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Kansallinen agenda 2030-päivitys

1. Suomen VNR-raportti YK:lle: Raportti valmistui toukokuussa ja sen tekokokemuksia on 

jaettu laajasti mm. Pohjoismaille ja EU-maille.

2. Selonteko: käsittely alkoi eduskunnassa 4.11. PM:m käynnistämänä

- järjestöjen kommentit lähetetty, järjestöt olleet kuultavana useammassa vlk:ssa.

- Tul.vlk pääkäsittelijänä, mietintö valmistuu arviolta 12.5.

3. Kansallinen Kestävä kasvun ohjelma tekeillä ja perustuu EU:n elpymispakettiin

4. Tiekartta vuoteen 2030: esiselvitys tehty, esitys tulossa keke-toimikuntaan

5. Kansalliset seurantamittarit on päivitetty

- globaalikorin uudistamiseksi teetetään parhaillaan verrokkiselvitystä.

- Ruotsin tilastoviranomaiset tehneet kiinnostavan selvityksen LNOB:sta

6. Muita tärkeitä prosesseja, joissa Agenda2030 huomiotu

- Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

- Afrikka-strategia valmisteilla

- EU-selonteko

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162268/VNK_2020_8_Voluntary_National_Review_Finland.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162475/VNK_2020_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kestavakehitys.fi/-/10616/paaministeri-marinin-esittelypuheenvuoro-agenda2030-selonteon-lahetekeskustelussa-eduskunnassa
https://teams.microsoft.com/l/file/5983B035-201C-4E2F-9F68-8E59AEAC5BC3?tenantId=5c8b6b81-6ba7-435d-9dac-09e5eb3f01b8&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ffingos.sharepoint.com%2Fsites%2FVaikuttamisyksikk%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FAgenda%202030%2FA2030%20Selonteko%202020%2FFingon%20huomioita%20ja%20ehdotuksia%20Agenda2030-selonteon%20luonnokseen_130320.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Ffingos.sharepoint.com%2Fsites%2FVaikuttamisyksikk&serviceName=teams&threadId=19:df66aec1d35d4b21b4537182be617fa8@thread.skype&groupId=8a564396-e49a-44d2-8c8d-2a3e12afa9e3
https://vm.fi/kestava-kasvu
https://www.consilium.europa.eu/fi/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
https://kestavakehitys.fi/seuranta
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/environment/environmental-accounts-and-sustainable-development/sustainable-development-indicators/pong/publications/implementation-of-the-2030-agenda-in-sweden-annual-review-with-a-focus-on-the-principle-of-leaving-no-one-behind2/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162513/VN_2020_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162702


EU agenda 2030-päivitys
1. Komissio

- marraskuussa tuli ulos komission kokonaisvaltainen suunnitelma Agenda 2030 
edistämisestä ja siitä tehdään päätelmät loppukeväästä

- Fingo teettää parhaillaan selvitystä suunnitelman parhaasta mahdollisesta 
toteutuksesta.

2. Parlamentti

- MEPs for SDGs initiative on parlamentin sisäinen Agenda2030:sta kiinnostuneiden 
meppien ryhmä.

- https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2020/09/time-to-reach-for-the-moon.pdf/

3. Neuvosto

- Joulukuun yleisten asioiden neuvoston päätelmät, kokonaisvaltaisesta

suunnitelmasta päätelmät kevään aikana (kts.kohta 1)

4. Muuta

- https://concordeurope.org/resource/a-guide-to-pcsd/

- Eurostatin raportti 2020: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-01-20-192

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-holistic-approach-sustainable-development_en


Globaali agenda 2030-päivitys
1. HLPF 6.-15.7.2021

1. HLPF-modaliteettineuvottelut käynnistyneet 

2. Suomi ja Irak vetävät HLPF:n poliittisen deklaraation neuvotteluja

3. Järjestöjen HLPF:n parannusehdotukset mm. Women´s major
group -> tehdäänkö me oman ?

4. Vertaisoppiminen mm. UNDESAn teettämä selvitys

2. COVID-19-vaikutukset

- UNDP:ltä tullut tuore raportti COVID-19-vaikutuksista SDG:edenedistymiseen

- Rokotteen globaali saatavuus on huonossa tilanteessa.

- Kestävän kehityksen rahoituksen muutokset – Fingon selvitys tulossa pian

- Systeemisen muutokset ratkaisuja

https://www.womensmajorgroup.org/wmg-hlpf-review-position-paper/
https://sdgs.un.org/publications/what-good-practice-framework-analyse-quality-stakeholder-engagement-implementation-and
https://sdgintegration.undp.org/accelerating-development-progressduring-covid-19
https://iboninternational.org/download/is-the-new-normal-really-new-systemic-change-or-a-re-established-old-system/
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https://www.un.org/develop
ment/desa/dpad/publication
/un-desa-policy-brief-85-
impact-of-covid-19-
perspective-from-voluntary-
national-reviews/
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Järjestöjen agenda 2030-työ sisäisesti

- järjestöt ovat melko hyvin pystyneet sopeuttamaan työtään 
koronatilanteessa

- yhteiskuntasitoumus: todettiin, että kovin harva järjestö on tehnyt 
sitoumusta

- Fingo kehittää parhaillaan systeemiä, jolla saataisiin järjestöjen 
kaikki kestävän kehityksen työ jollain tapaa kerättyä ja 
visualisoitua. Näin pystyisimme paremmin kertomaan myös muille 
toimijoille mitä kaikkea teemme.


