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YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
perustettiin vuonna 1945. Perussääntönsä mukaisesti sen tehtävänä on “myötävaikuttaa rauhan ja turvallisuuden
ylläpitämiseen edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla”. Unesco on yksi YK:n
erityisjärjestöistä. Erityisjärjestöt ovat itsenäisiä kansainvälisiä järjestöjä, joilla on omat jäsenvaltionsa, omat päätösvaltaiset
ja toimeenpanevat elimensä sekä oma budjettinsa. Unescon peruskirjan allekirjoitti vuonna 1946 yhteensä kaksikymmentä
valtiota. Vuoden 2002 lopussa järjestöön kuului 188 jäsenmaata.

Unescon toimialat ovat kasvatus, luonnontieteet, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, kulttuuri (johon lukeutuu myös
maailman kulttuuri- ja luonnonperintö) sekä viestintä mukaan lukien kirjastot, arkistotoimi ja informatiikka. Unescon
päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestön kotisivun osoite on http://www.unesco.org.

Unesco oli ensimmäinen kansainvälisen sivistysyhteistyön järjestö, joka avautui Suomelle toisen maailmansodan jälkeen.
Suomi liittyi Unescoon kymmenen vuotta järjestön perustamisen jälkeen vuonna 1956, jolloin jo muun muassa kaikki
muut Pohjoismaat olivat jäseniä. Silloinen Suomen Lontoon-suurlähettiläs Sakari Tuomioja talletti Ison-Britannian
ulkoministeriöön hyväksymisasiakirjat ja allekirjoitti Unescon perussäännön lokakuun 10. päivänä 1956. Liittyminen
tapahtui Lontoossa YK:n peruskirjan mukaisesti. Vuotta aikaisemmin Suomi oli hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien
jäseneksi.

Unescon ja jäsenmaiden välisinä yhteistoimintaeliminä toimivat suurimmassa osassa jäsenmaita kansalliset Unesco-
toimikunnat. Kansalliset toimikunnat ovat Unescon erityispiirre YK-järjestelmässä. Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on
kansallisten toimikuntien muodostama verkosto tukenaan. Ne luovat ainutlaatuisen globaalin verkoston järjestön ja
jäsenmaiden välille. Useimmilla jäsenmailla on lisäksi pysyvä edustusto Unescossa. Myös edustustot toimivat linkkinä
Unescon ja jäsenmaiden välillä.

Heti Suomen liittymisen jälkeen asetettiin opetusministeriön alaisuuteen Suomen Unesco-toimikunta, jonka tehtävänä
on avustaa valtioneuvostoa Unescon toimintaan liittyvien kysymysten valmistelussa ja hoidossa. Toimikunnan jäsenet
edustavat järjestön eri toimialoja ja sen kautta saatetaan koulutus-, tiede-, kulttuuri- ja viestintäalan suomalaiset
asiantuntijat Unescon maailmanlaajuisten verkostojen yhteyteen.

Toimikunnan tehtäviin kuuluu olennaisena osana myös viestittää kuvaa suomalaisista opetus-, kulttuuri- ja viestintäaloista
Unescolle ja sen kautta erityisesti järjestön jäsenmaille muissa maanosissa.  Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristötehtäviä
hoidetaan virkatyönä opetusministeriön kansainvälisten asiain sihteeristössä.

Kannen symboli liittyy YK:n kulttuuriperinnön vuoteen 2002. Lisätietoja vuodesta sivulla 13 sekä osoitteessa
http://www.unesco.org/culture/unych
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uomen Unescoon liittyvä toiminta oli
vuonna 2002 aktiivista siitä huolimat-
ta, että joka toinen vuosi pidettävää
yleiskokousta ei tänä vuonna ollut ja

Suomen jäsenyys hallintoneuvostossa
päättyi vuonna 2001. Pohjoismainen yhteistyö
sekä EU-maiden välinen koordinaatio Unescon
puitteissa jatkui tiiviinä. Lisäksi Suomen jäse-
nyys useissa Unescon ohjelmien hallitustenvä-
lisissä elimissä jatkui edelleen.

Unescossa on meneillään laaja sekä ohjelmaa
että hallintoa koskeva reformi. Neljättä vuotta
pääjohtajan virkaa hoitanut Koïchiro Matsuura
on saanut laajaa tukea jäsenmailta uudistustoi-
mille. Budjetti on saatu tasapainoon suurilla
mutta välttämättömillä uhrauksilla. Suuri mää-
rä virkoja jäädytettiin hänen kautensa alussa ja
tilapäisen henkilökunnan käyttöä on rajoitettu.
Johtajatason virkojen vähentäminen on ollut
yksi tärkeistä tavoitteista. Unescon sihteeristön
rakennetta on yksinkertaistettu ja selkeytetty
vastaamaan paremmin ohjelmaprioriteetteja.
Desentralisaatioprosessi on vielä kesken ja se on
yksi uudistuksen vaikeimmista osista. Se sisältää
mm. päätösvallan hajauttamista alemmille ta-
soille ja kenttäverkoston harventamisen. Osana
uudistuksia pääjohtaja on luonut uuden sisäisen
tarkastusjärjestelmän. Ohjelmatoiminnan arvi-
ointiin tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän
huomiota.

 Ohjelmapuolella tavoitteena on ollut toi-
minnan keskittäminen ja täsmentäminen vastaa-
maan tarkemmin järjestön mandaattia. Vuoden
2001 yleiskokous hyväksyi kaksivuotisohjelman
ja -budjetin (2002-2003) sekä keskipitkän aika-
välin strategian (2002-2007). Unescon viiden
pääohjelman prioriteetit ovat:
• koulutus kaikille
• vesiresurssit ja ekosysteemit
• tieteen ja teknologian eettiset ulottuvuudet
• kulttuuridiversiteetti sekä
• pääsy informaation ja tietoteknologian piiriin

Unescon ohjelmienväliset teemat, jotka kytkey-
tyvät globalisaation inhimilliseen ulottuvuu-
teen, ovat:
• köyhyyden lieventäminen sekä
• uuden informaatio- ja viestintäteknologian

hyväksikäyttö Unescon toimialoilla tietoyh-
teiskunnan kehittämiseksi.

Järjestön universaalisuuden parantaminen,
yksi pääjohtajan asettamista tavoitteista, on
myös toteutumassa. Yhdysvaltain presidentti
George W. Bush ilmoitti 12.9.2002 YK:n yleisko-
kouksessa maan palaavan kahdeksantoista vuo-
den tauon jälkeen takaisin Unescoon, josta se
erosi vuonna 1984. Iso-Britannia jätti järjestön
vuonna 1985. Eron syyksi ilmoitettiin järjestön
silloinen byrokraattisuus. Taustalla oli kuitenkin
maailmanpoliittinen tilanne ja maat syyttivät
Unescoa liiallisesta politisoitumisesta ja silloista
pääjohtajaa M’Bow’ta korruptiosta ja valtansa
paisuttamisesta. Lopullisena syynä eroamiseen
maat ilmoittivat Neuvostoliiton aloitteesta esi-
tetyn uuden kansainvälisen tiedotusjärjestyk-
sen. Tilanne järjestön osalta on kuitenkin “nor-
malisoitunut” ja Iso-Britannia liittyi takaisin
Unescoon 1.7.1997. Yhdysvallat palaa Unes-
coon 1.10.2003.

Suomen Unesco-toiminnan painopistealueita
ovat pääjohtaja Matsuuran käynnistämä järjes-
tön reformi sekä ohjelmakauden 2002-2003
prioriteetit. Suomen Unesco-toimintaa, ja näin
myös Suomen Unesco-toimikunnan toimintaa,
ohjaavat osaltaan myös Suomen jäsenyydet eri
hallitustenvälisissä elimissä. Suomen jäsenyys
maailmanperintökomiteassa, kansainvälisen
tiedonvälityksen kehittämisohjelman neuvos-
tossa (IPDC), yhteiskuntatieteellisen MOST-oh-
jelman neuvostossa, kansainvälisessä liikunta-
kasvatuksen ja urheilun komiteassa (CIGEPS)
sekä hallitustenvälisen merentutkimuskomissi-
on (IOC) hallintoneuvostossa päättyy vuonna
2003. Suomi on ollut lisäksi edustettuna kan-
sainvälisessä bioetiikkakomiteassa (IBC), ja kan-
sainvälisen koulutussuunnitteluinstituutin (IIEP)
hallintoneuvostossa. Jäsenyys päämajakomite-
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assa ja hallitustenvälisessä bioetiikkakomiteassa
(IGBC) jatkuu vuoteen 2005. Suomen Unesco-
toimikunnan jäsenet, muut suomalaiset asian-
tuntijat sekä virkamiehet osallistuvat paitsi
mainittujen elinten kokouksiin myös tarkkaili-
joina monien muiden Unescon hallitustenvä-
listen komiteoiden kokouksiin.

Merkittävä tapahtuma Suomen Unesco-
toimikunnan kannalta oli uuden, nykyaikaan
paremmin soveltuvan valtioneuvoston asetuk-
sen hyväksyminen Suomen Unesco-toimikun-
nasta joulukuussa 2002. Edellinen asetus oli
säädetty vuonna 1966. Uusi asetus on tämän
toimintakertomuksen liitteenä. Asetusuudis-
tuksen vuoksi vuonna 2002 ei ollut jaostoihin
jakaantunutta laajennettua toimikuntaa, mut-
ta varsinaisen toimikunnan tukena toimi edel-
leen laaja asiantuntijaverkosto.

Vuosi 2002 oli YK:n kulttuuriperinnön vuosi
ja Unescon maailmanperintösopimuksen 30.
juhlavuosi. Toimintavuonna Unesco-toimintaa
sävytti myös alkusyksyllä pidetty YK:n kestävän
kehityksen huippukokous, jolla on vaikutuksen-
sa tuleviin Unescon ohjelmakausiin. Suomen
johdolla laadittiin vuoden aikana myös yhteis-
kuntatieteellisen MOST-ohjelman arviointi, jo-
hon Unesco-toimikunta myötävaikutti. Toimin-
takertomukseen on mm. sisällytetty mainittui-
hin tapahtumiin liittyvät artikkelit sekä Suo-
men Unesco-toimikunnan kannalta tärkeim-
mät vuoden 2002 aikana pidetyt kokoukset ja
tapahtumat. Artikkelit tämän vuoden kerto-
muksessa painottuvat kestävään kehitykseen,
kulttuuriperinnön suojeluun ja Unescon eräi-
den luonnontieteellisten ohjelmien toimintaan.

Toimintakertomus, kuten suurin osa siinä
mainituista raporteista, on myös luettavissa
opetusministeriön Unesco-sivulla osoitteessa
http://www.minedu.fi/opm/unesco.
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Valtioneuvosto asetti 31.1.2002  Suo-
men Unesco-toimikunnan jäsenet kol-
mivuotiskaudeksi 2002-2004. Uuden
toimikunnan kokoonpano on lähes
sama kuin edellisellä toimikaudella
1999-2001. Ainoastaan ulkoasiainmi-
nisteriön edustaja vaihtui.

Toimikunnan puheenjohtajana
jatkoi ohjelmajohtaja, dosentti Olli
Alho Yleisradiosta ja varapuheenjoh-
tajana Suomen yliopistojen rehtorien
neuvoston pääsihteeri Tapio Markka-
nen. Jäseniä olivat kansliapäällikkö
Christoffer Grönholm, professori Sara
Heinämaa, professori Riitta Keiski,
professori Ullamaija Kivikuru, suun-
nittelujohtaja Petri Pohjonen, teatte-
riohjaaja Raija-Sinikka Rantala, pro-
fessori Tom Sandlund, professori
Martin Scheinin ja kasvatustieteiden
maisteri Jutta Urpilainen. Ulkoasiain-
ministeriön edustajana toimikunnas-
sa oli lähetystöneuvos Liisa Valjento
31.7. saakka ja lähetystöneuvos Timo
Heino 1.8. lähtien (varalla yksikön
päällikkö Riitta Resch).

Vuonna 2002 ei ollut virallisia ja-
ostoja, mutta toimikunnan tukena
toimi ansiokkaasti laaja asiantuntija-
verkosto.

Vuoden 2002 aikana Suomen
Unesco-toimikunta kokoontui neljä
kertaa. Kokouksiin osallistui lisäksi
opetusministeriön edustajia ja tarvit-
taessa ulkopuolisia asiantuntijoita.
Toimikunnan pääsihteerin virkaa on
hoitanut kulttuuriasiainneuvos Zabri-
na Holmström. Unescoon liittyvissä
tehtävissä ovat toimineet erityisneu-
vonantaja Satu Heikkinen, suunnitte-
lija Hannu Vainonen ja kansainvälisen
vaihdon sihteeri Aila Rapeli. Unesco-
työssä ovat avustaneet korkeakoulu-
harjoittelija Päivi Karhio (1.7.-30.9.),
siviilipalvelusmiehet Petja Hovinhei-
mo (24.7. saakka) ja Antti Heikkonen
(2.8. alkaen) sekä toimikunnan tunti-

palkkaisena sihteerinä kasvatustietei-
den ylioppilas Marja Hiltunen (4.9.
saakka).

U us i  a s e t u s  S u o m e n
U n e s c o - t o i m i k u n n a s t a

Uusi toimikunta sai tehtäväkseen laa-
tia 28. kesäkuuta mennessä opetusmi-
nisteriölle annettavan selvityksen toi-
mikunnan toimintamallien kehittämi-
sestä ja toimikuntaa koskevan asetuk-
sen muuttamisesta vastaamaan pa-
remmin 2000-luvun toimintaympäris-
töä. Edellinen asetus Suomen Unesco-
toimikunnasta oli säädetty vuonna
1966. Valtioneuvosto hyväksyi uuden,
toimikunnan tekemään selvitykseen
pohjautuvan asetuksen Suomen Unes-
co-toimikunnasta 19.12.2002 (ks. lii-
te). Uusi asetus viimeisteltiin virkatyö-
nä opetusministeriössä, joka kuuli asi-
assa myös ulkoasiainministeriötä.

Uuden asetuksen mukaan Suomen
Unesco-toimikunnan toimikausi on
neljä vuotta aiemman kolmen vuoden
sijasta, mikä soveltuu paremmin Unes-
con ohjelmasuunnittelun kaksivuotis-
sykliin. Koska Unescon yleiskokous jär-
jestetään joka toinen vuosi, on johdon-
mukaista, että kukin toimikunta voi
toimikaudellaan osallistua kahteen
yleiskokoukseen valmistelutehtävineen.

Vuodesta 2003 lähtien valtioneu-
vosto kutsuu Unesco-toimikuntaan
puheenjohtajan ja enintään yksitoista
jäsentä, joiden tulee edustaa Unescon
toiminnan eri aloja. Toimikuntaan ei
erikseen kutsuta ulkoasiainministeriön
edustajaa kuten aikaisemmin, vaan
opetusministeriön ja ulkoasiainminis-
teriön edustajilla on oikeus olla toimi-
kunnan kokouksissa läsnä ja heillä on
niissä puhevalta.

Uuden asetuksen myötä toimikun-
ta muuttuu rakenteeltaan kevyem-
mäksi ja joustavammaksi. Eri alojen

jaostoista koostuvan laajennetun toi-
mikunnan sijasta opetusministeriö
kutsuu toimikuntaan, sitä ensin kuul-
tuaan, tarvittavan määrän asiantunti-
joita. Toimikunta voi järjestäytyä teh-
täviensä, Unescon ohjelmien ja toimi-
alojen kannalta tarkoituksenmukaisel-
la tavalla jaostoihin tai temaattisiin
työryhmiin. Toimikunnalla on myös
mahdollisuus käyttää työssään toimi-
kuntaan kuulumattomia ulkopuolisia
asiantuntijoita. Opetusministeriön ni-
meämät virkamiehet voivat edelleen
osallistua perustettavien jaostojen tai
työryhmien työskentelyyn.

Uuden asetuksen toimikunnan ko-
koonpanoon ja tehtäväjärjestelyihin
aiheuttamista muutoksista johtuen
vuonna 2002 nimitetyn toimikunnan
toimikausi päättyy kesken kolmivuo-
tiskauden. Uusi toimikunta nimitetään
vuoden 2003 alkupuolella.

2 . S U O M E N  U N E S C O - TO I M I K U N TA
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3 . 1  K A S V A T U S

Y K : n  v u o s i t u h a t j u l i s t u s  j a
Ko u l u t us  k a i k i l l e

Unescon strategian ja ohjelman avul-
la pyritään toteuttamaan Unescon toi-
mialueilla YK:n piirissä asetettuja ke-
hitystavoitteita, tärkeimpänä Vuositu-
hatjulistuksen päämäärät (MDGs, Mil-
lennium Development Goals), joihin on
sisällytetty kaksi Koulutus kaikille -pro-
sessin (EFA, Education for All) tavoi-
tetta1 : tarjota vuoteen 2015 mennes-
sä kaikille lapsille mahdollisuus perus-
koulutukseen sekä huolehtia, että
tämä mahdollisuus olisi yhtäläinen
tytöille ja pojille. Unesco toimii Kou-
lutus kaikille -prosessin kansainvälisen
seurannan koordinoijana.

EFA:n seurantaa varten Unescon
pääjohtaja kutsuu vuosittain kokoon
korkean tason paneelin/mobilisointi-
ryhmän, joka koostuu hallitusten,
kansalaisyhteiskunnan ja kehitysjär-
jestöjen korkeimman tason johtajista.
Ryhmällä on lähinnä julkisuutta li-
säävä rooli. Toinen Unescon johtama
yhteistyöelin on vuosittain kokoon-
tuva tekninen työryhmä, jonka tavoi-

te on antaa teknistä ohjausta ja välit-
tää päivitettyä tietoa prosessin kulus-
ta eri EFA-partnerien välillä. Pohjois-
mainen osallistuminen molempiin
ryhmiin tapahtuu rotaatioperiaat-
teella. Teknisen työryhmän toimin-
taan on osallistunut opetusalan neu-
vonantaja Heikki Kokkala ulkoasiain-
ministeriön kehitysyhteistyöosastolta.

Suomen Unesco-toimikunnan esi-
tyksen pohjalta opetusministeriö val-
misteli vuonna 2002 esitystä kansalli-
seksi Koulutus kaikille (EFA) -toiminta-
suunnitelmaksi yhteistyössä ulkoasi-
ainministeriön ja Opetushallituksen
kanssa. Myös alueellinen yhteistyö
eteni erityisesti pohjoismaisella tasolla.
Suomen ollessa Pohjoismaiden minis-
terineuvoston puheenjohtajana vuon-
na 2001 otettiin Koulutus kaikille -
prosessi ministerineuvoston asialistal-
le. Kesäkuussa 2002 järjestettiin Oslos-
sa koulutus- ja kehitysyhteistyövirka-
miehille laaja teemakonferenssi “Soli-
daarinen Pohjola”, jonka kolme pää-
teemaa olivat: Koulutuksen merkitys
köyhyyden vastaisessa taistelussa,
Koulutus kaikille (EFA) -seurantapro-
sessi ja sektoriohjelmat kehitysyhteis-
työn välineenä. Niin pohjoisen, etelän

kuin kansainvälisten järjestöjenkin
näkökulmaa edustavia puhujia oli kut-
suttu alustamaan kustakin aiheesta
käytävää keskustelua. Valtioneuvos
Harri Holkeri toimi moderaattorina
ensimmäisessä teemakeskustelussa.
Konferenssin päätteeksi hyväksyttiin
Pohjoismaiden opetus- ja kehitysyh-
teistyöministerien yhteinen julkilausu-
ma, jossa patistetaan paitsi kunkin
maan koulutus- ja kehitysyhteistyövir-
kamiehiä tiiviimpään yhteistyöhön
myös Pohjoismaita keskenään keskus-
telemaan jatkossa keskinäisen koordi-
naation lisäämisestä opetusalan kehi-
tysyhteistyössä.

  Kehitysyhteistyön osalta EFA:an
sitoutuminen edellyttää lisäpanostusta
opetussektorille, projektien ja ohjelmi-
en rahoituksen pitkäjänteisyyttä ja en-
nustettavuutta sekä paitsi eri avunan-
tajien keskinäisen koordinaation paran-
tamista myös eri sektorien välistä pa-
rempaa yhteistyötä. On varmistettava,
että EFA:n tavoitteet ovat osa kansalli-
sia kehitysstrategioita. Erityiskohteina
ovat kaikkein köyhimmät maat ja nii-
den tarpeet myös velka- ja voimavara-
kysymykset yhdistäen. Globaali toimin-
taohjelma vahvistaa kumppanuuskäsi-

3 . TO I M I N TA

Follow
Education for All
action worldwide

1 Koulutus kaikille -prosessi käynnistyi vuonna 1990. Dakarissa pidetyssä Maailman koulutusfoo-
rumissa vuonna 2000 hyväksyttiin prosessille uusi toimintasuunnitelma (Dakar Framework of
Action), jonka mukaisesti hallitukset ovat sitoutuneet 1) laajentamaan ja parantamaan varhais-
lapsuudessa annettavaa hoitoa ja kasvatusta, huomioiden erityisesti epäedullisimmassa asemassa
olevat lapset, 2) varmistamaan, että vuoteen 2015 mennessä kaikki lapset, erityisesti tytöt, vai-
keissa oloissa elävät ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset saavat täysin maksuttoman ja pa-
kollisen korkealaatuisen alkeisopetuksen, 3) varmistamaan, että kaikkien nuorten oppimistarpeet
tyydytetään siten, että heille annetaan oikeudenmukainen mahdollisuus osallistua sopiviin kou-
lutus- ja elämäntaito-ohjelmiin, 4) parantamaan 50 prosentilla aikuisten, erityisesti naisten, lu-
kutaidon tasoa 2015 mennessä sekä järjestämään aikuisille oikeudenmukainen mahdollisuus
osallistua perus- ja jatkokoulutukseen, 5) poistamaan sukupuoleen perustuvat erot alkeis- ja
jatko-opetuksesta vuoteen 2005 mennessä sekä toteuttamaan sukupuolten tasa-arvo vuoteen
2015 mennessä; erityisesti keskitytään turvaamaan tytöille täydellinen ja yhtäläinen hyvälaatui-
sen perusopetuksen saanti, 6) parantamaan kaikinpuolisesti koulutuksen laatua, jotta saavutet-
taisiin tunnustettuja ja mitattavia oppimistuloksia kaikkien osalta, erityisesti luku- ja laskutai-
dossa sekä olennaisissa elämäntaidoissa.
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tettä ja korostaa Unescon roolia kasva-
tuksen kansainvälisellä kentällä. Sosiaa-
linen kehitys nähdään edellytyksenä ta-
loudelliselle kehitykselle. Ongelma, tai
paremminkin haaste on saada toteutet-
tua kansalliset EFA-strategiat, erityises-
ti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Unescon strategia hahmottelee kansain-
välisen yhteistyön mahdollisuuksia tukea
kansallisia prosesseja. Unesco koordinoi
tätä “capacity-building” -työtä.

Prosessin rahoitus on ollut ongel-
mallinen Unescon varojen ollessa täy-
sin riittämättömät. Viime aikoina edis-
tymistä on kuitenkin tapahtunut.
Unescon toimesta perustettiin Geno-
van huippukokouksen yhteydessä hei-
näkuussa 2001 G8-maiden koulutus-
työryhmä (Task Force on Education),
joka yhdessä Maailmanpankin aloit-
teesta käynnistyneen useiden rahoit-
tajien yhteisen uuden toimintasuunni-
telman (Fast Track Initiative) ja Mon-
terreyn kongressin saavutusten kans-
sa varmistavat EFA:lle ylimääräisen
rahoituksen. Maakohtaisessa työssä li-
säresurssien odotetaan löytyvän varoja
uudelleen kohdentamalla ja/tai poliit-
tisilla muutoksilla. Mikäli maan omat
ponnistukset osoittautuvat riittämät-
tömiksi, tarjoavat avunantajamaat ja
alueelliset kehityspankit lisätukea.
Suomi voi osaltaan olla mahdollista-
massa olemassa olevien ohjelmien
kautta näitä EFA-strategioita, mikäli
yhteistyömaamme haluavat siihen re-
sursseja käytettävän (opetusalan
osuus kahdenvälisen kehitysyhteistyön
budjetista on noin 8 %, yhteistyö-
hankkeita ja ohjelmia on mm. Mosam-
bikin, Tansanian, Nepalin ja kymmenen
muun maan kanssa).

EFA-prosessi on keskeinen myös
kestävän kehityksen huippukokouk-
sen (WSSD, Johannesburg 2002) toi-
mintasuunnitelman koulutusta kos-
kevissa tavoitteissa. Unesco tulee joh-

tamaan Johannesburgin loppuasia-
kirjan mukaisen YK:n koulutuksen ja
kestävän kehityksen vuosikymmentä
(UN Decade of Education for Sustai-
nable Development) alkaen vuodesta
2005. Unescon 32. yleiskokouksen
käsittelyyn syksyllä 2003 on tulossa
vuosikymmenen toimeenpanosuun-
nitelman luonnos.

Koulutus kaikille -prosessi
http://www.unesco.org/education/efa

Dakarin toimintasuunnitelma
http://www.unesco.org/education/
efa/ed_for_all/framework.shtml

Suomen Koulutus kaikille -toiminta-
suunnitelma
http://www.minedu.fi/opm/unesco/
koulutus_kaikille.html

Ko k o u ks i a

• Koulutus kaikille Itämeren alueen
maissa, alueellinen kokous, Riika,
24.-27.1. Asiantuntija Petra
Packalén Opetushallituksesta ja
ylitarkastaja Touko Hilasvuori
opetusministeriöstä osallistuivat

• Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton teemakonferenssi “Solidaari-
nen Pohjola”, Oslo, 3.-4.6. Suo-
men valtuuskuntaan kuuluivat
valtioneuvos Harri Holkeri, alival-
tiosihteeri Pertti Majanen, erityis-
neuvonantaja Pertti Ikonen ja
neuvonantaja Heikki Kokkala ul-
koasiainministeriöstä, kansainvä-
listen asiain johtaja Kristian Slot-
te, johtaja Kirsi Lindroos, johtaja
Jaana Palojärvi, ylitarkastaja Ma-
ria Biskop ja erityisneuvonantaja
Satu Heikkinen opetusministeri-
östä sekä suunnittelujohtaja Pet-
ri Pohjonen ja asiantuntija Petra
Packalén Opetushallituksesta

M a a i l m a n p e r i n t ö k a s v a t us

Unescon maailmanperintösopimus
vuodelta 1972 pyrkii turvaamaan
maailman keskeisten kulttuuri- ja
luonnonperintökohteiden säilymisen.
Sopimusvaltiot sitoutuvat lisäksi edis-
tämään maailmanperinnön arvostus-
ta ja ymmärtämistä tiedottamalla ja
pyrkimällä sisällyttämään sitä koulu-
opetukseen. Suomessa maailmanpe-
rintöopetusprojektia (WHE, World He-
ritage Education) toteutetaan osittain
Unesco-kouluverkoston puitteissa.
Projekti kuuluu Suomen Unesco-toi-
mikunnan tukemaan Suomen Tammi
plus -kulttuuriperintöopetuksen kehit-
tämishankkeeseen, jonka julkaisusar-
jassa on ilmestynyt mm. kirja Maail-
manperintö - tutki ja opi. Kirja on
käännös Unescon englanninkielisestä
alkuteoksesta World Heritage in Young
Hands ja siihen on liitetty tietoja Suo-
men maailmanperintökohteista sekä
kulttuuriministeri Suvi Lindénin ja
opetusministeri Maija Raskin esipuhe.
Kirjan toisessa painoksessa vuonna
2002 julkaistiin myös Unescon pääjoh-
tajan Koïchiro Matsuuran tervehdys
“Kiitos opettajille - maailmanperinnön
uranuurtajille”. Kirjan toivotaan tuke-
van opettajia kaikilla koulutusasteilla
maailmanperinnön opetuksessa. Kir-
jassa on muun muassa valmiita tehtä-
viä sovellettavaksi opetustilanteisiin.

Kulttuuriperinnön vuoden kunniak-
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si WSOY järjesti syksyllä 2002 suomalai-
sille koululaisille tiedonhakukilpailun,
joka pohjautui uuteen elektroniseen
CD-Facta -tietosanakirjaan. Maailman-
perintökohteita käsitelleen kilpailun oli
suunnitellut lehtori Paula Reinikkala.
Kilpailun ohjeet löytyivät internetistä,
jonka kautta vastauksetkin lähetettiin.
WSOY sai Suomen Unesco-toimikun-
nan suosituksesta Unescolta luvan
käyttää maailmanperintö-logoa sekä
YK:n kulttuuriperinnön vuoden logoa
kilpailun yhteydessä.

Moni maailmanperintökasvatus-
hankkeessa mukana oleva koulu kuu-
luu vuonna 1953 perustettuun maa-
ilmanlaajuiseen Unesco-kouluverk-
koon (ASP, Associated Schools Pro-
ject), johon kuuluu lähes  7000 oppi-
laitosta. Suomi on ollut mukana jo
vuodesta 1959 alkaen ja tällä hetkellä
Suomen verkko kattaa noin 70 oppi-
laitosta ala-asteista yliopistojen
opettajankoulutuslaitoksiin. Unesco-
koulut pyrkivät toteuttamaan Unes-
con perussäännön ja suositusten pe-
riaatteita lisäämällä kansainvälistä
kulttuurista ymmärtämystä ja osaa-
mista kouluissa. Koulujen toiminta-
ajatuksessa korostuvat mm. rauhan-
kulttuuri, ihmisoikeudet, demokratia
ja kestävä kehitys. Unesco-kouluilla
on monenlaista toimintaa, esim. ystä-
vyyskouluja eri puolilla maailmaa,
yhteistyöprojekteja muiden koulujen
kanssa sekä oppilas- ja opettajavaih-
toa. Kansallisena ASP- ja WHE-koor-
dinaattorina toimii ylitarkastaja Pek-
ka Elo Opetushallituksesta.

ASP-kouluverkko
http://www.unesco.org/education/asp/

Suomen Tammi+ -kulttuuriperintö-
opetuksen projekti
http://www.edu.fi/projektit/tammi/

Ko k o u ks i a

• Kansainvälinen konferenssi “Maa-
ilmanperintö nuorten käsissä -
kulttuurien välinen vuoropuhelu”,
Kairo, 6.-12.2. Suomesta osallistui-
vat lehtori Marjo Autio-Hiltunen
Jyväskylän yliopistosta, ylitarkas-
taja Pekka Elo Opetushallituksesta
ja lehtori Paula Reinikkala Maunu-
lan yläasteelta.

• Pohjoismaiden ASP-koulujen neu-
vottelupäivät, Tukholma, 23.-25.5.
Lehtorit Valpuri Suonio ja Vuokko
Raivio Helsingin kuvataidelukiosta
osallistuivat.

• Euroopan alueen Unesco-koulu-
verkoston (ASP) kansallisten koor-
dinaattorien konferenssi, Oslo, 21.-
25.9. Suomen ASP-koordinaattori,
ylitarkastaja Pekka Elo Opetushal-
lituksesta osallistui.

• Suomalaisten Unesco-koulujen
(ASP) koordinaatiotapaaminen,
Tallinna, 8.-10.11.

A i k u i s o p i sk e l i j a n  v i i k k o

Unescon aloitteesta syntynyttä Ai-
kuisopiskelijan viikkoa vietettiin Suo-
messa 9.-17. marraskuuta viidennen
kerran. Viikon pysyvänä tavoitteena on
innostaa ja motivoida aikuisia opiske-
lun pariin valtakunnallisten, alueellis-
ten ja paikallisten tapahtumien avul-
la. Vuoden 2002 järjestelyvastuu oli
Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-
vosto ARENE ry:llä ja kampanjaa ra-
hoitti opetusministeriö. Vuonna 2002
viikon teemana oli Koulutus - sijoitus
tulevaisuuteen. Tavoitteena oli kertoa,
mitä mahdollisuuksia elinikäinen op-
piminen Suomessa aikuisille tarjoaa.
Viikon suojelijana toimi tasavallan pre-
sidentti Tarja Halonen.

Viikon pääjuhlaa vietettiin perjan-
taina 15. marraskuuta, jolloin opetus-
ministeri Maija Rask jakoi Aikuisopis-

kelijan viikon vuoden 2002 valtakun-
nalliset tunnustuspalkinnot vuoden
aikuisopiskelijalle, vuoden aikuiskou-
lutuksen vaikuttajalle sekä vuoden
maahanmuuttajaopiskelijalle. Päätilai-
suuden kansainvälinen vieras oli Ham-
purissa sijaitsevan Unescon kasvatus-
instituutin (UIE, Unesco Institute for
Education) johtaja, Adama Ouane, joka
Suomen Unesco-toimikunnan kutsusta
vieraili Suomessa 14.-17. marraskuuta.

Aikuisopiskelijan viikko
http://www.aoviikko.org

Unesco Institute for Education, UIE
http://www.unesco.org/education/uie/

Ka nsa i n v ä l i n e n  f i l o s o f i a n
p ä i v ä

Unescon julistamaa ensimmäistä kan-
sainvälistä filosofian päivää vietettiin
21. marraskuuta, jolloin ympäri maail-
maa järjestettiin erilaisia filosofisia ta-
pahtumia. Esimerkiksi Unescon pääma-
jassa Pariisissa oli päivän aikana mah-
dollisuus käydä filosofiakahvilassa sekä
kuunnella paneelikeskusteluja, joihin
osallistui nimekkäitä filosofeja.

Suomessa filosofian päivänä järjes-
tettiin Suomen Unesco-toimikunnan ja
Opetushallituksen aloitteesta kaksi ta-
pahtumaa. Suomen Unesco-kouluverk-
ko, Filosofian ja elämänkatsomustiedon
opettajat ry ja Suomen filosofinen yh-
distys järjestivät filosofisen esseetapah-
tuman perusopetuksen oppilaille ja luki-
oiden sekä ammattioppilaitosten opiske-
lijoille. Myös Kansainvälisen filosofian
opettajien yhdistyksen (AIPPh) Itämeren
verkosto osallistui tapahtumaan, minkä
ansiosta esseetapahtumaan saatiin myös
kansainvälinen sarja, joka oli tarkoitettu
kaikille Itämeren alueen filosofisista ky-
symyksistä kiinnostuneilla oppilaille ja
opiskelijoille.
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Filosofiaa ja filosofisia kysymyksiä
pohtivan kirjoituksen aiheita oli kolme:
1) Mitä filosofia on minulle?, 2) Filosofi-
an merkitys nykymaailmassa ja 3) Unes-
con maailmanperintö ja arvot (filosofi-
sesta näkökulmasta). Kansainvälisessä
sarjassa palkittiin puolalainen lukiolai-
nen Sonia Mielnikiewicz Grudziadzin
kaupungista. Hän problematisoi essees-
sään taidokkaasti filosofian omakohtai-
sen merkityksen ja laajemman yhteis-
kunnallisen roolin välistä suhdetta. Suo-
malaisista lukio- ja ammatillisen tason
opiskelijoista palkittiin ansiokkaimpana
Kuopion klassillisen lyseon oppilas Niina
Hyvönen. Perusopetuksen esseistä pal-
kittiin Oulun normaalikoulun oppilas Jyri
Seppä ja Helsingin Roihuvuoren ala-as-
teen oppilas Loviisa Kortteinen.

Lisäksi filosofian päivänä kaikilla fi-
losofiasta kiinnostuneilla oli mahdolli-
suus kysyä mieltään askarruttavista filo-
sofisista asioista joukolta Suomen arvos-
tetuimpia filosofeja. Kysymyksiä pystyi
jättämään sähköpostitse tai puhelimitse
Opetushallitukseen, josta niitä lähetet-
tiin eteenpäin. Vastaukset kysymyksiin
julkaistiin internetissä filosofian ja elä-
mänkatsomustiedon opettajien järjestön
kotisivuilla (http://www.feto.fi).

Unescon filosofia-sivut
http://www.unesco.org/philosophy/
http://www.unesco.org/shs/eng/
philosophyday.shtml

U n e s c o - o p p i t u o l i t

Unescon Unitwin-ohjelma (University
twinning and networking) perustettiin
vuonna 1992 yleiskokouksen 26. istun-
non tekemän päätöksen mukaisesti.
Sen tarkoituksena on ollut kehittää
yliopistojen välistä yhteistyötä ja tie-
donkulkua sekä edistää akateemista
solidaarisuutta maailmanlaajuisesti.
Ohjelmaan sisältyy koulutusta ja tut-

kimusta kaikilla Unescon toimialaan
kuuluvilla tieteenaloilla, esimerkiksi
kasvatuksessa, ihmisoikeuksissa, ympä-
ristönsuojelussa ja viestinnässä. Oppi-
aineiden- ja sektorienvälisyys sekä ver-
kostoituminen ovat ohjelman erityis-
piirteitä. Siitä onkin tullut yksi tär-
keimmistä Unescon sektorienvälisistä
ohjelmista. Ensisijaisesti ohjelmasta
ovat hyötyneet kehitysmaiden kor-
keamman asteen oppilaitokset.

Unesco-oppituolit ovat herättäneet
laajaa kiinnostusta jäsenmaissa. Vuon-
na 1992 oppituoleja oli 17, mutta kym-
menen vuotta myöhemmin, marras-
kuussa 2002, niitä oli jo yli viisisataa
113 jäsenmaassa. Suomen ensimmäi-
nen ja Suomen Unesco-toimikunnan
puoltama Unesco-professuuri saatiin
vuonna 2000 Jyväskylän yliopiston
Koulutuksen tutkimuslaitokseen. Pro-
fessuurin alana on kulttuurien väliseen
ymmärtämiseen kasvattaminen ja kou-
luttaminen, ja professorina on vuodesta
2001 toiminut Johanna Lasonen. Pro-
fessori Tapio Varis nimitettiin 28.8.2002
Unesco-professoriksi Tampereen yli-
opiston Hämeenlinnan opettajankoulu-
tuslaitokseen. Professuurin alana on
“Global e-Learning with applications in
multiple domains”.

Jyväskylän yliopiston Unesco-op-
pituolin puitteissa järjestettiin syksyllä
2002 (26.9.-7.11.) studia generalia -lu-
entosarja “Monikulttuurisen koulutuk-
sen vaihtoehdot”. Se tarkasteli moni-
kulttuurisen kasvatuksen ja oppimisen
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä
keinoja eriarvoisuuden vähentämi-
seen. Seminaarisarja, johon Unesco-
toimikunta osallistui, haastoi pohti-
maan omia ja yhteisömme käsityksiä
suvaitsevaisuudesta ja ihmisoikeuksis-
ta sekä monikulttuurisen yhteiskun-
nan kehitysmahdollisuuksista.

Unitwin-ohjelman 10-vuotisjuhlan
kunniaksi järjestettiin Pariisissa 13.-15.

marraskuuta Unesco-professorien
maailmanfoorumi. Suomen Unesco-
professorit Johanna Lasonen ja Tapio
Varis osallistuivat foorumiin pitämäl-
lä siellä esitelmät.

Unitwin
http://www.unesco.org/education/
educprog/unitwin/index.html

Suomen Unesco-oppituolit
http://www.jyu.fi/ktl
http://www.uta.fi/~titava/

M u i t a  k o k o u ks i a

• Hallitustenvälisen urheilu- ja liikun-
takasvatuksen komitean (CIGEPS) 1.
kokous, Pariisi, 4.-5.4. Kulttuurisih-
teeri Seija Astala opetusministeriös-
tä ja professori Risto Telama Jyväs-
kylän yliopistosta osallistuivat.

• Pohjoismainen kasvatussektorin
koordinaatiokokous, Tukholma,
31.5., pääsihteeri Zabrina Holm-
ström osallistui

• Hallitustenvälisen urheilu- ja liikun-
takasvatuksen komitean (CIGEPS) 2.
kokous, Pariisi, 4.-6.11. Kulttuurisih-
teeri Seija Astala opetusministeriös-
tä ja ulkoasiainsihteeri Ari Mäki py-
syvästä edustustosta osallistuivat.

• Euroopan alueen konferenssi “Life-
long Learning in the Pursuit of EFA
Goals and CONFINTEA V Agenda”,
Sofia, 6.-9.11. Aikuiskoulutusneu-
voston pääsihteeri Matti Ropponen
opetusministeriöstä osallistui.

• Asiantuntijakokous tekstikirjojen ja
oppimateriaalien tarkistamisesta,
Pariisi, 12.-13.12. Projektipäällikkö
Minna Prunnila Opetushallitukses-
ta osallistui.

Lisätietoa:
Unescon kasvatussektori
http://www.unesco.org/education
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3 . 2  T I E T E E T

U n e s c o n  M O S T- o h j e l m a  o n
a r v i o i t u

Ossi V. Lindqvist

Unescon yhteiskuntatieteellinen Mana-
gement of Social Transformations -oh-
jelma (MOST) aloitettiin vuonna 1994,
ja sen ensimmäinen vaihe päättyi 2001.
Niinpä Unesco päätti suorittaa siitä ul-
koisen arvioinnin, jonka yhtenä perus-
teena oli ohjelman mahdollinen jatko
ja suuntaaminen vuosiksi 2002-2009.

Kesällä 2002 sain kutsun tähän
kansainväliseen arviointiryhmään, jon-
ka muina jäseninä olivat professori R.
Radhakrishna Intiasta ja tiedeministeri
Renato de Oliveira Brasiliasta. Ryhmä
oli siis taustaltaan hyvin monipuolinen
ja edusti samalla maantieteellisiä
suuralueita. Ryhmä haastatteli MOST-
ohjelman sihteeristöä Pariisissa, eri
maiden MOST-edustajia sekä tutki-
musprojekteihin osallistuneita erityi-
sesti Euroopassa, Latinalaisessa Ameri-
kassa ja Aasiassa. Ryhmän puolesta
olin esittelemässä arvioinnin tuloksia
hallitustenvälisen MOST-neuvoston
kokouksessa 19.-21.2.2003 Pariisissa.

MOST-ohjelman keskeisenä pää-
määränä on tuottaa kansainvälistä ja
tieteidenvälistä vertailevaa tutkimusta,
joka on samalla yhteiskuntapoliittises-
ti suuntautunutta. Tämän hetken suu-
ria kysymyksiä ovat mm. globalisaatio,
monikulttuuriset yhteiskunnat ja niiden
kehitys, kaupungistumisilmiöt ja hallin-
tokäytännöt. MOST-ohjelman projektit
ovat myös pyrkineet pitkän aikavälin
kysymysten ratkaisuihin tai ongelmien
ymmärtämiseen ja siten ne täydentävät
lyhyen aikavälin tutkimusta.  MOST-
ohjelma on tärkein Unescon sosiaali-
alan ja yhteiskuntatieteiden ohjelmista
ja tässä mielessä siihen sisältyy myös
Unescon muiden tieteellisten ohjelmi-
en koordinaatiovastuuta.

Arvioinnin tärkeimmät havainnot ja
suositukset kohdistuivat erityisesti tut-
kimuksen ja yhteiskuntapoliittisen pää-
töksenteon vuorovaikutuksen lisäämi-
seen. Ohjelma ei voi tuottaa suoraan
yhteiskuntapolitiikkaa, mutta se auttaa
ymmärtämään yhteiskunnan ongelmia
ja löytämään ratkaisuja vuoropuhelun
kautta.  Huomattava on, että monet
yhteiskunnalliset ongelmat ovat luon-
teeltaan globaaleja (esim. kaupungistu-
minen) tai ne ovat läheisessä kansain-
välisessä kytköksessä (esim. kansainvä-
linen huumekauppa). Tämä antaa haas-
teen myös sosiaalitieteiden yleisem-
pään kansainvälistymiseen, sillä monet
sosiaalialan ongelmat on usein nähty
varsin paikallisina tai niitä on ainakin
tutkittu vain paikallisilmiöistä käsin.
Maantieteellisesti arviointiryhmä  totesi
myös, että varsinkin Afrikka on ollut
ohjelmassa vähemmän edustettuna ja
siksi heikompien maiden tutkimuska-
pasiteetin ja tutkimus- ja koulutusins-
tituutioiden vahvistamiseen tulee kiin-
nittää huomiota.

MOST-ohjelman tulevan menestyk-
sen kannalta on erittäin tärkeää, että
ohjelma pystyy pitämään ja jopa nosta-
maan tieteellisen toimintansa tasoa ja
laatua ja että tutkimusohjelmat ovat
vastaisuudessa entistä läpinäkyvämpiä.
MOST-ohjelman tulee lisäksi edelleen
lisätä horisontaalisia yhteyksiä muihin
Unescon toimintoihin sekä erityisesti
ns. Unesco Chairs -ohjelmaan.

Ohjelman ja sen yksittäisten projek-
tien rahoitus on ollut epävarmalla ta-
solla. MOSTin omat varat on alun alka-
en tarkoitettu vain siemenrahaksi, olet-
taen että muita rahoituslähteitä löytyy
kunhan projektilla on MOSTin leima.
Näin ei kuitenkaan ole aina tapahtunut
ja siemenrahaa on jouduttu käyttä-
mään jopa pääasiallisena rahoituksena.
Tärkeätä onkin, että ohjelman tutki-
musprojektien taso tulevaisuudessa on

niin korkea, että projektit pystyvät me-
nestyksellä kilpailemaan muun tutki-
muksen kanssa rahoituksesta niin kan-
sallisilla tasoilla kuin myös esim. Euroo-
pan Unionin tutkimusohjelmien tasol-
la. Teemat eivät ole sellaisenaan tärkei-
tä, tärkeätä on tutkimuksen korkea
taso, joka on myös keskeinen edellytys
tutkimuksen huomioimiselle yhteiskun-
tapolitiikkaa rakennettaessa.

MOST tarvitsee menestyäkseen
entistä enemmän huomiota ja huolen-
pitoa eri maiden sisällä. Hyvien tutki-
musryhmien tulisi voida olla kiinnos-
tuneita ohjelmaan osallistumisesta,
mistä osavastuu on mm. maiden
Unesco-toimikunnilla ja/tai MOST-li-
aison-komiteoilla. Yhteiskuntatieteel-
linen tutkimus voisi kaikkialla lisäksi
hyötyä siitä kansainvälisestä verkos-
tosta ja mahdollisuuksista, joita Unes-
co organisaationa voi tarjota.

Lopuksi arviointiryhmä suositteli,
että tulevat MOST-projektit tulisi
säännöllisesti arvioida. Alkaahan arvi-
ointi olla vakiintunut käytäntö kaikes-
sa muussakin tutkimuksessa.

Vuoden 2003 helmikuun Pariisin
hallitustenväliseen kokoukseen oli
pyydetty kanadalaiselta professori Elvi
Whittakerilta, MOST-ohjelman tieteel-
lisen neuvottelukunnan entiseltä pu-
heenjohtajalta, suunnitelma MOST-
ohjelman suuntaamisesta. Suunnitel-
ma päätyi samansuuntaisiin ehdotuk-
siin kuin itse arviointi.

Yleisenä suosituksena ja havainto-
na arvioinnissa oli, että MOST-ohjelma
ansaitsee jatkon. Jatko ei kuitenkaan
voi olla aivan samanlaisena kuin tähän
saakka, vaan ohjelman tulee löytää it-
selleen sellainen strateginen lokero,
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niche, jossa se voi olla kilpailukykyinen
ja täyttää siihen kohdistetut odotukset.

Professori Ossi V. Lindqvist toimii Kor-
keakoulujen arviointineuvoston pu-
heenjohtajana ja Kuopion yliopiston
Soveltavan biotekniikan instituutin
johtajana. Professori Lindqvist osallis-
tui asiantuntijana Suomen Unesco-
toimikunnan MOST:n arviointia koske-
vaan kokoukseen Helsingissä ja kuuli
muiden Pohjoismaiden toimikuntien
edustajia kesäkuussa pidetyssä Poh-
joismaiden Unesco-toimikuntien vuo-
sikokouksessa Tanskassa.

Lisätietoa:
http://www.unesco.org/most/

M O S T- k o k o u ks i a

• Yhteiskuntatieteellisen MOST-oh-
jelman ulkoisen arviointiryhmän
kokous, Pariisi, 14.-18.1.

• MOST-arviointiryhmän kokous,
Helsinki, 25.-28.3.

M A B - o h j e l m a n
b i o s f ä ä r i a l u e t o i m i n t a

Martin Öhman, Timo Hokkanen

Taustaa
Biosfäärialueet ovat Unescon vuonna
1970 käynnistämään Ihminen ja bios-
fääri -ohjelmaan (Man and the
Biosphere, MAB) kuuluva maailmanlaa-
juinen kestävän kehityksen kokeilu- ja
tutkimusalueverkko. Maailmassa on
yhteensä yli 400 biosfäärialuetta 95
maassa. Suomessa on kaksi 1990-luvul-
la perustettua biosfäärialuetta, Pohjois-
Karjala ja Saaristomeri. Toiminnan kul-
makivinä ovat luonnonsuojelun huomi-
oiminen alueiden kehittämisessä, tie-
teellinen tutkimus ja laajapohjainen
yhteistyö kansainvälisen biosfäärialue-

verkoston kautta. Suomen kansalliset
MAB-koordinaattorit toimivat yhteis-
työssä Suomen Unesco-toimikunnan
kanssa.

Alueiden toiminnan kehittäminen
Suomen biosfäärialuetoimintaa kehi-
tettiin ja koordinoitiin Pohjois-Karjalas-
sa ja Saaristomerellä vuoden 2002 ai-
kana pääasiassa EU:n aluekehitysrahas-
ton rahoittaman, maakuntien välisen
yhteistyöhankkeen kautta. Hankkeessa
Lounais-Suomen ja Pohjois-Karjalan
ympäristökeskukset yhteistyössä ympä-
ristöministeriön kanssa selvittivät eri
vaihtoehtoja Suomen biosfäärialuetoi-
minnan vakinaistamiseksi.

Alkuvuodesta esille tuotu ajatus
biosfäärialuetoimintaa säätelevästä
erillislaista ja sitä täydentävästä asetuk-
sesta todettiin ympäristöministeriössä
epätarkoituksenmukaiseksi. Kesällä mi-
nisteriöstä ilmoitettiin, että biosfää-
rialuetoiminta annetaan määräyskir-
jeellä alueellisten ympäristökeskusten
hoidettavaksi. Ympäristöministeriö toi-
voo myös, että opetusministeriö jatkaisi
biosfäärialueiden kansainvälisen MAB-
yhteistyön tukemista.

Pohjois-Karjalan biosfäärialueella on
neuvoteltu alueen laajentamisesta kos-
kemaan Tuupovaaran, Ilomantsin ja
Enon kunnat sekä Lieksan kaupunki ko-
konaan. Aluelaajennus toteutunee vuo-
den 2003 aikana.  Nykyisellään biosfää-
rialueen rajaus käsittää vain osan Ilo-
mantsia ja Lieksaa, vaikka toiminta ulot-
tuu jo lähes koko maakuntaan.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet
Pohjois-Karjala
Tutkimustoimintaa on jatkettu pääasi-
assa metsätalouden ympäristövaiku-
tuksiin liittyvissä asioissa.  Metsien pirs-
toutumisen vaikutus metsien abiootti-
siin oloihin ja eliöihin on ollut moni-
vuotinen hanke, jota on toteutettu yh-

dessä venäläisten tutkijoiden kanssa.
Hanke liittyy läheisesti rajanläheisten
alueiden eliölajiston kartoituksiin. Mo-
nivuotista tutkimusta emolehmien
metsälaiduntamisen vaikutuksesta nau-
tojen tuotokseen ja laidunten eliölajis-
toon sekä kasvillisuuteen ja maaperään
on jatkettu yhdessä Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskuksen kanssa.
Hankkeelle on saatu maa- ja metsäta-
lousministeriöstä merkittävä jatkora-
hoitus, jonka avulla 1994-1996 tehdyt
analyysit toistetaan kymmenen vuotta
kokeen alkamisesta.  Metsälaidunnus-
ja emolehmäkasvatus ovat myös lupaa-
va  maatilatalouden kehittämisen mah-
dollisuus.

Kehittämishankkeita Pohjois-Kar-
jalassa on ollut paljon. Biosfäärialue-
toiminta antaa erinomaisen pohjan
hanketyöskentelylle ja ohjelman sisäl-
löt ja tavoitteet sopivat hyvin yhteen
EU:n ohjelmien kanssa. Yhteistyö kun-
tien kanssa on tiivistynyt ja sekä Liek-
san kaupunki että Ilomantsin ja Tuu-
povaaran kunnat ovat olleet hanke-
työskentelyssä aktiivisia. Luontomat-
kailun ja muun paikallisen kehittämi-
sen yhdistäminen luonnonsuojeluun
suomalais-venäläisenä raja-alueyh-
teistyönä on yhteinen kiinnostuksen
kohde kaikissa kunnissa. Hankkeiden
rahoitus on tullut Euroopan unionin
TACIS- ja Interreg-rahastoista.

Myös kansallisia tutkimus- ja ke-
hittämishankkeita on tehty EU:n tuella
– mm.  suurpedot, perinnemaisemat,
kestävän kehityksen kohteet ja ihmis-
ten osallistuminen lähivesiensä hoita-
miseen ovat saaneet omat hankkeen-
sa. Laajojen kulttuuri- ja luonnonmai-
semainventointien ja niihin yhdistetyn
tutkimuksen kautta on etsitty myös
maaseudulle uusia maisemanhoitoon
ja muihin ympäristöpohjaisiin ammat-
teihin liittyviä elinkeinomahdollisuuk-
sia maa- ja metsätalousministeriön
rahoittamassa pilottihankkeessa.
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Saaristomeri
Saaristomerellä biosfäärialuetoimin-
tana  toteutetuista tutkimus- ja ke-
hittämishankkeista voidaan erityisesti
mainita kaksi. ”Turunmaan tulevai-
suusskenaariot” -hanke toteutettiin
laajan, sekä julkisia että yksityisiä ta-
hoja edustavan koalition voimin.
Hankkeen tavoitteena oli luoda sisä-
asiainministeriön SEUTU -hankkee-
seen osallistuvalle Turunmaan seutu-
kunnalle vaihtoehtoisia tulevaisuu-
denkuvia, joita seutukunta voi hyö-
dyntää laatiessaan alueelle visiota ja
kehittämisstrategiaa. Hanke toteutet-
tiin delphoi-menetelmällä, jossa
asiantuntijaryhmänä toimi noin sata
eri tasoilla ja sektoreilla saaristoky-
symysten kanssa työskentelevää ih-
mistä. Hankkeen päämiehenä ja to-
teuttajana, yhteistyössä Turun kaup-
pakorkeakoulun tulevaisuuden tutki-
muskeskuksen kanssa, toimi Åbo Aka-
demin Täydennyskoulutuskeskus/Saa-
ristoinstituutti. Seutukunta on päät-
tänyt jatkaa alueen strategista suun-
nittelua skenaarioita hyödyntäen.

Biosfäärialuetoiminnan kautta
aloitettiin Saaristomerellä kesällä
Metsähallituksen hallinnoima Inter-
reg IIIA/Etelä-Suomi -ohjelman ra-
hoittama hanke, jonka tavoitteena on
luoda Saaristomeren kansallispuistol-
le kestävän luontomatkailun strate-
gia. Hankkeen virolaisena yhteistyö-
kumppanina toimii Hiidenmaan alue-
hallinto. Hankkeen keskeisiä tavoit-
teita Saaristomerellä ovat kansallis-
puiston yleisen matkailusuunnitel-
man laatiminen, pilottikohteen ra-
kentaminen Houtskarin Jungfruskä-
riin sekä yrittäjäyhteistyön kokeilemi-
nen. Projektin kansainväliseen tasoon
kuuluu mm. yrittäjävierailuja, Suo-
men ja Viron luonnonsuojeluhallinto-
jen kokemustenvaihtoa, kestävän
saari- ja rannikkomatkailun määritte-

lyä, rannikkolinnotteiden hyödyntä-
mistä saarimatkailussa sekä yhteyksi-
en luomista muihin Itämeren rannik-
koalueen biosfääri- ja luonnonsuoje-
lualueisiin.

Kansainvälinen MAB-yhteistyö
Molemmat biosfäärialueet ovat osal-
listuneet opetusministeriön myöntä-
män rahoituksen turvin  MAB-ohjel-
man kansainväliseen toimintaan. Saa-
ristomeren koordinaattori osallistui
tarkkailijana yhdessä Suomen Akate-
mian MAB-työryhmän puheenjohta-
jan kanssa maaliskuussa järjestettyyn
MAB-ohjelman hallitustenvälisen
neuvoston  kokoukseen Pariisissa.

Lokakuussa Roomassa järjestet-
tyyn EuroMAB 2002 kokoukseen
osallistuivat kummankin biosfäärialu-
een koordinaattorit. Rooman kokouk-
sessa sovittiin että Suomen biosfääri-
alueet tekevät vuoden 2003 aikana
aloitteen Pohjoismaisen MAB-yhteis-
työn tiivistämisestä. Saaristomeren
biosfäärialue tarjoutui selvittämään
mahdollisuuttaan isännöidä Euro-
MAB -alueen rannikko- ja merellisten
biosfäärialueiden kokousta. Joulu-
kuussa Lounais-Suomen ympäristö-
keskus sopi MAB-ohjelman sihteeris-
tön kanssa, että kokous järjestetään
Nauvossa lokakuussa 2003.

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen
koordinaattori vastasi helmi-maalis-
kuussa Tansaniassa Itä-Usambaran
biosfäärialueen toimintastrategian
luomisesta sekä osallistui vuoden ai-
kana EUROMAB-alueen biosfäärialu-
eita käsittelevän käsikirjan toimitus-
kunnan työskentelyyn.

Martin Öhman toimii Saaristomeren
ja Timo Hokkanen Pohjois-Karjalan
biosfäärialueen koordinaattorina.

MAB (Man and the Biosphere
Programme)
http://www.unesco.org/mab/

Suomen biosfäärialueet
http://www.joensuu.fi/mekri/
biosphere
http://loggen.abo.fi/biosphere/
saaristo.htm

Ko k o u ks i a

• MAB-ohjelman kansainvälisen
koordinaationeuvoston 17. istun-
to, Pariisi, 18.-22.3. Suomesta
osallistuivat johtaja Kari Laine
Oulun yliopiston biologian laitok-
selta ja koordinaattori Martin
Öhman (Saaristomeren biosfääri-
alue).

• Ihminen ja biosfääri -ohjelmaan
liittyvä EuroMAB 2002, Rooma,
7.-12.10. MAB-koordinaattorit
Timo Hokkanen (Pohjois-Karjalan
biosfäärialue) ja Martin Öhman
(Saaristomeren biosfäärialue)
osallistuivat.

I O C  j a  W M O  y h t e n ä i s t ä v ä t
m a a p a l l o n  m e r i e n
t i l a n v a l v o n t a a

Matti Perttilä

Hallitustenvälinen valtamerikomissio
(Intergovernmental Oceanographic
Commission - IOC), perustettiin 1960
Unescon piiriin koordinoimaan maail-
man merien tieteellistä tutkimusta ja
mereen liittyvien havaintopalvelujen
tuottamista. Ihmiskunnan terveyden-
tila ja ravinto ovat tavalla tai toisella
paljolti riippuvaisia maailman merien
tilasta. Useimmille valtioille mereen
liittyvät palvelut ja tuotanto, mm. ka-
lastus, muodostavat merkittävän
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osuuden niiden kansantuotteesta ja
hyvinvoinnista. Eri puolilla maapalloa
asetetaankin sekä luonnollisista syistä
että ihmisen toiminnasta aiheutuen
erilaisia vaatimuksia merta koskevalle
tieteelliselle havainnonteolle ja meri-
en tilalle. Useilta alueilta on kuitenkin
puuttunut säännöllinen havainnonte-
ko ja havaintojen käsittely.

1980-luvulla alkoi nostaa päätään
jo havaittava ilmaston muutos, mikä
edelleen korosti merten roolia muu-
tosten havaitsemisessa ja seurausten
ennakoinnissa. Havaintojen yhtenäis-
tämistä varten IOC:n piirissä nousi
esiin ajatus maailmanlaajuisen meri-
havainnonteon yhtenäistämisestä.
Hankkeelle annettiin nimeksi Global
Operational Observing System (GOOS).
Ymmärrettävästi kyseessä oli erittäin
laaja hanke ja GOOS perustettiin siten
yhteistyössä WMO:n (World Meteoro-
logical Organization) kanssa 1990.

GOOS:n tavoitteena on yhtenäis-
tää meren tilaan liittyvien havainto-
jen tekoa. Koska lopullisten havainto-
tuotteiden (dataa, karttoja, pitkäai-
kaistrendit, nopeat muutokset jne.)
mahdollinen käyttäjäkunta on hyvin
laaja (meriliikenne, ympäristöviran-
omaiset, tutkijat jne.) ei havaintolaje-
ja pyritä määräämään, vaan yleistäen
voisi sanoa tähtäimenä olevan ha-
vaintotietojen hankinnan ja vaihdon
sekä järjestelmällisen tietojen luokit-
telun, tavallaan ”tietoja tiedosta” jär-
jestelmän, metadatapankin. Pääpai-
non ollessa nopeasti käyttöön saata-
vissa operationaalisissa havainnoissa,
suurin osa havainnoista liittyy nope-
asti tehtäviin suolaisuus- ja virtaus-
mittauksiin sekä leväesiintymien ja
pintalämpötilojen satelliittihavaintoi-
hin. El Niño ilmiön seuranta ja enna-
kointi on yksi keskeisiä esimerkkejä
yhtenäisen järjestelmän eduista.
Myöhemmässä vaiheessa kehitetään

muita kemiallisia ja biologisia indi-
kaattoreita GOOS:n käyttöön.

Kuten IOC:n toiminta yleensäkin,
GOOS keskittyy lähinnä sellaisille alu-
eille maailman merillä, joissa ei ole
muuten kansallisesti tai alueellisesti
järjestettyä toimintaa. Erään tärkeän
alueen muodostavat Afrikan rannik-
komeret, joita varten on perustettu
alueorganisaatio GOOS-Africa. Tämä
toiminta kiinnostaa suomalaisiakin,
sillä se on eräs ”spin-off” Afrikan yh-
tenäisen rannikkosuojelun lähtökoh-
daksi muodostuneesta Pacsicom-kon-
ferenssista (Pan-African Conference
on Sustainable Integrated Coastal
Management, Mosambik 1998), jossa
Suomella oli ratkaiseva rooli. Konfe-
renssista kehkeytyi IOC:n, UNEP:n ja
useiden muiden organisaatioiden yh-
teistyönä kehitysprosessi, josta käyte-
tään nimitystä ”African Process”.

GOOS-African puitteissa Suomi
on edistänyt afrikkalaisten meriasian-
tuntijoiden koulutusta kustantamal-
la aiheeseen liittyviä kursseja. Lisäksi
Suomi on ollut mukana tukemassa
Kaakkois-Afrikan alueellista rannik-
ko- ja meriasioiden hoitoa SEACAM-
projektin puitteissa  (Secretariat for
East African Coastal Area Manage-
ment). Kyseessä on rannikon ympäris-
töosaamisen ja tieto-taidon nosto
Intian valtameren läntisellä alueella.

Koska GOOS:n tavoitteena on
ympäristövalmiuksien, erityisesti siis
havainnonteon, havaintojen käsitte-
lyn ja tallennuksen, samoin kuin ha-
vaintoihin perustuvan informaation
tason parantaminen, alueen maille on
ollut luontevaa mieltää GOOS paljolti
kehitysyhteistyöprojektiksi, jossa ne
itse ovat lähinnä rahoittaneet vain
paikalliskustannuksia. IOC:n tavoit-
teena on kuitenkin, että GOOS-akti-
viteetit tulisivat vähitellen osaksi
osallistujaorganisaatioiden ja -mai-

den säännöllistä toimintaa. Näin ol-
len ympäristöpuolen omarahoituksen
turvaaminen osallistujamaissa on
myös yksi keskeinen kehityskohde.

Itämerellä IOC ei ole juurikaan
näkynyt. Syy on se, että meillä on Itä-
meren suojelusopimuksen puitteissa
yhtenäisten sääntöjen ja menettely-
tapojen ohjaama kansainvälinen me-
rialueiden tilan seuranta aloitettu jo
1970-luvulla. Lisäksi paljon sitä aiem-
min, vuosisadan alussa, Kansainväli-
nen merentutkimusneuvosto ICES
aloitti Pohjois-Atlantin ja sen reuna-
merien tiedonhankintajärjestelmien
rakentamisen. Suomi kuuluu ICES:iin
yhtenä sen perustajavaltioista, vaikka
oli tuolloin vielä muodollisesti osa
keisarillista Venäjää.

GOOS-järjestelmän puitteissa on
kuitenkin haluttu hyödyntää Itäme-
ren piirissä saatuja kokemuksia ja
niinpä GOOS:n yhteyteen on perus-
tettu Baltic-GOOS eräänlaiseksi näy-
teikkunaksi hyvin hoidettuun kan-
sainväliseen yhteistyöhön. Itämerellä
keskeisiä indikaattoreita, pitäen mie-
lessä GOOS:n operationaalisuustavoi-
te, ovat levälautat ja pintalämpötila,
sekä Juutinrauman ja Belttien kautta
tapahtuva vedenvaihto, joka on
oleellinen tekijä ennustettaessa Itä-
meren syvänteiden happikatoa.
GOOS:n tavoitteiden mukaisia opera-
tionaalisia järjestelmiä ovat myös eri-
tyisesti Suomen Merentutkimuslai-
toksen ylläpitämät jää-, aallokko- ja
vedenkorkeuspalvelut, joiden tulokset
ovat jo pitkään olleet nähtävillä in-
ternet-sivuilla (http://www.fimr.fi).

FT Matti Perttilä toimii Merentutkimus-
laitoksen kemian osaston johtajana.

Lisätietoa:
http://www.unesco.org/ioc
http://www.unesco.org/water/
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Ko k o u ks i a

• Hallitustenvälisen merentutki-
muskomission (IOC) merioikeu-
dellisen asiantuntijaryhmän (ABE-
LOS) 2. kokous, El Jadida, Marok-
ko, 6.-9.5. Professori Kari Hakapää
Lapin yliopistosta osallistui.

• IOC:n hallintoneuvoston 35. ko-
kous, Pariisi, 4.-14.6. Professori,
osastonjohtaja Matti Perttilä Me-
rentutkimuslaitokselta osallistui.

• Hallitustenvälisen merentutki-
muskomission (IOC) alaisen hai-
tallisia leväkasvustoja tutkivan
kansainvälisen paneelin (IPHAB)
6. kokous, USA, 17.-19.10. Ohjel-
makoordinaattori Kaisa Kononen
Suomen Akatemiasta osallistui.

M u i t a  k o k o u ks i a

• Kansallisten IHP-komiteoiden alu-
eellinen kokous (vaaliryhmät I ja
II), Berliini, 18.-19.2. Dosentti Ris-
to Lemmelä TKK:sta ja tiedesihteeri
Risto Andberg Suomen Akatemias-
ta osallistuivat.

• IHP-ohjelman 5. vaiheen tuloksia
arvioinut 6. Kovacks-kollokvio, Pa-
riisi, 13.-15.6. Dosentti Risto Lem-
melä osallistui.

• Kansainvälisen vesiohjelman (IHP)
hallitustenvälisen neuvoston 15.
istunto, Pariisi, 17.-22.6. Suomes-
ta osallistuivat tiedesihteeri Risto
Andberg Suomen Akatemiasta ja
dosentti Risto Lemmelä Teknillises-
tä korkeakoulusta.

• HELP-ohjelmaan liittyvä sympo-
siumi “Towards integrated
catchment management: Increa-
sing the dialogue between scien-
tists, policy makers and stakehol-
ders”, Kalmar, 18.-22.8. Dosentti
Risto Lemmelä TKK:sta osallistui.

• Kansainvälinen konferenssi “From
conflict to cooperation in interna-

tional water resources manage-
ment; Challenges and opportuni-
ties”, Delft, 19.-22.11. Dosentti Ris-
to Lemmelä TKK:sta osallistui.

• Kansainvälisen vesiohjelman (IHP)
varapuheenjohtajan Reinder A.
Feddesin vierailu, Helsinki, 12.12.

Lisätietoa:
Unescon luonnontieteellinen sektori
http://www.unesco.org/science

Unescon yhteiskuntatieteellinen
sektori
http://www.unesco.org/shs

3 . 3  K U L T T U U R I

Y K : n  k u l t t u u r i p e r i n n ö n
v u o s i

YK:n 56. yleiskokous julisti vuoden 2002
YK:n kulttuuriperinnön vuodeksi, jon-
ka koordinoinnista ja valmisteluista
Unesco oli vastuussa. Vuoden tavoit-
teena oli kiinnittää valtioiden, kan-
sainvälisten järjestöjen, kansalaisten
sekä yksityisen ja julkisen sektorin
huomiota maailman kulttuuriperin-
töön ja sen suojeluun. Tähän tavoit-
teeseen pyrittiin erityisesti tukemalla
kulttuuriperinnön suojeluun tähtääviä

kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja
projekteja sekä lisäämällä ihmisten kult-
tuuritietoisuutta kasvatuksen ja tiedo-
tusvälineiden avulla. Unesco huomioi
kulttuurivuoden ohjelmassaan koko
kulttuurin kentän, niin aineellisen (mo-
numentit, maisemat, eineet) kuin ai-
neettoman kulttuuriperinnön (mm. kie-
let, tietotaito, esittävät taiteet, musiik-
ki). Ohjelmaa tuki Unescon jäsenmai-
den vuonna 2001 hyväksymä kulttuu-
rista moninaisuutta koskeva yleismaa-
ilmallinen julistus.

Vuoden aikana pyrittiin korosta-
maan, että kulttuuriperintö liittyy
rauhaan ja keskinäiseen ymmärryk-
seen, mutta myös kehitykseen. Vuo-
den keskeisinä teemoina olivatkin
“vuoropuhelu” ja “kehitys”. Kansa,
joka on tietoinen omista juuristaan,
voi paremmin luoda rauhanomaisia
suhteita toisten kansojen kanssa sekä
kunnioittaa näiden kulttuuria.

Kulttuuriperinnön vuonna muistu-
tettiin Suomessakin tärkeydestä sitou-
tua kulttuuriperinnön suojelemiseksi
aikaisemmin solmittuihin kansainväli-
siin sopimuksiin, mm. vuoden 1954
Haagin sopimukseen (Yleissopimus
kulttuuriomaisuuden suojelemisesta
aseellisen selkkauksen sattuessa), vuon-
na 1970 solmittuun yleissopimukseen
kulttuuriomaisuuden luvattoman
tuonnin, viennin ja omistusoikeuden
siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi
sekä ennen kaikkea vuonna 1972 sol-
mittuun sopimukseen maailman kult-
tuuri- ja luonnonperinnön suojelusta,
jonka 30-vuotisjuhlaa myös vietettiin
vuonna 2002.

Yksi vuoden teemoista oli myös
kulttuuriperinnön integrointi kestä-
vään kehitykseen, jota käsittelevä
YK:n huippukokous järjestettiin Jo-
hannesburgissa syksyllä 2002.

Lisätietoa:
http://www.unesco.org/culture/unych/
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M a a i l m a n p e r i n t ö s o p i m us
3 0  v u o t t a

Unescon yleissopimus maailman kult-
tuuri- ja luonnonperinnön suojelus-
ta eli maailmanperintösopimus sol-
mittiin vuonna 1972, joten vuonna
2002 vietettiin sen 30-vuotisjuhlaa.
Maailmanperintöluettelossa oli vuo-
den 2002 lopussa 730 kohdetta 125
maassa. Lisäksi vuosi 2002 oli YK:n
kulttuuriperinnön vuosi, jonka pää-
koordinaattorina toimi Unesco.

Maailmanperintösopimuksen juh-
lavuoden kunniaksi järjestettiin usei-
ta tapahtumia ympäri maailmaa.
Päätapahtuma oli Unescon Italian
hallituksen tuella Venetsiassa 14.-16.
marraskuuta järjestämä kansainväli-
nen kongressi “Maailmanperintö 2002
- yhteinen perintö, yhteinen vastuu”.
Suomesta kongressiin osallistuivat
johtaja Rauno Anttila opetusministe-
riöstä sekä suurlähettiläs Esko Hamilo
pysyvästä edustustosta. Lisäksi kan-
sainväliseen asiantuntijakokoukseen
osallistuivat pääjohtaja Henrik Lilius
museovirastosta ja ylitarkastaja Jukka-
Pekka Flander ympäristöministeriöstä.

Suomen päätapahtuma oli opetus-
ministeriön yhdessä Suomen Unesco-
toimikunnan kanssa järjestämä “Maa-
ilmanperintö ja kestävä kehitys” -juh-
laseminaari Säätytalolla 8. marraskuu-
ta. Arvovaltaisten alustajien lisäksi ti-
laisuuteen osallistui lähes sata eri alo-
jen vaikuttajaa ja maailmanperinnös-
tä kiinnostunutta. Seminaarin avasi
Suomen Unesco-toimikunnan pu-
heenjohtaja, ohjelmajohtaja Olli Alho,
joka esitteli puheenvuorossaan kult-
tuuriperinnön vuoden taustoja sekä

Unescon panosta kulttuuriperinnön
säilyttämiseen ja suojelemiseen.

Kulttuuriministeri Kaarina Drom-
bergin aiheena oli moninainen kult-
tuuriperintömme. Hän muistutti, että
me kaikki olemme vastuussa yhtei-
sestä perinnöstämme. Aikaisempien
sukupolvien jättämät aineelliset ja ai-
neettomat kulttuuriset voimavarat
auttavat meitä hahmottamaan it-
semme osana kulttuurista jatkumoa
sekä arvioimaan kulttuuriamme kes-
tävän kehityksen näkökulmasta.

Ympäristöministeri Jouni Backman
puhui aiheesta Johannesburgin kestä-
vän kehityksen huippukokous ja maa-
ilmanperintö. Hän kertasi elo-syys-
kuussa 2002 pidetyn huippukokouk-
sen tavoitteita ja saavutuksia. Köy-
hyys, kestämättömät tuotanto- ja ku-
lutustavat ja hallitsematon globalisaa-
tio muodostavat usein uhan arvokkail-
le luonnon- tai kulttuuriperintökoh-
teille. Johannesburgin toimintasuun-
nitelma ja poliittinen julistus tukevat
siten monin tavoin maailmanperintö-
sopimuksen tavoitteita ja toimintape-
riaatteita. Ministeri korosti erityisesti
alkuperäiskansojen kulttuurisen perin-
nön ja oikeuksien vaalimisen merkitys-
tä osana maailmanperintötyötä.

Museoviraston pääjohtaja Henrik
Lilius kertoi maailmanperintösopimuk-
sesta suojelun välineenä, erityisesti Af-
ganistanin tilanteessa. Esityksensä tu-
eksi hän näytti kongressimatkalla Ka-
bulissa ottamiaan diakuvia, joista näkyi
lohduttomia esimerkkejä kulttuuri-
omaisuuden tietoisesta tuhoamisesta.
Maailmanperintösopimus ei tietyissä
tilanteissa toimi, etenkin jos maassa on
hallitus, joka ei hyväksy kansainvälisiä
sopimuksia. Valtaapitävien valistus,
moraali ja rauhantahtoisuus ovat rat-
kaisevat tekijät kulttuuriperinnön säi-
lyttämisessä. Maailmanperintösopi-
mukseen perustuva kansainvälinen yh-

teistyö on keskeisessä asemassa kult-
tuuriperintöä jälleenrakennettaessa. Li-
liuksen mukaan Suomen tulisi toimia
aktiivisemmin maailmanperintöluette-
lon täydentämiseksi alueilla, joilla on
aliedustusta sopimuksen piirissä, sekä
antaa niille asiantuntija-apua.

Ulkoasiainministeriön kehitysyh-
teistyöosaston osastopäällikkö Ritva
Jolkkonen puhui aiheesta kulttuuripe-
rinnön suojeluhankkeet ja haasteet.
Hän lähestyi aihetta kehityksen ja ke-
hitysyhteistyön näkökulmasta. Kehi-
tysyhteistyö itsessään on kulttuurien
kohtaamista ja vuorovaikutusta, joten
kulttuurinäkökulma on läsnä kaikessa
kehitysyhteistyössä. Kulttuuriperinnön
suojeluhankkeet voivat parhaimmil-
laan lisätä alueen ihmisten hyvinvoin-
tia laajasti. Kulttuuriperinnön suojele-
minen tukee kansallista tai paikallista
identiteettiä ja vahvistaa yksilöiden
osallistumismahdollisuuksia. Kulttuu-
rihankkeilla voi myös olla myönteisiä
taloudellisia vaikutuksia. Kestävän ke-
hityksen periaatteiden kunnioittami-
nen on erityisen tärkeää.

Suomen Tammi+ -projektin suoje-
lijan, eduskunnan puhemies Riitta Uo-
sukaisen aiheena oli Miksi maailman-
perintökasvatusta? Hänen mukaansa
lasten ja nuorten identiteetin muodos-
tamisessa oman maan historian ja
oman kansan perinteiden tuntemisella
on erittäin tärkeä merkitys. Globalisoi-
tuvassa maailmassa kansallisen perin-
nekasvatuksen ohella korostuu myös
maailmanperintökasvatus. Nykypolvil-
le on suuri haaste vaalia vanhaa kult-
tuuriperintöä ja siirtää se tuleville pol-
ville. Nuori ei voi kasvaa suvaitsevaisek-
si kosmopoliitiksi, ellei hän arvosta
kulttuurien rikkautta ja erilaisuutta.
Maailmanperintösopimus on korvaa-
maton väline eri maiden kulttuurin säi-
lyttämisessä ja tuomisessa yhteiseen
tietoisuuteen, yhteisen vastuun piiriin.
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Uosukainen korosti myös kotien, koulu-
jen ja järjestöjen yhteistyön merkitystä.

Seminaarin päätteeksi johtaja
Rauno Anttila opetusministeriöstä
puhui otsikolla Kohti kestävää kansal-
lista maailmanperintöstrategiaa. Hän
kertoi valmisteilla olevasta kansallises-
ta strategiasta, jonka tavoitteena on
luoda yhteiset pelisäännöt sekä maa-
ilmanperintökohteiden valmistelulle
että maailmanperintöluetteloon hy-
väksyttyjen kohteiden ylläpidolle.
Kohteiden valinta maailmanperintölu-
etteloon on monivaiheinen, usean
vuoden pituinen prosessi, jota Anttila
kuvaili puheenvuorossaan. Suomen
kansallisen strategian valmistelu on
haasteellinen tehtävä, mutta Anttila
työryhmän puheenjohtajana uskoi
että tuloksena on maailmanperintö-
strategia, joka entistä tarkemmin huo-
mioi asianosaiset sekä onnistuu jaka-
maan vastuun kohteiden suojelusta
kauaskantoisella ja tulevia sukupolvia
hyödyttävällä tavalla.

Raportti seminaarista on luetta-
vissa osoitteessa
http://www.minedu.fi/opm/unesco/
kokousraporttiarkisto.html

Lisätietoa:
Unescon Maailmanperintökeskus
http://www.unesco.org/whc

World Heritage Review -lehden ar-
tikkeleita ja tilausmahdollisuus
http://www.unesco.org/whc/events/
review.htm

Museovirasto
http://www.nba.fi

Suomenlinna
http://www.suomenlinna.fi

Vanha Rauma
http://www.oldrauma.fi

Petäjäveden vanha puukirkko
http://www.petajavesi.fi/kirkko

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
http://www.verla.fi

Sammallahdenmäen pronssikauti-
nen röykkiöalue
http://www.nba.fi/ARCHAEOL/Sam-
mallahti/index.html

Ko k o u ks i a

• Maailmanperintösopimuksen toi-
mintaohjeistuksen luonnostelu-
ryhmän kokous, Pariisi, 17.-22.3.
Pääjohtaja Henrik Lilius ja tutkija
Margaretha Ehrström Museoviras-
tosta osallistuivat.

• Maailmanperintökomitean byroon
26. istunto, Pariisi, 8.-13.4. Suo-
mesta osallistuivat pääjohtaja
Henrik Lilius ja tutkija Margaretha
Ehrström Museovirastosta, ylitar-
kastaja Jukka-Pekka Flander ym-
päristöministeriöstä ja erityisneu-
vonantaja Satu Heikkinen sekä
suurlähettiläs Esko Hamilo ja ulko-
asiainsihteeri Ari Mäki pysyvästä
Unesco-edustustosta.

• Maailmanperintökonferenssi “Al-
ternatives to Historical Re-
construction in the Unesco World
Heritage Cities”, Tallinna, 16.-18.5.
Tutkija Margaretha Ehrström Mu-
seovirastosta osallistui.

• Maailmanperintökomitean 26. is-
tunto, Budapest, 24.-29.6. Suo-
mesta osallistuivat suurlähettiläs
Esko Hamilo, pääjohtaja Henrik Li-
lius, ylitarkastaja Jukka-Pekka
Flander, kulttuurisihteeri Päivi Sa-
lonen, tutkija Margaretha Ehr-
ström, kehitysyhteistyöneuvos
Irma-Liisa Perttunen ulkoasiainmi-
nisteriöstä ja erityisneuvonantaja
Satu Heikkinen.

• Maailmanperintösopimuksen 30-
vuotisjuhlakongressi “Maailman-
perintö 2002 - yhteinen perintö,
yhteinen vastuu”, Venetsia 14.-
16.11. Johtaja Rauno Anttila ja
suurlähettiläs Esko Hamilo osallis-
tuivat. Kansainväliseen asiantunti-
jakokoukseen osallistuivat pääjoh-
taja Henrik Lilius ja ylitarkastaja
Jukka-Pekka Flander.

A i n e e t o n  k u l t t u u r i p e r i n t ö

Aineettoman kulttuuriperinnön suoje-
luun on kiinnitetty lisääntyvää huo-
miota kansainvälisillä areenoilla vii-
meisen vuosikymmenen aikana - näin
myös Unescossa. Nykyisten kansainvä-
listen sopimusten ja suositusten ei kat-
sota riittävällä tavalla kattavan aineet-
toman kulttuuriperinnön suojelua. Esi-
merkkeinä voi mainita perinteiset ta-
vat, erikoiset kielet, musiikki- ja tans-
siesitykset, vanhat rituaalit sekä ylipää-
tään kaikki vahvasti traditioon tai kult-
tuuriin liittyvät ilmaukset. Suomen
Unesco-toimikunnan jäsenet ovat use-
assa kokouksessa pohtineet aineetto-
man kulttuuriperinnön suojeluun liit-
tyviä ongelmia ja haasteita.

Vaikka huomio kulttuuriperinnön
vaalimisen osalta onkin Unescon puit-
teissa kohdistunut näyttävimmin
maailmanperintökohteiden suojelemi-
seen vuoden 1972 maailmanperintö-
sopimuksen pohjalta, niin jo vuonna
1989 Unesco tarttui myös aineetto-
man kulttuuriperinnön haasteeseen
laatimalla suositukset perinnekulttuu-
rin ja folkloren suojelemiseksi (Recom-
mendation on the Safeguarding of
Traditional Culture and Folklore).

Valitettavasti vuoden 1989 suosi-
tukset eivät saaneet laajaa huomiota
maailmalla. Asiaa yritettiin korjata
vuonna 1998 Unescon hallintoneu-
voston päätettyä, että Unesco ryhtyy
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julistamaan erityisiä kulttuuripaikko-
ja tai kulttuuri-ilmaisuja ihmiskun-
nan aineettoman perinnön mestari-
teoksiksi (Masterpieces of the Oral
and Intangible Heritage of Humani-
ty). Tämäkään ohjelma ei kuitenkaan
saanut selkeätä vastakaikua maail-
malta. Asia innosti etupäässä Aasian
maita (joista Japani yksi tärkeimpiä)
ja joitakin kehitysmaita ehdottamaan
kulttuuri-ilmiöitään listalle.

Unescon pääjohtajan tuella tilan-
netta päätettiin edelleen kohentaa.
Niinpä Unescon 31. yleiskokous päät-
ti marraskuussa 2001 kansainvälisen
sopimuksen luonnostelusta aineetto-
man kulttuuriperinnön suojelemiseksi.
Samalla päätettiin, että pääjohtaja
Koïchiro Matsuuran antaa sopimus-
luonnoksen 32. yleiskokouksen tarkas-
teltavaksi jo vuonna 2003.

Sopimusvalmistelut käynnistyivät
ripeästi Unescon sihteeristön toimes-
ta. Vuoden 2002 aikana Unescon kut-
sumat ja henkilökohtaisessa ominai-
suudessa toimineet asiantuntijat luon-
nostelivat sopimuksen, jonka pohjana
käytettiin vuoden 1972 maailmanpe-
rintösopimusta.

Syyskuussa 2002 Istanbulissa jär-
jestettiin Unescon ja Turkin hallituksen
toimesta kolmas kulttuuriministerien
pyöreän pöydän kokous aiheesta “Ai-
neeton kulttuuriperintö kulttuurisen
moninaisuuden heijastajana” (“Intan-
gible Cultural Heritage - a Mirror of
Cultural Diversity”). Kokous oli jatkoa
kahdelle aiemmalle kulttuuriministeri-
en pyöreän pöydän kokoukselle - vuo-
den 1999 kokoukselle “Kulttuuri ja
luovuus globalisoituvassa maailmassa”
ja vuoden 2000 kokoukselle “2000-
2010 Kulttuurinen moninaisuus:
Markkinoiden haasteet”.

Istanbulin keskusteluissa pohdit-
tiin mahdollisuutta laatia kansainväli-
nen sopimus aineettoman kulttuuri-

perinnön suojelemiseksi. Kokouksen
loppujulistuksessa kulttuuriministerit
kannattivat kansainvälisen sopimuk-
sen luomista yhteistyössä asiaankuu-
luvien tahojen ja järjestöjen kanssa.
Välittömästi tämän jälkeen, syyskuun
2002 lopussa, hallitustenvälinen asi-
antuntijaryhmä aloitti Unescossa
työnsä sihteeristön valmisteleman
luonnoksen pohjalta.

Hallitustenvälisessä asiantuntija-
kokouksessa nousi esiin monia kysy-
myksiä liittyen tapaan ja mahdolli-
suuksiin suojella aineetonta perintöä.
Myös vuoden 1972 maailmanperintö-
sopimuksen soveltuvuutta pohjaksi
pohdittiin tarkemmin.

Sopimusvalmistelut jatkuvat edel-
leen vuoden 2003 aikana.

Unescon sivut aineettoman kult-
tuuriperinnön suojelusta
http://www.unesco.org/culture/heri-
tage/intangible/html_eng/
index_en.shtml

Ko k o u ks i a

• Aineetonta kulttuuriperintöä kos-
kevan instrumentin laadintaa poh-
tivan Unescon asiantuntijaryhmän
kokous, Rio de Janeiro, 22.-24.1.
Professori Lauri Harvilahti Helsin-
gin yliopiston Kulttuurien tutki-
muksen laitokselta osallistui.

• Euroopan unionin alueen Unesco-
toimikuntien kokous aineettomas-
ta kulttuuriperinnöstä, Pariisi, 9.-
10.7. Suunnittelija Hannu Vaino-
nen opetusministeriöstä osallistui.

• Kulttuuriministerien 3. pyöreän
pöydän kokous “Aineeton kulttuu-
riperintö kulttuurisen moninaisuu-
den heijastajana”, Istanbul, 16.-
17.9. Neuvotteleva virkamies Risto
Kivelä opetusministeriöstä osallis-
tui tarkkailijana kulttuuriministeri
Drombergin sijasta.

• Ensimmäinen hallitustenvälinen
asiantuntijakokous aineettoman
kulttuuriperinnön sopimusvalmis-
telusta, Pariisi, 23.-27.9. Johtaja
Jukka Liedes, neuvotteleva virka-
mies Risto Kivelä, ulkoasiainsihtee-
ri Ari Mäki ja suunnittelija Hannu
Vainonen osallistuivat.

C u l t u re  i n  t h e
N e i g h b o u r h o o d  -
l o p p u v i d e o n  l u o v u t us

“Culture in the Neighbourhood - A
Unesco Network of Cultural Activi-
ties” on alkujaan Sveitsin Unesco-toi-
mikunnan vuonna 1986 käynnistämä
projekti, josta tuli myös osa YK:n ju-
listaman Maailman kulttuurikehityk-
sen vuosikymmenen 1988-1997 pro-
jekteja. Projektin tarkoituksena oli ja
on tuottaa ja edistää kulttuuritapah-
tumia, joiden toimijoina ja kohderyh-
mänä ovat tietyn alueen paikalliset
asukkaat. Tapahtumien pääpaino on
kohdentaa asukkaiden sosiaalista yh-
teenkuuluvaisuutta sekä suhdettaan
asuinympäristöönsä.

Vuosina 1998-2002 projekti jatkui
kulttuurikehityksen vuosikymmenen
jatkoprojektina ja laajeni eurooppalai-
selta tasolta Afrikan ja Euroopan alu-
eiden väliseksi yhteistyöksi. Tällöin
projektin nimeksi täsmentyi “Culture
in the Neighbourhood - an Afro-Euro-
pean Interaction”, toimijaosapuolina
kahdeksan kaupunkiparia. Suomesta
Vantaan Hakunilan alueen parina oli
Namibian pääkaupungin Windhoekin
kaupunginosa Katutura. Muut maapa-
rit olivat Ranska-Kamerun, Itävalta-
Mosambik ja Sveitsi-Burkina Faso.

Projektin kansallisten koordinaat-
toreiden kokouksessa vuonna 1999
sovittiin, että Suomi vastaa projektin
kansainvälisen loppuvideon toteutta-
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misesta. Suomesta videon tekemiseen
- ja muutoinkin projektin toimintaan
- osallistuivat erityisasiantuntija Ismo
Porna Suomen Kuntaliitosta ja video-
ohjaaja Anssi Vuohelainen Vantaan
kaupungin Vernissan mediapajasta.
Video esiteltiin ja luovutettiin Unes-
colle maaliskuussa 2002 Pariisissa jär-
jestetyssä tilaisuudessa, jossa se sai
paljon kiitosta ja huomiota järjestön
kulttuurisektorin johdolta.

Projekti on sittemmin jäänyt elä-
mään paikallisten tapahtumien ja
projektien muodossa niin Afrikassa
kuin uutena aluevaltauksena myös
Latinalaisen Amerikan maissa.

“ T i e d o s t a m m e k o
k u l t t u u r i s e n
m o n i n a i s u u d e n ? ”  -
s e m i n a a r i

Kulttuurin ja kehityksen päivänä 21.5.
ulkoasiainministeriön kehitysyhteis-
työosasto ja opetusministeriön kan-
sainvälisten asiain sihteeristö järjes-
tivät yhdessä Suomen Unesco-toimi-
kunnan ja Kehitysyhteistyön palvelu-
keskus Kepan kanssa seminaarin “Tie-
dostammeko kulttuurisen moninai-
suuden?” ulkoasiainministeriön leh-
distötiloissa Katajanokalla. Keskuste-
lun lähtökohtana oli Unescon kult-
tuurista moninaisuutta koskeva yleis-
maailmallinen julistus, jonka Unescon
31. yleiskokous hyväksyi vuonna 2001.

Tilaisuuden avasi teatteriohjaaja
Raija-Sinikka Rantala Suomen Unes-
co-toimikunnasta. Seminaarin alusta-
jina ja keskustelijoina olivat linjanjoh-
taja Matti Kääriäinen ulkoasiainminis-
teriöstä, erityisasiantuntija Kimmo
Aulake opetusministeriöstä, toimin-
nanjohtaja Merja Isotalo maaseudun
yhteistyöryhmästä, johtaja Johanna
Maula kansainvälisestä kulttuurikes-
kus Caisasta, yrittäjä Leila Omar sekä

tuottaja Ilkka Vehkalahti Yleisradion
TV 2:sta. Tilaisuuden päätti dosentti
Raimo Harjula Helsingin yliopistosta.

Seminaarissa syntyi innostunutta
ja innoittavaa keskustelua kulttuurien
kohtaamiseen liittyvistä tilanteista,
huomioista ja vaikeuksista niin maa-
hanmuuttajien kuin kehitysyhteistyö-
tä tekevien näkökulmasta. Seminaaris-
sa esillä olleella Unescon julistuksella
kulttuurisesta moninaisuudesta (2001)
on osaltaan merkittävä asema kult-
tuurien välisen kohtaamisen ja keskus-
telun edistäjänä ja innoittajana.

Kulttuurista moninaisuutta koske-
va julistus suomen- ja ruotsinkieli-
senä versiona
http://www.minedu.fi/opm/unesco/
sopimusluettelo.html
http://www.minedu.fi/uvm/unesco/
konventioner.html

M u i t a  k o k o u ks i a

• Pohjoismaisten Unesco-toimikun-
tien kulttuurisektorien koordinaa-
tiokokous, Stavanger, 6.6. Teatte-
riohjaaja Raija-Sinikka Rantala ja
suunnittelija Hannu Vainonen
osallistuivat.

• Hallitustenvälisen kulttuuripoli-
tiikkaa ja kehitystä koskevan seu-
rantakokouksen (Tukholma +5,
2003) valmistelukokous, Tukholma,
9.-10.9. Pääsihteeri Zabrina Holm-
ström kuuluu valmisteluryhmään.

Lisätietoa:
Unescon kulttuurisektori
http://www.unesco.org/culture

3 . 4  V I E S T I N T Ä

U n e s c o n  v i e s t i n t ä s e k t o r i n
o h j e l m a t  -  I P D C  j a  I F A P

Unescon keskipitkän aikavälin strate-
giassa vuosille 2002-2007 järjestön
kaikki ohjelmasektorit kattavana poik-
kisektoraalisena teemana on tieto- ja
viestintäteknologioiden hyväksikäyttö
koulutuksen, tieteen ja kulttuurin
aloilla tietoyhteiskunnan kehittämi-
seksi. Viestintäsektorin päätavoitteeksi
määritellään “tietoyhteiskunnan ra-
kentaminen, joka perustuu tiedon ja-
kamiseen ja kestävän kehityksen tu-
kemiseen liittyviin kaikkiin sosiokult-
tuurisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin”.
Keskeisessä osassa tässä työssä ovat
Unescon hallitustenväliset viestintä-
ohjelmat, kansainvälinen tiedonväli-
tyksen kehittämisohjelma IPDC (Inter-
national Programme for the Develop-
ment of Communication) sekä “Infor-
mation For All” -ohjelma (IFAP).

Unescon kansainvälinen tiedon-
välityksen kehittämisohjelman (Inter-
national Programme for the Develop-
ment of Communication, IPDC) pää-
tavoitteena on konkreettisesti kohen-
taa erityisesti vähiten kehittyneiden
maiden joukkoviestintää sekä demo-
kratisoida ja monipuolistaa sitä. IPDC
tukee sekä erilaisia alueellisia että
erityisryhmiin kohdistuvia hankkeita,
kuten naisten ja nuorten viestintätar-
peet sekä eristyneiden yhteisöjen on-
gelmat. Tulevina vuosina etusijalla
ovat projektit, jotka tähtäävät sanan-
vapauden, median pluralismin ja kan-
sainvälisen kumppanuusyhteistyön
edistämiseen ja ammatillisen osaami-
seen sekä paikallisyhteisöjen tiedo-
tusvälineiden kehittämiseen. Suomi
on yksi ohjelman hallitustenvälisen
neuvoston 39 jäsenestä vuosina
1999-2003. Suomea on neuvoston
istunnoissa edustanut ensisijaisesti



1 8

Unesco-toimikunnan jäsen, professori
Ullamaija Kivikuru. Toisena pohjois-
maisena edustajana on Tanska, jonka
Torben Krogh valittiin vuonna 2002
neuvoston puheenjohtajaksi. Pohjois-
maiden panos on IPDC:ssä ollut vah-
va, sillä Norja on ollut kautta aikojen
suurin ohjelman rahoittaja. Neuvosto
kokoontuu kerran vuodessa istun-
toon. Vuonna 2002 neuvosto keskit-
tyi keskustelemaan IPDC-ohjelman
toiminnan tehostamisesta, ohjelman
prioriteeteista ja taloudellisen tilan-
teen parantamisesta. Norja valmiste-
lee vuoden 2002 aikana kokonaisarvi-
oinnin IPDC:n toiminnasta Norjan
näkökulmasta, mutta se palvellee
neuvostoa sen pohtiessa ohjelman
kehittämistä.

IFAP-ohjelma käynnistyi ensim-
mäisellä hallitustenvälisen neuvoston
kokouksella vuonna 2002. Ohjelma
luotiin kahden aiemman, lähinnä kir-
jastoihin ja arkistoihin keskittyneen
ohjelman tilalle. Hallitustenvälinen
26-jäseninen neuvosto kokoontuu
vuosittain. Ruotsi on Pohjoismaista
neuvoston jäsen. IFAP:n päätavoite
liittyy kaikille yhtäläisen pääsyn tur-
vaamiseen tiedon lähteille ja tieto-
verkkoihin sekä digitaalisen kuilun
poistamiseen. Yksi ohjelman keskei-
simmistä työkentistä on arkistojen,
museoiden, kirjastojen sekä muun
julkisen vallan ja sen ulkopuolisten
laitosten luoman ja/tai keräämän tie-
toaineksen säilyttäminen ja kehittä-
minen digitaalisessa muodossa. Suo-
mi osallistui tarkkailijana neuvoston
ensimmäiseen istuntoon, jossa luon-
nollisesti hahmoteltiin neuvoston toi-
mintatapoja ja työkenttää. Neuvos-
ton asialistalla oli myös Unescon mo-
nikielisyyttä ja yleistä pääsyä verk-
koon koskeva suositusehdotus (Draft
recommendation concerning the pro-
motion and use of multilingualism

and universal access to cyberspace).
Sen monivuotinen kehittely päättynee
hyväksyntään Unescon 32. yleiskoko-
uksessa syksyllä 2003. Suositus on osa
Unescon kontribuutiota tietoyhteis-
kunnan huippukokoukseen (WSIS).

IPDC
http://www.unesco.org/webworld/ipdc/

IFAP
http://www.unesco.org/webworld/ifap/

Ko k o u ks i a

• Viestinnän kehittämisohjelman
(IPDC) hallitustenvälisen neuvos-
ton 22. istunto, Pariisi, 10.-12.4.
Professori Ullamaija Kivikuru toi-
mikunnasta ja ulkoasiainsihteeri
Ari Mäki pysyvästä edustustosta
osallistuivat.

• Information for All (IFA) -ohjel-
man hallitusten välisen neuvoston
1. kokous, Pariisi, 15.-17.4. Suo-
mesta osallistuivat julkaisujohtaja
Harri Saukkomaa Yhtyneistä Kuva-
lehdistä, kirjastotoimentarkastaja
Barbro Wigell-Ryynänen opetus-
ministeriöstä ja ulkoasiainsihteeri
Ari Mäki pysyvästä edustustosta.

• Viestinnän kehittämisohjelman
(IPDC) hallitustenvälisen neuvos-
ton byroon 45. kokous, Pariisi, 11.-
13.12. Professori Ullamaija Kiviku-
ru toimikunnasta osallistui.

Raportit mainituista istunnoista on
luettavissa Suomen Unesco-toimi-
kunnan sivuilla osoitteessa http://
www.minedu.fi/opm/unesco/
kokousraporttiarkisto.html

Te k i j ä n o i k e u d e t  2 0 0 0 -
l u v u l l a  - s e m i n a a r i

Opetusministeriö järjesti Suomen
Unesco-toimikunnan kanssa 22. tam-
mikuuta Säätytalolla seminaarin “Te-
kijänoikeudet 2000-luvulla; tekijät,
välittäjät, käyttäjät”. Tilaisuuden pu-
heenjohtajana toimi Suomen Unesco-
toimikunnan jäsen, professori Ullamai-
ja Kivikuru. Aluksi neuvotteleva virka-
mies Jukka Liedes opetusministeriöstä
kertoi Suomen tekijänoikeussäännök-
sistä ja EU-harmonisoinnista. Sen jäl-
keen seuraavat puhujat tarkastelivat
tekijänoikeutta eri näkökulmista: oi-
keustieteen kandidaatti Lauri Kerosuo
Suomen Journalistiliitosta, johtaja
Valtteri Niiranen Viestinnän Keskuslii-
tosta, lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja
Okkonen Yleisradiosta, kirjastonjohtaja
Arja-Riitta Haarala Tampereen teknil-
lisestä korkeakoulusta, erikoistutkija
Raija Majamaa Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seurasta, oikeustieteen kandi-
daatti Mikko Välimäki Electronic Fron-
tier Finland ry:stä sekä tietokirjailija
Petteri Järvinen.

Iltapäivällä oli vuorossa temaatti-
nen paneelikeskustelu “Tekijänoikeu-
den kipupisteitä”, johon osallistui aa-
mupäivän puhujia sekä Suomen
Unesco-toimikunnan jäseniä. Keskus-
telun puheenjohtajana toimi julkai-
sujohtaja Harri Saukkomaa Yhtyneis-
tä Kuvalehdistä.

Raportti seminaarista on luetta-
vissa Suomen Unesco-toimikunnan
internet-sivuilla osoitteessa
http://www.minedu.fi/opm/unesco/
kokousraporttiarkisto.html
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T i e t o y h t e i s k u n n a n
h u i p p u k o k o u ks e n
v a l m i s t e l u

Tietoyhteiskunnan huippukokous
(WSIS, World Summit on Information
Society) järjestetään kahdessa vaihees-
sa vuosina 2003 ja 2005. Ensimmäi-
nen huippukokous pidetään Geneves-
sä 10.-12.12.2003 ja toinen Tunisiassa
vuonna 2005. Aloite kokouksesta läh-
ti liikkeelle Kansainvälisestä televies-
tintäliitosta (ITU), joka on myös koko-
uksen pääjärjestäjätaho. Useat kan-
sainväliset järjestöt, Unesco mukaan
luettuna, osallistuvat kokouksen val-
misteluihin. Kokouksen tarkoitus on
muodostaa yhteinen näkemys tietoyh-
teiskunnasta ja laatia strateginen toi-
mintasuunnitelma sekä poliittinen ju-
listus sen toteuttamiseksi. Huippuko-
kouksessa käsitellään niitä haasteita ja
mahdollisuuksia, joita tieto- ja viestin-
täteknologia antaa taloudellisen ja
sosiaalisen kehityksen edistämisessä.
Kehitysmaiden asemaan kiinnitetään
erityistä huomiota. Pyrkimyksenä on
löytää keinoja, jotka edistävät tieto-
ja viestintäteknologian hyväksikäyttöä
kehitysongelmien ratkaisemisessa ja
digitaalikuilun poistamisessa.

Huippukokousta valmistellaan
kolmessa valmistelukokouksessa sekä
alueellisissa kokouksissa. Ensimmäi-
nen valmistelukokous järjestettiin
heinäkuussa 2002 Genevessä. Euroo-
pan alueen konferenssissa marras-
kuussa Bukarestissa hyväksyttiin po-
liittinen julistus, joka sisältää yhteisen
vision tietoyhteiskunnasta, seitsemän
keskeistä periaatetta, joiden tulisi
ohjata kansallisten e-strategioiden
suuntaa sekä prioriteettiteemoja
strategioita varten.

Unescolla on keskeinen rooli
huippukokouksen valmisteluissa. Se
on valmistellut huippukokousstrate-
giaansa alueellisissa kokouksissa jä-

senmaiden kanssa, mm. Saksan Unes-
co-toimikunnan Mainzissa 27.-29.
kesäkuuta järjestämässä kokouksessa.
Suomesta kokoukseen osallistuivat
johtaja Jukka Liedes opetusministeri-
östä ja professori Hannu Nieminen
Turun yliopistosta. Syyskuussa Unes-
con pääjohtaja Koïchiro Matsuura
esitteli Unescon huippukokousstrate-
giaa. Unescon kannalta keskeiset ta-
voitteet huippukokouksessa ovat:
1. Tulevaisuuden tietoyhteiskunnan

yhteisten perusperiaatteiden
määritteleminen,

2. Valtioiden rohkaisu käyttämään
tietoteknologioita kansalaisten
demokraattisen osallistumisen li-
säämiseksi,

3. Uusien teknologioiden mahdollis-
tamien oppimismahdollisuuksien
korostaminen sekä

4. Tieteellisen tutkimuksen vahvista-
minen ja tiedon jakamisen edistä-
minen.

Tietoyhteiskunnan huippukokous
2003
http://www.itu.int/wsis/

Unesco ja Tietoyhteiskunnan huip-
pukokous
http://portal.unesco.org/wsis

M u i t a  k o k o u ks i a

• Kansainvälisen viestinnän kehittä-
misohjelman (IPDC) JourNet-ko-
kous, Tunisia, 5.-9.2. Professori
Kaarle Nordenstreng Tampereen
yliopistosta osallistui.

• Unescon kansainvälisen kirjastoa-
siantuntijaryhmän kokous, Riika,
22.-23.3. Emeritusprofessori Esko
Häkli on työryhmän jäsen.

• Monikielisyys ja universaali pääsy
verkkoon, asiantuntijaryhmän 2.
kokous, Pariisi, 25.-27.3. Erityisasi-

antuntija Kimmo Aulake opetus-
ministeriöstä osallistui.

• Unescon alueellinen esikonferenssi
“Information Cultures and Infor-
mation Interests” vuoden 2003
tietoyhteiskunnan huippukokousta
varten, Mainz, 27.-29.6. Johtaja
Jukka Liedes opetusministeriöstä ja
professori Hannu Nieminen Turun
yliopistosta osallistuivat.

• UNCTAD / UNESCO; Expert Mee-
ting on Audiovisual Services; Imp-
roving Participation of Developing
countries, Geneve, 13.-15.11. Yli-
tarkastaja Kristina Hautala-Kajos
opetusministeriöstä osallistui.

• Unescon kansainvälisen kirjastoa-
siantuntijaryhmän 3. kokous, Riika,
29.-30.11. Emeritusprofessori Esko
Häkli osallistui

Lisätietoa:
Unescon viestintäsektori
http://www.unesco.org/webworld



20

Ke s t ä v ä n  k e h i t y k s e n
h u i p p u k o k o u k s e n  t u l o k s e t
U n e s c o n  k a n n a l t a

Unesco valmistautui Johannesburgis-
sa elo-syyskuussa 2002 pidettyyn YK:n
Kestävän kehityksen huippukokouk-
seen valmistelemalla oman kannanot-
to- ja ehdotuspaperinsa - Position Pa-
per and Proposals, jossa ehdotettiin
teemoja paitsi Johannesburgissa kes-
kusteltavaksi myös toimia Unescossa
tulevaisuudessa toteutettavaksi. Unes-
co toimi aktiivisesti Johannesburgissa
järjestäen mm. joitakin erillistapahtu-
mia ja -istuntoja. Unescon ohjelmiin
viitattiin välillisesti Johannesburgin
loppuasiakirjoissa, poliittisessa julis-
tuksessa ja toimintaohjelmassa, ja jär-
jestö sai tukea ja vahvistusta toimin-
tasektoreilleen, mutta toiset Unescon
silmissä avainasemassa olevat aiheet
eivät saaneet toivottua huomiota.

Suomen Unesco-toimikunnan jäsenet
ovat osaltaan kommentoineet ja osal-
listuneet Unescon valmistelutyöhön.
Koulutusta, kattavasti ymmärrettynä,
on käsitelty Johannesburgin toiminta-
suunnitelmassa mittavasti, ja suhtees-
sa kestävään kehitykseen esiin on nos-
tettu kaksi päätekijää: koulutus on pe-
rusta kestävälle kehitykselle (Koulutus
kaikille -prosessin/EFA:n rooli) ja toisek-
si, koulutus on väline, jolla voidaan li-
sätä tietoisuutta ja käsitellä muun mu-
assa sukupuolten tasa-arvoa, maaseu-
tujen kehitystä, terveydenhoitoa ja ku-
lutusmalleja. Toimintasuunnitelmaan
kirjattu Kansainvälinen koulutuksen
vuosikymmen kestävän kehityksen hy-
väksi on tilaisuus, jonka koordinoijana
Unescon on mahdollista toimia. Toisaal-
la EFA:n, arvojen opettamisen, kestä-
vän kehityksen ja tieteiden ja teknolo-
gian opetuksen yhdistäminen vaatii toi-
mintojen harmonisointia ja sektorien
yhteistyötä.

Yhteiskunta- ja humanististen tie-
teiden kannalta Unescon pääjohtaja
Matsuura piti huomionarvoisena ky-
symystä kestämättömän kehityksen
mukaisten kulutus- ja tuotantomal-
lien muuttamisesta, joka liittyy suo-
ranaisesti köyhyyden poistamispyrki-
mykseen ja tuo esiin tärkeitä kysy-
myksiä organisaatioiden vastuusta.
Unescon Tieteiden ja teknologian eet-
tinen maailmankomissio (COMEST)
olisi halukas toimimaan toiminta-
suunnitelmassa mainitun kestävän
kehityksen eettisen ulottuvuuden
parissa yhdessä muiden tahojen kans-
sa. Myös Unescon Ihminen ja biosfääri
-ohjelma sekä yhteiskuntatieteellinen
MOST-ohjelma ovat koko olemassa-
olonsa ajan edistäneet voimakkaasti
kestävän kehityksen periaatteita.

Luonnontieteiden saralla Unescon
hallitustenvälinen valtamerikomissio
IOC, joka pyrkii kaikin tavoin kestävän
kehityksen tukemiseen muun muassa
rannikkoalueisiin ja niiden elinolosuh-
teisiin liittyvällä tutkimuksella, sai sel-
vän vahvistuksen toiminnalleen muun
muassa ilmastonmuutosta koskevien
tieteellisten epävarmuuksien käsitte-
lijänä. IOC valmitautuikin Johannes-
burgon huippukokoukseen omalla ju-
listuksellaan. Pettymyksenä voidaan
kuitenkin pitää, että IOC:n lisäksi
huippukokuksen toimintasuunnitel-
massa ei mainita nimeltä kertaakaan
itse Unescoa tai sen muita ohjelmia.
Eräät Unescon luonnontieteellisistä
ohjelmista ja painotuksista saivat kui-
tenkin runsaasti huomiota osakseen,
kuten katastrofien lieventäminen,
makean veden kysymyksiä tarkastele-
va hydrologinen IHP-ohjelma ja maa-
ilman vesiraporttia toimittava WWAP-
ohjelma, jotka ovat avainasemassa ve-
sivarojen huoltoon ja hallintaan liit-
tyvissä kysymyksissä.

Vesiasioiden tärkeys ja ajankoh-
taisuus korostuvat Unescon ohjel-
massa ja budjetissa 2002-2003, jossa
ne ovat luonnontieteiden sektorin
pääprioriteettina.

Kulttuurisen ympäristön huomiointi ja
kulttuurisen moninaisuuden kunnioit-
taminen ovat välttämättömiä ihmis-
ten sitoutumiselle kestävän kehityksen
tavoitteisiin. Kulttuurin saralla Johan-
nesburgin loppuasiakirjoissa koroste-
taan kulttuuridiversiteetin arvostami-
sen tärkeyttä yhtenä edellytyksenä
kestävän kehityksen saavuttamiselle.
Muuten tekstissä viitataan Unescon
mielenkiinnon kohteisiin: maailman-
perintöön, perinteiseen tietoon ja tu-
rismiin (sisältäen eko- ja kulttuurimat-
kailun). Sen sijaan käytännön tason
kulttuuridiversiteetin, kehityksen kult-
tuurisen ulottuvuuden ja varsinkin
kulttuurisidonnaisten toimien olisi toi-
vonut saavan enemmän painoarvoa
toimintasuunnitelmassa.

Poliittinen julistus ei sisällä varsinai-
sia viittauksia viestinnän ja tiedon-
välityksen sektorille esimerkiksi tie-
toyhteiskunnan muodossa. Toiminta-
suunnitelmassa on sen sijaan lukui-
sia viittauksia uuden informaation
(new information) ja viestinnän elin-
tärkeään rooliin pyrittäessä autta-
maan kehittyviä ja taloudellisesti
muuttuvia maita pienentämään digi-
taalista jakoa ja ylipäätään hyödyn-
tämään uutta teknologiaa.

YK:n pääsihteeri Kofi Annanin
päättämien seurantamekanismien
valossa Unescon tulee toteuttaa
osansa toimintasuunnitelmasta ja
huippukokouksen jälkeiset arviot pi-
tää muuntaa sektoraaliseksi ja sekto-
rien väliseksi toiminnaksi vuosien
2004-2005 ohjelma- ja budjettiluon-
noksen (32C/5) raameissa. Koska
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poikkisektoraaliset teemat, köyhyy-
denpoistamis- ja tietoyhteiskunta-
projekti, vaativat vielä työtä osakseen
ja kestävä kehitys on tavoitteiltaan
laaja, ei sitä alkuperäisistä suunnitel-
mista poiketen oteta uudeksi tee-
maksi. Pääjohtaja Matsuura on il-
moittanut tavoitteekseen tehdä kes-
tävästä kehityksestä koko talon tun-
nuslauseen, jolloin se liittyy uuteen
ohjelma- ja budjettiluonnokseen ja
kaikkiin ohjelmiin. Huippukokouksen
kumppanien Agenda 21:n ja toimin-
tasuunnitelman toteuttamisaloitteet,
luetaan osaksi virallisia tuloksia siitä
huolimatta, ettei niitä neuvoteltu
hallitusten toimesta. Unesco on osal-
lisena noin 20 aloitteessa, joissa yh-
teistyökumppaneina ovat niin halli-
tukset, hallitustenväliset kuin halli-
tusten ulkopuolisetkin tahot, järjestöt
ja talouden edustajat. Näiden uusien
sitoumusten täyttäminen aloitetaan
heti ja ne sisällytetään seuraavaan
ohjelma- ja budjettiluonnokseen. Jot-
kut aloitteista ulottuvat koko järjes-
tön toimialueelle ja edesauttavat
näin Unescon uudenlaista työskente-
lyä kestävän kehityksen puitteissa.

J o h a n n e sb u rg i n  k e s t ä v ä n
k e h i t y k s e n  h u i p p u k o k o us ;
t u u m a s t a  t o i m e e n

Taisto Huimasalo

Kestävän kehityksen huippukokouk-
sessa Johannesburgissa 4. syyskuuta
2002 hyväksyttiin poliittinen julistus,
toimintasuunnitelma sekä valmisteltiin
erillisissä prosesseissa yli 300 kumppa-
nuussopimusta. Johannesburgin toi-
mintasuunnitelma määritteli suunta-
linjat maailmanlaajuisen kestävän ke-
hityksen tavoittelussa, ja usealla alu-
eella varsin konkreettiset tavoitteet
niiden aikaansaamiseksi.  Keskeisiksi

tavoitteiksi nousivat laajamittainen
köyhyyden vähentäminen, tuotanto-
ja kulutustapojen muutos ja luonnon-
varojen säästeliäs käyttö ja hoito, joi-
den kunkin osalta hyväksyttiin yksi-
tyiskohtainen toimintaohjelma. Toi-
mintasuunnitelma sisälsi lisäksi useita
konkreettisia tavoitteita mm. kaupan
ja kestävän kehityksen, terveyden, Af-
rikan, globalisaation, sosiaalisen kehi-
tyksen, rahoituksen ja teknologisen
kehityksen ja teknologian siirron ja
muiden alueiden osalta.

Suomi toimi varsin laajapohjaisesti
niin Johannesburgin valmistelun yhte-
ydessä kuin itse huippukokouksessa,
mikä loppuarvioissa todettiin oikeaan
osuneeksi, ovathan kestävän kehityk-
sen kysymykset kaikkien asia. Johan-
nesburgissa sen haluttiin ilmenevän
siten, että osittain varsin vaikeidenkin
neuvottelujen edistäminen oli neuvot-
telupöydässä istuvan ydinryhmän li-
säksi jokaisen paikalla olevan asia,
oman kansainvälisen viitekehyksensä
ja verkostonsa puitteissa. Voi hyvällä
omallatunnolla todeta, että Suomella
oli Johannesburgissa konkreettinen
vaikutus siihen, että tuotanto- ja ku-
lutustapojen muutostavoitteista tuli
niinkin konkreettisia kuin tuli, konfe-
renssi kiinnitti huomiota tasa-arvoky-
symyksiin ja naisten oikeuksiin, arkti-
siin ja alkuperäiskansojen kysymyksiin
sekä kestävän kehityksen eettisiin ja
kulttuuriulottuvuuksiin.

Johannesburgin julistuksessa val-
tionpäämiehet vakuuttivat juhlallisesti
ottavansa vastuun kestävän kehityk-
sen toisiaan tukevien osatekijöiden -
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
sekä ympäristönsuojelun - edistämi-
sestä ja vahvistamisesta kaikilla tasoil-
la. Samalla he vetosivat kaikkiin - teol-
lisuus- ja kehitysmaihin sekä julkiseen
valtaan ja yksityisiin toimijoihin -
huippukokouksen toimintasuunnitel-

man toteuttamiseksi. Toteuttamisen
ydinkysymyksenä onkin kestävän kehi-
tyksen kolmen ulottuvuuden kehikko,
jossa taloudellinen, sosiaalinen ja eko-
loginen kehitys ovat täysin riippuvai-
sia toisistaan “brundtlandilaisessa”,
lastenlastemmekin hyvinvointia ta-
voittelevassa kehikossa.

Tuumasta toimeen Suomessa
Suomen osalta toimeenpanoon ryh-
dyttiin Johannesburgin jälkeen varsin
ripeästi. Sen käynnistämiseksi pyydet-
tiin marraskuussa 2002 Suomessa ta-
pahtuvasta toimeenpanosta lausunto-
ja ministeriöiltä, julkisilta laitoksilta,
elinkeinoelämän edustajilta ja kansa-
laisjärjestöiltä. Lausunnoissa, joita vas-
taanotettiin yhteensä 72, todettiin
toimintaohjelma oikeaksi, vaikka joi-
denkin lausujien mielestä tavoitteiden
konkreettisuudessa olisi pitänyt men-
nä vielä pitemmälle. Kolmen ulottu-
vuuden yhdentäminen tulee lausun-
tojen mukaan pitää keskeisellä sijalla
myös kansallisessa toteutuksessa.

Usea lausunto kiinnitti huomiota
siihen, että Suomi on jo pitkälle si-
säistänyt kestävän kehityksen tavoit-
teet, mikä on saanut tunnustusta
myös maamme ulkopuolella. Suo-
messa on kestävän kehityksen toimi-
kunta, puheenjohtajana pääministe-
ri, toiminut vuodesta 1993. Suomi on
saanut ensimmäisiä sijoja monessa
kansainvälisessä vertailussa, esimerk-
keinä vaikkapa kilpailukykyä, ympä-
ristökysymysten hoitoa, opetuksen
laatua, yritysten yhteiskuntavastuul-
lista orientoitumista ja korruption
vähäisyyttä koskevat vertailut. Mutta,
todettiin monessa lausunnossa, sitä ei
tule tulkita mahdollisuudeksi levätä
laakereilla, vaan haasteena ja perus-
tana viedä kestävän kehityksen
viestikapulaa rohkeasti eteenpäin.



22

On siis aika toimia, korostettiin jo-
kaisessa lausunnossa, niin kotimaisen
kuin maailmanlaajuisen kehityksen
edistämiseksi. Suomelle keskeisimmät
viestit liittyivät ensisijaisesti oman ke-
hityksemme pullonkauloihin, talous-
elämän kehityksen osalta riippuvai-
suutemme luonnonvaroista, joka jat-
kuu tulevaisuudessa, minkä osalta
tuotanto- ja kulutustapojen muutos
ympäristöä säästävämmäksi tulee olla
yksi Suomen ydintavoite, sosiaalisek-
torin tärkeimmiksi kysymykseksi tuli
taistelu marginalisoitumista vastaan.

Johannesburgin huippukokouksen
viesti näkyi lausunnoissa selkeimmin
Suomen mieltämisenä osaksi maail-
manlaajuisia pyrkimyksiä. Globaaleis-
ta kysymyksistä, joiden ratkaisuun
Suomen on panostettava oman ja
maapallon edun vuoksi, nousivat kes-
keisimmiksi köyhyyden poistaminen,
kansainvälisten kehityspäämäärien
toteuttaminen - näiden osalta tär-
keimpänä keinona nähtiin YK:n 0,7
%:n kehitysavun määrää koskevan si-
toumuksen toteuttaminen -  maail-
mankaupan pelisääntöjen kehittämi-
nen myös köyhiä maita hyödyttäväk-
si, maailmanlaajuiset sosiaaliset kysy-
mykset, yritysten yhteiskunnallisen
vastuun edelleen kehittäminen ja työ-
elämän perusnormien edistäminen.

Kestävän kehityksen toimikunta
tekee kevään 2003 kuluessa Suomea
koskevat toiminnallistamispäätökset.
Johannesburg antoi samalla vahvan
valtakirjan kestävän kehityksen edis-
tämiseen Suomen kansainvälisessä
toiminnassa eri tasoilla. Lausunnois-
sa korostui huoli niin Suomen lähi-
alueiden kehityksestä kuin tehokkai-
den maailmanlaajuisten mekanismien
olemassaolosta, joilla voitaisiin taata
maapallon turvallinen ja kestävä ke-
hitys - asia jonka tärkeys tänään on
suurempi kuin koskaan.

Opetus yksi avainalue
Johannesburgilla oli tärkeitä viestejä
opetus- ja koulutustoiminnalle. Sitou-
mukset peruskoulutuksesta ja tasa-ar-
vosta koulutuksen kaikilla tasoilla ovat
yksiselitteisiä, ja edellyttävät jokaisen
maan toimintaa, ja Suomelta tukea
kehitysmaille ja lähialueelle. Opetuk-
sen ja koulutuksen suuntautuminen
kestävän kehityksen tavoitteisiin edel-
lyttää kaikilla tasoilla opetussuunni-
telman kehittämistyötä. Kaikki tämä
toiminta on Suomessa jo pitkällä.

Kestävän kehityksen toteuttami-
sen keinovalikoimista nousi lausun-
noissa esiin erityisesti tutkimus- ja
kehittämistoiminta. Tutkimus- ja ke-
hitysresursseja tulisikin suunnata si-
ten, että ne tukisivat Johannesburgin
toimintasuunnitelman tavoitteiden
saavuttamista, tavoitteena kestävä
tiede- ja innovaatioyhteisö, joka pyr-
kii tarkastelemaan kysymyksiä talou-
dellisten, sosiaalisten ja ekologisten
yhteismuuttujien valossa ja joka täh-
tää Suomessa ilmenneiden pullon-
kaulojen ratkaisuun varsin konkreet-
tisellakin tavalla.

Kolmen ulottuvuuden integraatio
on haaste Suomen opetushallinnolle.
Vaikka Kestävän kehityksen toimi-
kunta tuleekin ohjaamaan toimintaa
tulevaisuudessa, ei ole vaikeaa arva-
ta, että siinä tullaan korostamaan
hallintokuntien ja hallinnon eri taso-
jen yhteistyötä, ja kokonaisvaltaisem-
paa otetta eri alueilla (esimerkkinä
olkoon vaikka maaseudun kehitys,
jossa sirpalemaiset hallinto- ja etujär-
jestöjen ponnistukset tulisi koota yh-
teisen maaseudun elävöittämiseen
tähtäävän toiminnan puitteissa).

Suomen opetussektorin ja kan-
sainvälisen yhteisön, siinä erityisesti
Unescon, suurena haasteena on ope-
tusta ja koulutusta koskevien konk-
reettisten tavoitteiden lisäksi kestä-

vän kehityksen eettisen ja kulttuuri-
sen pohjan vahvistaminen. Tehtävä
on vaikea, olemmehan eläneet pit-
kään siinä uskossa, että hyvän elämän
parhaita mittareita ovat ne, jotka
mittaavat taloudellista hyvinvointia.
Maailman johtajat puhuivat Johan-
nesburgissa kuitenkin rohkeasti ih-
misarvosta, ihmisen ja luonnon pe-
rustavanlaatuisesta vuorovaikutuk-
sesta, länsimaisista kulutusmalleista,
jotka nöyryyttävät osaa ihmiskuntaa,
ja tarpeesta löytää ihmiskunnan ole-
massaololle oikea eetos.

Ei taida löytyä arvokkaampaa
haastetta millekään valtionhallinnon
lohkolle?

Kestävän kehityksen suurlähettiläs
Taisto Huimasalo toimi Suomen val-
misteluista vastaavan virkamiestyö-
ryhmän puheenjohtajana ja oli jäse-
nenä Suomen valtuuskunnassa Jo-
hannesburgissa.

Johannesburgin huippukokouksen
loppuasiakirjat, samoin kuin tekstis-
sä käsitelty toiminnallistamista
Suomessa koskeva lausuntokoonti
löytyvät osoitteesta http://
www.ymparisto.fi/poltavo/keke/
104.htm

Huippukokouksen sivut
http://
www.johannesburgsummit.org
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S u o m e n  m a ks u o s u u d e t  j a
m u u  t u k i

Suomen jäsenmaksu Unescolle makse-
taan opetusministeriön määrärahoista.
Vuonna 2002 jäsenmaksuosuus oli 1
657 533 euroa. Maailmanperintörahas-
tolle maksettiin vuosittaista tukea 20
550 euroa. Tukea myönnettiin lisäksi
mm. Unescon ASP-kouluverkon 50-
vuotisjuhlavalmisteluihin sekä MOST-
ohjelmasta tehtävään arviointiin

Ulkoasiainministeriö myönsi vuon-
na 2002 kehitysyhteistyövaroista yh-
teensä 870 000 euroa tukea Unescolle.
Tukea myönnettiin Koulutus kaikille -
prosessin (EFA, Education for All) seu-
rantaan 500 000 euroa ja kansainväli-
sen koulutussuunnitteluinstituutin
(IIEP, International Institute of Educa-
tional Planning) toimintaan 200 000
euroa. Kansainväliselle tiedonvälityksen
kehittämisohjelmalle (IPDC, Internatio-
nal Programme for Development of
Communication) tukea myönnettiin
170 000 euroa, minkä ansiosta Suomi
allekirjoitti 14. helmikuuta Unescon
kanssa sopimuksen, jolla Suomi jatkoi
seuraavat kuusi kuukautta tukeaan
Unescolle vapaan ja riippumattoman
median kehittämiseksi entisen Jugosla-
vian alueella. Hankkeen viestintäasian-
tuntijana jatkoi 9.2.2001 työnsä aloit-
tanut toimittaja Irmeli Seipäjärvi.

J u l k a i s u t

Suomen Unesco-toimikunnan julkai-
susarjassa ilmestyi vuonna 2002 seu-
raava julkaisu:

Unescon kulttuurista moninaisuutta
koskeva yleismaailmallinen julistus /
Unescos allmänna förklaring om kul-
turell mångfald (hyväksytty Unescon
yleiskokouksessa vuonna 2001). Yhdis-
tyneiden kansakuntien kasvatus-, tie-

de- ja kulttuurijärjestön Unescon so-
pimuksia ja suosituksia n:o 22.

Julkaisun suomen- ja ruotsinkieli-
set versiot löytyvät myös toimikun-
nan internet-sivuilta osoitteesta

http://www.minedu.fi/opm/unesco/
sopimusluettelo.html

http://www.minedu.fi/uvm/unesco/
konventioner.html

Unescon julkaisutoiminta
Unesco julkaisee noin 160 teosta vuo-
sittain. Tähän mennessä Unesco on
julkaissut yhteensä yli 10 000 teosta,
joita on käännetty yli 80 kielelle. Tal-
lekirjastoja Unescolla on yhteensä 166
eri puolilla maailmaa. Unesco osallis-
tuu myös vuosittain noin 50 kirjames-
suille.

Unescon merkittävimmät toistuvat
raportit ovat:

• World Education Report
• World Culture Report
• World Social Science Report
• World Science Report
• World Communication and Infor-

mation Report

Raportit sisältävät artikkeleita, tilas-
toja eri maista sekä analyysejä nyky-
tilanteesta ja tulevaisuudesta. Julkai-
sut perustuvat jäsenmaiden Unescolle
tekemiin selvityksiin ja järjestön eril-
listutkimuksiin.

• Statistical Yearbook

Vuosittain ilmestyvä tilastojulkaisu
sisältää kasvatukseen, luonnon- ja
yhteiskuntatieteisiin, teknologiaan ja
viestintään liittyviä tilastoja lähes 200
maasta. Unescon Montrealissa sijait-

seva tilastoinstituutti ylläpitää myös
Koulutus kaikille -prosessiin liittyvää
EFA-observatoriota. Tilastoja löytyy
myös instituutin internet-sivuilta:
http://www.uis.unesco.org

• Index Translationum

Kansainvälinen käännöskirjallisuuden
bibliografia - täydellisin käännösten
tilastoteos, joka sisältää tietoja yli
sadasta maasta. Ilmestyy vuosittain
CD-ROM -muodossa.

Lisätietoja: http://www.unesco.org/
culture/xtrans

• The Unesco Thesaurus

Teos on suunniteltu työkaluksi erityi-
sesti kirjasto- ja informaatioalojen
ammattilaisille.

• Historian julkaisut, kuten History
of Humanity, General History of
Africa, History of Civilizations of
Central Asia, General History of
the Caribbean, Aspects of Islamic
Culture.

Unesco julkaisee The New Courier -
lehteä kahdesti vuodessa, toukokuus-
sa ja lokakuussa, järjestön kuudella
virallisella kielellä. Lehden numerot
löytyvät myös internetistä osoittees-
ta http://www.unesco.org/courier

Unescon julkaisuja välittää Suomes-
sa Akateeminen Kirjakauppa.
Julkaisuista löytyy lisätietoja ja tila-
usmahdollisuus Unescon verkkosivuil-
ta: http://upo.unesco.org

5 . M U U  U N E S C O O N  L I I T T Y V Ä  TO I M I N TA
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U n e s c o n  Pa r t i c i p a t i o n
P ro g r a m m e  - a v us t u k s e t

Unesco on hyväksynyt Suomen Unes-
co-toimikunnan toimittamat Suomen
osallistumisohjelma-anomukset vuo-
sille 2002-2003. Seuraavat projektit
saivat 20 000 USD:n avustuksen:

• The European Arts in Education
Congress 2003 (järjestäjä Ilmaisu-
kasvatus ry)

• International Conference on Te-
aching and Learning of Intercul-
tural, Peace and Human Rights
Education 15.-18.6.2003 (järjes-
täjä Koulutuksen tutkimuslaitos,
Jyväskylän yliopisto)

M u i t a  k o k o u ks i a

• Pohjoismaiden Unesco-toimikuntien
puheenjohtajien ja pääsihteerien
kokous, Helsinki, 21.-22.1. Pääsihtee-
ri Zabrina Holmström osallistui.

• Pääjohtajan tiedotus- ja keskuste-
lutilaisuus hallintoneuvoston
kanssa, Pariisi, 31.1. Ulkoasiainsih-
teeri Ari Mäki pysyvästä edustus-
tosta osallistui.

• Pohjoismaisen “Unesco-reformi” -
työryhmän ensimmäinen kokoon-
tuminen, Tukholma, 18.2. Pääsih-
teeri Zabrina Holmström osallistui.

• Pohjoismainen kokous Unescon
viestintä- ja tiedotusstrategiasta,
Tukholma, 4.4. Pääsihteeri Zabrina
Holmström osallistui.

• Pohjoismainen Unescon hallinto-
neuvoston 164. istuntoa valmiste-
leva kokous ja pohjoismaisen
Unescon työmenetelmiä pohtivan
reformityöryhmän muistion luo-
vutus, Kööpenhamina, 6.5. Pääsih-
teeri Zabrina Holmström osallistui.

• Unescon hallintoneuvoston 164.
istunto, Pariisi, 13.-31.5. (vars. is-
tunto 21.-31.5.). Pääsihteeri Zabri-

na Holmström ja ulkoasiainsihteeri
Ari Mäki pysyvästä edustustosta
osallistuivat tarkkailijoina.

• Euroopan alueen Unesco-toimi-
kuntien pääsihteerikokous, Buda-
pest, 14.-15.6. Pääsihteeri Zabrina
Holmström osallistui.

• Unescon ohjelman ja budjetin
2004-2005 Euroopan alueen kon-
sultaatiokokous, Budapest, 16.-
18.6. Professori Riitta Keiski ja
pääsihteeri Zabrina Holmström
osallistuivat.

• Pohjoismaiden Unesco-toimikun-
tien kokous, Charlottenlund, Tans-
ka, 27.-30.6. Professori Riitta Keis-
ki, professori Ullamaija Kivikuru,
pääsihteeri Tapio Markkanen ja
professori Tom Sandlund Suomen
Unesco-toimikunnasta ja profes-
sori Ossi V. Lindqvist Kuopion yli-
opistosta sekä pääsihteeri Zabrina
Holmström, erityisneuvonantaja
Satu Heikkinen ja suunnittelija
Hannu Vainonen osallistuivat.

• Unescon hallintoneuvoston 165.
istunto, Pariisi, 1.-17.10. (vars. is-
tunto 7.-17.10.). Suomi osallistui
istuntoon tarkkailijana, pääsihteeri
Zabrina Holmström 2.-9.10. ja eri-
tyisneuvonantaja Satu Heikkinen
10.-15.10. sekä ulkoasiainsihteeri
Ari Mäki.

V i e r a i l u t  S u o m e e n

• Ruotsin Unesco-toimikunnan arvi-
ointiin liittyvä vierailu, Helsinki, 8.-
9.4. Kerstin Thoursie ja Catharina
Wettergren.

• Senegalin entinen opetusministe-
ri, nykyään Afrikan koulutuksen
kehitysyhdistyksen pääsihteeri
Mamadou Ndoyen sekä Sambian
opetusministeriön kansliapäällikkö
Barbara Chilangwan vierailivat
Suomessa 17.-19.4. ja osallistuivat

ulkoasiainministeriön järjestämään
seminaariin Afrikan opetussektorin
ajankohtaisista asioista.

• Johtaja Mustafa El Tayeb ja kon-
sultti Diana Malpede Unescon
luonnontieteiden sektorilta vierai-
livat 10.6. Helsingissä tammikuussa
2003 pidettävän Unescon ja Suo-
men eduskunnan yhdessä järjestä-
män pyöreän pöydän kokouksen
“Science, Technology and Innova-
tion Policy - Parliamentary
Perspective” järjestelytoimikunnan
vieraina.

• Unescon kansainvälisen siirtolai-
suuden ja monikulttuurisuuden
yksikön päällikkö Paul de Guchte-
neire ja apulaisasiantuntija Jun
Morohashi yhteiskuntatieteiden
sektorilta osallistuivat eurooppa-
laisten siirtolaisuusasioista vastaa-
vien ministerien 7. konferenssiin
16.-17.9. Helsingissä.

• Unescon nuorisoyksikön päällikkö
Maria Helena Henriques-Mueller
osallistui YK:n nuorisoasiantuntija-
kokoukseen Helsingissä 6.-10.10.

• Unescon koulutusinstituutin joh-
taja Adama Ouane vieraili Suo-
messa 14.-15.11. Aikuisopiskelijan
viikon yhteydessä.
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U n e s c o n  s i h t e e r i s t ö

Sihteeristöä johtaa pääjohtaja, joka
nimittää sihteeristön muun henkilö-
kunnan. Vuonna 1999 kuusivuotiskau-
deksi valittu pääjohtaja Koïchiro Mat-
suura on virkakaudellaan suoraviivais-
tanut ja keventänyt sihteeristön raken-
netta vastaamaan paremmin Unescon
ohjelmaprioriteetteja. Vuoden 2002
lopussa Unescon sihteeristössä ja ken-
tällä työskenteli 2130 henkilöä.

Unescoon on mahdollista päästä
palkattomaan harjoitteluun 1-3 kuu-
kaudeksi (Individual Internships Pro-
gramme). Harjoittelu on tarkoitettu
jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja vir-
kamiehille. Hakemuslomakkeen tila-
usohje löytyy Unescon verkkosivuilta.

Lisätietoja Unescon viroista ja har-
joittelusta

http://www.unesco.org/joining/
index.shtml
http://www.unesco.org/general/eng/
about/interne.shtml

S u o m a l a i s e t  U n e s c o s s a

Unescon sihteeristössä ovat työsken-
nelleet Katja Konkola henkilöstövirka-
miehenä henkilöstöosastolla, Eero Por-
ko hankintavirkamiehenä kasvatussek-
torilla (Oil for food -ohjelma), Tarja
Turtia apulaisohjelma-asiantuntijana
viestintäsektorilla, Tiina Greggilä-Jo-
uini toimistotyöntekijänä viestintäsek-
torilla, Ulla Kalha konsulttina kasva-
tussektorilla, Tarja Virtanen viestintä-
asiantuntijana Unescon New Delhin
kenttätoimistossa ja alueellisessa vies-
tintäsektorin toimistossa sekä Katja
Frostell johdon assistenttina Unescon
tilastoinstituutissa Montrealissa. Apu-
laisasiantuntijoina ovat toimineet
Marjaana Kokkonen maailmanperintö-
keskuksessa, Soila Väisänen henkilös-

6 . U N E S C O N  S I H T E E R I S T Ö  JA  P Y S Y V Ä  E D U S T U S TO

töosastolla sekä Pirjo Matero Unescon
Kairon kenttätoimistossa ja alueellises-
sa tiedesektorin toimistossa. Viestin-
täasiantuntijana Sarajevossa on toimi-
nut Irmeli Seipäjärvi syyskuuhun 2002
saakka.

Vuonna 2002 harjoittelijoina
Unescossa olivat Mia Keinänen kult-
tuurisektorilla (7.1.-1.3.), Maarit Hyvä-
ri strategisen suunnittelun toimistos-
sa (14.1.-12.4.), Heli Heiskanen kult-
tuurisektorilla (4.3.-30.4.), Mianna
Meskus viestintäsektorilla (2.4.-28.6.)
sekä Timo Kunnari ulkosuhteiden ja
yhteistyön sektorilla (6.5.-2.9.). Suvi
Seppäläinen on työskennellyt konsult-
tisopimuksella viestintätoimistossa
(14.10. alkaen).

P y s y v ä  e d us t us t o

Suomen pysyvänä edustajana Unes-
cossa on toiminut suurlähettiläs Esko
Hamilo. Edustustossa ovat lisäksi työs-
kennelleet ulkoasiainsihteeri Ari Mäki,
sihteeri Marja Richard sekä harjoitte-
lijat Mikko Tyrväinen (15.4.-15.7.) ja
Ruusa Hilakari (2.9.-30.11.)
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S U O M E N  U N E S C O - T O I M I K U N N A N  J Ä S E N E T  2 0 0 2 - 2 0 0 3

Ohjelmajohtaja, dosentti Olli Alho, Yleisradio (puheenjohtaja)
Pääsihteeri Tapio Markkanen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (varapuheenjohtaja)
Kansliapäällikkö Christoffer Grönholm, Svenska Folkskolans Vänner
Professori Sara Heinämaa, Helsingin yliopisto
Professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto
Professori Ullamaija Kivikuru, Svenska social- och kommunalhögskolan
Suunnittelujohtaja Petri Pohjonen, Opetushallitus
Teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala
Professori Tom Sandlund, Svenska social- och kommunalhögskolan
Professori Martin Scheinin, Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi
Kasvatustieteiden maisteri Jutta Urpilainen (nuorisoedustaja)
Lähetystöneuvos Liisa Valjento, ulkoasiainministeriön edustaja 31.7. saakka
Lähetystöneuvos Timo Heino, ulkoasiainministeriön edustaja 1.8. lähtien

L I I T T E E T
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6 §

Unesco-toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika on neljä ka-

lenterivuotta kerrallaan. Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimi-

kauden, kutsuu opetusministeriö hänen tilalleen uuden puheenjohtajan

tai jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7 §

Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetusministeriö. Toi-

mikunnan pää-sihteerinä toimii opetusministeriön määräämä virkamies,

joka hoitaa tehtävää virkatehtävänä.

8 §

Unesco-toimikunta voi asioiden valmistelua varten asettaa työvaliokun-

nan.

Toimikunta voi järjestäytyä tehtäviensä, Unescon ohjelmien ja toimialo-

jen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla jaostoihin tai työryhmiin,

joiden puheenjohtajat toimikunta valitsee. Unesco-toimikunnalla on oi-

keus käyttää toimikuntaan kuulumattomia asian-tuntijoita.

9 §

Unesco-toimikunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä asian-

tuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten kor-

vausta opetusministeriön määräysten mukaan.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen Unesco-toimikunnasta 11 päivänä

maaliskuuta 1966 annettu asetus (163/1966) siihen myöhemmin tehtyi-

ne muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-

lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg

Vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg

1 §

Suomen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijär-

jestön, jäljempänä Unesco, välisten yhteyksien hoidossa avustaa opetus-

ministeriötä Suomen Unesco-toimikunta, joka toimii Unescon Suomen

puolesta 10 päivänä lokakuuta 1956 allekirjoitetun perussäännön mu-

kaisena kasallisena neuvoa antavana asiantuntijatoimikuntana ja yhteis-

toimintaelimenä.

2 §

Unesco-toimikunnan tulee antaa opetusministeriölle ja valtioneuvostol-

le lausuntoja ja tehdä aloitteita asioista, jotka koskevat:

1) toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten ja hallintoelin-

ten sekä Unescon järjestämien kansainvälisten kokousten ja neuvot-

telujen päätöksistä ja suosituksista Suomessa;

2) Unescon toimintaan liittyviä muita laajakantoisia ja periaatteellisia

kysymyksiä;

3) Suomen edustusta Unescon yleiskokouksissa ja hallintoelimissä sekä

sen järjestämissä kokouksissa ja neuvotteluissa;

4) muita Unescon toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön kysymyk-

siä, jotka opetusministeriö määrää toimikunnan käsiteltäviksi; sekä

5) Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.

3 §

Unesco-toimikunnan tulee vuosittain tehdä ehdotus toimintasuunnitel-

maksi ja antaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

4 §

Valtioneuvosto kutsuu Unesco-toimikuntaan puheenjohtajan. Lisäksi

valtioneuvosto kutsuu toimikuntaan enintään yksitoista muuta jäsentä,

joiden tulee edustaa Unescon toiminnan eri aloja.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jäsenten lisäksi opetusministeriö kutsuu toimikuntaan, sitä ensin kuul-

tuaan, tarvittavan määrän asiantuntijoita.

Opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajilla on oikeus olla toi-

mikunnan kokouksissa läsnä ja heillä on niissä puhevalta.

5 §

Unesco-toimikunta kokoontuu kokouksen puheenjohtajan kutsusta ja on

päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi viisi muuta jä-

sentä on saapuvilla. Äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ään-

ten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheen-

johtajan ääni.

V A LT I O N E U VO S TO N  A S E T U S
S U O M E N  U N E S C O - TO I M I K U N NA S TA  1 2 6 2 / 2 0 0 2

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1999
annetun perustuslain 119 §:n nojalla:
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Y H T E Y S T I E D OT

Suomen Unesco-toimikunta
Opetusministeriö

Kansainvälisten asiain sihteeristö
PL 29

00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 09-160 04, fax 09-1607 6980

Sähköposti: unesco@minedu.fi
http://www.minedu.fi/opm/unesco

UNESCO
7, place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP

fax +33-1-44 49 06 92
http://www.unesco.org
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UNESCO

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
perustettiin vuonna 1945. Perussääntönsä mukaisesti sen tehtävänä on “myötävaikuttaa rauhan ja turvallisuuden
ylläpitämiseen edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla”. Unesco on yksi YK:n
erityisjärjestöistä. Erityisjärjestöt ovat itsenäisiä kansainvälisiä järjestöjä, joilla on omat jäsenvaltionsa, omat päätösvaltaiset
ja toimeenpanevat elimensä sekä oma budjettinsa. Unescon peruskirjan allekirjoitti vuonna 1946 yhteensä kaksikymmentä
valtiota. Vuoden 2002 lopussa järjestöön kuului 188 jäsenmaata.

Unescon toimialat ovat kasvatus, luonnontieteet, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, kulttuuri (johon lukeutuu myös
maailman kulttuuri- ja luonnonperintö) sekä viestintä mukaan lukien kirjastot, arkistotoimi ja informatiikka. Unescon
päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestön kotisivun osoite on http://www.unesco.org.

Unesco oli ensimmäinen kansainvälisen sivistysyhteistyön järjestö, joka avautui Suomelle toisen maailmansodan jälkeen.
Suomi liittyi Unescoon kymmenen vuotta järjestön perustamisen jälkeen vuonna 1956, jolloin jo muun muassa kaikki
muut Pohjoismaat olivat jäseniä. Silloinen Suomen Lontoon-suurlähettiläs Sakari Tuomioja talletti Ison-Britannian
ulkoministeriöön hyväksymisasiakirjat ja allekirjoitti Unescon perussäännön lokakuun 10. päivänä 1956. Liittyminen
tapahtui Lontoossa YK:n peruskirjan mukaisesti. Vuotta aikaisemmin Suomi oli hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien
jäseneksi.

Unescon ja jäsenmaiden välisinä yhteistoimintaeliminä toimivat suurimmassa osassa jäsenmaita kansalliset Unesco-
toimikunnat. Kansalliset toimikunnat ovat Unescon erityispiirre YK-järjestelmässä. Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on
kansallisten toimikuntien muodostama verkosto tukenaan. Ne luovat ainutlaatuisen globaalin verkoston järjestön ja
jäsenmaiden välille. Useimmilla jäsenmailla on lisäksi pysyvä edustusto Unescossa. Myös edustustot toimivat linkkinä
Unescon ja jäsenmaiden välillä.

Heti Suomen liittymisen jälkeen asetettiin opetusministeriön alaisuuteen Suomen Unesco-toimikunta, jonka tehtävänä
on avustaa valtioneuvostoa Unescon toimintaan liittyvien kysymysten valmistelussa ja hoidossa. Toimikunnan jäsenet
edustavat järjestön eri toimialoja ja sen kautta saatetaan koulutus-, tiede-, kulttuuri- ja viestintäalan suomalaiset
asiantuntijat Unescon maailmanlaajuisten verkostojen yhteyteen.

Toimikunnan tehtäviin kuuluu olennaisena osana myös viestittää kuvaa suomalaisista opetus-, kulttuuri- ja viestintäaloista
Unescolle ja sen kautta erityisesti järjestön jäsenmaille muissa maanosissa.  Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristötehtäviä
hoidetaan virkatyönä opetusministeriön kansainvälisten asiain sihteeristössä.

Kannen symboli liittyy YK:n kulttuuriperinnön vuoteen 2002. Lisätietoja vuodesta sivulla 13 sekä osoitteessa
http://www.unesco.org/culture/unych
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