”Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. 
Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman 
muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat 
hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen. Luomme yhdessä perustan ja 
edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. 
Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. 
Suomi edistää rauhaa, sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta.”

Toimikunnan visio



• Hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa maaliskuussa 2022

• Perustuu vuonna 2021 tehtyyn Agenda2030 tiekarttatyöhön ja siinä 
tunnistettuihin kuuteen muutosalueeseen

• Keskittyy järjestelmätason muutosten vauhdittamiseen suomalaisessa 
yhteiskunnassa

Toimikunnan strategia 2022-2030
”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti 
vastuullinen Suomi”



Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus
➢ Luontopääoma ja inhimillinen pääoma talousajattelun keskiöön
➢ Kestävämpien kulutus- ja tuotantotapojen omaksuminen ja 

valtavirtaistaminen
➢ Hyvän työelämän ja osaavan työvoiman varmistaminen

Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
➢ Yhteiskunnan arvopohjan uudistaminen ja 

kestävien elämäntapojen valtavirtaistaminen
➢ Kestävää kehitystä tukevan ymmärryksen ja  

osaamisen vahvistaminen

Tuki Agenda2030:n toteutumiselle globaalisti
➢ Tuloksellinen kehityspolitiikka ja 

kehitysyhteistyö
➢ Ulkopolitiikka ja toiminta EU:ssa
➢ Yksityisen sektorin toiminta

Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
➢ Ympäristökestävyyden paran-

taminen ruokaketjussa 
➢ Ruoan kulutuksen ja kulutus-

tottumusten muutos kestäväksi 

Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta 
vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö 
➢ Julkisen ohjauksen keinovalikoiman 

kattava ja johdonmukainen käyttö
➢ Tiedon, osaamisen ja koulutuksen 

vahvistaminen
➢ Yhteinen sitoutuminen

Kestävä energiajärjestelmä
➢ Käynnissä olevan energiamurroksen vauhdittaminen
➢ Kuluttajien vahvempi rooli energiajärjestelmässä
➢ Lupakäytäntöjen yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen 

Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
➢ Ennaltaehkäisevät rakenteet ja saavutettavat 

palvelut
➢ Osallisuuden vahvistaminen
➢ Hyvinvointitalousajattelu

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022-2030
”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi”



• Linkki strategiaan: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163958

• Strategia on toimikunnan näkemys siitä, millaisia toimia tarvitaan. 

• Toimeenpano ei ole valtiojohtoinen ja keskushallinnosta erillisresursoitu 
prosessi. Kyseessä on koko yhteiskunnan talkoot, jossa jokaisen tulee löytää 
oma tapansa osallistua muutosten toteutukseen.  

• Toimikunta tunnistaa ja vauhdittaa tiettyjä toimia kullakin muutosalueella, 
näiden toimien määrittely tapahtuu alkusyksyyn mennessä.

Strategian toimeenpano

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163958


www.kestavakehitys.fi


