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Esityksen näkökulmat
• Kestävä kehitys osana Ensi- ja turvakotien liiton yhteistä
strategiaa
• Kestävän kehityksen sitoumuksen yhteinen valmisteluprosessi
• Kestävän kehityksen sitoumuksen tavoitteet ja mittarit
• Tavoitteiden saavuttamisesta

Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä

Etunimi Sukunimi
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Strategian painopiste 4:Sosiaalisesti ja ympäristön
kannalta kestävät ratkaisut näkyvät toiminnassamme
• Liitossa on tehty kestävän kehityksen sitoumuksia ja vähennetty ympäristön
kuormitusta
 liiton kannalta keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tunnetaan ja niitä hyödynnetään
kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa
 keskusjärjestö ja vähintään puolet jäsenyhdistyksistä on tehnyt kestävän kehityksen
sitoumuksen, jossa on määritelty keinot toteuttaa sosiaalisesti kestävää kehitystä ja vähentää
ympäristön kuormitusta
 keskusjärjestö mittaa oman hiilijalanjälkensä ja pienentää sitä strategiakaudella

• Yhdenvertaisuus ja moninaisuus näkyvät toiminnassamme kautta linjan
 monikulttuurisuuteen liittyvä osaaminen ja työmenetelmät ovat vahvistuneet kaikissa
toimintamuodoissa
 tuotetuissa aineistoissa on huomioitu yhdenvertaisuus, moninaisuus ja monikulttuurisuus
Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä
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Sitoumuksen yhteinen valmistelu
• Kestävän kehityksen agenda tutuksi strategiaprosessin aikana
2019
 Tähän liittyvä painopiste strategiaan tuli hyväksytyksi
• Kestävän kehityksen agendan avaaminen yhdistysten toiminjohtajien työkokous helmikuu 2020, Riina Karjalainen, vnk
• Kestävän kehityksen agendan esittely ja sitoumuksen tavoitteiden työstäminen yhdistysten puheenjohtajien seminaari
4/2020, tj-teamsit ja henkilöstön työyhteisökahvit
Asia yhteiseksi ja yhteinen sitoutuminen
Etunimi Sukunimi
Riitta Särkelä
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ETKL kestävän kehityksen sitoumus
Sitoumuksen nimi:
Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa apua saaneiden
odottavien ja vauvaperheiden, lasten ja nuorten määrän ja
ympäristön kestävyyden lisääminen
• Kestoaika: 1.7.2021-31.12.2022

Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä
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Sitoumus lyhyesti:
• Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa apua saaneiden
odottavien ja vauvaperheiden, lasten ja nuorten määrän
lisääntyy vuodesta 2020 ja ympäristön kestävyys paranee
korvaamalla matkustamista edellyttäviä yhteydenpitotapoja
etäyhteyksin, vähentämällä ruokahävikkiä ja kierrättämällä
vastuullisesti. Kattositoumus, johon jäsenyhdistykset liittyvät
omilla sitoumuksillaan.

Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä
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Päätavoite yhdenvertaisuus:
• Toimenpiteen nimi: Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa apua
saaneiden odottavien ja vauvaperheiden, lasten ja nuorten määrän
lisääminen
• Toimenpiteen kuvaus:
• Ensi- ja turvakotien liitto sitoutuu mahdollistamaan erilaisten
selviytymisen ongelmien tai päihteiden vuoksi apua tarvitsevien
vauvaperheiden ja vanhempiensa eron, perheväkivallan tai muiden
ongelmien keskellä elävien lasten ja nuorten pääsyn avun piiriin.

Riitta Särkelä

Etunimi Sukunimi
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Mittarit
• Mittari: -Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa apua lasten ja nuorten
määrä lisääntyy vuodesta 2020
• Lähtötaso: 6638

Tavoitetaso: 8000

- vuonna 2021 yht. 7474

• Mittari: Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa erilaisten selviytymisen
ongelmien tai päihteiden vuoksi apua saavien vauvaperheiden määrä
lisääntyy vuodesta 2020
• Lähtötaso: 1546
Tavoitetaso: 2000
-vuonna 2021 yht. 4420
(huom. Chat-auttamisen rooli merkittävä ja ennakoitua isompi,
kasvokkainen merkittävästi ennakoitua pienempi  korona)
Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä
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Ekologisen kestävyyden lisääminen ETKL:n toiminnassa
• Ensi- ja turvakotien liitto sitoutuu ympäristön kestävyyden parantamiseen
korvaamalla matkustamista edellyttäviä keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen
yhteistyötä tukevia yhteydenpitotapoja etäyhteyksin, vähentämällä
ruokahävikkiä ja kierrättämällä vastuullisesti. Tietoisuutta lisätään ja
mittareita kehitetään.
• Mittari: Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksille järjestämistä koulutuksista ja

työkokouksista vähintään 1/3 järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen matkustamista
edellyttävien kokoontumisten sijaan
• Toteutui merkittävästi tavoitetta paremmin: 1080 tilaisuutta, 7 % kasvokkain  korona

• Mittari: ruokahävikki vähenee koulutuskeskus Sopukassa 20 prosenttia ja biojätteen
kierrätyksestä on siirrytty omaan kompostointiin.
• Ei toteutunut: Koronan vuosi Sopukka osan vuotta suljettu, oma kompostointi liian kallis
toteuttaa  tavoitteita asetettu uudelleen
Etunimi Sukunimi
Riitta Särkelä
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Lopuksi
• Sitoumus jalkautetaan koko organisaatioon ja se on
kattositoumus, johon jäsenyhdistykset sitoutuvat omilla
sitoumuksillaan.
• Tämä pahasti kesken: koronan vuoksi kaikki energia suunnattu siihen,
että ihmiset saavat poikkeustilanteessa apua

• Kestävän kehityksen toimikunnan palkinto oli tärkeä 
skarppaamme 2022 asian kanssa enemmän
• Sitoumus tuo kestävän kehityksen lähelle arkea, suosittelen
kaikille liittymistä sitoumukseen omalla sitoumuksella
Etunimi Sukunimi

Riitta Särkelä

