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   ASETTAMISPÄÄTÖS   
      26.5.2020 
      
 
Kestävän kehityksen koordinaatioverkosto 
 
Asettaminen 

 
Kestävän kehityksen koordinaatioverkoston toimikauden jatkaminen ja jäsenten sekä varajäsenten 
nimeäminen. 

 
Toimikausi 
 

31.12.2023 saakka  

 
Tavoitteet 

 
Kestävän kehityksen koordinaatioverkosto toimii hallinnonalat kokoavana kestävän kehityksen työtä 
valmistelevana, kehittävänä ja koordinoivana työryhmänä. Tavoitteena on valtavirtaistaa kestävän 
kehityksen ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030n sisältöjä ja tavoitteita valtioneuvoston 
politiikkatoimien valmisteluun ja toteuttamiseen. 
 

Tehtävät 
 
Koordinaatioverkoston jäsenen tehtävät:  

1) Toimii oman hallinnonalansa kestävän kehityksen yhdys- ja vastuuhenkilönä. Kukin 
koordinaatioverkoston jäsen koordinoi oman hallinnonalansa näkemykset Agenda2030 ja 
muihin kansallisiin kestävän kehityksen strategioihin, suunnitelmiin ja asiakirjoihin, sekä 
yhteensovittaa hallinnonalojen näkemyksiä yhdessä koordinaatiosihteeristön kanssa.  

2) Tuo koordinaatioverkoston ja koordinaatiosihteeristön tietoon ministeriössä ja hallinnonalalla 
tapahtuvia asioita, joilla on erityistä merkitystä kestävän kehityksen ja Agenda2030:n 
toimeenpanon näkökulmasta.  

3) Välittää omaan ministeriöön ja hallinnonalalle tietoa kansallisesta ja muilla hallinnonaloilla 
tapahtuvasta kestävään kehitykseen ja Agenda2030:n toimeenpanoon liittyvästä työstä, 
erityisesti silloin kun se kytkeytyy oman hallinnonalan työhön. Koordinaatioverkoston jäsen 
varmistaa tiedonkulun oman ministeriönsä kestävän kehityksen seurantaverkoston jäsenen ja 
muiden mahdollisten kestävän kehityksen hallintaan liittyvien verkostojen/työryhmien jäsenten 
välillä. 
 

Koordinaatioverkoston tehtävät: 
1) Tukee ja antaa ohjausta kestävän kehityksen koordinaatiosihteeristöä erilaisissa 

Agenda2030:n kansalliseen toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia ovat muun 
muassa kansallisen Agenda2030 toimeenpanosuunnitelman laadinta ja toimeenpanon 
seuranta sekä Suomen toimeenpanotyön edistymisen raportointi YK:lle. 

2) Osallistuu kestävän kehityksen toimikunnan työn suunnitteluun sekä toimikunnan kokousten 
valmisteluun yhteistyössä toimikunnan pääsihteeristön kanssa. 

3) Tukee ja antaa ohjausta koordinaatiosihteeristölle osallistumisessa EU-tasolla ja 
Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävään kestävän kehityksen työhön. 

 
 
 
 
  

 



Tausta ja organisointi 

 
Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 viitoittaa kestävän kehityksen työtä kaikissa 
YK:n jäsenmaissa vuoteen 2030 saakka. Vastuu Agenda2030:n toimeenpanosta Suomessa on 
hallituksella. Toimeenpanotyön kansallisesta valmistelusta ja koordinaatiosta vastaa valtioneuvoston 
kanslia.  
 
Valtioneuvoston kansliassa vastuu toimeenpanotyön kansallisesta valmistelusta ja koordinaatiosta on 
määrätty kanslian strategiaosastolle. Strategiaosastolle on sijoitettu kestävän kehityksen toimikunnan 
pääsihteeristön ja ministeriöiden koordinaatiosihteeristön tehtävät.  
 
Koordinaatioverkosto on vuodesta 2016 lähtien menestyksekkäästi toiminut kaikki hallinnonalat 
kokoavana ja Agenda2030:n toimeenpanoa edistävänä toimijana Suomessa. Tätä ennen hallinnon 
kestävän kehityksen työtä on koordinoinut yli kymmenen vuoden ajan kestävän kehityksen 
verkkosihteeristö.  
 
Koordinaatioverkosto kokoontuu noin kerran kuussa kaksi tuntia tai tarpeen mukaan.  
 
Koordinaatioverkoston puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija, Suomen kestävän kehityksen 
toimikunnan apulaispääsihteeri Marja Innanen ja varapuheenjohtajana johtava asiantuntija Sami 
Pirkkala valtioneuvoston kansliasta. Sihteerinä toimii suunnittelija Riina Pursiainen valtioneuvoston 
kansliasta. Jäsenet on listattu liitteessä 1.  
 

 
Kustannukset ja rahoitus 

 
Koordinaatioverkoston menot maksetaan valtioneuvoston kanslian toimintamenoista momentilta 
23.01.01.  
 
 
 
 
 
 
 
osastopäällikkö  Seppo Määttä 
 
 
 
 
neuvotteleva virkamies  Taina Kulmala 
 

 

 

 
JAKELU: Suomen kestävän kehityksen koordinaatioverkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

jäsenet, varajäsenet, pysyvät asiantuntijat sekä sihteeri  
TIEDOKSI: erityisavustaja Matti Niemi, VNK 

erityisavustaja Joonas Rahkola, VNK 
 Talousyksikkö, VNK 

Kirjaamo, VNK 
 

  



      LIITE 1 
Koordinaatioverkoston kokoonpano: 
 

Puheenjohtaja johtava asiantuntija, Suomen 
kestävän kehityksen toimikunnan 
apulaispääsihteeri Marja Innanen,  
valtioneuvoston kanslia 

 

Varapuheenjohtaja johtava asiantuntija Sami 
Pirkkala, valtioneuvoston kanslia 

 

  

Jäsen Varajäsen 

Lähetystöneuvos Päivi Karhio-Szilvay, 
ulkoministeriö 

lähetystöneuvos Pasi Kokkonen, ulkoministeriö 

Lähetystöneuvos Mikael Långström, 
ulkoministeriö 

Kaupallinen neuvos Mika Vehnämäki, 
ulkoministeriö 

Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, 
oikeusministeriö 

Erityisasiantuntija Mari Mäki, oikeusministeriö 

Erityisasiantuntija Leena Seitovirta, 
sisäministeriö 

Kehittämisjohtaja Harri Martikainen, 
sisäministeriö 

Suunnittelija Sami Heikkilä, 
puolustusministeriö 

Yksikön johtaja Sara Kajander, 
puolustusministeriö 

Tietojohtaja Irja Peltonen, 
valtiovarainministeriö 

Budjettineuvos Armi Liinamaa, 
valtiovarainministeriö 

Erityisasiantuntija Hannu Vainonen, opetus- ja 
kulttuuriministeriö 

Neuvotteleva virkamies Anne Matteron, 
(virkavapauden ajan asiantuntija Tiina-Kaisa 
Haanpää) opetus- ja kulttuuriministeriö 

Neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, 
maa- ja metsätalousministeriö 

Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, 
maa- ja metsätalousministeriö 

Erityisasiantuntija Tuuli Ojala, liikenne- ja 
viestintäministeriö 

Ylitarkastaja Pinja Oksanen, liikenne- ja 
viestintäministeriö 

Neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen, 
työ- ja elinkeinoministeriö 

Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja 
elinkeinoministeriö 

Neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, 
sosiaali- ja terveysministeriö 

Asiantuntija Elisa Palminen, sosiaali- ja 
terveysministeriö 

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, 
ympäristöministeriö 

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, 
ympäristöministeriö 

  

Pysyvät asiantuntijat  

Kansainvälisten asiain neuvos, Suomen 
kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri 
Annika Lindblom, ympäristöministeriö 

 

Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri 
Marikki Stocchetti 

 

   

Sihteeri  

Projektisuunnittelija Riina Pursiainen, 
valtioneuvoston kanslia 

 

 
 
 

 


