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Planetaariset rajat ja yhteiskunnallinen perusta luovat 
turvallisen ja oikeudenmukaisen toimintakentän ihmiskunnalle 
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Miljoonat ihmiset 
elävät yhä 
puutteessa ja 
reilusti 
yhteiskunnallisten 
riskirajojen 
alapuolella 

Samaan aikaan 
koko ihmiskunta 
kuluttaa  
niin paljon, että 
useat maapallon 
riskirajat ovat jo 
ylittyneet. 

Oppiiko 
ihmiskunta 
elämään 
“turvallisella 
ja globaalisti 
oikeuden-
mukaisella 
toiminta-
alueella? 



Uusi globaali kestävän kehityksen aikakausi 
käynnistyi syyskuussa 2015 
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Agenda2030:n ytimen muodostavat 17 toisiinsa 
kytkeytyvää tavoitetta (SDGt) 
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Tavoitteena kääntää globaali kehitys uralle, 
jossa ihmisten hyvinvointi ja 

ihmisoikeudet, talouden vauraus ja 
yhteiskuntien vakaus  

turvataan ympäristön kannalta kestävällä 
tavalla ja poistetaan  

äärimmäinen köyhyys maailmasta.  



 
 
 
 
Tavoite 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. 
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6.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä turvallisen ja edullisen juomaveden saatavuus kaikille. 
  
6.2 Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia kaikille ja lopettaa avokäymälät 
kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja tyttöjen sekä huono-osaisten tarpeisiin.  
  
6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja 
minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja 
lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.  
  
6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä 
vedenotto ja makean veden riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien 
määrää.  
  
6.5 Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä integroitu vesivarojen hallinta kaikilla tasoilla esimerkiksi valtioiden välisellä 
yhteistyöllä tarpeen mukaan.  
  
6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, 
kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä.  
  
6.a Laajentaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä ja valmiuksien kehittämiseen liittyvää tukea 
kehitysmaille veteen ja sanitaatioon liittyvissä toimenpiteissä ja ohjelmissa, jotka koskevat esimerkiksi veden 
talteenottoa, suolanpoistoa, vedenkulutuksen tehostamista, jätevesien käsittelyä sekä kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöteknologioita.  
  
6.b Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen osallistumista vesistöjen ja sanitaation hallinnan kehittämiseen.  



Suomen vesikärjet Agenda2030 neuvotteluissa 

• Vesi luonnonvarana, ekosysteemien toimintaa ja 
ruoantuotantoa ylläpitävänä tekijänä sekä terveys- ja 
turvallisuuskysymyksenä 

• Suomi korosti riittävän puhtaan veden saannin ja sanitaation 
välttämättömyyttä, vesivarojen kestävää käyttöä, 
kansainvälisen vesioikeuden ja vesisopimusten ja 
rajavesistöyhteistyön merkitystä sekä veteen liittyvien riskien 
hallintaa.  

• Lisäksi esillä vesistöjen pilaantumisen pysäyttäminen, 
vesitehokkuuden parantaminen sekä energia-, ruokaturva- ja 
vesikysymysten kytkennät 

•   
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Kestävän kehityksen 

indikaattorit 

Kestävä kehitys ei ole vain kehitysmaiden haaste. 

Uudet tavoitteet edellyttävät peiliin katsomista myös 

teollisuusmailta: onko Suomen toiminta kestävällä pohjalla? 



Miten valmiita OECD-maat ovat toimeenpanemaan 
uusia kestävän kehityksen tavoitteita? (Bertelsmann Stiftung 2015) 
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Suomen pärjää suuressa osassa tavoitteita hyvin, 
vesitavoite 6 erityisen hyvässä tilassa 
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Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet:  

1. Yhdenvertaiset  
mahdollisuudet hyvinvointiin   

2. Vaikuttavien ihmisten  
yhteiskunta   

3. Työtä kestävästi 

4. Kestävät yhdyskunnat  
ja paikallisyhteisöt    

 

5. Hiilineutraali  
yhteiskunta   

6. Resurssiviisas talous   

7. Luonnon kantokykyä  
kunnioittavat elämäntavat   

  
8. Luontoa kunnioittava  

päätöksenteko   

Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet:  



Vesi kansallisessa indikaattoriehdotuksessa 

Indikaattorikori: 
Luonnon ja 
ympäristön tila  

(Kytkeytyy 
yhteiskuntasitoumuksen 
tavoitteisiin:  

• 7. Luonnon 
kantokykyä 
kunnioittavat 
elämäntavat  

• 8. Luontoa 
kunnioittava 

päätöksenteko) 
  

 

• Luonnon monimuotoisuus (Indikaattorin kuvaus: 
Indikaattori kuvaa luonnon monimuotoisuuden eli 
biodiversiteetin tilaa ja kehitystä Suomessa uhanalaisuus- 
ja elinympäristötietojen avulla ilmentäen ekosysteemien 
joustokykyä ja ekosysteemipalveluiden saatavuutta)  

• Vesien tila (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori kuvaa 
vesiekosysteemien tilaa ja kehitystä)  

• Ilmanlaatu (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori kuvaa 
ilmanlaadun kehitystä ja kotimaisia päästöjä ilmaan)  

• JATKOTYÖSTETTÄVÄNÄ MAHD. NELJÄS INDIKAATTORI: 
Luonnon- ja ympäristönsuojelun kansallinen ja kv. 
rahoitus. koostuisi kahdesta osa-indikaattorista: 1) Julkisen 
rahoituksen määrän vuosittainen kehitys kotimaisiin 
luonnonsuojelutoimiin, 2) Julkisen rahoituksen määrän 
vuosittainen kehitys kv. ympäristön- ja 
luonnonsuojelutoimiin ja -hankkeisiin, sisältäen myös 
kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyöhankkeet.  

•   
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
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YHTEISKUNTA-
SITOUMUS ON UUSI 

TOIMINNALLINEN 
TAPA AJATELLA 
STRATEGISESTI 

 Tarjoaa pitkän aikavälin kestävän 
kehityksen politiikkakehikon (visio, 
periaatteet ja tavoitteet) hallinnolle, 
kansalaisyhteiskunnalle ja muille 
sidosryhmille vuoteen 2050 asti 

 
 Tarjoaa toimeenpanovälineen yrityksille, 

järjestöille, kunnille, kouluille, kansalaisille 
osallistua globaalin kestävän kehityksen 
toimintaohjelman toteuttamiseen 
konkreettisilla toimilla 

Yhteiskuntasitoumus on 
suomalainen 
yhteiskunnallinen innovaatio 



Society’s Commitment to Sustainable Development 
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
 
EVERY ACTION COUNTS! 
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The public sector

Concrete action s

NGOs

 Companies   

Clusters

NOW 20502020 2030 2040

Vision: 
A prosperous Finland within the limits of 

 the carrying capacity of nature.

Tällä hetkellä yli 
600 sitoumusta 



Kiitos! 
 

annika.lindblom@ym.fi 

www.kestavakehitys.fi/en 

@sitoumus2050 

@lindblom_annika 
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