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Suomen Unesco-toimikunta
toimintakertomus 2006



 

 
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) perustettiin vuonna 
1945. Perussääntönsä mukaisesti sen tehtävänä on ”myötävaikuttaa rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen edistämällä kansojen välistä 
yhteistyötä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla”. Unesco on yksi YK:n erityisjärjestöistä. Erityisjärjestöt ovat itsenäisiä kansainvälisiä 
järjestöjä, joilla on omat jäsenvaltionsa, omat päätösvaltaiset ja toimeenpanevat elimensä sekä oma budjettinsa. Unescon peruskirjan 
allekirjoitti vuonna 1946 yhteensä kaksikymmentä valtiota. Järjestöön kuuluu 192 jäsenmaata.

Unescon toimialat ovat kasvatus, luonnontieteet, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, kulttuuri (johon lukeutuu myös maailman kulttuuri- 
ja luonnonperintö) sekä viestintä mukaan lukien kirjastot, arkistotoimi ja informatiikka. Unescon päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestön 
kotisivun osoite on www.unesco.org.

Unescon ensisijaiset toimialaiset prioriteetit ovat vuonna 2006 olleet myös YK:n vuosituhatjulistuksen toteuttamisen kannalta merkittävä 
Koulutus kaikille -prosessi (Education for All, EFA), tieteen ja teknologian eettiset ulottuvuudet, kulttuuridiversiteetti ja kulttuurien välinen 
dialogi sekä pääsy tietoon.

Unesco oli ensimmäinen kansainvälisen sivistysyhteistyön järjestö, joka avautui Suomelle toisen maailmansodan jälkeen. Suomi liittyi 
Unescoon kymmenen vuotta järjestön perustamisen jälkeen vuonna 1956, jolloin jo muun muassa kaikki muut Pohjoismaat olivat jäseniä. 
Silloinen Suomen Lontoon-suurlähettiläs Sakari Tuomioja talletti Iso-Britannian ulkoministeriöön hyväksymisasiakirjat ja allekirjoitti 
Unescon perussäännön lokakuun 10. päivänä 1956. Liittyminen tapahtui Lontoossa YK:n peruskirjan mukaisesti.  Vuotta aikaisemmin 
Suomi oli hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi. 

Unescon ja jäsenmaiden välisinä yhteistoimintaeliminä toimivat suurimmassa osassa jäsenmaita kansalliset Unesco-toimikunnat. Kansalliset 
toimikunnat ovat Unescon erityispiirre YK-järjestelmässä – Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on kansallisten toimikuntien muodostama 
verkosto tukenaan. Ne luovat ainutlaatuisen globaalin verkoston järjestön ja jäsenmaiden välille. Useimmilla jäsenmailla on lisäksi pysyvä 
edustusto Unescossa. Myös edustustot toimivat linkkinä Unescon ja jäsenmaiden välillä.

Heti Suomen liittymisen jälkeen asetettiin opetusministeriön alaisuuteen Suomen Unesco-toimikunta, jonka tehtävänä on avustaa 
valtioneuvostoa Unescon toimintaan liittyvien kysymysten valmistelussa ja hoidossa. Toimikunnan jäsenet edustavat järjestön eri 
toimialoja ja sen kautta saatetaan koulutus-, tiede-, kulttuuri- ja viestintäalan suomalaiset asiantuntijat Unescon maailmanlaajuisten 
verkostojen yhteyteen. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös viestittää kuvaa suomalaisista opetus-, kulttuuri- ja viestintäaloista Unescolle 
ja sen kautta erityisesti järjestön jäsenmaille muissa maanosissa. Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristötehtäviä hoidetaan virkatyönä 
opetusministeriön kansainvälisten asiain sihteeristössä.

Kannnen uvassa näkyy satojen neliökilometrien ala Saudi-Arabiassa sijaitsevaa suurta lineaarista dyyniä Tyhjäksi neliöksi kutsutulla Saudi-
Arabian Rub al-Khalin alueella. Kyseessä on kolmitaajuuksisella infrapuna-aaltoa ja näkyvää kuvaa heijastavalla tekniikalla otettu satelliittikuva 
– dyynit ovat kuvassa keltaisia niiden sisältämän rautaoksidin vuoksi. Dyynien väliset osuudet puolestaan koostuvat savesta ja hiesusta, mistä johtuen 
ne näyttävät kuvassa sinisiltä. Rub al-Khali on maailman suurin yhtäjaksoinen hiekkaerämaa. Se peittää alleen jopa 650 000 neliökilometrin 
suuruisen alueen lähinnä eteläisessä Saudi-Arabiassa, levittäytyen osittain myös Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin, Omaniin ja Jemeniin. Yhtenä 
maailman kuivimmista alueista se on pysynyt asuttamattomana sen ylittäviä nomadeja lukuun ottamatta. Vuosi 2006 oli kansainvälinen aavikoiden 
ja aavikoitumisen vuosi. Lisätietoja aiheesta toimintakertomuksen sivulla 5 sekä internetissä osoitteessa www.iydd.org. 

Kannen kuva: Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasa, www.nasa.gov. 

Toimintakertomuksen toimitus, graafinen suunnittelu ja taitto: Mikko Cantell [mikko.cantell@gmail.com]



 
 Sisällysluettelo

1. Johdanto            2

2. Suomen Unesco-toimikunta          3

3. Toiminta            5

  3.1. Kasvatus          7

  3.2. Tieteet          9

  3.3. Kulttuuri ja viestintä         11

4. Hyödyllistä tietoa Unescosta ja yhteyksiä      13

 

Liite: Valtioneuvoston asetus Suomen Unesco-toimikunnasta 1262/2002  15

Dokumentaatiokeskukset         16

Unescon sihteeristön organisaatio        17

2
0

0
2

 Ω
ÉY

 á
©Ñ

W
ΩÉ

©d
G ô

“
DƒŸ

G ™
L

ôe
ƒµ

°ù
fƒ

«d
G

áa
É≤

ãd
Gh

 º
∏©

dG
h 

á«
HÎ

∏d
 I

óë
àŸ

G 
·

C’
G 

áª
¶

æe

ΩÉ©dG ô“DƒŸG ™Lôe

2002 á©ÑW

Couv. (Ar) 2002  29/04/02  15:58  Page 1

Textes fondamentaux

O
rg

an
isa

tio
n 

de
s 

N
at

io
ns

 U
ni

es
 p

ou
r 

l’é
du

ca
tio

n,
 la

 s
ci

en
ce

 e
t l

a 
cu

ltu
re

Édition 2004

Textos fundamentales

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 l
as

 N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
pa

ra
 l

a 
E

du
ca

ci
ón

, 
la

 C
ie

nc
ia

 y
 l

a 
C

ul
tu

ra

Edición de 2004

U
N

E
S

C
O

T
ex

to
s 

fu
nd

am
en

ta
le

s
E

di
ci

ón
 d

e
20

04

Руководство
Генеральной конференции

О
рг

ан
из

ац
ия

 О
бъ

ед
ин

ен
ны

х 
Н

ац
ий

 п
о 

во
пр

ос
ам

 о
бр

аз
ов

ан
ия

, 
на

ук
и 

и 
ку

ль
ту

ры

Издание 2002 г.

Ю
Н

Е
С

К
О

Р
ук

ов
од

ст
во

 Г
ен

ер
ал

ьн
ой

 к
он

ф
ер

ен
ци

и
И

зд
ан

ие
 2

00
2 

г.

(00)  Couv Manual Gen Conf 2002  3/05/02  17:01  Page 1

Basic Texts

U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 E
du

ca
ti

on
al

, 
S

ci
en

ti
fi

c 
an

d 
C

ul
tu

ra
l 

O
rg

an
iz

at
io

n

2004 edition 

U
N

E
S

C
O

B
as

ic
 T

ex
ts

20
04

 e
di

ti
on

(00)  Couv Basic texts 2004  2/03/04  14:33  Page 1    (PANTONE 3415 CV film)

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590a.pdf#page=7<br />
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729f.pdf#page=7
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729cb.pdf#page=7<br />
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729s.pdf#page=7
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590r.pdf#page=7<br />
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf#page=7
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1. Johdanto
Suomen Unesco-toimikunnan toimintaa leimasivat vuonna 2006 erityisesti Unescon ohjelmaan, budjettiin ja strategiaan liittyvä työ 
sekä alueelliseen yhteistyöhön ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen kuuluvat konsultaatiot ja kommentointikierrokset. Lisäksi 
YK:n vuosituhattavoitteisiin liittyvät tehtävät ovat edellisten vuosien tapaan työllistäneet toimikuntaa myös viimeksi kuluneen 
vuoden aikana. Vuosi 2006 oli samalla vuonna 2003 asetetun, valtioneuvos Harri Holkerin johtaman toimikunnan toimikauden 
viimeinen vuosi. 

 
Toimikunta kokoontui varsinaisiin kokouksiin vuoden aikana kuusi kertaa. Myös kokousten välillä käytiin keskustelua tarpeen 
mukaan, minkä lisäksi eri sektoreiden alaryhmillä oli oma kokousrytminsä. Yhteydet opetus- ja ulkoasiainministeriöihin sekä 
erityisesti Suomen pysyvään edustustoon Unescossa lähentyivät entisestään vuoden 2006 aikana. 

 
Vuonna 2005 alkaneen Norjan hallintoneuvostojäsenyyden myötä pohjoismainen yhteistyö tiivistyi entisestään vuoden aikana. 
Vuonna 2006 järjestettiin erityinen pohjoismaisten toimikuntien tapaaminen, perinteisen hyvän yhteistyön merkeissä. Toimikunnalla 
oli myös ilo tavata Norjan edustaja hallintoneuvostossa, maan entinen opetusministeri Einar Steensnæs tämän Suomen vierailun 
yhteydessä tammikuussa. Toimikunta keskusteli Steensnæsin kanssa muun muassa Norjan kaksivuotisesta työsuunnitelmasta sekä 
pohjoismaisesta yhteistyöstä Norjan vuoteen 2009 ulottuvan hallintoneuvostokauden aikana. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi 
vuoden 2006 jälkipuoliskolla toi Unesco-toimintaan myös Pohjoismaita laajempaa alueellista yhteistyötä toimikunnan osallistuessa 
osaltaan entistä tiiviimpään ja erinomaisesti toimineeseen EU-koordinaatiotyöhön. Vuoden aikana järjestettiin pohjoismaisten 
toimikuntien puheenjohtajien ja pääsihteerien tapaaminen Kööpenhaminassa sekä erityinen ohjelmaan ja budjettiin keskittynyt 
konsultaatiokokous Islannissa. 

 
Koko YK-järjestelmän laajuinen reformityö on ollut toimikunnan aktiivisen seurannan ja kommentoinnin kohteena. Sitä on 
pidetty lupaavana, välttämättömänä ja samalla valtavan haasteellisena pyrkimyksenä ajanmukaistaa ainutlaatuista maailmanjärjestöä 
paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 
Syksyllä 2005 tanskalaislehti Jyllands-Postenissa ilmestynyt pilapiirros ja sen aikaansaama keskustelu vuonna 2006 oli useasti esillä 
ja aiheen voitiin havaita nostattavan maailmalla suuria tunteita. Toimikunta oli osaltaan mukana vaikuttamassa Unescon aktiiviseen 
rooliin kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämisessä kohun edetessä ja saadessa uusia muotoja ennen sen laantumista lopulta.

 
Toimikunta järjesti yhteistyössä opetusministeriön kanssa helmikuussa kansallisen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
seminaarin. Kansallismuseon auditoriossa järjestetty seminaari liittyi Suomen panokseen YK:n kestävää kehitystä edistävän 
koulutuksen vuosikymmenen (2005–2014) toteuttamiseksi ja keräsi yhteen laajasti eri koulutustahojen asiantuntijoita. Seminaarin 
puheenvuoroista koottiin suomen- ja englanninkieliset seminaariraportit, jotka ilmestyivät toimikunnan julkaisusarjassa ja löytyvät 
internetistä Suomen Unesco-toimikunnan sivuilta osoitteessa 

www.minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/suomen_unesco-toimikunta/.

Toimikunta on jatkanut aktiivista osallistumistaan Unescon tiedeohjelmien katsaukseen (Overall Review of the Sciences Programme), 
mitä on pidetty tärkeänä osana Unescon omaa kehittämistyötä. 

 
Toimikunta on osallistunut myös viestintäsektorin ohjelmien The Intergovernmental Council of the International Programme for 
the development of Communication (IPDC) ja The Intergovernmental Council for the Information for All Programme (IFAP) 
kehittämistyöhön. Maaliskuussa 2006 järjestetyssä ohjelmien yhteiskokouksessa oli havaittavissa IPDC:n profiilin nostoa. Suomi sai 
kokouksessa paljon myönteistä huomiota ilmoittamalla huomattavasta vapaaehtoisesta tuesta ohjelmalle. 
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Unescon perussäännön artiklassa 7 jäsenvaltioita velvoitetaan perustamaan kansallinen toimikunta, jossa ovat edustettuina hallitus ja 
tärkeimmät kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin alaan kuuluvia kysymyksiä harrastavat kansalliset yhteisöt. Tällä hetkellä 192 kansallista 
Unesco-toimikuntaa muodostavat koko maailman kattavan ainutlaatuisen yhteistyöverkoston. Suomeen perustettiin oma Unesco-
toimikunta vuonna 1957 kansalliseksi neuvoa-antavaksi asiantuntijatoimikunnaksi ja yhteistoimintaelimeksi. 

 
Valtioneuvosto kutsuu Suomen Unesco-toimikuntaan puheenjohtajan ja lisäksi enintään yksitoista muuta jäsentä, joiden tulee 
edustaa Unescon toiminnan eri aloja. Jäsenten lisäksi opetusministeriö kutsuu toimikuntaan, sitä ensin kuultuaan, tarvittavan määrän 
asiantuntijoita. Toimikunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajilla on oikeus olla 
toimikunnan kokouksissa läsnä ja heillä on niissä puhevalta. Kansallinen toimikunta on neuvoa-antava yhteistyöelin suhteessa Unescoon, 
valtioneuvostoon ja opetusministeriöön. Toimikunnan tehtävät on lueteltu Suomen Unesco-toimikunnasta vuonna 2002 annetun 
uudistetun asetuksen toisessa pykälässä: ”Unesco-toimikunnan tulee antaa opetusministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja ja tehdä 
aloitteita asioista, jotka koskevat: 

1) toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten ja hallintoelinten sekä Unescon järjestämien kansainvälisten 
kokousten ja neuvottelujen päätöksistä ja suosituksista Suomessa;

2) Unescon toimintaan liittyviä muita laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä;

3) Suomen edustusta Unescon yleiskokouksissa ja hallintoelimissä sekä sen järjestämissä kokouksissa ja neuvotteluissa; 

4) muita Unescon toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, jotka opetusministeriö määrää toimikunnan 
käsiteltäviksi; sekä

5) Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.” 

 
Unesco-toimikunta kokoontui vuoden 2006 aikana 6 kertaa, keskittyen erityisesti mm. seuraaviin teemoihin:

Koulutus kaikille -prosessin (Education For All, EFA) tukeminen, mukaan lukien kansallisen EFA-toimintasuunnitelman seuranta. •	
Myös YK:n lukutaitovuosikymmen (2003–2012) ja kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen (2005–2014) ovat tähän 
yhteyteen erottamattomasti liittyviä kokonaisuuksia.

kestävän kehityksen tukeminen. Toimikunta pyrki omalta osaltaan toiminnallaan edistämään Johannesburgin seurantaa siten, että •	
kestävän kehityksen kaikki kolme pilaria (ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus) tulevat tasapainoisesti huomioon 
otetuiksi.

kulttuuridiversiteetti ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Toimikunta myötävaikutti kulttuurista moninaisuutta koskevan •	
yleissopimusluonnoksen valmisteluun ja mm. kutsui koolle kansallisen kuulemistilaisuuden hallitustenvälisen kokouksen tiimoilta. 
Yhteistyötä pyrittiin kehittämään muun muassa Anna Lindh -välimerisäätiön kanssa..

Unescon viestintäalan ohjelmat. Norjan tekemän IPDC-evaluaation jälkeisiä toimenpiteitä on seurattu erityisellä mielenkiinnolla. •	
Suomen vuoden aikana antama 200 000 euron vapaaehtoinen tuki otettiin innostuksella vastaan.

 
Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetusministeriö ja sen pääsihteerinä toimii kulttuuriasiainneuvos  
Zabrina Holmström.

Opetusministeriön muut Unesco-asioita hoitavat virkamiehet ovat vuonna 2006 olleet suunnittelija Hannu Vainonen ja kansainvälisen 
vaihdon sihteeri Aila Rapeli. 

Unesco-työssä on avustanut lisäksi korkeakouluharjoittelija Päivi Sonninen, 15.3.-14.6.2006. 

www.minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/suomen_unesco-toimikunta/?lang=fi

2. Suomen Unesco-toimikunta 



Toimikunnan kokoonpano toimikaudella 2003-2006 oli seuraava: 

Puheenjohtaja:
Valtioneuvos Harri Holkeri

Jäsenet:
Professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto, Prosessitekniikan osasto

Professori Ullamaija Kivikuru, Svenska social- och kommunalhögskolan

Kulttuuritoimituksen päällikkö Tuva Korsström, Hufvudstadsbladet

Pääsihteeri Tapio Markkanen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto, toimikunnan varapuheenjohtaja

Johtaja Johanna Maula, Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa

Pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto

Suunnittelujohtaja Petri Pohjonen, Opetushallitus

Teatteriohjaaja, puheenjohtaja Raija-Sinikka Rantala, Teatterin tiedotuskeskus ry

Dosentti Rauni Räsänen, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Professori Martin Scheinin, Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi

Kansanedustaja Jutta Urpilainen, Suomen YK-liitto ry:n varapuheenjohtaja
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Vaeltelevat “wadit” yhdistyvät tiiviiksi haaroittuviksi verkostoiksi Kaakkois-Jordanian kuivassa ja karussa maastossa. Arabian 
kielen sana wadi tarkoittaa rotkoa tai virtausuomaa, joka on tyypillisesti kuiva lukuun ottamatta kausittaisia rankkasateita. 

Kuva on otettu Nasan Terra-satelliitin Aster-laitteella 17.5.2001.
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Toiminta3. 

Suomi 50 vuotta Unescossa 
 
10. päivä lokakuuta 2006 tuli kuluneeksi päivälleen 50 vuotta Suomen liittymisestä Unescoon. Toimikunnan jäsen, eduskunnan 
globaaliryhmän puheenjohtaja Jutta Urpilaisen aloitteesta eduskunnassa pidettiin 29.11. tasavuosien johdosta tilaisuus, johon osallistui 
kansanedustajia sekä eduskunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkoministeri Erkki Tuomioja, professori Klaus Törnudd, entinen pysyvä 
edustaja Unescossa, ja toimikunnan pääsihteeri, kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström pitivät tilaisuudessa puheenvuorot.  

Unescon pääjohtajan alueellinen konsultaatiokokous Ateenassa 25.–28.6.
Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueellinen konsultaatiokokous ohjelma- ja budjettivalmisteluista sekä keskipitkän aikavälin strategiasta 
pidettiin joitakin viikkoja Islannin pohjoismaisen kokouksen jälkeen Ateenassa. Kokoukseen osallistui edustajia 48 alueen kaikkiaan 49 
kansallisesta toimikunnasta. Paikalla oli myös pääjohtajan neuvonantaja, tiedeohjelmien arviointikomitean jäsen, kansalaisjärjestöedustusta, 
Unescon sihteeristön asiantuntijoita sekä useiden kreikkalaisministeriöiden edustajia. Suomen toimikuntaa edustivat varapuheenjohtaja 
Tapio Markkanen ja pääsihteeri Zabrina Holmström.

Pohjoismainen konsultaatiokokous Islannissa 6.-9.6.
Pohjoismaisten Unesco-toimikuntien välillä pidettiin tapaaminen 6.-9.6. Islannissa Unescon ohjelma- ja budjettikonsultaatiosta sekä 
keskipitkän aikavälin strategiasta. Kokous oli valmistautumista myöhemmin kesäkuussa järjestettävään alueelliseen konsultaatioon. 
Toimikuntaa edustivat varapuheenjohtaja Tapio Markkanen, jäsen Petri Pohjonen ja pääsihteeri Zabrina Holmström.

Näkymä Seawifs-satelliitista 11.8.2000. Kuvassa vuoden 2000 syyskauden ensimmäinen hurrikaani “Alberto” Atlantin yllä, Bermudan 
itäpuolella. Kuva: SeaWiFS-projekti, Nasa/Goddard Space Flight Center ja Orbimage.



Dyynikuvioita Namibin autiomaassa Namibiassa 
avaruudesta kuvattuna (kuva: Nasa, www.nasa.gov)
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Kansainvälinen aavikoiden ja aavikoitumisen 
vuosi 2006 

Aavikoituminen on yksi maailman hälyttävimmistä ympäristöön 
liittyvistä ilmiöistä tänään. Se ymmärretään liian usein 
helposti väärin – etenkin vauraissa jälkiteollisissa valtioissa – 
kaukana tapahtuvaksi aavikoiden “luonnolliseksi” etenemiseksi. 
Todellisuudessa aavikoituminen on maan huononemista: maan 
biologisen tuottavuuden häviämistä, jonka ihmisen toiminta ja 
mm. siitä johtuva ilmastonmuutos aiheuttavat. Ilmiö koskettaa 
kolmannesta maapallon pinta-alasta ja yli miljardia ihmistä. 
On ilmeistä, että sillä on äärimmäisen tuhoisia sosiaalisia ja 
taloudellisia seurauksia. 

 
YK:n vuoden 1994 yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi 
vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, 
erityisesti Afrikassa (UNCCD) toi asialle sille kuuluvaa 
tunnustusta. Aavikoituminen nauttii ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja biodiversiteetin turvaamisen ohella tukea ja 
tunnustetaan globaaliksi haasteeksi. Tehokkaat toimenpiteet 
laahaavat kuitenkin jäljessä suhteessa valtaviin ongelmiin, eikä 
suuri yleisö kiinnitä aavikoitumiseen edelleenkään riittävästi 
huomiota. Tästä johtuen YK:n ympäristöohjelma UNEP kehotti 
YK:n yleiskokousta julistamaan kansainvälisen aavikoiden ja 
aavikoitumisen vuoden viitaten muun muassa yllä mainittuun 
yleissopimukseen ja Johannesburgin kestävän kehityksen 
huippukokouksen toimeenpano-ohjelmaan.

 
YK:n 58. yleiskokous julistikin vuoden 2006 aavikoiden 
ja aavikoitumisen vuodeksi kiinnittäen siten huomiota 
aavikoitumisen vaikeutumiseen, erityisesti Afrikassa. 
Yleiskokous huomautti ongelman liittyvän suoraan YK:n 
Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä.  

 
Merkkivuodella on globaalin uhan ohella toinenkin ulottuvuus. 
Aavikoitumisen lisäksi useat maapallon kuivat alueet toimivat 
monimuotoisina ekosysteemeinä aavikoiden muodossa. Nämä 
ainutlaatuiset luonnonalueet ylläpitävät uskomattoman 
monimuotoista kasvistoa. Jotkin maailman vanhimmista 
kulttuureista ovat myös muotoutuneet aavikkoympäristössä tai 
sen liepeillä. Vuosi juhlistikin vakavien uhkien vastapainona 
maailman aavikoiden herkkää luontoa ja ainutlaatuista perintöä, 
jotka ansaitsevat tulla säilytetyiksi.  
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Satelliittikuva kuivuuden pienentämästä Eucumbene-järvestä Australiassa

 3.1 Kasvatus
Unescon kansainvälinen 
korkeakouluopetuksen, 
tutkimuksen ja tiedon 
kollokviumi Pariisissa 
29.11.–1.12.
Unescon järjestyksessä toinen 
kansainvälinen korkeakouluopetuksen 
ja tutkimuksen kollokviumi järjestettiin 
Pariisissa marras-joulukuun vaihteessa 
teemalla ”Yliopistot tutkimuksen 
ja tiedon luomisen keskuksina: 
uhanalainen laji?” Kollokviumit keräävät 
yhteen tutkijoita, asiantuntijoita ja 
politiikantekijöitä keskustelemaan 
yleisistä ja poikkisektoraalisista 
aiheista. Fokuksena tällä kertaa oli 
erityisesti kehitysmaiden yliopistojen 
tutkimusroolin haasteet suhteessa 
kansallisiin kehityspolitiikkoihin. 
Suomesta kollokviumiin osallistuivat 
mediakasvatuksen professori, globaalin 
e-oppimisen Unesco-professori Tapio 
Varis Tampereen yliopistosta ja 
opetusneuvokset Heidi Kuusi ja Heikki 
Kokkala opetusministeriöstä.  

Kestävää kehitystä edistävän 
koulutuksen seminaari 15.2. 
Toimikunta järjesti yhteistyössä 
opetusministeriön kanssa kansallisen 
seminaarin kestävää kehitystä edistävästä 
koulutuksesta 15.2. Kansallismuseon 
auditoriossa. Tapahtuma oli osa YK:n 
julistamaa kestävää kehitystä edistävää 
vuosikymmentä (2005–2014), jonka 
suunnittelusta ja seurannasta Unesco vastaa 
kansainvälisesti. Seminaarissa kuultiin 
tutkimus-, koulutus- ja kehityspolitiikan 
huippuasiantuntijoita. Ulkomaisina 
kutsuvieraina seminaarissa puhuivat 
professori Lars Rydén Uppsalan yliopistosta 
sekä apulaisprofessori Arjen E.J. Wals 
Wageningenin yliopistosta Alankomaista. 
Seminaarista toimitettiin suomeksi ja 
englanniksi seminaariraportit, jotka 
ilmestyivät Suomen Unesco-toimikunnan 
julkaisusarjassa. Julkaisut löytyvät 
toimikunnan internetsivuilta osoitteessa  
www.minedu.f i /OPM/Kansainvaeliset_asiat/
kansa invael iset_jaer jestoet /unesco/suomen_
unesco-toimikunta/?lang=fi

 

UNESCO Young Digital 
Creators -opas julki 
Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) 
Medialaboratoriossa julkistettiin 
UNESCO Young Digital Creators 
– Educator’s Kit -kirja 21.6. Teemu 
Leinosen ja Joanna Saad-Sulosen 
kirjoittama ja Anna Salmen 
kuvittama kirja ja sen mukana tuleva 
CD-ROM on tarkoitettu lasten 
ja nuorten opettajille ja ohjaajille 
kouluissa, kerhoissa, nuorisotaloilla 
ja harrastuskeskuksissa.  Paketti 
mahdollistaa kuusiviikkoisen työpajan 
järjestämisen. Työpajan aikana lapset ja 
nuoret voivat toteuttaa luovan projektin 
haluamastaan aiheesta, informaatio- 
ja kommunikaatioteknologian 
käyttöön rohkaisten. Samalla se ohjaa 
käsittelemään maailmanlaajuisia 
kehityskysymyksiä ja kannustaa nuoria 
kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. 
Kirjan kustantaja on Unesco ja se 
tuotettiin Unescon ja Taideteollisen 
korkeakoulun Medialaboratorion 
yhteistyönä. YDC-kirja ja CD-ROM 
verkossa:  

http://unesco.uiah.fi/ydc-book.             
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A cross-country study of 
Higher Education Institutions’ 

responses to HIV and AIDS

Unesco julkaisi vuonna 2006 raportin korkeakouluinstituutioiden 
vastauksista globaaliin HIV/AIDS-haasteeseen. 

Maailmanperintöopetuksen kevätpäivä 
Suomenlinnassa 24.5.
Unesco/maailmanperintöopetus, Suomen Tammi -verkosto 
ja Platonin Akatemia järjestivät 24.5. Suomenlinnassa 
maailmanperintöopetuksen kevätpäivän. Puheenvuoron pitivät 
mm. juutalaisen koulun opettaja Daniel Weintraub, muusikko 
Mikko Perkola ja filosofisukeltaja Ari Haapanen, lisäksi Platonin 
Akatemia -teatteri esitti näytelmän ”Von Beckereistä viimeinen”. 
Päivän osallistujille jaettiin kirjat ”Kulttuuri ja luonnonperintö – 
eheää oppimista” ja ”Maailmanperintö – tutki ja opi” sekä Suomen 
Tammen tuorein julkaisu.     

 

Unescon elinikäisen oppimisen instituutin 
johtaja Adama Ouane Suomessa
Unescon elinikäisen oppimisen instituutin (entinen Unescon 
kasvatusinstituutti) johtaja Adama Ouane osallistui opetusministeriön 
ja Euroopan komission järjestämään aikuisopetuksen seminaariin 
Espoossa 3.-4.10. Seminaarin aihe oli Aikuisopetus, pätevyys ja 
aktiivinen kansalaisuus.  Ouane käsitteli seminaaripuheenvuorossaan 
kulttuurirajat ylittävää liikkuvuutta, identiteettiä ja aikuisopetuksen 
haasteita.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001455/145516E.pdf
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Unescon tiedeohjelmien review-prosessi
Unescon edellisessä yleiskokouksessa päätetyn mukaisesti Unescon pääjohtaja 
Koïchiro Matsuura on pannut alulle laajan tiedeohjelmien arvioinnin, jonka 
on tarkoitus ottaa huomioon tulevaisuuden kehitystyötä silmällä pitäen 
Unescon mandaatti, maa- ja alueprioriteetit sekä maailmanlaajuiset tarpeet 
tieteiden alalla. Arvioinnin on määrä vastata kolmeen erityiseen haasteeseen:  

1. Unescon on pystyttävä tekemään priorisointeja, jotka ottavat huomioon  
 tulevaisuuden tarpeet ja painottavat nousevia trendejä ja uusia   
 painopistealueita; 

2. Unescon on vahvistettava tieteiden keskeistä roolia köyhyyden vastaisessa 
  taistelussa ja edistettävä institutionaalista ja inhimillistä kapasiteetin  
 kasvua sekä koulutusta ja kestävää kehitystä; 

3. Unescon on osallistuttava uusien tiedonhankintamuotojen ja   
 innovatiivisten ongelmanratkaisujen käyttöönottoon tieteiden keskeinen  
 asema huomioiden.

Toimikunta on osallistunut aktiivisesti Unescon tiedeohjelmien 
arviointiprosessiin sekä kansainvälisellä että pohjoismaisella tasolla. 
Kansallisella tasolla merkittävä asia oli toimikunnan vuoden ensimmäisessä 
kokouksessa perustama työryhmä, jonka tarkoituksena on tukea kansainvälistä 
arviointiprosessia. Toimikunnasta työryhmään kuuluivat varapuheenjohtaja 
Tapio Markkanen sekä jäsenet Riitta Keiski ja Jussi Nuorteva. Pohjoismainen 
yhteistyö puolestaan syveni erityisesti maaliskuussa Tukholmassa pidetyssä 
pohjoismaisessa tiedekoordinaatiokokouksessa, jossa pohdittiin yhteistyön 
tiivistämistä käytännön keinojen, kuten yhteyshenkilöluetteloiden, 
verkostoitumisen ja informaatioportaaleiden avulla. Toimikunnan pääsihteeri 
tapasi heinäkuussa Yhdysvaltojen tiedesäätiö NSF:n apulaisjohtajan ja 
yhdysvaltalaisen tiedeohjelmien arviointiryhmän jäsenen Kathie Olsenin 
arviointiprosessiin liittyvien keskustelujen merkeissä. 
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3.2 Tieteet

L’Oréal Finlandin ”Naiset ja Tiede” 
-apuraha 
Suomen L’Oréal oli kevään aikana yhteydessä 
toimikuntaan esittäen yhteistyötä naisten tieteen 
tukemiseksi. Kansainvälisellä tasolla L’Oréal on 
yhteistyössä Unescon kanssa jakanut ”for Women 
in Science” -ohjelman kautta apurahoja lahjakkaille 
naistutkijoille jo aiemmin ja aloitteen tarkoituksena oli 
laajentaa toimintaa myös Suomeen. Toimikunta piti 
hankkeen päämääriä kannatettavina ja lähti mukaan 
hankkeeseen. Ohjelman kansainvälisen esikuvan 
mukaisesti myös Suomessa jaettiin nyt ensimmäistä 
kertaa kolme apurahaa ansioituneille naistutkijoille 
biotieteiden alalla. L’Oréal käyttää tieteelliseen 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuosittain yli 
500 miljoonaa euroa ja haluaa näin ollen tukea 
naisten innovatiivisia tutkimusprojekteja eri puolilla 
maailmaa. Hakemuksia arvioimaan asetettiin erityinen 
valitsijatoimikunta, jonka puheenjohtajaksi toimikunta 
nimesi varapuheenjohtaja Tapio Markkasen. 
Apurahahakemuksia tuli yhteensä 57 kappaletta 
erittäin korkeatasoiseksi muodostuneessa hankkeessa. 
7 000 euron suuruiset apurahat myönnettiin Iiris 
Hovatalle, Noora Kotajalle ja Tatiana Petrovalle. 
Apurahojen jakotilaisuus pidettiin 22.11. Helsingissä 
Biomedicumissa, jossa toimikuntaa edustivat   
varapuheenjohtaja Tapio Markkanen ja pääsihteeri 
Zabrina Holmström.

 
Maastopalojen luontoon polttamia jälkiä Australiassa
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Policy Nexus Argentiinassa ja Uruguayssa
 
Argentiinassa ja Uruguayssa järjestettiin 20.–24.2. ensimmäinen 
kansainvälinen yhteiskuntatieteiden foorumi IFSP. Foorumi 
järjestettiin Unescon yhteiskuntatieteellisen MOST-ohjelman 
suojeluksessa, Argentiinan ja Uruguayn valtioiden sekä Buenos 
Airesin, Córdoban, Montevideon ja Rosarion kaupunkien ja 
yliopistojen tuella. Lisäksi mukana oli suuri määrä akateemisia 
ja järjestökumppaneita. Kokouksen tarkoituksena oli erityisesti 
yhdistää yhteiskunnallinen tutkimus entistä tiiviimmin käytännön 
politiikkoihin. Suomesta kokoukseen osallistui dosentti Tuomo 
Melasuo Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksesta, 
joka toimii myös MOST-ohjelman hallitustenvälisen neuvoston 
eurooppalaisena varapuheenjohtajana.

Henk ten Have Väinö Tannerin Säätiön 
vierasluennoitsijana Helsingissä 9.3.
Väinö Tannerin Säätiö kutsui vuoden 2006 Väinö Tanner -luennon 
pitäjäksi Unescon Tieteen ja teknologian etiikan osaston johtajan 
Henk ten Haven. Ten Haven puheenvuoron aiheena oli eutanasia, 
elämän viime vaiheet ja hyvän kuoleman kysymykset otsikolla 
”Kuinka kauan minun on täällä oltava? Euthanasia; the Dutch 
experience”. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kirjailija Kaari Utrio. 
Myös toimikunnan edustajista varapuheenjohtaja Tapio Markkanen 
ja pääsihteeri Zabrina Holmström tapasivat Henk ten Haven tämän 
lyhyen Helsingin vierailun aikana.

Alueellinen konsultaatio tieteen etiikasta 
Genevessä 11.–12.5.
Sveitsin kansallisen Unesco-toimikunnan kutsusta toukokuussa 
Geneven Kansojen palatsissa järjestetty Euroopan ja Pohjois-
Amerikan alueen kokous oli osa Tieteellisen tiedon ja teknologian 
käytön etiikan maailmankomissio COMESTin ja kansallisten 
Unesco-toimikuntien tukemia tieteentekijöiden vastuita ja 
menettelyohjeita koskevia eri puolilla maailmaa järjestettyjä alueellisia 
ja kansallisia konsultaatioita. Konsultaatioiden tarkoituksena 
oli toteuttaa edellisen yleiskokouksen antaman mandaatin 
mukaisesti “edistää tieteen etiikan kysymyksiin liittyvää ajattelua”. 
COMESTin puheenjohtajana aiemmin toiminut Jens Eric Fenstad 
moderoi tilaisuuden, jonka tulokset esiteltiin hallintoneuvostolle 
syyskuussa 2006. Suomesta kokoukseen osallistui Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Eero Vuorio.

Kansainvälisen bioetiikkakomitean 13. 
istunto 20.–22.11. 
Hallituksista riippumattoman kansainvälisen bioetiikkakomitea 
IBC:n 13. istunto järjestettiin Unescon päämajassa Pariisissa 20.–
22.11. Istunnon avasi Unescon pääjohtaja Matsuura. Vuoden 2005 
istunnossa IBC oli hyväksynyt kaksivuotisen ohjelman 2006–
2007 ja päättänyt keskittyä kahteen bioetiikan ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen periaatteeseen: hyväksyntään 
(consent) sekä terveyteen ja sosiaaliseen vastuuseen. Tätä työtä 
edistääkseen IBC perusti kaksi työryhmää, joiden alustavia 
raportteja 13. istunto käsitteli. Suomen edustajana oli pääsihteeri 
Sari Löytökorpi Tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta.
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3.3 Kulttuuri ja viestintä 

KULTTUURI
Vuoden 2005 yleiskokouksessa hyväksytyn 
kulttuuridiversiteettisopimuksen ratifiointi eteni vuoden aikana 
vauhdilla. Kun joukko EU-maita, Suomi mukaan luettuna, 
hyväksyi sopimuksen 18.12., tuli sopimustekstin 29 artiklan 
vaatima kolmenkymmenen sopimusvaltion määrä täyteen ja 
sopimuksen voitiin katsoa astuvan voimaan kolmen kuukauden 
päästä, 18.3.2007.

Maailmanperintö
Toimikunta on kantanut huolta Unescon 
maailmanperintökeskuksen tilanteesta. Keskus on 
maailmanperintölistan kasvaessa jatkuvasti suuren paineen 
alla resurssien pysyessä samaan aikaan vanhalla tasolla. Suomi 
kasvatti listaa omalta osaltaan maailmanperintökomitean 30. 
istunnossa Vilnassa 9.-16.7. Merenkurkun alueen tultua lisätyksi 
listaan ensimmäisenä suomalaisena luonnonperintökohteena. 
Vuoden aikana Suomi esitti myös Alvar Aallon 
suunnitteleman ainutlaatuisen Paimion parantolan lisäämistä 
maailmanperintölistalle. Päätös tästä esityksestä tehtäneen 
vuoden 2007 puolella.

Taidekasvatuksen maailmankonferenssi 
Lissabonissa
Unesco järjesti 6.-9.3. yhteistyössä Portugalin hallituksen kanssa 
Lissabonissa maailmankonferenssin aiheella ”Taidekasvatus, 
luovien kykyjen ja kapasiteetin rakentamista 2000-luvulle”. 
Valmisteluissa oli mukana lukuisia järjestöjä kuten InSEA, 
ISME, IDEA ja IE. Konferenssin osallistujat edustivat eri 
jäsenmaiden opetus- ja kulttuuriministeriöitä, mutta mukana oli 
myös lukuisia alan asiantuntijoita, ammattilaisia ja tutkijoita.

Vuoden 1954 Haagin sopimuksen 
kansainvälisen komitean ensimmäinen 
istunto Pariisissa 26.–27.10.
Unesco järjesti lokakuussa Pariisissa Haagin vuoden 1954 
yleissopimuksen (kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen 
selkkauksen sattuessa) kansainvälisen komitean ensimmäisen 
tapaamisen. Komitean ensimmäisen kokouksen tarkoituksena 
oli käsitellä työjärjestykseen ja sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 
toimenpanoon liittyviä asioita sekä suunnitella tulevaa työtään. 
Suomea edusti toimikunnan jäsen Jussi Nuorteva.

Merenkurkku
Merenkurkun saaristo on Ruotsin Höga Kustenin 
maailmanperintökohteen laajennus. Yhdessä ne muodostavat 
geologisen kokonaisuuden, jossa maankohoaminen on 
nähtävissä ainutlaatuisella tavalla. Merenkurkku on pääosin 
matalaa moreenisaaristoa, jonka korkein kohta kohoaa 
ainoastaan noin 20 metriä merenpinnan yläpuolelle. 
Erityisen vaikuttavia ovat mannerjään Pohjanmaan tasangolle 
muovaamat pyykkilautamoreenikentät eli De Geer -moreenit. 
Maisema onkin seurausta jäätiköitymis- ja sulamisvaiheista 
viimeisen jääkauden aikana. Merenkurkun alue vapautui 
jäätiköstä noin 10 000 vuotta sitten. 

Merenkurkussa maankohoaminen on hyvin voimakasta, 
keskimäärin 8 mm vuodessa. Saaristo muuttaa siis jatkuvasti 
muotoaan: uusia saaria nousee, merenlahdet muuttuvat järviksi 
ja veneväylät mataloituvat. Nämä muutokset ovat havaittavissa 
yhden ihmispolven aikana, sillä maa-ala kasvaa vuosittain 
sadalla hehtaarilla. Uloimmista saarista on matkaa Ruotsiin 
vain noin 25 kilometriä. 

Faktaa Merenkurkusta: 

Pinta-ala: 194 400 ha, leveys 70 km ja pituus 60 km •	

15 % maata ja 85 % merialuetta •	

Saarten lukumäärä: 6550 •	

Rantaviivaa: 2840 km•	
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Unescon Euro-Välimeri -nuorisofoorumi 
Kyproksella 16.–19.11.
Euro-Välimeri -nuorisofoorumi järjestettiin 16.–19.11.2006 
Unescon ja Kyproksen kansallisen Unesco-toimikunnan yhteistyönä. 
Kokouksen aiheena oli ”Nuoret ja sivilisaatioiden, kulttuurien 
ja kansojen välinen vuoropuhelu: rauhaa turvaava kulttuurien ja 
uskontojen välinen vuoropuhelu”. Foorumin tarkoituksena on antaa 
nuorisoedustajille mahdollisuus kehittää erityisiä teemoja ja antaa 
suosituksia alueellisen kulttuurirajat ylittävään vuoropuheluun 
liittyen, edistää ja vahvistaa erilaisia verkostoja ja kumppanuuksia 
nuorten välille sekä määritellä konkreettisia nuorten johtamia 
jatkoprojekteja alueella. Nuorisofoorumiin osallistui sata nuorta 
Euro-Välimeri -alueelta. Foorumin suositukset esitetään vuoden 
2007 yleiskokoukselle. Suomesta osallistui Allianssin edustaja Kirsi 
Keskitalo. 

Teoston kutsuvierasseminaari 15.6.: 
Kulttuurinen moninaisuus – mantra vai 
todellinen tavoite?
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry. Järjesti 15.6. 
asiantuntijaseminaarin kulttuurisen moninaisuuden teemalla. 
Kulttuuriministeri Tanja Saarelan avaamassa seminaarissa puhui 
myös Unescon kulttuuripolitiikan ja kulttuurien välisen vuoropuhelun 
osaston johtaja Katérina Stenou.

Kulttuuriperinnön kauneus – kulttuuri- ja 
ympäristöperinnön päivä Suomenlinnassa
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. ja Suomen Unesco-
maailmanperintöopetuksen verkko järjestivät 29.9. Suomenlinnassa 
avoimen tapahtuman, jonka tarkoituksena oli opastaa ymmärtämään 
kulttuuriperinnön merkitystä ja antaa mahdollisuus kehittää omia 
tietoja ja taitoja kulttuuriperinnön opettamisessa. Tapahtuman 
opetusosion avasi Unescon maailmanperintökasvatuksen kansallinen 
koordinaattori Pekka Elo. 

VIESTINTÄ

Sananvapaus ja vastuu -seminaari 
Helsingissä 2.5.2006
Toimikunta järjesti yhdessä Sanomalehtien Liiton, Suomen 
Journalistiliiton, Suomen PENin ja Viestintä ja kehitys 
-säätiö VIKESin kanssa toukokuussa kansainvälisen 
lehdistönvapauden päivän seminaarin ravintola Tekniskassa 
Helsingissä. Toimikunnan puheenjohtaja valtioneuvos 
Harri Holkeri avasi seminaarin ja sen puheenjohtajana toimi 
toimikunnan jäsen, professori Ullamaija Kivikuru. Seminaarin 
muita puhujia olivat Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne 
Virkkunen, Kaltion ex-päätoimittaja Jussi Vilkuna, Tampereen 
yliopiston tutkija Karina Horsti sekä Viestinnän Keskusliiton 
toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson. 

Young Power in Social Action
Nuorison voimaa sosiaalisessa toiminnassa (Young Power in 
Social Action, YPSA) – paikallinen viestintään keskittyvä 
kansalaisjärjestöverkosto toteuttaa Unescon kansainvälisen 
viestinnän kehittämisohjelman IPDC:n tuella nuorisoyhteisön 
multimediakeskuksen luomista olemassa olevasta 
telekeskuksesta Sitakundin alueella Bangladeshissä.  Vuosina 
2005 ja 2006 toteutetun projektin tarkoituksena oli mm. 
kehittää paikallisten ihmisten mediataitoja ja lisätä paikallisen 
sisällöntuotannon määrää, laatua ja monimuotoisuutta. Projekti 
keskittyi erityisesti köyhiin ja marginalisoituneisiin nuoriin, ja 
alkuperäiskansoihin. 

Luomalla paikallinen multimediakeskus pyritään samalla 
lisäämään kehitystavoitteiden ja hyvän hallinnon edellyttämää 
paikallista viestintäkapasiteettia, mikä puolestaan tukisi mm. 
ihmisoikeuksien toteutumista ja monipuolistaa mielipiteiden 
kirjoa paikallisissa tiedotusvälineissä. 

Sitakundin yhteisön nuorisoa 
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Suomen maksuosuus ja muu tuki
Suomen jäsenmaksu Unescolle maksetaan opetusministeriön määrärahoista. Vuonna 2006 Suomen 
jäsenmaksuosuus oli 1 388 928 euroa.

Maailmanperintörahastolle maksettiin vuosittaista tukea 13 675 euroa. Suomen vapaaehtoinen, 
ns. budjetin ulkopuolinen tuki Unescolle suoritetaan ulkoasiainministeriön määrärahoista. Vuonna 
2006 vapaaehtoista tukea myönnettiin Koulutusta kaikille -prosessille (Education for All, EFA) 
500 000 euroa ja kansainväliselle viestinnän kehittämisohjelmalle IPDC:lle 200 000 euroa sekä 
kansainväliselle koulutus-suunnitteluinstituutille IIEP:lle 200 000 euroa.

Unescon  sihteeristö ja harjoittelu Unescossa 
Sihteeristöä johtaa pääjohtaja, joka nimittää sihteeristön muun henkilökunnan. Nykyinen pääjohtaja 
on vuonna 2005 toiselle kaudelle valittu japanilainen Koïchiro Matsuura. Unescon sihteeristössä 
ja kentällä työskentelee noin 2 000 henkilöä. Unescoon on mahdollista päästä palkattomaan 
harjoitteluun 1–3 kuukaudeksi (Individual Internships Programme). Harjoittelu on tarkoitettu 
jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja virkamiehille. 

Hakemuslomakkeen tilausohje löytyy Unescon verkkosivuilta. Lisätietoja Unescon viroista ja 
harjoittelusta:  

www.unesco.org/joining/index.shtml 
www.unesco.org/general/eng/about/interne.shtml

Suomalaiset Unescossa
Vuonna 2006 Unescon sihteeristössä ovat työskennelleet Anssi Yli-Hietanen Senior Treasury 
Officerina, Katja Konkola henkilöstövirkamiehenä henkilöstöosastolla, Tarja Turtia apulaisohjelma-
asiantuntijana viestintäsektorilla, Eero Porko hankintavirkamiehenä hallintosektorilla, Ulla Kalha 
apulaisohjelma-asiantuntijana kasvatussektorilla, Marjaana Kokkonen ohjelma-asiantuntijana 
maailmanperintökeskuksessa, Annukka Lipponen apulaisohjelma-asiantuntijana tiedesektorilla, 
Laura Maria Rinta Unescon kasvatusinstituutissa Hampurissa, Riikka Vuorela apulaisasiantuntijana 
Unescon Bangkokin toimistossa, Tiina Greggilä-Jouini toimistotyöntekijänä viestintäsektorilla, 
Irmeli Seipäjärvi viestintäneuvonantajana Unescon Ramallahin toimistossa, Tarja Virtanen johtajana 
Unescon Almatyn toimistossa sekä Katja Frostell Castro Assistant Publications Officerina Unescon 
tilastoinstituutti UIS:ssä. 

Vuonna 2006 harjoittelijana Unescon sihteeristössä työskenteli ajalla 19.6.-15.9. Maiju Harava. 

Pysyvä edustusto
Suomen pysyvänä edustajana Unescossa toimi suurlähettiläs Pertti Majanen. Edustustossa ovat 
lisäksi työskennelleet pysyvän edustajan sijaisena ministerineuvos Pia Hillo, sihteeri Marja Richard 
sekä harjoittelijoina Linda Loikkanen 3.4.–30.6., Kristian Heino 16.6.–31.12. ja Henri Purje 3.7.–
31.12.

4. Hyödyllistä tietoa Unescosta ja yhteyksiä
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T ö i h i n  U n e s c o o n ?
Unesco tarjoaa laajan valikoiman työmahdollisuuksia, joihin useimmiten valikoituu asiantuntijoita järjestön 
päätoimialoilta - kulttuurin, kasvatuksen, tieteiden ja viestinnän aloilta. Työmahdollisuuksia on kuitenkin 
myös hallinnon, rahoituksen, henkilöstöasioiden ja viestintäteknologian aloilla. 

L i s ä ä  U n e s c o s s a  t y ö s k e n t e l y s t ä  o s o i t t e e s s a :  w w w. u n e s c o . o r g / p e r /
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Unescon päämajan kokoushuone X, Fontenoy-rakennus

Y h t e y s t i e d o t
 

S u o m e n  U n e s c o - t o i m i k u n t a 
O p e t u s m i n i s t e r i ö 

K a n s a i n v ä l i s t e n  a s i a i n  s i h t e e r i s t ö 
P L  2 9 

0 0 0 2 3  VA LT I O N E U V O S T O 
P u h .  0 9 - 1 6 0  0 4 ,  f a x  0 9 - 1 6 0 7  6 9 8 0 
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f a x  + 3 3 - 1 - 4 4  4 9  0 6  9 2 
w w w. u n e s c o . o r g
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1 § 

Suomen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestön, jäljempänä Unesco, välisten yhteyksien 
hoidossa avustaa opetusministeriötä Suomen Unesco-
toimikunta, joka toimii Unescon Suomen puolesta 10 päivänä 
lokakuuta 1956 allekirjoitetun perussäännön mukaisena 
kansallisena neuvoa antavana asiantuntijatoimikuntana ja 
yhteistoimintaelimenä.

2 §

Unesco-toimikunnan tulee antaa opetusministeriölle ja 
valtioneuvostolle lausuntoja ja tehdä aloitteita asioista, jotka 
koskevat:

1) toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten 
ja hallintoelinten sekä Unescon järjestämien kansainvälisten 
kokousten ja neuvottelujen päätöksistä ja suosituksista Suomessa; 

2) Unescon toimintaan liittyviä muita 
laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä;  

3) Suomen edustusta Unescon yleiskokouksissa ja 
hallintoelimissä sekä sen järjestämissä kokouksissa ja 
neuvotteluissa;

4) muita Unescon toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön 
kysymyksiä, jotka opetusministeriö määrää toimikunnan 
käsiteltäviksi; sekä

5) Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.

3 §

Unesco-toimikunnan tulee vuosittain tehdä ehdotus 
toimintasuunnitelmaksi ja antaa kertomus edellisen vuoden 
toiminnasta.

4 §

Valtioneuvosto kutsuu Unesco-toimi-kuntaan puheenjohtajan. 
Lisäksi valtioneuvosto kutsuu toimikuntaan enintään yksitoista 
muuta jäsentä, joiden tulee edustaa Unescon toiminnan eri 
aloja. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Jäsenten lisäksi opetusministeriö kutsuu toimikuntaan, 
sitäensin kuultuaan, tarvittavan määrän asiantuntijoita. 
Opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajilla on 
oikeus olla toimikunnan kokouksissa läsnä ja heillä on niissä 
puhevalta.

VALTIONEUVOSTON ASETUS 
SUOMEN UNESCO-TOIMIKUNNASTA 1 2 6 2 / 2 0 0 2

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, 

säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1999 annetun perustuslain 119 §:n nojalla:
5 §

Unesco-toimikunta kokoontuu kokouksen puheenjohtajan kutsusta 
ja on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi viisi 
muuta jäsentä on saapuvilla. Äänestettäessä asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

6 §

Unesco-toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika on 
neljä kalenterivuotta kerrallaan. Jos puheenjohtaja taijäsen eroaa 
kesken toimikauden, kutsuu opetusministeriö hänen tilalleen 
uuden puheenjohtajan tai jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7 §

Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetusministeriö. 
Toimikunnan pääsihteerinä toimii opetusministeriön määräämä 
virkamies, joka hoitaa tehtävää virkatehtävänä.

8 §

Unesco-toimikunta voi asioiden valmistelua varten asettaa 
työvaliokunnan. Toimikunta voi järjestäytyä tehtäviensä, Unescon 
ohjelmien ja toimialojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla 
jaostoihin tai työryhmiin, joiden puheenjohtajat toimikunta 
valitsee. Unesco-toimikunnalla on oikeus käyttää toimikuntaan 
kuulumattomia asiantuntijoita.

9 §

Unesco-toimikunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille 
sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja 
matkakustannusten korvausta opetusministeriön määräysten 
mukaan.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Tällä 
asetuksella kumotaan Suomen Unesco-toimikunnasta 11 päivänä 
maaliskuuta 1966 annettu asetus (163/1966) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 
 
Kulttuuriministeri    Kaarina Dromberg 
Vanhempi hallitussihteeri    Fredrik Forsberg
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Archives (BSS/AM) 
Tel. (33-1) 45 68 19 50/55 
E-mail: archives@unesco.org

Costal Areas and Small Islands  
Tel. (33-1) 45 68 39 34 
E-mail: c.nollet@unesco.org

Communication Photo Library 
Tel. (33-1) 45 68 42 67  
E-mail: n.nguyen-van@unesco.org

Culture 
Tel. (33-1) 45 68 43 43 
E-mail: culture.doc@unesco.org

Education 
Tel. (33-1) 45 68 10 29 
E-mail: sdi@unesco.org

Information and Informatics 
Tel. (33-1) 45 68 55 82 
E-mail: g.mensah@unesco.org

Information about Unesco 
Tel: (33-1) 45 68 16 81 
E-mail: p.morel-vasquez@unesco.org

Library 
Tel. (33-1) 45 68 03 56 
E-mail: library@unesco.org

MAB - Man and the Biosphere 
Tel. (33-1) 45 68 40 59 
E-mail: mab@unesco.org

Natural Sciences 
Tel. (33-1) 45 68 40 17 
E-mail: p.murugaiyan@unesco.org

Oceanography 
Tel. (33-1) 45 68 39 82 
E-mail: p.boned@unesco.org

Photo Library 
Tel. (33-1) 45 68 16 91 
E-mail: photobank@unesco.org

Studio Radio-TV, Archives, Audiovisual 
Tel. (33-1) 45 68 00 68 
E-mail: studio@unesco.org

Social and Human Sciences 
Tel. (33-1) 45 68 38 07 
E-mail: dare@unesco.org

Statistics 
Tel. (1-514) 343- 68 80 
E-mail: uis.resource-centre@unesco.org

Hydrology 
Tel. (33-1) 45 68 40 04 
E-mail: ihp@unesco.org

World Heritage 
Tel. (33-1) 45 68 18 76 
E-mail: wh-info@unesco.org

Youth Coordination 
Tel. (33-1) 45 68 16 54 
E-mail: ucj@unesco.org

DOKUMENTAAT I O K E S K U K S E T
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UNESCON SIHTEERISTÖN ORGANISAAT I O
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