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Kestävä talous -työryhmä

1. Esittäytymiskierros ja ajankohtaiset kuulumiset
Paikalla: Senja Väätäinen, Timo Kuusiola (Attac), Leena Kontinen (MY), Tuuli Orasmaa, Salla
Mikkonen, Jenna Kettunen (Solidaarisuus), Ari Slioor (Suomen talousdemokratia), Outi Hakkarainen
(Kepa/Fingo), Niko Humalisto (Lähetysseura), Marko Ulvila (Siemenpuu) skypellä, Maija Lumme
(Eetti), VV Hirvelä, Jonas Biström (Kepa/Fingo) ja Elina Mikola (Kehys/Fingo).

2. Kestävän taloudellisen kehityksen mittarit (eli BKT:n vaihtoehdot)
•
•

•

•
•

Suunnitelmat ja vaikuttamistyö kuluvana syksynä ja Suomen EU pj-kaudella. Suunnitelmissa
mm. tilaisuudet syksyllä 2018 ja 2019.
Keke-tmk lupautunut yhteistyökumppaniksi syksyn 2018 seminaarin järjestämisessä.
Seminaari järjestetään ke 21.11. Säätytalolla.
Päätettiin, että tulevia talousmittaritilaisuuksia ja -toimintaa suunnittelemaan ja
koordinoimaan luodaan erillinen työryhmä, joka toimii vuoden 2019 loppuun. Työryhmän
tehtäviin kuuluisi mm. konferenssien sekä mahdollisten verkko ym materiaalien suunnittelu
(koordinaattorin tukena). Kutsutaan BKT-tapahtumien suunnittelusta kiinnostuneet
erilliseen kokoukseen. Elina laittaa kutsun KeTa-työryhmälle.
Keskusteltiin yleisesti KeTa-teemaisista nettisivuista, niiden tarpeesta ja ylläpitoresursseista
Niko lupasi laittaa KeTa-työryhmälle jakoon tekemänsä kirjallisuuskatsauksen BKT:n
vaihtoehdoista ja niitä koskevasta keskustelusta.

3. Kestävä kauppapolitiikka
• Kehys käynnistämässä suomenkielisen kannanoton/policy paperin laatimista Concordin ja
Wide+:n ”Womens Rights and Trade” policy paperia hyödyntäen. Paperin työstäminen
tarkoitus käynnistää pyöreän pöydän palaverilla lokakuussa. Tästä erillinen tulee kutsu
KeTa-listalle.
•
Keskusteltiin, että KIOS:ta voitaisiin kutsua mukaan. Olisiko naisyrittäjien ryhmiä, jotka voisi
kutsua mukaan. Entä Finnfund, joka tekee parhaillaan Gender-linjaustaan?
•
Tiedoksi myös äskettäin perustettu Gender and Trade Coalition, johon järjestöjä kutsuttu
mukaan.
4. Yritysvastuun ajankohtaiset
• UN Binding Treaty neuvottelut ja järjestöjen lausunto: http://kehys.fi/wpcontent/uploads/Binding-treaty_lausunto_UM_31.8.2018.pdf
• Ville-Veikko esitti, että Binding Treatyä pitäisi nostaa Suomen EU-pj-kaudella.
• Jonas briiffasi järjestöjen yritysvastuulakikampanjasta ”Suomi yritysvastuun
#ykkösketjuun”. Kampanjan tavoitteena saada hallitusohjelmaan sitova yritysvastuulaki.
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•
•

Kampanja käynnistyy 23.9. Mukana liki 100 suomalaista tahoa (yrityksiä ja järjestöjä).
Toistaiseksi vaikuttamistyö suuntautunut puolueisiin.
Eetti ja Reilu Kauppa tehneet yritysvastuuvertailua siitä, miten suomalaiset järjestöt
suoriutuu yritysvastuuasioissa. Tulokset kirjavia.
Tulossa myös Niko Humaliston tekemä kriittinen tarkastelu FIBSin
yritysvastuuindikaattorista.

5. Degrowth kuulumiset: Malmön-konferenssi ja EP:n Post-growth -seminaari.
• Malmössä noin 1000 osallistujaa, useita osallistuja Suomesta. Hyvin valmisteltuja esityksiä.
• Esityksissä aika paljon yleistä yhteiskuntakritiikkiä, mutta myös konkreettisia työkaluja ja
ehdotuksia. Esim. Ruotsissa ollut mielenkiintoinen tutkimushanke ”Beyond GDP Growth”
jossa tuotettu gost growth -skenaarioita. Lisäksi esitelty kiinnostavia ideoita ja työkaluja,
joita voisi hyödyntää kaupunkien/kuntien kehittämisessä ihmisten elämänlaadun
parantamisessa. Tässä voisi olla hyvät lähtökohdat myös suomalaiselle hankkeelle, jossa
parannettaisiin hyvinvointia taantuvissa kunnissa.
• Ensi viikolla Brysselissä europarlamentaarikoiden järjestämä Post-Growth konferenssi (1819.9.), jonka yhteydessä julkaistaan tutkijoiden kannanotto. Elina ja Niko osallistuvat.
Konferenssiesityksiä voi seurata myös videostriiminä ja tallenteina.
• Myös Euroopan komissiolla tulossa Beyond GDP -tilaisuus keväällä.
• Lähetysseura ja SLL suunnitelleet ensi kesän Suomi Areenaan tilaisuutta talouskehityksen
uusista indikaattoreista.
• Tervetuloa kuulemaan suomalaisten osallistujien esityksiä Malmön Degrowth tilaisuudesta
viikon torstaina 20.9 (Fingon Dialogissa).

6. Seuraava kokous: Globaalikeskuksella ti 23.10. klo 15-17.
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