
Uusi kestävän kehityksen ohjelma  
haastaa Suomen

Kestävän kehityksen saavuttaminen riippuu täysin  
siitä, miten onnistumme hillitsemään ilmastonmuutoksen 
etenemistä. Köyhyyden ja nälän poistaminen on mahdo-
tonta, jos esimerkiksi jo nykyisellään vakavat kuivuus- 

jaksot pahentuvat. On väistämätöntä siirtyä  
kestävämpiin kulutus- ja tuotantotapoihin.

Yksityiselle sektorille on annettu paljon painoarvoa 
uudessa kehitysohjelmassa. Yritysten tulee nyt  

kantaa vastuunsa. Aggressiivinen verosuunnittelu 
vie edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselta niin 

Suomessa kuin globaalisti.

Suomi tunnetaan maailmalla kestävän kehityksen  
kärkimaana, mutta meilläkin riittää tehtävää 

tavoitteiden saavuttamisessa. Toteutuksen on oltava 
johdonmukaista kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.
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Tavoitteiden saavuttaminen vaatii riittäviä  
resursseja: sekä rahaa että muita keinoja. Suomen on  

lunastettava lupauksensa ohjata 0,7 prosenttia brutto- 
kansantulostaan kehitysyhteistyöhön tavoitteiden  

globaalin toimeenpanon vauhdittamiseksi.

Toteutus ratkaisee 

Suomen on tuettava aktiivista ja monimuotoista  
kansalaisyhteiskuntaa meillä ja maailmalla. Työn 

onnistumiseksi sen kaikissa vaiheissa on huomioitava  
myös kansalaisyhteiskunnan osallistaminen.
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2016

 Ý Uudet tavoitteet astuvat voimaan  
kaikkialla maailmassa 

 Ý Valtioneuvoston kanslia valmistelee  
Suomen toimeenpanosuunnitelman 

2020

 Ý Maailmanlaajuista nuorisotyöttömyyttä  
on vähennetty merkittävästi 

 Ý Ylikalastus on lopetettu maailman  
merissä 

 Ý Ainakin 10 % maailman rannikko- ja  
merialueista on suojeltu 

 Ý Metsäkato ja luonnon monimuotoi- 
suuden köyhtyminen on pysäytetty 

2025

 Ý Lapsityövoima on poistettu  
kaikista maista 

 Ý Maailman merten saastumista on  
vähennetty merkittävästi 

 Ý Äärimmäinen köyhyys on poistettu ja  
köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten 
määrä on vähennetty ainakin puoleen 

 Ý Lapsikuolleisuus on poistettu ja äitiys- 
kuolleisuutta on vähennetty merkittävästi

 Ý Aids-, tuberkuloosi- ja malariaepidemiat 
on hävitetty 

 Ý Kaikki tytöt ja pojat saavat laadukasta 
koulutusta 

 Ý Energian saatavuus kaikille on turvattu  
ja energiatehokkuus on tuplattu 

 Ý Ruokahävikki on puolitettu ja ruoan- 
tuotantotavat ovat kestäviä 

 Ý Sukupuoleen liittyvä syrjintä on poistettu

2030

Mikä Agenda 2030?

Agenda 2030 on vallankumouksellinen kestävän 
kehityksen ohjelma. Vuosituhattavoitteilta perinnön 
saaneessa YK:n ohjelmassa tavoitellaan kestävää 
kehitystä ensi kertaa universaalisti Siilinjärveltä 
Addis Abebaan. Tähtäin on vuodessa 2030, mutta 
toiminta on jo alkanut.

Kestävän kehityksen tavoitteiden kautta lisätään sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, huolehditaan ympäristöstä ja paran-
netaan talouden kestävyyttä. Ytimessä on kumppanuus. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan valtioita, kansalais-
järjestöjä, yrityksiä ja jokaista meistä. 

Uusi kehitysohjelma edellyttää merkittäviä toimia seuraa-
van 15 vuoden aikana kaikissa maailman maissa. Suomessa 
on paljon työtä muun muassa sukupuolten välisen palkka-
tasa-arvon lisäämisessä sekä ylikulutuksen ja hiilidioksidi-
päästöjen vähentämisessä. Meidän tulee puolittaa köyhyy-
dessä elävien ihmisten osuus Suomen väestöstä vuoteen 
2030 mennessä. 

Samalla on tärkeää, että tuemme kestävää kehitystä globaa-
listi ja osallistumme äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. 
Suomen tulee ohjata 0,7 prosenttia bruttokansantulosta 
kehitysyhteistyöhön. 

Suurimpia haasteita ovat maailmantalouden rakenteelli-
set ongelmat, jotka näkyvät muun muassa kehitysmaista 
pakenevina verotuloina, ihmisoikeuksien laiminlyöntinä ja 
ilmastonmuutoksen seurausten kasautumisena maailman 
köyhimpien taakaksi. 

Lue lisää: kepa.fi/agenda2030

Kukaan ei jää 
kehityksestä jälkeen.

Agenda 2030 -ohjelman motto



Ihmiset ympäri maailman osallistuivat ennennäkemättömän 
laajasti 17 kestävän kehityksen tavoitteen laatimiseen. Nyt 
kansalaisyhteiskunnan rooli toimeenpanossa on keskeinen. 
 
Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on kutsunut koolle kehitysjärjestöjä 
laajemman koalition edistämään Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanoa 
Suomessa. Mukana ovat esimerkiksi Allianssi, Soste, Valo, ay-liikkeen 
edustajia sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
 
Koalitio pyrkii vaikuttamaan Suomessa siihen, että kansalaisyhteis-
kunnan ääni kuuluu mahdollisimman laajasti Agenda 2030 -ohjelman 
toteutuksessa globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Kansalaisyhteiskunta kestävän kehityksen moottorina

Tavoite 1
Suomen Pakolaisapu vahvistaa Ugandassa pakolaisten 
toimeentuloa tarjoamalla heille lukutaito-, kieli- ja yrittäjyys-
koulutusta. Omavaraisuuden ja itsenäisen tulonhankinnan 
tukeminen parantaa pakolaisten mahdollisuutta toimeentu-
loon ja valmistaa heitä paluumuuttoon. 

Tavoite 2
Kirkon Ulkomaanapu tukee Liberiassa ja Sierra Leonessa 
maatalousohjelmaa, joka lisää elintarviketuonnista riippu-
vaisten maiden paikallista tuotantoa, kehittää pientuottajien 
ja kasvavien kaupunkimarkkinoiden yhteyksiä ja luo uusia 
elinkeinoja. Kaupunkiviljely ja kanalat tuovat säännöllistä 
tuloa erityisesti naisille. 

Tavoite 3
Väestöliitto tukee Nepalissa nuorille suunnattujen seksuaali- 
terveyspalvelujen kehittämistä. Erityisesti tyttöjen, naisten 
ja nuorten oikeuksiin ja voimaantumiseen kiinnitetään huo-
miota. Tiedon ja palvelujen lisääminen antaa mahdollisuuden 
suunnitella perheen kokoa sekä estää seksitautitartuntoja ja 
ei-toivottuja raskauksia. 

Tavoite 4
Pelastakaa Lapset tukee Suomessa syrjäytymisvaarassa 
olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Näin lapsen 
oikeus hyvään kehitykseen ja osallisuuteen ei vaarannu 
perheen taloudellisten tai sosiaalisten haasteiden vuoksi. 
Suoran tuen lisäksi järjestö pyrkii pysyviin muutoksiin ja 
vaikuttavuuteen yhteiskunnassa.

Tavoite 5
Naisasialiitto Unioni parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa 
suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Sukupuolisensitiivinen 
kasvatus lisää lasten valinnanvapautta, tuo keinoja kiusaa-
misen ehkäisemiseen ja tukee sukupuolten välisiä ystävyys-
suhteita. 

Tavoite 6
Käymäläseura Huussi rakentaa Sambian köyhimpiin  
yhteisöihin kuivakäymälöitä, jotka parantavat sanitaatiota  
ja hygieniaa sekä ehkäisevät terveysongelmia alueella. 
Käymälöistä saatavaa kompostia hyödynnetään paikallisissa 
taimitarhoissa, mikä tarjoaa toimeentuloa etenkin naisille. 

Tavoite 7
Shalin Suomi kouluttaa Keniassa paikallisia asiantuntijoita 
biokaasuun ja tuulienergiaan liittyvän teknologian rakentami-
sessa. Näin vähennetään riippuvuutta puusta ja puuhiilestä, 
joiden polttaminen kodeissa ja kouluissa aiheuttaa haittoja 
sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle.

Tavoite 8
SASK tukee toimihenkilöiden työoloja ja neuvotteluasemaa 
Kolumbiassa, jossa järjestäytymistä pelätään vuosikymmeniä 
vallinneen ay-vainon vuoksi. Järjestö vahvistaa paikallisia toi-
mihenkilöliittoja, jotta ne voivat tehokkaammin turvata työn- 
tekijöiden oikeudet ja vahvistaa työehtosopimusneuvottelua.

Tavoite 9
Ukumbi suunnittelee Tansaniassa turvakotia paikallisia ja 
perinteisiä arkkitehtuuritekniikoita hyödyntäen. Paikallis-
yhteisön aloitteeseen perustuva keskus antaa tietoa naisille 
heidän oikeuksistaan ja tarjoaa turvapaikan perheväkivallan 
uhreille. Rakentamisessa hyödynnetään paikallisesti tuotet-
tuja ja kierrätettyjä materiaaleja. 

Tavoite 10
Kuurojen Liitto parantaa kuurojen heikkoa yhteiskunnallista 
asemaa Kambodžassa. Kuurojen yhteisöä tuetaan kuurojen 
ja viittomakielisten yhtäläisten ihmisoikeuksien ajamisessa. 
Koulutukseen pääsevät kuurot saavat mahdollisuuden itsenäi-
seen elämään ja yhteiskunnassa toimimiseen.

Tavoite 11
Dodo tukee ihmisten hyvinvoinnin ja ekologisen elämäntavan 
huomioivaa kaupunkisuunnittelua ja infrastruktuuria. Helsin-
gissä järjestö edistää onnellisia taloyhtiöitä, joissa on puutarhat,  
yhteiset pihat, kivat saunat, hyvä meininki ja naapurit ovat 
tervetulleita.

Tavoite 12
Eettisen kaupan puolesta viestii suomalaisille globaalin kenkä- 
tuotannon ongelmista ja vaikuttaa päättäjiin tuotantoketjun 
avoimuuden lisäämiseksi. Suurin osa Suomeen tuotavista 
kengistä on valmistettu kehitysmaissa, joissa matalat palkat, 
vaaralliset työolot ja kemikaalien käyttö ovat arkipäivää.

Tavoite 13
Suomen luonnonsuojeluliiton aloitteesta syntynyt Euroopan 
laajuinen EKOenergia-merkki ohjaa kuluttajia valitsemaan 
kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. Merkki kannustaa 
samalla sähkön tuottajia investoimaan fossiilisten polttoainei-
den sijaan puhtaaseen tuotantoon. 

Tavoite 14
WWF Suomi kouluttaa vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja 
Itämerelle, jossa vakavan öljyonnettomuuden riski on suuri. 
Onnettomuuden sattuessa vapaaehtoiset auttavat puhdista-
maan rantoja ja öljyyntyneitä eläimiä. Järjestö työskentelee 
myös öljykuljetusten riskien minimoimiseksi. 

Tavoite 15
Luonto-Liitto työskentelee lähimetsien suojelemiseksi Suo-
messa. Lähellä taajamia sijaitsevat, helposti saavutettavat 
metsät ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Virkistäytymis-
paikkojen lisäksi lähimetsät tarjoavat elinympäristön monille 
uhanalaisille eliölajeille. 

Tavoite 16
CMI ehkäisee ja ratkaisee maailman väkivaltaisia konflikteja 
rauhanvälityksen ja vuoropuhelun avulla. CMI rakentaa luot-
tamusta ja edistää rauhan edellytyksiä esimerkiksi Ukrainassa, 
Irakissa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä.

Tavoite 17
Kepa tuo kattojärjestönä suomalaista järjestökenttää yhteen  
ja rakentaa kumppanuuksia. Kepa on kutsunut koolle kehitys- 
järjestöjä laajemman koalition, joka edistää Agenda 2030  
-ohjelman toimeenpanoa Suomessa ja vaikuttaa Suomen 
toimiin tavoitteiden globaalissa toteutuksessa. 

Järjestöt toimivat aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Kansalaisyhteiskunnalla on myös tärkeä rooli kestävän kehi-
tyksen kirittäjänä ja kumppanina valtioille. Seuraavat esimerkit kertovat 
järjestöjen laajasta ja moninaisesta työstä Suomessa ja maailmalla.

Osallistuminen

Kestävän kehityksen tavoitteita käsitellään useissa kansalaisyhteis- 
kunnan edustajien vuoden 2016 aikana järjestämissä tilaisuuksissa.

Suomalaisjärjestöt olivat tiiviisti mukana uuden kehitysohjelman 
muodostamisessa. Järjestöjen keskeisiä vaatimuksia olivat tavoitteiden 
ulottaminen koskemaan kaikkia maita, planeetan rajojen ja ympäristön 
kunnioittaminen sekä ihmisoikeudet tavoitteiden perustana.

Tänä päivänä kansalaisyhteiskunta on 
ensimmäistä kertaa todella globaali, verkottunut 
ja aktiivisesti liikkeellä. Se on valmis toimimaan 
osallistujana, suunnannäyttäjänä ja tehokkaana 

muutoksen moottorina.

Ban Ki-moon  
YK:n pääsihteeri

Miten kansalaisyhteiskunta osallistuu kestävän kehityksen tavoitteiden toimeen- 
panoon Tansaniassa? Katso Iman Hatibun haastattelu Kepan Youtube-kanavalla.


