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TAUSTAA

■ YK:n jäsenmaat sopivat 25.-27.9.2015 New Yorkissa 

järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen 

tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän 

kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. 

■ Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jatkumo YK:n 

vuosituhattavoitteille.

■ Vuonna 2000 maailman johtajat kokoontuivat päättämään 

tulevaisuuden kehityslinjoista. 189 jäsenmaan 

neuvottelujen tuloksena syntyi Vuosituhatjulistus, jossa 

määriteltiin kahdeksan maailmanlaajuista 

kehityspäämäärää, vuosituhattavoitetta.

■



■ Näiden tavoitteena oli puolittaa köyhyys, parantaa 

terveyttä, edistää koulusta ja tasa-arvoa sekä kohentaa 

ympäristön tilaa ja globaalia kumppanuutta vuoteen 2015 

mennessä. Jokaiselle tavoitteelle asetettiin omat 

osatavoitteensa ja erityiset indikaattorit toteutumisen 

seurannan helpottamiseksi.

■ Tavoitteiden vertailukohteeksi otettiin maailman tila 

vuonna 1990. Seuraavien 25 vuoden aikana uskottiin 

asetetut tavoitteet saavutettavan. Tavoitteiden 

toteutumista on tarkastelu jatkuvasti vuotuisten raporttien 

avulla



■ Monilta osin maailma on kehittynyt merkittävästi kuluneen 

25 vuoden aikana. Osa vuosituhattavoitteista tai niiden 

osatavoitteista saavutettiin 25 vuoden aikana. Edistys on 

kuitenkin on ollut epätasaista, erot eri maiden ja alueiden, 

jopa valtioiden sisällä, ovat olleet suuria. Erot korostuvat 

erityisesti maaseudun ja kaupunkialueiden välillä.

■ Vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin:

■ Köyhyyden puolittamisessa

■ Puhtaan juomaveden saatavuuden parantamisessa

■ Slummien asukkaiden elinolosuhteiden kohentamisessa

■ Taistelussa malariaa ja tuberkuloosia vastaan

■ Yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun



AGEDA 2030

■Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) 

tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä 

kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja 

ihminen huomioon tasavertaisesti.

■Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development 

Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne sitovat niin 

köyhiä kuin rikkaitakin maita eli ne ovat universaaleja.  



■ Kehitystavoitteiden tulee huomioida myös ongelmien 

maailmanlaajuus.  Kestävän kehityksen saavuttamiseksi 

kaikki osa-alueet tulee huomioida ja hahmottaa 

kokonaisuutena. Keskeistä on myös planeetan rajojen ja 

ilmastomuutoksen huomioiminen epätasa-arvon 

poistamisessa

■ Eriarvoisuus näkyy muun muassa äärimmäisen rikkauden 

ja vaurauden keskittymisenä harvalukuiselle eliitille, joka 

estää tasa-arvoisen ja vakaan kehityksen. Tavoitteena on 

varallisuuserojen ja siten eriarvoisuuden tasoittaminen 

sekä erityisesti äärimmäisen köyhyyden vähentäminen.



■ Tavoitteissa on huomioitu yhteistyön ja 

ihmisoikeuksien merkitys. Tavoitteiden suunnnittelussa 

ja saavuttamisessa tulisi kuunnella ja osallistaa kaikkia 

kansalaisia, myös nuoria, heikoimmissa asemissa olevia 

sekä kansalaisjärjestöjä.

■ Kehitystavoitteet ovat saaneet kritiikkiä muun muassa 

konkretian puutteesta, tavoitteiden määrästä sekä 

selvien seurantamekanismien sekä vastuumekanismien 

puutteesta, esimerkiksi kansainvälisen verotuksen ja sen 

valvonnan suhteen. Tavoitteiden tulisi myös varmistaa, 

että yritykset kantavat vastuunsa ympäristövaikutuksista



Kestävän kehityksen tavoitteet

■ Kestävän kehityksen tavoitteet ovat pääpiirteissään 

kuvattuja tässä 

■ https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/keke-tavoitteet-

esitea4.pdf

■ Kestävän kehityksen tavoitteet voidaan ryhmitellä viiteen 

laajempaan kokonaisuuteen:

Rauha

Yhteistyö

Ihmiset

Planeetta

Hyvinvointi

https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/keke-tavoitteet-esitea4.pdf


TUTUSTUMINEN KEHITYSTAVOITTEISIIN 

YKSITYISKOHTAISEMMIN

■ Jakaannutaan kahdeksaan ryhmään; kunkin ryhmän 

tehtävänä on tutustua 2 kehitystavoitteseen annettujen 

korttien pohjalta

■ Tehtävänä on pohtia miten kyseisen tavoitteen voisi tehdä 

koulussa näkyväksi ja miten sitä voisi toteuttaa a) 

opetussuunnitelman tasolla b) käytännön opetuksen 

tasolla

■ Jokainen ryhmä esittelee oman tuotoksensa


