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YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET – TAUSTATIETOJA 

1. TAMMIKUUTA 2016 

Kestävän kehityksen toimintaohjelman eli Agenda 2030:n 17 tavoitetta, jotka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015, 

tulivat virallisesti voimaan.   

Uudet tavoitteet koskevat kaikkia YK:n jäsenvaltioita, joiden tulee seuraavien 15 vuoden aikana pyrkiä poistamaan köyhyys kaikissa 

muodoissaan, vähentämään eriarvoisuutta ja toimimaan ilmastonmuutosta vastaan sekä samalla varmistamaan, ettei ketään jätetä. 

Kestävän kehityksen tavoitteet rakentuvat vuosituhattavoitteille, joista monet saavutettiin, ja niiden tarkoituksena on edistää 

köyhyyden kaikkien muotojen poistamista entisestään.  

Nämä uudet tavoitteet ovat ainutlaatuisia, sillä ne edellyttävät ponnisteluja kaikilta mailta – niin köyhiltä, rikkailta kuin keskituloisiltakin 

– hyvinvoinnin edistämiseksi ja planeettamme suojelemiseksi. Niissä huomioidaan, että köyhyyden poistaminen on sidoksissa 

strategioihin, jotka 

 tukevat talouskasvua 

  kohdistuvat erilaisiin sosiaalisiin tarpeisiin: 

o koulutukseen 

o terveyteen 

o sosiaaliturvaan 

o työllistymismahdollisuuksiin 

 auttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristönsuojelussa. 
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Kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole oikeudellisesti sitovia. Valtioiden odotetaan kuitenkin panevan ne toimeen ja laativan 

kansalliset toimintasuunnitelmat 17 tavoitteen saavuttamiseksi.  Jäsenvaltioilla on päävastuu 

 tavoitteiden toimeenpanon edistymisen seurannasta ja arvioinnista 

 laadukkaiden, saatavilla olevien ja ajantasaisten tietojen keruusta.  

Kansallisen tason analyyseihin perustuva alueellinen seuranta ja arvioinnit tukevat maailmanlaajuista seurantaa ja arviointia. 

5 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA SUDEGO-HANKKEEN PAINOPISTEALUEINA 

SUDEGO-hanke keskittyy viiteen kaikkiaan 17:sta kestävän kehityksen tavoitteesta. Kukin kumppanimaa vastaa yhdestä tavoitteesta 

O2 (perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 didaktiset moduulit)- ja O3 (perusopetuksen vuosiluokkien 8–9 didaktiset moduulit) -tason 

tuotosten laadintaa varten. 
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Jokainen kumppani on laatinut vallitsevaa tasoa kuvaavat IO1-raportit, joissa esitellään yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden 

toimeenpanoa koskevia havaintoja kyseisessä maassa ja erityisesti suhteessa niihin viiteen tavoitteeseen, jotka ovat SUDEGO-

hankkeen painopistealueita. 

Raportti tarjoaa 

 vertailevan tutkimuksen viiden kestävän kehityksen tavoitteen toimeenpanosta kussakin kumppanimaassa 

 esimerkkejä hyvistä käytännöistä viidessä kumppanimaassa. 
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TAVOITE 3: TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA  

ITALIA ESPANJA BULGARIA SUOMI YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA / 
POHJOIS-IRLANTI 

Yleinen tilanne on 
paranemaan päin. 
Terveyserot ovat 
kuitenkin edelleen 
merkittäviä. 

 

Laadukkaan 
terveydenhuollon 
saanti vaihtelee 
alueittain. 

 

Italia on kirjallisesti 
luvannut vähentää 
liikennekuolemia. 

Edistetään turvallisia, 
kestäviä ja aktiivisia 
liikennemuotoja 
yksityisautoilun 
vähentämiseksi.  

Taataan kaikille tasa-
arvoiset mahdollisuudet ja 
julkinen terveydenhuolto. 

Pyritään säästämään 
luonnonvaroja ja 
saavuttamaan 
maksimaalinen tehokkuus 
niiden tuotannossa, 
erityisesti veden ja energian 
osalta. 

Bulgaria on edistynyt 
ennenaikaisten 
kuolemien 
vähentämisessä. 
Ikävakioitu yleinen 
ennenaikainen 
kuolleisuusaste neljän 
valitun tavallisen 
tarttumattoman taudin 
osalta laski 18,3 % 
vuosina 2000–2013. 
Bulgaria on laatinut 
useita kansallisia 
strategioita, joiden 
tavoitteena on pienentää 
terveyseroja ja puuttua 

Suomessa 
tavoitteen 
kuvaajana 
käytetään World 
Happiness Index -
vertailua, joka 
perustuu koettua 
elämänlaatua eri 
maissa 
kokonaisvaltaisesti 
vertailevaan 
tutkimukseen.  
Suomi on 
menestynyt 
vertailussa hyvin. 
Vuonna 2012 

Pyritään vähentämään 
aikuisväestön 
tupakointia tupakoinnin 
lopettamista tukevilla 
hankkeilla. 
 
Parannetaan 
yhteisöllisiä 
hoitopalveluja, jotta 
kansalaiset voivat asua 
kotonaan/yhteisöissään 
terveempinä ja 
pitempään. 
 
Parannetaan 
mielenterveydellistä 
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Sairauksien 
ehkäiseminen on yksi 
painopistealue. 

 

Sukupuolisidonnaisen 
terveydenhuollon ja 
naisten 
terveydenhuollon tilaa 
on parannettava. 

 

Terveydenhuollon 
digitalisointi tukee 
parantamisohjelmaa. 

Hyödynnetään paikallisia 
energianlähteitä 
optimaalisesti ja suositaan 
puhtaita, uusiutuvia 
energianlähteitä. 

Edetään kohti 
energiaomavaraisuutta:  

– taloudellinen kehitys 
luonnonvarojen kulutuksesta 
ja jätteiden tuotannosta 

– tiedotetaan tehokkaammin 
kuluttajille sosiaalisista ja 
ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista  

– edistetään ohjelmia, jotka 
opettavat vastuullista 
kuluttamista lapsuudesta 
lähtien koko eliniän ajan 

Kulutetaan tuotteita ja 
palveluja vastuullisesti:  

– yhteisöllinen kuluttaminen, 
reilu kauppa, paikallinen 
kauppatoiminta (nollan 
kilometrin käsite)  

terveyteen vaikuttaviin 
sosiaalisiin tekijöihin. 
Bulgarian kansallisessa 
terveysstrategiassa 
(2014–2020) 
ensisijaisena tavoitteena 
on luoda terveyttä 
tukevat olosuhteet kaikille 
koko eliniän ajan. 
Strategia sisältää 
seitsemän 
pääperiaatetta, jotka 
koskevat äitien ja 
vauvojen terveyttä; lasten 
ja nuorten terveyttä; 
työikäisten terveyttä; 
vanhusten terveyttä; 
mielenterveyden suojelu- 
ja parantamistoimia; 
vammaisten henkilöiden 
parhaan mahdollisen 
terveydentilan 
turvaamista ja 
haavoittuvassa 
asemassa olevien 
henkilöiden terveyden 
turvaamista. 

julkaistun 
ensimmäisen 
vertailun toisen 
sijan jälkeen 
Suomen sijoitus 
laski sijalle 7  
mutta nousi 
viimeisimmässä 
vertailussa sijalle 5. 
Muutokset ovat 
käytännössä hyvin 
vähäisiä. 

tukea tarvitsevien 
henkilöiden 
elämänlaatua / 
toiminnan tuloksia 
tarjoamalla parempia 
palveluja aikuisille, 
lapsille ja nuorille sekä 
vangeille. 
 
Dementia 2020 -
haasteen toimeenpano. 
 
Tuetaan 
akuuttihoitopalvelujen, 
mukaan lukien syövän 
hoidon, parantamista. 
 
Tuetaan diabeteksen 
torjuntaan liittyvien 
palvelujen 
parantamista. 
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– viralliset sopimukset 
sosiaalirahaston ja 
yhteiskunnallisten 
hankkeiden kanssa 
yhteiskunnallisten/työelämän 
osallistamiskeskusten tai 
voittoa tavoittelemattomien 
järjestöjen kautta. 

Edistetään vastuullisia 
kulutusverkostoja.  

Poistetaan ruokahävikki 
kaikilla alueilla. 

Etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvien vähäosaisten 
henkilöiden 
terveysstrategia sekä 
Bulgarian tasavallan 
romanien 
integrointistrategia 
(2012–2020) on otettu 
käyttöön. 
Bulgarian tulisi puuttua 
runsaaseen alkoholin 
kulutukseen ja 
tupakointiin sekä 
kotitalouksilta perittävien 
terveydenhuoltomaksujen 
suureen määrään. 
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TAVOITE 5: SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 

ITALIA ESPANJA BULGARIA SUOMI YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA / 
POHJOIS-IRLANTI 

Vuosina 2011–2015 
havaitut parannukset: 
Työelämässä olevien 
naisten, joilla on alle 
kouluikäisiä lapsia, 
määrä pieneni vuonna 
2016. 
 
20 miljoonaa euroa 
investoitiin naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan 
kaikenlaisen syrjinnän 
lopettamiseksi. 
 

Ei sisälly Bulgaria pyrkii 
johdonmukaisesti 
parantamaan 
sukupuolten tasa-arvoa. 
Sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen kansallinen 
strategia jaksolle 2016–
2020 on naisten ja 
miesten tasa-arvoa 
tukevaa yhdenmukaista 
politiikkaa koskeva 
strateginen pääasiakirja. 
Lastenhoitopalvelujen 
vähäinen käyttö 

Suomessa tavoitteen 
kuvaajana käytetään 
Global Gender Gap 
Index -vertailua, joka 
kuvaa sukupuolten 
tasa-arvoa neljällä eri 
ulottuvuudella: 
taloudelliset 
mahdollisuudet, 
koulutus, terveys ja 
poliittinen 
osallistuminen. 
 

Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus 
on sitoutunut 
poistamaan tasa-arvon 
esteitä. Tavoitteena on 
luoda 
oikeudenmukaisempi 
yhteiskunta sekä 
saavuttaa johtava 
asema naisia, 
seksuaalista 
suuntautumista ja 
transsukupuolisten 
tasa-arvoa koskevissa 
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Italian hallitus on 
nostanut seksuaalisen 
ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan 
torjumista koskevan 
erityisen 
toimintaohjelman 
vuotuisen rahoituksen 
10 miljoonaan euroon 
jaksolle 2017–2019. 
 
Italian kansallisen 
tilastoviraston ja tasa-
arvoviraston äskettäin 
allekirjoittamaan 
sopimukseen, joka 
koskee 
perheväkivaltaan 
liittyvää kolmatta 
tutkimusta, sisältyy 
myös naisten 
sukuelinten silpomista 
koskevien tietojen 
keruu. 
 
Naisten työllisyysaste 
(51,6 %) on alhaisempi 

korkeintaan 
kolmevuotiaiden lasten 
ikäryhmässä selittyy 
hallituksen määrittämillä 
rakenteellisilla 
kannustimilla. Sekä 
äidillä että isällä on 
esimerkiksi 
mahdollisuus yhteensä 
410 kalenteripäivän 
vanhempainvapaaseen 
(työlaki).  
Uusimpien Eurostat-
tietojen mukaan 
Bulgaria sijoittuu EU:ssa 
ensimmäiselle sijalle 
naisten ja tyttöjen 
osuudessa tieto- ja 
televiestintäteknologian 
sektorilla. Bulgariassa 
osuus on 27,7 %, kun 
koko EU:n alueella 
naisten ja tyttöjen osuus 
on keskimäärin 16,1 %. 
 

Suomen sijoitus on 
vaihdellut toisen ja 
kolmannen välillä 
viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. 

kysymyksissä. Yleisenä 
tavoitteena on, ettei 
mitään yhteisöä jätetä 
yksin (‘No Community 
Left Behind’). 
 
Pyritään osallistavaan 
yhteiskuntaan ja 
syrjinnän lopettamiseen 
– pienentämällä 
sukupuolten välisiä 
palkkaeroja 
 
– kasvattamalla naisten 
osuutta johtotehtävissä 
 
– tarkistamalla lakia 
sukupuolen 
vahvistamisesta 
 
– varmistamalla vahva 
ja hyvin toimeenpantu 
tasa-arvolainsäädäntö, 
joka vastaa muuttuvan 
maailman tarpeisiin. 
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kuin EU:ssa 
keskimäärin (65,3 %). 
 
Raskaudenkeskeytys 
säädettiin lailliseksi 
vuonna 1978, mutta on 
syytä huomioida, että 
omantunnonsyihin 
perustuvia 
kieltäytymisiä ilmenee 
alueittain. 
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TAVOITE 7: EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA 

ITALIA ESPANJA BULGARIA SUOMI YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA 
/ POHJOIS-
IRLANTI 

Merkittävää vakautta 
viime vuosina; 
joillakin kotitalouksilla 
ei ole kuitenkaan 
varaa lämmitykseen. 
 
Siirtyminen 
uusiutuviin 
energianlähteisiin ja 
energiatehokkuuteen 
ei ole edennyt 
riittävästi. 

Säästetään 
luonnonvaroja ja 
pyritään niiden 
tuotannon, jakelun ja 
käytön maksimaaliseen 
tehokkuuteen erityisesti 
veden ja energian 
kulutuksen osalta. 
 
Hyödynnetään 
paikallisia 
energianlähteitä 
optimaalisesti, 

Bulgaria pienensi 
kasvihuonekaasupäästöjään yli 
40 % vuosina 1990–2016 ja on 
hyvää vauhtia saavuttamassa 
vuodelle 2020 asetetut 
vähentämistavoitteet EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
ulkopuolisilla sektoreilla. Maa on 
silti edelleen 
kasvihuonekaasuintensiteetiltään 
EU:n suurin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
tuottaja. 

Kestävän kehityksen 
tavoitteen 
kuvaamiseen 
käytetään Energy 
Architecture 
Performance Index -
vertailua, joka kuvaa 
kansallisten 
energiajärjestelmien 
toimintakykyä 
energiaturvallisuuden 
sekä energiaan 
liittyvien talous- ja 

Panostetaan 
energiajärjestelmän 
luotettavuuden ja 
turvallisuuden 
parantamiseen sekä 
puhtaan kasvun 
strategiaan, joka 
tuottaa edullista 
energiaa 
kotitalouksille ja 
yrityksille. 
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suositaan puhtaita ja 
uusiutuvia 
energianlähteitä eri 
alueilla, erityisesti 
rakentamisessa ja 
liikenteessä. 
Edetään kohti 
energiaomavaraisuutta: 
pienennetään 
energiankulutusta ja 
kasvatetaan paikallisen 
uusiutuvan energian 
osuutta sen tarjonnan 
turvaamiseksi. 

Bulgaria on saavuttamassa 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
tavoitteensa vuodelle 2020. 
 
 

ympäristökysymysten 
kautta. Suomi on 
vuoden 2016 
vertailussa sijalla 12. 
Suomen suhteellinen 
sijoitus kohentui viisi 
sijaa edellisestä 
vuodesta, mutta 
indikaattoreiden 
perusteella Suomen 
kehityksessä ei 
tapahtunut 
merkittäviä 
muutoksia. 

Älymittareita 
tarjotaan kaikille 
yrityksille ja 
kotitalouksille 
vuoteen 2020 
mennessä. 
 
Torjutaan 
ilmastonmuutosta 
muun muassa 
hyödyntämällä uutta 
teknologiaa ja 
tukemalla 
kansainvälisiä 
toimia. 
 
Huolehditaan 
siviiliydinjätteen 
loppusijoituksesta. 
 
Hallinnoidaan 
Yhdistyneen 
kuningaskunnan 
”hiiliperintöä” 
turvallisesti ja 
vastuullisesti. 
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Yhdistyneen 
kuningaskunnan 
teollinen strategia. 
 
Perustetaan UK 
Research and 
Innovation -
toimielin. 
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TAVOITE 12: VASTUULLISTA KULUTTAMISTA 

ITALIA ESPANJA BULGARIA SUOMI YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA / 
POHJOIS-IRLANTI 

Merkittävintä edistystä 
on saavutettu 
seuraavien 
indikaattorien osalta: 
energiankulutus, 
primääri- ja 
loppuenergia; 
uusiutuvien 
energianlähteiden 
osuus; 
energiatuottavuus; 
resurssituottavuus. 
Heinäkuussa 2017 
ympäristöministeriö 

Erotetaan taloudellinen 
kehitys luonnonvarojen 
kulutuksesta ja 
jätteiden tuotannosta. 
Vähennetään 
luonnonvarojen 
kulutusta keskittymällä 
omistajien sijaan 
käyttäjiin. 
Parannetaan 
tiedottamista kuluttajille 
tuotteiden 
yhteiskunnallisista ja 
ympäristöön 

Resurssitehokkuuden 
parantamistoimet (NDP 
BG2020): 
– Aloitetaan laajalti 
käytettyjä 
tuotantomenetelmiä 
koskevat 
innovaatiohankkeet, 
joiden tavoitteena on 
optimaalinen 
resurssitehokkuus.  
– Kehitetään 
markkinapohjaisia 
työkaluja, jotka edistävät 

Tavoitteen toteutumista 
kuvataan ekologinen 
jalanjälki (Ecological 
Footprint) -mittarilla, 
joka kuvaa sitä, miten 
suuri alue elollista 
luontoa tarvitaan tietyn 
ihmisjoukon kuluttaman 
ravinnon, materiaalien 
ja energian 
tuottamiseen sekä 
syntyneiden jätteiden 
käsittelyyn. Suomi ja 
muut vauraat maat 

Tuetaan 
energiatehokkuuden 
parantamista omistus- 
ja vuokra-asumisen 
sekä sosiaalisen 
asuntotuotannon 
sektoreilla, jotta 
mahdollisimman monet 
kotitaloudet pystyisivät 
saavuttamaan Energy 
Performance Certificate 
Band C -
energiatehokkuustason 
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avasi julkisen 
konsultoinnin koskien 
asiakirjaa, joka 
käsittelee Italian 
strategista 
asemoitumista 
kiertotalousmalliin. 

vaikuttavista 
ominaisuuksista. 
Edistetään vastuullista 
kuluttamista opettavia 
ohjelmia. 
Kulutetaan tuotteita ja 
palveluja vastuullisesti. 
Edistetään vastuullisia 
kulutusverkostoja. 
Poistetaan 
ruokahävikki kaikilla 
alueilla. 
Toteutetaan 
jätteettömyyteen 
tähtääviä 
hallintamalleja: 
– Kasvatetaan 
lajiteltujen jätteiden 
osuutta ja parannetaan 
jätejakeiden laatua. 
– Parannetaan 
jätehuoltoa suosimalla 
jätteiden määrän 
vähentämistä, 
uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä. 
– Integroidaan 
kestävyyskriteerit ja 

luonnonvarojen 
tehokasta käyttöä ja 
ympäristöystävällisempiä 
tuotteita (verot, tuet, 
vihreät julkiset hankinnat 
yms.).  
– Tarjotaan teknistä 
tukea pk-yritysten 
resurssitehokkuuden 
parantamiseksi.  
– Kehitetään 
järjestelmiä, joilla 
voidaan arvioida 
ekosysteemien ja niiden 
tarjoamien palvelujen 
arvoa sekä raportoida 
siitä osana 
sektorikohtaisten 
käytäntöjen 
laatimisprosessia.  
– Omaksutaan parhaat 
käytännöt 
tilasuunnittelussa 
maaperän sulkemisen 
rajoittamiseksi, 
minimoimiseksi ja 
kompensoimiseksi. 

sijoittuvat tässä 
mittauksessa 
tyypillisesti heikosti. 
Suomen suurta 
jalanjälkeä selittää 
varsinkin energian 
runsas kulutus ja siitä 
aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöt sekä 
puun runsas 
hyödyntäminen 
metsäteollisuudessa. 
Uusiutuvien 
luonnonvarojen 
riittävyyttä kuvaava 
biokapasiteetti (13,4 
globaalihehtaaria 
henkilöä kohden 
vuonna 2012) on 
Suomessa 
huomattavasti suurempi 
kuin kulutusta kuvaava 
ekologinen jalanjälki 
(5,4 gha/hlö). Kestävän 
kulutuksen 
maailmanlaajuiseksi 
enimmäistasoksi on 
arvioitu 1,7 

vuoteen 2035 
mennessä. 
Tehdään yhteistyötä 
yritysten, 
korkeakoulujen ja 
kansalaisyhteiskunnan 
kanssa puhtaan kasvun 
strategian 
toteuttamiseksi; 
kehitetään esimerkiksi 
merituulivoimaloihin, 
älykkäisiin 
energiajärjestelmiin, 
kestävään 
rakentamiseen ja 
vihreään rahoitukseen 
liittyvää osaamista.  
 
Tavoitteena on luoda 
Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan 
työpaikkoja ja vaurautta 
siten, että koko maa 
hyötyy vähähiilisistä 
taloudellisista 
mahdollisuuksista. 
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jatkuvan parantamisen 
prosessit 
organisaatioiden 
toimintaan. 

– Sovelletaan hyviä 
maatalouskäytäntöjä, 
jotta orgaanisen 
aineksen osuutta 
maaperässä voidaan 
ylläpitää ja kasvattaa.  
– Rakennetaan riittävästi 
energiainfrastruktuuria, 
jotta maatalouden 
biojäte ja jäteveden 
käsittelylaitoksissa 
muodostuva liete 
voidaan hyödyntää 
yhdessä. 
– Nostetaan 
kotitalouksien 
biojätteiden lajittelu- ja 
kierrätysaste 70 %:iin 
vuoteen 2025 
mennessä. 

globaalihehtaariin 
suuruinen ekologinen 
jalanjälki henkilöä 
kohden. 
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TAVOITE 15: MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ 

ITALIA ESPANJA BULGARIA SUOMI YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA / 
POHJOIS-IRLANTI 

Viime aikoina on 
otettu merkittävä 
askel ja alettu 
korostaa 
luontotyyppien 
suojelun tärkeyttä 
sekä niiden 
merkitystä paitsi 
terveyden ja 
sosiaalisen 
hyvinvoinnin, myös 
maan talouden 
tukemisen kannalta. 
 

Kehitetään 
asteittain 
vihreiden 
käytävien 
verkosto, joka 
muodostaa 
todellisen ja 
toimivan 
ekologisen 
infrastruktuurin ja 
yhdistää vihreät 
alueet toisiinsa 
sekä ympäröivään 
luontoon. 

– Luonnon 
monimuotoisuutta 
koskevat seikat 
integroidaan olennaiseen 
kansalliseen 
lainsäädäntöön ja 
ohjelma-asiakirjoihin.  
– Ekologisen rakenteen 
suojelualueet (mukaan 
lukien Natura 2000 -
alueet) kattavat n. 34 % 
maan pinta-alasta ja 
varmistavat siten 

Tavoitteen toteutumista 
kuvataan Sustainable 
Society Index -vertailun 
Environmental Wellbeing -
osiolla, joka sisältää luonnon 
monimuotoisuuteen ja 
luonnonvarojen käyttöön 
liittyviä indikaattoreita. 
Vertailussa on mukana myös 
ilmasto- ja 
energiakysymyksiin liittyviä 
indikaattoreita,  
jotka eivät suoraan kuvaa 
maaekosysteemien tilaa. 

Suojataan, parannetaan 
ja laajennetaan 
metsäalueita muun 
muassa istuttamalla 11 
miljoonaa puuta vuosina 
2016–2020.  
 
Kehitetään ammattimaiset 
ja luotettavat 
hätätilavalmiudet, joiden 
avulla voidaan reagoida 
nopeasti tulviin, 
kuivuuteen sekä 
ympäristö- ja 
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Erityistä huomiota 
kiinnitetään 
maaperän 
köyhtymistä 
koskeviin kriittisiin 
tekijöihin, varsinkin 
esikaupunkialueilla ja 
haja-asutusalueilla, 
joilla rakennettujen 
alueiden osuus 
maatalousmaahan 
nähden on edelleen 
kasvussa. 
 
Maaperän 
köyhtymisvauhdin on 
raportoitu olevan 3 
m2 sekunnissa. 
Noin 4 000 hehtaaria 
metsää paloi kesällä 
2016. ISPRA:n 
raportin mukaan 
Italiassa paikallinen 
lämpeneminen on 
merkittävämpää kuin 
maailmanlaajuisesti 
keskimäärin. 

tehokkaan paikallisen 
biodiversiteetin suojelun.  
– Maassa on kehittynyttä 
osaamista haitallisten 
vieraslajien arviointiin ja 
torjuntaan erilaisissa 
luonnonvaraisissa 
ympäristöissä. 
Kansallinen ja EU:n 
rahoitus (2014–2020):  
– alueellisten ohjelmien 
kehittäminen 
metsäpalojen 
ehkäisemiseksi 
– erityisten maakarttojen 
laatiminen 
aavikoitumisen 
torjumisen yhteydessä 
– alueiden 
ennallistaminen sekä 
eroosiontorjuntaan 
tähtäävän suunnittelu- ja 
teknologiainfrastruktuurin 
rakentaminen ja 
ylläpitäminen maaseutu- 
ja metsäalueilla mm. 
hydrografisen verkoston 
vahvistamiseksi 

Pitkällä aikavälillä 
ilmastonmuutos on kuitenkin 
keskeinen 
maaekosysteemien tilaan 
vaikuttava tekijä. Erityisesti 
aavikoitumisen torjunnan 
kannalta ilmastonmuutoksen 
hillintä  
on tärkeää.  
 
Suomi on menestynyt 
vertailussa heikosti 
pääasiassa siksi, että 
kansainvälisesti vertaillen 
energiankulutuksemme ja 
kasvihuonekaasupäästömme 
ovat suuria. 

kemikaalionnettomuuksiin, 
biologisiin 
onnettomuuksiin, säteily- 
tai ydinonnettomuuksiin 
sekä toipua niistä. 
Entisöidään maisemia, 
puhdistetaan vesistöjä ja 
edistetään luonnon 
monimuotoisuutta 
yhteistyökumppanien 
kanssa toteutettavilla 
hankkeilla. 
 
Edistetään ihmisten ja 
ympäristön turvallisuutta 
ja vähennetään siten 
uhanalaisiin lajeihin 
kohdistuvaa uhkaa. 
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Mahdollinen 
vesipulan riski on 
prioriteetti, jonka 
yhteydessä ei saa 
enää hyväksyä 
poikkeamia tai 
poikkeuksia. 

 

– biomassan käyttö 
energianlähteenä 
lämmön- ja 
sähköntuotannossa, 
biokaasun ja -etanolin 
tuotanto.  

 

”Meidän sukupolvemme voi olla ensimmäinen, joka poistaa köyhyyden – 

ja viimeinen, joka torjuu ilmastonmuutosta, ennen kuin on liian 

myöhäistä…” — Ban Ki Moon 

Kuten edellä on esitetty, SUDEGO-hankkeeseen valittujen viiden kestävän kehityksen tavoitteen toimeenpano vaihtelee merkittävästi 

kumppanimaiden välillä.  On myös syytä huomata, että tavoitteen 5 (sukupuolten tasa-arvo) osalta Espanja ei ole toistaiseksi ryhtynyt 

mihinkään toimiin.   

Niinpä kumppanimaiden tilanteesta ei kannata laatia vertailevaa analyysia. Voimme kuitenkin panna merkille, että neljä kumppania 

on toteuttanut kaikkiin viiteen SUDEGO-hankkeeseen valittuun tavoitteeseen liittyviä toimia ja yksi kumppani neljään tavoitteeseen 

liittyviä toimia.   
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TAPAUSTUTKIMUS: ITALIA 

 

 

Italia on kehittänyt ja toimeenpannut 2030 Agenda -ohjelman mukaisen kestävän kehityksen strategiansa.  ASVIS:n1 Guilio Loiacono 

ja Martina Alemanno esittelivät sen Belfastissa 9.4.2018 pidetyssä SUDEGO Multiplier Event -tapahtumassa.  (Esityksen kalvot ovat 

tämän asiakirjan liitteenä.) 

 

                                            
1 Italian kestävän kehityksen yhteenliittymä 
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ITALIAN STRATEGISEN TOIMINTASUUNNITELMAN MÄÄRITTELY KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA VARTEN 

Italiassa strategisen toimintasuunnitelman määrittely on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan luoda perusta kestävälle tulevaisuudelle 

ja oikaista jo aloitettua kansallisten uudistusten ohjelmaa pitkän aikavälin näkökulmasta. Italiassa pyritään parhaillaan sovittamaan 

vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteet yhteen taloudellisen ja yhteiskunnallisen suunnittelun sekä ympäristösuunnittelun kanssa 

laatimalla kansallinen kestävän kehityksen strategia (NSDS) vuosille 2017/2030. 

Strategia on ajantasainen versio Italian aiemmasta kestävän kehityksen ympäristötoiminnan strategiasta vuosille 2002/2010 ja 

ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaista politiikkakehystä, johon on otettu mukaan myös yhteiskunnallinen ja taloudellinen 

dimensio Agenda 2030:n mukaisesti. Kestävän kehityksen Agenda 2030 on perusta, joka tukee siirtymistä kohti uutta visiota 

maailmanlaajuisesta kehityksestä. Sen tarkoituksena on kunnioittaa ihmisiä ja ympäristöä, panostaa rauhaan ja yhteistyöhön sekä 

antaa uutta pontta kestävälle kehitykselle kansallisella tasolla. Siirtymisvaihetta ohjaavat neljä pääperiaatetta: 

 integrointi 

 universaalisuus 

 osallistaminen 

 muutos. 

NSDS:n laatimiseen johtava luonnosteluprosessi perustuu yhteiseen käsitykseen kestävyydestä saavutettavana kehitysmallina sekä 

kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden osallistumiseen. Strategian määritelty rakenne lähtee juuri tästä visiosta. Strategia laadittiin 

osallistumisprosessissa, jossa painottuivat kolme pääasiallista ja toisiaan seuraavaa tavoitetta:  

A. Italian asemoitumista koskeva kokoelma (kansallinen viitekehys) eli Italiassa tehtyjen toimien arviointi Agenda 2030:n 17 kestävän 

kehityksen tavoitteeseen ja niiden 169 alatavoitteeseen verrattuna  

B. vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen kansallisten tavoitteiden/prioriteettien pohjaksi  



 

25 | Sivu 
 

C. Agenda 2030:n viiden tärkeän osa-alueen – ihmisten, maapallon, hyvinvoinnin, rauhan ja kumppanuuden – ympärille rakentuvien 

kansallisten strategisten valintojen laatiminen siten, että ne kuvastavat kestävän kehityksen kolmen dimension välisiä kytköksiä. 

NSDS on suora seuraus tästä työstä. Siinä tiivistyivät pitkän konsultointiprosessin aikana esille nousseet sisällöt, instanssit ja 

ideat. 

Agenda 2030:n periaatteiden mukaisesti konsultointiprosessiin osallistui kaikenlaisia sidosryhmiä jokaisessa vaiheessa. Mukana 

olivat kaikki kansalliset julkiset tutkimuslaitokset eli CNR, ISPRA, ENEA ja ISTAT, jotta asiakirjalle saataisiin vankka tieteellinen pohja. 

Akateemisen maailman osalta konsultointi mahdollisti vuoropuhelun 217 organisaation kanssa. Nämä olivat etupäässä yliopistoja 

sekä muita asiaan liittyviä tutkimuslaitoksia. Yli 200 kansalaisjärjestöltä kyseltiin niiden tosiseikkoihin perustuvia ja tulevaisuuteen 

katsovia näkemyksiä. Ministeriöt ja muut julkiset tahot, jotka vastaavat poliittisista päätöksistä ja niiden toimeenpanosta, olivat 

avainasemassa kansallisten strategisten valintojen määrittelyssä. Kansallisen strategian laatimisen viimeisten vaiheiden arvioidaan 

olevan vahvasti sidoksissa Italian kansalliseen uudistusohjelmaan (PNR), joka käsittelee yhteiskunnallista ja taloudellista suunnittelua 

EU:n politiikkojen ja prosessien kontekstissa ja sisältää valtaosan nykyisistä ja tulevista valtionhallinnon toimenpiteistä. Jotta strategia 

voitaisiin panna täytäntöön kokonaisuudessaan, myös taloudellisten resurssien ja operatiivisten työkalujen osalta, vuosittain 

laadittava talous- ja rahoitusasiakirja (DEF) kuvastaa kansallisia tavoitteita, ja siinä huomioidaan mahdolliset uudet eurooppalaiset 

hankkeet ja strategiat sekä määritellään toimenpiteet ja työkalut niiden saavuttamiseksi.  Ennakkoarvion mukaan alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten on jatkossa osallistuttava strategian toimeenpanoon omien valtuuksiensa ja osaamisalueidensa 

mukaisesti.  

NSDS käsittää viisi ydinaluetta: ihmiset, maapallo, hyvinvointi, rauha ja kumppanuus. Jokainen niistä sisältää omat kansalliset 

strategiset valintansa, jotka ilmaistaan strategisina kansallisina tavoitteina. Kestävän kehityksen kolme dimensiota on integroitu 

tavoitteisiin, jotka ovat tulosta konsultointiprosessissa esiin tulleiden olennaisten seikkojen synteesi- ja abstrahointimenettelystä. 

Valittu rakenne edustaa Agenda 2030:n moninaisia tavoitteita tiivistetyssä muodossa, ja siinä tasapainottuvat kestävän kehityksen 

kolme pilaria eli ympäristönsuojelu, talouskehitys ja sosiaalinen kehitys. Erityisesti on huomioitu ympäristödimensio, joka on 

perinteisesti jäänyt vähemmälle. Järjestely mahdollistaa myös konsultoinnista saatujen tietojen yhdistelyn. Näin institutionaalisten 
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toimijoiden, jotka tuntevat muutoksen toteuttamiseen liittyvät erilaiset seikat parhaimmin, merkittävä panos ei jää hajanaiseksi. 

Tulevaisuudessa kansallisen tilastoinstituutin äskettäin julkaisemat kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattorit yhdistetään 

kuhunkin kansalliseen strategiseen valintaan ja tavoitteeseen. NSDS:lle on laadittu joukko ”kestävän kehityksen suunnannäyttäjiä” 

eli monialaisia toiminta-alueita, jotka olennaisesti auttavat ohjaamaan, hallinnoimaan ja valvomaan kestävän kehityksen periaatteiden 

integrointia kansallisiin politiikkoihin, suunnitelmiin ja hankkeisiin. NSDS toimii tiennäyttäjänä Agenda 2030:een perustuvalle pitkän 

aikavälin visiolle. Strategia kuvastaa Italian viitekehystä myös EU:ssa. Yksi strategian onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on sen 

omistajuus. Vain yhteinen ponnistelu, jonka tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä ja työttömyyttä sekä suojella 

ympäristöä, luontoa ja ilmastoa, auttaa meitä toimimaan oikeudenmukaisemman, yhtenäisemmän ja kestävämmän mallin 

edelläkävijöinä. 

Italian kansallinen tilastoinstituutti analysoi parhaillaan indikaattoreita, joita virastojen välinen asiantuntijaryhmä on ehdottanut 

kestävän kehityksen tavoitteille. Instituutti on käynnistänyt eri instituutioiden välisen vertailevan työn – sekä kansallisen 

tilastointijärjestelmän (SISTAN) rajoissa että niiden ulkopuolella – jonka avulla voidaan laatia metodologisesti yhtenäinen, integroitu 

ja yhteinen kartoitus sekä arvioida kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattorien yleistä käytettävyyttä. Agenda 2030:een liittyvät 

indikaattorit määritellään ja otetaan käyttöön tämän etenemissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tukee myös sellaisten 

tarpeellisten indikaattorien kehittämistä, joita ei ole vielä saatavilla, edistämällä seurantaa, tietojen jakamista sekä välttämättömiä ja 

kannattavia synergioita. Italian kansallinen tilastoinstituutti julkaisi 100 kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoria (34 enemmän 

kuin joulukuussa 2016 julkistetut) toukokuussa 2017, ja käyttöön otettiin 173 indikaattoria, joista 48 % liittyy ensisijaisiin 

indikaattoreihin, 36 % toissijaisiin indikaattoreihin ja 16 % kolmannen tason indikaattoreihin. Aiemmin joulukuussa 2016 julkaistujen 

36 indikaattorin aikasarjoja päivitettiin, tai niiden erittelytasoa nostettiin. Indikaattoreista 62 vastaa kansainvälisesti määriteltyjä 

indikaattoreita, kun taas 74 on samanlaisia tai osittain samanlaisia kuin kansainväliset indikaattorit (kaikkia tietoja ei ole saatavilla tai 

ne eivät ole riittävän täsmällisiä). Joissakin tapauksissa indikaattoreiden integrointia muihin ”rakenteellisiin indikaattoreihin”, jotka 

tarjoavat lisää hyödyllisiä elementtejä tavoitteen hahmottamiseen ja valvontaan, pidettiin asianmukaisena. Kansallinen 

tilastoinstituutti on määritellyt 38 oikeudenmukaista ja kestävää hyvinvointia (BES) koskevaa indikaattoria, joista raportoidaan 

kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä. Kahden järjestelmän välillä on useita kontaktipisteitä: ne on kummassakin tapauksessa 
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johdettu yleisesti hyväksytystä kirjallisuudesta, ne eivät ole sidoksissa jäykkään teoreettiseen malliin vaan liittyvät pikemminkin 

konteksteihin, joissa ne on luotu, ne ovat käsitteellisesti yhtenäisiä ja niiden voidaan katsoa kuuluvan ”BKT:tä edemmäs menevät 

tavoitteet” -lähestymistavan piiriin. Tavoitteena on tarjota integroitu ja rikastettu määrällinen tietokehys hyvinvoinnin ja kestävän 

kehityksen mittaamiseen. 

ASVIS:n raportissa vuodelta 2017 (http://asvis.it/     http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development#) korostetaan, 

että tietyillä alueilla viime vuosina saavutetusta edistyksestä huolimatta Italiassa ei ole vieläkään ryhdytty riittäviin toimiin 193 YK:n 

jäsenvaltion 25. syyskuuta 2015 hyväksymässä Agenda 2030:ssa määriteltyjen kestävän kehityksen edellytysten toteuttamiseksi. 

Italia ei näin ollen pysty saavuttamaan vuodelle 2020 eikä vuodelle 2030 määritettyjä tavoitteita, ellei maa muuta kehitysmalliaan 

radikaalisti. Koska kyseistä muutosta ei ole tapahtunut ja vaikka bruttokansantuotteen perusteella mitattuna talous näyttääkin olevan 

kääntymässä kasvuun, köyhyyden, eriarvoisuuden ja ympäristön köyhtymisen kaltaiset ilmiöt eivät merkittävästi vähene Agenda 2030 

-ohjelman mukaisesti. 

Agenda 2030 -tavoitteisiin on alettu kuluneen vuoden aikana kiinnittää Italiassa merkittävästi enemmän huomiota. 

Kansalaisyhteiskunta, säätiöt, yhdistykset ja yritykset tekevät myös omalla tasollaan tiiviisti työtä kestävän kehityksen tavoitteiden 

integroimiseksi osaksi toimintaansa. NSDS-strategia, joka on yhä liian yleismalkainen ja edellyttää tavoitteiden ja konkreettisten 

toimien tarkentamista, vahvisti monet ASVIS:n vuoden 2016 raportissa esitetyt suositukset, erityisesti toimeenpanoprosessin 

hallinnoinnin osalta. Raportissa muun muassa hyväksyttiin pääministerin vastuu strategian täytäntöönpanossa, kuten pääministeri 

Paolo Gentiloni Silveri itse ilmoitti yhteenliittymän järjestämän ensimmäisen kestävän kehityksen festivaalin päättäjäisissä. 

Italiassa on edistytty jonkin verran kestävää kehitystä koskevan 17 tavoitteen saavuttamisessa, mutta maa laahaa edelleen jäljessä 

tulevaisuutta koskevien perusstrategioiden, kuten energiaan tai ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien strategioiden, 

käyttöönotossa. Vaikka Italia onkin matkalla oikeaan suuntaan, monet vuosina 2016–2017 ehdotetuista toimista eivät vaikuta riittäviltä 

saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita täysimääräisesti tai täyttämään Italian kansainvälisiä sitoumuksia (jotka liittyvät 

esimerkiksi köyhyyteen ja ekosysteemien laatuun), koska niitä ei ole laadittu systeemisesti.  

http://asvis.it/
http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development
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Italian tilanne näyttää parantuneen yhdeksän kestävän kehityksen tavoitteen osalta (nälän poistaminen ja ravitsemuksen 

parantaminen, terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen, laadukkaan koulutuksen takaaminen, sukupuolten välisen tasa-arvon 

saavuttaminen, kestävän infrastruktuurin rakentaminen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen, 

kasvihuonekaasujen vähentäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, merten säilyttäminen ja pääsyn takaaminen kaikille 

oikeuspalveluiden pariin) ja heikentyneen neljän tavoitteen osalta (köyhyys, kestävä vesivarojen hallinta, eriarvoisuuden 

vähentäminen ja maaekosysteemien kestävä käyttö). Muiden neljän tavoitteen osalta (energia, työllisyys, kestävät kaupungit ja 

kansainvälinen yhteistyö) ei ole havaittavissa merkittävää muutosta. Italia näyttää kuitenkin jääneen jälkeen monista muista Euroopan 

maista, kuten käy ilmi Bertelsmann-säätiön ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tekemästä analyysista, ja maan vahva 

alueellinen, sosioekonominen ja sukupuoleen perustuva eriarvoisuus ovat räikeässä ristiriidassa Agenda 2030:n moton ”Ketään e i 

jätetä” kanssa. 

Hallitsevan luokan ja yleisen mielipiteen kulttuurista muutosta on nopeutettava, jotta voidaan edistää ”systeemistä” lähestymistapaa 

kehitykseen. Näin voidaan varmistaa hyvinvoinnin tasainen jakautuminen ja kestävyys sekä hyödyntää sektorikohtaisten politiikkojen 

väliset synergiat. Toimet, joihin tulisi tämän vision pohjalta ryhtyä, liittyvät seitsemään alueeseen: ilmastonmuutos ja energia; köyhyys 

ja eriarvoisuus; kiertotalous, innovointi ja työllisyys; inhimillinen pääoma, terveys ja koulutus; luonnonpääoma ja ympäristön laatu; 

kaupungit, infrastruktuurit ja sosiaalinen pääoma; kansainvälinen yhteistyö. 
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ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VIIDESTÄ SUDEGO-KUMPPANIMAASTA 

”Kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa on viime kädessä kysymys 

koulutuksesta…” – Malala Yousafzai 

BULGARIA VASTUULLINEN VALINTA -HANKE 

 

 

”Vastuullinen valinta” -hankkeen idea on lähtöisin GC Network Bulgarian jäsenyrityksiltä. Hanke liittyy tavoitteeseen 12 – Kulutus- ja 

tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen, ja sen tavoitteena on, että kansalaiset voivat entistä paremmin vaikuttaa yhteiskuntaan 

oma-aloitteisesti ja luottaa siihen, että omilla jokapäiväisillä kulutusvalinnoilla ja -teoilla on merkitystä. Hankkeen päätavoitteena on 

osoittaa, että yritykset voivat läpinäkyvän ja vastuullisen tuotannon sekä tarjonnan avulla osoittaa kuluttajille, että nämä voivat omalla 

toiminnallaan muuttaa tuotantotapoja, vaikuttaa mainostajien tyrkyttämään muotiin ja vaalia kerskakulutuksen vastaista kulttuuria 
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itsessään ja nuorisossa. Hankkeen avulla GC Network Bulgarian jäsenet haluavat tukea kansalaisten aloitteellisuutta, itseluottamusta 

ja vastuuntuntoa. 

Hanke käynnistyi virallisesti johtavien yritysten edustajien bisnesaamiaisella ja Luben Groys -teatteriopiston opiskelijoiden 

järjestämällä flashmob-tapahtumalla2.  

Sen pilottiversio sisältää vastuulliseen kuluttamiseen ja kulutusvalintojen ja -päätösten tekemiseen liittyvää koulutusta sekä 

työssäoppimista. Myöhemmin mukaan lisätään muun muassa tietoon pohjautuviin valintoihin, harhaanjohtavaan markkinointiin ja 

mainontaan sekä kansalaiskasvatukseen liittyviä aiheita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 https://www.youtube.com/watch?v=sieNZSaoG_c&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=sieNZSaoG_c&amp;amp;feature=youtu.be
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ITALIA: VIHREÄ LUOKKAHUONE 

Vihreä luokkahuone on elinikäinen työpohjainen koulutushanke, jonka tavoitteena on osoittaa, miten köyhtynyt maaperä tai jättömaa 

voidaan muuntaa tuottavaksi maaperäksi. 

Maatalous- ja viljelymaaksi muutettava luonnontilainen maa sijaitsee pienellä Ventotenen saarella, joka on tuliperäinen kohouma 

Tyrrhenanmeren rannikon tuntumassa. Yhdeksännen luokan oppilaita leiriytyy saarelle vuosittain syyskuussa luokkahenkeä 

parantamaan. 

Hankkeen päätavoitteena on edistää kestävän maanviljelyn ideaa, jonka mukaan viljelymaa voidaan pitää hedelmällisenä ja sen 

potentiaali kasvualustana voidaan säilyttää myös tuleville vuosille, mutta vain, jos tietyt tieteelliset seikat otetaan huomioon. 

FAKTA 1 – Luonnontilaista maaperää ei saa muokata yksipuolista viljakasvien viljelyä varten, sillä se rasittaa maaperää ja 

vähentää kivennäisaineiden monipuolisuutta. Yksi ainoa viljelykasvi imee maaperästä tietyt kivennäisaineet, ja näin maaperä 

köyhtyy jokaisen kasvukauden myötä. 

FAKTA 2 – Mitä enemmän hedelmä- ja vihanneslajikkeita viljellään, sitä enemmän maaperään palautuu kivennäisaineita, joita 

viljelykasvit käyttävät, ja näin maaperä pysyy elävänä. 

FAKTA 3 – Kotoperäiset viljelykasvit menestyvät kyseisissä ilmasto- ja ympäristöoloissa todennäköisesti parhaimmin. 

FAKTA 4 – Maanviljelyyn tarvitaan paljon vettä ja kastelua. Pienellä saarella makean veden lähteitä ei todennäköisesti löydy, ja vesi 
tuodaan pääasiassa säiliöaluksilla, jotka kuljettavat juomavettä mantereelta. Saarelle on kuitenkin kaivettu kaivo, josta saa 
murtovettä. Se on pääasiassa merivettä, josta suola poistuu veden suodattuessa saarta peittävän vulkaanisen kiven läpi. Veden on 
analyyseissa havaittu soveltuvan viljelykäyttöön. 
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Vuonna 2017 korjattu ensimmäinen sato tuotti elintarvikkeita paikalliselle alakoululle. On yllättävää huomata, miten tärkeä 

maanpäällistä elämää koskeva tavoite on. Se edistää kestävää maanviljelyä jopa yhteisössä, joka asuu pikkuruisella saarella keskellä 

valtamerta.
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POHJOIS-IRLANTI (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA): EKOKOULUHANKE3 

 

Pohjois-Irlanti on mukana ekokouluhankkeessa, johon osallistuu kaikkiaan 49 000 koulua ympäri maailman. Ekokouluhanke 

täydentää YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta.  

Ekokouluhanke edistää ympäristötietoisuutta monissa eri oppiaineissa. Tavoitteena on kannustaa nuorisoa tekemään ympäristön 

kannalta positiivisia päätöksiä ja nousemaan muutoksentekijöiksi ympäristön kannalta kestävässä kehityksessä. 

 

                                            
3 http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/generic?instanceID=1 
    

http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/generic?instanceID=1
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Ekokouluhanke on kokonaisvaltainen. Sen tavoitteena on tehdä ympäristötietoisuudesta koulunkäynnin olennainen osa, jossa 

mukana ovat niin oppilaat, opettajat, muu henkilöstö ja vanhemmat, koulutusviranomaiset, paikallisyhteisö kuin paikalliset 

yrityksetkin. 

Ekokouluhanke haluaa laajentaa oppimista luokkahuoneen seinien ulkopuolelle ja kehittää vastuuntuntoa sekä sitoutumista kotona 

ja koko yhteiskunnassa. Hanke on siis periaatteeltaan osallistumiseen kannustava, ja siinä yhdistyvät oppiminen ja tekeminen. 

Siksi se on koulujen kannalta optimaalinen tapa lähteä mielekkäästi parantamaan koulujen ja paikallisyhteisöjen ympäristöä sekä 

vaikuttaa nuorison, henkilökunnan ja perheiden elämään, paikallisiin viranomaisiin, kansalaisjärjestöihin ja muihin tähän 

elintärkeään työhön osallistuviin tahoihin. 

Pohjois-Irlannin ekokouluja ylläpitää Keep Northern Ireland Beautiful -hyväntekeväisyysjärjestö, ja niitä tukee Irlannin maatalous- ja 

ympäristöministeriö.  Ekokoulut ovat Pohjois-Irlannin opetusviranomaisten suosittelema kestävän kehityksen ohjelman 

opetusmuoto. 

Ekokouluhankkeen toteutusprosessi käsittää seitsemän vaihetta: 

 

 

 

 

 

 

1. Komitean 
perustaminen

2. Ympäristöarvion 
tekeminen

4. Valvonta ja 
arviointi

5. 
Opetussuunnitelma

n laatiminen

6. Tiedottaminen ja 
osallistaminen

7. Ekokoodi

3. 
Toimintasuunnitelm

an laatiminen
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EKOKOULUPALKINNOT 

Ekokouluhankkeessa on saatavilla kolmentasoisia palkintoja, joita voi tavoitella verkkoarvioinnin ja tarkastusprosessin kautta: 

pronssi, hopea ja vihreä lippu. 

KOULUJEN RESURSSIT 

Ekokoulusivustolla4 on paljon erilaisia resursseja ja tapaustutkimuksia opettajille sekä valmentajille.  Sivustolla on yli 100 opetukseen 

ja oppimiseen liittyvää resurssia ja yli 30 tapaustutkimusta Pohjois-Irlannin ekokouluihin kuuluvista ala- ja yläkouluista sekä toisen 

asteen oppilaitoksista. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
4 http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/publications?instanceID=1  

http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/publications?instanceID=1
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SUOMI: PUROPELLON KOULU 

Puropellon koulussa opiskelee peruskoulun vuosiluokkien 7–9 oppilaita. Yhtä koulun opettajista haastateltiin edulliseen ja 

puhtaaseen energiaan liittyvästä kestävän kehityksen tavoitteesta. Puropellossa on monen muun koulun tavoin paljon erilaisia tapoja 

tukea oppilaita edullisen ja puhtaan energian tavoitteen opiskelussa. Ensinnäkin opetussuunnitelma velvoittaa opettajat painottamaan 

kestävää kehitystä fysiikan ja kemian oppitunneilla. Reaaliaineiden oppikirjat perustuvat opetussuunnitelmaan ja tarjoavat siten hyvät 

työkalut oppitunneille, joilla käsitellään energian säästämistä, hyviä energiankulutusvalintoja, energiantuotannon taustaprosesseja ja 

ympäristöystävällistä energiantuotantoa. Päätavoitteena on parantaa tietämystä oman toiminnan ympäristövaikutuksista. Opettajille 

on usein yllätys, miten vähän oppilaat tietävät kestävästä kehityksestä ja oman toimintansa vaikutuksista. Yksi parhaista aihetta 

käsittelevistä sivustoista, jota haastateltu opettaja käytti opetustyössään, oli https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030/. Sivustolla 

oppilaat voivat pohtia omaa toimintaansa ja käsitellä globaaleja ongelmia Agenda 2030 -tavoitteiden avulla. Monet oppilaat 

vaikuttavat elävän kuplassa, jossa tällaisiin ongelmiin törmää vain TV:ssä, eikä niitä pohdita sen kummemmin. Seuraavassa on pieni 

esimerkki siitä, miten oppitunnilla jaetaan tietoa oppilaille. Kyseessä on kemian oppitunti (1/7 kemiantunneista käytetään kestävän 

kehityksen käsittelyyn). Oppilaat kirjoittavat ajatuksiaan ja vastauksiaan tekstitiedostoon ja lähettävät sen opettajalle. 

Agenda 2030 

Siirry sivustolle https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030 ja lue YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta sekä niihin liittyvät tekstit. 

Valitse yksi tavoite ja määritä toimenpide, johon voit sitoutua seuraavien 30 päivän ajaksi. Miten voit saavuttaa tavoitteesi, ja miten 

koko maailma voisi hyötyä siitä, että jokainen toimisi samalla tavalla? Testaa tietosi tekemällä sivun alareunassa oleva testi. Miten 

onnistuit? Yllätyitkö jostain? Mieti, miten omaan ja läheistesi elämään voisi vaikuttaa se, ettei Agenda 2030 -tavoitteita saavutettaisi. 

Sen jälkeen käsittelemme hiilijalanjälkilaskureita, jotta oppilaat voivat määritellä tavoitteet luonnonvarojen kestävälle käytölle.” 

Tämä ajatus toimii, koska oppilaat joutuvat tosissaan miettimään omaa rooliaan elinympäristönsä ja koko maapallon tulevaisuudessa. 

Verkkosivusto ja sillä esitellyt esimerkit tarjoavat paljon tietoa. Oppitunneilla ei keskitytä niinkään tietojen ulkoa opettelemiseen kuin 

oman ajattelun kehittämiseen. 

https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030
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Lisäksi Puropellon koulussa opettajilla on hyvät mahdollisuudet järjestää opintoretkiä, ja iltapäiväkerhoja varten on omat resurssinsa. 

Opintoretkillä oppilaat ovat tutustuneet paikallisiin energiantuottajiin ja siihen, miten yritykset pyrkivät parhaansa mukaan kehittämään 

entistä ympäristöystävällisempiä energiantuotantomenetelmiä. Turun Energialla on pitkä historia kestävän energiantuotannon 

kehittämisessä. Hyvä esimerkki on sähköntuotannon ja kaukolämmön yhdistäminen sekä lämpöpumppujen käyttö jäteveden 

puhdistamossa talteen otetun lämmön keruuseen. (https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-

entrepreneurship/).  

Puropellossa on noin 10 iltapäiväkerhoa, joista kahdessa painotetaan edullista ja puhdasta energiaa koskevaan kestävän kehityksen 

tavoitteeseen liittyviä aiheita. Toinen niistä on EKO-kerho, jossa etsitään tapoja säästää energiaa ja luoda ympäristömyönteistä 

kulttuuria oppilaiden parissa. Yhdessä luonnontieteitä opettavassa kerhossa oppilaita kannustetaan tutustumaan luonnonlakeihin ja 

teknologiaan tekemällä kokeita ja vierailemalla kyseiseen tieteenalaan erikoistuneissa yrityksissä sekä oppilaitoksissa. Opettajilla on 

monipuolinen koulutus kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyvissä oppiaineissa. 

Kolmanneksi koulu järjestää uuden opetussuunnitelman käyttöönoton osana monialaisia oppimismoduuleja useita kertoja vuodessa. 

Moduulien tarkoituksena on auttaa oppilaita yhdistelemään eri oppiaineisiin liittyviä vahvuuksia ja keskittymään yhteen isompaan 

teemaan kussakin kolmipäiväisessä moduulissa. Tänä vuonna oppilaat valitsivat yhdeksi teemaksi kestävän kehityksen, ja 

yhdeksännellä luokalla keskitytään energiaan kolmen päivän ajaksi. Tällaiset kolmen päivän jaksot tarjoavat valtavasti 

mahdollisuuksia syventää oppimista oppilaiden valitsemassa aiheessa. Opettajat pystyvät tekemään yhteistyötä aivan uudella tavalla 

ja käyttämään moduulien järjestämisessä apuna aiheeseen perehtyneitä tahoja, tässä tapauksessa puhtaaseen energiaan 

erikoistuneita yrityksiä ja viranomaisia. Oppilaat vierailevat muun muassa ostoskeskuksessa, joka on palkittu puhtaan energian 

hyväksi tekemästään työstä, ja pääsevät tutustumaan sen energiankulutukseen. Ostoskeskuksessa on muun muassa 

aurinkopaneelit katolla. 

Yleisesti ottaen kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan koulun opetuksessa hyvin, ja ne tarjoavat oppilaille hyvän perustan 

kestävien päätösten tekemiseen. 

https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-entrepreneurship/
https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-entrepreneurship/
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ESPANJA: JESUÏTES GRÀCIA-KOSTKA5 

 

Viemäriin kaadettu ruokaöljy päätyy saastuttamaan merta. Siksi Jesuitas Gràcia – Colegio Kostka -koulussa käynnistettiin hanke, 

jossa annetaan ruokaöljyn kierrätykseen liittyvää koulutusta. 

Viemäriin kaadettu ruokaöljy voi olla yksi vesistöjen merkittävimmistä saastuttajista, sillä se tuhoaa merten kasvistoa ja eläimistöä. 

Kaksi oppilasryhmää halusi levittää tietoja tästä kotitalouksien huonosta käytännöstä ja päätti ryhtyä yhdessä kehittämään käytetylle 

ruokaöljylle uudelleenkäyttötapoja sekä pakkausratkaisuja, joissa öljyn voisi toimittaa kierrätettäväksi. 

Jesuitas Gràcia – Colegio Kostkan hankkeen toteuttajina ovat olleet öljyn keruun hoitaneet kolmannen vuosiluokan oppilaat sekä 

kierrätyksestä vastaava lukio-opiskelija. 

Hanke oli käynnissä puoli vuotta ja käsitti eri vaiheita: 

 hankkeen esittely alakoulun kolmannen luokan oppilaille 

 kyselytutkimus, jolla kartoitettiin kolmannen luokan opiskelijoiden osallistumishalukkuutta 

 kaupungin tarjoamien öljykanisterien jakelu ja keruuohjeiden antaminen 

                                            
5 http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/450/donem-una-nova-a-vida-a-loli-de-cuina  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/450/donem-una-nova-a-vida-a-loli-de-cuina
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 käytetyn ruokaöljyn keruu 15 päivän ajan 

 täysien öljykanisterien tuonti luokkahuoneeseen lukio-opiskelijoiden noudettaviksi. 

Lukio-opiskelijat aloittivat öljyn käsittelyn ja muuttamisen saippuaksi laboratoriossa. Työn aikana kolmannen luokan oppilaita kävi 

laboratoriossa tutustumassa prosessiin. 

Saippuan valmistaminen kesti 40 päivää. Sen jälkeen lukio-opiskelijat kävivät esittelemässä prosessia ja jakelemassa saippuat 

kolmannen luokan oppilaille. 

Saimme paljon tukea ulkopuolisilta perheiltä, jotka innostuivat ruokaöljyn kierrätyskampanjasta. Jaoimme noin 115 öljykanisteria ja 

keräsimme 15 päivän aikana noin 87 litraa öljyä. Noin 30 litralla saimme valmistettua yli 200 saippuaa. Loput öljystä toimitettiin 

uudelleenkäyttöön muualle. Näin säästimme yhdessä 87 000 litraa vettä saastumiselta. Haluamme opettaa ihmisiä huolehtimaan 

ympäristöstä joka päivä ja kehittää kestävämpiä kouluja.  
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LIITE 1: YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 

 Tavoite 1  Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta 

 

 Tavoite 2  Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta 

 

 Tavoite 3  Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille 

 

 Tavoite 4  Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet 

 

 Tavoite 5  Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia 

 

 Tavoite 6  Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille 

 

 Tavoite 7  Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille 

 

 Tavoite 8  Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja 

 

 Tavoite 9  Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita 

 Tavoite 10  Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä 

 

 Tavoite 11  Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat 

 

 

 Tavoite 12  Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys 



 

42 | Sivu 
 

 

 Tavoite 13  Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan 

 

 Tavoite 14  Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä 

 

 Tavoite 15  Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien 

kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden 

häviäminen 

 

 Tavoite 16  Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja 

vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla 

 

 Tavoite 17  Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta 


