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Unesco 2010

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco 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. Järjestöön kuuluu nykyisin
193 jäsenmaata ja 7 liitännäisjäsentä. Unescon korkein päättävä elin on joka toinen vuosi
kokoontuva yleiskokous, joka vastaa politiikan peruslinjauksista ja hyväksyy ohjelman ja budjetin.
Päätösten toteuttamisesta vastaa 58 jäsenmaasta koostuva, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva
hallintoneuvosto.
Järjestön toimialoja ovat kasvatus ja koulutus, luonnon-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet,
kulttuuri (mukaan lukien maailman kulttuuri- ja luonnonperintö) sekä viestintä ja tiedonvälitys.
Unescon päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestön kotisivun osoite on 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. 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 YKjärjestelmässä – Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on kansallisten toimikuntien muodostama
globaali verkosto tukenaan. Useimmilla jäsenmailla on lisäksi pysyvä edustusto Unescossa. Myös
edustustot toimivat linkkinä Unescon ja jäsenmaiden välillä.
Heti Suomen liittymisen jälkeen asetettiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen Suomen
Unesco-toimikunta, jonka tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa Unescon toimintaan liittyvien
kysymysten valmistelussa ja hoidossa. Toimikunnan jäsenet edustavat järjestön eri toimialoja ja se
tuo koulutus-, tiede-, kulttuuri- ja viestintäalan suomalaiset asiantuntijat Unescon
maailmanlaajuisten verkostojen yhteyteen. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös viestittää kuvaa
suomalaisista opetus-, tutkimus-, kulttuuri- ja viestintäaloista Unescolle ja sen kautta järjestön
muille jäsenmaille eri maanosissa. Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristötehtäviä hoidetaan
virkatyönä opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisten asiain sihteeristössä.
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1.

Johdanto

Vuonna 2010 Unesco vietti 65-vuotispäiviään – järjestön perusasetus allekirjoitettiin 16.11.1945.
Päättyneen vuoden aikana suoritettiin Unescon ulkopuolinen arviointi, jota Suomi on ollut
vahvasti edistämässä. Suomen Unesco-toimikunta tuki prosessia aktiivisesti. Vuosi 2010 oli
vuosiksi 2007–2010 asetetun Suomen Unesco-toimikunnan viimeinen toimintavuosi.
Pohjoismainen Unesco-yhteistyö jatkui vahvana. Tammikuussa Pohjoismaat lähettivät Unescon
pääjohtajalle ja yleiskokouksen puheenjohtajalle kirjeen, jossa annettiin palautetta ja
kehittämisehdotuksia koskien lokakuun 2009 Unescon yleiskokousta. Toukokuussa Suomi järjesti
pohjoismaisen koordinaatiotapaamisen Espoon Hanasaaressa ruotsalais-suomalaisessa
kulttuurikeskuksessa. Tapaamisessa käsiteltiin Unescon pääjohtajan konsultaatiota koskien
järjestön ohjelma- ja budjettikautta 2012–2013 ja ulkoista arviointia. Toimikunnalla oli merkittävä
rooli kokouksen valmistelussa ja toteutuksessa.
Vuoden 2010 aikana suoritettiin Unescon ulkoinen arviointi kansainvälisen arviointiryhmän toimesta.
Toimikunta seurasi prosessin etenemistä ja tuloksia. Tarkoituksena oli arvioida, mikä on Unescon
merkitys 21. vuosisadalla ja mihin tehtäviin järjestön kannattaisi tulevaisuudessa keskittyä. Arvioinnin
tuloksia käsiteltiin hallintoneuvoston 185. istunnossa lokakuussa, jossa myös perustettiin työryhmä
valmistelemaan jatkotoimenpiteitä arvioinnin suositusten pohjalta. Hallintoneuvostojäsen Tanska
valittiin työryhmän varapuheenjohtajaksi.
Kehityskysymykset olivat näkyvästi YK-agendalla, mikä näkyi myös toimikunnan toiminnassa. YK:n
vuosituhattavoitteiden tarkastelukokous järjestettiin New Yorkissa 20.–22.9., juuri ennen YK:n
yleiskokousta. Kokouksessa tarkasteltiin vuosituhattavoitteiden tilaa ja pohdittiin keinoja niiden
saavuttamisen nopeuttamiseen. Huippukokous oli yksi Suomen kehityspoliittisista painopisteistä
vuonna 2010. Toimikunnassa esillä olivat myös kestävään kehitykseen liittyvät prosessit, erityisesti
kesällä 2012 pidettävän YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen (Earth Summit 2012, Rio+20)
valmistelu sekä YK:n korkean tason kestävän kehityksen paneeli. Toimikunta korosti Unescon
toimialojen – koulutuksen, kulttuurin, tieteiden ja viestinnän – merkitystä tavoitteiden
saavuttamisessa.
Vuosi 2010 oli YK:n kansainvälinen kulttuurien lähentymisen teemavuosi, jonka koordinoinnista
päävastuu oli Unescolla. Toimikunta perehtyi kokouksessaan vuoden tavoitteisiin ja YK-liiton
toimeenpanemiin kansallisiin toimiin.
Maailman lehdistön vapauden päivänä 3.5. Suomen Journalistiliitto, Sanomalehtien Liitto ja
Viestintä ja kehitys -säätiö (Vikes) yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa järjestivät
aamupäiväseminaarin Kenen ääni kuulu sosiaalisessa mediassa? Helsingissä Satakuntatalossa.
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2.

Suomen Unesco-toimikunta

Unescon perussäännön artiklassa 7 jäsenvaltioita velvoitetaan perustamaan kansallinen
toimikunta, jossa ovat edustettuina hallitus ja tärkeimmät koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alaan
kuuluvia kysymyksiä hoitavat kansalliset yhteisöt. 196 kansallista Unesco-toimikuntaa
muodostavat koko maailman kattavan ainutlaatuisen yhteistyöverkoston. Suomeen perustettiin
oma Unesco-toimikunta vuonna 1957 kansalliseksi neuvoa-antavaksi asiantuntijatoimikunnaksi ja
yhteistoimintaelimeksi.
Valtioneuvosto kutsuu Suomen Unesco-toimikuntaan puheenjohtajan ja lisäksi enintään yksitoista
muuta jäsentä, joiden tulee edustaa Unescon toiminnan eri aloja. Jäsenten lisäksi opetus- ja
kulttuuriministeriö kutsuu toimikuntaan, sitä ensin kuultuaan, tarvittavan määrän asiantuntijoita.
Toimikunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja
ulkoasiainministeriön edustajilla on oikeus olla toimikunnan kokouksissa läsnä ja heillä on niissä
puheoikeus. Kansallinen toimikunta on neuvoa-antava yhteistyöelin suhteessa Unescoon,
valtioneuvostoon yleisesti ja opetus- ja kulttuuriministeriöön erityisesti.
Toimikunnan tehtävät on lueteltu Suomen Unesco-toimikunnasta vuonna 2002 annetun asetuksen
(toimintakertomuksen liitteenä) toisessa pykälässä: ”Unesco-toimikunnan tulee antaa
opetusministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja ja tehdä aloitteita asioista, jotka koskevat:


toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten ja hallintoelinten sekä Unescon
järjestämien kansainvälisten kokousten ja neuvottelujen päätöksistä ja suosituksista
Suomessa;



Unescon toimintaan liittyviä muita laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä;



Suomen edustusta Unescon yleiskokouksissa ja hallintoelimissä sekä sen järjestämissä
kokouksissa ja neuvotteluissa;



muita Unescon toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, jotka
opetusministeriö määrää toimikunnan käsiteltäviksi; sekä



Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.”
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Toimikunnan kokoonpano 2007–2010

Puheenjohtaja
professori Tapio Markkanen, Helsingin yliopisto
Varapuheenjohtaja
ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen, YLE
Jäsenet
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
professori Timo Cantell, Sibelius-Akatemia
opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus
professori, tutkimusjohtaja Juha Kämäri, Suomen ympäristökeskus
johtaja Johanna Maula, Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
pääjohtaja Jussi Nuorteva, Arkistolaitos
teatteriohjaaja, puheenjohtaja Raija-Sinikka Rantala, Teatterin tiedotuskeskus
asiamies Juha Rekola, Suomen Journalistiliitto, Viestintä ja kehitys -säätiön puheenjohtaja
professori Rauni Räsänen, Oulun yliopisto
kansanedustaja Jutta Urpilainen

Maria Kaisa Aulan sijaisena toimikunnan työskentelyyn osallistui Hanasaaren ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman ja Jutta Urpilaisen varajäsenenä YK-liiton
toiminnanjohtaja Helena Laukko. Ulkoasianministeriön edustajana toimikunnan kokouksiin
osallistui hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Aino Elfvengren poliittiselta osastolta toukokuuhun
saakka ja hallinnollinen avustaja Anitta Talja joulukuusta alkaen.
Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen
pääsihteerinä toimii kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström. Opetus- ja kulttuuriministeriön
muut Unesco-asioita hoitavat virkamiehet olivat vuonna 2010 suunnittelija Hannu Vainonen sekä
kansainvälisen vaihdon sihteeri Kati Anttalainen. Toimikunnan sihteerinä jatkoi ylitarkastaja
Karoliina Tikka.
Toimikunta kokoontui varsinaisiin kokouksiin vuoden 2010 aikana kuusi kertaa (10.2., 24.3., 18.5.,
7.10., 2.11., 20.12.). Jokaisella kokouksella oli oma pääteemansa. Esillä olivat mm. kestävään
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kehitykseen ja YK:n vuosituhattavoitteiden välitarkasteluun liittyvät kysymykset, Nubia-komitea
(professori Jaakko Frösén jäsenenä) sekä YK:n kulttuurien lähentymisen teemavuosi 2010.
Kaiken kaikkiaan toimikunta oli osallinen seuraavissa asioissa tai seurasi niitä tiiviisti:

3.

Toiminta

Pohjoismainen koordinaatiokokous toukokuussa
Suomi järjesti pohjoismaisen koordinaatiokokouksen 18.–20.5. Hanasaaren ruotsalaissuomalaisessa kulttuurikeskuksessa Espoossa. Toimikunnalla oli merkittävä rooli kokouksen
valmistelussa ja toteutuksessa. Kokouksen päätavoitteena oli valmistautua yhteisesti pääjohtajan
ohjelma- ja budjettikonsultaatioon koskien seuraavaa kaksivuotiskautta 2012–2013. Tapaamisessa
arvioitiin edellisen kauden onnistumista sekä tulevan kauden painopisteitä.
Tapaamisen yhteydessä 19.5. järjestettiin Hanafoorumi, jonka teemana oli Kulttuurien
lähentyminen rikastuttaa, ihastuttaa ja vihastuttaa – mutta mitä se tarkoittaa arjessamme? YK:n
yleiskokouksen julistaman kansainvälisen kulttuurien lähentymisen teemavuosi. Vieraaksi Unescon
sihteeristöstä kutsuttiin ohjelma-asiantuntija Ann-Belinda Preis (Senior Programme Specialist,
Bureau of Strategic Planning Dialogue). Toisen avauspuheenvuoron piti maahanmuutto- ja
Eurooppaministeri Astrid Thors.
Suomen kommentit ohjelmakaudesta 2012–2013
Suomi antoi heinäkuussa vastauksen pääjohtajan konsultaatioon seuraavaa ohjelma- ja
budjettikautta koskien. Toimikunta vaikutti vastauksen laatimiseen. Pohjoismaisen tapaamisen
lisäksi vastaukseen vaikutti Unescon pääjohtajan kuulemistilaisuus Euroopan ja Pohjois-Amerikan
vaaliryhmän Unesco-toimikunnille Lontoossa 5.-8.6. Tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Tapio
Markkanen ja pääsihteeri Zabrina Holmström, joka oli myös Unescon ulkoisen arviointitiimin
johtajan, professori Elliot Sternin haastateltavana.
Unescon ulkoinen arviointi
Vuoden 2010 aikana suoritettiin Unescon ulkoinen arviointi. Suomi oli vahvasti tukenut arvioinnin
tekemistä Unescon 25. yleiskokouksessa 2009. Toimikunta seurasi tiiviisti prosessin etenemistä ja
tuloksia. Tarkoituksena oli arvioida, mikä on Unescon merkitys 21. vuosisadalla ja mihin tehtäviin
järjestön kannattaisi tulevaisuudessa keskittyä. Arvioinnin tuloksia käsiteltiin hallintoneuvoston 185.
istunnossa lokakuussa, jossa myös perustettiin työryhmä valmistelemaan jatkotoimenpiteitä arvioinnin
suositusten pohjalta.
Kehityskysymykset ja Vuosituhattavoitteet
Kehityskysymykset olivat näkyvästi YK-agendalla, mikä näkyi myös toimikunnan toiminnassa. YK:n
vuosituhattavoitteiden tarkastelukokous järjestettiin New Yorkissa 20.–22.9., juuri ennen YK:n
yleiskokousta. Kokouksessa tarkasteltiin vuosituhattavoitteiden tilaa ja pohdittiin keinoja niiden
saavuttamisen nopeuttamiseen. Huippukokous oli yksi Suomen kehityspoliittisista painopisteistä
vuonna 2010. Toimikunnassa esillä olivat myös kestävään kehitykseen liittyvät prosessit, erityisesti
Earth Summit 2012 (Rio+20) -huippukokouksen valmistelu sekä YK:n korkean tason kestävän
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kehityksen paneeli. Toimikunta korosti Unescon toimialojen – koulutuksen, kulttuurin, tieteiden ja
viestinnän – merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.
Unescon apulaispääjohtajat nimitettiin
Unescon pääjohtaja Irina Bokova nimitti uuden johtotiimin, joka aloitti tehtävässään 1.7.
Pääjohtajan ensimmäisenä varahenkilönä toimii Getachew Engida (Etiopia) ja muut valitut olivat
Qian Tang (Kiina), koulutussektori; Gretchen Kalonji (Yhdysvallat), luonnontieteiden sektori; Maria
del Pilar Alvarez-Laso (Meksiko), yhteiskunta- ja humanististen tieteiden sektori; Francesco
Bandarin (Italia), kulttuurisektori; Jānis Kārkliņš (Latvia), viestintäsektori; Eric Falt (Ranska),
ulkosuhteista ja yhteistyöstä vastaava sektori; Khadija Ribes (Tunisia), hallintosektori sekä Lalla
Aïcha Ben Barka (Mali), Afrikka-osasto.
Lisäksi järjestössä apulaispääjohtajana jatkoi Hans d’Orville (Saksa) strategisen suunnittelun
osastolla. Hallitustenvälisen valtamerikomission (Intergovernmental Oceanographic Commission,
IOC) pääsihteeri Wendy Watson-Wright (Kanada) aloitti apulaispääjohtajana tammikuussa.
Euro-Arab Dialogue Task Force aloitti jälleen toimintansa
Uudelleen aktivoidun Euro-Arab Dialogue -työryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin Pariisissa
27.–28.1. Kokouksessa keskusteltiin mahdollisista yhteistyön muodoista ryhmän Euroopan- ja
Arabialueen maiden välillä. Professori Tuomo Melasuo ja pääsihteeri Zabrina Holsmtröm
osallistuivat tapaamiseen. Työryhmässä on edustettuna yhteensä 16 maata, joista Suomi on ainoa
Pohjoismaa.
Unesco-toimikunnat tapasivat Luganossa
Sveitsin Unesco-toimikunta oli kutsunut koolle epävirallisen kokouksen liittyen toimikuntien
välisen yhteistyön tiivistämiseen. Tapaaminen järjestettiin 3.–5.3. Luganossa ja Suomea edusti
toimikunnan puheenjohtaja Tapio Markkanen. Osallistujia oli 13 Euroopan maasta. Kokouksen
aiheina olivat mahdollinen yhteistyö Kulttuurien lähentymisen vuoteen 2010 liittyen sekä
valmistautuminen kesäkuussa järjestettävään Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueen toimikuntien
pääjohtajan kuulemistilaisuuteen. Tämä oli järjestyksessä neljäs Luganon kokous.
Valtiosihteeri Misukan vierailu Unescoon
Valtiosihteeri Heljä Misukka vieraili Unescon päämajassa Pariisissa 4.5. ja tapasi mm.
koulutussektorin YK-prioriteetit koulutuksessa -yksikön johtajan Mark Richmondin, joka vastaa
myös YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen toteuttamisesta Unescossa.

3.1. KOULUTUS
Sirelius ja Aholainen Elinikäisen oppimisen instituutin hallitukseen
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön VSY:n pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius nimitettiin Hampurissa
sijaitsevan Unescon Elinikäisen oppimisen instituutin (UNESCO Institute for Lifelong Learning, UIL)
hallitukseen kaudelle 2010–2013 varajäsenenään opetusneuvos Reijo Aholainen opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Sirelius, Aholainen sekä Suomen Unesco-toimikunnan pääsihteeri Zabrina
Holmström opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja opetusalan neuvonantaja Jussi Karakoski
ulkoasiainministeriöstä vierailivat Elinikäisen oppimisen instituutissa Hampurissa 21.10. Vierailun
7

aikana esillä olivat mm. lukutaidon ohjelma LIFE ja Brasilian Belém'ssä joulukuussa 2009 pidetyn
Unescon aikuiskoulutuksen maailmankonferenssin CONFINTEAn seuranta.
Elinikäisen oppimisen neuvoston puheenjohtajan Petri Lempisen ja Unesco-toimikunnan
pääsihteerin Zabrina Holmströmin aikuiskoulutuksen maailmankonferenssin pohjalta laadittu
artikkeli Koulutuspolitiikka vahvemmaksi osaksi kehityspolitiikkaa julkaistiin Turun Sanomissa
3.1.2010.
Koulutus kaikille/ EFA esillä tutkimuksen ja urheilun kentillä
Koulutus kaikille -prosessin (Education for All, EFA) vuosittainen seurantaraportti EFA Global
Monitoring Report 2010, Reaching the Marginalized, esiteltiin New Yorkissa 19.1.2010. Raportin
mukaan maailmassa on 72 miljoonaa lasta peruskoulutuksen ulkopuolella ja 759 miljoonaa
lukutaidotonta aikuista. Peruskoulutuksen turvaaminen on muiden vuosituhattavoitteiden
toteutumisen edellytyksenä. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA organisoi 1GOAL: Education for
All -kampanjan, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta EFA:n tavoitteista. Kampanja näkyi mm.
jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa Etelä-Afrikassa. Suomessa Opettaja-lehdessä julkaistiin
Opettajien ammattijärjestö OAJ:n toimesta kansainvälisen Global Education Week -teemaviikon
yhteydessä 9.4. laaja Koulutus kaikille 2015 -liite.
Äidinkielen päivää vietettiin helmikuussa
21.2. vietettiin kansainvälistä äidinkielten päivää, jota Unesco koordinoi. Kielikoulutuspolitiikan
verkosto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus järjestivät
19.2. kansainvälisen äidinkielen päivän seminaarin Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaari keskittyi
tänä vuonna äidinkieliin koulutuksessa.
Varhaiskasvatuksen maailmankonferenssi Moskovassa
Ensimmäinen varhaiskasvatuksen maailmankonferenssi World Conference on Early Childhood Care
and Education "Building the Wealth of Nations" järjestettiin 27.–29.9. Moskovassa. Konferenssin
päätavoitteena oli vahvistaa poliittista sitoutumista lasten varhaiskasvatukseen ja -koulutukseen
sekä kartoittaa toimintasuunnitelma EFA-tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomesta konferenssiin
osallistuivat neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja
Anna Mikander opetus- ja kulttuuriministeriöstä, yksikön päällikkö Päivi Lindberg Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta THL:stä, opetusneuvos Hely Parkkinen Opetushallituksesta ja dekaani
Riitta-Liisa Korkeamäki Oulun yliopistosta.
Unesco ja Nokia yhteistyöhön lukutaidon edistämiseksi
Unescon pääjohtaja Irina Bokova ja Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esko Aho
allekirjoittivat Pariisissa 18.10. organisaatioiden välisen kolmen vuoden sopimuksen lukutaidon
edistämisestä mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Suurlähettiläs Antti Kuosmanen ja ministerineuvos
Kirsi
Vanamo-Santacruz
Suomen
pysyvästä
Unesco-edustustosta
osallistuivat
allekirjoitustilaisuuteen. Sopimuskaudella Nokia investoi 5-10 miljoonaa dollaria EFA:n
tavoitteiden edistämiseen mobiiliteknologian avulla.
Väitöskirja Unescon rauhankasvatuksen alueelta
Kaisa Savolaisen psykologian väitöstutkimus Education as a Means to World Peace: The Case of
the 1974 UNESCO Recommendation tarkastettiin marraskuussa Jyväskylän yliopistossa. Savolainen
toimi Suomen Unesco-toimikunnan jäsenenä ja kasvatusjaoston puheenjohtajana vuosina 19758

1986 ja Unescon sihteeristössä kasvatussektorilla osastopäällikkönä vuosina 1986-2001. Suomessa
toteutettavan globaali-/kansainvälisyyskasvatuksen juuret ulottuvat paitsi YK:n yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien julistukseen (1948) myös Unescon suosituksiin, joista tunnetuin on vuoden 1974
suositus "Kasvatus kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä opetus
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen ja demokratiaan".
www.unesco.org/education

3.2. KULTTUURI
Kulttuurin ja kehityksen suhde tarkastelussa
Vuonna 2010 tarkastelussa oli monissa yhteyksissä kulttuurin rooli kehityksen ja kehityspolitiikan
kannalta. Tämä kytkeytyi myös juuri ennen YK:n yleiskokousta syyskuussa New Yorkissa
järjestettyyn YK:n vuosituhattavoitteiden välitarkasteluun, jossa korostettiin kulttuurin merkitystä
kestävälle kehitykselle. Unescossa tehty työ tarjoaa hyvän pohjan jatkopohdinnoille mm.
kulttuuridiversiteettisopimuksen kautta. Unescon kulttuurisektori järjesti Espanjan hallituksen
tuella Pariisissa 16.–17.4. symposiumin Funding Culture: Managing the Risk, jossa
peräänkuulutettiin kulttuurin ja kehityksen tiiviimpää linkittämistä toisiinsa. Unescon sihteeristö
oli myös vahvasti edustettuna Gironassa 4.-5.5. Espanjan EU:n puheenjohtajakauden seminaarissa
Culture and Development. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoasianministeriö julkaisivat yhdessä
muistion
Kulttuuri
kehityspolitiikassa;
Kulttuurin
toimialat
kestävän
kehityksen
politiikassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:5 ). YK:n
käsittelyssä on päätöslauselma YK:n kulttuuria ja kehitystä koskevasta huippukokouksesta
vuodelle 2013.
Kulttuurien lähentymisen teemavuosi 2010
Vuosi 2010 oli YK:n kansainvälinen kulttuurien lähentymisen teemavuosi, jonka koordinoinnista
päävastuu oli Unescolla. Toimikunta perehtyi kokouksessaan vuoden tavoitteisiin ja YK-liiton
toimeenpanemiin kansallisiin toimiin. Kansainvälisen kulttuurien lähentymisen vuoden virallinen
avajaistilaisuus pidettiin Unescon päämajassa Pariisissa 18.2.2010. Samassa yhteydessä pidettiin
Unescon pääjohtajan Irina Bokovan perustaman rauhan ja kulttuurien välisen dialogin korkean tason
paneelin (High Level Panel on Peace and Dialogue among Cultures) ensimmäinen kokous. Bokova
nimitti paneeliin korkean tason tunnettuja vaikuttajia, mm. Unescon pääjohtajakisaan 2009
osallistuneen Ecuadorin entisen ulkoasiainministerin Ivonne A-Bakin ja YK:n Sivilisaatioiden Allianssin
korkean edustajan, Portugalin entisen presidentin Jorge Sampaion.
Neuvottelukunta kulttuuriomaisuuden suojelemisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti neuvottelukunnan kulttuuriomaisuuden suojelua varten
kaudelle 1.5.2010 - 31.12.2012. Toiminta perustuu Unescon vuoden 1954 ns. Haagin sopimuksen
toteuttamiseen kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisten selkkausten sattuessa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on valmistella ja koordinoida kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyviä
asioita kansallisesti. Neuvottelukunnassa on edustajat opetus- ja kulttuuri-, sisäasiain-, ulkoasiain-,
puolustus- sekä ympäristöministeriöistä, Kansallisarkistosta ja -kirjastosta, Museovirastosta,
Valtion taidemuseosta, Puolustusvoimien Pääesikunnasta, Suomen evankelis-luterilaisesta
kirkkohallituksesta, ICOM - Suomen komitea ry:stä, Suomen Kuntaliitosta, Suomen ortodoksisesta
kirkkohallituksesta, ICOMOS Suomen osasto ry:stä ja Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.
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Unescon avustustoimet Haitissa
Toimikunnassa oli esillä Haitin maanjäristyksen seuraukset ja avuntarve. Unesco keräsi
jäsenmailtaan lahjoituksia mm. kriisivalmiuden
lisäämiseksi opetushallinnossa ja
opettajankoulutuksessa. Unescon yleisiä valmiuksia toimia katastrofi- ja kriisitilanteissa pyritään
yhtenäistämään ja tehostamaan. Hallintoneuvoston kevään kokouksessa päätettiin kansainvälisen
koordinaatioryhmän tehtävistä Haitin kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Tehtäviin kuuluu mm.
lyhyen ja pitkän aikavälin strategian laatiminen Haitin kulttuuriomaisuuden suojelulle.
Koordinaatioryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Haitin kulttuuri- ja viestintäministeriön kanssa.
Maailmankonferenssi linjasi taidekasvatuksen tavoitteita
Taidekasvatuksen toinen maailmankonferenssi järjestettiin 25.–28.5. Etelä-Koreassa. Konferenssin
pääteemoina olivat taidekasvatuksen valtavirtaistaminen koulutusjärjestelmissä, Road Map for
Arts Education -tiekartan toimeenpanon seuranta ja alan tutkimuksen voimavarojen lisääminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön taideyksikön johtaja Paula Tuomikosken abstrakti Legitimation of
art education. Neurophysiologic and statistical evidence of the edifying/ instructional and
macroeconomic effect of art education julkaistiin konferenssijulkaisussa. Konferenssiin osallistui
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen johtaja Ritva Mitchell.
U40-verkosto kokoontui Istanbulissa
U40-verkoston työryhmätapaaminen järjestettiin 21.–24.10. Istanbulissa. U40 -verkosto koostuu
50 nuoresta kulttuurialan asiantuntijasta ja tutkijasta, jotka käyvät dialogia Unescon
kulttuuridiversiteettisopimukseen liittyen. Suomea Istanbulissa edusti lehtori Miikka Pyykkönen
Jyväskylän yliopistosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki 3500 eurolla työryhmätapaamisen
järjestämistä.
Hanke musiikillisesta kehitysyhteistyöstä
Suomen musiikkineuvosto aloitti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana hankkeen, jossa
hahmotellaan musiikillisen kehitysyhteistyön konseptia. Tavoitteena on mm. tuoda näkyväksi
kulttuurin merkitystä kehitysyhteistyössä. Unesco-toimikunnan edustajaksi hankkeen
ohjausryhmään esitettiin Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan johtajaa Johanna Maulaa. Suomen
musiikkineuvosto on Maailman musiikkineuvoston jäsen, joka on Unescon alainen järjestö.
www.unesco.org/culture

3.3. TIEDE
Unescon tiedeohjelmien kansallinen koordinaatioryhmä
Unescon tiedeohjelmilla on Suomessa omat vastuulliset asiantuntijatahonsa. Tahojen edustajat
kokoontuivat kaksi kertaa laajassa kokoonpanossa keskustelemaan Unescon tiedeasioista.
Alkuvuodesta tarkasteltiin vuoden 2009 Unescon yleiskokouksen tiedeohjelmiin liittyviä päätöksiä,
vuoden toisessa kokouksessa tarkasteltiin Unescon toimintaa vesiasioissa sekä päätettiin Suomen
kontribuutiosta World Water Assessment -ohjelman tiedonkeruutyöhön maailman seuraavan
vesiraportin laatimiseksi. Raportti ilmestyy 2012. Lisäksi tarkastelussa olivat mm.
ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen Rio+20 huippukokouksen (2012) valmisteluun liittyvät
asiat. Toimikuntaa koordinaatioryhmässä edustaa puheenjohtaja Tapio Markkanen.
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Professori Vuorio Kansainvälisen bioetiikkakomitean jäseneksi
Unescon pääjohtaja Irina Bokova kutsui professori Eero Vuorion Unescon kansainvälisen
bioetiikkakomitean (International Bioethics Committee, IBC) jäseneksi kaudelle 2010–2013. IBC on
toiminut vuodesta 1993 maailman ainoana biotieteiden eettisten kysymysten foorumina. Eero
Vuorio on molekyylibiologian professori ja Biokeskus Suomi-verkoston johtaja.
Rokualle Geopark-verkoston jäsenyys
Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson muodostamalle Rokua Geopark'lle myönnettiin
ensimmäisenä Suomessa Unescon suojeleman, ainutlaatuisten geologisten kohteiden
muodostaman Geopark -verkoston jäsenyys. Rokua Geopark on samalla pohjoisin
maailmanlaajuisen verkoston 71 kohdealueesta. Geopark-verkosto perustettiin vuonna 2000 ja
sen tehtävänä on edistää luonnonmatkailua, luonnontieteiden opetusta ja kestävää kehitystä.
Unesco-Obiang -tiedepalkinto hyllytettiin
Koko vuoden keskustelua ja kritiikkiä herätti Unesco-Obiang -tiedepalkinto (UNESCO–Obiang
Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciences), joka on nimetty
Päiväntasaajan Guinean presidentin Teodoro Obiang Nguema Mbasogon mukaan. Suomen
Unesco-toimikunta ja Suomen tiedeakatemiajaoston Ihmisoikeuskomitea lukuisten kansainvälisten
ihmisoikeusjärjestöjen tavoin vetosi Unescon pääjohtaja Irina Bokovaan eettisesti arveluttavan
palkinnon lopettamiseksi. Hallintoneuvoston 185. istunnossa lokakuussa päätettiin hyllyttää
palkinto.
www.unesco.org/science
www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences

3.4. VIESTINTÄ
Maailman lehdistönvapauden päivänä keskusteltiin sosiaalisesta mediasta
Maailman lehdistönvapauden päivää juhlittiin 3.5. Siihen liittyvässä tiedonannossaan Unescon
pääjohtaja Irina Bokova muistutti, että koskaan ennen ei yhtä suurella osalla maailman väestöstä
ole ollut pääsyä välittömän ympäristönsä ulkopuoliseen tietoon kuin tänä päivänä. Tätä kehitystä
tulee edelleen tukea. Päivän johdosta Suomen Journalistiliitto, Sanomalehtien Liitto ja Viestintä ja
kehitys -säätiö (Vikes) yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa järjestivät
aamupäiväseminaarin Kenen ääni kuulu sosiaalisessa mediassa? Helsingissä Satakuntatalossa.
Komissio edistämään laajakaistayhteyksiä
Kansainvälinen televiestintäliitto (International Telecommunication Union, ITU) ja Unesco perustivat
toukokuussa korkean tason laajakaistakomission kartoittamaan keinoja tehostaa laajakaistan
hyödyntämistä globaalissa kehityksessä. Komissiossa on 30 jäsentä, joukossa myös Suomen
viestintäministeri Suvi Lindén. Suomi on noteerattu komissiossa ensimmäisenä maailman valtiona,
jossa internetin käyttö katsotaan perusoikeudeksi. Laajakaistojen saatavuus nähdään keskeisenä
kehitys- ja tietoyhteiskuntatavoitteiden saavuttamisessa.
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Viestintäsektori esitteli painopisteensä
Unescon viestintäsektori esitteli syyskuussa uuden apulaispääjohtajan Jānis Kārkliņšin (Latvia)
johdolla sektorin toimintaa ja budjettia. Viestintäsektorin seuraavaan 12–18 kuukauden ohjelmaan
kuuluvat mm. journalismin eettisten ja ammatillisten standardien asettaminen, sananvapauden
edistäminen Internetissä, digitaalinen perintö sekä Memory of the World -ohjelman vahvistaminen
ja sen linkittäminen Digital Library -ohjelmaan.
Tietoyhteiskuntayksikön johtaja Banerjee vieraili Suomessa
Unescon viestintäsektorin Tietoyhteiskuntayksikön johtaja Indrajit Banerjee vieraili Suomessa ja
osallistui Euro-Africa Cooperation Forum on ICT Research -foorumiin 7.–8.12. Helsingissä. Foorumi
liittyi kolmanteen Afrikka-EU -huippukokoukseen, joka pidettiin Tripolissa Libyassa marraskuun
lopussa. Foorumin tavoitteena oli tukea eurooppalais-afrikkalaista yhteistyötä informaatio- ja
viestintäteknologian alalla.
Unesco avasi piratismin vastaisen sivuston
Unesco on avannut maailman piraattikopioinnin vastaisen "observatorion" (World Anti-Piracy
Observatory), sivuston, jonne kootaan tietoa mm. tekijänoikeuslainsäädännöstä kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla ja parhaita käytäntöjä laittoman kopioinnin estämiseksi. Observatorion
tarkoituksena on tukea vuoden 2005 kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja
edistämistä koskevan yleissopimuksen toteuttamista. Sivusto on koottu yli 100 jäsenmaan
loppuvuonna 2008 toimittamien tietojen pohjalta. www.unesco.org/culture/en/antipiracyobservatory.
www.unesco.org → communication and information
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4. HYÖDYLLISTÄ TIETOA UNESCOSTA
Suomen maksuosuus ja muu tuki Unescolle
Suomen jäsenmaksu Unescolle maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista. Vuonna
2010 Suomen jäsenmaksuosuus oli noin 1,5 miljoonaa euroa.
Unescon Maailmanperintörahastolle maksettiin opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista
vuosittaista tukea noin 13 500 euroa, Dopinginvastaisen yleissopimuksen rahastoon 20 000 euroa,
Kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen
rahastoon 20 000 euroa.
Suomen vapaaehtoinen, ns. budjetin ulkopuolinen tuki Unescolle suoritetaan
ulkoasiainministeriön määrärahoista. Vuonna 2010 tuettiin Koulutus kaikille -ohjelmaa Capacity
Building for EFA (CapEFA) -ohjelman kautta 500 000 eurolla ja myönnettiin EFA Inclusive Education
-lippulaivaohjelman sihteeristötyöhön 80 000 euroa, kansainväliselle tiedonvälityksen
kehityssohjelmalle (International Programme for the Development of Communication, IPDC) 200
000 euroa, kansainväliselle koulutussuunnitteluinstituutille (International Institute of Educational
Planning, IIEP) 200 000 euroa, Unescon tilastoinstituutille (UNESCO Institute of Statistics, UIS)
200 000 euroa ja Unescon ulkoiseen arviointiin 40 000 USD (noin 27 000 euroa). Lisäksi Unescon
rahastoon kulttuuriomaisuuden suojaamiseksi aseellisten konfliktien sattuessa myönnettiin
vapaaehtoisena tukena yhteensä noin 43 800 euroa (25 800 euroa/ opetus- ja kulttuuriministeriö
ja noin 18 000 euroa/ ulkoasiainministeriö).
Suomen jäsenyydet Unescon elimissä
Suomi oli vuonna 2010 jäsenenä seuraavissa Unescon hallitustenvälisissä elimissä, komiteoissa ja
hallituksissa:









Sosiaalisten muutosten hallinta -ohjelman neuvosto ja byroo (Management of Social
Transformations Programme, MOST) 2008–2011
Kansainvälisen vesiohjelman neuvosto (International Hydrological Programme, IHP) 2007–
2010
Kansainvälisen tiedonvälityksen kehitysohjelman neuvosto (International Programme for
the Development of Communication, IPDC) 2010–2013
Nuubia-komitea (Executive Committee for the International Campaign for the
Establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian
Civilization in Cairo) 2006–2011
Kansainvälinen Bioetiikkakomitea (International Bioethics Committee, IBC) 2010–2013
Elinikäisen oppimisen instituutin hallitus (UNESCO Institute for Life Long Learning, UIL)
2010–2013
Haagin 1954 sopimuksen (sopimus kulttuuriomaisuuden suojelusta aseellisen selkkauksen
sattuessa) toisen lisäpöytäkirjan mukainen kansainvälinen komitea ja byroo,
puheenjohtajuus 2007–2010
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Lisäksi Suomi osallistuu aktiivisesti mm. hallitustenvälisen valtamerikomission (Intergovernmental
Oceanographic Commission, IOC) työryhmiin ja kokouksiin. Ilmatieteenlaitos ja Suomen
Ympäristökeskus koordinoivat Suomen osallistumista IOC:n toimintaan.
Töihin tai harjoitteluun Unescoon
Unescon sihteeristöä johtaa pääjohtaja. Vuonna 2010 pääjohtajana toimi Irina Bokova. Unescon
sihteeristössä ja kentällä työskenteli noin 2 100 henkilöä.
Unesco tarjoaa laajan valikoiman työmahdollisuuksia, joihin useimmiten valikoituu asiantuntijoita
järjestön päätoimialoilta kulttuurin, koulutuksen, tieteiden ja viestinnän sektoreilta.
Työmahdollisuuksia on kuitenkin myös hallinnon, rahoituksen, henkilöstöasioiden ja
viestintäteknologian aloilla.
Unescoon on mahdollista päästä myös palkattomaan harjoitteluun 1–4 kuukaudeksi. Harjoittelu
on tarkoitettu ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tai jatko-opiskelijoille,
tutkijoille ja virkamiehille.
Lisätietoa työskentelystä ja harjoittelusta Unescossa: www.unesco.org/employment.
Suomalaiset Unescossa
Vuonna 2010 Unescon sihteeristössä ovat työskennelleet Anssi Yli-Hietanen Senior Treasury
Officerina, Katja Konkola yksikönpäällikkönä henkilöstöosastolla (Services Section, Bureau of
Human Resources Management); marraskuusta lähtien kasvatussektorin henkilöstöyksikön
päällikkönä (Chief of Human Resources Officer), Riitta Charvet avustavana vakuutusvirkamiehenä
Henkilöstön eläke- ja vakuutusyksikössä (Assistant insurance officer), Tarja Turtia ohjelmaasiantuntijana viestintäsektorilla, Eero Porko hankintavirkamiehenä hallintosektorilla, Tiina
Greggilä-Jouini avustajana (Assistant to Chief of Section/ Assistant to the WSIS Team)
viestintäsektorilla, Irmeli Seipäjärvi viestintäneuvonantajana Unescon Ramallahin toimistossa,
Tarja Virtanen Islamabadin toimiston päällikkönä (helmikuusta lähtien päämajan kenttätoimistojen
koordinoinnin yksikössä, Bureau of Field Coordination), Katja Frostell avustajana (Assistant
Publication Officer) Unescon tilastoinstituutissa Montrealissa (UNESCO Institute for Statistics, UIS)
sekä Ulla Kalha Länsi- ja Keski-Afrikan HIV-aluekoordinattorina (Regional HIV/AIDS Coordinator for
West and Central Africa) koulutussektorilla Unescon koulutuksen aluetoimistossa Dakarissa
Senegalissa (UNESCO Office in Dakar and Regional Bureau for Education in Africa, BREDA).
Apulaisasiantuntijoina työskentelivät Elina Penttinen (Maputo, Mosambik), Heidi Kivekäs (Hanoi,
Vietnam), Mikko Cantell (Bangkok, Thaimaa) ja Suvi Mellavuo-Bonnet (Dakar, Senegal).
Pysyvä edustusto
Suomen pysyvänä edustajana Unescossa toimi suurlähettiläs Antti Kuosmanen. Edustustossa
työskentelivät lisäksi pysyvän edustajan sijainen, ministerineuvos Kirsi Vanamo-Santacruz,
opetusneuvos Kirsi Lindroos sekä assistentti Marja Richard. Edustustossa harjoittelijoina
olivat Lotta Wilkman 15.3.–15.5. Tampereen yliopistosta, Pepita Wakkola 3.5.–31.7. Turun
14

kauppakorkeakoulu/Helsingin yliopistosta, Marju Reunanen 1.9.–30.11. Jyväskylän yliopistosta,
Janne Posti 13.9.–13.12. Oulun yliopistosta, Eeva Niskanen 1.12.2010–28.2.2011 Helsingin
yliopisto/ Svenska Social- och Kommunalhögskolanista sekä työelämävalmennettava Mari
Poikonen 1.9.2009–31.8.2010.
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Liite: Valtioneuvoston asetus Suomen Unescotoimikunnasta 1262/2002
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002
Valtioneuvoston asetus Suomen Unesco-toimikunnasta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 11
päivänä kesäkuuta 1999 annetun perustuslain 119 §:n nojalla:
1§
Suomen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön, jäljempänä Unesco,
välisten yhteyksien hoidossa avustaa opetusministeriötä Suomen Unesco-toimikunta, joka toimii
Unescon Suomen puolesta 10 päivänä lokakuuta 1956 allekirjoitetun perussäännön mukaisena
kansallisena neuvoa antavana asiantuntijatoimikuntana ja yhteistoimintaelimenä.
2§
Unesco-toimikunnan tulee antaa opetusministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja ja tehdä
aloitteita asioista, jotka koskevat:
1) toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten ja hallintoelinten sekä Unescon
järjestämien kansainvälisten kokousten ja neuvottelujen 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 kysymyksiä, jotka
opetusministeriö määrää toimikunnan käsiteltäviksi; sekä
5) Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.
3§
Unesco-toimikunnan tulee vuosittain tehdä ehdotus toimintasuunnitelmaksi 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 kuultuaan, tarvittavan määrän
asiantuntijoita.
Opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajilla on oikeus olla toimikunnan kokouksissa
läsnä ja heillä on niissä puhevalta.
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5§
Unesco-toimikunta kokoontuu kokouksen puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
kokouksen puheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä on saapuvilla. Äänestettäessä asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni.
6§
Unesco-toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika on neljä kalenterivuotta kerrallaan. Jos
puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden, kutsuu opetusministeriö hänen tilalleen uuden
puheenjohtajan tai jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
7§
Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetusministeriö. Toimikunnan pääsihteerinä
toimii opetusministeriön määräämä virkamies, joka hoitaa tehtävää virkatehtävänä.
8§
Unesco-toimikunta voi asioiden valmistelua varten asettaa työvaliokunnan.
Toimikunta voi järjestäytyä tehtäviensä, Unescon ohjelmien ja toimialojen kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla jaostoihin tai työryhmiin, joiden puheenjohtajat toimikunta
valitsee. Unesco-toimikunnalla on oikeus käyttää toimikuntaan kuulumattomia asiantuntijoita.
9§
Unesco-toimikunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä asiantuntijoille voidaan
suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta 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 tehtyine muutoksineen.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002
Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg

Vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg

17

YHTEYSTIEDOT

Suomen Unesco-toimikunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansainvälisten asiain sihteeristö
PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 09-160 04
Sähköposti: unesco@minedu.fi
www.minedu.fi
UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris, France
Puh. +33-1-45 68 10 00
www.unesco.org
Suomen pysyvä edustusto UNESCO:ssa
Délégation permanente de Finlande auprès de l´UNESCO
1, rue Miollis
75015 Paris, France
Puh. +33-1-4568 3433
Sähköposti: sanomat.une@formin.fi
www.finlandunesco.org

18

