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Ekosäätiön Pekka Kuusi palkinto on myönnetty presidentti Tarja Ha-
loselle hänen merkittävästä ja pitkäjänteisestä työstään kestävän ke-
hityksen edistäjänä ja globaalina johtohahmona. Presidentti Halonen 
on toiminnallaan kytkenyt säällisen työn ja oikeudenmukaisen tulevai-
suuden näkökulmat aiempaa tiiviimmin osaksi kestävän kehityksen 
politiikkaa. 
 
 
Kestävän kehityksen idea ja sen edistämiseksi rakennettu poliittinen prosessi ovat elä-
neet yli kolme vuosikymmentä. Kestävän kehityksen johtoajatuksen kantavuutta koe-
tellaan joka päivä niin kansallisessa kuin kansainvälisessä politiikassa. Ilman kaukokat-
seisia johtajia ja heitä tukevia kansalaisjärjestöjä kestävän kehityksen kantava idea olisi 
väljähtänyt ja menettänyt kunnianhimoisuutensa. Presidentti Halonen on ollut globaa-
listi yksi keskeisimmistä hahmoista, joiden ansiosta kestävän kehityksen asema sekä 
globaalin että kansallisen tason politiikassa on vahvistunut kolmen vuosikymmenen ai-
kana. 
 
Kestävän kehityksen aikatähtäin on ylisukupolvinen. Siksi on erityisen tärkeää välittää 
ja tulkita kestävän kehityksen perusidea uusille sukupolville. Pekka Kuusi puhui kirjas-
saan Tämä ihmisen maailma siitä, miten ihmiskunnan on opittava ohjaamaan kulttuu-
rievoluutiota taatakseen eloonjäämisensä. Tämä tarkoittaa juuri ylisukupolvista tarkas-
telua ja ihmiskunnan parhaan kokemuksen tuomista osaksi pitkäjänteistä päätöksente-
koa. 
 
Siksi Ekosäätiö pyrkii nostamaan Sustainability Elders -mission – kestävyysvanhim-
pain roolia. Presidentti Halonen jos kuka on esimerkki kansainvälisesti erittäin arvoste-
tusta kestävyysvanhimmasta. 
 
Presidenttikaudellaan Tarja Halonen toimi Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asetta-
man Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission rinnakkaispuheen-
johtajana vuosina 2002-2004 Tansanian presidentti Benjamin Mpakan kanssa. Presi-
dentti Halosen kädenjälki: ”säällinen työ” hyväksyttiin ILO:ssa yhdeksi kestävän kehi-
tyksen tavoitteeksi. Säällinen työ liitettiin vuonna 2008 jälkikäteen vuosituhattavoittei-
siin. 
 
Halonen toimi syksyllä 2002 Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen 
(WSSD) Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana. Suomi oli samanaikaisesti Arktisen 
neuvoston puheenjohtaja. Johannesburgissa arktinen yhteistyö liitettiin kestävän kehi-
tyksen politiikkakehikkoon. 
 
Kestävän kehityksen YK-prosessi on kärsinyt vuosien varrella heikosta poliittisesta tu-
esta. Presidentti Halosta tarvittiin pelastamaan kestävä kehitys poliittisen kunnianhimon 



hiipumiselta, kun YK:ssa valmisteltiin Rion 20-vuotishuippukokousta. Halonen toimi 
YK:n pääsihteerin asettaman kestävän kehityksen korkean tason paneelin rinnakkais-
puheenjohtajana vuosina 2010-2012 yhdessä presidentti Jacob Zuman kanssa. Paneelin 
loppuraportin Sisukkaat ihmiset – kestävä maailma. Valitsemisen arvoinen tulevaisuus 
ehdotuksista toteutui valtaosa. 
 
Presidenttikausien jälkeen Tarja Halonen on ollut mukana lukuisissa järjestöissä ja ver-
kostoissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Tätä työtään kestävän kehityksen teemojen 
ympärillä hän jatkaa edelleen aktiivisesti. Halosen poliittisen vaikuttamisen ydintee-
moja ovat olleet ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Hän on toiminut Oslo Center for Peace and 
Human Rights keskuksen puheenjohtajana vuodesta 2018 toimittuaan aiemmin sen hal-
lituksessa ja hallintoneuvostossa. 
 
Kestävän kehityksen tieteellisen perustan vahvistaminen on edennyt vahvasti kansain-
välisissä tieteellisissä verkostoissa. Tarja Halonen on ollut Sustainable Development 
Solutions Networkin (SDSN) neuvoston jäsen vuodesta 2014. SDSN on YK:n pääsih-
teerin asettama ja professori Jeffrey Sachsin vetämä verkosto, jonka tarkoituksena on 
kannustaa tutkijoita, tutkimuslaitoksia, kansalaisyhteiskuntaa ja yksityistä sektoria etsi-
mään käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. SDSN Leadership Coun-
cilin jäseninä on arvostettuja entisiä poliittisia ja aatteellisia johtohenkilöitä. 
 
Myös suomalainen tiedeyhteisö on viime vuosina herännyt edistämään kestävän kehi-
tyksen korkean tason tutkimusta ja koulutusta. Maassamme on jo useita kestävän kehi-
tyksen professuureja ja ohjelmia. Omalta osaltaan Tarja Halonen on edistänyt myös tätä 
kehitystä Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajana. 
 
Monien vuosien ajan Suomi, joka on tunnustetusti yksi kestävän kehityksen edelläkä-
vijöistä, kaipasi itselleen keulakuvaa. Presidentti Tarja Halonen on antanut kestävälle 
kehitykselle kasvot.  
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