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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen ydinkysymys:
- maistuisiko elämä donitsissa?

Tulevien sukupolvien
eväät on pian syöty…

…ellemme toimi tänään



Kestävän gastronomian viitekehys

Ympäristö Sosiaalinen

Taloudellinen Kulttuurinen



Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Sitoumus2050 & kahdeksan tavoitetta:  

Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet hyvinvointiin

Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta

Työtä kestävästi

Kestävät yhdyskunnat ja 
paikallisyhteisöt

Hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisas talous

Luonnon kantokykyä 
kunnioittavat elämäntavat

Luontoa kunnioittava 
päätöksenteko

Hyvä terveys, koulutus ja työllistymi-
nen, elämänlaatu kaikille Ei köyhyyttä, 
eriarvoisuutta. Tasa-arvoa.  

Kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus 
vaikuttaa omaan elämäänsä. Tunne 
osallisuudesta ja merkityksellisyydestä. 
Yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus.  

Korkea työllisyysaste, työn tuottavuus, 
tuloksellisuus, laatu. Osaamisen päivittäminen. 
Kestävän kehityksen työpaikat; uudistuminen, 
työelämän tasa-arvo, hyvinvointi- ja turvallisuus. 

Kestävät, turvalliset, viihtyisät, terveelliset 
elinympäristöt, yhteisöllisyys. Maaseudun 
ja kaupunkien elinvoima ja tuki toisilleen.

Energiatehokkaat, uusiutuvat, 
ilmastomyötäiset, monimuotoisten 
palveluiden ja tuotteiden ratkaisut. Älykkäät 
liikenne-energiajärjestelmät, kestävä maa- ja 
metsätalous.

Lisätään resurssi- ja materiaalitehokkuutta, 
kiertotaloutta. Viisas avoimen datan 
hyödynnys, panostus tutkimukseen ja 
puhtaaseen teknologiaan.  

Luonnonvarojen kulutus ympäristön 
kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi 
tuotettuja tuotteita ja palveluita. Arvot ja 
asenteet

Loppu luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymiselle. Luonnonvarojen kestävä 
käyttö

”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi” 



Soijasitoumus

- Tapahtumissa ja tilaisuuksissa tarjoilut 
ovat vegaanisia

- Tuetaan kahvinviljelijöiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

- From Waste to Taste - ruokahävikkiä 
vastaan

VALIO: ”harjakattoiset” 
kuluttajapakkauksensa uusiutuvasta 
kasvipohjaisesta materiaalista 
valmistetuiksi. 

- Raaka-aineilla on tarkat hankintakriteerit 
ja niiden alkuperämaatiedot 
ovat julkisia, auditoidaan kaikki 
tavarantoimittajat ja ensimmäisenä 
pizzaketjuna maailmassa MSC-
sertifikaatin tammikuussa 2017.

- Kasvisten käytön lisääminen lisäämällä 
helppoja ja hyvänmakuisia 
kasvisratkaisuja
- Kotimaisen järvikalan hyödyntäminen 

- S-ryhmä vähentää ruokahävikkiä 15%  
vuoden 2020 loppuun mennessä.

- Lisäämme luomun käyttöprosenttia 
ruokatuotteessamme.
- Kehitämme lähiviljelyä ruokatuotteelle



Ravitsemussitoumukset

- Lisää terveellistä ruokaa lapsille S-
ruokakaupoista, suolan ja sokerin määrää 
vähennetään oma merkki -tuotteissa

- Lisää sydänmerkkiin 
oikeuttavia Atria Food Service 
-tuotteita

- Lisää vähempisuolaisia vaihto-
ehtoja Valio ValSa® maitosuolla

- Lihavalmistekategoriaan pienempiä 
pakkauskokoja, valmisruokakategoriaan 
kasvisruokavaihtoehtoja, lisää kasviksia HK 
ja Kariniemen tuotteisiin

- Raision elintarvikkeista 2/3 on 
omissa tuoteryhmissään 
terveellisempiä vaihtoehtoja

S-ryhmä: - perehdytetään nuoria työnantajan ja 
työtehtävän lisäksi myös työelämän pelisääntöihin 
ja toimintatapoihin

- Ravitsemuspassin tai ympäristöosaava 
ammattilainen -todistuksen suorittaneiden 
määrä on 80 % henkilöstöstämme vuoteen 
2020 mennessä.Vesivastuusitoumukset



Toimenpidesitoumuksista klustereita
Case: ruokahävikki 

Nyt          2020           2030             2040                 2050

Systeemiset 
muutokset 
kohti kestävää 
yhteiskuntaa

Toimenpidesitoumuksia

Karhulan hovi (Kotkan saaret), Little Big Cafe 
oy, BioSputnik, From Waste to Taste ry, 
Näkövammaisten liitto ry, Kangasalan kunta, 
Turun yliopiston ylioppilaskunta, Jupperin
koulu, Kasavuoren koulu, Kivimaan 
peruskoulu, Ylikiimingin koulu, Kallaveden 
lukio, Kalliolan koulu
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Sitoumuksen hyötyjä osallistujille

OSAKSI KANSAINVÄLISTÄ MUUTOSTYÖTÄ

Toimenpidesitoumuksen tekijät ovat osa maailmanlaajuista toimintaa, 
johon kohdistuu kiinnostusta monitahoisesti yli kansallisten rajojen.

Edelläkävijöitä seurataan ja menestys lukuisilla mittareilla vakuuttaa.

Synergiaa

Viestintä- ja 
mainehyötyjä

Sidosryhmä-
vuoropuhelua

Verkostoitumista
kotimaassa ja 

ulkomailla

Kansainvälisyyttä

Tukea, kiritystä, 
raamit kestävän 

kehityksen 
työlle



Mitä Sinun organisaatiosi voisi tehdä?
- Olennaista teille
- Suurin vaikuttavuus
- Keitä voisitte osallistaa

Muista:
• Konkretia
• Mitattavuus
• Tavoitteita kohti

> Uusi Sitoumus2050.fi alusta



Tärkeintä on kuitenkin 
maku ja syödä yhdessä 
- - tervetuloa mukaan! 

http://sitoumus2050.fi (sitoumustietokanta)
www.kestavakehitys.fi
Twitter: sitoumus2050
Facebook: www.facebook.com/sitoumus2050

Marja Innanen
apulaispääsihteeri
marja.innanen@vnk.fi 
+358 40 777 5582
@Marja_i


