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1.Johdanto: Agenda2030-tiekartan valmistelua
murrosareenamenetelmällä
Suomen kestävän kehityksen politiikasta toteutettiin vuonna 2019 kokonaisvaltainen arviointi
(Polku2030). Yksi arvioinnin pääsuosituksista oli, että Suomi laatisi kansallisen
Agenda2030-tiekartan, joka viitoittaa tietä sille, miten Suomi saavuttaa kaikki
Agenda2030-tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, ja samalla tukee tavoitteiden saavuttamista
globaalisti. Arvioinnin suosituksen mukaan tiekartassa tulisi keskittyä ilmiöihin, joissa on erityisiä
haasteita
tai
mahdollisuuksia
kestävän
kehityksen
tavoitteiden
näkökulmasta.
Polku2030-arvioinnin tiekartan laatimista koskeva suositus huomioitiin nykyistä hallitusohjelmaa
valmisteltaessa ja hallitusohjelma sisältää kirjauksen tiekartan laatimisesta.
Kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa joulukuussa 2020 toimikunnalle annettiin
tehtäväksi
valmistella
vuoden
2021
loppuun
mennessä
ehdotus
kansalliseksi
Agenda2030-tiekartaksi. Kansallinen Agenda2030-tiekartta kertoo, mihin asioihin Suomen tulisi
keskittyä, jotta saavutamme kaikki kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.
Tiekartan johtoajatuksena on, että Agenda2030:n tavoitteet saavutetaan järjestelmätason
muutosten kautta. Tunnistamalla kestävyysnäkökulmasta keskeiset järjestelmätason
kysymykset ja asettamalla niille konkreettisia muutostavoitteita 2030-luvulle, voimme näitä
muutostavoitteita edistämällä saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet.
Kestävän kehityksen toimikunta käytti tiekartan valmistelun tukena Aalto-yliopiston
Murrosareena-menetelmää.
Murrosareenaprosessi
pohjaa
systeemisen
muutoksen
suuntaamisen malliin, jonka juuret ovat 2000-luvun vaihteen Hollannissa (eng. Transition
Management). Kyse on tavoitteellisesta toimintatavasta kestävyysmurrosten edistämiseksi.
Lähtökohtana on, ettei systeemistä muutosta voi koskaan täysin hallita, mutta aktiivisella työllä
sitä voidaan ohjata ja vauhdittaa aiempaa kestävämpään suuntaan. Murrosareenatyön
pääelementteihin kuuluu tiiviin ryhmän yhteinen tarkastelu ilmiön nykytilasta, yhteisen vision ja
tulevaisuuteen asetettavien tavoitteiden tekeminen sekä tulevaisuuspolkujen laatiminen
tavoitteisiin pääsemiseksi. Nykyisessä muodossaan murrosareenamenetelmää on kehitetty
erityisesti Strategisen tutkimusneuvoston STN-tutkimushankkeissa (mm. SET, CORE ja
BlueAdapt). Ympäristöministeriö käytti menetelmää osana Suomen biodiversiteettistrategian
valmistelua alkuvuonna 2021.
Agenda2030-murrosareenatyötä
toteutettiin
vuoden
2021
keväästä
alkusyksyyn.
Aalto-yliopiston fasilitoimassa prosessissa työstettiin muutospolkuja kuudessa teemaryhmässä,
joiden osallistujat olivat kestävän kehityksen toimikunnan jäseniä ja varajäseniä. Tässä
raportissa kuvataan murrosareenan keskeiset vaiheet (luku 2) ja tulokset (luku 3). Luvun 3
muutospolkutarinat ovat kirjoittaneet asiantuntijafasilitaattorit: Anu Reinikainen (ruoka, luku 3.1);
Jukka Uosukainen (energia, luku 3.2); Elina Peltomaa (monimuotoisuus, luku 3.4); Petteri
Muukkonen (sivistys ja oppiminen, luku 3.4), Nella Savolainen (terveys ja hyvinvointi, luku 3.5)
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sekä Timo Järvensivu (talous ja työ, luku 3.6). Raportin liitteenä on kuvat kuudesta
muutospolusta sekä työpajojen osallistujalistat ja politiikkaperiaatekeskustelussa käytetyt
apukysymykset.
Kiitämme areenan osallistujien ja fasilitaattoreiden lisäksi kestävän kehityksen
asiantuntijapaneelin, Nuorten Agenda2030-ryhmän jäseniä sekä kaikkia muita jotka antoivat
arvokkaita kommentteja areenatyön eri vaiheissa.

2. Agenda2030 -murrosareenan toteutus
Tässä luvussa käydään läpi murrosareenatyön kulku vaihe vaiheelta: kuuden muutosalueen
määrittely, fasilitaattorien ja osallistujien valinta, visioiden ja tavoitteiden muodostaminen sekä
muutospolkujen muodostaminen ja polkujen ristiintarkastelu.

2.1. Kuuden muutosalueen määrittely
Tiekartan valmistelu käynnistyi 13.4.2021 toimikunnan jäsenille suunnatulla työpajalla.
Työpajassa keskusteltiin toimikunnan Agenda2030-tiekarttatyön ytimen muodostavista
muutosalueista ja siitä, minkälaisia konkreettisia muutoksia näillä muutosalueilla tulisi
2030-lukuun mennessä saavuttaa. Työpajatyöskentelyn lähtökohtana oli toimikunnan
pääsihteeristön tuottama alustava ehdotus muutosalueista. Ehdotusta oli valmisteltu
maaliskuussa mm. HELSUS:in ja kestävyyspaneelin tutkijoiden kanssa järjestetyssä työpajassa.
Toimikunnan työpajan jälkeen kestävän kehityksen pääsihteeristö valmisteli esityksen
muutosalueista, joka hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa 3.5.2021. Muutosalueet ovat
seuraavat:
1. Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokajärjestelmä vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön, ilmastoon, ympäristökuormaan,
maankäyttöön, luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisten ja eläinten terveyteen ja
hyvinvointiin. Se kytkeytyy vahvasti mm. energiajärjestelmään ja kiertotalouteen.
Ruokajärjestelmään liittyviä kysymyksiä ovat mm. ruokaketjun elinvoimaisuus ja
tulonjakautuminen ruokaketjussa (myös kansainvälisesti), ruokahävikki, maaperän ja vesien tila,
ruokakulttuuri ja -osaaminen, turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulmat, julkisen
ruokapalvelujen rooli ja kulutustottumusten muutokset. Iso osa suomalaisten ruoasta tuotetaan
muualla, sillä ruokaketjut ovat usein globaaleja.
2. Kestävä energiajärjestelmä
Energiasektori muodostaa noin 75% Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähkön ja lämmön
tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat puolittuneet 2010-luvulla. Liikenteen päästöt eivät ole
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vielä merkittävästi laskeneet. Bioenergian tuotannolla ja turpeen käytöllä on huomattavia
ympäristöja
monimuotoisuusvaikutuksia.
Hiilineutraaliuspyrkimyksen
ohella
energiajärjestelmän merkittäviä käynnissä olevia murroksia ovat uudet mahdollisuudet tuottaa ja
varastoida energiaa, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä sähkön osuuden
nopea kasvu energian käytössä. Energian tuotannon ja käytön muutoksilla on sosiaalisia
vaikutuksia, jotka ilmenevät esim. elinkeinotoiminnan muutosten ja energian hinnan kautta.
3. Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö
Maapallon yhteisten luonnonjärjestelmien – veden, maaperän, ilman ja luonnon
monimuotoisuuden – horjuminen vaarantaa ihmisen hyvinvoinnin. Suomessa luonnon
monimuotoisuuden köyhtymistä ei ole saatu pysäytettyä huolimatta kansallisista ja
kansainvälisistä tavoitteista. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen juurisyitä ovat muun
muassa kasvava maankäyttö sekä maa- ja metsätalous. Kulutus- ja tuotantotavoilla on suuri
merkitys monimuotoisuudelle.
4. Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa mahdollistuu uusien tietojen ja taitojen sekä
maailmankuvan muutoksista. Sivistys näkyy ja vaikuttaa yhteiskunnassa osaamisena,
luovuutena, vastuuntuntona ja vastuunkantona. Sivistys ei siis ole vain ajattelua tai pohdintaa
vaan käytännön tekoja. Sivistys ja kulttuurinen muutos johtavat kohti kestävämpiä
elämäntapoja. Kestävien elämäntapojen arvoperusta on ajatuksessa, että ihminen on osa
luontoa ja riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Kestävää elämäntapaa voi kuvata
ekososiaalisen sivistyksen (ihmisarvo, ekosysteemit, ilmastonmuutos, globaali vastuu),
kulutuksen
(tuotantotavat,
raaka-aineet,
energia
ja
luonnon
monimuotoisuutta
tuhlaavatmateriaalivalinnat),
toimintatapojen
ja
yhteiskunnallisen
vastuun
kautta.
Elämäntavoillamme on merkitystä, esimerkiksi noin 66% Suomen kaikista khk-päästöistä liittyy
asumiseen, liikkumiseen, syömiseen ja kuluttamiseen. Suomalaisten koulutustaso on hyvä ja
hienoisessa nousussa. Huolta aiheuttaa osaamistason lasku lukutaidossa, matematiikassa ja
luonnontieteissä sekä sukupuolten väliset oppimiserot. Sosioekonomisen taustan ja yksilön
osaaminen välinen yhteys on myös voimistunut. Vailla toisen asteen tutkintoa olevien määrä on
vähentynyt, mutta edelleen jokaisesta nuorisoikäluokasta jää noin 15 prosenttia perusasteen
varaan. Suomalaisilla on vahva luontosuhde ja positiivinen suhtautuminen elinikäiseen
oppimiseen.
5. Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
Suomessa olemme hyvinvoinnin osa-alueilla (elintaso, sosiaaliset suhteet, mielekäs tekeminen)
mitattuna korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin, mutta osa väestöstä ei ole päässyt mukaan
myönteiseen kehitykseen. Sosiaalinen huono-osaisuus siirtyy elämänvaiheesta mutta myös
sukupolvelta toiselle. Väestön köyhyys- tai syrjäytymisriski kohdentuu pienituloisuuden myötä
erityisesti nuoriin aikuisiin, yksin asuviin sekä yli 75-vuotiaisiin. Lapsiperheköyhyys on kääntynyt
kasvuun. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-24-vuotiaiden nuorten osuus on
hienoisessa laskussa. Terveys- ja hyvinvointierot ovat väestö- ja aluetasolla merkittäviä.
Työikäisten työkykyongelmat, psyykkinen kuormittuneisuus ja mielenterveysongelmat sekä
ikääntyvän väestön toimintarajoitteisuudet ovat yleistyneet. Elämään tyytyväisyyttä ja
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onnellisuutta selittävät erityisesti koettu terveys ja ihmissuhteet. Lähes 10% aikuisista ja
nuorista kärsii yksinäisyydestä. Suurimmalle osalle arki on turvallisempaa kuin koskaan
aiemmin. Naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta ovat edelleen sitkeä ongelma. Syrjintä ja
viharikokset kohdistuvat ennen kaikkea erilaisiin vähemmistöihin.
6. Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus
Kansantalouden tehtävänä on tuottaa hyvinvointia kansalaisille. Kestävän kehityksen
ajattelussa talous on väline sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden toteutumiselle. Korkean
elintason maissa materiaaliset edellytykset kattavan hyvinvoinnin toteutumiselle ovat olemassa,
eikä talouskasvu automaattisesti tarkoita hyvinvoinnin lisääntymistä. Oleellista on taloudellisten
voimavarojen jakautuminen niin, että ne vahvistavat tasaisesti kaikkien hyvinvointia ja
elämänlaatua. Uusien työpaikkojen luominen ja niihin liittyvän osaamisen varmistaminen ovat
talouden murroksen avainkysymyksiä. Korkea työllisyysaste on edellytys kattavan
hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. Haasteena on mm. työkykyä vastaavan työn tarjonta
kaikille sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsy työmarkkinoille. Työn tekemisen
tavat ja ammattirakenteet muuttuvat vauhdilla ja se vaikuttaa mm. työntekijöiden henkiseen
kuormittuneisuuteen ja työkykyyn. Talouden arvonluonti on enenevässä määrin aineetonta tai
materiaalien kiertoon ja uudelleenkäyttöön perustuvaa ja tätä kehitystä pitää edelleen
vauhdittaa. Tuotannon ympäristökustannukset tulisi huomioida nykyistä kokonaisvaltaisemmin
ja kohdentaa enenevästi tuottajan tai hyötyjän maksettaviksi. Kestävillä kulutusvalinnoilla on
merkitystä. Julkiset toimijat voivat edistää niitä monin tavoin.

2.2. Murrosareenatyön fasilitaattorit ja osallistujat
Murrosareena koostuu useasta työpajasta, joiden aikana ryhmän jäsenet rakentavat
muutospolun kohti asetettuja visioita ja tavoitteita fasilitaattoreiden ohjaamana. Tässä
murrosareenatyössä oli kuusi teemaryhmää ja jokaisella ryhmällä oli kaksi fasilitaattoria.
Aalto-yliopiston tekninen fasilitaattori vastasi aikataulusta ja työskentelyn teknisestä
etenemisestä etätyöskentelyssä käytetyllä miro-polkutaululla. Asiantuntijafasilitaattori johti
keskustelua ja oli alan asiantuntijana vastuussa siitä, että faktat ovat oikein ja että aihetta
käsiteltiin riittävän monipuolisesti. Pääsihteeristö toimi ryhmissä kirjureina tekemässä
muistiinpanoja, mutta myös osallistuen keskusteluun tarpeen mukaan. Fasilitaattorit ja kirjurit
muodostivat murrosareenatiimin, joka vastasi työstöstä myös työpajojen välillä.
Teemaryhmien osallistujien yhteinen ymmärrys asiasta kehittyy työpajakeskustelujen aikana, ja
muutospolun tekemisen aikana ryhmä joutuu tekemään erilaisia valintoja. Siksi on tärkeää, että
teemaryhmien osallistujat pysyvät samoina koko murrosareenaprosessin ajan. Kestävän
kehityksen toimikunnan jäsenet (tai heidän ollessaan estyneitä varajäsenet) saivat ilmoittautua
haluamaansa teemaan. Ryhmät muodostettiin pääsihteeristön tuella niin, että jokaisessa
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ryhmässä on 6-8 osallistujaa ja monipuolisesti osallistujia yhteiskunnan eri tahoilta.
Teemaryhmien osallistujat on listattu liitteessä.

2.3. Visioiden ja tavoitteiden muodostaminen
Toimikunta
valmisteli
Agenda2030-murrosareenaprosessia
maalis-toukokuussa
2021
valmistelemalla muutosteemat sekä järjestämällä kustakin teemasta aamukahvitilaisuuden.
Toimikunnan pääsihteeristö ja Aalto-yliopisto tuottivat areenaa varten taustaraportin, joka jaettiin
Howspace-alustalla. 10.5. järjestettiin tavoitetyöpaja toimikunnan jäsenille. Tavoitetyöpajassa
muotoiltiin 2030-luvun tavoitetilaan kullakin muutosalueella kuvaileva visio, sekä noin 5 kpl
mahdollisimman konkreettisia ja mieluusti määrällisiä tavoitteita, jotka konkretisoivat visiota.
Sekä visioita että tavoitteita kommentoitiin Howspace-alustalla ja muokattiin kommenttien
pohjalta. Valmiit visiot ja tavoitteet on kuvattu kunkin muutospolun yhteydessä luvussa 3.

2.4. Muutospolkujen muodostaminen
Varsinainen murrosareenatyö sisälsi neljä vaihetta (kuva 1). Polkutyökentelyä tehtiin erillisissä
ryhmissä kussakin muutosalueessa. Pandemiasta johtuen koko murrosareena järjestettiin
etätyöskentelynä.

Kuva 1. Murrosareenatyöskentelyn neljä vaihetta.
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Ensimmäisessä vaiheessa 26.5. Teemaryhmät työstivät eteenpäin jo ennalta valmisteltuja
teeman visioita ja tavoitteita. Visioluonnoksiin oli saatu kommentteja Howspacessa.
Agenda2030 -alatavoitteita on paljon ja aiheet ovat laajoja, joten ryhmien tehtävänä oli myös
tiivistää ja priorisoida tavoitteita. Lopulta kussakin teemassa oli 5-8 päätavoitetta ja niille
mahdollisesti alatavoitteita.
Kesäkuussa 2021 järjestettiin ensimmäiset polkutyöpajat, missä ryhmät työstivät
muutosaskeileita kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita. Työskentely toteutettiin Aalto-yliopiston
miro-pohjaisilla polkutauluilla. Työpajassa syntyi ensimmäiset, vielä keskeneräiset versiot
muutospoluista. Murrosareenatiimi täydensi polkuja kesän aikana.
Elokuussa polkuaihiot ladattiin Howspaceen kaikkien toimikunnan jäsenten ja varajäsenten
kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. 25.8. järjestettiin ristiintarkastelutyöpaja, missä
tarkasteltiin eri polkujen välisiä yhteyksiä, synergioita, ristiriitoja ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.
Myös kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli kommentoi polkuja sekä kirjallisesti että
työpajassa.
Teemaryhmät käsittelivät välivaiheessa saadut kommentit ja viimeistelivät muutospolut
syyskuussa toisissa polkutyöpajoissa. Lisäksi keskusteltiin lyhyesti kestävän kehityksen
politiikkaperiaatteista sekä niiden toteutumisen varmistamisesta kyseisellä polulla. Tässä
osioissa käytetyt apukysymykset on listattu liitteeseen 2. Työpajan jälkeen fasilitaattorit
kirjoittivat muutospoluista muutostarinat, jotka ryhmät saivat vielä luettavaksi ja
kommentoitavaksi. Muutospolut ja -tarinat esiteltiin ja käsiteltiin kestävän kehityksen
toimikunnan kokouksessa 11.10. Polut ja tarinat esitellään seuraavassa luvussa.

3. Kuusi muutospolkua, joilla Suomi pääsee
Agenda2030 -tavoitteisiin
3.1. Kestävä ruokajärjestelmä
Visio:
"2030-luvulla suomalainen ruokajärjestelmä tarjoaa kokonaiskestävästi, kilpailukykyisesti
ja eettisesti tuotettua, kuluttajien arvostamaa, terveellistä ja turvallista ruokaa.
Suomalainen ruokajärjestelmä on kannattava, sosiaalisesti oikeudenmukainen, ilmastoja ympäristöystävällinen ja toimii yhden planeetan rajoissa. Ruokajärjestelmän toimijat
(ml kuluttajat) ovat yhteispelillä sopeutuneet ympäröivässä yhteiskunnassa, luonnossa ja
ilmastossa tapahtuneisiin muutoksiin."
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Muutostavoitteet vuoteen 2030:
1. Ruokajärjestelmän haitalliset ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat vähentyneet ja
resurssitehokkuus on kasvanut. Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.
2. Suomalainen ruokajärjestelmä on kannattava ja kilpailukykyinen. Tuki- ja
verotusjärjestelmä
sekä
julkiset
hankinnat
edistävät
kokonaiskestävyyttä
ruokajärjestelmässä
3. Suomalaiset syövät ravitsemussuositusten mukaan, ja ravitsemussuositukset ovat
linjassa yhden planeetan kestävyystavoitteiden kanssa. Joukkoruokailu edistää
kestävän ja terveellisen ruokavalion mukaan syömistä. Jokaisella on mahdollisuus
syödä terveyden ja ympäristön kannalta hyvin.
4. Ruokaturvallisuus ja ruokaturva ovat edelleen maailman parhaita ja perustuvat
kotimaiseen tuotantoon ja kotimaisiin resursseihin kuten raaka-aineisiin ja energiaan.
Ruokajärjestelmässä hyödynnetään kestävästi muitakin suomalaisen tuotanto- ja
toimintaympäristön vahvuuksia kuten mittavia vesivaroja.
5. Suomalaisen ruokajärjestelmän innovaatioiden avulla Suomen ympäristökädenjälki on
kasvanut globaalisti. Kestävän ruokajärjestelmän tutkimusta ja innovaatioita tuetaan,
ja niiden avulla parannetaan myös globaalia ruokaturvaa.

Muutostarina
Kestävän ja hyvinvointia tuottavan ruokajärjestelmän mahdollistamiseksi tarvitaan
muutoksia niin tuotannon kun kulutuksen kestävyyden parantamiseksi. Muutosta ovat
mahdollistamassa tutkimus ja kehitys, innovaatiot ja investoinnit, digitalisaatio sekä
neuvonta sekä koulutus ja kasvatus.
Ruokajärjestelmän kestävyyden olennaiset muutosaskeleet koskevat ruokajärjestelmän
arvoketjujen ympäristökestävyyden parantamista. Negatiivisten ympäristövaikutusten
pienentäminen erityisesti ilmastopäästöjen vähentäminen, vesistökuormituksen hallinta
(rehevöityminen) sekä monimuotoisuuden lisääminen ovat keskeisiä tavoitteita. Alkutuotannon
osuus ympäristövaikutusten synnyssä on merkittävä panosten käytön ja myös biologisten
prosessien vuoksi. Vaikutusten vähentämiseen tarvitaan koko ketjun toimijoiden yhteistyötä ja
tukea.
Monimuotoisuuden turvaamisen osalta monet EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet liittyvät
ruoantuotantoon ja peltoympäristöön, esim. luomualan lisääminen, kasvinsuojeluaineiden ja
lannoitteiden käytön vähentäminen, hoidettujen perinnebiotooppien alan tai pölyttäjien määrän
lisäys. Monimuotoisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii tuekseen panostuksia mm. biologisen
kasvinsuojelun kehittämiseen, täsmälannoituksen ja kierrätyslannoitteiden käytön edistämiseen
ja tutkimusta esim. biodiversiteetin mittaamisen kehittämiseen ja huomioimiseen
jalanjälkilaskennoissa.
Monimuotoisuuden
edistäminen
jalostavan
teollisuuden
kestävyystavoitteissa ja ohjelmissa on tärkeää. Biodiversiteettivaikutusten arvioimiseen koko
ketjussa tarvitaan enemmän ja parempia mittareita.
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Vesistökuormituksen vähentämisen osalta maaperän kuntoon ja maan vesitalouteen liittyvät
toimenpiteet ja investoinnit ovat avainasemassa. Maaperän kasvukunto, sen ylläpito ja
uudistaminen (lajien monipuolisuus, runsasjuuriset kasvien viljely, tiivistymisen välttäminen,
maaperän hyvä vesitalous, täsmällinen ravinteidenkäyttö) ovat avainasemassa hyvän ja
laadukkaan sadon, hiilensidonnan edistämisen ja ravinnevalumien estämisen osalta.
Vesivastuullisuutta tulisi katsoa myös kokonaisissa arvoketjuissa, tähän mm. vapaaehtoiset
Vesivastuusitoumukset ovat konkreettinen keino.
Ruokaketjun ilmastohaasteisiin haetaan ratkaisuja vähähiilitiekarttojen toimia toteuttamalla.
Alkutuotannon ilmastokysymyksissä korostuu pellonkäyttö ja turvepeltojen merkitys, sillä
maatalouden ilmastopäästöistä yli puolet syntyy turvemaiden viljelystä. Suurimmat ja
nopeimmat vähennykset on mahdollista saada turvepeltojen osalta ja tämä tarkoittaa laajan
toimenpide valikoiman toteuttamista (mm. huonotuottoisten turvemaiden viljelyn lopettaminen,
ennallistaminen, kosteikkoviljely, lohkojen metsitys). Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja, joilla myös
vähennetään tarvetta uusien turvepeltojen raivauksille (tilusjärjestelyt kuten vuokraus, myynti,
vaihto jne.) Turvepeltojen osuus on iso esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.
Oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi tulisi tukipolitiikassa varata viljelijöille riittävät
kannustimet toimenpiteisiin.
EU:n maatalouspolitiikka (CAP)on instrumentti, joka määrittelee tukipolitiikan linjaukset. Suomi
toimii EU raameissa tosin CAP mahdollistaa tukien kansallisen kohdentamisen. Maataloudella
on merkittävä rooli osana vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitetta. Tulevan cap-kauden
vähennykset voivat olla riittämättömät. On tarve pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmalle riittävä
budjetti päästövähennyspalkkioihin. Tämän avulla varmistetaan, että viljelijät toteuttavat
päästövähennyksiin liittyviä toimenpiteitä. CAP:n lisäksi tarvitaan rahoituksen varmistamiseen
myös muita rahoitusinstrumentteja esim. EU:n oikeudenmukaisuusrahasto. Tukipolitiikan
kohdentamisen avulla huolehditaan myös muutoksen oikeudenmukaisuudesta osana sosiaalista
kestävyyttä. Ympäristökestävyydestä huolehtiminen on edellytys tuotannon jatkuvuudelle
(peltoresurssin hyvä kunto on edellytys resurssin käytölle, ekologinen kestävyys luo rajat) ja
kuluttajien tuotantoon kohdistuvalle hyväksyttävyydelle. .
Ilmastokysymyksissä olennaista on energia tuotanto ja käyttö koko ketjussa. Kotimainen
tuotantoketju on riippuvainen tuontienergiasta, joka pitkälti uusiutumatonta. Muutos kotimaisen
uusiutuvan energian tuotantoa (esim. aurinkovoima, biokaasu) ja käyttöönottoa vaatii
investointeja, politiikkaohjausta ja tutkimusta hajautettujen (kannattavien) tuotantosysteemien
(energian tuottajina alkutuotanto, jalostajat, kauppa miksei kuluttajakin) luomiseksi. Ketjun
toimijoiden yhteistyö, viljelijäverkostot ja parhaiden käytänteiden esimerkit ovat olennaisia. Koko
ruokaketju sähköistyy nopealla vauhdilla eli sähkön tuotannon varmistaminen tulee olemaan
tärkeää. Alkutuotannon osalta biokaasun tuotannolla on merkitystä myös ravinnekierron
edistämisen ja lannan hyödyntämisen osalta.
Ympäristökestävyyden
edistämiseksi
kokoruokajärjestelmän
materiaalija
resurssitehokkuuden lisääminen ja kiertotalouden edistäminen on tärkeä kokonaisuus.
Tätä tehdään mm. vapaaehtoisten sopimusten (MATS), tilatason katselmusten sekä Hävikki
-tiekartan toteuttamisen avulla. Sivuvirtojen hyödyntäminen ja siihen liittyvä tutkimus ja uudet
innovaatiot & teknologia, esim. proteiinikasvien kuoret, öljyt) sekä pyrkimys parempaan
omavaraisuuteen tuotantopanosten käytössä (ravinteiden kierto, kierrätyslannoitteet, rehut,
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uusiutuva energia) lisäävät tehokkuutta sekä myös huoltovarmuutta (ruokaturvaa) ja tuotannon
kannattavuutta. Uusituvalla energialla ja resurssienkäytön tehokkuudella vaikutetaan
ilmastopäästöihin ja luodaan ilmastokestävyyttä ja korkeamman lisäarvon tuotteita siis sellaisia,
joiden ympäristökestävyys on parempi. Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja alkutuotannossa
ilmastovaikutusten vähentämiseksi (tuotannon tehokkuus, päästöt) yhdessä jalostavan
teollisuuden (mm. sopimusviljely), kaupan (kestävyystavoitteet), neuvonnan ja tutkimuksen
kanssa. Huolehtimalla koko arvoketjun ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten hallinnasta ja
todentamisesta tuotetaan korkean lisäarvon tuotteita kotimaahan ja vientiin.
Siirtymä kohti kasvisvoittoisempaa ruokavaliota ja kasviproteiinin kysynnän kasvu vaikuttaa
kotimaiseen tuotantorakenteeseen, mikäli kansallisena tavoitteena on kysynnän kasvun
tyydyttäminen kotimaisella tuotannolla (kasviproteiinin tuonti ei lisäänny). Tällä hetkellä
kasvintuotannon kannattavuus on heikompi kuin kotieläintuotannossa. Suomen ilmasto- ja
vesistöolosuhteissa kasvispainotteisen ruokavalion myötä siirtymä enenevässä määrin nurmen
viljelystä muiden (usein yksivuotisia, monet enemmän lannoitusta vaativia ja sadon suhteen
epävarmempia kasveja) viljelykasvien viljelyyn voi lisätä riskiä ravinteiden huuhtoutumisen
lisääntymiseen, aidon kasvipeitteen vähenemiseen ja vesiensuojeluhaasteiden kasvuun sekä
maatalous luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, vaikka globaalisti ajateltuna
planetaarinen ruokavalio olisikin ilmastoteko. Näiden riskien huomioiminen viljelykiertojen,
monipuolisen kasvivalikoiman ja maaperän kasvukunnon turvaamisen avulla.
Monivuotiset nurmet on nähty kotimaisen eläinperäisen tuotannon vahvuutena ja maatalouden
mahdollistajana pohjoisessa Suomessa. Monivuotisten nurmien hiilensidontapotentiaali ja
eläinjalostus, rehujen ja ruokinnan kehittäminen, lannan varastointi ja hyödyntäminen ovat myös
keinoja alkutuotannon ilmastopäästöjen vähentämiseen eläintuotannossa. Kalankasvatuksessa
ruokintaosaaminen (rehujen kehittäminen, omavaraisuus) ovat tärkeitä ympäristö- ja sosiaalisen
kestävyyden edistämisessä. Tutkimuksen, investointien, neuvonnan rooli on näissä merkittävä
hyvien käytänteiden edistäjänä. Lisäksi uusien arvoketjujen luominen kasviproteiinin osalta
(viljelijät, teollisuus, kauppa) sekä mahdolliset muutokset kasvinviljelyn tukipolitiikassa (haastava
toteuttaa EU tasolla) edesauttavat kannattavuuden kasvun osalta.
Myös kulutusta ja kulutustottumuksia täytyy muuttaa (mm. ilmastoruokaohjelman
toteuttaminen). Ravitsemussuositusten päivittäminen ja ravitsemustottumusten muutokset
kohti planetaarista ruokavaliota (kasvisvoittoisempaa kulutusta ja lihan kulutuksen vähenemistä)
ovat tarvittavia toimenpiteitä. Julkisten hankintojen rooli ravitsemussuositusten toteuttajana on
merkittävä. Julkisiin hankintoihin tarvitaan kestävyystavoitteet ja kriteerit. Tämä lisää tiedon
tarvetta (tutkimus) merkintöjen (teollisuus, kauppa, merkintöjä hallinnoivat tahot). Myös
yksityisillä toimijoilla (mm. ravintolat) on merkitystä kestävien tarjoomien edistämisessä. Hävikki
-tiekartan toimenpiteiden toteuttaminen edesauttaa kuluttaja tuottaman hävikin vähentämistä.
Kuluttajia
tulee
kannustaa
aktiiviseksi
toimijaksi
esimerkiksi
kehittämällä
ruokakasvatusaktiviteetteja sekä lapsille että aikuisille (järjestöt, neuvonta). Kasvatus, opetus
(oppilaitokset, kotien rooli) ovat ruokakasvatuksen ja ruoan arvostuksen lisääjiä. Ylipäätään
tuotekehityksen avulla (jalostajat, kauppa, kaupan merkit) luodaan terveellistä ja maistuvaa
syötävää eri kuluttajaryhmille. Tueksi tarvitaan investointeja, innovaatioita (tutkimus, jalostava
teollisuus), markkinointiviestintää, kampanjoita (kauppa). Verotuksella, hinnoittelulla ohjataan
kulutusta. Kaikilla tulisi olla varaa syödä kestävästi tuotettua ruokaa. Reilu arvonjako ketjussa
edistää sosiaalista kestävyyttä. Hinnanmuodostus ja arvonjaon oikeudenmukaisuuden
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edistäminen edellyttää läpinäkyvyyttä ja neuvotteluasemien tasavertaisuutta toimijoiden kesken
(tuottajat, teollisuus, kauppa, kuluttaja).
Edellä mainittujen muutospolkujen toteuttamisen mahdollistajina ovat tutkimus,
innovaatiot & kehitystoimenpiteet. Kehittämällä terveellisiä ja kestäviä elintarvikkeita
suomalaisista proteiinilähteistä voidaan tyydyttää kotimaista kysyntää, luoda myös uusia
vientituotteita ja parantaa proteiiniomavaraisuutta. Tarvitaan kokonaan uusia arvoketjuja
(tutkimus, kannattavuus), tuotekehitystä (jalostajat, kauppa- omat merkit) kiertotalousratkaisujen
kehittämistä ja laajaa käyttöönottoa. Tämä edellyttää TK panostuksia, investointien osalta
uusia rahoitusinstrumentteja (mm. yksityiset sijoitusrahastot) sekä tutkimusrahoituksen
varmistamista.
Digitalisaatio on työkaluna muutoksen toteuttamiseen. Älymaatalouden toteuttaminen ja
älykkään ruokaketjun rakentamisessa Digital Europe ohjelman toteutus. Datan ja digitaalisten
ratkaisujen merkitys kasvaa entisestään. Tärkeänä kysymyksenä on ruokaketjussa tuotetun
datan jakamisen pelisäännöt ja niiden luominen. Tuotettua dataa voidaan hyödyntää muun
muassa elintarvikkeiden turvallisuuden, aitouden ja jäljitettävyyden seuraamiseen koko
ruokajärjestelmän osalta. Digitalisaatioon liittyvää teknologiaa on myös vientituote ja sen
hyödyntämiseen liittyvät mallit ja hyvät käytänteet.
Neuvonnalla, koulutuksella ja kasvatuksella on tärkeä rooli uuden tutkimustietoa käytäntöön
viemisessä. Kampanjat, tuote- ja muu markkinointiviestintä (järjestöt, kauppa, teollisuus) ovat
keinoja lisätä kuluttajainformaatiota. Hyvät käytänteet, verkostot, pilotit ja yhteistyö ketjussa on
olennaista muutosten läpiviennissä sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden (säätiöt, yritykset)
yhteistyö tutkimushankkeiden ja tiedon siirron osalta. Politiikan avulla luodaan pitkäjänteiset ja
vakaa toimintaympäristö investoinneille. Tarvitaan yli hallituskausien menevää sitoutumista
pitkäntähtäimen strategioiden toteuttamiseen ja muutoksen mahdollistamiseen.
Arvio muutoksen etenemisestä
Isot haasteet ja etapit kestävään ruokajärjestelmään tunnistetaan yhteisesti, ääripäissä
alkutuotannon mahdollisuudet kestävyystavoitteiden toteuttamiseen (kannattavuus,
tukijärjestelmän kannusteet) ja toisessa päässä kuluttajakäyttäytymisen muutoksen
mahdollistaminen. Ruokajärjestelmän toimijoiden yhteistyö avainasemassa muutoksen
saavuttamiseen.

Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat
Suomen maatalouspolitiikka “kiinni”/sidottu CAP politiikkaan ja tukiin, mahdollisuudet tehdä
omaa kansallista politiikkaa joka suuntaisi alkutuotannon toimintaa kunnianhimoisemmin kuin
CAP, ovat rajalliset. Pitkän aikavälin suunnitelma ja riittävien resurssien varmistaminen
ympäristötoimenpiteiden toteuttamiseen.
Alkutuotannon kannattavuus, suuri haaste, joka vaikuttaa alkutuotannon (ja koko järjestelmän)
mahdollisuuksiin/kykyyn kehittää tuotantoa kestävämpään suuntaan (uudistava alkutuotanto,
innovaatiot jne). (Tukien merkitys maatalouden tuloissa ja tuotantomäärien säilyttämisessä on
suurempi kuin muissa EU-maissa. Tuotantokustannukset ovat viljelyolojen takia selvästi
markkinahintoja korkeammat).
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Markkinakysyntä ja ruokavaliomuutoksen hyväksyttävyys (miten kuluttajat ottavat asian
omakseen, kansallisen tason muutos). Asennemuutos, joka tekisi planetaarisen ruokavalion
omaksumisesta mahdollista (ymmärrys muutoksen positiivisuudesta sekä itselle että
ympäristölle)
Läpileikkaavat teemat
Oikeudenmukaisuuden varmistaminen on kriittisen tärkeää, jotta leave no-one behind periaate
toteutuu. Ruokajärjestelmän muutos vaikuttaa erityisesti mm. pieniin tiloihin, jotka sijaitsevat
turvepohjaisilla mailla, samoin kuin mahdollisesti pienituloisiin kuluttajiin, mikäli kestävästi
tuotetun ruoan hinta nousee. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta yhteiskunnan tehtävä on
varmistaa, että kestävät ruokavalinnat olisivat edullisimpia ja helpoimpia.
Osallisuuden ja osallistamisen mahdollistajina tuottajien, jalostuksen ja kaupan roolia tulee
vahvistaa. Pitkäjänteisyys ja politiikkajohdonmukaisuuden osalta ylivaalikautiset, merkittävien
yhteiskunnallisten teemojen valmistelut ovat edellytyksenä johdonmukaisuus periaatteen
toteutumiselle.
Arvoketjujen vastuullisuuden kehittämiselle on tarvetta, jotta voidaan edistää köyhempien
maiden kestävää ruoantuotantoa. Tavoitteena tulisi olla kotimaisen tuotannon ja kulutuksen
hiilijalanjäljen vähentäminen ja saattaminen globaalisti kestävälle tasolle ja samalla kädenjäljen
kasvattaminen, uusien hyvien tuotteiden, tekniikoiden ja käytäntöjen vienti. Kehittyneiden
maiden globaali vastuu on tukea kehittyviä maita niiden omilla kehityspoluilla leave no-one
behind periaatteen mukaisesti.
Kestävän kehitys -politiikan muutosvoimaisuus toteutuu konkreettisten tekojen kautta.
Ekologinen kestävyys ei ole alisteinen taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Tätä
alistussuhdetta vahvistetaan puhumalla "kokonaiskestävyydestä", jonka sisältönä on usein se,
että monet nykyiset taloudelliset toimintamallit eivät ole kannattavia, jos ekologisen kestävyyden
reunaehdot otetaan kunnolla huomioon. Luonnon kanssa ei voi neuvotella kestävyydestä,
kestävyyden rajat on pystytty tutkimuksen kautta hahmottamaan. Taloudellisia toimintamalleja
on mahdollista uudistaa.

3.2. Kestävä energiajärjestelmä
Visio
Suomi on siirtynyt uusiutuvan ja päästöttömän energian talouteen ja pääsääntöisesti luopunut
fossiilisen energian käytöstä. Sektori-integraatio, energiatehokkuuden kasvattaminen, toimivat
energiamarkkinat sekä varastojen ja kulutusjoustojen kehittäminen takaavat riittävän
omavaraisuuden osana eurooppalaista järjestelmää, sekä huolto- ja toimitusvarman energian
Suomen kaikilla alueilla ja kaikille väestöryhmille. Suomi on proaktiivinen suunnannäyttäjä, joka
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tarjoaa johtavia ratkaisuja globaaleihin energiasektorin haasteisiin, uusien teknologioiden
kaupallistamiseen ja vientiin sekä kehittyvien maiden tukemiseen. Suomi kehittää jatkuvasti
osaamistaan ja hyödyntää digitalisaatioon nojaavien uusien palveluiden, kansalaisten
osallistumisen sekä uusimman tutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet.
Tavoitteet
1. Suomi on luopunut energiantuotannossa ja -käytössä kokonaan kivihiilen käytöstä sekä
vähentänyt merkittävästi fossiilisen öljyn ja -kaasun kulutusta, liikennekäyttö mukaan luettuna.
Energiatehokkuutta ja energiansäästöä on parannettu merkittävästi. Toimet ovat vuonna 2030
puolittaneet energiajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2020 verrattuna.
2. Tuuli- ja aurinkosähkön sekä ympäristölämmön ja geotermisen energian tuotanto on
moninkertaistunut ja suurin osa energian loppukulutuksesta perustuu uusiutuvaan energiaan.
Uusiutuvalla energialla tuotetaan vetyä ja synteettisiä polttoaineita.
3. Energian tuotanto ja jakelu on riittävän omavaraista osana eurooppalaista
energiajärjestelmää ja markkinoita, ja energian siirto ja varastointi (myös lämpö) vastaavat
energiantuotannon ja -käytön muuttuviin tarpeisiin.
4.Kuluttajan rooli joustavan energian hankinnassa kasvaa ja muuttuu suuremmassa määrin
myös tuottajaksi ja varastoijaksi. Yhteiskunnan osallisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat
kansalaisten mahdollisuuksissa osallistua aktiivisesti energiajärjestelmään.
5. Suomi on vakaa ja ennustettava ympäristö ilmastohyötyjä tuottaville investoinneille. Riittävän
korkeat TKI-panostukset tukevat uusia innovaatioita ja teknologioita, ja uusien
energiajärjestelmien hallinta sisällytetään osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Muutostarina
Kestävän energian murros tukeutuu 1. teknologiapolkujen toteuttamiseen, 2. vahvaan
sääntelyyn ja verotuksen uudistamiseen, 3. lisääntyvään innovaatio- ja TKI-tukeen, 4.
EU:n
uuden
ilmastopaketin
toteuttamiseen ja 5. päästöttömän liikenteen
mahdollistamiseen.
Kestävä energiajärjestelmä vahvistaa kansalaisten yhdenvertaisuutta ja roolia myös
energian tuottajina sekä varastoijina. Se myös kannustaa yrityksiä jatkamaan investointeja
vähähiiliseen energiajärjestelmään ja toteuttamaan omia ilmastotavoitteitaan.
1. Meneillään olevat teknologiapolut varmistavat energiamurroksen. Hiilen, fossiilisen

kaasun ja -öljyn sekä turpeen energiakäytön asemesta tuuli- ja aurinkosähkön sekä
ympäristölämmön ja geotermisen energian tuotanto kasvaa merkittävästi koko 2030 luvun.
Uusien ratkaisujen parantunut kilpailukyky vauhdittaa muutosta ja kulutusjoustojärjestelmät ja
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-palvelut valtavirtaistuvat nykyisestä pilotointi- ja start-up vaiheesta sekä sähkön että lämmön
kulutuksessa. Rakennusten energiankäytön automaatio ja etähallinta yleistyvät ja kauko- ja
aluelämpöjärjestelmät uusiutuvat. Viides ydinvoimala kytketään verkkoon ja olemassa olevaa
vesivoimaa tehostetaan. Vuoteen 2030 asti bioenergiaa säilyy merkittävä määrä
energiajärjestelmässä, mutta biomassan riittävyyden varmistaminen ja resurssitehokas käyttö
biotalouteen ja energiantuotantoon on keskeistä. Kuluttajat pyritään saamaa nykyistä laajemmin
aktiivisiksi toimijoiksi pientuotannossa, joustopalveluissa, energiatehokkuusinvestoinneissa ja
energiamurroksen vaatimien investointien rahoituksessa sekä yksilöinä että osana
energiayhteisöitä.
2. Energian sääntelyä kehitetään siten, että alue- ja kuntakohtaiset erot sääntelyssä ja
lupakäytännöissä yhtenäistetään. Sähkön ja lämmön siirtämiseen ja hinnoitteluun liittyvän
informaation oikea-aikainen saatavuus, läpinäkyvyys ja oikeudenmukainen hinnoittelu kaikille
osapuolille varmistetaan. Julkiset hankinnat tukevat teknologianeutraalisti uusia innovaatioita.
Uusiutuvaa energiantuotantoa koskevaa sääntelyä kevennetään ja kantaverkko valmistautuu
uuden teknologian ja sähköistymisen varalle. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät
merkittävästi.
Energiavero uudistetaan siten, että se mahdollistaa kannattavan energian sähköistämisen,
joustomarkkinat, varastoimisen ja kannustaa kansalaisia, kuntia ja elinkeinoelämää uusiutuvan
energian omatuotantoon. Veropohjan muuttumiseen varaudutaan hakemalla uusia
oikeudenmukaisia verotustapoja ja -kohteita mm. kohdistamalla verotusta loppukäyttöön ja
ylläpitämällä ennakoitavuus vuoden 2030 vaiheilla mahdollisesti tarvittavaa energiaverotuksen
kokonaisuudistusta koskien.
Nopeasti etenevässä energiamurroksessa on tärkeää, että kansalaisten ja päätöksentekijöiden
toimet pohjaavat oikeaan tietoon ja parhaisiin arvioihin tulevasta kehityksestä myös keskipitkällä
ja pitkällä aikavälillä. Aktiivinen neuvonta ja viestintä sekä ajantasaisen puolueettoman
tiedon jako käyttäjille ja päätöksenteon tueksi varmistaa energia-asioiden tasapuolisen
keskustelun politiikassa ja mediassa.
3. Tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoitusta nostetaan 4 prosenttiin BKT:stä ja ohjelmat

tukevat
erityisesti
toimialojen
vähähiilisyystyötä.
Rahoitus
ottaa
huomioon
yritysrahoituksen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten potentiaalin ja on mahdollisimman
joustavaa. Se sisältää instrumentteja mm. älykkäiden ohjausjärjestelmien, digitalisaation ja
power-to-x teknologioiden tukemiseksi sekä näiden vientipotentiaalin kehittämiseksi. Uusiin
avauksiin, kuten synteettisten polttoaineiden, pienydinvoiman ja hiilinegatiivisten teknologioiden
demonstraatioihin suhtaudutaan avoimesti.
4. Suomi toteuttaa omalta osaltaan EU:n komission 55-valmiuspaketin. Se nosti Suomen

vuoden 2030 tavoitetta merkittävästi ja vaikuttaa päästökauppa-, taakanjako että
LULUCF-sektoreiden rakenteeseen sekä tukee hiilen hinnan merkittävää nousua tällä
vuosikymmenellä. Paketti sisältää uusiutuvan energian ja energiatehokkuusdirektiivit sekä
liikenteen CO2 raja-arvot ja erityisen hiilirajamekanismin hiili-intensiiviselle tuonnille. Lisäksi
komissio esitti uuden, erillisen päästökauppajärjestelmän perustamista liikenteen ja
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erillislämmityksen päästövähennysten varmistamiseksi. Euroopan komissio ehdottaa
55–valmiuspaketissaan, että EU energiaverodirektiiviä uudistettaisiin.
Komission
energiaverodirektiivin tarkistuksessa ehdotetaan lämmitys- ja liikennepolttoaineiden
vähimmäisverokantojen yhdenmukaistamista EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa ja
kansallisten verohelpotusten poistamista.
5. Päästötön liikenne toteutuu liikenteen infrastruktuurin uudistumisen kautta. Tämä

mahdollistaa julkisen liikenteen, erityisesti raideliikenteen, nopeuden ja tarjonnan lisääntymisen
sekä henkilöautoliikenteen voimakkaan sähköistymisen latausinfran laajentuessa ja
sähköautojen saatavuuden ja hintakehityksen edetessä kansainvälisesti. Päästöttömien autojen
hankintaa ja liikkumista kaupungeissa edistetään hankintatuen avulla sekä poliittisin tukitoimin.
Raskaalle liikenteelle sekä meri- ja lentoliikenteelle kohdistetaan uusiutuvia polttoaineita ja
sähköisiä ratkaisuja. Yleistä yksityisen autoliikenteen tarvetta vähennetään kevyen liikenteen
ohjelmien, joukkoliikenteen ja innovatiivisten jakelupalvelujen kautta.
Arvio muutoksen etenemisestä
Hallitusohjelma tukee dynaamisesti energiajärjestelmän uudistamista. Käynnissä olevat
ilmastolain uudistus, sekä ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin
ilmastosuunnitelman valmistelu luovat hyvän lähtökohdan tarvittaville politiikkatoimille.
Energia-alan vähähiilitiekartta on määritellyt alan toimijoille aktiivisen roolin kestävän
energiajärjestelmän toteuttajina. EU:n ilmastolain mukainen vuoden 2030 tavoite ja uusi
ilmastopaketti tulevat asettamaan kunnianhimoisen polun koko EU:n laajuisesti tukien Suomen
kilpailukykyä.
Muutospolku on huomattavan kunniahimoinen, mutta toteutettavissa. Se pohjautuu realistisiin
eri toimialojen omiin vähähiilisiin tiekarttoihin, joiden edellytyksenä kuitenkin on merkittävä
panostus TKI-tukiin ja investointeihin. Hiilen hinnan kohotessa, päästömarkkinoiden kehittyessä
ja laajentuessa ja päästöttömien ratkaisujen kustannusten laskiessa on sekä yksityisen että
julkisen sektorin kannattavaa siirtyä nopeasti kohti hiilineutraaliin tuotantoa ja kulutusta.
Muutoksen epävarmuudet
Energiamurroksen suurimpana esteenä voi olla joustamaton ja liian vähäinen julkinen
rahoitustuki innovaatioille. Toinen este voi olla uusien teknologioiden hallinta ja sen tarvitseman
koulutuksen puute. Liikenteen osalta siirtymä polttomoottoriautoista ja muutosten
oikeudenmukaisuus eri alueilla voi kärjistää poliittista keskustelua. Turpeen energiakäytön
loppumisen lisäksi muun bioenergian saatavuus ja hyväksyttävyys voi heiketä oleellisesti
muiden käyttökohteiden, hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuuden tarvitsemien maankäytön
muutosten vuoksi. Lisäydinvoiman kannattavuus ja hyväksyttävyys ja pienydinvoiman
kehitysnopeus tulevaisuuden ratkaisuna voi olla kyseenalainen.
Älykkäällä sähköverkolla ja joustavalla kulutuksella on vaikea täysin poistaa säästä aiheutuvia
hintapiikkejä. Älykkäässä sähköntuotannossa on suhteellisesti vähemmän lauhdevoimaa ja
ydinvoimaa ja enemmän vaihtelevaa tuulivoimaa, mikä lisää tarvetta säätävälle vesivoimalle,
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siirtoyhteyksille ja kulutuksen joustolle vähätuulisina tunteina. Kulutusjouston myötä toteutunut
kysyntä saattaa vaihdella tuntien välillä huomattavasti ja kuluttajan maksama sähkön hinta
riippuu yhä enemmän oman kulutuksen ajoituksesta suhteessa sähkön hintaan eri ajanhetkillä.
Lauhdetuotanto parantaa toimitusvarmuutta huomattavasti, mutta se on vaikea saada
kannattavaksi kaikissa skenaarioissa.
Ihmisten asenteet ja käyttäytyminen eivät välttämättä tue muutosta riittävästi. Muutospoluissa
esitetyt toimet esittävät kestäviä ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin.
Politiikkaperiaatteiden toteutuminen
Energiamurros tulee vaikuttamaan voimakkaasti energian tuottajiin ja kuluttajiin. Jotkut toimialat,
kuten fossiilisten polttoaineiden jalostus ja energiaturpeen tuotanto häviävät. Samoin kuluttajien
käytettävissä olevan energian muoto ja hinta voivat muuttua huomattavasti, vaikka sen
saatavuus tullee jatkossakin olemaan Suomessa turvattua kaikille. Asumisen ja liikkumisen
alueellinen oikeudenmukaisuus ja heikoimmassa asemassa olevien tukeminen voidaan
varmistaa jo käytössä olevilla tai ennakoidulla ja harkituilla uusilla vero- ja tukipoliittisilla toimilla.
Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta tukee myös kansalaisten aktiivinen osallistuminen energian
tuotantoon.
Energiamurroksen avulla Suomi toteuttaa hiilineutraalisuuslupauksensa ja astuu globaalin
ilmastovastuun kannossa maiden eturiviin. Suomi tulee olemaan kokoaan suurempi myös
uusien energiaan liittyvien teknologioiden kokeiluissa ja käyttöönotossa. Energiatehokkuus ja
puhtaat tuotantotavat siirtyvät suomalaisten yritysten mukana myös muihin maihin, joten
Suomen ilmastokädenjälki tulee olemaan moninkertainen jäljellä oleviin päästöihimme
verrattuna. Suomi siirtyy maailman etuajassa hiilinegatiiviseen aikakauteen.

3.3. Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien,
vesien ja maan käyttö
Visio ja tavoitteet
2030-luvulla metsien, vesien, maan käyttö ovat kestävällä hiilineutraaliutta, bio- ja kiertotaloutta
ja luonnon monimuotoisuutta tukevalla pohjalla, ja luonnon tilan kehitys on saatu elpymisuralle.
Suomalaisilla on laaja tietopohja luonnosta ja Suomessa on hyvät toimintaedellytykset luonnon
ja ihmisen hyvinvointia tukeville innovatiivisille käytännöille, osaamiselle ja koulutukselle, ja
tutkimuksen kehitys tukee tätä.
Luonnon monimuotoisuutta, hiilineutraaliutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevat
periaatteet ja käytänteet on integroitu osaksi kaikkea julkista päätöksentekoa. Vihreä siirtymä on
toteutettu taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Monimuotoisuutta ja
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luonnonvarojen kestävää hoitoa ja käyttöä on edistetty eri tahojen yhteistyöllä mm. kehittämällä
uusia välineitä yhteensovittaa ja edistää luonnon monimuotoisuuden suojelun ja eri toimintojen
rinnakkaista olemassaoloa, poissulkevuuden ja vastakkainasettelun sijaan.
Tavoitteet:

1. Luonnon monimuotoisuutta edistetään kokonaisvaltaisesti kestävyyden eri
näkökulmat huomioiden julkisessa päätöksenteossa. Kansallista siirtymää
toteutetaan yhdessä alueellisten ja sektorikohtaisten toimijoiden kanssa, ja tavoitteet
ja toiminta ovat laajasti hyväksyttäviä. Ympäristökasvatusta ja kansalaisten
luontotietoisuutta on lisätty ja tiedotuskampanjat, selvitykset ja hankkeet tukevat bioja kiertotaloutta, hiilineutraaliutta, ravinteiden kierrätystä, luonnonsuojelua, alueellista
monimuotoisuutta ja asukkaiden lähiluontokokemuksia. Myös monimuotoisuuteen,
hiilineutraaliuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän koulutuksen ja
tutkimuksen toimintaedellytykset on turvattu.

2. Monimuotoisuusnäkökohdat huomioidaan muiden kestävyysnäkökulmien
ohessa kaikessa alueiden ja maankäytön suunnittelussa. Maankäytön
muutoksen kompensaatio huomioidaan isoja hankkeita arvioitaessa (mminfrastruktuuri, kaivostoiminta, tehtaat). Metsäkatoa on hillitty ja hiiltä sidotaan ja
varastoidaan metsiin ja maaperään monimuotoisuus- ja vesistönäkökulmat
huomioiden (mm. luonnonhoito). Ravinnepäästöjä vesistöihin hillitään alueellisten
vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti.
3. Suojeluohjelmien riittävyys ja jatkuvuus varmistetaan ja niiden pinta-alaa on
nostettu kansainvälisten sopimusten mukaisesti, ja alueiden kytkeytyneisyyttä on
vahvistettu yhteistyössä maanomistajien kanssa. Olemassa olevien suojeluohjelmien
(Metso, Helmi) rahoitusta on laajennettu, ja on otettu käyttöön uusia vaikuttavia ja
kustannustehokkaita vapaaehtoisuuteen perustuvia toimia luonnon
monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi monimuotoisuutta edistetään muilla
vaikuttavilla keinoilla kuten luonnonhoidolla.

Muutostarina
Lähtötilanteessa (v. 2020) luonnon monimuotoisuus on uhattuna ja luonnonvarojen
kokonaiskäyttö on lisääntynyt. Maatalouden hiilidioksidipäästöt ovat 6,6 milj. CO2 tonnia.
Metsien CO2-nettonielu on kasvanut, mutta hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi tulee vielä
tehdä toimia. Sisävesien tila on yleisesti hyvä, mutta Saaristomeren ja Suomenlahden tilanne on
huolestuttava. Toimenpiteistä huolimatta muutosta kehityksessä ei ole tapahtunut, ja ongelma
linkittyy luonnonvarojen ylikulutukseen sekä alueiden käyttöön yleisellä tasolla. Jo polun alussa
havaitaan selvä ristiriita luonnonvarojen ylikulutuksen ja taloudellisen toiminnan välillä, eikä tälle
ristiriidalle löydetä selkeää ratkaisua polkutyön aikana (ks. kappale Muutoksen epävarmuudet /
mahdolliset ristiriidat).
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Ristiriitatilanteesta huolimatta polkutyössä pyrittiin etsimään ratkaisuja niin, että visio toteutuisi ja
tavoitteet saavutettaisiin. Polussa korostuvat hallinnolliset ohjauskeinot, tutkimustiedon
lisäämisen tarve (kokonaisuus A) ja etenkin keskustelukulttuurin parantaminen tutkimustulosten
tuomiseksi parlamentaarisen toteutuksen (B), aluehallinnon (D) ja toimialojen (E) käyttöön.
Myös kansalaisten ympäristötietoisuuden lisääminen koulutuksen ja ympäristökasvatuksen
kautta (C) koetaan tärkeäksi. Siirtymään pyritään taloudellisten kannustimien avulla (H)
oikeudenmukaisuus
huomioiden
(F).
Suojelutoimien
(G)
lisääminen
varmistaisi
monimuotoisuuden säilymisen, mutta toisaalta suojelupinta-alan noston koetaan uhkaavan
taloudellista toimintaa.
Monimuotoisuuden tilan ja vaikutusmekanismien jatkotutkimus
Tutkimus ja seuranta on oltava jatkuvaa ja tutkimuksen on annettava syötettä
kokonaisvaltaiseen parlamentaariseen päätöksentekoon, sillä hyvän ekologisen tilan ja
monimuotoisuustavoitteiden saavuttaminen eri elinympäristöissä ja populaatioissa kuten
metsissä ja vesistöissä sekä yhteys ihmisten hyvinvointiin, kasvatukseen ja ruokaturvaan vaatii
tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Luontopääoman arvottaminen on tärkeä toteuttaa
päätöksenteon kannalta. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä tutkimus ja toisaalta
ympäristön pitkäaikaisseurantojen rahoitus on varmistettava.
Parlamentaarinen sitoutuminen ja keskusteleva toteutus
Kansalliselle kestävyyssiirtymälle tulee perustaa ylivaalikautinen parlamentaarinen ryhmä (ei
koske ainoastaan tätä teemaa vaan koko kestävyyssiirtymää), jotta sitoutumiselle saadaan
jatkuvuutta. Keskustelukulttuuria tulee kehittää ja päätöksenteon on perustuttava
tutkimustietoon, jonka levittämistä ja tiedonsiirtoa pitää parantaa. Erilaiset kansalliset strategiat
ja lait (vrt. esim. kaivoslaki, luonnonsuojelulaki, ilmastolaki, metsälaki) tulee yhteensovittaa,
haitalliset ja vääristävät tuet tulee poistaa ja ylikulutuksen ohjaamiseen tulee olla taloudellisia
keinoja, kuten kiintiöitä ja kannusteita. Toisaalta teollisuus ei tue kiintiöajattelua (tässä ristiriita,
mutta myös mahdollisuus, ks. kappale Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat).
Ympäristökasvatus ja –koulutus
Ympäristökasvatusta
on
lisättävä
kaikilla
oppimisen
tasoilla
(perus-,
ammatti,
täydennyskoulutus), samoin ekososiaalista sivistystä tulee lisätä, jotta tieto talouden
riippuvuudesta toimivista ekosysteemeistä tulee valtavirraksi. Lisäksi luonnon ja
ilmastomuutoksen välisistä suhteista tulee lisätä tietoa ja osaamista.
Alueellisen hallinnon kehittäminen
Kunnille tarvitaan vahva ohjeistus kohti kestäviä, hiilineutraalisuutta ja monimuotoisuutta
vahvistavia ratkaisuja. Valtion ja kuntien uudet keskustelurakenteet sparraavat kuntapäättäjät
omaksumaan uudet strategiat (esim. ekologinen kestävyys, kiertotalous) osaksi
päätöksentekoa, julkisia hankintoja ja kaavoitustoimia.
Toimialojen kestävyyden tiekartat
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Eri toimialojen ilmastotiekartat päivitetään sisältämään monimuotoisuusnäkökulmat, ja niitä
toteutetaan yhteistyössä sektorikohtaisten toimijoiden kanssa. Tässä työssä tarvitaan
tutkimustietoa ekologisista reunaehdoista ja toiminnan vaikutuksista. Riskien arviointia ja
suunnittelua toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Oikeudenmukaisuus ja vastuunjako
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on turvattava, kun ylikuluttavia toimintamalleja puretaan. Tämä
vaatii rahoitusta siirtymän aiheuttamille kustannuksille (esim. työntekijöiden uudelleenkoulutus).
On huomioitava alkuperäiskansojen oikeudet ja osallistaminen, ylisukupolvisuus, sekä mm.
oikeus omistamaansa omaisuuteen. Toisaalta kyseessä eivät ole vain ihmisten oikeudet vaan
myös luonnolla on oikeuksia (”rights to nature”).
Monipuoliset, joustavat ja riittävät suojelutoimet
Olemassa olevat hyvät suojelukäytännöt on hyödynnettävä täysimittaisesti (HELMI, METSO).
Lisäksi tarvitaan joustavia ja innovatiivisia suojelutoimia ja rahoitusta niihin. Tarvitaan
monitavoitteisia maankäyttösuunnitelmia, jotta esim. lajien suojelua, metsien kestävää käyttöä
ja biopohjaisia ratkaisuja ja elinympäristöjen hyvä tila voidaan edistää. Vapaaehtoisuuden
rinnalle tarvitaan lainsäädäntöä ja rahoituspohjan laajentamista toimeenpanon toteuttamiselle,
mutta suojeluun pakottaminen (rahoitus esim. hallitusohjelmaan) tai tiukat suojelutoimet
nähdään ristiriitaisina teollisen toiminnan edellytysten turvaamisen kanssa (ks. kappale
Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat).
Kannustimet
Taloudellisia kannustimia tarvitaan ekologisen ja ilmastokestävyyden edistämiseksi (esim.
päästömaksut ja –hyvitykset kasvihuonekaasuille). Hinnoittelu tulee tuoda mukaan julkisen
hallinnon suunnitteluun monimuotoisuuden edistämiseksi ja osaksi vaikutusarviointeja. Tarvitaan
luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät sertifiointijärjestelmät ja yksityissektorin sitoumukset,
luontopääoman huomioiminen sekä hyvä yhteistyö. Kompensaatio nähdään haasteellisena
keinona (ks. kappale Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat).

Arvio muutoksen etenemisestä
-

Muutoksen toteutuminen vaatii uusia toimintamalleja ja käytäntöjä (sekä sitoutumista),
jotka on saatava käyntiin mahdollisimman nopeasti, sillä vaikutukset luonnon tilaan
tulevat viiveellä.

-

Lainsäädännön osalta esim. luonnonsuojelulain ja maa-ja rakennuslain päivitykset ovat
meneillään, samoin biotalousstrategian ja kiertotalouden strategisen ohjelman päivitys,
mutta eri lakien ja strategioiden yhteensovittamista peräänkuulutetaan.

20

-

Loppuun asetettu tavoite luonnonvarojen kulutuksen sovittamisesta ekologisiin
reunaehtoihin on erittäin haastava, ja kysymyksenä on myös miten globaali ulottuvuus ja
kehitys muualla huomioidaan (tässä polkutyössä ei huomioitu globaalia näkökulmaa),
sillä Suomessa on paljon kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat
-

Luonnonvarojen ylikulutuksen purkaminen: Kestävän kehityksen edellytys IPBESin
mukaan on luonnonvarojen ylikulutuksen purkaminen, johon tarvitaan voimakkaita
ohjauskeinoja, kuten nykyistä huomattavasti suurempi suojelupinta-ala sekä esimerkiksi
riittävän voimakas luonnonvaraverotus. Toisaalta, elinkeinoelämässä pelätään, että jos
Suomessa vähennetään taloudellista toimintaa, se tapahtuu jossain muualla. Ylikulutus
siirtyy muualle.

-

Luonnonvaraverot/kiintiöt: Voidaan nähdä sekä uhkana että mahdollisuutena. Teollisuus
ei tue kiintiöajattelua, mutta toisaalta verot ja kiintiöt voidaan nähdä myös
mahdollisuutena tuoda uusia kestäviä toimintamalleja ja tuotteita markkinoille.

-

Suojelutoimet: Suojelutoimien lisääminen varmistaisi monimuotoisuuden säilymisen,
mutta toisaalta suojelupinta-alan nosto, etenkin ”suojeluun pakottaminen” ja alue- ja
luontotyypeittäin tehtävä suojelu nähdään uhkana teollisuudelle.

-

Kompensaatiot: Kompensaatioissa on valtava määrä haasteita. Mitigaatiohierarkian
mukaisesti kompensaatio on viimesijainen keino luonnon monimuotoisuuden suojelussa.
Toisaalta, esim. metsiä ei pidä valjastaa antamaan lisäaikaa fossiilisten päästöjen
jatkamiselle. Mikäli hiilikompensaatiohankkeet yleistyvät ja painottuvat metsien
hiilivaraston säilyttämiseen, ne muodostavat merkittävän riskin kotimaiselle
metsäteollisuuden raaka-aineen hankinnalle.

Politiikkaperiaatteiden toteutuminen polulla
1. Oikeudenmukaisuuden varmistaminen: Pyritty huomioimaan vaikutuksien
oikeudenmukaisuus, työnmuutoksen oikeudenmukaisuus, tulevat sukupolvet,
ihmisoikeuksien toteutuminen, sekä luonnon oma oikeus (”rights to nature”).
2. Koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus: Perustettavalla parlamentaarisella
ryhmällä olisi suuri merkitys. Haavoittuvat ryhmät pyritty saamaan mukaan. Samoin
osallistavat hallinnolliset prosessit.
3. Heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen (Leave no-one behind):
Pohdittavaksi jää, kenen ääni oikeasti kuuluu, kenen ääni painaa?
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4. Pitkäjänteisyyden ja kansallisen politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen:
Parlamentaarinen ryhmä olisi ylivaalikautinen ja toisi jatkuvuutta. Toimijat tarvitsevat
pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta. Talouden kasvun suhde luonnonvarojen käyttöön
ristiriitainen (tämä muutospolku suhteessa polkuun 6. Hyvinvointia edistävä talous ja työ
sekä kestävä kulutus).
5. Globaalin vastuun ja globaalin johdonmukaisuuden varmistaminen: Toiveena, että Suomi
ottaisi edelläkävijän roolin kestävyydessä. Suomella on hyvä maine, on puhdas luonto,
vesi, vihreä maa, korkea koulutus. Toisaalta haastetta on siinä, että tämä polkutyö on
toimintaan Suomen sisäpuolella, mutta monet yritykset toimivat kansainvälisillä
markkinoilla. Jos Suomessa vähennetään taloudellista toimintaa, se tapahtuu jossain
muualla.
6. Kestävän kehityksen politiikan muutosvoimaisuus: Erityisesti ollut haasteita toteuttaa
SDG 14 (Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources for
Sustainable Development) ja SDG 15 (Protect, Restore and Promote Sustainable Use of
Terrestrial Ecosystems, Sustainably Manage Forests, Combat Desertification, and Halt
and Reverse Land Degradation and Halt Biodiversity Loss). Toisaalta SDG 14 ja 15 on
muotoiltu niin ympäripyöreästi, että meidän tulisi itse vaikuttaa siihen, miten ne
(tavoitteet) toteutetaan.

3.4. Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
Muutosvisio vuoteen 2030:
“Vahvistuva kestävää kehitystä edistävä osaaminen ja arvopohja luovat ihmisten elämään
merkityksellisyyttä ja kasvattavat osaamista, joka tukee ratkaisujen syntymistä globaaleihin
kestävyysongelmiin. Kasvatus ja opetus, ovat kaikkien saatavilla. Jatkuva oppiminen tarjoaa
jokaiselle mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja muuttuvan maailman tarpeisiin
työelämässä ja sen ulkopuolella. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmä takaa kestävyysmurrosta
edistävän sivistyksen kaikille väestöryhmille yhdenvertaisesti ja saavutettavasti. Väestön
koulutustaso on kasvanut ja koulutus- ja osaamiserot ovat kaventuneet. Yhteiskunta tukee
kestäviä elämäntapavalintoja, asenneilmapiiri ja mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja on
vahvistunut. Vaikka suomalaiset kuluttavat vähemmän ja kestävämmin, hyvinvointi on
korkeammalla tasolla.”
Muutostavoitteet:
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1. Ihmisten kokemus oman elämän merkityksellisyydestä on vahvistunut. Kaikilla ihmisillä
on kokemus, että heillä on mahdollisuus ja taitoja vaikuttaa yhteiskunnan kehityksen
suuntaan.
2. Edellytykset opintojen ja koulutuksen jatkamiseen ovat tasa-arvoiset asuinpaikasta ja
perhetaustasta riippumatta. Koulutus ja uusien taitojen oppiminen ovat yhdenvertaisesti
saatavissa ja saavutettavissa kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Lisäksi aikuiskoulutuksen
osallistumisen aste kasvaa.
3. Elämäntapojen jalanjälki on pienentynyt, esimerkiksi suomalaisten hiilijalanjälki on
laskenut kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden mukaisesti.
4. Koulutuksen tavoitteet ja käytännön toteutus edistävät kestävää kehitystä edistävää
osaamista ja arvoja varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla koulutusasteilla ja aloilla.
Koulutus ja tiede antavat osaamisia ja taitoja tutkimuksen ja innovaatioiden
kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Muutostarina
Kestävien elämäntapojen ja siihen liittyvän sivistyksen ja osaamisen edistäminen ja
valtavirtaistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa ja siihen liittyvä kestävyysmurros vaatii aluksi
sitä, että koulutuksessa saadaan aikaiseksi koulutusparadigman muutos. Tällä tarkoitetaan
koulutuksen päämäärien uudeelleen ajattelua kestävää kehitystä kehittävän osaamisen ja
sivistyksen sekä laajemmin ihmisyyden ja ihmisarvon päämäärien näkökulmasta. Muutos tulisi
näkyä mm. siinä miten muun muassa opetussuunnitelmia ja opetussuunnitelmien perusteita
käytäisiin pitkäjänteisesti ja kaikkia opetussuunnitelmatyöhön osallistuvia tahoja osallistaen
kattavasti ja syvällisesti läpi kestävää kehitystä edistävän osaamisen, taitojen ja kestävän
kehityksen arvojen näkökulmasta koko koulutus- ja kasvatuskentän osalta. Tämä tarkoittaa siis
arvopohjien päivittämistä kattavasti, laajasti ja eri koulutussektoreita ja -aloja läpileikkaavasti.
Tämä luo alun, jonka myötä muiden toimien ja vaiheiden avulla ja kautta voidaan tavoitella
yleistä ja kattavaa yhteiskunnan kulttuurista kestävyysmurrosta kohti kestäviä elämäntapoja
sivistyksen edistämisen avulla.Tämä vaatii resurssointia onnistuakseen, jotta voidaan turvata
perusta kestävyysmurroksen tavoittelulle. Myös tieteen ja tutkimuksen resurssit ovat tärkeitä,
koska murroksen ja sen kaikkien toimien tulisi pohjautua tutkittuun tietoon ja ymmärrykseen. Ja
tiede ja tutkimus tuottavat uusia ratkaisuja kestävyysmurroksen tarpeisiin.
Kestävyysmurroksessa sivistys ja osaaminen tulisi ymmärtää laajasti myös kulttuuriin, liikuntaan
ja nuoriso- sekä järjestö-, seura- ja harrastustoimintaan osallistumisen kautta. Tällaiseen
toimintaan osallistuminen pitäisi myös tunnistaa ja tunnustaa hyvinvointia lisäävänä ja
elämäntapoihimme vaikuttavana tekijänä. Eri tahoilta ja tahojen kautta hankittu osaaminen ja
kokemukset kehittävät ihmisen valmiuksia ja osaamista, joita tarvitaan kestävyysmurroksessa.
Kestävyysmurros tapahtuu yhteiskunnassa kolmella tasolla: 1) käyttäytymisen ja teknologian
murros, 2) politiikan ja rakenteiden murros sekä 3) käsitysten ja maailmankuvan murros ⎯ ja
juuri kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen kehittämisen ja sivistyksen kasvattamisen
kautta. Tällä ei voida kuitenkaan yksin saavuttaa murrosta yksilön tai laajemmin yhteiskunnassa
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esiintyviä kestäviä elämäntapoja. Kun pyrimme uudistamaan yhteiskuntaa kestävämmäksi, on
tällöin tarpeen sekä kehittää ihmisten elämäntapojen ja kuluttamisen käytäntöjä sekä tarkastella
niitä yhteiskunnan rakenteita, jotka määrittelevät valintojen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.
Tähän tarvitaan avuksi myös talouden ja työn, terveyden, energian, monimuotoisuuden ja ruoan
teemojen murrosten tavoitteiden saavuttamista, jotta kansalaisten elämäntavat voivat muuttua
kestäviksi. Osaaminen ja sivistys toimii kuitenkin tärkeänä mahdollistajana, kun näitä kaikkia
teemoja edistetään ja niiden kautta haetaan kestävyysmurrosta. Kestävän kehityksen
osaaminen ja arvot siirtyvät koulutettujen ihmisten kautta yhteiskuntaan ja työelämään.
Kestävyysmurroksen käynnistämisvaiheessa voisi laatia erityisen ja uudentyyppisen kansallisen
strategian määrittämään niitä koulutuksen ja kasvatuksen avulla opetettavia kestävän
kehityksen kansalaistaitoja ja arvoja niihin liittyvän osaamisparadigman muutosta, joita laaja
kestävyysmurros edellyttää. Tämä pohjautuu ajatukseen, että tuki osaamisen ja sivistyksen
paradigman muutokselle lähtee yhteisestä strategiasta. Toisaalta, strategian sijasta saman
lopputuloksen voi saada myös muita ohjauskeinoja kehittämällä tai tarkastelemalla syvällisesti
jo aiempien ohjausasiakirjojen ja lakien mahdollistavia puitteita. Tällaiselle strategialle on nopea
tarve, ja siinä pitää keskustella samalla myös kestävän kehityksen paradigman muutoksesta
koulutuksessa ja kasvatuksessa.
Lisäksi muutoksen aikana on tärkeää tunnistaa ennakoiden tulevaisuuden osaamista
työelämän, työvoiman ja työelämässä vaadittavan osaamisen kannalta. Tulevaisuuden
osaajaprofiilit työelämässä voivat kestävän kehityksen näkökulmasta olla erilaiset kuin
nykyhetken ja nykytietämyksen valossa. Lisäksi esimerkiksi ammattiin tähtäävän koulutuksen
tarjoaman osaamisen ja koulutusmäärien ennakointi on tärkeää, että jokin tietty koulutus tai ei
kouluttaisi tulevaisuudessa sektorille, jossa on kohonnut riski työttömyyteen ja sitä kautta
kohonnut riski osattomuuteen tai jopa syrjäytymiseen. Tämä voi hidastaa kestävää kehitystä
edistävän osaamisen omaksumista.
Osaamistarpeiden ennakoinnin myötä ymmärrystä jalkautetaan laajasti, laaja-alaisesti ja
poikkileikkaavasti käytäntöön, jolloin mm. korkeakoulutus, vapaa sivistystyö, aikuiskoulutus,
ammatillinen koulutus ja täydennyskoulutus vain muutamia mainitaksemme voivat vastata
tulevaisuuden työelämätarpeisiin ⎯ ja erityisesti kestävän kehityksen taitojen ja arvojen
näkökulmasta. Tutkimuksen ja tutkitun tiedon tulisi ohjata osaamisen ennakointia ja
tunnistamista. Keskeistä on se, että millaisia taitoja ja tietoja tarvitaan tulevaisuuden
kestävyyskysymysten ratkomiseksi. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ja ennakoida miten
tutkintorakenteet, oppimisen avoimuus ja elinikäinen oppiminen pystyvät paremmin vastaamaan
muuttuviin osaamistarpeisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vain listaa osaamisista tai
tutkinnoista, vaan kyse on enemmänkin laajemmin oppimispolkujen rakenteesta, osaamisesta ja
siitä, miten osaamisia voidaan tunnistaa ja osaamisvajeisiin vastata. Näin osaamista voidaan
kohdentaa tulevaisuudessa oikeisiin paikkoihin. Keskeistä on muistaa, että elämä on jatkuvaa
oppimista ja kehittymistä, ja jatkossa tämä kehityssuunta vahvistuu entisestään.
Kestävä kehitystä tukevien elämäntapojen valtavirtaistumiseen Suomessa voidaan päästä
ainoastaan, kun huomioidaan ja osallistetaan osaamis-, koulutus- ja kasvatuskenttää laajalti.
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Tämä tarkoittaa formaalia koulutusta ja kasvatusta antavien tahojen lisäksi eri non- ja
informaalia oppimista mahdollistavien tahojen osallistamista ja niiden välisen yhteistyön ja
rajapintojen mahdollistamista je tukemista. Näitä tahoja löytyy niin kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalveluista, harrastustoiminnasta kuin tiedotusvälineistä. Näin mahdollistetaan se, että
yksilöiden oppiminen kumuloituu toimijoiden ja yhteisöjen kautta koko yksilön elämän läpi
kestävän oppimispolun ajan ⎯ ja jopa välillä myös joidenkin asioiden tai asenteiden
poisoppimisen avulla. Tämä vaatii eri toimijoilta ja kentän eri osilta formaalin, nonformaalin ja
informaalin koulutuksen, kasvatuksen ja sivistystyön yhteistyötä, sen kehittämistä ja ennen
kaikkea eri sektoreiden huomioimista keskittymättä liikaa vain esimerkiksi formaaliin
koulutukseen. Lisäksi tärkeää on se, että, että kansalaisille tulee näkyväksi kaikki ne
mahdolliset paikat oppia ja kasvaa, mitä heillä on käytössään yhteiskunnassa. Lisäksi tärkeää
on se, että oppiminen ja sivistyminen ovat yksilön elinikäisiä prosesseja, ja niitä tulisi tukea
monipuolisesti. Tähän sisältyy muodollinen peruskoulutus ja tutkintokoulutus kuin myös
työelämässä oppiminen, vapaa sivistystyö sekä vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen
harrastuksissa, yhdistystoiminnassa sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden taholta.
Yhteiskunnassamme on runsaasti eri tahoja ja toimijoita, joita tämän muutokseen pyrkiminen
tulisi koskettaa ja jotka tulisi osallistaa. Näitä löytyy niin kulttuurilaitoksista, harrastustoiminnasta,
järjestöistä, jopa maanpuolustuksesta, sekä vapaan sivistystyön laitoksista kuin työssä ja
työelämässä oppimisesta asti.
Myös media ja tiedotusvälineet ovat osa epämuodollisia kansalaisten taitoja ja sivistystä
edistäviä tahoja ja kanavia, koska niillä on keskeinen rooli tiedon ja uutisten välittämisessä.
Tämä voi myös edistää kansalaisten oppimista ja sivistyksen kasvua. Lisäksi media ⎯ niin
perinteinen media kuin sosiaalinen media ⎯ vat merkittävä muutosajuri tai muutoksen
mahdollistaja kestävien elämäntapojen saralla. Mediasisällöt mahdollistavat matalan kynnyksen
oppimista ajasta ja paikasta riippumatta, mutta toisaalta ruokkivat myös kestävän kehityksen
vastaista kulttuuria. Median haasteena nähdään polarisoitunut keskustelukulttuuri ja
disinformaation leviämisen uhka. Tämän takia tarvitaan sekä mediayhtiöiden työtä ja
osallisuutta että kansalaisten medialukutaidon kasvamista.
Kulku koulutuksen, kasvatuksen ja sivistyksen kasvattamisen sekä osaamisen tasa-arvoisten
mahdollisuuksien edistämisen keinoin kohti kestävän kehityksen mukaisten elintapojen
valtavirtaistumista sen mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta Suomessa vaatii myös ohjausta ja
oppimisen tukemista laajasti ja laaja-alaisesti. Kaikilla pitää olla mahdollisuus kasvaa oman
elämänsä tekijäksi ja toteujjaksi sekä tulevaisuutemme uudistajaksi osana kestävyysmurrosta.
Erityisen tärkeää on ohjauksen lisääminen ja kohdentaminen erilaisille oppijoille sekä
oppimisessa putoamisvaarassa olevien tukemista. Tämä sisältää niin ne, joilla on oppimisen
haasteita kuin myös heikosti opetuksen kieltä osaavat. Lisäksi on tärkeää on huomioida ja antaa
tukea aliedustetuilla ryhmille mm. opintosiirtymissä sekä siirtymisessä opinnoista työelämään, ja
myöhemmin jo työelämässä esimerkiksi uravaihdoksien yhteydessä ja täydennyskoulutuksessa.
Näin voimme tukea yksilön koko elämänpolkua, mikä on tärkeää kestävyysmurroksen
aikaansaamiseksi. Näiden toimien ansiosta kestävän kehityksen taitojen ja arvojen oppiminen ja
omaksuminen mahdollistuu yhdenvertaisesti eri tilanteissa ja eri vaiheissa oleville sekä ottaa
yksilöllisyyden huomioon. Näin pyritään tukemaan henkilökohtaisen ja läpi elämän kulkevan
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oppimispolun luomista ja tukemista. Lisäksi on tärkeää, että kaikki ohjauksen tukimallit tulee
pohjautua tutkittuun tietoon.
Koko muutoksen ajan tulisi pyrkiä seuraamaan osaamisen kehittymisen muutoksia ja murroksen
etenemistä.Tämä vaatii työkaluja ja mittareita, joilla voidaan havaita oppimisen muuttavan
maailmaa. Nykyiset mittarit eivät tähän välttämättä riitä tai ne ovat liian kapeakatseisia.
Muutoksen välivaiheena pyritään olemaan tilanteessa, että olemme saaneet lisättyä tietoisuutta
kestävän kehityksen aktiivisesta kansalaisuudesta ja kriittisestä ajattelusta sekä siitä, että
yleisesti jo tunnistetaan ja hyväksytään kestävän kehityksen näkökulmasta hyvinvoiva
kansalainen ja kansalaisilla on parempi ymmärrys kestävistä elämäntavoista. Lisäksi pyritään
olemaan tilanteessa, että yhteiskunnassamme tunnistetaan ja tunnustetaan kansalaisia, joista
huokuu positiivinen kuva hyvinvoivasta kansalaisesta ja joka elää uusien oppimiensa arvojensa
mukaisesti.
Kun parhaassa tapauksessa tällainen positiivinen kuva hyvinvoivasta ja kestävän kehityksen
arvojen mukaisesti elävästä ja toimivasta kansalaisesta valtavirtaistuu, voi yksilöiden oppiminen
kumuloitua yhteisöjen kautta kestäväksi kulttuurin muutokseksi. Ja samalla yhteiskunnan
positiivisen muutoksen kautta voidaan saavuttaa kansalaisten kestävää kehitystä edistävä
osaaminen ja kestävän kehityksen taidot. Mutta, jos kestävän kehityksen arvot ja elämäntavat
eivät koulutuksen ja sivistyksen toimien myötä valtavirtaistu, joudutaan harkitsemaan
vaihtoehtoista kulkua. Tässä toisen ääripään negatiivisessa skenaariossa yksilöillä olisi
henkilökohtaisia ympäristöbudjetteja tai ympäristöjalanjälkitilejä, joiden rajojen sisäpuolella
pysymistä valvotaan. Tässä skenaariossa myös muut toimet ovat epäonnistuneet ja negatiivisia
pakotteita asetetaan myös organisaatioille, eikä vain yksilöille. Samaan tapaan kuin olemme
verovelvollisia, velvollisia noudattamaan lakeja yms. olisi meillä velvollisuus esimerkiksi
kierrättää, elää vähäpäästöistä elämää jne. Olisi epäoikeudenmukaista, jos sallisimme osan
väestöstä esimerkiksi kuluttavan muita paljon enemmän luonnonvaroja ja siten vaarantavan
nykyisten ja tulevien sukupolvien elinehdot. Todellinen kestävyysmurroksen toteutuminen voi
olla myös todennäköisesti jossain näiden ääripäiden välillä; osa tavoitteista toteutua, osa
toteutuu osittain ja osaan ei ylletä.
Arvio muutoksen etenemisestä
Muutos ja murros pyrkii kulkemaan kohti kestävien elämäntapojen valtavirtaistumista, osaamista
ja sivistystä. Tällä matkalla tarvitaan toimia, joista osa on kiireisiä ja osa ei ole vielä
ajankohtaisia. Formaalissa koulutuksessa on paljon tapahtumassa sellaista, jotka luovat pohjan
muutospolun alkupäässä ensimmäisissä toimissa. Mutta kiireisiä toimia on tunnistaa jo pian mitä
ovat ne kestävän kehityksen kansalaistaidot ja osaaminen, jota polulla tavoitellaan, ja joita
tarvitaan, jotta muutospolku päästään maaliin asti. Tähän tarvitaan uudenlaisen kestävän
kehityksen kansalaistaitojen kansallisen strategian pikaista toteuttamista. Muutoksen
aikaansaamiseksi on lisäksi keskeistä aloittaa pian keskustelu ja toimet siitä, miten voimme
laajentaa yhteistyötä laajasti formaalin, informaalin ja nonformaalin oppimisen välillä, kun
yhteisesti ja yhteistyössä pyrimme kehittämään kestävää kehitystä edistävää osaamista, taitoja
ja arvoja ja niiden opettamista.
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Muutokseen tarvitaan oppilaitoksia ja toimijoita, jotka eivät vain toisinna vallitsevia
toimintamalleja, vaan toimivat yhteiskunnan uudistajina yhdessä uudistavan oppimisen
periaatteen pohjalta. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja järjestöt voivat olla suunnannäyttäjiä
yhteiskuntaa uudistavassa yhteisöllisessä oppimisessa. Onneksi koulutuksen ja sivistyksen
parissa on jo paljon rakenteita valmiina. Esimerkiksi oppilaitoksissa, koulutuksessa ja
varhaiskasvatuksessa on valmiita rakenteita ohjaukseen sekä heikoimmassa asemassa olevien
ja erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Lisäksi suomalaisessa tiedekentässä on jo olemassa
osaaminen ja rakenteet murroksen eri vaihessa vaadittavan tieteellisen ymmärryksen ja tiedon
hankkimiseksi. Haasteena näissä kaikissa onkin se, että riittävätkö resurssit niiden riittävään ja
laajaan hyödyntämiseen, vaikka rakenteet ovatkin jo olemassa.
Murroksen alkuun saaminen vaatii uudenlaisen kansallisen strategian pikaista valmistelua ⎯
strategiaa kansalaisilta vaadittavista kestävän kehityksen taidoista ja arvoista. Tämän
pohjustukseksi tarvitaan keskustelua koko koulutuksen ja osaamisen paradigman
uudistamisesta kestävää kehitystä edistävän osaamisen ja sivistyksen perustalle. Kestävän
kehityksen osaamisen ja arvojen integroinnilla nykyiseen ensisijaisesti talouden intressejä
palvelevaan koulutukseen ei saavuteta yhteiskunnan kulttuurista muutosta.
Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat
Kestävän kehityksen mukaiset elämäntavat valtavirtaistuvat tavalla tai toisella – joko
vapaaehtoisuuteen perustuen tai poliittisesti ohjatun pakon edessä.
Oikeutus muutokselle ottamalla kaikki tahot ja kaikki kansalaiset tasavertaisesti ja
yhdenvertaisesti mukaan polun toteuttamiseen. Tässä piileekin polun merkittävin epävarmuus
eli erilaisten informaalin ja nonformaalin oppimisen toimijoiden osallistaminen koko
yhteiskunnassa. Voi olla, että kaikki toimijat eivät koe yhteistä tavoitetta omakseen, ja eivät näin
ollen osallistu tai osallistuvat vain velvollisuudesta minimipanoksella.
Muita epävarmuuksia polun toteutumisessa on ensinnäkin suorempien resurssien riittävyys ja
allokointi polun eri vaiheissa ja eri asioissa eri toimijoiden toimintaan. Toiseksi polun
toteutuminen vaatii myös runsaasti välillisten resurssien riittävyyttä ja allokointia toimivasti, jotta
toimijoilla on mahdollisuudet olla osallisina riittävällä panoksella.
Politiikkaperiaatteiden toteutuminen
Ensimmäiset kolme politiikkaperiaatetta linkittyvät sivistyksen ja kasvatuksen teemassa toisiinsa
monin tavoin, ja ollessaan keskenään ja yleisen politiikkakentän kanssa linjassa, tukevat
arvopohjan ja elämäntapojen muutosta.
Oikeudenmukaisuuden varmistaminen
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Oikeudenmukaisuuden varmistaminen näkyy polulla useissa eri kohdissa. Ensinnäkin tämä
näkyy siinä, että polulla on otettu laajasti huomioon erilaisten ja erilaisiin perusteisiin
pohjautuvien opetuksen, osaamisen ja sivistyksen tarjoajien ja mahdollistajien tasapuolinen
kohtelu ja niiden näkyminen toimijoina. Tämä myös edistää kansalaisten oikeudenmukaista
tavoittamista, kun polulla huomioidut erilaiset tahot ja toimijat tarjoajat tavoittavat yhdessä
kattavammin eri kansalais- ja ikäryhmät. Polulla ei korosteta erikseen mitään formaalia
opetusta, kasvatusta sekä non- ja informaalia tahoa, vaan niitä halutaan tukea tasapuolisesti.
Tämä edistää myös kansalaisten oikeudenmukaista kohtelua. Toiseksi polulla huomioidaan
passiivisten, syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien ja erilaisten oppijoiden huomioiminen, mikä
myös edistää polun oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.Tämä huomioiminen sisältää
myös koulutkseen pääsyn yhdenvertaisuuden edistämisen ja esteiden purkamisen.
Lisäksi polulla esitetään vaihtoehtoisena toimena henkilökohtaista ympäristöjalanjälkitiliä, jos
pehmeämmät ja ensisijaiset toimet eivät ole saaneet aikaan kestävää kehitystä edistävän
osaamisen ja kansalaistaitojen valtavirtaistumista. Asiantuntijaryhmämme mielestä tämä on
viimesijainen keino, jota ei haluta, koska se voi syyllistää ihmisiä ja näin vaikuttaa ei-toivotulla
tavalla. Tällaisen ratkaisun tulisi siis pohjautua tutkittuun tietoon ja huolellisiin arvioihin. Mutta ei
toisaalta ei ole myöskään oikeudenmukaista, jos toiset piittaamattomuuttaan voivat pilata toisten
elinehdot,
minkä
takia
toisten
suuremmat
päästövaatimukset
voidaan
nähdä
oikeudenmukaisena vaatimuksena polulla. Näiden vaihtoehtoisten toimien näkymistä polulla
perustellaan myös tulevien sukupolvien oikeudenmukaisella oikeudella hyvään tulevaisuuteen ja
puhtaaseen ympäristöön ja luonnonvaroihin, mikä on myös yksi taloudellisen kestävän
kehityksen kulmakivistä ⎯ eli huomioidaan myös tulevien sukupolvien oikeudet.
Kestävien elämäntapojen valtavirtaistuminen edellyttää muutoksia totuttuihin käytäntöihin ja
toimintoihin, ja on tärkeää kysyä minkälaiset muutokset ovat oikeutettuja, mutta toisaalta jos
vapaaehtoisuuteen perustuva kehityskulku ei toteudu, kestävyyskriisin edetessä ollaan joka
tapauksessa ympäristömuutoksen aiheuttaman pakon edessä valintojen suhteen.
Koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus
Tämä politiikkaperiaate nivoutuu polulla yhteen oikeudenmukaisuuden toteutumisen
politiikkaperiaatteen kanssa. Polun avulla halutaan edistää koko yhteiskunnan osallistamista ja
osallisuutta ja toimijuutta laajasti.
Koko yhteiskunnan osallistaminen näkyy polulla myös polun loppuvaiheen vaihtoehtoisessa
toimenpiteessä eli henkilökohtaisessa ympäristöjalanjälkitilissä, jota tarvitaan, jos pehmeämmät
ja ensisijaiset toimet eivät ole saaneet aikaan kestävää kehitystä edistävän osaamisen ja
kansalaistaitojen valtavirtaistumista.Onhan meillä kaikilla yhteiskunnan jäseninä muitakin
velvollisuuksia (esim. verovelvollisuus jne.), joten jatkossa meillä saattaa olla myös velvollisuus
elää kestävien elämäntapojen mukaan, kuten esimerkiksi kestävän kehityksen
kansalaisvelvollisuudet, velvollisuus kierrättää, velvollisuus elää vähäpäästöisesti jne.
Heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen (Leave no-one behind)
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Myös heikommassa asemassa olevien korostettu huomioiminen näkyy polussa samoin kuin
edellä aiemmin on kuvattu kahden muuan läheisesti tähän sidoksissa olevan
politiikkaperiaatteen kohdalla. Suomalaisessa formaalissa koulutusjärjestelmässä on jo
olemassa työkaluja ja toimijoita heikoimmassa asemassa olevien huomioimiseksi, jos
tulevaisuudessa vain on tähän kohdistaa riittävästi resursseja. Polussa halutaan myös tuoda
esille, että samanlainen huomioiminen tulisi kattaa vapaata sivistystyötä tekevät toimijat sekä
kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja vapaa-ajan toiminnan. Polulla on tunnistettu heikoimmassa
asemassa oleviksi mm. passiiviset ryhmät, syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät sekä erilaiset
oppijat
Pitkäjänteisyyden ja kansallisen politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen
Pitkäjänteisyys ja kanssallisen politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen näkyy polussa siinä,
että koulutus- ja kasvatussektorin näkökulmasta on paljon ns. sisäänrakennettuja elementtejä ja
rakenteita, joista hallitus tai eduskunta ei suoraan päätä (mm. Opetussuunnitelmien perusteet).
Näin ollen sisällöt päätetään pitkäjänteisesti ja laajassa yhteistyössä ilman taajaa poliittista
heilahtelua. Myös opetuksenjärjestäjien (mm. korkeakoulujen ) autonomia suojaa poliittiselta
heilunnalta. Mutta toisaalta koulutuksen, kasvatuksen sivistystyön ja kolmanne sektorin
rahoituksen heilunta voi heikentää pitkäjänteisyyttä.
Polun mukaan politiikkajohdonmukaisuus tulisi ilmetä strategioiden toteutuksessa ⎯ mm.
kestävän kehityksen taitojen kansallinen strategia tulisi näkyä laajempana kuin vain
koulutuksen, kasvatuksen ja vapaan sivistystyön näkökulmasta.
Riskinä pitkäjänteisyydelle ja kansalliselle politiikkajohdonmukaisuudelle polussa ovat sen
riippuvuudet muiden teemojen polkuihin. Miten esimerkiksi tieto ja ymmärrys muuttuvat muiden
polkujen arvoiksi? Ja miten vaikuttaa se, että aika, jossa elämme on johtanut arvojen
polarisaatioon riippumatta siitä, että koulutussisällöt ja -pyrkimykset ovat jo osin muuttuneet
siihen suuntaan, että ne tukevat kestävää kehitystä. Tämä on polussa tärkeää, koska
polarisoitunut keskustelukulttuuri voi rajata mahdollisuuksia kulttuurisen muutoksen
aikaansaamiseksi. Tällöin tiedon ja osaamisen muuttuminen teoiksi ja arvoiksi voi olla rajallista.
Globaalin vastuun ja globaalin johdonmukaisuuden varmistaminen
Polussa huomioitu globaali vastuu ja ulottuvuus. Polun onnistumisen kannalta on tärkeää, että
nämä tulisi huomioida kestävän kehityksen taitojen kansallisessa strategiassa. Polussa tuodaan
esille, että Suomella on mahdollisuus onnistuessaan toimia globaalina vaikuttajana ja ratkaisija
koulutussektorilla ja osaamisen kehittämisessä sekä auttaa ratkomaan ongelmia muualla.
Polussa tuodaan kuitenkin esille globaalin ulottuvuuden suunta kahteen suuntaan; toisaalta
Suomi voi olla koulutusviejä, mutta Suomi olisi myös aktiivinen koulutus- ja osaamistuoja. Polku
tuo esille epävarmuuden, että Suomi olisi vain kestävän kehityksen ja koulutuksen mallimaa.
Lisäksi polku korostaa, että globaali vastuu ja globaali vaikuttaminen on kahdensuuntainen
prosessi.Esimerkiksi tietoa, osaamista ja ratkaisuja kannattaa polun mukaan hakea ulkomailta.
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Polun mukaan globaali toimijuus sisältää kehitysyhteistyötä sekä muuta globaalia
yhteistoimijuutta. Polkua laadittaessa tunnistettiin epävarmuudeksi se, että erinomaiset
kansalliset oppimistulokset kansainvälisessä vertailussa herättävät kansainvälistä kiinnostusta,
mutta vastaavasti laskevat oppimistulokset vähentävät kiinnostusta Suomea kohtaan. Globaalin
vaikuttajuuden kannalta olisi tärkeää ylläpitää tai jopa nostaa kansallisia oppimistuloksia
kansainvälisessä vertailussa, eikä menettää aiemmin saatua hyvää mainetta. Yhteenvetona
todettakoon, että globaali vaikuttajuus edellyttää aitoa vuorovaikutusta kansainvälisten
kumppaneiden keske.
Kestävän kehityksen politiikan muutosvoimaisuus
Kestävän kehityksen politiikan muutosvoimaisuuden politiikkaperiaate heijastuu tähän polkuun
siinä, että periaate korostaa eri polkujen välisiä mahdollisia kitkoja ja ristiriitoja. Miten tämä polku
voi konkreettisesti tukea muiden muutosalueiden polkujen toteutumista? Ja toisaalta miten
muiden muutosalueiden polkujen toimet saattavat riskeerata tämän polun onnistumista.Tämä
tarkoittaa sitä, että tavoiteltavia muutoksia ei voida toteuttaa ja saavuttaa yhden muutosalueen
ja polun sisäisillä toimilla, vaan siihen tarvitaan muutosalueiden polkujen sujuvaa yhteyttä.
Esimerkiksi politiikan muutosvoimat, resurssien mahdollistaminen ja tavoiteltu koherentti
yhteiskunnan muutos ovat yhteisiä eri poluille. Muutoksen onnistuminen perustuu siis politiikan
yhdenmukaiseen ja pitkäjänteiseen suuntautumiseen kestävyysmurrokseen (mm. suhteessa
talouteen ja osallisuuteen) ja kestävää kehitystä edistävän osaamisen tietoisuuden ja arvojen
kehitykselle, jotka yhdessä ohjaavat kestävien elämäntapojen valtavirtaistumiseen. Muutosten
yhteydessä ristiriitatilanteissa ristiriitoja voitaisiin purkaa esimerkiksi ottamalla aiheet avoimeen
keskusteluun (mm. talous ja luonnon hyödyntäminen, oikeudenmukaisuus).

3.5. Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
Visio:
2030-luvulla elämänlaatunsa hyväksi kokevien määrä on entistä suurempi. Ihmiset ovat yhä
terveempiä ja voivat entistä paremmin ja terveyserot ovat kaventuneet. Suomi on maailman
huippua terveysongelmien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin ja
terveyden tukemisessa.Yhteiskunnan väestökehitys on kestävää. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
eri sukupuolten ja eri väestöryhmien välillä ja sisällä toteutuu. Köyhyys ja osattomuus ovat
vähentyneet ja työtä on yhä useammalla. Suomi on turvallinen maa kaikille ihmisille ja
ihmisryhmille ja luottamus yhteiskunnan eri toimijoiden välillä on vahvistunut. Yksinäisyys on
vähentynyt. Jokainen voi tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön, kokea merkityksellisyyttä ja
osallistua yhdenvertaisesti yhteiskunnan toimintaan. Kansalaisyhteiskunta toimii aktiivisesti ja
auttaa pitämään kaikki mukana. Kestävät elämäntavat mahdollistavat hyvinvointia kaikille myös
globaalisti, luonnon kantokyvyn rajoissa.
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Muutostavoitteet vuoteen 2030:
Terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevät sekä
hoitavat palvelut on resursoitu ja kohdennettu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Ne vähentävät
eriarvoisuutta, ovat saavutettavissa matalalla kynnyksellä ja ovat helppoja käyttää.
Väestöryhmittäiset terveyserot ovat kaventuneet ja koettu hyvinvointi on kasvanut. Päihde- ja
mielenterveysongelmat ja elintapasairaudet ovat vähentyneet.
Väkivalta on vähentynyt yhteiskunnassa. Erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on
vähentynyt merkittävästi.
Väestönkehitys on kestävää (sisältäen lisääntymisterveyden)
Asunnottomuus on poistettu ja kohtuuhintaista asumista on tarjolla kaikille.
Syrjäytyminen on vähentynyt merkittävästi. Vapaan kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuudet on turvattu yhteiskunnassa. Yhä useampi osallistuu aktiivisesti
yhteiskunnan toimintaan.Jokainen tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat laajasti yhteiskunnassa. Jokaisella on mahdollisuus
kouluttautua, osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi sukupuolesta, ihonväristä, toimintakyvystä, iästä
tai varallisuudesta riippumatta.
Polkutyöskentelyn alussa tavoitteissa oli mukana myös tavoite “Tulo- ja varallisuuserot eivät
kasva”. Tämä tavoite otettiin pois työskentelyn lopussa, koska polulla ei käsitelty tähän
tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Köyhyyden vähentäminen, eriarvoisuuden kaventaminen ja
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat kuitenkin muutospolun kantavia teemoja.

Muutostarina
Suomalaisten hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä toteutuu, kun ihmiset voivat hyvin
fyysisesti että psyykkisesti, heillä on hyvä työ-, opiskelu- ja toimintakyky ja he kokevat voivansa
vaikuttaa omiin asioihinsa. Yhteiskunnan on mahdollistettava hyvinvoinnin toteutuminen
kestävällä tavalla.
Tarvitaan muutosta rakenteissa, palveluiden saatavuudessa ja köyhyyden, huono-osaisuuden,
rakenteellisen rasismin sekä syrjinnän vähentämistä. Perusoikeudet ja osallisuus on turvattava.
Ongelmia on ennaltaehkäistävä ja olemassa olevaa terveyttä ja hyvinvointia vahvistettava
kaikissa väestöryhmissä. Yksilöiden hyvinvointi ja terveys rakentuu ympäröivien
sosioekonomisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten olosuhteiden määrittämänä. Näitä
taustatekijöitä ovat mm. koulutus, työ, sosiaaliset suhteet, aineellinen elintaso, turvallisuuden
tunne, asuminen, elinympäristö, terveyspalvelut, työolot jne. Terveyden ja hyvinvoinnin
taustatekijät on mahdollistettava kullekin väestöryhmälle sopivin keinoin ja palveluin, jotta
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yksilöillä on voimavaroja terveellisiin valintoihin (esim. riittävä uni, liikunta, terveellinen
ravitsemus). Kestävä hyvinvointi on näkökulma, joka linkittää tämän polun myös ekologiseen
kestävyyteen.
Rakenteiden ja palveluiden muutos kohti ennaltaehkäisyä tulee tehdä huomioiden
perusoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja rakenteellisen rasismin ja syrjinnän vähentäminen.
Erityisen tärkeää on esimerkiksi vammaisten ja eri vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden
aseman parantaminen. Kestävä väestökehitys erityisesti maahanmuuttoa lisäämällä turvaa
hyvinvointivaltion tulevaisuutta, kun ikärakenne on muuttumassa. Kestävää väestönkehitystä on
turvattava myös tukemalla kulttuurista ja kielellistä koheesiota ja syntyvyyttä.
Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset murrosareenatyöskentelyssä esiin nousseet
muutostoimet koskevat esimerkiksi ennaltaehkäisevien rakenteiden ja saavutettavien
palveluiden vahvistamista, terveellisten elintapojen mahdollistamista, mielenterveyden
edistämisen vahvistamista. Osallisuuden kannalta keskeiset muutostoimet koskevat muun
muassa perusoikeuksien ja osallisuuden vahvistamista, köyhyyden vähentämistä sekä
kohtuuhintaista ja hyvinvointia edistävää asumista. Nämä asiat linkittyvät vahvasti myös
toisiinsa. Alla näitä konkreettisia muutostoimia on jäsennetty eri toimijoiden näkökulmista, koska
moni asia edistää usean eri tavoitteen toteutumista. Muutostarina kertoo siis mitä kunkin
toimijan tulisi tehdä, jotta muutos saataisiin aikaiseksi ja yllä mainitut tavoitteet täytettyä.
Ennaltaehkäisevät palvelut ja rakenteet sekä palvelujen saavutettavuus tulisivat olla
sote-uudistuksen keskiössä. Muutos syntyy, kun tulevat hyvinvointialueet kuvaavat ja laittavat
käytäntöön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä
yhdyspinnalla olevat palvelut ja palveluketjut (esim. elintapaohjaus, liikuntaneuvonta ja
kulttuurihyvinvointi). Tieto väestön hyvinvoinnista ja terveydestä on eri toimijoiden välillä
joustavasti käytössä. Uudistuksen jälkeen mm. perhekeskukset toimivat koko maassa. Erilaisia
perhemuotoja tuetaan. Kaikkien oikeus ja tasa-arvoinen pääsy laadukkaisiin terveys- ja
sosiaalipalveluihin on turvattu. Mielenterveyspalvelujen tasoa parannetaan, ja matalan
kynnyksen mielenterveyspalveluja on tarjolla. Etsivä ja löytävä työ, jonka avulla tavoitetaan
riskissä olevia henkilöitä, on levinnyt kaikille hyvinvointialueille ja kuntiin ja sitä tehdään kaikkien
ikäryhmien osalta.
Kunnat edistävät edelleen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kunnan kaikessa
toiminnassa. Kunnan eri sektorit tarjoavat mahdollisuuksia kaikille väestöryhmille (mm. liikunta-,
kulttuuri-, nuorisopalvelut, koulut, puistot, kadut, kirjastot, edullisen ja turvallisen ja mukautuvan
asumisen lisääminen ym. elinympäristö) ja huomioivat palvelutarjonnassaan myös
heikommassa asemassa olevat. Esimerkiksi palveluja tarjotaan saavutettavasti ja esteettömästi
(sekä etä- että lähipalveluina tai kiertävinä palvelupisteinä). Harrastusmahdollisuudet on turvattu
kaikille ikäryhmille, kiinnittäen huomiota niiden yhdenvertaiseen saavutettavuuteen (esim.
jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa maksuttomasti koulupäivän yhteydessä).
Kiusaamiseen ja syrjintään puututaan päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla.
Esteettömyyskoulutusta järjestetään. Rauhankasvatusta ja väkivallattomuuteen kasvattamista
tehdään. Hyvän mielen kunta -tarkistuslistat ja Kaiku-kortit on otettu käyttöön kunnissa.
Päihdekulttuuriin on vaikutettu siten, ettei päihteiden käyttö ole houkuttelevaa.
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Ennaltaehkäistään sekä torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa aktiivisesti ja tunnistetaan
väkivaltaa kokeneet sekä tarjotaan heille apua. Turvakotipaikka on tarjolla jokaiselle sitä
tarvitsevalle.

Järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tunnistetaan laajalti ja järjestöjen
osaamista hyödynnetään esimerkiksi koulutuksessa ja vertaistuen tarjoamisessa. Aktiivinen
kansalaisyhteiskunta toimii - esimerkiksi osallistava budjetointi on käytössä laajasti. Eri väestöja ikäryhmiä otetaan mukaan päätöksentekoon. Järjestöjä kuullaan. Kansalaisjärjestöjen
rahoitus turvataan. Jokaisella on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, joka vähentää
yksinäisyyttä ja lisää merkityksen tunnetta.
Työpaikat rekrytoivat osatyökykyisiä ja työpaikoille on tarjottu keinoja ja kannusteita, jolla
heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä rekrytoidaan. Työnantajat ovat aktiivisia
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimijoita. Kiusaamiseen ja syrjintään
sekä rasismiin puututaan.
Valtion tasolla tuotetaan hyvinvointia huomioiden ekologiset reunaehdot. Esimerkiksi
ravitsemussuositukset noudattavat planetaarista ruokavaliota ja terveelliselle ja ekologiselle
ruoalle on asetettu hintakannusteita. Kestävän hyvinvoinnin mittarit on nostettu BKT:n rinnalle
(Esim. GPI: genuine progress indicator). Tuetaan kuntia tekemään energiatehokasta ja
ekologista asumista ja infrastruktuuria, jossa on myös helppo liikkua omin voimin (pyöräillen ja
kävellen). Pidetään köyhimmät mukana kestävän kehityksen siirtymässä. Sosiaaliturvauudistus
on tehty siten, että pienempituloisten tilanne on parantunut ja työn ja sosiaaliturvan
yhteensovittaminen mahdollista. Parannetaan perusturvaa. Kehitetään konkreettisia keinoja
velkaongelmien ennaltaehkäisyyn. Tunnistetaan, että hyvinvointia tuottavat asiat eivät ole aina
sidoksissa materiaan. Kestävän hyvinvoinnin edistäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja
ylivaalikautista politiikkaa. Pitkäjänteisyyttä voisi edistää esimerkiksi asettamalla hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen neuvottelukunta, jonka toiminta ei ole sidottu vaalikausiin.

Arvio muutoksen etenemisestä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on käynnissä isoja muutosprosesseja. Soteuudistus
on käynnissä, tulevat hyvinvointialueet aloittavat toimintansa v.2023 alusta. Soteuudistuksen
tavoitteisiin on kirjattu painotuksen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin. Eriarvoisuuden
kaventaminen on myös läpileikkaava teema. Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 on annettu ja sille on tehty
toimeenpanosuunnitelma n. 150 toimenpiteineen. Kansanterveyden neuvottelukunta seuraa
toimeenpanosuunnitelman toteutumista. Mielenterveysstrategia (2020-2030) on tehty ja sen
toteuttaminen on käynnistynyt. Suomen ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon (2020)
tavoitteena on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Työkykyohjelma,
sosiaaliturvauudistus ja työllisyyden hoidon uudistus on käynnissä.
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Paljon on siis jo tapahtumassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteyttä ekologiseen
kestävyyteen ja keinoja kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen tarvitaan lisää, tässä myös
kestävän kehityksen toimikunta voi toimia edelläkävijänä.

Muutoksen epävarmuudet / mahdolliset ristiriidat
Muutospolun yksi tärkein teema, eriarvoistumisen pysäyttäminen, on myös soteuudistuksen
päätavoitteita. Heikoimmista huolehtiminen ja ketään ei jätetä -periaate vaativat pitkäjänteistä,
ylivaalikautista työtä. Epävarmuus jatkuvuudessa vaalikausittain nähtiin mahdollisena riskinä
tavoitteiden toteutumiselle. Teemassa on tarve mekanismeille, jotka tukevat ylivaalikautista
työtä.
Soteuudistuksen yhtenä tavoitteena on painotuksen siirtäminen ennaltaehkäisyyn, mikä on
myös tämän muutospolun keskeinen asia. Vielä on kuitenkin epävarmaa, miten tämä
painotuksen muutos käytännössä toteutetaan. Järjestöjen rahoituksen murros aiheuttaa
epävarmuutta.
Politiikkaperiaatteiden toteutuminen polulla
Useat kestävän kehityksen politiikkaperiaatteet toteutuvat hyvin polulla ja ovat sen lähtökohtina.
Tällaisia ovat oikeudenmukaisuuden varmistaminen, koko yhteiskunnan osallistaminen ja
osallisuus sekä heikommassa asemassa olevien korostettu huomioiminen.
Haasteena on pitkäjänteisyyden ja kansallisen politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen.
Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien tulee olla kunnossa myös kaikilla vähemmistöryhmillä
hallituskaudesta riippumatta. Ennaltaehkäisevässä ja hyvinvointia rakentavassa toiminnassa
pitkäjänteisyys on ensisijaista, muuten isot satsaukset menevät hukkaan.
Globaali vastuu näkyy polussa ainakin kahdella tavalla. Kestävän hyvinvoinnin perustana on
yhteiskunta, joka toimii ekologisen kantokyvyn rajoissa ja vähentää hyvinvoinnin epätasaista
jakautumista maailmassa esim. ympäristökuormituksen takia. Maahanmuuton lisääminen ja
laadukkaaseen kotouttamiseen panostaminen on osa globaalia vastuuta, sen lisäksi että se on
yksi vastaus kestävään väestöpolitiikkaan. Rahoituksen varmistaminen kestävän kehityksen
työtä tekeville järjestöille on oleellista myös globaalin vastuun näkökulmasta.

3.6. Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus
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Visio:
Suomi on edelläkävijä ja suomalaisilla yrityksillä on vahva kädenjälki kokonaiskestävyyttä
vahvistavissa ja ilmastonmuutokseen liittyvissä ratkaisuissa, kuten bio- ja kiertotaloudessa,
teollisissa innovaatioissa sekä digitaalisissa palveluissa. Yritykset tuottavat hyvinvointia ja
lisäarvoa liiketoimintamalleilla, joiden tavoitteena on taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen
kestävyys. Hyvinvointitalousajattelu on valtavirtaa, ja talous vahvistaa ekologista ja sosiaalista
pääomaa. Julkisen talouden rahoitus on kestävällä pohjalla. Työ on merkityksellistä ja
laadukasta. Kestävyyttä edistäviä innovaatioita, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tuetaan ja
arvostetaan. Koulutuksessa ja yrityksissä ennakoidaan osaamistarpeiden muutoksia ja
osaamista päivitetään jatkuvasti. Suomi liikkuu kohti toimimista yhden maapallon rajoissa.
Uusiutuvien luonnonvarojen kotimainen käyttö on kestävällä ja resurssitehokkaalla pohjalla ja
uusiutumattomien luonnonvarojen kotimainen käyttö vähenee vauhdikkaasti. Kulutusta ja
tuotantoa ohjataan kestäväksi hyvällä ja johdonmukaisella sääntelyllä markkinaehtoisesti ja
asiakaslähtöisesti.
Tavoitteet:
1. Talouden arvonluonnissa, yritystoiminnassa, uusissa työpaikoissa ja viennissä painottuvat
kestävää lisäarvoa tuottavat ja hiilinegatiivista yhteiskuntaa rakentavat bio- ja kiertotalouden
ratkaisut, teolliset ja muut innovaatiot sekä digitaaliset ja aineettomat tuotteet ja palvelut.
2. Talouden toimintaa ohjaavat ihmisten hyvinvoinnin tuottaminen ja jakaminen, sosiaalisen
pääoman vahvistaminen sekä hyvinvointiin investoiminen.
3. Ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden samanaikaiselle saavuttamiselle ja
julkisen talouden rahoittamiselle on olemassa pitkän aikavälin kokonaisnäkymä sekä
kehityspolku, johon yhteiskunnan keskeiset osapuolet ovat sitoutuneet.
4. Työelämä on laadukasta, työpaikat reiluja, terveellisiä ja turvallisia, töissä voidaan hyvin ja
työllisyys sekä työntekijöiden ja yrittäjien työkyky ovat korkealla tasolla. Sukupuolten tasa-arvo
ja yhdenvertaisuus työelämässä ovat edistyneet. Vaikeasti työllistyviä on saatu työelämään.
5. Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja osaamispanostukset kestävyyttä edistäviin ratkaisuihin ja
yritysten kehittämiseen ovat korkealla tasolla.
6. Tuotannon ympäristöhaittoja tunnistetaan ja vähennetään ja niiden kustannuksia sisällytetään
hintoihin koko elinkaaren osalta.
7. Uusiutumattomien luonnonvarojen kotimainen käyttö on vähentynyt. Samalla vähemmästä
saadaan enemmän: resurssituottavuus ja materiaalien uusiokäyttöaste ovat nousseet
monenlaisilla kiertotalouden ratkaisuilla. Suomen globaali kädenjälki resurssiviisaiden
ratkaisujen viejänä on vahvistunut.
8. Hyvä ja johdonmukainen sääntely, laaja-alainen mittaristo, julkiset hankinnat, ennustettava
investointiympäristö sekä markkinaehtoisuus ja asiakaslähtöisyys ohjaavat kulutusta ja
tuotantoa.

Muutostarina
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Hyvinvointia edistävän talouden, työn ja kestävän kulutuksen toimenpiteet rakentuvat
kolmesta toisiinsa kietoutuneesta kokonaisuudesta: 1) pääomista huolehtimisesta, 2)
hyvinvointitaloudesta ja 3) kiertotaloudesta.
1) Pääomia ovat kaikki inhimilliset, ekologiset ja taloudelliset varantomme. Nämä varannot
tarjoavat puitteet - reunaehdot ja mahdollisuudet - yhteiskunnan kestävälle taloudelliselle
toimeliaisuudelle. Hyvinvointitalous ja kiertotalous määrittelevät, millä tavoin taloutemme toimii
näiden pääomien puitteissa. Hyvinvointitalous määrittelee erityisesti kuinka ihmiset - yksilöinä,
yhteisöinä ja organisaatioina - hyödyntävät inhimillisiä pääomia kestävästi taloudellisessa
toiminnassa ja kuinka taloudellinen toiminta tuottaa taloudellista ja inhimillistä hyvinvointia.
Kiertotalous puolestaan määrittelee erityisesti kuinka taloudessa hyödynnetään ekologisia
varantoja ekologisesti kestävällä ja taloudellisella tavalla.
Pääomista huolehtimista vahvistetaan tuomalla ympäristötilinpito (ml. ilmasto, luonnonvarat,
monimuotoisuus) ja inhimillisten pääomien, sosiaalisen kestävyyden sekä kansalaisten
hyvinvoinnin arviointi kiinteästi mukaan kansantaloudelliseen tilinpitoon ja taloudelliseen
budjetointiin. Talouspoliittisen päätöksenteon ohjaamiseksi luodaan kansallinen inhimillisen
pääoman ja luontopääoman arviointi- ja hallintamenettely. Ekologinen kestävyys ja inhimilliset
pääomat tuodaan teollisuus-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikan suunnitteluun vauhdittamaan
muutosta ja mahdollisuuksiin tarttumista. Hallituksen ja hallinnon kestävyystiekarttatyötä
jatketaan ja kestävyyden kolmen ulottuvuuden yhteistarkastelua syvennetään. Hallituksen
päätöksentekoa ja pitkäjänteistä kestävyyspolitiikkaa tukemaan perustetaan kestävän siirtymän
arvointineuvosto.
Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen kestävyyspolitiikan tueksi vahvistetaan Suomen
vaikuttamista EU-tasolla, esimerkiksi kiertotalouden ja muun kestävyyttä tukevan
taloussääntelyn vauhdittamiseksi. Kestävä kehitys otetaan valtioneuvoston tulevaisuustyön
viitekehykseksi. Sääntelyn, tukien ja verojen johdonmukaisuutta vahvistetaan Suomessa ja
EU:ssa, jotta pitkäjänteiset investoinnit yrityksiin ja kestävän kasvun aloille tulevat mahdolliseksi.
Kansallisesti vahvistetaan ja resurssoidaan ilmasto-, ympäristö- ja hyvinvointitiedon tuottamista,
jakamista, neuvontaa ja viestintää.
Ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä rakennetaan samanaikaisesti. Etsitään
yhteistä tahtotilaa ja määrittelyä sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle. Vahvistetaan
erityisesti yhteistä näkemystä siitä, että taloudellista kestävyyttä on tavoiteltava ekologisen
kestävyyden puitteissa. Kestävyystavoitteet ja -indikaattorit sekä ilmiölähtöisyys ja
kestävyysajattelu tuodaan taloudelliseen päätöksentekoon ja talousarviovalmisteluihin.
Budjetointia sekä innovaatio-, tiede- ja teknologiapolitiikkaa toteutetaan hyvinvointitalouden,
kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Samalla tunnistetaan talouden
ja yritysten rooli hyvinvoinnin luomisen työkaluina. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys
otetaan talouspolitiikan ytimeen (sisältäen julkisen talouden ekologisen ja sosiaalisen
kestävyyden, ei pelkästään taloudellista kestävyyttä).

36

2) Hyvinvointitalouden ytimessä on yhteiskunta, joka tähtää hyvinvoinnin lisäämiseen ja hyvän
elämän edellytysten vahvistamiseen. Tämän perustana on hyvä työelämä ja osaava
työvoima. Työntekijöille, johdolle, yrittäjille ja myös päättäjille tarjotaan tukea kestävään ja
oikeudenmukaiseen siirtymään: koulutusta, jatkuvaa oppimista, osaamisen kehittämistä,
erilaisia työuria, työelämän joustoa, työn ja perhe-elämän yhdistämisen tukea, väestöpolitiikkaa,
TKI-tukea. Ennakoidaan ilmastotoimien työllisyysvaikutukset toimialoittain ja kartoitetaan
koulutustarpeet. Vahvistetaan työntekijöiden ja yrittäjien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti
kestävyysmurrokseen liittyvään keskusteluun ja muutostyöhön. Muutoksen vaatima osaamisen
uudistaminen aletaan nähdä investointina, ei kuluna.
Hyvinvointitalouden ytimessä on myös yritysvastuu globaaleissa arvoketjuissa. Toimitaan
kansainvälisillä, yhteisesti tunnustetuilla työelämän ja kestävyyden pelisäännöillä. Kehitetään
kestävyyskriteereitä erityisesti kansainvälisesti ja edistetään kestävien toimintapojen
käyttöönottoa (esim. ympäristömerkintä, reilu kauppa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
kriteeristöt). Ihmisoikeuksia vahvistava ja myös yrityksiä sitova globaali, kansainvälinen,
EU-tason ja kansallisen tason työ jatkuu, jotta ILO-standardeja noudatetaan. Sijoittajien ja
rahoittajien tiukentuvat kestävyyskriteerit tukevat muutosta. Vahvistetaan seurantaa Suomen
tuonnin ja viennin ympäristövaikutuksista kehittyvissä maissa. Yritysvastuulaki otetaan käyttöön
Suomessa ja sen toteutumista seurataan niin Suomessa kuin EU-tasolla. Vahvistetaan harmaan
talouden vastaista työtä.
Hyvinvointitaloutta ja myös kiertotaloutta vahvistaa kestävien valintojen tukeminen.
Kannustetaan luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen. Tuotetaan tietoa kestävän kehityksen
investointien synnyttämistä hyvinvointivaikutuksista. Tuotetaan tietoa kestävän päätöksenteon
tueksi (esim. ympäristömerkit ja -laskurit) ja rakennetaan tarvittavia digitaalisia alustoja.
Vahvistetaan resursseja tiedon tuottamiseen ja viestintään sekä kuluttajien, kuntien ja yritysten
kokeiluihin. Tarkastellaan mainonnan vaikutuksia ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ja
kehitetään mainonnan sääntelyä tarpeenmukaisesti. Tuetaan kertakäyttöä vähentävien sekä
jakamista ja kiertotaloutta vahvistavien innovaatioiden ja palvelujen kokeilemista.
3) Kiertotaloutta vauhdittavat taloudelliset ohjauskeinot, joista keskeisimpiä ovat
TKI-panostuksien lisääminen ja tukipolitiikan kestävyystarkastelu, verotuksen painopisteen
siirtäminen haittaverotukseen, vähähiilisyyden verokannustimet, päästökauppamekanismien
kehittäminen ja hyödyntäminen, vapaaehtoisten toimialakohtaisten sopimusten edistäminen
sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää työtä kannustava veropolitiikka. Lisäksi
kiertotaloutta edistää kestävyyttä korostava tuotesääntely, jota on tarkasteltava ja kehitettävä
kansainvälisesti ja EU-tasolla osana ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden
kokonaisnäkymää ja myös siten, että velvoitteet ovat samat myyntikanavasta huolimatta.
Julkiset hankinnat muodostavat ison osan kiertotaloutta ja samalla hyvinvointitaloutta
vahvistavista päätöksistä. Julkisissa hankinnoissa painotetaan ekologisista ja sosiaalista
kestävyyttä ja innovaatioita. Vastuullisille hankinnoille määritellään yhtenäisiä kriteerejä,
huomioiden ekologiset, sosiaaliset, eettiset ja muut kestävyyden ulottuvuudet. Innovatiivisia
hankintoja, systeemistä tarkastelua ja kokeilevaa yhteiskehittämistä vauhditetaan yhdessä
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tieteen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Hankinnan edellytyksiä, osaamista ja tahtotilaa
edistetään kansallisella ohjelmalla.
Pitkäjänteiset hyvinvointi- ja kiertotalouden toimet rakentavat ennakoitavan pelikentän
ratkaisuja tuottaville yrityksille. Tavoitteena on yritysten vahvempi kestävä kädenjälki sekä
uudistuminen hiilineutraalin maailman ja kestävän murroksen ratkaisijoiksi. Ennakoitavat ja
johdonmukaiset TKI-panostukset, toimintaympäristön kehittäminen, sääntely, verotus, sujuvat
luvitukset ja informaatio-ohjaus vauhdittavat hiilinegatiivista ja kiertotalouteen perustuvaa ja
sosiaalisesti kestävää yritystoimintaa. Kestävä yritystoiminta vahvistaa yhteisiä pääomiamme ja
varmistaa Suomen julkisen talouden kestävän rahoituspohjan.
Yhteenveto. Huolehtimalla ekologisista, inhimillisistä ja taloudellisista pääomistamme,
vahvistamalla hyvinvointitaloutta ja rakentamalla pitkäjänteistä kiertotaloutta rakennamme
tulevaisuuteen kestävän polun, johon meidän kaikkien on helppo osallistua niin työntekijänä,
yrittäjä, kuluttajana kuin päättäjänäkin.

Arvio muutoksen etenemisestä
Perustaltaan kaikkea polulla nyt olevaa on jo meneillään, mutta mitään ei vielä tehdä riittävällä
vahvuudella. Erityisesti puuttuu kokonaiskuva, joka nyt on pyritty saamaan haltuun kolmena
kokonaisuutena (pääomat, hyvinvointitalous, kiertotalous). Murroksen edistäminen vaatii
johtajuuden ottamista kokonaisuudesta sekä polun osien koordinointia keskenään.

Muutoksen epävarmuudet ja mahdolliset ristiriidat
Vaikeinta toimenpiteissä ja tavoitteisiin pääsemisessä vaikuttaisi olevan niiden kv-, EU- ja
kansalliset ulottuvuudet. Millä tasolla johtajuutta pitäisi ottaa? Jos Suomessa otetaan
ennakoivasti vastuuta, tehdäänkö jotain joka onkin ristiriidassa esim. EU-tason kanssa? Vai
voidaanko ennakoivasti vaikuttaa ensin EU-tasolle, tai toimimalla ensin Suomessa?
Keskeinen haaste tulee olemaan ekologisten ja sosiaalisten pääomien hallinta. Tähän liittyy
erityisesti arvottamisen haaste: “ei-taloudellisten” eli ei-omistettuja ja rahassa vaikeasti
arvotettavien luonnonvarojen ja myös inhimillisten resurssien vaikea mitattavuus. Toisaalta
kansantaloudellinen tilinpito on hyvin polkuriippuvaista: on totuttu tarkastelemaan tiettyjä asioita,
jolloin ekol. ja sos. teemat jäävät käytännössä huomioimatta, vaikka haluttaisiinkin huomioida,
koska “näin on aina tehty”. Pääomien hallinta vaatii jämäkkää johtajuutta. Ilman tätä
hyvinvointitalous ja kiertotalous jäävät helposti puuhasteluksi; vasta kun pääomien niukkuus
“pakottaa” tekemään hyvinvointitaloutta ja kiertotaloutta hyvin, päästään vauhtiin.
Haasteeksi voi muodostua myös “kielipolitiikka”. Mitkä koodisanat ovat kenellekin tärkeitä? Mikä
on väärintulkinnan vaara? Asia on tärkein: luonnon ja ihmisten hyvinvointi ja tämän
toteuttaminen taloudellisesti toimivalla tavalla. Mutta helposti jumitutaan etsimään “oikeaa
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termiä”. Hyvinvointitalous ja kiertotalous on helppo ymmärtää väärin, samoin pääomat. Kuinka
huolehditaan siitä, että tästä ei tule kieli- tai jopa identiteettipolitiikkaa.

Politiikkaperiaatteiden toteutuminen polulla
Varsin hyvin on jo nyt otettu huomioon. Murros tulee olemaan suuri ja vaikuttamaan moneen
politiikkaperiaatteeseen, mutta hyvällä hyvinvointi- ja kiertotaloudella näihin pitäisi pystyä
vastaamaan. Toisin sanoen voidaan ajatella, että politiikkaperiaatteet (esim. Heikommassa
asemassa olevat) tulisi sisällyttää hyvinvointitalouteen ja/tai kiertotalouteen ja/tai pääomiin.
Mutta kaikkea ei voida kirjoittaa yksityiskohtaisesti auki polkuun (sukupuoli, ikä, väestöryhmät,
koulutusasteet, työelämän ulkopuolelle jääneet, mikroyrittäjät jne jne). Pitää avata jatkotyössä
osana hyvinvointitaloutta (esim. “sosiaaliset kestävyyskriteerit”).

4. Yhteenveto polkujen tuloksista
Kestävyysmurros tapahtuu yhteiskunnassa kolmella tasolla: 1) käyttäytymisen ja teknologian
murros, 2) politiikan ja rakenteiden murros sekä 3) käsitysten ja maailmankuvan murros.
Siirtymä tulee olemaan iso ja se on monin paikoin myös vaikeaa. Keskeisimpänä murroksessa
on talouden toimintojen mahduttaminen planeetan rajoihin ja kaikkien ihmisten pitäminen
muutoksessa mukana. Murrosareenatyön tuloksista näkee hyvin, että eri teemoissa ollaan eri
vaiheissa murrosta ja muutosta tarvitaan eri tasoilla.
Karkeana yhteenvetona voi todeta, että tarvetta laajalle ajattelutavan eli paradigman muutoksille
tunnistettiin kahdessa teemassa: talous ja työ sekä sivistys ja oppiminen. Taloudessa tarvitaan
kaikkien pääomien, myös luontopääoman ja inhimillisen pääoman, entistä parempaa hallintaa
osana talouspolitiikkaa. Sivistys-teemassa todettiin, että tarvitaan koulutuksen päämäärien
uudelleen ajattelua kestävää kehitystä kehittävän osaamisen ja sivistyksen näkökulmasta.
Kestävyysmurroksen saavuttamiseksi tarvitaan siis yleisen koulutuksen lisäksi juuri kestävään
kehitykseen liittyvän osaamisen kehittämistä ja sivistyksen kasvattamista: ymmärryksen
lisäämistä siitä, miten oma toimintamme vaikuttaa ympäristöön, ja sen kautta toiminnan ja
arvojen muutosta. Nämä ajattelutavan muutokset ovat pohjana sille, että muut polut voivat
toteutua.
Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö
-teemassa havaittiin suurimmat ristiriidat luonnonvarojen ylikulutuksen ja taloudellisen toiminnan
välillä. Tämä on isoin ristiriita, mikä Suomella on vielä ratkaistavana, ennen kuin Agenda2030
-tavoitteisiin päästään. Teemasta tarvitaan lisää keskustelua ja yhteisten ratkaisujen luomista.
Energiajärjestelmässä on selkeä teknologinen murros täydessä vauhdissa, ja siinä ollaan
pitkällä ainakin suunnittelun tasolla. Keskeistä on varmistaa, että meneillään olevat
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teknologiapolut vuoteen 2030 saadaan maaliin. Tätä tukemaan tarvitaan verotuksen ja
sääntelyn kehittämistä sekä TKI-panostusten kasvattamista. Ruokajärjestelmän murros tulee
luultavasti olemaan vastaava kuin energiassa, mutta siinä ollaan vielä alussa. Kestävän ja
hyvinvointia tuottavan ruokajärjestelmän mahdollistamiseksi tarvitaan muutoksia niin tuotannon
kun kulutuksen kestävyyden parantamiseksi. Muutosta ovat mahdollistamassa tutkimus ja
kehitys, innovaatiot ja investoinnit, digitalisaatio sekä neuvonta sekä koulutus ja kasvatus.
Terveyden ja hyvinvoinnin saralla menee yleisesti ottaen hyvin. Keskeisimpänä on huolehtia
heikoimmista ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn. Lähes kaikki muutosalueet ovat
kytköksissä toisiinsa (kuva 2).

Kuva 2. Muutosalueet ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Erittäin karkeana yhteenvetona
voidaan sanoa, että oikealla olevissa teemoissa ollaan lähempänä tai ainakin tiedetään
paremmin, miten A2030 tavoitteisiin päästään, kuin vasemmalla olevissa teemoissa.

LIITE 1. Teemaryhmien osallistujat ja fasilitaattorit
LIITE 2. Politiikkaperiaatekeskustelun kysymykset
LIITE 3. Kuusi polkukuvaa
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Liite 1. Agenda2030 -murrosareenan fasilitaattorit ja kirjurit
Fasilitaattorit ja kirjurit
Etunimi
Heidi
Sampsa
Marja
Timo
Nico
Satu
Tatu
Petteri
Elina
Sami
Riina
Anu
Nella
Jukka

Sukunimi
Alatalo
Hyysalo
Innanen
Järvensivu
Käräjäoja
Lähteenoja
Marttila
Muukkonen
Peltomaa
Pirkkala
Pursiainen
Reinikainen
Savolainen
Uosukainen

Organisaatio
Ympäristöministeriö
Aalto-yliopisto
Valtioneuvoston kanslia
nommoC seugolaiD osk.
Valtioneuvoston kanslia
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia
Luonnonvarakeskus
THL
Valtioneuvoston kanslia

Agenda2030 -murrosareenan osallistujat
Etunimi
Mahamed
Heidi
Raimo
Pia
Fredrik
Juhani
Petra
Stefan
Kari
Satu
Jaana
Harri
Iiris
Minna-Mari
Sara

Sukunimi
Abdule
Alatalo
Antila
Björkbacka
Blomfelt
Damski
Elomaa
Fransman
Häkämies
Heikkinen
Hirsikangas
Hölttä
Hynönen
Kaila
Kajander

Organisaatio
Suomen somalialaisten liitto ry
Ympäristöministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
SAK
Metsäteollisuus ry
Ympäristöministeriö
Kela
Ålands landskapsregering
Varsinais-Suomen liitto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen UN Women
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Maa- ja metsätalousministeriö
Puolustusministeriö
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Jenni
Karoliina
Esko
Johannes
Leila
Lauri
Pasi
Rilli
Jonas
Armi
Annika
Johnny
Seppo
Harri
Anne
Jarmo
Jussi
Tuuli
Marja
Salka
Mari
Tytti
Leena
Liisa
Sonja
Sini
Mikko
Sampo
Vesa
Ilkka
Jiri
Helena
Elina
Johanna
Terhi
Pilvi
Tapio
Joona
Birgitta

Kauppila
Ketola
Kivisaari
Koskinen
Kurki
Kurvonen
Laitala
Lappalainen
Laxåback
Liinamaa
Lindblom
Lindström
Määttä
Martikainen
Mattero
Muurman
Nikula
Ojala
Ola
Orivuori
Pantsar
Pantsar
Pentikäinen
Pietola
Raunio
Sallinen
Salo
Seppänen
Silfver
Sipiläinen
Sironen
Soimakallio
Sonninen
Suurpää
Toikkanen
Torsti
Tuomi
Turtiainen
Vainio-Mattila

Suomen YK-liitto
Suomen Olympiakomitea ry
Finanssiala ry
Eduskunta
STTK
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Espoon kaupunki
Fingo
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
Ålands landskapsregering
Valtioneuvoston kanslia
Sisäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ympäristöministeriö
WWF Suomi
Liikenne- ja viestintäministeriö
Kaupan liitto
Marttaliitto ry
Sitra
Vapaa Sivistystyö ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
MTK
Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Kuntaliitto
Akava ry
Suomen yrittäjät
Motiva Oy
Kirkkohallitus
Sosiaali- ja terveysministeriö
teknologiateollisuus
Elinkeinoelämän keskusliitto
Oikeusministeriö
Kynnys ry
Liikenne- ja viestintäministeriö
Lähienergialiitto ry
Energiateollisuus ry
Maa- ja metsätalousministeriö
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Riina
Pekka
Marina

Vuorento
Vuorinen
Weissenberg

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Rakennusteollisuus ry
Ympäristöministeriö

Liite 2. Politiikkaperiaatteiden toteutuminen -keskustelun
apukysymykset
Viimeisen työpajan keskustelussa politiikkaperiaatteiden toteutumisesta käytettiin seuraavia
apukysymyksiä.
1. Oikeudenmukaisuuden varmistaminen
- Onko joku taho, johon toimet erityisesti iskevät ja joiden suhteen
oikeudenmukaisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää?
- (Puuttuuko toimia oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi?)
2. Koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus
- Näkyykö olennaiset toimijat muutospoluissa
- Onko olemassa mekanismit koko yhteiskunnan osallistamiselle, tai miten niitä
voitaisiin vahvistaa
- Mihin ryhmiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota?
3. Heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen
(Leave no-one behind)
- Mitä ovat ne ryhmät /yksilöt joilla on riski jäädä kehityksestä jälkeen tällä
muutosalueella?
- (Puuttuuko toimia tältä osin?)
4. Pitkäjänteisyyden ja kansallisen politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen
- Tarvitaanko tällä alueella uusia mekanismeja, jotka varmistavat ylivaalikautisuutta
/ muutosten pysyvyyttä (ja millaisia?)
- Onko sellaisia asioita joissa on ilmiselviä ristiriitoja tämän ja muiden polkujen
välillä?
5. Globaalin vastuun ja globaalin johdonmukaisuuden varmistaminen
- MItä ovat tämän muutosalueen kytkennät globaalilla tasolla? Millaisia negatiivisia
ja positiivisia vaikutuksia muutospolkujen läpiviemisellä voi olla Agenda2030
tavoitteiden toteutumiselle muualla maailmassa?
- Puuttuuko toimia tältä osin?
6. Kestävän kehityksen politiikan muutosvoimaisuus
- Riittävätkö muutosalueessa kuvatut toimet (toteutuessaan) tavoitteissa kuvatun
muutoksen saavuttamiseen? Jos ei, niin onko mahdollista tunnistaa (edes
yleisellä tasolla) miksi näin on?

Liite 3. Muutospolkukuvat
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A2030 areena – Polkutyö: Teema 1, Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
Maankäyttöse
ktorin
ilmastosuunnit
elma
MMM
Yli 200 000 ihmistä
saa Suomessa
vuosittain ruokaapua

86 % miehistä ja
78 % naisista ei
saavuta
ohjeellista 500 g
vähimmäissuositu
sta kasvisten,
hedelmien ja
marjojen
käytössä.

Suomessa
kotitalouksien
ruokahävikki on
vuosittain
arviolta 120 – 160
miljoonaa kiloa,
20–25 kiloa
henkilöä kohden.

Ruokahävikk
itiekartta

Punaista ja/tai
prosessoitua lihaa
syö liikaa 79 %
miehistä ja 26 %
naisista, rasvaa
saa liikaa 35 %
väestöstä.

2025

Maatalouden
ilmastotiekartt
a

Elintarvikete
ollisuuden
tiekartta

MTK

Ravitsemussuositusten toteuttaminen ja päivittäminen

Ilmastoruok
aohjelma

Kulutuskysynnän
muutosRavitsemustottumusten
, valintojen, arvojen ja
asenteiden
muuttaminen

Kampanjat ja
hinnoittelu
tukemaan
nykyisten
ravitsemussuositus
ten mukaista
syömistä

Ravitsemusuositust
en toteuttaminen
julkisessa
ruokapalveluissa

Kuluttajat
vähentävät
eläinperäisen
ravinnon osutta ja
lisäävät kasviksia

Tutkimustiedon
tuottaminen
ympäristö ja
kestävyys
merkintöjen
pohjaksi

Tukien ja verojen
muuttaminen
ruokavalintojen
kestävyyttä
tukemaan

Innovaatiopanostu
sten lisääminen
ruokasektorin
eläinperäistä
ravintoa korvaaviin
tuotteisiin ja
tuotantotapoihin

Mahdollistajat
muutokselle

Tutkimustieto ja
investoinnin maan
vesitalouteen

Maatalouden
kannattavuus on
heikentynyt koko
2000-luvun.
Yhteisen
tilannekuvan
luominen
ruokasektorin
muutokselle ja sen
kiireellisyydelle:
laaja kansallinen
dialogi

Tutkimustiedon
luominen hiilen
sidonnasta ja
hiilivarastoista

Lähi ja
kaupunkiruoan
tuotannon
kehittäminen
perinteisen rinnalle

Ruokajärjestelmän
tuotantoketjujen
kestävyyden parantaminen
ja kiertotalouden
edistäminen

Tutkimustarpeet:
ympäristöjalanjälki
en laskennan
kehittäminen ja
harmonisointi
(tiedon tarpeet
arvoketjujen osalta)

Uudet tuotannon
tavat, teknologia &
innovaatiot
esim.vertikaaliviljel
y, solumaatalous,
uusiksi ruoka- ja
rehuraaka-aineiksi
tarkoitetut kasvit ja
levät ja niiden
ominaisuudet

Kaupan
aktivoiminen
ettisten ja
vaihtoehtoisten
tuotteiden
kehittämiseen ja
markkinointiin

TKI ja
liiketoiminnan
tukien
kohdentaminen
koko ruokaketjuun
myös
alkutuotantoon

Maaperän
kasvukunnosta
huolehtiminen
(vesitalous,
monimuotoisuus)

Kasvihuonekaasup
äästöjen
vähentäminen

Rannikkovesistä
vain 25 prosenttia
on luokiteltu
ekologiselta
tilaltaan
erinomaiseksi tai
hyväksi.

Tuotantotapojen
muutokset ja
viljelytekniset
toimenpiteet (erit.
turvepellot),
eläinjalostus,
lannan käsittely,
rehustuksen
kehittäminen myös
kalankasvatus

Koko ruokaketjun
vesivastuullisuuden
lisääminen
(Vesivastuusitoumu
sten lisääminen
koko ruokaketjun
toimijoiden osalta)

Räätälöidyt
ratkaisut
(tilakohtaiset)

Vakaa ja
ennustettava
toimintaympäristö
investoinneille
politiikan avulla

Digitalisaatio &
älymaatalous

DIgital Europeohjelma

Verkostot, pilotit,
kokeilut

Monimuotoisuudes
ta huolehtiminen:
EU:n
biodiversiteettistrat
egian
toteuttaminen.

CAP tukien ja
muiden
rahoitusinstrument
tien suuntaaminen

Lannoite- ja
torjunta-ainekäytön
rajoittaminen,
maatalousympärist
ön lajiston
monimuotoisuude
n edistäminen ,
pölyttäjät,
luomutuotantoalan
lisääminen

ympäristötavoitteid
en saavuttamiseksi

Kasviproteinin ja
muiden korvaavien
tuotteiden
viljelyalan
kasvattaminen
korvaavien
tuotteiden
toimittamiseksi
Eläinperäisen
ravinnon
tuottaminen
vastuullisesti sis
kala (rehut,
hyvinvointi).Kotim
aisesta
nurmipohjaisesta
tuotannosta
huolehtiminen.

Sivuvirtojen
hyödyntäminen
koko ruokaketjussa
(Ruokahävikki,
ravinteiden kierto,
sivujakeiden
hyödyntäminen)

Kiertotalouden
strategisen
ohjelman
toteuttaminen
(koko
ruokajärjestelmä)

EU luo raamit
tukipolitiikalla ja
kansallisesti
voidaan suunnata
tietyssä määrin

Suomen EU
vaikuttamisen
kohdentaminen
tukirakenteen
ajankohtaistamisee
n

Uusiutuvien osuus
ylöspäin nykyisestä
40%
maataloudessa;
ene katselmukset
välineenä

Materiaali- ja
energiatehokkuuss
opimukset (MATS)

Maataloustukien
kehittäminen
kohti yhden
planeetan tuotantoa

4.Ruokaturvallisuus ja ruokaturva ovat edelleen
maailman parhaita ja perustuvat kotimaiseen
tuotantoon ja kotimaisiin resursseihin kuten
raaka-aineisiin ja energiaan. Ruokajärjestelmässä
hyödynnetään kestävästi muitakin suomalaisen
tuotanto- ja toimintaympäristön vahvuuksia
kuten mittavia vesivaroja.

Maatalouden
tuottavuus
parantuu
(tuotostasot,
panosten käyttö
tehostunut)

Materiaali- ja energiatehokkuus

Läpinäkyvyys ja
yhteistyä
tuotantosysteemiss
ä (alkutuotanto,
jalostus, kauppa,
viranomaisvalvonta
)

Kansalaisten
ruokatoimijuuden
vahvistaminen
(järjestöt, neuvonta
jne.)

Ympäristövaikutust
en hallinnalla
korkeamman
lisäarvon tuotteet

·Ruokajärjestelmäe
kosysteemin
yhteiset digitaaliset
alustat v. 2025

Jalostavan
teollisuuden
kestävyystavoitteet
(sopimusviljely),
kaupan omat
merkit

Muutostavoitteet vuoteen 2030:
1. Ruokajärjestelmän haitalliset ilmasto- ja
ympäristövaikutukset ovat vähentyneet ja
resurssitehokkuus on kasvanut.
Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030
mennessä.
2. Suomalainen ruokajärjestelmä on
kannattava ja kilpailukykyinen. Tuki- ja
verotusjärjestelmä sekä julkiset hankinnat
edistävät kokonaiskestävyyttä
ruokajärjestelmässä.

Ruuan arvostuksen
nostaminen

Tilakohtaisen
mittaroinnin ja sen
välineiden
kehittäminen

Tutkimustiedon
hyödyntämisessä ja
käytäntöön
viennissä neuvonta,
oppilaistokset,
koulutus

Arvoketjujen
vastuullisuuden
kehittäminen ja
todentaminen
(vesivastuusitoumu
kset)

Viestintä,
markkinointi,
kampanjat
(järjestöt, yritykset,
jalostajat, kauppa)

Digitaalisten
ratkaisujen ja
teknologian vienti

Pelisäännöt datan
käytölle

Neuvonta, koulutus,
kasvatus

Ruokakasvatus,
tiedon tason
nostaminen
(koulutus),
osaamisen
kehittäminen
kouluissa,
päiväkodeissa jne.

Markkinakysynnän
kasvu kestävällä
tavalla tuotetulle
ruoalle

Hinnoittelun avulla
tulisi
oikeudenmukaisest
i tukea koko
arvoketjun
toimijoita

DIgitaaliset
ratkaisut
kuluttajainformaati
on tuottamisessa

T&K, Innovaatiot &
investoinnit

Ruokahäkin
vähetäminen
tiekartan
mukaisesti
kuluttajapäästä:
informaatioohjauks
ella

Sivuvirtojen
tunnistamisen ja
hyödyntämisen
kehittäminen;
rakeistaminen jne

Ravinteiden
kierrätyksen
toimenpideohjelma
2019-2030

Ruokasektorin
Ilmastotiekarttojen
toteuttaminen.

Uudet yksityiset ja
julkiset
rahoitusinstrument
it uudistavaan
maatalouteen

Ruokaa jalostavan
teollisuuden
innovaatiotutkimus
kehittyy

Ympäristövaikutusten hallinta
Suomen
ruoantuotanto on
riippuvainen
etenkin
tuontienergiasta.

Kuluttajakäyttäytymisen ohjaus

Ravitsemussuositus
ten päivittäminen
(Ravitsemusneuvot
telukunta)
Hankintoihin
kestävyyskriteerit(
mm.luomutavoitte
et)

Kokonaisuudessa
an ruokaketjussa
hävikkiä syntyy
lähes
nelinkertainen
määrä

Suomen
vahvuuksiin
kuuluvat mm.
vesivarat ja
vesijalanjälki,
tuoteturvallisuus
ja vähäinen
antibioottien
käyttö.

Ruokaketjun
osuus Suomen
kasvihuonekaasu
päästöistä
vuonna 2019 oli
noin 26
prosenttia.

Enenevä
siirtyminen
kasviproteiinien
käyttöön

Julkisessa ja
yksityisissä
ravitsemuspalvel
uissa
panostetaan
kestäviin
ruokapalveluihin
ja tarjoomuksiin
ravinnon osutta
ja lisätään

Kestävyystavoitteet
(mm. ravitsemus-,
laatu ja
vähähiilisyystavoitt
eet ) julkisille
ruokapalveluille

Ilmastoruokaohjel
man toteuttaminen

LUKE

EU

Ravitsemussuositus
ten päivittäminen
yhden planeetan
ruokavaliota
vastaaviksi ja
tuominen julkiseen
ruokailuun

sti
Tek

Pellolta
pöytään strategia

3.Suomalaiset syövät ravitsemussuositusten
mukaan, ja ravitsemussuositukset ovat linjassa
yhden planeetan kestävyystavoitteiden kanssa.
Joukkoruokailu edistää kestävän ja terveellisen
ruokavalion mukaan syömistä. Jokaisella on
mahdollisuus syödä terveyden ja ympäristön
kannalta hyvin.

MMM

ETL

Ruuan
tuotantopanosten
kotimaisuusaste on
nousssut:
kierrätysravinteet
kilpailukykyisiä,
uusiutuva
kotimainen energia

Suomen
biotalousstrategian
päivitys

Riskien hallinta
omavaraisuuden
nostolla (energia,
ravinteet, rehut,
vesihuolto)

Teollisuuden ja
kaupan investoinnit
uusiutuvaan
sähköön ja
sähköistämiseen

·Ruokajärjestelmän
sähköistämisen
lisääminen
merkittävä v.2025

Energiatehokkuutta
lisäävät investoinnit
vähäpäästöisiin ja
uusiutuviin
energialähteisiin v
2025

Maatilojen
investoinnit
uusiutuvaan
sähköön ja
sähköistämiseen:
hajautetun
energiantuotannon
lisääminen

Energiankäytön hiilipäästöjen
vähentäminen

Biokaasun ja muun
uusiutuvan
energian
tuotannon
lisääminen ja sen
kannattavuuden
parantaminen
myös tilakohtaisesti

Kasvintuotannon
kannattavuuden
nosto

Tuotantorakenteen muutos
Oikeudenmukainen
siirtymä
(kompensoinnit)

Teksti
Fakta / välitavoite
(kuvausteksti)

Aloite / kokeilu
(nimi ja kuvaus)
(kuka tekee,
milloin)

Muutosaskel:
Otsikko
Kuvausteksti
(kuka tekee, milloin)

Teksti

5.Suomalaisen ruokajärjestelmän innovaatioiden
avulla Suomen ympäristökädenjälki on kasvanut
globaalisti. Kestävän ruokajärjestelmän
tutkimusta ja innovaatioita tuetaan, ja niiden
avulla parannetaan myös globaalia ruokaturvaa.

Hallinto ja
hallinta
(määrittäjän
kuvaus)

Talous ja rahoitus
(määrittäjän
kuvaus)

Yksilöt ja yhteisöt
(määrittäjän
kuvaus)

Tiede- ja
teknologia
(määrittäjän
kuvaus)

Teksti

Teksti

Teeman visiolause:
2030-luvulla suomalainen ruokajärjestelmä tarjoaa kokonaiskestävästi,
kilpailukykyisesti ja eettisesti tuotettua, kuluttajien arvostamaa, terveellistä ja
turvallista ruokaa. Suomalainen ruokajärjestelmä on kannattava, sosiaalisesti
oikeudenmukainen, ilmasto- ja ympäristöystävällinen ja toimii yhden planeetan
rajoissa. Ruokajärjestelmän toimijat (ml kuluttajat) ovat yhteispelillä sopeutuneet
ympäröivässä yhteiskunnassa, luonnossa ja ilmastossa tapahtuneisiin muutoksiin.

A2030 areena – Polkutyö: Kestävä energiajärjestelmä (teema 2)

2025

2021
Vuonna 2020
Päästöt 48,3 milj.
tonnia CO2-ekv.
Vähennystä 9%
edellisvuoteen ja
32% vuoden 1990
tasoon. Energiasektorin päästöt
tästä 34,7 milj.
tonnia.
Energian
kokonaiskulutus
1,28 milj. terajoulea
vuonna 2020, jossa
6% lasku
edellisvuoteen
verrattuna.
Fossiilisten ja
turpeen osuus
energiasta 37%.

Sähkön tuotanto
Suomessa 2019
oli 66 TWh ja
kulutus 86 TWh.
Edellisvuodesta
tuotanto ja kulutus
väheni n. 1,5 TWh.

Sääntely
yhtenäistetty
koko Suomessa
Kuntakohtaiset
erot
rakennusjärjestyks
essä ja
lupamenettelyistä
on poistettu, jotta
kaikkialla
samanlaiset

Ilmasto- ja
energiastrategian
päivitys
mukana EU:n
energiaunionin
mukaiset
tarkastelut
TEM

Energian
käyttäjien
toimintamahdolli
suudet
samanlaiset
Kuluttajat/yritykset/
julkiset
toimijat/maatilat/jn
e pystyvät
osallistumaan
energiamurrokseen

Keskipitkän
aikavälin ilmastosuunnitelma
kerran vaalikaudesssa.
YM

Isot
lämpöpumput
teollisuuden
sähköveroluokkaan

Älyverkkotyöryhmä
n uudistukset
sähkömarkkinalakii
n

Mahdollistetaan
kolmansien
osapuolien
palveluiden ja
kulutuksen
ohjauksen
kehittyminen, 15
min sähkötase, mm
data-hub

Julkisilla
hankinnoilla
vähähiiliset
kriteerit voimassa
Valttio ja kunnat
Sähköverkkoyhtiöid
en ostovelvoite
pientuottajilta
yhtenäisillä ehdoilla

Uusi kaavoitus- ja
rakennuslaki
Helpottaa
tuulivoiman
kaavoitusta

Energiaa koskevan
uutisoinnin ja
poliittisen
keskustelun
kokonaisvaltaistami
nen: pois
pistemäisistä
kuumista
perunoista

YM 2023?

Aktiivinen
neuvonta ja
viestintä sekä
ajantasaisen
puolueettoman
tiedon jako
käyttäjille ja
päätöksenteon
tueksi

Merituulivoiman
liittäminen
kantaverkkoon
joustavasti

2030

Teknologianeutra
ali
energiantuotanno
n sääntely
toteutettu
Nykyinen
hajanainen/eriarvoi
stava
energiantuotantota
pakohtainen
sääntely

Pientuotannon
verovapauden
yläraja EU:n
sallimassa katossa
investointien
vauhdittamiseksi

Sääntelyn
kokonaisuudistus
Hallinnonalakohtai
sesta sääntelystä
siirrytään
ilmiö-/asialähtöisee
n sääntelyyn
(kuka tekee,
milloin)

Älykkään
energiankäytön
ohjauksen
eteneminen ja
sen ulottaminen
sääntelyyn ja
verotukseen

VM 2022

Energiaverotus
uudistettu
Energiaverotus
uudistettu niin, että
verotus kohdistuu
loppukäyttöön ja
ohjaa energia
tehokkuuteen ja
päästöjen
vähentämiseen

Energiaverotuksen ja
liikenteen
verotuksen
uudistaminen
ja kestävän
verotuksen
tiekartan valmistelu
VM

Kotimaista
tuotantoa sähkön
kokonaiskulutuksesta 77%.
Uusiutuvien osuus
47%.

2.Verotuksen ja sääntelyn kehittäminen

Säännökset joilla
Joustomarkkinat ja
agregaattorit
toteutetaan

Lainsäädäntö on
kehitetty
energiayhteisöjen
tarpeisiin

Energiaverojen
kokonais
uudistus
hiilineutraaliiude
n edetessä
n. 2030

Energian
varastointijärjestel
mät ja säännökset
huippukulutuksen
osalta selkiytetty

3.TKI panostusten kasvattaminen ja uudet innovaatiot

innovaatiorahoitu
s ja - ohjelmat
tukevat
hiilineutraaliustiek
arttojen
saavuttamista

Toimialakohtaiset
tiekartat 2035
ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi eri
alojen toimijoiden
kanssa
TEM & toimialat

(kuvausteksti)

Valtio: TKIpanostukset 4%:iin,

2021-23

Meneillään olevat
2030
teknologiapolut
Energiantuotanno
ssa ajetaan alas
hiilen ja turpeen
käyttö 2030,
fossiilisen kaasun
ja öljyn käyttöä
vähennetään
merkittävästi

kulutusjoustojärje
stelmät ja palvelut
valtavirtaistuvat
sähkössä ja
lämmössä,
rakennusten
energiankäytön
automaatio ja
etähallinta

Viides
ydinvoimala
kytketään
verkkoon,
vesivoimaa
tehostetaan,
Bioenergian
määrä pysyy
merkittävänä

Pienydinvoima
Demohanke alkaa

vähäpäästöisen
vesi ja
maakulkuneuvojen
kehittäminen

SMR-klusteri
Muutosaskel:
Sähköpolttoainee
t kaupalliseen
mittakaavaan
Vety?

Biohiilen laajempi
käyttöönotto ja
valmistus

Investontien kasvu
energia ja
liikennejärjestelmä
n muutokseen
Öljylämmitys
siirtyy EU:n
päästökauppaan

ti
ks
Te

Tuuli- ja
aurinkosähkön
sekä
ympäristölämmö
n ja geotermisen
energian tuotanto
moninkertaistuu

Kuluttajat
aktiivisiksi
toimijoiksi
pientuotannossa,
joustopalveluissa,
energiatehokkuus
investoinneissa ja
rahoituksessa

Teollisuuden
sähköistämisen
edistäminen
Riittävät ja
joustavat
tuki-/rahoitusinstr
umentit tarjolla
yrityksille,
tutkimuslaitoksille ja
korkeakouluille
(kuka tekee,
milloin)

Valtio: TKIpanostukset
4%:iin,

Tek
sti

EU komissio
14.7.2021

Liikenteen
päästöt
muodostivat 2019
noin 21% Suomen
päästöistä ja noin
29% energiasektorin päästöistä,
joista noin 94%
tieliikenteessä.

Tiukemmat EUtason tavoitteet
Uusiutuva energia,
energiatehokkuus
ja päästöt

4. EU:n 55-valmiuspaketin toteutus

Fit for 55 -paketti

Uusiutuvat
lähteittäin:
Puupolttoaineet
kattoivat 28% energiankulutuksesta ja
70% uusiutuvista.
Aurinko- ja
tuulivoiman
kulutus on kasvussa, yhteensä 6%.

TKI rahoitus
ulotetaan
tekniikkaa
laajemmin
yhteisöihin ja
liiketoimintakokei
luihin

Toimialojen
vähähiilisyystiekartt
ojen toimeenpano
eteeneei
toimialat, parin
vuoden välein

Uusiutuvalla
energialla
40% kulutuksesta.
Suomi on EUmaista toisena
uusiutuvan energian osuudessa,
myös liikennesektorilla.

Uusien
ratkaisujen/tekno
logioiden
syntyminen
helppoa
Ketterä ja
mahdollistava
sääntely kannustaa
eri kokoluokan
kokeiluihin

Suomi on vakaa ja
ennustettava
toimintaympärist
ö ilmastohyötyjä
tuottaville
investoinneille

Kestävän kasvun
ohjelmasta
miljardi euroa
vihreään
siirtymään

2024 (arvaus)

1. Meneillään olevat teknologiapolut vuoteen 2030

Sähkönsiirron
kapasiteettia
kasvatetaan
vastaamaan
vaihtelevan
uusiutuvan
tuotannon
vaatimuksia

Kauko- ja
aluelämpöjärjeste
lmät uusiutuvat

Sähkönsiirron
kapasiteettia
kehitetään

5. Liikenteen vähäpäästöinen infra
ja ratkaisut
Muutosaskel:
Liikenteen
Infrastruktuurin
uudistaminen:
Raideliikenteen
nopeutuminen,
maantieliikenteen
sähköistyminen

Fossiilittoman
liikenteen
tiekartta
tavoitteena
puolittaa liikenteen
päästöt vuoteen
2030 mennessä.
LVM

Taloyhtiöitä
autetaan
latausinfran
rakentamisessa
ja asenteet
muuttuvat

Kevyen liikenteen
kethittäminen
entistä
infrastruktuurissa
voimakkaammin
kaavoituksella ja
tuilla

Sosiaalisen
oikeudenmukaisu
uden
varmistaminen
liikkumisessa
Erityisesti
kaupunkiseutujen
ulkopuolelle
varmistettava
puhtaat
liikkumistavat.

Ajoneuvojen
hiilipäästöjen hinta
nousee

2026

Liikkumisen
palvelut ja
robottiautot
vähentävät auton
omistamisen
tarvetta

Päästöttömät
autot saavat
kaupungeissa
etuja
pysäköinnissä,
omia kaistoja
Kaupunkeihin
perustetaan
fossiilittoman
liikenteen
vyöhykkeitä

Fossiiliriippuvaisten
autojen myynti
lopetetaan ja/tai
hinnat nousevat
valmistuksen
hyytyessä ja
verojen noustessa

Liikenteen
päästökauppa EUtasolla alkaa

Kannusteita
nollapäästöisten
autojen
hankintaan
Biopolttoaineman
daatin selvennys,
jotta saadaan
markkinoille
fossiilittomia
polttoaineita

Sähköisen
lentoliikenteen
kehittäminen
kotimaan
liikenteessä

Synteettisiä
polttoaineita ja
kaasuja
käytetään
erityisesti
raskaassa
liikenteessä

Julkisen auto- ja
meri liikenteen
sähköistys

Teksti
Fakta// välitavoite
Fakta
välitavoite
(kuvausteksti)

Aloite / kokeilu
(nimi ja kuvaus)
b
(kuka tekee,
milloin)

Energiaintensiivisen
teollisuuden
sähköistyminen
päästöttömille
tuotteille syntyy
kysyntää

Nykyinen vedyn
tuotanto
korvataan
kokonaan
elektrolyyserivedyllä

Muutosaskel:
Otsikko
Kuvausteksti
(kuka tekee,
milloin)

Teksti

Hallinto ja
hallinta
(määrittäjän
kuvaus)

Talous ja rahoitus
(määrittäjän
kuvaus)

Yksilöt ja yhteisöt
(määrittäjän
kuvaus)

Tiede- ja
teknologia
(määrittäjän
kuvaus)

Teksti

Teksti

Muutostavoitteet vuoteen 2030:

1. Suomi on luopunut energiantuotannossa ja käytössä kokonaan kivihiilen käytöstä sekä
vähentänyt merkittävästi fossiilisen öljyn ja kaasun kulutusta, liikennekäyttö mukaan
luettuna. Energiatehokkuutta ja
energiansäästöä on parannettu merkittävästi.
Toimet ovat vuonna 2030 puolittaneet
energiajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöt
vuoteen 2020 verrattuna.
2. Tuuli- ja aurinkosähkön sekä
ympäristölämmön ja geotermisen energian
tuotanto on moninkertaistunut ja suurin osa
energian loppukulutuksesta perustuu
uusiutuvaan energiaan. Uusiutuvalla energialla
tuotetaan vetyä ja synteettisiä polttoaineita.
3. Energian tuotanto ja jakelu on riittävän
omavaraista osana eurooppalaista
energiajärjestelmää ja -markkinoita, ja
energian siirto ja varastointi (myös lämpö)
vastaavat energiantuotannon ja -käytön
muuttuviin tarpeisiin.
4. Kuluttajan rooli joustavan energian
hankinnassa kasvaa ja muuttuu suuremmassa
määrin myös tuottajaksi ja varastoijaksi.
Yhteiskunnan osallisuus ja
oikeudenmukaisuus toteutuu kansalaisten
mahdollisuuksissa osallistua aktiivisesti
energiajärjestelmään.
5. Suomi on vakaa ja ennustettava ympäristö
ilmastohyötyjä tuottaville investoinneille.
Riittävän korkeat TKI-panostukset tukevat
uusia innovaatioita ja teknologioita, ja uusien
energiajärjestelmien hallinta sisällytetään
osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.
Alatavoitteita murrospolulla:
Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen
toimeenpano etenee ja niitä päivitetään.
Teollisuuden, kaupan ja palveluiden laaja
sähköistäminen etenee ja tähän liittyvä
sähköenergian tarpeen kasvu on huomioitu
tuotannossa.

Teeman visiolause:
Suomi on siirtynyt uusiutuvan ja päästöttömän energian talouteen ja pääsääntöisesti luopunut
fossiilisen energian käytöstä. Sektori-integraatio, energiatehokkuuden kasvattaminen, toimivat
energiamarkkinat sekä varastojen ja kulutusjoustojen kehittäminen takaavat riittävän omavaraisuuden
ja huolto- ja toimitusvarman energian kaikilla alueilla ja kaikille väestöryhmille. Suomi on proaktiivinen
suunnannäyttäjä, joka tarjoaa johtavia ratkaisuja globaaleihin energiasektorin haasteisiin, uusien
teknologioiden kaupallistamiseen ja vientiin sekä kehittyvien maiden tukemiseen. Suomi kehittää
jatkuvasti osaamistaan ja hyödyntää digitalisaatioon nojaavien uusien palveluiden, kansalaisten
osallistumisen sekä uusimman tutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet.

A2030 areena – Polkutyö: Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö (teema 3)

Monimuotoisuus
uhattuna: Vuoden
2019 arvion
mukaan 12%
eliölajeistamme ja
miltei puolet
maamme
luontotyypeistä on
uhanalaisia.

Suomen
luonnonvarojen
kokonaiskäyttö yli
2 X vuoden 1975
taso. Kokonaiskäyttö oli vuonna
2019 runsaat 600
miljoonaa tonnia,
joista kotimaista
tuotantoa alle 1/3.
Vesistöjen tila
yleisesti hyvä,
mutta yksittäisissä
järvissä ja
Saaristomerellä ja
Suomenlahdella
huolestuttava.
Itämeren ravinnekuorma vain
hieman vähentynyt.

Päästöt ja nielut:
Maatalouden
päästöt olivat 6,6
milj. tonnia CO2ekv ja edeltävän
vuoden tasolla.
Nettonielu kasvoi
mm. hakkuiden
vähentyessä.

Biotalousstrategian
päivitys
tavoitteena luoda
hiilineutraaleja
tuotteita ja
palveluja.
TEM + muut
ministeriöt
2021
Suomen metsät
ovat kasvaneet
vuosikymmenien
ajan ja kasvun
ennustetaan
jatkuvan, mutta
hyvän ekologisen
tilan saavuttamiseksi tulee tehdä
vielä toimia.

Kiertotalouden
strateginen
ohjelma
tavoitteena
muutos, jolla
kiertotaloudesta
talouden perusta
2035 mennessä.
YM
4/2021

B. Parlamentaarinen
2022
sitoutuminen ja keskusteleva
toteutus

Luonnonsuojelulainsäädännön
uudistus
mukana mm.
ekologisen
kompensaation
kehittäminen.
YM
12/2021

Parlamentaarisen
ryhmän
perustaminen

Parlamentaarinen
ryhmä kestävyyssiirtymälle
toimeenpanon
edistämiselle
(ainakin 2030 asti?)
Eduskunta
2022->

Keskustelukulttuurin
kehittäminen -->
luotettavaan
tietoon
nojautuminen
päätöksenteossa
Vastuussa kaikki
toimijat

Globaali vastuu
Tieto ekologisista
reunaehdoista ja
vaikutusmekanismeista,
kansallisella ja
globaalilla tasolla

Yksilöt ja yhteisöt
mukaan

EU:n
metsästrategian
uusinta 2021 ja
metsäkadon
pysäyttäminen

Globaalin vastuun
toteutumisen
varmistaminen
ilmasto- ja
kehitysrahoituksen
kautta
(UM, 2021-2030)

Lainsäädännön
vaikutusarviointiprojekti jo
käynnissä

Ministereiden
pyöreä pöytä
jatkuu, jossa
haetaan yhteistä
tahtotilaa monimuotoisuuden
edistämiseksi
vastakkaisasettelun
sijaan
Ministerit/ministeriö
t

Luonnonvaraverot/kiintiöt?
Luonnonvarojen
ylikulutuksen
purkamiseen
ohjaamiseen
tarkoitettu taloudellinen ohjaus
YM/hallitus

Ekologisen
kestävyyden
nostaminen esille
eri sektoreilla,
jota ilman sosiaalisen ja taloudellisen
kehityksen tavoitteet eivät toteudu;
kuntasektorin ja
valtion keskustelu

Demokraattinen
sitouttaminen
demokraattisten
instituutioiden
kautta

Kiertotalouden
integrointi
kuntatalouteen
Jäsennetään, miten
kiertotalouden
edistäminen ja
tiukka kuntatalous
yhdistetään
(kuka tekee,
milloin)

A. Monimuotoisuuden tilan ja
vaikutusmekanismien jatkotutkimus
Tutkimuksen
rahoitus

Tutkimusrahoituksen lisääminen
ja ohjaaminen

Maankäyttösektorin
toimenpidekokonaisuus vähentää
päästöjä maankäytössä ja metsäkatoa, ja parantaa
hiilensidontaa.
MMM

Tiedon jakaminen
avoimesti,
digitaaliset välineet
yms.
Yliopistot,
tutkimuslaitokset,
järjestöt

Uusiutuvien
luonnonvarojen
käyttöön liittyvien tutkimusten
rahoittaminen
Yliopistot,
tutkimuslaitokset,
vastuuministeriöt,
elinkeinoelämä,
järjestöt
Monimuotoisuuden tila
Arviointityö,
resurssointi,
rahoitus ja
yhtestyö, ml EU
tutkimusrahoitus
(kuka tekee)

C. Ympäristökasvatus ja
koulutus

Vastuuministeriöt

Monimuotoisuuden
indikaattorien
kehittäminen,
tavoitteet ja
toteuman
seuranta

Formaali
oppiminen:
ympäristökasvatus mukaan
kaikkeen
koulutukseen
(perus-, ammattitäydennyskoul.)

PäästöIhin ja
niiden
vähentämiseen
liittyvä tutkimus

Ympäristökasvatuksen lisääminen
kaikilla formaalin
oppimisen tasoilla
sekä vapaan
sivistyksen
tukeminen
(OKM,
opetushallitus,
kunnat, järjestöt,
2030 asti
Ekososiaalisen
sivistyksen
painotus,
jotta talouden
riippuvuus
toimivista
ekosysteemistä ja
ilmastosta tulee
valtavirraksi

Tieto ekologisista
reunaehdoista ja
toiminnan
vaikutuksista

Suojelualueiden
pinta-ala
Suomessa lähellä
kv-keskiarvoa:
Luonnonsuojelualueet ja erämaaalueet kattavat
noin kymmenen
prosenttia pintaalastamme.

HELMI- ja METSOohjelmat
vahvistavat
Suomen luonnon
monimuotoisuutta
Ohjelmat jatkuvat
vuoteen 2030.
YM
–2030

Valtio, kunnat

Valtion ja kuntien
uudet keskustelurakenteet, joiden
kautta nämä eri
strategiat välitetään päätöksentekoon;
kuntapäättäjien
sparrausta

Toimialojen
ilmastotiekartat,
monimuotoisuus
mukaan
toimeenpannaan ja
tarvittaessa päivitys
MTK, metsä- ja
rakennusteollisuus,
muut alat

Suunnittelumekanismit,
riskien arviointi ja
yritysyhteistyö
kestävyyskriisin ja
luontokadon
pysäyttämiseksi
Hallitus, ministeriöt
ja yritykset

(VNK/YM
(koordinoima )

H. Kannustimet

Omistusoikeuden
huomioiminen
Rahoitus
keskusteluun
kestävän
siirtymän
vaikutuksista, ja
rahaa
kustannusten
jakoon

Laaja keskustelu:
Mitä oikeudenmukaisuus tässä
yhteysdessä
tarkoittaa
(perusoikeudet
suht. ymp. kriisi)

Oikeuden
m

Työntekijöiden
uudelleenkoulutuksen rahoitus
Alkuperäiskansojen
oikeudet (Free,
Prior, Informed
Consent)

Kompensaatio
oma asiansa jossa
paljon haasteita;
Kompensaatio
"mitigaatiohierarkian"
viimeinen porras

Taloudellisten
kannustimien
kehittäminen
ekologisen ja
ilmastokestävyyden
edistämiseksi

Hinnoittelun
tuominen julkisen
hallinnon
suunnitteluun
monimuotoisuuden edistämiseksi
ja osaksi
vaikutusarviointeja

a
nv
no
on
Lu

Päästömaksut ja
–hyvitykset tulee
ottaa käyttöön
khk-päästöjen
osalta.

ro

n
je

se
uk
ut
ul
ik
yl

Luonnonvarojen
(yli-)kulutukse
n purkaminen
kestävälle
tasolle

Muutostavoitteet vuoteen 2030:

Kiertotalouden
edistäminen
luonnonvarojen
ylikulutuksen
hallinnaksi

Vapaaehtoisen
ekologisen
kompensaation
edistäminen (mm.
yritykset)

Tasapuolinen
kilpailuympäristö
yrityksille myös
suojelun kannalta

Kestävämmän

G. Monipuoliset, joustavat ja riittävät suojelutoimet

Vesistrategiat:
Vesitalousstrategian päivitys,
Tulvariskien
hallintasuunnitelmat 2022-2027,
Kansallinen
vesihuoltouudistus

Olemassaolevien
hyvien
käytäntöjen täysi
hyödyntäminen
(mm.
suojeluohjelmat)

Vesienhoidon
hallinnan
kehittäminen

Alueelliset
vesienhoitosuunnitelmat
Totetutetaan
suunnitelmien
toimenpideohjelmat
Monet toimijat
2022-2027

Suojelutoimien
resurssien
varmistaminen
(mm.
rahoituslaitokset
ja tukien
muutokset)

Vesistöjen hyvä
ekologinen tila
vaatii virtavesissä
vaellusyhteyksien
varmistaminen ->
vesivoiman
velvoitteiden
tarkistaminen

Joustavat
suojelutoimet
(erilaiset
käyttökohteet ja tarpeet,
intressien
yhteensovittaminen, esim.
maanomistajat)

Rahoitus
suojelualueiden ja
-toimien
laajentamiseen,
myös henkilöstöresurssit

en
in

Vaikutusten ja
toiminnan
sertiﬁointi,
pitää olla neutraali
ja kolmannen
osapuolen
tarjoama

Lainsäädännön
muutosten
tuomat raja-ehdot

toiminnan valt
avirtaistuminen

n ja

Aluelliiset
/Maakunta
Luonnon
monimuotoisuusohjelmat vrt.
Hinkukunnat
Maakunnat, Kunnat
ja kaupungit
2022->

am
rk
pu

Työntekijöiden
huomioiminen
toiminnan
muutoksissa

m
Ole

Huomioidaan
kestävyyssiirtymän globaali
ulottuvuus ja
vaikutus
toimialoittain

Toiminnan
vaikutusten
mittaamisen
välineet
hallinnassa (mm.
nettopositiivisuus
ja kompensointi)

ukainen
siirtymä

Ympäristöperusoikeus, tulevien
sukupolvien
oikeudet
(ihmisoikeudet)

Monimuotoisuuden
valtavirtaistamisen
mahdollistaminen

Myös hiilikiintiö
teeman
fokuksessa

Metsien kasvun,
kestävän käytön
ja biopohjaisten
ratkaisujen
edistäminen
uusiutumattomie
n luonnonvarojen
käytön
vähentämiseksi

Ilmastopolitiikan
pyöreän pöydän
toiminnan
jatkaminen
2023->

Oikeus
puhtaaseen
luontoon (rights
to nature);
Ihmiset, myös
luonto itse?

n

Isojen hankkeiden
kompensaatio

Metsien entistä
monipuolisempi
hyödyntäminen
tutkitun tiedon
perusteella
(terveydelliset,
matkailu-, luonnontuotealan ym.)
(kunnat, yritykset,
nyt - 2030)

Kansallinen
suunnitelma
ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi

Yksilöt ja yhteisöt
mukaan
keskusteluun
(mm.
kansalaisfoorumit,
kansalaiskuulemiset)

Viherrakenteen
huomioiminen
kaavoituksessa:
määrä ja laatu

Helmi- ja METSO-ohjelmat

Vesistöjen hoitosuunnitelmat
Alueelliset
vesienhoitosuunnitelmat
2022-2027
ELY

Toimialojen
kestävyystiekartat ja
monimuotoisuus:
valmisteluun ja
toteutukseen
yritysten ja muiden
toimijoiden kanssa

Tiekarttojen
valmistelun ja
sidosryhmätoiminnan
rahoitus
Eri strategioiden
yhteensovittaminen/koherenssi
myös toimialoilla.

Sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, kun
ylikuluttavia
toimintamalleja
puretaan (vrt.
turve)

Virkamiesten
osallistaminen
(vrt. ilmastolaki ja
sen hyvät
käytänteet
osallistamiseen)

E. Toimialojen kestävyyden tiekartat

Tutkimus ja seuranta jatkuvana toimintana
Luontotietoisuus
nuorten
keskuudessa
kasvussa, mutta
vain alle 1/3
tunnisti luonnon
monimuotoisuuden uhaksi.

Julkisen sektorin
päätösten
vaikutusten
ennakkoarviointi
malleja kehitetään,
jotta kestävän
kehityksen eri
näkökulmat
huomioidaan

Ekologisten
kysymysten
integrointi
julkisiin
hankintoihin

Kunnille vahva
ohjeistus kohti
kestäviä,
hiilineutraalisuutta ja
monimuotoisuutta
vahvistavia
ratkaisuja

Uusien ryhmien
(mm.
maahanmuutto)
integrointi ja
monimuotoisuustoimet; Nuorten
ja lasten ääni
myös kuuluviin

Yksilöt ja yhteisöt
mukaan
arviointityöhön

Luontopääoman
arvottaminen

Hallinnon
strateginen
kehittäminen

2030

F. Oikeudenmukaisuus ja vastuunjako

Lakien ja
sääntelyn
päivittäminen

D. Alueellisen hallinnon kehittäminen

Rahoitus
monimuotoisuustoimintaan

Pitkäaikaisten
ympäristötutkimuksen seurantajärjestelmien
rahoituksen
turvaaminen

2025

Joustavan ja uusia
käytäntöjä
mahdollistavan
lainsäädännön
kehittäminen

Lakien läpikäynti
& monimuotoisuuden
huomiointi
(MRL; Kaivoslaki
jne.)
2022

Tukien arviointi ja
haitallisten tukien
poisto

Strategioiden
yhteensovitus ml.
paralmentaarinen
ryhmä
2022

Kannustimet
positiivisten ja
vääristävien tukien
kartoitus ja
uudelleensuuntaaminen
monimuotoisuusnäkökulmasta
VM, YM ja muut

Monitavoitteisuus
maankäytön
suunnitelmien
laatimisessa
(mm. pehmeä
metsätalous)

Vapaaehtoisuuden rinnalla
tarvitaan
lainsäädäntöä

Metsien kasvun,
kestävän käytön
ja biopohjaisten
ratkaisujen
edistäminen
uusiutumattomien
luonnonvarojen
käytön
vähentämiseksi

Pakottava
rahoitus
toteutukseen:
Suojelualuekattavuus 30 %
aluellisesti ja
luontotyypeittäin
esim.
hallitusohjelmaan

Innovatiiviset
suojelukäytännöt
(mm. niitytys)

Metsien
ylikulutuksen
purkaminen
kestävälle tasolle ->
välttämättömyys
ilmaston ja
metsäluonnon
kannalta

Yhteistyötä eri
toimijoilta, jotka
voivat omalta
kohdaltaan
edistää suojelua
(mm. maan- ja
metsänomistajat,
tiettyjen alueiden
toimijat)
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vie
aole

uus

tus
teu

n to

imie

to
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Uusien joustavien
suojelutoimien ja
luonnon
kestävämmän
käytön
valtavirtaistuminen

EU:n bd-trategian
suojelutavoitteet
jäsenmaille 2030:
30 % maa-alueista
ja 30 %
merialueista, joista
vähintään 1/3
tiukan suojelun
piirissä.

Helmi- ja METSOohjelmat
Helmi- ja METSOohjelmien toteutus
tavoitteiden
mukaan vuoteen
2030 mennessä
MMM, YM

Oikeus
turvalliseen ja
terveelliseen
ympäristöön
varmistetaan
myös tuleville
sukupolville (myös
luonnon oikeus
itsessään)

1. Luonnon monimuotoisuutta edistetään
kokonaisvaltaisesti kestävyyden eri näkökulmat
huomioiden. Julkinen päätöksenteko huomioi
monimuotoisuuden vahvistamisen läpileikkaavasti.
Kansallista siirtymää toteutetaan yhdessä alueellisten
ja sektorikohtaisten toimijoiden kanssa.
Ympäristökasvatusta ja kansalaisten
luontotietoisuutta on lisätty ja tiedotuskampanjat,
selvitykset ja hankkeet tukevat alueellista
monimuotoisuutta ja asukkaiden
lähiluontokokemuksia. Myös
monimuotoisuusnäkökulmiin ja hiilineutraaliuteen
liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen
toimintaedellytykset on turvattu.
2. Monimuotoisuusnäkökohdat huomioidaan
muiden kestävyysnäkökulmien ohessa kaikessa
alueiden ja maankäytön suunnittelussa.
Maankäytön muutoksen kompensaatio huomioidaan
isoja hankkeita arvioitaessa (mm- infrastruktuuri,
kaivostoiminta, tehtaat). Metsäkato on pysäytetty,
toiminnan ympäristövaikutukset ovat pienentyneet ja
hiiltä maaperään ja metsiin sidottaessa huomioidaan
monimuotoisuusnäkökulmat (mm. luonnonhoito).
Ravinteiden päätyminen vesistöihin toteutuu
alueellisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti.
3. Suojeluohjelmien riittävyys ja jatkuvuus
varmistetaan ja niiden pinta-alaa on nostettu
kansainvälisten sopimusten mukaisesti, ja alueiden
kytkeytyneisyyttä on vahvistettu yhteistyössä
maanomistajien kanssa. Olemassaolevien
suojeluohjelmien (Metso, Helmi) rahoitusta on
laajennettu, ja on otettu käyttöön uusia vaikuttavia ja
kustannustehokkaita vapaaehtoisuuteen perustuvia
toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

A2030 areena – Polkutyö: Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat (teema 4)

2021
Elämäntavat:
Noin 66% Suomen
kaikista
kasvihuonepäästöis
tä liittyy asumiseen,
liikkumiseen,
syömiseen ja
kuluttamiseen.

2022

Jalanjälki:
Keskiverto
suomalaisen
jalanjälki on noin
10,3 hiilitonnia
vuodessa. Liikenne
ja matkailu tästä
vajaa 1/3, asuminen ja ruoka
kumpikin noin 1/5.

Omistamisesta
riipumattomia
kulutuksen
muotoja, kuten
vuokrausta ja
yhteisomistusta
laajennetaan yhä
uusille tuotteille
Yritykset, 2021-2030

Fossiilittoman
liikenteen
tiekartan
eteneminen
sos oikeudenmukaiset mallit
siityä vähäpäästöiseen/päästöttömään liikkumiseen

Pohditaan
erityisesti
syrjäseutujen
asukkaiden
ekologisten
liikkumismuotojen
tukemista

Tiede- ja
teknologia:
Seuranta ja
digitalisaation
mahdollisuudet

Eduskuntavaalit
2023

Datapohjainen
seuranta,
ratkaisujen
kehittäminen
yhteisytyössä
julkinen sektori,
yritykset jne
?

Yhteiskuntasitoum
uksen/uuden
Agenda2030
tiekartta stategian
jalkautus
Kestävän
kehityksen
murrospolut ja
strategian ja
muutosten
jalkauttaminen
VNK 2021

Hallinnon
kehittäminen:
Kestävyyssiirtymä
ja sen parempi
huomiointi

Strategian jalkauttaminen

VNK, 2022

Ekososiaalinen
sivistys/Kestävä
kehitys
läpileikkaavaksi
valtionapujärjestelmään
VM, 2022

Kestävän
kehityksen
puolustuskurssi
pakolliseksi
päättäjille
(kuka tekee, milloin)
Talous ja rahoitus:
Avustusten
ohjaaminen

B. Formaalin ja non-/informaalin
koulutuksen yhteistyön edistäminen

Sivistys:
Väestön
sivistystahtoa ja
yhteiskunnallista
valveutuneisuutta
ilmentävä
kirjastojen käyttö
on kansainvälistä
huippuluokkaa.

Kulttuurilaitokset
ja harrastustoiminta, kunnat
ja järjestöt
mukaan:
Mahdollisuuksia
yksilöille ja
yhteisöille

Oppivelvollisuuden laajentaminen tavoitteena
nostaa koulutustasoa, kaventaa
oppimiseroja, lisätä
koulutuksellista
yhdenvertaisuutta
ja tasa-arvoa.
OKM

Osaaminen:
Lukutaito kvhuippua, mutta
osaaminen matematiikassa/luonnon
tieteissä ja lukutaidossa laskenut.
Sosioekonomisen
taustan vaikutus
voimistunut.

Tunnistetaan
koulutuspoliittisen
selonteon
linjaukset ja
painotukset ja
tunnistetaan
toimijat

Parlamentaarinen
jatkuvan oppimisen uudistus
läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen
kehittää osaamista
työvoimapoliittiset
näkökulmat
huomioiden.
OKM

Tyrkkiminen
(nudging) uuden
tiedon ääreen,
erityisen keskeistä
ikääntyvän väestön
mukanapitäminen
esim digitalisaatio)
Kunnat, kolmas
sektori

Linkki tutkittuun
tietoon sekä
sisällöissä että
koulutuksen
yhdistämisessä

Formaalin ja
non-/informaalin
koulutuksen
yhteistyön
lisääminen
Ministeriöt, kunnat,
järjestöt

Kulttuuripalveluihin panostus:
Kulttuurin
harrastamista
tuetaan ja
kulttuurialan
työntekijöitä
tuetaan
OKM

Työpaikat, työssä
oppiminen
Jatkuvaan
oppimiseen
henkilökohtaiset
koulutustilit

Suomalaisten
koulutustaso
hyvä ja hienoisessa
nousussa, mutta
kehitys muissa
maissa on
nopeampaa.

Koulutuspoliittinen selonteko,
jossa linjataan
koulutuksen ja
tutkimuksen
tavoitetila kohti
2040-lukua.
OKM

Kestävän
kehityksen
näkökulmaa
vahvennetaan
koulutuspol.
selonteon
toimeenpanossa

Myös
varhasiskasvatus
ja vapaa
sivistystyö
huomioituna

Hallinto ja
hallinta
ohjaa
Arvopohjapäivitys
ja tarkistus: KEKE
ensin sitten muut
asiat
(kuka tekee, milloin)

Tutkitun tiedon
jakaminen
kestävistä
elämäntavoista

Linkittyy
terveyteen ja
hyvinvointiin
(teema 5):
Kestävät valinnat
tukemaan
hyvinvointia ja
terveyttä

Yksilöt ja yhteisöt
voimakkaasti
mukaan:
yhteisvalmisteltu
strategia

Vaik
utu
(erity kset mu
ista
sesti
tee
suht.
muu moista
tosta
voite

I. Elämäntapojen muutos
valtavirtaistuu
Henkilökohtainen
ekologinen
jalanjälkitili

1)

Eduskunta, milloin?

H. Arvopohjan ja elämäntapojen muutos

Tietoisuus
"kestävän
kehityksen
kansalaisvelvollisuuksista"
käsitteenä kasvaa
(ml. gobaalivastuu)

Kestävän
kehityksen
taitojen
kansallinen
strategia
Hallitusohjelmaan?
OKM-vetoisesti, 2023

Parempi
ymmärrys
kestävistä
elämäntavoista –
perustuen
tutkittuun tietoon

Kestäv

ät eläm

äntava
t va

Tuotanto- ja
kulutustapojen
muutos
kestävämmäksi
Yritykset, kuluttajat

Kansalaisyhteisku
nta ja vapaa
sivistys yhdessä
luomassa
muutosta

Perustuen
tutkittuun tietoon

Koulutuksen
kiinteän
rahoituksen
laajentaminen
Mm.
korkeakoulujen
rahoituksessa
OKM

Opetussuunnitelmien
systemaattinen
läpikäynti ekosos
sivistyksen
näkökulmasta
OPH

Vakaa rahoitus
koulutukseen,
kasvatukseen ja
vapaaseen
sivistystyöhön.
Lisäksi
tutkimusrahaa
kestävyysmurroksen tutkimiseen

e
ymä

e
Jos k

yssiirt
stävy

i ete

tusti
dote
ne o

Hallinto ja
hallinta: Keppiä
ylikulutuksesta
(mm. verot?)
Talous ja rahoitus:
Porkkanana
palkitseminen
(mm. verot?)

Ekososiaalisen
sivistyksen valtavirtaistuminen:
Kestävämmät
elämäntavat
arvojen muutoksen
kautta?

Jos kestävät valinnat oikeasti etenevät

Elämäntapojen
muutos
kestävämmäksi
valtavirtaistuu

Hyvinvoiva
kansalainen

Perustuen
tutkittuun tietoon

Koulutus-,
kulttuuri- ja
liikuntapalvelujen
tasa-arvoinen
saatavuus

Hallinto ja
hallinta: Viestintäkampanjat
Tarvittavan
osaamisen
ennakointi:
Huomioidaan eri
prosessit jotka
ohjaavat toimijoita

Talous ja rahoitus
Kaikki
koulutustasot
mukaan:
Perusopetus,
toinen ja kolmas
aste; vapaan
sivistystyön
laitokset ja
täydennyskoulutus

Suomi globaalina
vaikuttajana
(mm. opetuksen
toteutus ja
kehittäminen)
(kuka tekee, milloin)

Vapaa sivistystyö,
aikuiskoulutus,
ammatillinen
koulutus ja
täydennyskoulutus
Tutkintoja
laajemmin kuin
vain
peruskoulutusjärjestelmästä

ana kasvaa:
Suomen rooli globaalina vaikuttaj
us mukaan
Ekososiaalisen sivistyksen ulottuvu
toimintaan
Koulutusvienti ja
koulutustuonti,
kehitysyhteistyö
huomioituna

Ulkomaisten
opiskelijoiden
tutkinnot,
koulutus
laajemmin ja
osaaminen

Tutkittu tieto
ohjaamaan
ennakointia ja
osaamisten
tunnistamista

Kestävät
elämäntavat ja
arvopohja
läpileikkaavina
koulutuksessa

F. Osaaminen laajemmin, osaamisen edistäminen
kestävyysmurroksen selättämiseksi
Rahoitus
tukipalveluihin

Kehitetään
tukipalveluita
niille, jotka
tippuvat /
uhkaavat tippua
koulupolulta;
pelkkä opvel ei
riitä

ltavirtai
stuvat

Kokonaisrasitteen
jakautuminen
yksilötasolle

Hallinto ja
hallinta:
Strategian
toteuttaminen

Median
hyödyntäminen
viestinnässä sekä
kriittisen
medialukutaidon
kasvattaminen

Ohjauksen
lisääminen ja sen
laadun
parantaminen
Kunnat,
Opetushallitus

2030

Eduskuntavaalit
2027

D. Tukea ohjaukseen ja oppimiseen

(kuka tekee, milloin)

A. Kestävää kehitystä edistävä
osaaminen ja arvot koulutuksessa
ja kasvatuksessa

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma
ja sosiaalisen,
alueellisen ja
kielellisen
tasaarvon
toteutuminen.
OKM

Kulttuurisen
moninaisuuden
toteutuminen ja
kulttuurinen
lukutaito

Asumiseen,
liikkumiseen ja
ruokailuun
tehtävien
valintojen
ekologisuus
helpottuu
Yritykset, kunnat,
valtiot, nyt ->2030

Linkittyy
talouteen ja
työhön (teema 6):
Mahdollisuudet
tavoitetta tukevaan
työhön

E. Kestävän kehityksen taitojen
kansallinen strategia

L

Yksilöt ja
yhteisöt,
mediatalot,
sosiaalisen
median yhtiöt
(määrittäjän
kuvaus)

Kansalaistoiminta
-pohjainen
kulttuuri
keskiöön
Koulun
ulkopuolinen
oppiminen
esim.
kulttuurilaitokset,
harrastustoiminta,
maanpuolustus

ihin
emo
työte

C. Median hyödyntäminen
ja medialukutaidon kehitys

Myös hallinto ja
hallinta
ohjaamaan
Talous ja rahoitus:
Yksityisen ja
julkisen
rahoituksen
yhdistäminen

s- ja
vey
i ter
inkk

2025

Opinto-ohjaajat
mukaan
palveluiden
kehittämiseen

Tutkittu tieto
ohjaamaan
tukimalleja

G. Osaamisen seuranta ja kehitys

Aito tuki
aliedustetuille
ryhmille
siirtymisissä
(opinto + muu
elämä)
Oppimisympäristöj
en mukautus
Korkeakoulut

Opetussuunnitelmien
toteutuminen eri
koulutustasoilla,
kv vertailu
OKM/OPH, 2025

Seurantamekanis
mit ja kehykset

n arviointi
Opetussuunnitelmie
Huomioidaan
'erilaiset' oppijat
ja oppimistyylit

Uudistusten
arviointi
Tutkitaan, onko
käytännön tasolla
saatu toteutettua
OKM/Karvi/
oppilaitokset, 2-5v
uudistuksesta

Seurantamekanis
mit ja kehykset

Toisen asteen
suorittaminen ja
keskeytykset,
k12-koulutusrakenteen
kehittyminen mm
yleissivistävissä
opinnoissa
toisella asteella

Muutostavoitteet vuoteen 2030:
1. Ihmisten kokemus oman elämän
merkityksellisyydestä on
vahvistunut. Kaikilla ihmisillä on
kokemus, että heillä on mahdollisuus
ja taitoja vaikuttaa yhteiskunnan
kehityksen suuntaan.
2. Edellytykset opintojen ja
koulutuksen jatkamiseen ovat
tasa-arvoiset asuinpaikasta ja
perhetaustasta riippumatta. Koulutus
ja uusien taitojen oppiminen ovat
yhdenvertaisesti saatavissa ja
saavutettavissa kaikissa ikä- ja
väestöryhmissä. Lisäksi
aikuiskoulutuksen osallistumisen
aste kasvaa.
3. Elämäntapojen jalanjälki on
pienentynyt, esimerkiksi
suomalaisten hiilijalanjälki on
laskenut kansainvälisten sopimusten
ja velvoitteiden mukaisesti.
4. Koulutuksen tavoitteet ja
käytännön toteutus edistävät
ekososiaalista sivistystä
varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla
koulutusasteilla ja aloilla. Koulutus ja
tiede antavat osaamisia ja taitoja
tutkimuksen ja innovaatioiden
kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Rahoituksen
riittävyyden/toimi
vuuden seuranta

Linkittyy
muutosalueeseen
5: Terveys ja
hyvinvointi

Iteratiivinen
hallinto ja hallinta

Teeman visiolause:
Vahvistuva ekososiaalinen sivistys ja arvopohja luovat ihmisten elämään merkityksellisyyttä ja kasvattavat
osaamista, joka tukee ratkaisujen syntymistä globaaleihin kestävyysongelmiin. Kasvatus ja opetus, ovat
kaikkien saatavilla. Jatkuva oppiminen tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja
muuttuvan maailman tarpeisiin työelämässä ja sen ulkopuolella. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmä takaa
kestävyysmurrosta edistävän sivistyksen kaikille väestöryhmille yhdenvertaisesti ja saavutettavasti. Väestön
koulutustaso on kasvanut ja koulutus- ja osaamiserot ovat kaventuneet. Yhteiskunta tukee kestäviä
elämäntapavalintoja, asenneilmapiiri ja mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja on vahvistunut. Vaikka
suomalaiset kuluttavat vähemmän ja kestävämmin, hyvinvointi on korkeammalla tasolla.

A2030-areena – Polkutyö: Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus

2025
1 ENNALTAEHKÄISEVÄT RAKENTEET JA SAAVUTETTAVAT PALVELUT
Suomalaisten
terveys on
yleisesti
kohentunut,
mutta
monisairastavuus
, lihavuus ja
mielenterveysong
elmat ovat
lisääntyneet.

Suomessa on
suuria alueiden ja
väestöryhmien
välisiä terveys- ja
hyvinvointieroja.

Elämänlaatunsa
koki hyväksi noin
60 prosenttia
väestöstä vuonna
2018, mutta
alueelliset erot
olivat
merkittäviä.

Perhekeskukset
toimivat koko
maassa.
Hyvinvoinnin,
terveyden ja
turvallisuuden
edistäminen 2030
- valtioneuvoston
periaatepäätös

Heikkoihin
signaaleihin
reagoiminen:
koulutetaan
hallinto
ennaltaehkäisyy
n

STM

Sosiaalisten
vaikutusten
systemaattinen
arviointi (esim.
lapsivaikutusten
arviointi)

Tulevien
hyvinvointialueide
n
palvelustrategiassa
mahdollistetaan
ennaltaehkäisevät
rakenteet ja
palvelut.

Suomessa väestön
köyhyys- tai
syrjäytymisriski
kohdentuu
pienituloisuuden
myötä erityisesti
nuoriin aikuisiin,
yksin asuviin,
sekä yli 75vuotiaisiin.

Palveluiden
saavutettavuuden
varmistaminen ja
hoitopolkujen
eteneminen,
esim. digitaalisen
eriarvoisuuden
kaventaminen

Palvelupolkujen
rakentaminen eri
väestöryhmille ja
eri tarpeisiin
Tieto käytössä
ennaltaehkäisyss
ä eri toimijoiden
välillä

Saavutettavuusja
esteettömyystesti
t ennen
toimintojen
hankintaa

Kiertävät palvelu
pisteet risteilevät
tavoittaen kaikki
myös
osoitteettomat
vrt. nyk
lähipalvelupisteet,
ne muutetaan
liikkuviksi

2 MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

Ravitsemussuosit
usten
päivittäminen
tukemaan
planetaarista
ruokavaliota

Kansallinen
mielenterve
ysstrategia

Nuorista miehistä
10 prosenttia ja
nuorista naisista 8
prosenttia oli
työn ja
koulutuksen
ulkopuolella 2020.

STM
2020-2030

Tiede ja
teknologia avuksi
mielenterveyspal
veluiden
kehittämisessä

Yleisväestön ja
vähemmistöjen
välistä
kanssakäymisen
ja ystävystymisen
edistäminen (ml.
romanit ja
kielivähemmistöt)
.

Ulkomaalaistaustai
set saavat apua
mielenterveysonge
lmiinsa

6 PERUSOIKEUDET JA OSALLISUUS

5 KÖYHYYDEN VÄHENTÄMINEN

Sosiaaliturva
uudistus:
sosiaalinen
oikeudenmu
kaisuus
Ylivaalikautinen
sitoutuminen
perusturvan
parantamiseen

STM

Kaikille tulee olla
mahdollisuus
terveyttä
edistäviin
valintoihin

Tehdään
sosiaaliturvauudis
tus siten, että
pienempituloisten
tilanne paranee ja
työnteon ja
sosiaaliturvan
yhteensovittamin
en mahdollistuu.

Köyhimpien
pitäminen
mukana
kestävän
kehityksen
siirtymässä

Taloudellisesta
niukkuudesta
aiheutuvan
kuormituksen
alentaminen
toimintakyvyn
vahvistamiseksi

Rakenteellisen
rasismin ja
syrjinnän
tunnistaminen ja
aktiivinen
vähentäminen

Matalan
kynnyksen
mielenterveyspalv
eluita on tarjolla

Järjestöjen
osaamisen
hyödyntäminen,
esim. koulutukset
mielenterveysosa
amisessa

Kehitetään keinoja
velkaongelmien
ennaltaehkäisyyn

Hyvän vanhuuden
turvaaminen,
lisää resursseja
hoivatyöhön.

Aidon
osallisuuden
varmistaminen.
Kansalaisten
kuuleminen aidosti
ja saavutettavasti,
jotta jokainen
kokee olevansa
tärkeä osa
muutosta.

Perusoikeusmyön
teinen hallinto
jalkautetaan

Perusasiat
esteettömyydestä
ja vammaisten
oikeuksista
kuntoon: esim.
pääsy paikalle
varmistetaan

Heikossa
työmarkkinaasemassa olevien
henkilöiden
rekrytointikynnyk
sen alentaminen.

Asuinympäristöt
kannustavat
fyysiseen
aktiivisuuteen

3 RAKENTEELLISEN RASISMIN JA SYRJINNÄN
VÄHENTÄMINEN

Monimuotoinen
työelämä ja
kaikkien ihmisten
oikeus työhön
Joustavuuden
lisääminen,
työelämän
standardien
laajentaminen.

Nuorten
itsetuntemusta
omaa
identiteettiä
kohtaan tulee
lisätä. Useamman
kulttuurin ja
kielen näkeminen
rikkautena.

Rauhankasvatus,
väkivallattomuut
een
kasvattaminen,
vihapuheen
torjunta.

Ymmärrys
suomalaisuudesta
laajentuu, jotta
kaikki voivat
kokea olevansa
merkittävä osa
yhteiskuntaa
(koulutus, media)

Tasa-arvo
opinto-ohjauksessa

Kiusaamisen ja
syrjinnän
ennaltaehkäisyä
sekä niihin
puuttumista
kehitetään
päiväkodeissa,
kouluissa,
oppilaitoksissa ja
työpaikoilla.

Esteettömyyskoul
utusta ja tietoa
esim. vammaisten
ja
osatyökykyisten
työllistämisestä
yrityksille

Kestävä
hyvinvointi vaatii
kulttuurin
muutosta: mikä
on riittävää? Mikä
on hyvinvointia?

4 TERVEELLISTEN ELÄMÄNTAPOJEN
MAHDOLLISTAMINEN

Liikunta- ja
elintapaneuvonna
n palveluketjut
kaikkiin kuntiin

Hyvän mielen
kunta tarkistuslista
käyttöön kuntiin

Ihmisten
terveellisiä
elintapoja
tuetaan (esim.
elämänhallintaluo
tsit, Lapin
sairaanhoitopiiri)

Rakenteellisen
syrjinnän ja
rasismin
mielenterveysvaik
utusten
ymmärtäminen ja
laaja antirasistinen
toiminta myös
mielen
hyvinvoinnin

Terveellisen ja
ekologisesti
kestävän ruoan
hintakannusteet
("hevi alv 0%")
Kohdistetaan
palveluita ja tukea
huonompiosaisille,
että terveyserot
kapenevat

Päihdekulttuuriin
vaikuttaminen:
Puhutaan
rohkeammin
päihteiden käytön
kulttuurista ja
sen ongelmista.
Avun saaminen
on helppoa.

Autetaan kuntia
tekemään kestävän
kehityksen
mukaista infraa
(energiatehokkuus,
ekologisuus
kaikessa
rakentamisessa)

Tuotetaan
terveyttä ja
hyvinvointia, joka
samalla vähentää
luonnonvarojen
kulutusta

Kestävän
kehityksen
huomioiminen
päätöksenteossa
tietoperusteisesti
Järjestöjen
osaamisen
hyödyntäminen

Harrastusmahdoll
isuudet kaikille jokaiselle lapselle
mahdollisuus
ilmaiseen
harrastukseen
iltapäivisin

Kaikukortit
kaikkiin kuntiin

8 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
Maahanmuutost
a ratkaisu
väestökehityksen
haasteisiin.
Sukupuolten tasaarvon
edistäminen
laajasti
Palkka-avoimuus
palkkaerojen
kaventumisen
siivittäjänä
Kulttuurin
muuttaminen ja
avoimuuden
lisääminen

Turvakotipaikka
(esteettömät)
jokaiselle sitä
tarvitsevalle Suomi
ottaa tosissaan
naisiin kohdistuvan
väkivallan
merkittävän
ongelman

Lainsäädäntö
tukemaan
vähemmistöjen
oikeuksia (esim.
translain
uudistaminen)

Palkkatasa-arvon
toteutuminen /
työ- ja
opiskelualojen
segregaation
poistaminen /
kaventaminen.

Jokaisen
oikeudesta
omaan kehoon ja
identiteettiin on
pidettävä kiinni.

Mieheyden kuvan
laajentaminen
hyvinvoinnin
lisäämiseksi

Kansalaisjärjestöj
en
asiantuntemukse
n hyödyntäminen

Maahanmuuttajien
potentiaalin
hyödyntäminen
niin työelämässä,
urheilussa,
kulttuurissa kuin
osaamisessa.

(Palkattoman)
hoivan
tasapuolinen
jakautuminen
nykyistä
tasapuolisemmin
(esim.
pikkulapsivaihe,
ikääntyneiden
hoito)

Lainsäädäntö ja
poliittinen ohjaus
tukemaan
maahanmuuttoa

Lisätään
radikaalisti
maahanmuuttajie
n määrää ja
panostetaan
laadukkaaseen
kotouttamiseen.

Sukupolvet
enemmän
mukana toistensa
elämässä

9 AKTIIVINEN KANSALAISYHTEISKUNTA

Menojen vaikutus
tuloerojen
kasvuun
(köyhimmillä tulee
olla varaa
palveluihin ja
kulutustuotteisiin.
Lisätään
mukautuvaa ja
joustavaa
asuntokantaa.

Kansalaisyhteisku
nta lähellä
ihmistä
tekemässä
pitkäjänteistä ja
korvaamattoman
arvokasta työtä
ihmisiltä ihmisille

Ekologisten
näkökohtien
huomioiminen
asuntorakentamis
essa

Edullisen
asumisen
lisääminen
kaupungit

Pidetään huolta
asumisen
turvallisuudesta
asumismuodosta
riippumatta.

Asuinalueet ovat
terveellisiä ja
turvallisia kaikille
(kaavoitus,
valaistus, kevyen
liikenteen väylät)

Kansalaisjärjestöillä
merkittävä rooli
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistämisessä, sekä
eriarvoisuuden
vähentämisessä

Lasten ja nuorten
osallisuus ja
vaikuttaminen
taataan ottamalla
heidät mukaan
päätöksenteon
valmisteluun

Jokaisella on
mahdollisuus
mielekkääseen
tekemiseen, joka
vähentää
yksinäisyyttä ja
lisää merkityksen
tunnetta.

Asukasdemokrati
aa asuinalueilla
kehitettävä
(esim. osallistuvan
budjetoinnin
laajentaminen)

(kuvausteksti)

Aloite / kokeilu
(nimi ja kuvaus)
(kuka tekee,
milloin)

Muutosaskel:
Otsikko
Kuvausteksti
(kuka tekee,
milloin)

Hallinto ja
hallinta
(määrittäjän
kuvaus)

Talous ja rahoitus
(määrittäjän
kuvaus)

Yksilöt ja yhteisöt
(määrittäjän
kuvaus)

Tiede- ja
teknologia
(määrittäjän
kuvaus)

Erilaisten
perhemuotojen
tukeminen
Väestökehityksen
kannalta keskeistä
on rikkoa
heteronormatiivine
n perhekäsitys

Lainsäädäntö
tukemaan
monimuotoisia
perheitä ja
lapsihaaveen
toteutumista.

8.Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat
laajasti yhteiskunnassa. Jokaisella on
mahdollisuus kouluttautua, osallistua ja
vaikuttaa esimerkiksi sukupuolesta,
ihonväristä, toimintakyvystä, iästä tai
varallisuudesta riippumatta.

4.Väestönkehitys on kestävää (sisältäen
lisääntymisterveyden)
6.Asunnottomuus on poistettu ja
kohtuuhintaista asumista on tarjolla kaikille.
7.Syrjäytyminen on vähentynyt merkittävästi.
Vapaan kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuudet on turvattu
yhteiskunnassa. Yhä useampi osallistuu
aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.Jokainen
tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön.

Kaupungit

Kansalaisjärjestöj
en rahoituksen
jatkuvuus tulee
taata

Teksti
Fakta / välitavoite

Kestävän
hyvinvoinnin
mittarit BKT:n
rinnalle (esim. GPI,
genuine progress
indicator)

10 VÄESTÖKEHITYS JA MAAHANMUUTTO

Rasismin
moniulotteisten
vaikutusten
pureutumiseen
suuntaavat
hankkeet saavat
rahoitusta

7 KOHTUUHINTAINEN,
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ
ASUMINEN

Talouskasvutavoit
teesta
irrottautuminen
kestävän
hyvinvoinnin
edistämiseksi

Hyvinvointia
ekologisilla
reunaehdoilla

(ministeriöt,
hyvinvointialueet)

Myönnetyt
palvelut
seuraavat
mukana kun
ihminen muuttaa
kunnasta toiseen.

Muutostavoitteet vuoteen 2030:
1. Terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja
sairauksia ja sosiaalisia ongelmia
ennaltaehkäisevät sekä hoitavat palvelut
on resursoitu ja kohdennettu
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Ne
vähentävät eriarvoisuutta, ovat
saavutettavissa matalalla kynnyksellä ja
ovat helppoja käyttää.
2. Väestöryhmittäiset terveyserot ovat
kaventuneet ja koettu hyvinvointi on
kasvanut. Päihde- ja
mielenterveysongelmat ja
elintapasairaudet ovat vähentyneet.
3. Väkivalta on vähentynyt yhteiskunnassa.
Erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuva
väkivalta on vähentynyt merkittävästi.

11 KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Kirjastopalvelut
24/7 turvataani
(hyvinvointialueet)

STM

Mielenterveyteen
panostetaan sekä
ennaltaehkäiseväst
i että
mielenterveyspalve
lujen tasoa
parannetaan

Lapsiperheköyhyy
s erityisesti
yksinhuoltajatalo
uksissa ja
maahanmuuttajat
alouksissa on
kääntynyt
kasvuun.

Pitkäjänteisyys ja
ylivaalikautisuus
varmistettava
ennaltaehkäisevis
sä palveluissa
(esim.
kansanterveyden
neuvottelukunta)

Kaikkien oikeus ja
tasa-arvoinen
pääsy
laadukkaisiin
terveys- ja
sosiaalipalveluihi
n turvataan

SOTEuudistus

Asunnottomuus
on vähentynyt ,
mutta
piiloasunnottomu
us ei näy
tilastoissa.

Varallisuuserot
ovat Suomessa
kasvaneet lähes
yhtäjaksoisesti 30
vuotta.
Sukupuolten
palkkaerot ovat
sitkeä ongelma.

Naisiin
kohdistuvan
väkivallan
aktiivinen
torjunta

Etsivän ja
löytävän työn
levittäminen
kuntiin ja eri
ikäryhmiin
(nuoret,
työikäiset,
ikäihmiset)

Teksti

Teksti

Teeman visiolause:
2030-luvulla elämänlaatunsa hyväksi kokevien määrä on entistä suurempi. Ihmiset
ovat yhä terveempiä ja voivat entistä paremmin ja terveyserot ovat kaventuneet.
Suomi on maailman huippua terveysongelmien ja sosiaalisten ongelmien
ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa.Yhteiskunnan
väestökehitys on kestävää. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eri sukupuolten ja eri
väestöryhmien välillä ja sisällä toteutuu. Köyhyys ja osattomuus ovat vähentyneet ja
työtä on yhä useammalla. Suomi on turvallinen maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille
ja luottamus yhteiskunnan eri toimijoiden välillä on vahvistunut. Yksinäisyys on
vähentynyt. Jokainen voi tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön, kokea
merkityksellisyyttä ja osallistua yhdenvertaisesti yhteiskunnan toimintaan.
Kansalaisyhteiskunta toimii aktiivisesti ja auttaa pitämään kaikki mukana. Kestävät
elämäntavat mahdollistavat hyvinvointia kaikille myös globaalisti, luonnon
kantokyvyn rajoissa.

A2030 areena – Polkutyö: Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus

2021
Vuonna 2020
palvelualojen
osuus Suomen
BKT:sta oli 41 % ja
osuus viennin
arvosta oli 30 %.

EU:n
kestävän
rahoituksen
luokitusjärje
stelmä

PÄÄOMISTA HUOLEHTIMINEN
Koronaviruksen
aiheuttama kriisi
syvensi talouden
epätasapainon
12,9 miljardiin
euroon (5,4 %
suhteessa BKT)
vuonna 2020.

Kestävän
kasvun
ohjelma
VM

EU Green
Deal

Vahvistetaan
Suomen
vaikuttamista EUtasolla
kiertotalouden ja
muun kestävyyttä
tukevan
taloussääntelyn
vauhdittamisessa

Ympäristötilinpid
on (ilmasto,
luonnonvarabudj.,
monimuotoisuus)
vahvistaminen ja
hyödyntäminen
tiiviisti
kansantaloudellis
en tilinpidon (bkt
ym) yhteydessä

Sääntelyn, tukien ja
verojen
johdonmukaisuutta
ja pitkäjänteisyyttä
Suomessa ja EU:ssa
vahvistetaan, jotta
kestävät investoinnit
yrityksiin ja kestävän
kasvun aloille tulevat
mahdolliseksi

Ilmasto- ja
ympäristöpolitiikan
tiedon tuottamisen,
jakamisen,
neuvonnan ja
viestinnän vahva
resurssointi

Inhimillinen
pääoma,
sosiaalinen
kestävyys ja
kansalaisten
hyvinvointi myös
arvioitavaksi
suomen
talousbudjettiin
ekologisen lisäksi.

Luodaan
kansallinen
inhimillisen
pääoman ja
luontopääoman
arviointi- ja
hallintamenettely
ohjaamaan
talouspoliittista
päätöksentekoa

Ekologinen
kestävyys tuodaan
teollisuus-,
työllisyys ja
elinkeinopolitiikan
suunnitteluun
vauhdittamaan
muutosta ja
mahdollisuuksiin
tarttumista
Hallituksen
kestävyystiekartt
atyön jatkaminen
ja kestävyyden
kolmen
ulottuvuuden
yhteistarkastelun
syventäminen
(Hallinto ja
hallitus)

15–64-vuotiaiden
työllisyysaste oli
huhtikuussa 2021
70,1 prosenttia.

Suomeen on viime
vuosikymmeninä
muodostunut
kohtalaisen
korkea,
suhdanteista
riippumaton
vaikeasti
työllistyvien
joukko.

Kestävä kehitys
valtioneuvoston
tulevaisuustyön
viitekehykseksi
(esim.
tulevaisuuskatsaus,
tulevaisuusselonteko)

YM

Suomen
materiaalien
kiertotalousaste
oli vuonna 2018
noin 7 prosenttia.
EU-tavoite on 15
prosenttia.

Suomen
luonnonvarojen
kokonaiskäyttö
on yli
kaksinkertaistunu
t vuoden 1975
tasosta.

Suomen
ylikulutuspäivää
vietetään
huhtikuussa.

Biotalousstrat
egian päivitys
TEM

Vuoden 2020
kasvihuonekaasu
päästöt olivat 48,3
miljoonaa CO2ekv.
Edellisvuoteen
verrattuna
päästöt vähenivät
9 prosenttia.

Julkisten
hankintojen
strategia

TKI-menojen
kokonaissumma
vuonna 2019 oli 6
715 miljoonaa
euroa, mikä on
277 miljoonaa
euroa
edellisvuotta
enemmän.

Iso osa
suomalaisten
kulutuksen
hiilijalanjäljestä
syntyy Suomen
rajojen
ulkopuolella.

VM

EU FF55%

STM:n
Hyvinvointitalous
työn
valtavirtaistamin
en

Edistetään
sukupuolten tasaarvoa ja
yhdenvertaisuutta
työelämässä

Yhteistoiminta
työpaikoilla,
työhyvinvointi ja
jaksaminen
työssä otetaan
keskeiseksi
kehittämiskohtee
ksi

Jatkuvan
oppimisen,
osaamisen ja
aikuisten
koulutuksen
tarjonnan ja
mahdollisuuksien
lisääminen
(oppilaitokset, ml.
yliopistot)

Sektorikohtaisten
hankkeiden
käynnistäminen
Työ2030 ohjelman
kautta -> määrän
nosto.

Työntekijöille ja
yrittäjille
oikeudenmukaise
en siirtymään
elementtejä, mm.
jatkuva työssä
oppiminen,
erilaiset työurat
ja työelämän
joustot

Osaamisen
parantaminen on
investointi, ei kulu

Tuki
monimuotoisille
työyhteisöille (ml.
vammaiset,
vaikeasti
työllistyvät ja
vajaatyökykyiset) ja
syrjinnän
vähentämiselle (ml.
ikä, mielenterveys)

Kestävyysmurroksesta, sen
merkityksestä ja
siihen
osallistumisesta
keskustellaan
aktiivisesti
työpaikoilla (esim.
kehityskeskustelu
t)
Työn ja perheelämän
yhdistämisen
tukeminen ja muu
väestöpolitiikka,
vahvistaa
hyvinvointia ja
kestävää
väestönkehitystä

Sosiaalisen
oikeudenmukaisuu
den tukeminen ja
kestävän työn
kannustaminen
veropolitiikalla

Kestävälle
kehitykselle
haitallisten ja
hyödyllisten
tukien tarkastelu
ja korjaaminen

Kestävän
kehityksen
verouudistus
VM

Budjetointi ja
innovaatioiden
ym. tukipolitiikka
toteutetaan
hyvinvointitaloud
en ja kestävän
kehityksen
periaatteiden
mukaisesti.

Tiede- ja
teknologiapolitiik
an ja TKIinvestointien
vahvistaminen
korkeakouluissa
ja
tutkimuslaitoksis
sa

Julkisen talouden
pitkän aikavälin
kestävyys (sisältäen
ekologinen ja
sosiaalinen
kestävyys, ei vain
julkinen talous)
talouspolitiikan
ytimessä.

Muutostavoitteet vuoteen 2030:
1. Talouden arvonluonnissa, yritystoiminnassa,
uusissa työpaikoissa ja viennissä painottuvat
kestävää lisäarvoa tuottavat ja hiilinegatiivista
yhteiskuntaa rakentavat bio- ja kiertotalouden
ratkaisut, teolliset innovaatiot sekä digitaaliset
ja aineettomat tuotteet ja palvelut.
2. Talouden toimintaa ohjaavat ihmisten
hyvinvoinnin tuottaminen ja jakaminen,
sosiaalisen pääoman vahvistaminen sekä
hyvinvointiin investoiminen.
3. Ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen
kestävyyden samanaikaiselle saavuttamiselle
ja julkisen talouden rahoittamiselle on
olemassa pitkän aikavälin kokonaisnäkymä
sekä kehityspolku, johon yhteiskunnan
keskeiset osapuolet ovat sitoutuneet.

Julkisen talouden
rahoitus on
kestävällä pohjalla.

3 YRITYSVASTUU GLOBAALEISSA ARVOKETJUISSA

Ekologista ja
oikeudenmukaist
a siirtymää sekä
Julkista taloutta
vahvistavat
työllisyystoimet,
osaamisen
vahvistaminen,
koulutus ja TKI

Hallinto ja
hallinta
(työelämän
pelisäännöt
työllistymistä
tukevat ja
varmistavat
keinot)

Ennakoidaan
ilmastotoimien
työllisyysvaikutukse
t toimialoittain ja
kartoitetaan
koulutustarpeet.

Kehitetään kestävyyskriteereitä (erit. kv) ja
edistetään kestävien
toimintatapojen
käyttöönottoa,
esimerkiksi
ympäristömerkintä,
reilu kauppa,
sosiaalinen oik.muk.

4 KESTÄVIEN VALINTOJEN
TUKEMINEN

Kuluttajille tietoa
kestävien kulutuspäätösten tueksi,
esim. ympäristömerkit, laskurit
(Yhdessä tuotettu;
Tutkimuslaitokset,
teollisuus, kauppa,
muut yritykset, kvalustat)

Tarkastellaan ja
kehitetään
mainonnan
sääntelyä
vastaamaan
ekologisen ja
sosiaalisen
kestävyyden
tarpeita

KIERTOTALOUS

Verokannusteita
vähähiilisyyteen
perustuville
tuotteille,
palveluille ja
liiketoimintamallei
lle

Talouden ja
yritysten
tunnistaminen
aidosti työkaluksi
hyvinvoinnin
luomiseen ja sen
ajatuksen
sisällyttäminen
laajasti
päätöksentekoon

2030

8 RATKAISUJA TUOTTAVAT YRITYKSET

Kiertotalouden
toimintaohjelman
toteutus

5 TALOUDELLISET
OHJAUSKEINOT

Yhteinen
tavoitetila sos. ja
ekol. kestävyyden
määrittelyksi
siten, että
taloudellista
kestävyyttä
tavoitellaan ekol.
kestävyyden
puitteissa

Ilmiölähtöisyyden ja kestävyysajattelun
vahvistaminen
talousarviovalmistelussa

2 HYVÄ TYÖELÄMÄ JA OSAAVA TYÖVOIMA

Parannetaan
taloudellisia
mahdollisuuksia
jatkuvaan
oppimiseen, esim.
opiskelu työn
ohessa.

Kiertotalouden
strateginen
ohjelma

Kestävyystavoitteiden ja
indikaattoreiden
(genuine progress
indicator,
ympäristötilinpito)
tuominen
taloudelliseen
päätöksentekoon

Perustetaan
Teksti
kestävän
kehityksen ja
siirtymän
arviointineuvosto
hallituksen
päätöksenteon ja
pitkäjänteisen
kestävyyspolitiikan
tueksi

HYVINVOINTITALOUS
Työllisyydessä on
isoja alueellisia
eroja.

2025

1.EKOLOGISEN, TALOUDELLISEN JA
SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN SAMANAIKAISUUS

Verotuksen
painopisteen
siirtäminen
haittaverotukseen ja
TKI-panostuksien
lisääntyminen
(Hallinto)

Vauhditetaan
fossiilisesta
energiasta
luopumista
taloudellisilla
ohjauskeinoilla
(verotus, tuet, tkipanostukset,
päästökauppa)

Kestävien
ratkaisujen
tukipolitiikka, TKIpanostukset ja
verokannusteet
tukemaan
kaikenkokoisen
yritystoiminnan
kestävää siirtymää

Resurssit tiedon
tuottamiseen ja
viestintään sekä
kokeiluihin
kannustamiseen
kuluttajille, kunnille
ja pk-yrityksiin:
miksi ja miten
tehdään muutosta?

Digitaaliset
alustat
(Yhteinen
tietopohja,
standardit
tietomallit,
tutkimus
ymp&sos.
vaikutuksista
taustalla)

Vahvistetaan
seurantaa Suomen
tuonnin ja viennin
ympäristövaikutuks
ista kehittyvissä
maissa.

Kertakäytöstä
palveluihin,
jakamiseen ja
materiaalikiertoon
Palvelu/jakamis- ja
kiertotalousinnovaatiot
(Yritykset,
rahoittajat)

Ratkaisut tuotteiden
hiilijalanjäljen
todentamiseen;
ulkoisvaikutusten
sisällyttäminen
tuotteiden hintoihin
(korkeampi jalanjälki,
korkeampi hinta)

Kansainväliset
yhteisesti
tunnustetut
työelämän ja
kestävyyden
pelisäännöt

Ihmisoikeuksia
vahvistava ja
myös yrityksiä
sitova EU-tason,
kansainvälinen,
globaali ja
kansallinen työ,
jotta ILOstandardeja
noudatetaan

Yritysvastuulaki
implementoidaan
Suomessa ja sen
toteutumista
seurataan niin
Suomessa kuin EUtasollakin.

Ohjataan julkisia
T&K -panostuksia
hiilinegatiivisiin ja
kiertotaloutta
vahvistaviin
kohteisiin.

Harmaan
talouden
vastaisen työn
vahvistaminen

Yritysten
uudistuminen
hiilineutraalin
maailman
ratkaisijoiksi
TKI_panostusten
nousu/BKT

Sijoittajilta ja
rahoittajilta
tiukemmat
kestävyyskriteerit

Kilpailukykyinen
verotus

Kannustetaan
luonnonvarojen
kulutuksen
vähentämiseen.
Tuotetaan tietoa
kekeinvestointien
synnyttämistä
hyvinvointivaikutuksista

7 JULKISET HANKINNAT

6 TUOTESÄÄNTELY
EU-vaikuttaminen

Edistetään
kestävää
taloudellista
toimintaa
tukevaa verotusta

Päästökaupan
kehittäminen ja
hyödyntäminen

Toteutetaan
vaikuttavia
vapaaehtoisia
sopimuksia ja
green dealejä
toimialojen
kanssa, jotta
nopea siirtymä
kriittisillä alueilla
saadaan aikaan.

Päästö- ja
luonnonvarabudjet
toinnin kehittämine
ja hyödyntäminen

Tarkastellaan ja
kehitetään
tuotesääntelyä
osana ekologisesti
ja sosiaalisesti
kestävän talouden
kokonaisnäkymää

Yrittäjyyttä,
yrityksiä ja kestäviä
innovaatioita
tukevat
pitkäjänteiset
toimet:
toimintaympäristön
kehittäminen,
sääntely, verotus,
TKI-tuki

Sääntelyn
uudistaminen
kiertotalouden
näkökulmasta poistetaan
hallinnon esteitä
kiertotalouden
innovaatioiden
tieltä

Samat
velvoitteet/
sääntely
myyntikanavasta
huolimatta
kaikilla EUalueella
myytävillä
tuotteilla

Vältetään
hyvinvointiin
tähtäävän
yritteliäisyyden ja
markkinatalouden
toiminnan
tukahduttavaa
ylisääntelyä.

Edellytys
kiertotalouden
toteutumiselle

Vahvistetaan
julkisen
hankinnan
edellytyksiä,
osaamista ja
tahtotilaa tehdä
kestävämpiä
valintoja

Tuetaan
innovatiivisten
hankintojen
kehittämistä;
yhteiskehittämin
en tieteen,
yritysten ja
kolmannen
sektorin kanssa

Vastuullisten
hankintojen
yhtenäisten
kriteerien
määrittely (ml.
ekol., sosiaaliset,
eettiset ja muut
kriteerit)

Vahvistetaan
julkisen
hankinnan
edellytyksiä tehdä
tutkimus- ja
markkinatiedon
pohjalta
kestävämpiä
valintoja

Digitaaliset
hankintoja
tukevat alustat
(Vastuullisten
hankintojen
kriteerit
tietopohjana ja
helpotetaan
läpivientiä)

Julkiset hankinnat
painottavat
kestävyyttä ja
innovaatioita
Julkiset hankinnat
47 Mrd€ vuonna
2018 joten julkinen
kysyntä merkittävä
(Valtio, kunnat,
2022-2025)

"Hankinnoilla
työllistämisen"
periaate vaikeasti
työllistyvien
työllisyyden
tukemiseksi

Tuetaan ja
mahdollistetaan
julkishallinnon ja
yritysten välistä
yhteiskehittämistä
ja kokeilutoimintaa
systeemisen
muutoksen
aikaansaamiseksi.

Esteettömyyttä,
saavutettavuutta
ja osallisuutta
tukevat julkisten
hankintojen
kriteerit

Kädenjäljen
vahvistamiseen
tähtäävä
innovaatiopolitiik
ka, TKI tiekartta

Kestävällä tavalla
menestyvät
yritykset tärkeitä
julkisen talouden
kestävyydelle,
hyvinvoinnille ja
kestävälle
talouskasvulle

Luvituksen
sujuvoittaminen
Muutosaskel:
Suomessa
teollisuus
laajentunut
tuottamaan
resurssi- ja
ilmastoviisaasti
myös hyväkatteisia
kuluttajatuotteita

Informaatioohjauksen
lisääminen

TKI-tuet
sosiaalista
oikeudenmukaisu
utta tukevaan
yrittämiseen ja
innovaatioihin

4. Työelämä on laadukasta, työpaikat reiluja,
terveellisiä ja turvallisia, töissä voidaan hyvin ja
työllisyys sekä työntekijöiden työkyky ovat
korkealla tasolla. Vaikeasti työllistyviä on saatu
työelämään.
5. Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja
osaamispanostukset kestävyyttä edistäviin
ratkaisuihin ja yritysten kehittämiseen ovat
korkealla tasolla.
6. Tuotannon ympäristöhaittoja tunnistetaan ja
vähennetään ja niiden kustannuksia
sisällytetään hintoihin koko elinkaaren osalta.
7. Uusiutumattomien luonnonvarojen
kotimainen käyttö on vähentynyt. Samalla
vähemmästä saadaan enemmän:
resurssituottavuus ja materiaalien
uusiokäyttöaste ovat nousseet monenlaisilla
kiertotalouden ratkaisuilla. Suomen globaali
kädenjälki resurssiviisaiden ratkaisujen viejänä
on vahvistunut.
8. Hyvä ja johdonmukainen sääntely, laajaalainen mittaristo, julkiset hankinnat,
ennustettava investointiympäristö sekä
markkinaehtoisuus ja asiakaslähtöisyys
ohjaavat kulutusta ja tuotantoa.
Teeman visiolause:
Suomi on edelläkävijä ja suomalaisilla yrityksillä on vahva kädenjälki
kokonaiskestävyyttä vahvistavissa ja ilmastonmuutokseen liittyvissä ratkaisuissa, kuten
bio- ja kiertotaloudessa, teollisissa innovaatioissa sekä digitaalisissa palveluissa.
Yritykset tuottavat hyvinvointia ja lisäarvoa liiketoimintamalleilla, joiden tavoitteena on
taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Hyvinvointitalousajattelu on
valtavirtaa, ja talous vahvistaa ekologista ja sosiaalista pääomaa. Julkisen talouden
rahoitus on kestävällä pohjalla. Työ on merkityksellistä ja laadukasta. Kestävyyttä
edistäviä innovaatioita, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tuetaan ja arvostetaan.
Koulutuksessa ja yrityksissä ennakoidaan osaamistarpeiden muutoksia ja osaamista
päivitetään jatkuvasti. Suomi liikkuu kohti toimimista yhden maapallon rajoissa.
Uusiutuvien luonnonvarojen kotimainen käyttö on kestävällä ja resurssitehokkaalla
pohjalla ja uusiutumattomien luonnonvarojen kotimainen käyttö vähenee
vauhdikkaasti. Kulutusta ja tuotantoa ohjataan kestäväksi hyvällä ja johdonmukaisella
sääntelyllä markkinaehtoisesti ja asiakaslähtöisesti.

