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Agenda2030  on  globaali  kestävän  kehityksen  toimintaohjelma,  joka  hyväksyttiin  YK:n  kes-
tävän  kehityksen  huippukokouksessa  syyskuussa  2015.  Suomi  yhdessä  muiden  maiden  
kanssa  on  sitoutunut  noudattamaan  sitä  15  vuoden  ajan.  Agenda2030  sisältää  17  pääta-
voitetta.  Suomi  toteuttaa  Agenda2030:a  muun  muassa  Yhteiskuntasitoumuksen  kautta.  Si-
toumuksessa  eri  tahot  ja  toimijat  antavat  konkreettisia  toimenpidesitoumuksia  yhteisten  ta-
voitteiden  toteuttamiseksi.    
  
Valtioneuvoston  kanslia  ja  ulkoministeriö  aloittivat  syksyllä  2016  Agenda2030  ja  Suomi  -
kaupunkitapahtumakiertueen,  jonka  tavoitteena  on  herättää  keskustelua  ja  tietoisuutta  kes-
tävästä  kehityksestä  ja  Agenda2030:n  toteutuksesta.  Ensimmäiset  osallistuvat  kaupungit  
olivat  Tampere  ja  Oulu.    
  
Tämän  työn  tavoitteena  on  arvioida  tapahtumia  järjestäjän  näkökulmasta  ja  sitä  kautta  kon-
septoida  mahdollista  uutta  tapahtumaa  uuteen  kaupunkiin.  Suurin  tavoite  on  arvioida,  kan-
nattaako  samankaltaista  tapahtumaa  jatkossa  järjestää.  Työssä  tutkitaan  erityisesti  viestin-
nällisiä  seikkoja  ja  peilataan  onnistumisia  tietoperustaan.  Yhtenä  tutkinnan  työkaluna  toimii  
Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma.  Lisäksi  raporttia  varten  on  selvitetty,  miten  
järjestetään  hyvä  tapahtuma  tai  tiedotustilaisuus  sekä  miksi  arviointi  kannattaa.  Raportissa  
on  mukana  paljon  kirjoittajan  omia  näkemyksiä  ja  kokemuksia.    
  
Työ  on  rajattu  kertomaan  kestävän  kehityksen  kokonaisuudesta  ja  sen  hankkeista  sekä  
kaupunkitapahtumista  pääpiireittäin  kuitenkin  muistaen  viestinnällisen  näkökulman.  Työn  
lopussa  listattuja  kaupunkitapahtuman  kehittämisideoita  ovat  muun  muassa  parempi  val-
mistautuminen,  näkyvämpi  ennakkotyö  sekä  palautteen  keruu  arviointia  varten.  Työn  vii-
meisessä  kappaleessa  pohditaan  ja  arvioidaan  omaa  opinnäytetyöprosessia  sekä  Yhteis-
kuntasitoumuksen  nykytilannetta.    
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1   Johdanto  
Tämä  opinnäytetyö  on  tehty  toimeksiantona  valtioneuvoston  kanslian  politiikka-analyysiyk-
sikköön,  jossa  suoritin  puolen  vuoden  työharjoitteluni  toukokuusta  marraskuuhun  2016.    
  
Valtioneuvoston  kanslia  järjesti  yhdessä  ulkoministeriön  ja  osallistuvien  kaupunkien  
kanssa  kaupunkitapahtumat  syksyllä  2016  tarkoituksenaan  viestiä  kansalaisille  kestävästä  
kehityksestä  sekä  siitä,  mitä  kaupungit  ja  sen  asukkaat  voivat  paikallisesti  yhteiskunnan  ja  
luonnon  hyvinvoinnin  eteen  tehdä.  Olin  mukana  järjestämässä  Agenda2030  ja  Suomi  -
kaupunkitapahtumia  Tampereella  ja  Oulussa.  Tämä  opinnäytetyö  kertoo,  mistä  tapahtu-
missa  oli  kyse  sekä  miten  niiden  viestintää  suunniteltiin  ja  miten  kaikki  lopulta  onnistui.  
  
Opinnäytetyön  tavoitteena  on  arvioida  kestävän  kehityksen  toimintaohjelma  
Agenda2030:een  liittyvien  kaupunkitapahtumien  viestinnän  onnistumista  ja  suunnitella  
mahdollisen  uuden  tapahtuman  viestintää.  Politiikka-analyysiyksikössä  ei  aikaisemmin  ole  
samankaltaisia  tapahtumia  kiertueen  muodossa  järjestetty,  joten  katsottiin  hyödylliseksi  
tutkia  tarkemmin,  onko  kaupunkitapahtumista  hyötyä  ja,  miten  niistä  kannattaa  viestiä.    
  
Kestävä  kehitys  on  ajankohtainen  aihe,  johon  monet  yritykset  ja  poliitikotkin  ovat  tarttu-
neet  ja  toimivatkin  jo  parempien  arvojen  mukaisesti.  Valtiolla  on  suuri  rooli  ihmisten  valis-
tamisessa  ja  yhteiskunnallisten  ongelmien  kanssa  painimisessa.  Maailmanlaajuisesti  
Suomi  on  tunnettu  kestävän  kehityksen  työstään  ja  työ  saakin  paljon  kehuja.  Suomella  on  
ainutlaatuinen  työkalu  tämän  työn  jatkamiseen  ja  tulosten  saamiseen:  Kestävän  kehityk-
sen  Yhteiskuntasitoumus.  Samanlaista  ei  muilla  mailla  ole,  joten  Suomea  voisikin  pitää  
jonkinlaisena  edelläkävijänä.  
  
1.1   Raportin  rakenne  
Raporttini  muoto  on  tutkimustyyppinen.  Kerron,  mitä  kestävä  kehitys  on  ja  mistä  sen  koko-
naisuus  muodostuu.  Lisäksi  arvioin,  miten  kaupunkitapahtumat  onnistuivat.  Kestävään  ke-
hitykseen  liittyvät  vahvasti  globaali  toimintaohjelma  Agenda2030  ja  Suomen  ikioma  hanke  
Sitoumus  2050.  Avaan  raporttini  alussa  näitä  hankkeita  ja  sitä,  miten  Suomi  niitä  toteut-
taa.  Koska  raporttini  aihe  liittyy  vahvasti  yhteiskunnalliseen  asiaan  ja  viestintään,  kerron  
myös  mitä  yhteiskunnallinen  viestintä  on.  Kirjoitan  raportissani  myös  arvioinnista  ja  sen  
merkityksestä.  
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Raporttini  aiheena  ja  tutkimuksen  kohteena  ovat  Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumat,  
joista  kerron  raportin  luvussa  6.  Esittelen  tapahtumien  tarkoituksen  ja  käyn  ne  läpi  suun-
nitteluvaiheesta  toteutukseen.  Ennen  tätä  kerron,  miten  tiedotustilaisuus  tai  tapahtuma  oi-
keaoppisesti  tulisi  suunnitella  ja  järjestää.  Raportin  loppupuolella  kerron  omat  näkemyk-
seni  tapahtumien  onnistumisesta  sekä  esitän  oman  kehitysideani  mahdollista  seuraavaa  
kaupunkitapahtumaa  varten.  Viimeisessä  osiossa  arvioin  Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtu-
mia  ja  pohdin  osallistumistani  niihin  sekä  yleisesti  opinnäytetyöprosessia.    
  
1.2   Tutkimusmenetelmät  
Tutkimusmenetelmänäni  raportissa  käytän  arviointia.  Arvioin  raportissani,  miten  tapahtu-
mamme  syksyllä  onnistuivat.  Peilaan  tuloksia  tietoperustaan.  Tietoperustani  muodostuu  
erityisesti  Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelmasta  ja  yhteiskunnallisesta  viestin-
nästä.  
  
Lisäksi  keräsin  työharjoitteluni  aikana  paljon  ministeriömme  sisäistä  materiaalia  aihepiiriin  
liittyen.  Näitä  olenkin  raportissani  hyödyntänyt.    
  

2   Agenda2030  ja  Sitoumus  2050  kestävän  kehityksen  hankkeina  
Tässä  kappaleessa  kerron,  mistä  kestävän  kehityksen  kokonaisuus  muodostuu  sekä  mitä  
ovat  Agenda2030  ja  Sitoumus  2050  ja  mitä  tekemistä  niillä  on  kaiken  kanssa.    
  
2.1   Kestävä  kehitys  
Meidän  tekemisemme  eivät  vaikuta  vain  nykyisin  eläviin  vaan  myös  tuleviin  sukupolviin.  

Theodore  Roosevelt,  1901.  (Engelman  2013,  21.)  
  
Kestävä  kehitys  käsitteenä  voi  olla  epäselvä  ja  moni  liittääkin  sen  helposti  luontoon  liitty-
viin  asioihin.  Kestävää  kehitystä  käsiteltiin  ensimmäisen  kerran  vuonna  1987  YK:n  Brundt-
landin  komissiossa.  (Kestävä  kehitys  2016a.)  Norjan  pääministerin  Gro  Harlem  Brundtlan-
din  johtama  komissio  määritteli  kestävän  kehityksen  ”kehitykseksi,  joka  tyydyttää  nykyhet-
ken  tarpeet  viemättä  tulevilta  sukupolvilta  mahdollisuutta  tyydyttää  omat  tarpeensa”.  (En-
gelman  2013,  19.)  
  
Komission  työstä  sai  alkunsa  prosessi,  joka  on  edennyt  eteenpäin  niin  valtioissa,  kunnissa  
kuin  kansainvälisissä  yhteyksissäkin.  Kestävä  kehitys  on  kehittynyt  yhä  kattavammaksi  ja  
monipuolisemmaksi  kokonaisuudeksi.  (Kestävä  kehitys  2016b.)  Sen  edistäminen  merkit-
see  yhteistyötä  monilla  tasoilla:  kansainvälinen  ja  kansallinen  yhteistyö,  eri  ammattialojen  
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ja  koulutuksen  välinen  yhteistyö,  yksilöiden  välinen  yhteistyö  sekä  ihmisten  yhteistyö  ym-
päröivän  luonnon  kanssa.  (Opetushallitus.)    
  
Kestävä  kehitys  on  yhteiskunnallista  muutosta,  joka  tapahtuu  maailmanlaajuisesti,  alueel-
lisesti  ja  paikallisesti.  Sen  tavoitteena  on  turvata  hyvän  elämisen  mahdollisuudet  nykyisille  
ja  tuleville  sukupolville  niin,  että  esimerkiksi  luonnonvaroja  ei  kuluteta  enemmän  kuin  maa-
pallo  pystyy  tuottamaan.  Tämä  tarkoittaa  myös  sitä,  että  ympäristö,  ihminen  ja  talous  ote-
taan  tasavertaisesti  huomioon  päätöksenteossa  ja  toiminnassa.  (Kestävä  kehitys  2016b;;  
Ulkoministeriö  2015.)  Kestävällä  kehityksellä  on  kolme  ulottuvuutta,  jotka  ovat  ekologinen  
kestävyys,  taloudellinen  kestävyys  sekä  sosiaalinen  ja  kulttuurinen  kestävyys.  
  
2.1.1   Ekologinen  kestävyys  
Ekologisen  kestävyyden  edellytyksenä  ovat  muun  muassa  luonnon  monimuotoisuuden  eli  
biodiversiteetin  säilyttäminen,  mikä  vaatii  luonnonvarojen  kestävää  käyttöä.  Lisäksi  edelly-
tyksenä  on  kaikenlaisen  ihmistoiminnan  sopeuttaminen  ympäristön  kanto-  ja  uusiutumis-
kykyyn.  (Opetushallitus.)  
Biologisen  monimuotoisuuden  ja  ekosysteemien  toimivuuden  säilyttäminen  sekä  ihmisen  
taloudellisen  ja  aineellisen  toiminnan  sopeuttaminen  luonnon  kestokykyyn  pitkällä  aikavä-
lillä  on  kestävän  kehityksen  perusehto.  Ekologisen  kestävyyden  kannalta  on  keskeistä  va-
rovaisuusperiaate  ja  sen  noudattaminen.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  ympäristön  tilan  heik-
kenemistä  estävien  toimien  lykkäämistä  ei  voi  perustella  sillä,  että  tieteellinen  näyttö  puut-
tuu.  (Kestävä  kehitys  2016b.)  
  
Ekologiseen  kestävyyteen  kuuluvat  muun  muassa  ympäristön  suojelu  ja  hoito,  ekotehokas  
infrastruktuuri,  ympäristövastuullinen  ja  -ystävällinen  kulutus  ja  tuotanto  ja  saastumisen  
ehkäisy.  (Virtuaali  ammattikorkeakoulu  2009.)    
  
2.1.2   Taloudellinen  kestävyys  
Taloudellinen  kestävyys  on  tasapainoista  kasvua,  joka  ei  perustu  pitkällä  aikavälillä  vel-
kaantumiseen  tai  varantojen  hävittämiseen.  Yhteiskunnan  keskeisille  toiminnoille  kestävä  
talous  on  edellytys.  Talouspolitiikka,  joka  tähtää  pitkäjänteisesti  kestävään  talouteen  luo  
otolliset  olosuhteet  kansalliselle  hyvinvoinnille  ja  sen  lisäämiselle.  Kestävällä  pohjalla  
oleva  talous  myös  helpottaa  kohtaamaan  haasteita,  kuten  väestön  ikääntymistä  ja  siitä  ai-
heutuvia  terveysmenoja.  (Kestävä  kehitys  2016b.)  
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Käytännön  tasolla  taloudellinen  kestävyys  tarkoittaa  muun  muassa  ekotehokkuuden  lisää-
mistä  ja  materiaalisen  kulutuksen  vähentämistä.  Pitkällä  tähtäimellä  taloudellisesti  kestävä  
kehitys  saavutetaan  vain,  jos  toiminta  on  ekologisesti  kestävää.  (Opetushallitus.)  
  
Kestävä  talous  on  sosiaalisen  kestävyyden  perusta.  Sosiaalista  kestävyyttä  vaalivat  me-
kanismit  auttavat  osaltaan  lievittämään  niitä  vaikeuksia,  joita  nopeasti  muuttuvassa  maail-
mantaloudessa  voi  syntyä.  (Kestävä  kehitys  2016b.)  
  
2.1.3   Sosiaalinen  ja  kulttuurinen  kestävyys  
Sosiaalisesti  kestävä  kehitys  edellyttää  yhteiskunnan  jäsenten  yhdenvertaisuutta,  tasa-
arvoa,  osallistumisen  ja  vaikuttamisen  mahdollisuuksia  sekä  perusoikeuksien  ja  elämän  
perusedellytysten  toteutumista.    
Kulttuurinen  kestävyys  mahdollistaa  kulttuurien  säilymisen  ja  kehittymisen  sekä  ihmisten  
vapaan  henkisen  toiminnan  ja  eettisen  kasvun.  (Opetushallitus.)  Se  käsittää  myös  kult-
tuuri-identiteetin  vaalimisen  ja  arvokkaiden  maisemakohtien  säilymisen.  Sosiaaliseen  ja  
kulttuuriseen  kestävyyteen  liittyvät  myös  tietotekninen  osaaminen  uuden  teknologian  käyt-
tömahdollisuudet.  (Virtuaali  ammattikorkeakoulu  2009.)    
  
Sosiaalisen  ja  kulttuurisen  kestävyyden  keskeisenä  päämääränä  on  siis  taata  hyvinvoin-
nin  edellytysten  siirtyminen  sukupolvelta  toiselle.  Jatkuva  väestönkasvu,  köyhyys,  nälkä  ja  
terveydenhuolto  ovat  maailmanlaajuisia  sosiaalisen  kestävyyden  ongelmakohtia.  Niillä  on  
merkittäviä  vaikutuksia  ekologiseen  ja  taloudelliseen  kestävyyteen.  (Kestävä  kehitys  
2016b.)  
  
Puhuttaessa  kestävästä  kehityksestä  tulee  huomioida,  miten  ekologiset  tekijät  kytkeytyvät  
talouteen  ja  ihmisten  elämään,  yhteisöjen  hyvinvointiin  ja  kulttuurien  erilaisuuteen.  Nämä  
kaikki  kolme  ulottuvuutta  siis  kytkeytyvät  toisiinsa.    
  
2.2   Agenda2030  
Vuonna  2000  eri  maiden  johtajat  kokoontuivat  päättämään  tulevaisuuden  kehityksestä.  
Yhteensä  189  jäsenmaan  neuvottelujen  tuloksena  syntyi  Vuosituhatjulistus,  jossa  määri-
teltiin  kahdeksan  vuosituhattavoitetta  eli  maailmanlaajuiset  kehityspäämäärät.  Näiden  
kahdeksan  tavoitteen  päämääränä  oli  vuoteen  2015  mennessä  puolittaa  köyhyys,  paran-
taa  terveyttä,  edistää  koulutusta  ja  tasa-arvoa  sekä  kohentaa  ympäristön  tilaa  ja  globaalia  
kumppanuutta.  
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Vuosituhattavoitteet  olivat    
  
1.  Äärimmäisen  köyhyyden  ja  nälän  puolittaminen  
2.  Peruskoulutusmahdollisuuksien  takaaminen  kaikille  
3.  Tasa-arvon  edistäminen  ja  naisten  aseman  parantaminen  
4.  Lapsikuolleisuuden  vähentäminen  
5.  Odottavien  äitien  terveyden  parantaminen  
6.  Hiv/aidsin,  malarian  sekä  muiden  tautien  vastainen  taistelu  
7.  Ympäristön  kestävän  kehityksen  turvaaminen  
8.  Globaalin  kumppanuuden  luominen  kehitykselle  
  
Tavoitteita  kritisoitiin  kehityksen  liiasta  yksinkertaistamisesta  ja  vastuun  jättämisestä  eni-
ten  kärsiville  maille.  Tavoitteet  1-7  ovat  arkipäivää  köyhimmissä  maissa.  Ainoastaan  kah-
deksas  tavoite  koskettaa  suoraan  rikkaita  maita.  Myös  tavoitteiden  toteutumisen  mittareita  
on  moitittu  puutteellisiksi  eikä  niissä  huomioida  alueellisia  olosuhteiden  vaihteluja.  (Suo-
men  YK-liitto.)  
  
Vuosituhattavoitteet  kuitenkin  osoittivat,  että  tuloksia  saadaan  aikaan  yhteisellä  sitoumuk-
sella.  Vaikka  kehitys  on  ollut  epätasaista,  onnistumisen  todistaa  se,  että  tavoitteiden  
avulla  äärimmäinen  köyhyys  puolitettiin  etuajassa  ja  yli  kaksi  miljardia  ihmistä  on  saanut  
puhdasta  juomavettä.  Lisäksi  yhdeksän  kymmenestä  maailman  lapsesta  pääsee  aloitta-
maan  peruskoulun.  (Ulkoministeriö  2015.)      
  
Vuosituhattavoitteet  on  asetettu  pitämään  yllä  ihmisarvoa,  tasa-arvoa  ja  yhdenvertai-
suutta  sekä  maailmaa  ilman  köyhyyttä.  Kahdeksan  vuosituhattavoitetta  ja  määräai-
kaan  sidotut  mitattavat  tavoitteet  luovat  pohjan  aikamme  vaativimpien  kehityshaas-
teiden  selättämiseksi.  

YK:n  entinen  pääsihteeri  Ban  Ki-Moon  (Suomen  YK-liitto.)  
  
Nämä  vuosituhattavoitteet  toimivat  taustana  Agenda2030-toimintaohjelmalle,  joka  on  en-
tistä  laajempi  ja  kunnianhimoisempi  kokonaisuus.  
  
Syyskuussa  2015  New  Yorkissa  YK:n  jäsenmaat  sopivat  kestävän  kehityksen  tavoitteista  
ja  uudesta  toimintaohjelmasta  nimeltä  Agenda2030.  Jokainen  jäsenmaa  sitoutui  viideksi-
toista  vuodeksi  ponnistelemaan  kestävän  kehityksen  parissa  ja  ratkaisemaan  siihen  liitty-
viä  ongelmia.  Agenda  2030  -ohjelma  pyrkii  äärimmäisen  köyhyyden  poistamiseen,  mutta  
myös  kestävään  kehitykseen,  jossa  otetaan  ympäristön  lisäksi  huomioon  myös  ihmiset  ja  
talous  tasavertaisesti.    
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Kestävän  kehityksen  päätavoitteita  on  17  ja  ne  astuivat  voimaan  vuoden  2016  alussa.  
Alatavoitteita  on  yhteensä  169.  Tavoitteet  ovat  universaaleja  eli  ne  sitovat  niin  rikkaita  kuin  
köyhiäkin  maita,  kuntia,  yrityksiä  ja  esimerkiksi  kouluja.  Kaikki  tavoitteet  liittyvät  toisiinsa  ja  
niiden  päämääränä  on  tehdä  maailmasta  parempi  paikka  elää.  Kestävän  kehityksen  ta-
voitteet  voidaan  ryhmitellä  viiteen  laajempaan  kokonaisuuteen,  joita  ovat:  rauha,  yhteistyö,  
ihmiset,  planeetta  ja  hyvinvointi.  (Suomen  YK-liitto.)  
  
Kestävän  kehityksen  17  päätavoitetta  ovat  
  
1.  Poistaa  köyhyys  sen  kaikissa  muodoissa  kaikkialta  
2.  Poistaa  nälkä,  saavuttaa  ruokaturva,  parantaa  ravitsemusta  ja  edistää  kestävää  maata-
loutta  
3.  Taata  terveellinen  elämä  ja  hyvinvointi  kaiken  ikäisille    
4.  Taata  kaikille  avoin,  tasa-arvoinen  ja  laadukas  koulutus  sekä  elinikäiset  oppimismah-
dollisuudet  
5.  Saavuttaa  sukupuolten  välinen  tasa-arvo  sekä  vahvistaa  naisten  ja  tyttöjen  oikeuksia  ja  
mahdollisuuksia  
6.  Varmistaa  puhtaan  veden  saanti  ja  kestävä  käyttö  sekä  sanitaatio  kaikille  
7.  Varmistaa  edullinen,  luotettava,  kestävä  ja  uudenaikainen  energia  kaikille  
8.  Edistää  kaikkia  koskevaa  kestävää  talouskasvua,  täyttä  ja  tuottavaa  työllisyyttä  sekä  
säällisiä  työpaikkoja  
9.  Rakentaa  kestävää  infrastruktuuria  sekä  edistää  kestävää  teollisuutta  ja  innovaatioita  
10.  Vähentää  eriarvoisuutta  maiden  sisällä  ja  niiden  välillä  
11.  Taata  turvalliset  ja  kestävät  kaupungit  sekä  asuinyhdyskunnat  
12.  Varmistaa  kulutus-  ja  tuotantotapojen  kestävyys  
13.  Toimia  kiireellisesti  ilmastonmuutosta  ja  sen  vaikutuksia  vastaan  
14.  Suojella  meriä  ja  merten  tarjoamia  luonnonvaroja  sekä  edistää  niiden  kestävää  käyt-
töä  
15.  Suojella  ja  palauttaa  ennalleen  maaekosysteemejä,  edistää  niiden  kestävää  käyttöä  
sekä  pysäyttää  maaperän  köyhtyminen  ja  luonnon  monimuotoisuuden  häviäminen  
16.  Edistää  rauhanomaisia  yhteiskuntia,  taata  kaikille  oikeuspalvelut,  rakentaa  tehokkaita  
ja  vastuullisia  instituutioita  kaikilla  tasoilla  
17.  Vahvistaa  kestävän  kehityksen  toimeenpanoa  ja  globaalia  kumppanuutta  
Ylläolevat  ovat  tavoitteiden  epäviralliset  suomennokset,  jotka  syntyivät  Suomen  YK-liiton,  
ulkoministeriön  ja  YK:n  alueellisen  tiedotuskeskuksen  yhteistyönä.  (Suomen  YK-liitto  
2015;;  YK  2016.)  
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Kuva  1.  Kestävän  kehityksen  päätavoitteet.  (Suomen  YK-liitto  2015.)    
  
Kuvassa  näkyvä  värimaailma  toimii  eräänlaisena  Agenda2030:n  brändinä.  Tätä  kyseistä  
kuvaa  käytetään  paljon  Agenda2030:n  markkinoinnissa.  Se  on  näkyvillä  muun  muassa  
esitteissä  ja  esimerkiksi  kangaskassin  kyljessä.  Eri  sidosryhmille  ja  tapahtumien  aikana  
jaetaan  esimerkiksi  yksittäisiä  tavoitepinssejä,  joista  jokainen  saa  valita  itseään  eniten  
koskettavan  tavoitteen.    
  
Agenda2030:n  tavoitteiden  avainkysymys  on,  miten  kestävää  kehitystä  edistäviä  ratkai-
suja  käytännössä  tehdään  ja  miten  sen  etenemistä  mitataan.  Toinen  avainkysymys  on  
kestävien  ratkaisujen  rahoittaminen.  Lähtökohtaisesti  koko  yhteiskunta  rahoittaa  ja  edistää  
omalla  toiminnallaan  kestävää  kehitystä.  Vähiten  kehittyneiden  maiden  tukemisessa  on  
virallisella  kehitysavulla  merkittävä  rooli,  mutta  myös  niissä  rahoitusta  tulee  monista  eri  
lähteistä.  (Ulkoministeriö  2015.)  
  
Yksi  tärkeä  etappi  oli  heinäkuussa  2015  ennen  YK:n  New  Yorkin  kokousta  sovittu  Addis  
Abeban  toimintaohjelma,  Addis  Abeba  Action  Agenda.  Siinä  valtiot  sitoutuivat  tekemään  
muutoksia  politiikkaan.  Muutoksilla  esimerkiksi  vahvistetaan  verojärjestelmiä,  tuetaan  yri-
tysten  sijoituksia  ja  pyritään  pysäyttämään  laittomia  rahavirtoja.  (Ulkoministeriö  2015.)  
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2.2.1   Agenda2030:n  toteutus  Suomessa  
Suomella  on  pitkä  historia  kestävän  kehityksen  maana  niin  kotimaisessa  politiikassa  kuin  
kansainvälisessä  yhteistyössä.  Suomi  oli  yksi  ensimmäisiä  maita,  jotka  perustivat  kestä-
vän  kehityksen  toimikunnan.  Toimikunta  on  vaikuttajafoorumi,  joka  kokoaa  yhteiskunnan  
merkittävät  tekijät  yhteen.  Sen  tehtävänä  on  edistää  yhteistyötä  kestävän  kehityksen  ta-
voitteiden  saavuttamiseksi.  (HLPF  Voluntary  National  Review  Report  2016.)  
  
Agenda2030:n  toteutus  aloitettiin  kick-off-seminaarissa  Helsingissä  marraskuussa  2015  
eli  pari  kuukautta  YK:n  New  Yorkin  kokouksen  jälkeen.  Osallistujia  oli  muun  muassa  julki-
sesta  hallinnosta,  kunnista,  yrityksistä,  yhdistyksistä  ja  kouluista.  Agendan  toteuttaminen  
integroidusti  ja  osallistavasti  on  pääasia  Suomelle,  mikä  edellyttää  kehittämistä  työskente-
lytapoihin,  jotka  vaativat  osallistumista  laajasti  kaikilta  sidosryhmiltä.  Niitä  ovat  muun  mu-
assa  koko  kansalaisyhteiskunta,  yliopistot,  yksityinen  sektori  ja  hallitus.  Kaikkien  sidosryh-
mien  mukana  olo  on  tärkeintä,  sillä  se  takaa  johdonmukaisuuden  kestävälle  kehitykselle.  
Sen  avulla  myös  mainostetaan  vastuullisuutta  Suomessa  ja  ulkomailla.  (HLPF  Voluntary  
National  Review  Report  2016.)  
  
Vastuun  Agenda2030:n  kansallisen  toimeenpanon  koordinaatiosta  sekä  kansallisesta  kes-
tävän  kehityksen  politiikasta  otti  valtioneuvoston  kanslia  vuoden  2016  alussa.  Valtioneu-
voston  kansliaan  perustettiin  koordinaatiosihteeristö,  joka  suunnittelee,  valmistelee,  yh-
teen  sovittaa  ja  varmistaa  Agenda2030  kansallista  toimeenpanoa.  Koordinaatiosihteeristö  
koostuu  kestävän  kehityksen  toimikunnan  pääsihteeristön,  ulkoministeriön  sekä  valtioneu-
voston  kanslian  edustajista.  Ministeriöiden  edustajista  koostuva  koordinaatioverkosto  
aloitti  helmikuussa  2016.  Sen  tehtävä  on  tukea  ja  ohjata  koordinaatiosihteeristöä  Agendan  
toimeenpanossa  sekä  valmistella  kestävän  kehityksen  toimikunnan  työtä.  (Kestävä  kehi-
tys  2016a.)  
  
Hallitus  esitteli  eduskunnalle  suunnitelmansa  Agenda2030:n  toimeenpanemiseksi  
15.2.2017.  Nyt  halutaan  entistä  tiiviimmin  myös  nuoria  mukaan  kestävän  kehityksen  toi-
mintaan.  Kestävän  kehityksen  toimikunnan  yhteyteen  perustetaan  nuorten  Agenda2030  -
ryhmä,  jonka  tehtävänä  on  viestiä  kestävän  kehityksen  haasteista  sekä  innostaa  muita  
nuoria  mukaan.  Nuoret  myös  kirittävät  toimikunnan  ja  hallituksen  työtä.  Hakuprosessia  
ryhmään  valittavista  nuorista  johtaa  Suomen  Nuorisoyhteistyö  Allianssi.  Ryhmä  toimii  ai-
nakin  vuoden  2019  loppuun  asti  ja  jäsenet  valitaan  vuodeksi  kerrallaan,  jotta  mahdollisim-
man  monella  olisi  mahdollisuus  päästä  mukaan.  (Valtioneuvoston  viestintäosasto  Ympä-
ristöministeriö  2017.)  
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2.2.2   Kestävän  kehityksen  toimikunta  
Kestävän  kehityksen  toimikunta  on  keskeinen  Agenda2030  toimeenpanoa  seuraava  ja  ar-
vioiva  taho.  Sitä  johtaa  pääministeri  Juha  Sipilä.  Sen  tehtävänä  on  Agenda2030:n  toi-
meenpanon  kytkeminen  keskeiseksi  osaksi  kansallista  kestävän  kehityksen  työtä.  Sen  toi-
nen  tehtävä  on  edistää,  seurata,  arvioida  ja  viestiä  kestävän  kehityksen  yhteiskunta-
sitoumuksesta.  (HLPF  Voluntary  National  Review  Report  2016.)  
  
Lisäksi  on  olemassa  kestävän  kehityksen  asiantuntijapaneeli,  jota  Suomen  itsenäisyyden  
juhlarahasto  Sitra  isännöi.  Sen  tehtävä  on  valmistella,  haastaa  ja  arvioida  kestävän  kehi-
tyksen  toimikunnan  työtä  ja  yhteiskuntasitoumuksen  edistymistä.  (HLPF  Voluntary  Nati-
onal  Report  2016;;  Kestävä  kehitys  2016a.)    
  
2.3   Kestävän  kehityksen  Yhteiskuntasitoumus  Sitoumus  2050  
Kansallisen  kestävän  kehityksen  strategian  uudistuttua  vuonna  2013  kestävän  kehityksen  
toimikunta  päätti  strategian  sijaan  laatia  kestävän  kehityksen  yhteiskuntasitoumuksen  
”Suomi,  jonka  haluamme  2050”.  Sen  visiona  on  ”Luonnon  kantokyvyn  turvaava,  hyvin-
voiva  ja  globaalisti  vastuullinen  Suomi”.  Se  tarkoittaa  siis  sitä,  että  Suomessa  jokainen  ih-
minen  on  arvokas  yhteiskunnan  jäsen,  Suomi  on  hyvinvointiyhteiskunta,  joka  luo  perustan  
kaikelle  kestävälle  toiminnalle,  Suomi  edistää  rauhaa,  tasa-arvoa  ja  oikeudenmukaisuutta  
sekä  sitä,  että  Suomessa  ei  luonnon  kantokykyä  ylitetä.  (Kestävä  kehitys  2016d.)  
  
Yhteiskuntasitoumus  on  toimikunnan  tulkinta  siitä,  mitä  kestävä  kehitys  tarkoittaa.  Sitou-
mus  on  keskeinen  väline  Agenda2030:n  toteuttamisessa  ja  Suomi  toimeenpaneekin  
Agenda2030:a  muun  muassa  yhteiskuntasitoumuksen  kautta.    
  
Yhteiskuntasitoumus  on  yhteinen  näkymä  Suomesta  pitkällä  tähtäimellä.  Sitoumuksessa  
kaikki  yhteiskunnan  toimijat  sitoutuvat  edistämään  kestävää  kehitystä  kaikessa  toiminnas-
saan.  Yritykset,  yhteisöt,  kaupungit,  oppilaitokset,  puolueet,  hallinto  sekä  vaikkapa  yksi-
tyishenkilöt  voivat  antaa  oman  toimenpidesitoumuksensa  yhteisten  tavoitteiden  toteutu-
miseksi.  Jokainen  toimenpidesitoumus  toteuttaa  yhtä  tai  useampaa  Agenda2030:n  tavoit-
teista.  (Kestävä  kehitys  2016c;;  Kestävä  kehitys  2016d.)  
  
Nämä  toimenpidesitoumukset  tähtäävät  konkreettisiin  toimenpiteisiin,  toimintatapojen  
muutoksiin  ja  innovatiivisiin  kokeiluihin,  joita  toteutetaan  5-10  vuoden  aikana.    
Ne  edistävät  yhteisesti  sovittuja  tavoitteita.  Sitoumusten  keräämisestä  ja  niiden  toteutumi-
sen  seuraamisesta  huolehtivat  toimikunta  sekä  sen  pääsihteeristö.  Pääsihteeristön  tehtä-
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vänä  on  tarjota  toimijoille  raportointi-  ja  seuranta-  alusta  ja  huolehtia  sitoumusten  edistymi-
sen  säännöllisestä  raportoinnista.  Lisäksi  on  olemassa  vaikuttavuus-  ja  seurantaindikaat-
toreita,  joiden  avulla  seurataan  tavoitteiden  ja  yksittäisten  sitoumusten  toteutumista.  Vuo-
sittain  järjestetään  myös  tilaisuuksia,  joissa  tilannetta  seurataan.  (Kestävän  kehityksen  toi-
mikunta  2016.)  Kaikki  toimenpidesitoumukset  ovat  nähtävillä  Yhteiskuntasitoumuksen  
omilla  verkkosivuilla  www.sitoumus2050.fi.    
  
Yhteiskuntasitoumuksella  on  kahdeksan  tavoitetta,  joilla  tähdätään  parempaan  Suomeen  
vuoteen  2050  mennessä.  Kahdeksan  tavoitetta  ovat  
  
1.  Yhdenvertaiset  mahdollisuudet  hyvinvointiin,  mikä  tarkoittaa  hyvää  terveyttä,  koulutusta  
sekä  työllistymistä  kaikille  yhteiskunnan  jäsenille.    
2.  Vaikuttavien  kansalaisten  yhteiskunta,  jossa  kaikilla  kansalaisilla  on  tasa-arvoinen  mah-
dollisuus  vaikuttaa  omaan  elämäänsä  sekä  yhteisiin  asioihin  ja  hallinto  on  avoimempi.    
3.  Työtä  kestävästi,  mikä  tarkoittaa  korkeaa  työllisyysastetta  kaikille  yhteiskuntaryhmille  ja  
mahdollisuutta  hyvään  työhön  sekä  lisää  vihreää  taloutta.    
4.  Kestävät  yhdyskunnat  ja  paikallisyhteisöt,  mikä  sisältää  entistä  paremmat  mahdollisuu-
det  paikallisyhteisöjen  hyvinvoinnin  lisäämiselle  sekä  lisää  kohtaamispaikkoja.    
5.  Hiilineutraali  yhteiskunta,  jossa  pyritään  energiatehokkaiden,  uusiutuvien  ja  monimuo-
toisten  ratkaisujen  myötä  kohti  hiilineutraalia  yhteiskuntaa.    
6.  Resurssiviisas  talous,  jolla  halutaan  Suomi  yhteiskuntavastuullisen  liiketoiminnan  kärki-
maaksi.  Tämä  tarkoittaa  kestäviä  ja  kilpailukykyisiä  ratkaisuja  kansallisesti  ja  globaalisti.    
7.  Luonnon  kantokykyä  kunnioittavat  elämäntavat.  Sillä  halutaan  luonnonvarojen  kulutus  
ympäristön  kannalta  kestävälle  tasolle  sekä  lisää  kestävästi  tuotettuja  tuotteita  ja  palve-
luita.    
8.  Luontoa  kunnioittava  päätöksenteko.  Järkevällä  päätöksenteolla  pyritään  saamaan  
loppu  luonnon  monimuotoisuuden  köyhtymiselle.  (Ympäristöministeriö  2014.)  
  
Olen  poiminut  muutamia  esimerkkejä  siitä,  millaisia  toimenpidesitoumuksia  voi  tehdä  
konkretisoidakseni  Sitoumus2050:n  ideaa.  Monet  yritykset  muun  muassa  sitoutuvat  vä-
hentämään  syömäkelpoisen  ruuan  joutumista  roskiin  pienentämällä  hävikkiä.  Yritykset  si-
toutuvat  myös  tehostamaan  energian  käyttöä  ja  lisäämään  tuulivoimaa.  Suuret  kau-
panalan  yritykset  kuten  S-ryhmä,  K-ryhmä  ja  Lidl  Suomi  sitoutuvat  vähentämään  muovi-
kassien  kulutusta.  Koulut  sitoutuvat  edistämään  opiskelijoiden  yhdenvertaisia  mahdolli-
suuksia  opiskeluun  sekä  lisäämään  kestävän  kehityksen  opetusta.  (Sitoumus2050.)    
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3   Yhteiskunnallinen  viestintä  
Viestinnän  vaikutuksia  ei  koskaan  pidä  yliarvioida.  Kaikki  viestintä  ei  ole  informatiivista,  
eikä  kaikki  viestintä  vähennä  mielistämme  epätietoisuutta.  Nykypäivän  maailmassa  tyhjän  
ja  tietosisällöltään  merkityksettömän  viestinnän  osuus  kaikesta  viestinnästä  on  suuri.  (Wa-
ronen  2008,  62.)  
  
Jos  viestintä  voi  epäonnistua,  niin  se  epäonnistuu.  
Jos  viestintä  ei  voi  epäonnistua,  niin  se  kuitenkin  tavallisimmin  epäonnistuu.  
Jos  viestintä  näyttää  onnistuvan  toivotulla  tavalla,  niin  kyseessä  on  väärinkäsitys.  
Jos  itse  olet  sanomaasi  tyytyväinen,  niin  viestintä  varmasti  epäonnistuu.  

Osmo  A.  Wiio  1976-1978  (OAW  2017.)  
  
Puhdas  yhteiskunnallinen  viestintä  tarkoittaa  sellaista  viestintää,  jossa  viestin  ydin  on  
viestiä  kansalaisille  uudesta  laista,  asetuksesta,  päätöksestä  tai  uuden  käytännön  olemas-
saolosta  ja  sen  vaikutuksista.  (Högström  2002,  27.)  
  
Yhteiskunnallisen  viestinnän  tehtäviä  ovat  muun  muassa  tiedon  lisääminen,  asenteisiin  
vaikuttaminen  ja  toimintatapojen  muuttaminen.  Viestinnän  tehtävä  perinteisesti  on  aina  ol-
lut  tiedon  lisääminen,  mutta  se  on  toteutettu  pääasiassa  tiedottamisen  kautta.  Tiedottami-
nen  yhteiskunnallisista  asioista  saa  melkein  aina  mediatilaa.  Median  käyttäminen  on  luon-
tevaa  ja  sen  aktivoiminen  helppoa.  Ihmiset  ovat  tottuneet  hakemaan  tietoa  yhteiskunnalli-
sista  asioista  juuri  mediasta.  (Högström  2002,  29.)  
  
Nykyään  enenevissä  määrin  harjoitetaan  varmasti  jonkinlaista  yhteiskunnallista  elintapa-
viestintää.  Kyse  on  kansalaisten  elintapojen  ja  kaupunkien  toimintojen  muutoksesta.  Yh-
teiskunnallinen  elintapaviestintä  tähtää  motivoimaan  ja  kannustamaan  kansalaisia  tai  kan-
salaisryhmiä  itseohjautuvaan  toimintaan.  Tämän  viestinnän  teemoihin  kuuluvat  terveys,  
turvallisuus  ja  muu  elämänhallinta.  (Högström  2002,  28.)  
  
Viestinnän  yksi  keino  on  vaikuttaminen.  Yhteiskunnallisesta  viestinnästä  puhuttaessa  vai-
kuttamisesta  käytetään  termiä  lobbaus.  Todellisuudessa  lobbauksella  tarkoitetaan  vaikut-
tamista  poliitikkojen  ja  viranomaisten  päätöksentekoon,  mutta  tätä  termiä  käytetään  myös  
laajemmassa  merkityksessä.  Lobbaus  voi  siis  olla  esimerkiksi  vaikuttamista  päättäjiin  laa-
jasti  sekä  vaikuttajiin  kunnissa,  valtakunnallisesti  tai  niillä  alueilla,  joilla  toimitaan.  Vaikutta-
misella  on  erilaisia  tavoitteita,  kuten  tiedon  ja  kokemusten  vaihdanta  päättäjien  kanssa,  
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vaikuttaminen  päätöksen  tekoon  suoraan,  vaikuttaminen  välillisesti  esimerkiksi  kansalais-
aktiivisuuden  tai  mediajulkisuuden  kautta  sekä  omien  tavoitteiden  ja  näkemysten  saatta-
minen  päättäjien  tietoon.  (Juholin  2013,  245-246.)  
  
Vaikuttajaviestintä  on  usein  organisaation  ylimmän  johdon  vastuulla.  Monille  johtajille  syn-
tyykin  suorat  yhteydet  päättäjiin.  Suomessa  on  melko  tavallista  tuoda  poliittisten  päättäjien  
ja  virkamiesten  tietoon  asioita  epämuodollisesti,  koska  päättäjät  ja  lobbaajat  tuntevat  toi-
sensa.  Kansainvälisesti  tarvitaankin  ammattimaisempaa  otetta.  (Juholin  2013,  247.)  
  
Muita  yhteiskunnallisen  viestinnän  luokkia  ovat  hyväntekeväisyyskeräykset  ja  public-pri-
vate-tyyppiset  yhteistyökampanjat,  joissa  sanoman  ydin  ja  viestinnän  toteutus  ovat  yhteis-
kunnallisia,  mutta  yksityinen  sektori  on  omalla  panoksella  mukana  kampanjan  toteutuk-
sessa.  (Högström  2002,  28.)  
  

  
Kuva  2.  Globalisaatio.  (Pixabay  2014.)  
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4   Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma    
Esiteltyäni  yhteiskunnallista  viestintää,  kerron  tässä  vaiheessa  Yhteiskuntasitoumuksen  
viestintäsuunnitelmasta.  Suunnitelma  on  vuodelta  2015.  Siinä  konkretisoituu  se,  millaista  
yhteiskunnallisen  viestinnän  sisältö  voi  olla.    
Valitsen  suunnitelmasta  kohtia,  jotka  mielestäni  ovat  tärkeitä  juuri  Agenda2030  ja  Suomi  -
tapahtumia  ajatellen.  Niitä  kohtia  peilaten  arvioin  tapahtumien  viestintää  ja  onnistumista  
sekä  pohdin  raportin  loppuosassa,  miten  viestintää  voisi  seuraaviin  kaupunkeihin  suunni-
tella  tehokkaammin  ja  sitä,  miten  paikan  päällä  toimittaisiin.    
  
Kuten  kaikissa  viestintäsuunnitelmissa,  myös  Yhteiskuntasitoumuksen  suunnitelmassa  on  
visio,  strategia  ja  tavoitteet.  Mitä  tahansa  tehdäänkin,  on  tavoitteet  hyvä  listata  ylös,  jotta  
tiedetään  mitä  pitää  tehdä  ja  näin  myös  asioita  voidaan  saavuttaa.  Sitoumus  2050:n  ta-
voitteet  vuodelle  2015  olivat  saada  lisää  toimenpidesitoumuksia,  johon  sisältyy  erittäin  ak-
tiivinen  työ  määrän  kasvattamiseksi,  saada  alulle  klustereita  sekä  ensitulosten  arviointi  ja  
tulosten  tuominen  julki  niin  Suomessa  kuin  kansainvälisestikin,  jolloin  työmalli  kehittyy.  
Yksi  suuri  viestinnän  tavoite  suunnitelmassa  on  näkyvyyden  saaminen  mediassa.  Sen  ta-
voittelemiseksi  tärkeitä  askeleita  ovat  omat  aktiiviset  yhteydenotot  ja  tiedusteluihin  vastaa-
minen.  (Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma  2015.)  
  
Viestintäsuunnitelmaan  on  myös  listattu,  mitä  viestitään  ja  missä,  sekä  ketkä  tekevät  ja  
mitä.  Toimikunta  ja  sen  pääsihteeristö  tekevät  isot  linjaukset  sekä  koordinoivat  viestintää  
ja  hankkivat  uusia  toimenpidesitoumuksia.  Toimenpidesitoumuksen  tehneet  viestivät  
hankkeesta  oman  sitoumuksensa  kautta  ja  haastavat  uusia  tahoja  mukaan.  Kestävän  ke-
hityksen  asiantuntijapaneeli  tukee  sitoumusviestintää  asiantuntijanäkökulmasta  esimer-
kiksi  mediatyössä.  Ympäristöministeriön  viestintä  ja  erilaiset  kumppanit  tukevat  hankkeen  
viestintää.  (Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma  2015.)  
  
Viestinnän  tavoitteet  suunnitelmassa  ovat  vahva  kampanjointi  sitoumusten  määrän  kas-
vattamiseksi,  verkostoituminen  jo  sitoutuneille  sekä  tulosten  ja  oppien  jakaminen.  Nämä  
tavoitteet  olivat  suurin  peruste  järjestää  kaupunkitapahtumat.  Suurin  tarkoitus  kaikilla  Si-
toumus2050-kiertueilla  ja  -tapahtumilla  on  sitoumuksen  mainostaminen  ja  sen  idean  saat-
taminen  myös  eri  maiden  tietoisuuteen,  jotta  uusia  toimenpidesitoumuksia  tehtäisiin  eri  ta-
hojen  toimesta  ja,  jotta  muut  maat  lähtisivät  samalla  tavalla  mukaan  kestävän  kehityksen  
toimintaan.  Viestinnän  mittareiksi  on  listattu  muun  muassa  se,  että  kiinnostuneita  löytyy  eri  
kohderyhmistä,  kasvava  medianäkyvyys,  verkostoitumistapahtumien  sisällön  laatu  suh-
teessa  ohjelman  tavoitteisiin  sekä  osallistujilta  ja  katsojilta  saatu  palaute.  (Yhteiskunta-
sitoumuksen  viestintäsuunnitelma  2015.)  
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Roolitus  on  todella  tärkeää  myös  viestinnässä,  jotta  kokonaisuus  on  hallittavissa.  Suunni-
telmassa  on  huomioitu  mediatyö,  joka  on  nykypäivänä  yhä  tärkeämpi  seikka.  Median  
avulla  saadaan  kuuluvuutta  ja  näkyvyyttä  Yhteiskuntasitoumuksenkin  kaltaisille  tärkeille  
asioille.  Lisäksi  täytyy  osoittaa  kohderyhmät,  sekä  kartoittaa  niiden  vaatimukset.  Eli  mitä  
esimerkiksi  täytyy  nuorten  kohdalla  ottaa  huomioon?  Ovatko  vanhukset  tärkeä  kohde-
ryhmä  juuri  tämänkaltaiselle  tulevaisuuden  viestinnälle  vai  onko  se  heidän  kohdallaan  jo  
myöhäistä  ja  jopa  hieman  turhaa  mainontaa?  (Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunni-
telma  2015.)  
  
Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelmassa  on  laadittu  selkeä  strateginen  kehys.  Si-
toumusohjelman  kehyksen  muodostavat  Suomi  jonka  haluamme  2050  -visio,  Suomenkin  
toteuttamat  YK:n,  EU:n,  Arktisen  neuvoston  ja  Pohjoismaisen  ministerineuvoston  linjauk-
set  sekä  käytännön  toimintamalli,  joka  pohjautuu  kestävän  kehityksen  asiantuntemuk-
seen.  (Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma  2015.)  
  
Suunnitelmassa  esitetty  yksi  esimerkkitapahtuma  on  Euroopan  kestävän  kehityksen  
viikko.  Kyseessä  on  Euroopan  laajuinen  tapahtumaviikko,  joka  sisältää  tapahtumia  ja  pro-
jekteja  kestävään  kehitykseen  liittyen.  Tapahtuman  tavoitteet  ovat  samanlaiset  
Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumien  kanssa.  Päätavoitteina  on  tuoda  esiin  sitoumuksen  
tehneitä  tahoja  ja  haastaa  uusia  tahoja  tekemään  sitoumuksia.  Myös  Agenda2030  ja  
Suomi  -kaupunkitapahtumat  on  esitelty  suunnitelmassa,  mutta  vielä  hyvin  pintapuolisesti.  
On  kuitenkin  huomioitava,  että  tapahtumat  järjestettiin  kutakuinkin  tämän  suunnitelman  
mukaan.  (ESDW  2015;;  Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma  2015.)  
  
Sitoumuksen  mediaviestintä  on  jaettu  suomalaiseen  ja  kansainväliseen  mediaan.  Kan-
sainvälisen  median  viestintää  suunnitellaan  yhdessä  ulkoministeriön  kanssa.  Suomalai-
nen  media  on  jaettu  päivittäisuutisiin,  ammatti-  ja  aikakausmedioihin  sekä  blogeihin.  
Suunnitelmassa  on  huomioitu  myös  paikallismedia  juuri  Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtu-
mien  kaltaisia  alueellisia  kiertueita  varten.  (Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelma  
2015.)  
  

5   Tapahtuman  ja  tiedotustilaisuuden  järjestäminen  
Samat  ohjeet  pätevät  niin  tiedotustilaisuuksien  kuin  tapahtumienkin  järjestämiseen.  Avain-
sanoina  ovat  suunnittelu,  järjestelmällisyys  ja  huolellisuus.  Seuraavassa  kappaleessa  ker-
ron  Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumista,  jota  lukiessa  voi  tähän  kappaleeseen  peilata,  
miten  hyvin  suunnitellut  asiat  kohtasivat  toteutuksen  kanssa  ja  tehtiinkö  kaikki  ”ohjekirjan  
mukaan”.    
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Tilaisuuden  järjestäjällä  tulee  olla  jämerä  ote  siihen,  mitä  hän  on  tekemässä.  On  luotet-
tava  aiheen  tärkeyteen  ja  käyttäydyttävä  sen  mukaan.  Tiedotustilaisuuksien  yleisönä  on  
usein  ammatikseen  erilaisissa  tilaisuuksissa  ja  infoissa  istuvia,  kriittisiä  toimittajia.  Huo-
nosti  järjestetyt  ja  tylsät  tiedotustilaisuudet  jättävät  jälkeensä  huonon  maineen  ja  pahan  
maun  suuhun.  Tämä  ei  lupaa  hedelmällisen  viestintäyhteistyön  jatkoa.  (Ojanen  2003,  60-
61.)  
  
5.1   Suunnittelu  
Ennen  kuin  tilaisuus  järjestetään,  on  hyvä  miettiä,  tarvitseeko  kyseessä  oleva  aihe  tiedo-
tustilaisuutta  vai  voisiko  asian  ilmaista  toimituksiin  ja  ihmisille  lähetettävässä  tiedotteessa.  
Hyvä  tiedotustilaisuus  on  ennalta  tarkkaan  suunniteltu  ja  kaikkeen  mahdolliseen  on  varau-
duttu.  Onnistuessaan  tilaisuus  takaa  järjestäjilleen  näkyvyyttä  jatkossakin.  Hyvä  tiedotusti-
laisuus  saa  myös  sen  tärkeimmän  eli  median  kiinnostumaan  uudesta  sanottavasta.    
Myös  kutsut  ja  kutsuminen  tulee  suunnitella  huolellisesti.  Niitä  ei  saa  jättää  ”viimetippaan”.  
Järjestäjä  huolehtii  aina  siitä,  että  mahdollisimman  moni  tiedotusväline  saa  ajoissa  tiedon  
tulevasta  tapahtumasta  tai  tilaisuudesta.  Onkin  ehkä  hyvä  ylläpitää  jonkinlaista  helposti  
päivitettävää  listaa,  josta  kutsujen  vastausten  tilannetta  on  helppo  seurata.    
Jokaisessa  toimituksessa  on  jonkinlainen  järjestelmä,  johon  kutsut  menevät,  joten  tieto  ti-
laisuudesta  on  hyvä  olla  vastaanottajalla  jo  viikko  ennen  itse  tilaisuutta.  On  eri  asia,  jos  
kyseessä  on  äkkiseltään  esiin  tullut  tilanne  kuten  kriisi  tai  jokin  muu  uutispommi.    
Silloin  kutsumiseen  paras  tapa  on  puhelinsoitto,  jolla  vastaanottajan  saa  mahdollisesti  heti  
kiinni  ja  tietoiseksi  tilaisuudesta.  (Ojanen  2003,  59-62.)  
  
Kaikki  mediat  eivät  välttämättä  halua  kutsua  samassa  muodossa,  joten  omat  viestimet  on  
hyvä  kartoittaa.  Kannattaa  miettiä,  miten  esimerkiksi  radio  tai  tv-kanava  haluaa  itsensä  
kutsuttavan.  Entä  lehti?  Kutsutaanko  lehti  mieluummin  sähköpostilla,  kirjeellä  vai  jopa  so-
siaalisessa  mediassa?  Tässä  vaiheessa  on  mieluisinta  soittaa  tärkeille  viestimille,  miten  
ne  haluavat  itseään  lähestyttävän.  Koskaan  ei  voi  tietää,  mikä  tapa  istuu  kenenkin  toimi-
tusrutiineihin  parhaiten.  (Ojanen  2003,  59-62.)  
  
Usein  ajatellaan,  että  kutsu  on  helppo  ja  nopea  tehdä,  mutta  niin  ei  kannata  suoranaisesti  
olettaa.  Jos  haluaa  antaa  itsestään  ammattimaisen  kuvan  ja  saada  paikalle  asiasta  kiin-
nostuneita  ihmisiä,  kannattaa  kutsujen  tekoon  uhrata  aikaa.  Hyvästä  kutsusta  käy  selvästi  
ilmi  se,  että  kyseessä  on  kutsu.  Päivämäärän,  kellonajan  ja  paikan  tulee  erottua  muusta  
tekstistä  vaikkapa  suuren  ja  näkyvän  fontin  avulla.  Voidaan  luonnollisesti  ajatella,  että  jos  
tämänkaltaiset  perusasiat  ovat  sijoitettu  kutsun  alareunaan  pienellä  fontilla,  saattaa  vas-
taanottajalta  jäädä  väliin  koko  tilaisuus.  (Ojanen  2003,  59-62.)  
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Ajan  ja  paikan  lisäksi  kutsussa  tulee  selvästi  lukea  myös  tilaisuuden  aihe.  Aiheeksi  ei  kan-
nata  valita  mitään  ympäripyöreää  tai  salaperäistä,  kuten  esimerkiksi  ”tule  kuulemaan  ensi  
vuoden  suunnitelmistamme”.  Tällaiset  epäselvät  kutsut  aiheuttavat  usein  jatkotiedusteluja,  
kuten  soittoja  ja  sähköposteja  mikä  taas  lisää  turhaa  työtä.  Kutsussa  kannattaa  siis  kertoa  
enemmän  kuin  ”tule  kuulemaan  ensi  vuoden  suunnitelmistamme”.  Mihin  suunnitelmat  liit-
tyvät?  Miksi  tiedotus  ensi  vuoden  suunnitelmista  järjestetään  juuri  nyt?  (Ojanen  2003,  59-
62.)  
  
5.2   Paikan  päällä  
Yksi  tärkeä  huomioitava  seikka  on  myös  se,  missä  tilaisuus  pidetään.  Monilla  yrityksillä  ja  
toimijoilla  on  hyvät  toimitilat  omasta  takaa.  Omissa  tiloissa  tilaisuus  on  luontevaa  järjestää  
riippuen  tilaisuuden  tai  tapahtuman  luonteesta.  Jos  tilat  ovat  rajalliset  tai  paikan  päälle  kut-
suttavan  median  näkökulmasta  kaukana,  voidaan  tilaisuus  järjestää  muuallakin.  Tai  esi-
merkiksi,  jos  tilanne  vaatii  läsnäoloa  jollakin  tietyllä  paikkakunnalla,  niin  se  luonnollisesti  
järjestetään  siellä.  Jos  tilaisuus  järjestetään  muualla  kuin  omissa  tiloissa,  tulee  järjestäjän  
olla  paikalla  jo  etukäteen.  Tärkeää  on  myös  tarkistaa  tekniikka  ennen  tilaisuuden  alkua.  
Mikään  ei  ole  niin  turhauttavaa  kuin  tekniikan  toimimattomuuden  takia  viivästynyt  tilaisuus.  
Tekniikka  on  mahdollistaja,  mutta  se  saattaa  olla  myös  painajainen.  (Ojanen  2003,  64-66.)  
  
Kannattaa  myös  huomioida  mikä  kaikki  materiaali  ja  esimerkiksi  viestimet  vaativat  tilaa.  
Tilaisuuden  paikkaa  valitessa  kannattaa  pohtia  myös  mahdollisia  rekvisiittoja  ja  niiden  
paikkoja  tilassa.  Kutsutuille  pitää  antaa  hyvät  ohjeet  reitille,  varsinkin  jos  paikka  on  sokke-
loinen  tai  vaikeasti  löydettävissä.  Jos  haluaa  tehdä  oikein  hyvän  vaikutuksen,  voi  paikalle  
laittaa  myös  ohjeistajia,  jotta  kaikki  varmasti  löytävät  paikan  päälle.  (Ojanen  2003,  64-66.)  
  
Ohjelma  mietitään  luonnollisesti  etukäteen.  Päivälle  täytyy  olla  käsikirjoitus.  Tilaisuudelle  
pitää  olla  selkeä  ja  tarkka  ohjelma  sekä  aikataulu.  Tilaisuus  tulee  aloittaa  silloin  kun  on  il-
moitettu  ja  kunnioittaa  näin  ajoissa  tulleita.  Myös  mahdollisen  tarjoilun  ajoitus  on  mietitty  
etukäteen.  (Ojanen  2003,  64-66.)  
  

6   Agenda2030  ja  Suomi  -kaupunkitapahtumat  
Valtioneuvoston  kanslia  ja  ulkoministeriö  järjestivät  yhdessä  mukana  olleiden  kaupunkien  
Tampereen  ja  Oulun  kanssa  Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumat  syksyllä  2016.  Kyseessä  
olivat  päivän  mittaiset  tapahtumat,  joiden  tarkoituksena  oli  herättää  keskustelua  ja  tietoi-
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suutta  Agenda2030:n  toteutuksesta  Suomessa  ja  maailmalla.  Lisäksi  tavoitteena  oli  osal-
listaa  yhteiskunnan  eri  toimijoita  toteutukseen  ja  keskusteluun  sekä  rakentaa  yhteistyötä  
sekä  hallinnon  että  muiden  toimijoiden  kesken  Agenda2030-hengen  mukaisesti.    
  
Tapahtumien  kohderyhminä  olivat  lapset  ja  nuoret,  suuri  yleisö,  media  ja  asiantuntijat  
sekä  Agenda2030:n  käytännön  toteuttajat  eli  muun  muassa  alueelliset  toimijat,  yritykset  ja  
järjestöt.  
  
6.1   Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumat:  suunnittelu  
Ensimmäisiä  Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumien  suunnittelukokouksia  käytiin  jo  alkuvuo-
desta  2016.  Itse  pääsin  suunnitteluihin  mukaan  heti  työharjoitteluni  alettua  toukokuun  lo-
pussa.  Suunnitelmana  oli  aloittaa  maltillisesti  syksyllä  2016  eli  mukaan  tulisi  noin  2-3  paik-
kakuntaa.  Järjestäjinä  toimisi  ulkoministeriö  sekä  valtioneuvoston  kanslia  ja  paikallisena  
järjestäjänä  luonnollisesti  myös  isännöivä  kaupunki.    
Lisäksi  tapahtumat  oli  tarkoituksena  toteuttaa  yhteistyössä  yhteiskuntasitoumuksen  teh-
neiden  tahojen  ja  kansalaisjärjestöjen  kanssa.    
  
Tapahtumapäivä  suunniteltiin  jaettavaksi  kahteen  osaan:  aamupäivän  ja  iltapäivän  tilai-
suuksiin.  Vastuussa  päätilaisuudesta  eli  iltapäivän  ohjelmasta  olisi  isäntäkaupunki,  joka  
suunnittelee  tilaisuuden  sisällön  yhteistyössä  järjestävien  ministeriöiden  kanssa.  Tarkoi-
tuksena  oli,  että  aamupäivällä  eri  toimijoiden  olisi  mahdollista  järjestää  omia  sivutapahtu-
miaan,  jotka  kytkettäisiin  viestinnällisesti  yhteen  iltapäivän  päätilaisuuden  kanssa.    
  
Aamupäivän  tilaisuuksiksi  suunniteltiin  esimerkiksi  avoimien  ovien  tapahtumia  kouluissa  
tai  erilaisissa  kerhoissa,  yleisötilaisuuksia  tai  seminaareja,  elokuvanäytöksiä  tai  kouluvie-
railuja.  Näistä  vastuussa  olisivat  järjestäjätahot  ja  ne  saisivat  vapaasti  ideoida  omalta  kan-
naltaan  toimivia  tapahtumia.  Tarkoituksena  oli  tehdä  verkkoilmoittautumislomake,  jolla  ta-
hoja  pyydettäisiin  ilmoittautumaan  mukaan.  Sain  tehtäväkseni  suunnitella  ja  toteuttaa  il-
moittautumislomakkeen,  jota  jaettiin  verkossa.  Näin  eri  tahot  pääsivät  ilmoittamaan  mu-
kaan  oman  tapahtumansa.  
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Yllä  ote  tekemästäni  kyselystä.  Tapahtumaruudun  lisäksi  ilmoittajalta  kysyttiin  yhteystie-
dot.  Heillä  oli  myös  mahdollisuus  lisätä  materiaalia,  kuten  pdf-tiedosto,  joka  liittyisi  heidän  
tilaisuuteensa.  Tämän  kyselyn  verkkojakelun  lisäksi  ministeriöt  kannustivat  eri  sidosryhmi-
ään  mukaan  järjestämään  tapahtumia.    
  
Suunnittelin  kesän  aikana  myös  kumppanikirjeen  tapahtumista,  joka  lähetettiin  eri  tahoille.  
Kirjeestä  kävi  ilmi  tapahtumien  tarkoitus  ja  tapahtumapäivien  kulku.  Lisäksi  laadimme  erik-
seen  kutsukirjeen  molempiin  tapahtumiin.  Kirjeeseen  sisällytettiin  ilmoittautumislinkit,  jotka  
johtivat  tekemiini  ilmoittautumislomakkeisiin.    
  
Ennen  iltapäivän  yleisötilaisuutta  suunniteltiin  järjestettäväksi  lehdistötilaisuus,  johon  mi-
nisteriöt  hankkisivat  paikalle  ministeritason  puhujia  sekä  ammattijuontajan,  joka  juontaisi  
myös  koko  iltapäivän  päätilaisuuden.    
  
Iltapäivän  päätilaisuuden  tarkoituksena  oli  syventää  Agenda2030-tietoisuutta.  Haluttiin  li-
sätä  keskustelua  siitä,  mitä  Agenda2030-tavoitteet  tarkoittava  paikallisella  tasolla  ja,  miten  
erityyppiset  toimijat  esimerkiksi  yritykset,  oppilaitokset,  media  ja  järjestöt  voivat  tavoitteita  
käytännössä  toteuttaa  ja  edistää.  Tämän  yleisötilaisuuden  ajankohdaksi  kaavailtiin  kello  
14-16.  Isäntäkaupungin  vastuulle  jäi  tilajärjestelyt  teknisine  laitteistoineen  eli  internet-yh-
teys,  äänentoisto  ja  videotykki.  Hyviksi  tapahtumapaikoiksi  arvioitiin  auditorioita  tai  vaik-
kapa  kauppakeskuksia,  sillä  tilaan  tulisi  mahtua  vähintään  100  henkeä.  Suunnitelmissa  oli  
järjestää  yleisötilaisuus  ”matalan  kynnyksen”  paikassa.  Tilaisuuteen  haluttiin  mukaan  pai-
kallista  valtuustoa,  kansanedustajia,  paikallisjärjestöjä,  yrittäjiä,  opiskelijoita,  paikallisesti  
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kansainvälisissä  asioissa  mukana  olevat  henkilöt  sekä  alueella  yhteiskuntasitoumuksen  
tehneitä  tahoja.    
  
Iltapäivän  tilaisuuden  kuluksi  suunniteltiin  seuraavaa.  Tilaisuuden  avaisi  esimerkiksi  minis-
teri  tai  valtiosihteeri.  Sen  jälkeen  olisi  vuorossa  kaupungin  puheenvuoro,  jossa  puhujana  
olisi  esimerkiksi  kaupunginjohtaja.  Tämän  jälkeen  olisi  vuorossa  jonkin  yrityksen  tai  nuor-
ten  puheenvuoro  tai  tulkinta  Agenda2030:sta,  jota  seuraisi  paneelikeskustelu.  Paneeliin  
kutsuttaisiin  keskustelemaan  kansanedustajia,  kunnallispoliitikkoja,  opiskelijoita  ja  liike-
elämän  tai  kansalaisjärjestön  edustajia.  Mietittiin  myös,  voisiko  paneeliin  kutsua  jonkun  
julkisuuden  henkilön.  Lisäksi  tilaisuudessa  voisi  järjestää  jonkinlaisen  äänestyksen  ja  
näyttää  videoita.  Lopuksi  olisi  mahdollisuus  yleisökysymyksille  sekä  haastatteluille.    
  
Tilaisuuden  kustannukset  jaettiin  niin,  että  ministeriöt  olivat  sitoutuneet  kustantamaan  tilai-
suuden  juontajan  ja  lehti-ilmoitukset  sekä  tuottamaan  paikalle  pääpuheenvuoron  ja  virka-
miestason  asiantuntemusta.  Isännöivälle  kaupungille  jäi  vastuulle  muut  kustannukset.    
  
6.2   Agenda2030  ja  Suomi  -tapahtumat:  toteutus  
Kesän  ja  alkusyksyn  aikana  vahvistui,  että  ensimmäiset  Agenda2030-tilaisuudet  järjestet-
täisiin  lokakuussa  Tampereella  ja  marraskuussa  Oulussa.  Oma  roolini  oli  molemmissa  
kaupungeissa  sama:  viestin  livenä  tapahtumista  sosiaalisessa  mediassa  eli  Twitterissä  
sekä  Facebookissa,  otin  kuvia  puhujista  sekä  ohjelmanumeroista  sekä  kirjoitin  tiedotetta,  
joka  myöhemmin  julkaistiin  Kestävän  kehityksen  verkkosivuilla.    
  
6.2.1   Tampere  
Ensimmäinen  tilaisuus  järjestettiin  Tampereen  Vanhassa  kirjastotalossa  keskiviikkona  
12.10.2016.  Tilaisuuden  nimi  oli  ”Yhteinen  maailma  -  näköalojen  Tampere”  ja  sen  tee-
moina  olivat,  miten  YK:n  kestävän  kehityksen  tavoitteet  näkyvät  Tampereella  ja  mitä  kukin  
toimija  tekee  tavoitteiden  eteen.  Tilaisuuden  juonsi  toimittaja  Pasi  Toivonen.    
  
Tilaisuuden  avasivat  ulkomaan  kauppa-  ja  kehitysministeri  Kai  Mykkänen  ja  Tampereen  
kaupungin  pormestari  Anna-Kaisa  Ikonen.  Paneelikeskustelun  aiheena  oli  ”Tavoitteelli-
suutta  Tampereella  -  Toimitaan  paikallisesti,  ajatellaan  globaalisti”  ja  siinä  puhumassa  oli-
vat  muun  muassa  Tampereen  kaupungin  apulaispormestarit  Pekka  Salmi  ja  Mikko  Aalto-
nen,  Tampere-talon  toimitusjohtaja  Paulina  Ahokas  sekä  Pirkanmaan  Marttojen  toimin-
nanjohtaja  Marja  Kuuteri-Kallio.    
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”Konkretiaa  Kestävän  kehityksen  yhteiskuntasitoumuksen  avulla”  -aiheesta  tilaisuudessa  
puhuivat  yhteiskuntasitoumuksen  itsekin  tehneet  Tampereen  ammattikorkeakoulu  ja  sen  
edustajana  lehtori  Eveliina  Asikainen  sekä  yrittäjä  Vesa  Salo  Ravintola  Leosta.  Toimittaja-
opiskelijat  Tampereen  yliopistosta  esittelivät  ottamiaan  kuvia  Afrikasta  teemanaan  Journa-
lismi  ja  globaalit  haasteet.    
  
Iltapäivän  suurimpina  aiheina  olivat  muun  muassa  Helsingissäkin  suureen  suosioon  nous-
seet  kaupunkipyörät  ja  niiden  mahdollinen  tulevaisuus  Tampereella  sekä  Tampereelle  
kaavailtu  raitiovaunulinja.  Tilaisuuden  päätti  Tampereen  kaupungin  ympäristöjohtaja  Kaisu  
Anttonen.  Paikalle  saapui  paljon  ihmisiä  kuuntelemaan  ja  keskustelemaan,  sillä  sali  oli  
täysi.    
  
6.2.2   Oulu  
Toinen  tilaisuus  järjestettiin  Oulun  Uudella  Seurahuoneella  tiistaina  8.11.2016.  Tilaisuu-
den  nimi  oli  ”Oulu  −  Vetovoimainen  pohjoinen  kaupunki”.  Päivän  teemoina  olivat  samat  
kuin  Tampereella  eli,  miten  kestävän  kehityksen  tavoitteet  näkyvät  Oulussa  ja,  mitä  kukin  
toimija  ja  taho  tekevät  tavoitteiden  eteen.  Paikalle  oli  saapunut  varsinkin  sosiaalialan  
edustajia  sekä  muita  kaupunkilaisia.  Tilaisuuden  juonsi  toimittaja  Ripsa  Koskinen-Papu-
nen.    
  
Oulun  tilaisuuden  avasi  valtiosihteeri  Paula  Lehtomäki  aiheella  ”Mistä  kestävän  kehityksen  
tavoitteissa  on  kyse?”.  Ennen  paneelikeskustelua  Ripsan  haastatteluun  pääsi  Oulun  kau-
punginjohtaja  Matti  Pennanen,  minkä  jälkeen  yhdyskuntajohtaja  Matti  Matinheikki  kertoi,  
millä  tavalla  Oulu  on  vetovoimainen  pohjoinen  kaupunki  ja,  miten  sitä  toteutetaan  kestä-
vän  kehityksen  keinoin.  Oulu  on  teknologiakaupunki,  joten  yksi  päivän  tärkeimmistä  pu-
heenaiheista  oli  se,  miten  teknologiayritykset  Oulussa  toteuttavat  kestävää  kehitystä  ja  
sen  tavoitteita.  Muun  muassa  yritykset  lupasivat  järjestää  trainee-ohjelmia  ja  työharjoitte-
lujaksoja,  jotta  saadaan  uusia  osaajia  ja  näkökulmia  alalle.    
  
Paneelikeskustelun  aiheena  oli  ”Kestävää  kasvua  ja  parempaa  elämänlaatua”  ja  siinä  mu-
kana  keskustelemassa  olivat  muun  muassa  Iin  kunnanjohtaja  Ari  Alatossava,  Oulun  yli-
opiston  kiertotalouden  professori  Mirja  Illikainen,  Kestävän  kehityksen  toimikunnan  pää-
sihteeri  Annika  Lindblom  sekä  opiskelija  ja  kiertokorutehtailija  Henrika  Palokangas.    
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Omista  toimenpidesitoumuksistaan  olivat  tilaisuuteen  tulleet  kertomaan  Hönttämäen  kou-
lun  rehtori  Seppo  Saloranta  sekä  Solved-yrityksen  toimitusjohtaja  Janne  Hietaniemi.  En-
nen  tilaisuuden  päättymistä  yleisöllä  oli  mahdollisuus  kysyä  ja  osallistua  keskusteluun.  
Oulun  kaupungin  ympäristönsuojeluyksikön  päällikkö  Marketta  Karhu  päätti  tilaisuuden.    
  

7   Arviointi  
Arviointi  nähdään  yhä  tärkeämpänä  tiedon  tuottajana.  Mutta  mitä  arviointi  on?  Se  on  pro-
sessi,  jossa  todistusaineistoon  pohjautuen  ja  joitakin  perusteita  käyttäen  tehdään  päätel-
miä  jostakin.  Arviointia  voi  tehdä  oikeastaan  ihan  mistä  vain.  Arviointiin  kuuluvat  vahvasti  
myös  perustelut,  jotka  toimivat  arviointikriteereinä.  Niiden  nojalla  arvioidaan,  menikö  jokin  
asia  hyvin  vai  huonosti.  (Setlementti.)  
  
Arvioinnin  pääkohteena  raportissani  ovat  kaupunkitapahtumat.  Arvioin,  miten  niiden  järjes-
tämisessä  onnistuttiin  ja  millaista  tulosta  ne  mahdollisesti  synnyttivät.  Lisäksi  voisi  ajatella,  
että  arvioin  myös  kahta  järjestettyä  tapahtumaa  keskenään.  Arvioin,  miten  tapahtumien  
viestinnässä  onnistuttiin  Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelman  suunnitelmiin  ja  
tavoitteisiin  nähden.    
  
On  muistettava,  että  arviointi  tehdään  aina  suhteessa  johonkin.  Voidaan  arvioida  asetettu-
jen  tavoitteiden  merkityksellisyyttä  suhteessa  yksilön  tarpeisiin,  toiminnan  järkevyyttä  tai  
vaikutuksia  suhteessa  tavoitteisiin  sekä  tuloksia  suhteessa  panoksiin.  Arvioinnin  tarkoituk-
sena  on  aina  oppiminen  ja  tavoitteena  toiminnan  sekä  tulosten  parantaminen.  (Setle-
mentti.)  
  
Kun  kahden  tai  useamman  kohteen  välillä  suoritetaan  arvio,  kutsutaan  sitä  vertailevaksi  
arvioinniksi.  Tällaisen  vertailun  tavoitteena  ei  aina  tarvitse  olla  paremmuuden  ratkaisemi-
nen  vaan  sillä  voidaan  myös  kartoittaa  erilaisia  vaihtoehtoja.  (Arvioinnin  abc.)  
  

8   Tampereen  ja  Oulun  tapahtumien  onnistumisen  arviointia  
Tämänkaltaiset  tapahtumat  ovat  ministeriöille  erittäin  harvinaisia  järjestettäviä,  joten  siihen  
nähden  toteutus  toimi.  Oli  omastakin  mielestäni  hienoa  päästä  mukaan  tällaiseen  ”pilo-
tointiin”,  jossa  kokeiltiin,  miten  tapahtumat  tulisivat  onnistumaan  ja  nähtäisiin  samalla,  kan-
nattaako  samanlaisia  järjestää  tulevaisuudessakin.    
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Suunnitelmat  ja  ennakkojärjestelyt  onnistuivat  suhteellisen  hyvin.  Saimme  paikalle  halua-
mamme  ihmiset  puhumaan  sekä  juontamaan.  Kestävä  kehitys  aiheena  on  edelleen  suu-
rimmalle  osalle  varmasti  vieras,  joten  oli  hienoa  nähdä,  että  ihmisiä  oli  kuitenkin  kertynyt  
kuuntelemaan  aiheesta.  Se  kertoo  siitä,  että  verkkoviestintä  ja  mainonta  tapahtumista  oli-
vat  tavoittaneet  suurempaakin  yleisöä.    
  
Ehkä  suurimmat  ongelmat  ilmenivät  paikan  päällä.  Viittaan  raporttini  kohtaan  5.2,  jossa  
kerrotaan  valmistautumisesta  tapahtumaan  paikan  päällä.  Olisi  ensisijaisen  tärkeää  tarkis-
taa  tekniikka  ja  sen  toimivuus  hyvissä  ajoin  ennen  tilaisuuden  alkua.  Niin  Tampereella  
kuin  Oulussakin  oli  vaikeuksia  tekniikan  kanssa,  minkä  takia  tilaisuuden  aloitus  venyi  tai  
tilaisuus  keskeytyi  hetkeksi.  Paikan  päälle  tulijoita  kuin  myös  järjestäjiä  tämä  selvästi  är-
sytti  ja  se  saattoi  antaa  epäammattimaisen  kuvan.  Lisäksi  Ouluun  postilla  lähettämäni  
kestävän  kehityksen  materiaali  ei  koskaan  saapunut  paikalle,  joten  emme  saaneet  jaettua  
yleisölle  tärkeää  materiaalia,  joissa  olisi  ollut  lisätietoa  aiheesta.  Materiaali  oli  sellaista,  
mitä  ei  voinut  kuljettaa  lentokoneen  käsimatkatavaroissa.  Vika  toki  johtui  postituksesta,  
mutta  siitä  opittiin,  että  vastoinkäymisiin  täytyy  varautua.    
  
Paikalla  oli  paljon  keski-ikäisiä  ja  joitakin  vanhempiakin  ihmisiä  näkyi  yleisön  joukossa  ole-
van.  Tulevaisuudessa  voisi  ehkä  yrittää  vielä  enemmän  saada  nuoria  ja  jopa  lapsiakin  pai-
kalle  kuulemaan  kestävästä  kehityksestä.    
  
Kirjoitin  raporttini  kohdassa  4  Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelmasta,  jonka  mu-
kaan  tärkeimpiä  viestinnällisiä  tavoitteita  vuodelle  2015  olivat  sitoumusten  määrän  kasvat-
taminen  sekä  näkyvyys  mediassa.  Vaikka  suunnitelma  onkin  pari  vuotta  vanha,  voidaan  
olettaa,  että  samat  tavoitteet  kulkevat  mukana  tähänkin  päivään  asti.  Tampereen  ja  Oulun  
kaltaisista  tapahtumista  toivottiin  näkyvyyttä,  jotta  Yhteiskuntasitoumus  ja  koko  kestävä  
kehitys  aiheena  leviäisi  luotettavan  median  kautta  muillekin  tietoisuuteen.  
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Tapahtumat  saivat  medianäkyvyyttä  haastattelujen  ja  lehdistötilaisuuksien  sekä  mainon-
nan  ansiosta.  Tampereen  ja  Oulun  paikallislehdet  Aamulehti  ja  Kaleva  kirjoittivat  tapahtu-
mista  seuraavan  päivän  lehtiin  pienen  jutun.  Lisäksi  Ylen  verkkosivuilla  oli  juttua  Oulun  ta-
pahtumasta  otsikolla  ”Pyörää  polkien  ja  kulutusta  suitsien  Oulu  kestävän  kehityksen  maa-
ilmankartalle”  ja  Tampereen  kaupungin  sivuilla  Tampereen  tapahtumasta  otsikolla  ”Kestä-
vän  kehityksen  agenda  näkyy  konkreettisina  tekoina  ja  globaalina  ajatteluna”.    
  
Oulun  tiedotteessa  kerrottiin  paljon  Oulun  konkreettisista  teoista  kestävän  kehityksen  
eteen  ja  kysyttiin  läsnä  olleilta  puhujilta,  kuinka  juuri  Oulusta  saataisiin  maailman  ekologi-
sin  kaupunki.  Tampereen  tiedotteessa  oli  mainintaa  myös  Sitoumus2050:sta  ja  Tampe-
reen  omasta  sitoumuksesta  sekä  itse  tapahtumasta.  (Pinola  2016,  Kraatila  2016.)  

  
  
Yllä  ottamani  näyttökuvat  Aamulehden  (Laine,  A.  13.10.2016)  ja  Kalevan  (Sankala,  K.  
9.11.2016)  verkon  näköislehdistä.    
  
Yhdenlaista  näkyvyyttä  saavutettiin  myös  yhdessä  kollegojeni  kanssa  kirjoittamillani  tie-
dotteilla,  jotka  julkaistiin  heti  tapahtumien  jälkeen  Kestävän  kehityksen  verkkosivuilla  ja,  
joita  jaettiin  myös  sosiaalisessa  mediassa.  Tiedotteissa  mainittiin  tapahtumien  pääjuttuja  
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ja,  ketä  oli  paikalla  puhumassa.  Lisäksi  tiedotteissa  mainittiin  paikallisia  sitoumuksen  teh-
neitä  tahoja.  (Kestävä  kehitys  2016e,  Kestävä  kehitys  2016f.)  
  
Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitelmassa  oli  mainittu  Sitoumus  2050  -hankkeen  
ensitulosten  arvioinnista  ja  sen  tärkeydessä.  Arviointi  voisi  olla  paikallaan  myös  tapahtu-
mien  jälkipuinnissa.  Kirjoitan  arvioinnista  ja  vertailevasta  arvioinnista  kohdassa  7.  Siinä  
mainitsen  arvioinnin  olevan  yhä  tärkeämpi  tiedon  tuottaja.  Kun  tapahtumia  järjestettiin  
kahdessa  eri  paikassa,  olisi  ollut  ehkä  luontevaa  tehdä  jonkinlaista  vertailevaa  arviointia  
näiden  kahden  tapahtuman  välillä.  Tämän  avulla  olisi  selvitetty,  mikä  meni  hyvin  ja  mikä  
huonosti  ja  menikö  toisessa  paikassa  jokin  paremmin  kuin  toisessa.    
  

9   Pohdinta  
En  tiedä  varmaksi,  kuinka  paljon  Tampereella  ja  Oulussa  mainostettiin  tapahtumia,  mutta  
mainonta  voisi  olla  hyvinkin  näkyvää  budjetin  puitteissa.  Selvästi  mainonta  oli  tavoittanut  
ihmisiä,  mutta  kaduilla  voisi  yrittää  jakaa  flyereita,  tai  mainonta  voisi  olla  muuta  sen  ta-
paista.    
  
Lisäksi  kouluissa,  kerhoissa  ja  muilla  julkisilla  paikoilla,  missä  liikkuu  paljon  nuoria,  voisi  
toimia  ennakointityö  jo  paljon  ennen  tapahtumia.  Ennakointityö  tavoittaisi  nuoret,  jotka  
mahdollisesti  kiinnostuisivat  aiheesta.  Näin  saataisiin  ehkä  enemmän  nuoria  ja  jopa  lapsia  
paikalle.  Vaikka  kestävä  kehitys  on  yleistynyt  aihe  kouluissa  ja  opetuksessa,  voisivat  sitä  
muutkin  lapsille  ja  nuorille  opettaa  kuin  vain  opettajat.    
  
Jo  aiemmin  raportissa  mainitsemani  tekniikan  toimivuus  paikan  päällä  on  ensiarvoisen  tär-
keää.  Olisi  hyvä,  jos  joku  olisi  varmistanut  tekniikan  ja  sen  toimivuuden  jo  ennen  tapahtu-
maa,  jotta  kaikki  toimii  varmasti  ja  tapahtuma  kulkee  sujuvasti  eteenpäin.  Lisäksi,  jos  pai-
kalle  halutaan  postittaa  materiaalia,  siitä  pitää  sopia  hyvissä  ajoin,  jotta  materiaali  on  pai-
kalla,  kun  sinne  saavutaan.    
  
Kuulin  jatkuvasti  siitä,  kuinka  vaikeaa  toimenpidesitoumus  on  verkkosivuilla  tehdä.  Ohjeet  
ovat  monen  mielestä  epäselvät  eikä  työkalu  tunnu  helpolta.  Koska  tapahtumien  aiheena  
on  Sitoumus  2050  ja  paikalla  on  jo  toimenpidesitoumuksen  tehneitä,  olisi  hyvä  ohjelmanu-
mero,  kun  joku  isompi  yritys  tai  vaikka  vaan  pieni  toimija  tekisi  toimenpidesitoumuksen  
paikan  päällä  kaikkien  nähden.  Siinä  yhdistyisivät  konkretia  ja  saataisiin  lisää  toimenpide-
sitoumuksia.  Ei  olisi  hullumpi  idea  pystyttää  paikalle  jonkinlainen  Yhteiskuntasitoumus-”kli-
nikka”,  jossa  halukkaat  voisivat  tehdä  oman  sitoumuksensa.    
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En  kuullut  mitään  kommenttia  oheistapahtumista,  joita  järjestettiin  aamupäivällä  ympäri  
kaupunkia  ennen  päätilaisuutta.  Niistä  voisi  viestiä  enemmän,  joku  voisi  jopa  olla  paikan  
päällä  twiittaamassa,  jotta  nämäkin  pienet  aamupäivän  tapahtumat  saisivat  näkyvyyttä.    
  
Raporttini  kappaleessa  7  kerron  arvioinnista  ja  sen  yhdestä  tärkeästä  merkityksestä,  joka  
on  oppiminen.  Eräs  asia,  joka  jäi  harmittamaan,  oli  se,  etten  ainakaan  minä  kuullut  min-
käänlaista  palautetta  tapahtumista.  Onnistumisia  ja  pettymyksiä  käytiin  kyllä  sisäisesti  
sähköpostein  läpi,  muttei  sen  laajemmin.  Yksi  Yhteiskuntasitoumuksen  viestintäsuunnitel-
massa  mainittu  viestinnän  mittari  oli  osallistujilta,  katsojilta  ja  kuulijoilta  saatu  palaute.  Ar-
vioinnista  ja  palautteesta  oppii  aina  tulevaa  varten.  Olisi  hedelmällistä  laatia  jonkinlainen  
palautelomake,  joka  lähetettäisiin  kaikille  ilmoittautuneille  tahoille.  Saman  lomakkeen  voisi  
laittaa  verkossa  jakoon,  jotta  paikan  päällä  olleet  voisivat  myös  vastata  siihen.    
  
Yhteiskuntasitoumuksia  on  tällä  hetkellä  620  kappaletta  (15.5.2017).  Kun  lopetin  työhar-
joitteluni  valtioneuvoston  kansliassa  marraskuun  lopussa,  sama  luku  oli  reilu  300.  Tästä  
voi  päätellä,  että  työtä  toimenpidesitoumusten  määrän  kasvattamiseksi  on  tehty,  ja  kau-
punkitapahtumillakin  saattoi  olla  jotain  merkitystä  määrän  kasvuun.  Sitoumuksen  viestintä  
on  tiheää  niin  Facebookissa  kuin  Twitterissäkin.  Näissä  kanavissa  ja  Yhteiskunta-
sitoumuksen  omassa  uutiskirjeessä  viestitään  jatkuvasti  uusista  sitoumuksen  tehneistä  ta-
hoista  ja  muusta  aiheeseen  liittyvästä.  Olisi  mahtavaa  nähdä,  että  uusi  Agenda2030  ja  
Suomi  -tapahtuma  olisi  tulossa  ja  tietää,  että  tapahtumien  järjestämistä  jatketaan  tulevai-
suudessakin,  sillä  ne  selvästi  yleisömäärien  perusteella  kiinnostivat  ja  puhuttivat  ihmisiä.    
  
On  hyvä,  että  perustetaan  Agenda2030-nuorisryhmän  kaltaisia  porukoita,  jotka  levittävät  
sanaa  ja  innostavat  muitakin  mukaan.  Ehkä  tällä  saadaan  enemmän  näkyvyyttä  koko  asi-
alle.    
  
Opinnäytetyön  aiheeksi  tämä  oli  aluksi  mielestäni  melko  helppo  ja  yksinkertainen.  Siihen  
oli  helppo  tarttua,  koska  kirjoitin  pääasiassa  omien  kokemusteni  pohjalta.  Kuitenkin  hel-
poimmaksi  muodostui  faktapitoisen  tiedon  tutkiminen  lähteistä  ja  niiden  pohjalta  kirjoitta-
minen.  Lisäksi  minulle  oli  mieluista  kirjoittaa  ajankohtaisesta  aiheesta,  sillä  tiesin,  että  siitä  
löytyy  varmasti  luotettavaa  tietoa.  Kaiken  kaikkiaan  prosessi  oli  melko  miellyttävä,  varsin-
kin  kun  työskentelin  aiheen  parissa  melkein  koko  työharjoitteluni  ajan.  Oli  kiva  kirjoittaa  tu-
tusta  aiheesta  ja  oppia  siitä  samalla  syvemmin.    
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