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Opetus- ja kulttuuriministeriön 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN  

LUPAUKSET JA SITOUMUKSET

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian 2030 toimintaLUPAUS

• Vahvistamme kansainvälistä vaikuttavuuttamme ja sitoudumme kestävään 

kehitykseen 

Kestävän kehityksen Yhteiskuntasitoumus https://sitoumus2050.fi/mika-on-

sitoumus-#/ -

• Sitoutunut ottamaan huomioon sitoumuksen mukaiset kestävän kehityksen 

tavoitteet ja periaatteet toimissaan sekä alaistensa virastojen ja laitosten 

ohjauksessa

• Kannustaa hallinnonalansa toimijoita aktiivisesti edistämään ja 

toimeenpanemaan kestävän kehityksen tavoitteita
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Opetus- ja kulttuuriministeriön 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN LINJAUKSET

• OKM on asettanut ministeriön kestävän kehityksen työryhmän

– Agenda 2030:n toimeenpanon koordinointi ja OKM:n hallinnonalan linjausten 

valmistelu 

• Kuulemisprosessi keväällä 2018 https://minedu.fi/kestava-kehitys

– Työpajat: osallisuus, osaaminen ja vastuullisuus

• HO:n liitteet ja pöytäkirjamerkinnät: 

”Kestävän kehityksen osaamisen vahvistamiseksi laaditaan valmiiksi opetus- ja 

kulttuuriministeriön hallinnonalaan koskeva Agenda 2030-linjaus”.

• Linjaukset valmistuvat tämän vuoden aikana
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Agenda 2030 ja OKM:n strategian tavoitteet 
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Hallinnonalan 

toiminta 

kestävälle 

pohjalle

Luova, tutkiva ja 

vastuullinen toiminta 

uudistaa 

yhteiskuntaa

Kaikkien kyvyt ja 

osaaminen 

vahvistuvat

Merkityksellisen elämän 

edellytykset turvataan 

yhdenvertaisesti



Taide- ja kulttuuripolitiikan strategiat ja ohjelmat

KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN
Kulttuuripolitiikan strategia 2025

– Kestävä kehitys toimintaympäristön kuvauksessa

Museopoliittinen ohjelma 2030

– Ilmastonmuutos toimintaympäristön kuvauksessa

– Museoalan aktiivinen rooli hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun 

vahvistamisessa

Taide- ja taitelijapolitiikan suuntaviivat; työryhmän esitys keskeisiksi tavoitteiksi (2018)

– Taiteen vaikutukset ympäristöön

Taide- ja festivaaliohjelma 2017-2025; työryhmän esitys (2016)

– Festivaalit edistävät kestävää kehitystä

VN:n periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi ja toimeenpanosuunnitelma 2014-2020

– Kulttuuriympäristön hyvä ja suunnitelmallinen hoito, kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen, 

rakennusten elinkaaren pidentäminen, 

VN:n periaatepäätös maailmanperintöstrategiaksi ja toimeenpanosuunnitelma  2015-2025

– Kohteiden esimerkillinen suojelu ja hoito, kestävä matkailu

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelu 

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kestävä kehitys ja elinkaariajattelu rakennetussa 

ympäristössä ja arkkitehtuurissa
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Culture in, for and as Sustainable Development
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Lähde: Dessein et al. 2015 (toim.) Culture in, for, as Sustainable Development. 

Conclusions from the COST Action IS 1007 Investigating Cultural Sustainability.

Jyväskylän Yliopisto

Kulttuurinen kestävyys

Culture in sustainable development Culture for sustainable Development Culture as sustainable development

Taloudellinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys

Ekologinen kestävyys



Yhdessä eteenpäin 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISEKSI

Keskustelun jatkaminen ja toiminnan suunnittelu yhteistyössä toimialan kanssa

– OKM / KUPO:n kestävän kehityksen yhteistyöryhmä

– Kysely taiteen ja kulttuurin toimialalle

– Nuorille ja järjestöille suunnattu ilmastoahdistuksen pyöreän pöydän 

keskustelutilaisuus 1.11. (ministerit Andersson, Kosonen, Mikkonen)

– Hallituksen selonteko ja tiekartta Agenda 2030:n toteuttamisesta

– Suomen vapaaehtoinen raportti YK:lle 

7



8

KIITOS

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MOBIILIKURSSI

https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-

kehityksen-mobiilikurssi

https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-mobiilikurssi

