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Hei,

kuinka usein olet kuullut sanottavan, että on lottovoitto syntyä Suomeen? 

Maailman mittakaavassa tarkasteltuna Suomen asiat ovat hyvin.  Vaikka 

sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta löytyy täältäkin, kaikille ihmisille 

on taattu tietty perustoimeentulo ja peruspalvelut.

Äärimmäinen köyhyys, tarttuvat taudit ja korkea lapsikuolleisuus eivät 

kuulu meidän arkeemme samalla tavalla kuin monessa kehittyvässä 

maassa. Emme silti saa ummistaa silmiämme suurilta globaaleilta haas-

teilta, sillä keskinäisriippuvuuksien maailmassa olemme kaikki viime kä-

dessä sidoksissa toisiimme. Jokainen voi myös omalta osaltaan vaikuttaa 

siihen, miltä yhteisen maailmamme tulevaisuus näyttää. 

Vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutuivat kahdeksaan kehitystavoittee-

seen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Toteu-

tuessaan nämä vuosituhattavoitteet ovat lottovoitto maailmalle: 8 oikein.  

 Oivaltavia lukuhetkiä vuosituhatsarjakuvan parissa!
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1.  Puolittaa äärimmäinen köyhyys 

2.  Taata peruskoulutus kaikille 

3.  Edistää tasa-arvoa 

4.  Vähentää  lapsikuolleisuutta 

5.  Parantaa äitiysterveyttä

6.  Hidastaa tautien leviämistä 

7.  Turvata kestävä kehitys

8.  Sitoutua globaaliin kumppanuuteen 

YK:n vuosituhattavoitteet 
– mitä ne ovat?

Edistys on ollut epätasaista sekä eri  tavoitteiden, alueiden, valtioiden 
että kaupunkien ja maaseudun välillä. Kokonaisuutena voidaan sanoa, 
että vaikka joissain tavoitteissa on edistytty toisia paremmin, kaikkien 
eteen on vielä tehtävä globaalisti paljon töitä. Maailma ei ole valmis 
vuonna 2015 – miten kehitys taataan sen jälkeen?

YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutui-

vat kahdeksaan vuosituhannen kehitystavoitteeseen (ns. vuosituhatta-

voitteet) paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. 

Vuosituhattavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. 

Yhteinen velvollisuutemme on
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YK:n JÄsenvAltiotsopivat vuonna 2000 kah-
deksasta globaalista kehitystavoitteesta Vuo-
situhatjulistuksen muodossa. Vuosituhatta-
voitteiden edistystä seurataan 21 mitattavan 
suureen ja 60 indikaattorin avulla. Oheinen 

kaavio havainnollistaa, miten kunkin vuosi-
tuhattavoitteen kohdalla on edistytty kullakin 
maantieteellisellä alueella. Osa tiedoista on 
kesäkuulta 2010, osa pohjautuu hieman van-
hempiin tilastotietoihin (vuosilta 2005–2009). 

Vuosituhattavoitteet: 

Kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa

lähes

Vuosituhat-
tavoite

   
  Afrikka   Aasia     Itsenäisten
          Oseania   valtioiden yhteisö 
          
 Pohjois-  Itä- Kaakkois- Etelä- Länsi-   Eurooppa Aasia 
   

Latinalainen
Amerikka
ja KaribiaSaharan

eteläpuolinen

VuOSItuhAttAVOItE 1 | Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen

Äärimmäisen köyhyy-
den  puolittaminen 
(köyhyys)

työllisyyden 
parantaminen
(työllisyysvaje) 
 
Nälkää kärsivien  mää-
rän puolittaminen
(nälkätaso)
 
 
VuOSItuhAttAVOItE 2 |  Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille

Mahdollisuus suorit-
taa peruskoulu (kou-
lun aloittamistaso) 

 
VuOSItuhAttAVOItE 3 |  Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

tyttöjen osuus perus-
koulun aloittaneista
(poikiin verrattuna)
 
Naisten osuus 
palkallisesta 
työvoimasta 
 
Naisten osuus 
kansallisissa 
parlamenteissa 
 
 
VuOSItuhAttAVOItE 4 |  Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Alle 5-vuotiaiden 
kuolleisuuden vähen-
täminen kahdella 
kolmanneksella 
(kuolleisuustaso) 
 
 

matala hyvin korkea  korkea  korkea  hyvin matala  –– keskitaso  matala  korkea
    korkea

hyvin suuri  hyvin suuri  suuri hyvin  hyvin hyvin  hyvin keskitaso pieni suuri
   suuri suuri suuri suuri

matala  hyvin korkea  keski- keskitaso korkea keski-  –– keskitaso matala keski- 
  taso   taso    taso

korkea keskitaso korkea korkea keski- keski- –– korkea korkea korkea 
    taso taso

lähes yhtä- lähes yhtä- yhtä- yhtä- yhtä- lähes   ”lähes yhtäläinen yhtä- yhtä-
läinen läinen läinen läinen läinen yhtäl.    yhtäläinen”  läinen läinen

matala keskitaso korkea keskitaso matala matala     keskitaso korkea korkea korkea

hyvin matala matala keski- keskitaso matala hyvin hyvin keskitaso matala matala
  taso   matala  matala  

matala hyvin korkea matala keskitaso korkea matala keskitaso matala matala keski-
         taso
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Vuosituhat-
tavoite

   
  Afrikka   Aasia     Itsenäisten
          Oseania   valtioiden yhteisö 
          
 Pohjois-  Itä- Kaakkois- Etelä- Länsi-   Eurooppa Aasia 
   

Latinalainen
Amerikka
ja KaribiaSaharan

eteläpuolinen

   Tavoite on täysin tai lähes saavutettu  Ei edistystä tai huonontumista 

    Tavoite saavutetaan, mikäli 
    kehitys jatkuu samanlaisena  Riittämättömät tiedot

    Tavoitetta ei saavuteta, mikäli 
    kehitys jatkuu samanlaisena

 Värien selitykset:

VuOSItuhAttAVOItE 5 | Odottavien äitien terveydentilan parantaminen

Äitikuolleisuuden 
vähentäminen kolmella 
neljänneksellä 
(kuolleisuustaso) 
 
Pääsy lisääntymis-
terveyspalveluiden 
piiriin (taso) 
 
 
VuOSItuhAttAVOItE 6 | hIV/AIDS:in, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu

hIV/AIDS:in, leviämisen 
pysäyttäminen ja 
kääntäminen laskuun 
(taudin yleisyys) 
 
tuberkuloosin leviä-
misen pysäyttäminen 
ja kääntäminen las-
kuun (kuolleisuustaso) 
 
 
VuOSItuhAttAVOItE 7 | Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen

Metsäkadon kääntä-
minen laskuun 
(metsän osuus 
pinta-alasta) 
 
Ilman juomakelpoista 
vettä elävien määrän
puolittaminen (osuus) 
 
Ilman sanitaatiota 
elävien puolittaminen 
(osuus) 

 
VuOSItuhAttAVOItE 8 | Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle

Internetin
käyttöaste 
 

Oheinen taulukko kertoo vuosituhattavoitteiden maailmanlaajuisesta kehityksestä kahdella eri tasolla. taulukon soluissa olevat sanalliset indikaattorit 
viittaavat siihen, miten ko. maanosan/alueen tilanne vuonna 2010 vastasi kyseistä vuosituhattavoitetta. Solujen taustavärit viittaavat puolestaan edistyksen 
suuntaan.

 keskitaso  hyvin korkea matala korkea korkea keski- korkea keskitaso matala     matala
     taso

 keskitaso    matala korkea keskitaso keski- keski- matala korkea korkea       keskitaso
    taso taso

matala korkea matala matala matala matala keskitaso keskitaso keskitaso matala

matala korkea keski- korkea keski- matala keskitaso matala keskitaso      keskitaso
  taso  taso

matala keskitaso keski- korkea keski- matala korkea korkea korkea matala
  taso  taso

korkea matala keski- keskitaso keski- korkea matala korkea korkea       keskitaso
  taso  taso

keskitaso hyvin matala matala matala hyvin keski- matala keskitaso keskitaso matala
    matala   taso

korkea matala korkea keskitaso matala korkea matala korkea  korkea       keskitaso 
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Globalis on jatkuvasti kehittyvä inter-

aktiivinen tietokanta, joka sisältää mm. 

karttoja, maatietoutta, artikkeleita ajan-

kohtaisista konflikteista eri puolilla 

maailmaa, inhimillisen kehityksen tilas-

toja, satelliittikuvia ihmisten aiheutta-

mista luonnonmullistuksista sekä tietoa 

keskeisistä kansainvälisistä sopimuk-

sista. Globalis on oivallinen tietolähde 

kenelle tahansa kansainvälisyydestä ja 

globaaleista aiheista kiinnostuneelle. 

Sitä voi myös hyödyntää monipuolisesti 

eri aineiden opetuksessa.  

Globalis auttaa seuraamaan 
vuosituhattavoitteissa edistymistä 

Kahdeksan olennaisen tärkeää vuositu-

hattavoitetta on tarkoitus saavuttaa 

vuoteen 2015 mennessä – Globalis ker-

too, mihin suuntaan ollaan menossa. 

Se kokoaa yhteen tilastoja YK:n vuositu-

hattavoitteista ja tarjoaa näin päivitet-
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tyä tietoa siitä, missä vaiheessa maailma 

on tavoitteiden saavuttamisessa. 

Globaliksen etusivulta löytyy YK:n vuosi-

tuhattavoitteet -kuvake, jota klikkaamalla 

pääsee tarkastelemaan vuosituhattavoit-

teisiin liittyviä tilastoja. Tilastoja voi tar-

kastella kahdella eri tavalla: joko tavoite-

kohtaisesti tai maakohtaisesti. 

Tavoitekohtaisessa tarkastelussa on koot-

tu yhteen tiettyä vuosituhattavoitetta ku-

vaavat tilastot. Tavoitekohtaiseen tarkas-

teluun pääsee klikkaamalla haluamaansa 

tavoitetta vuosituhattavoitesivun vasem-

massa laidassa. 

Maakohtaisessa tarkastelussa pääsee tut-

kailemaan tietyn maan edistymistä eri 

vuosituhattavoitteissa. Maakohtaiseen tar-

kasteluun pääsee valitsemalla haluaman-

sa maan vuosituhattavoitesivulla olevasta 

maavalikosta.  

Globalis mahdollistaa myös eri maiden ti-

lanteiden keskinäisen vertailun. 

www.globalis.fi 
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UGH muukalainen! 
Minä kuljen nimellä 

Pazpaz. Olen ehkä pa-
rantumaton maailman-

parantaja, mutta 
ylpeä siitä.

MUkAnA

MEnOSSA:
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Heippa. Minä olen Miimii. 
Enkös näytäkin hyvältä tänään! 
Kävin aamulla laittauttamassa 
hiukset ja kiillottamassa turkkini. 
Minä teen juuri niin kuin haluan!

Öööh... Mitäs minä kertoisin
 itsestäni... Olen vähän ujo... 

ja tykkään karkista ja jäätelöstä 
ja pullasta... Niin - ja olen 

Watawata.
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1. 
Vuosituhat-

taVoite

Puolittaa äärim-
mäinen köyhyys 
”Päätämme puolittaa vuoteen 2015 
mennessä niiden ihmisten osuuden, 
joiden päivittäinen tulo on alle yksi 
dollari päivässä sekä puolittaa niiden 
ihmisten osuuden, jotka kärsivät 
nälästä”.
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TIETO-

kUlMA: 
VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
OSA 1/8

Köyhyyden vähentä-
misessä on viime vuo-
sikymmeninä edistyt-
ty huimasti erityisesti 
Itä-Aasiassa. 

Maailmassa on kuitenkin yhä noin 1,4 miljar-
dia ihmistä, jotka elävät äärimmäisessä köy-
hyydessä eli alle 1,25 Yhdysvaltain dollarilla 
päivässä. Noin miljardi ihmistä kärsii nälästä. 

Suuri osa köyhyydessä ja 
nälässä elävistä ihmisis-
tä on lapsia ja nuoria. 

Äärimmäinen köyhyys on erityises-
ti maaseutuväestön ongelma: 70 % 
äärimmäisessä köyhyydessä elävistä 
ihmisistä asuu maaseudulla. 

Ruoan hinta kaksinker-
taistui globaalisti vuosina 
2006-2008. Vaikka hinnat 
ovat sen jälkeen laskeneet, 
ne ovat yhä korkeammat 
kuin ennen ruokakriisiä. 
Ruoan korkea hinta pahen-
taa köyhien tilannetta.

Köyhyyden vähentäminen globaalisti
edellyttää vaurailta länsimailta ja nou-
sevilta talouksilta nykyistä enemmän 
epäitsekkyyttä, kuten maailmankaupan 
pelisääntöjen tasapuolistamista. Kehitys-
maiden puolestaan on sitouduttava hy-
vään hallintoon, korruption kitkemiseen 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. 
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TEHTAVA-

IDEA: 

Jatka edellisen aukeaman sarjakuvaa: mitä miimii vastaa Pazpazille ja 

Watawatalle? täydennä puhekupla!
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2. Vuosituhat-taVoite

Peruskoulutuksen 
takaaminen
kaikille
”Varmistamme vuoteen 2015 mennessä, 
että lapset kaikkialla, tytöt ja pojat, pys-
tyvät suorittamaan loppuun peruskoulu-
tuksen ja että tytöillä ja pojilla on yhtäläi-
nen pääsy koulutuksen kaikille tasoille”.
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TIETO-

kUlMA: 
VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
OSA 2/8

Vuoden 2008 tilastojen 
mukaan 90 prosenttia 
maailman lapsista oli kir-
joilla peruskoulussa. Vuon-
na 1999 vastaava osuus oli 
84 prosenttia. 
➢

Sukupuolijakauma perusasteen 
koulutuksessa on tasapainottumas-
sa: vuoden 2008 tilastojen mukaan 
jokaista 100 poikaa kohden kirjoil-
la oli 96 tyttöä (91 tyttöä vuonna 
1999).

Ammattitaitois-
     ten opettajien 
  ja asianmu-
   kaisten luok-
   katilojen ja 
    välineistön 
   saatavuus 
  on yksi laaduk-
    kaan peruskou-
 lutuksen haasteis-

Koulumaksujen poistaminen ja ilmaisen kouluruokailun tarjoaminen 
ovat tehokkaita keinoja lisätä lasten koulunkäyntiä köyhissä maissa. 

Koulussa 
kirjoilla olevien lasten 

osuus on vähäisin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa. 

Kehityssuunta on kuitenkin 
rohkaiseva: osuus kasvoi 18 
prosenttiyksiköllä 56 pro-

sentista 76 prosenttiin 
vuosina 1999–

2008. 

Lasten saaminen koulu-
tien alkuun on tärke-
ää. Yhtä tärkeää 
olisi kuitenkin 
varmistaa, että 
heillä on myös 
mahdollisuus suo-
rittaa vähintään 
perusasteen koulu-
tus loppuun. Erityi-
sesti tyttöjen koulun-
käynti keskeytyy usein köy-
hyyden tai raskauden seurauksena. 

         ta monissa vähem-
          män kehittyneissä maissa.
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TEHTAVA-

IDEA: 

1.   Pohdi, mitkä seikat vaikuttavat lasten, erityisesti tyttöjen, kou-

lunkäynnin keskeytymiseen kehitysmaissa. mainitse ainakin kolme 

asiaa. miten keskeyttämisiä voitaisiin vähentää?

2.   tutustu maailman ruokaohjelman (WFP) kouluruokaohjelman 

www-sivuihin. www.ykliitto.fi/wfp/kouluruoka

Kuinka ilmainen kouluruokailu edistää lasten hyvinvointia ja kou-

lunkäyntiä kehitysmaissa?  mainitse ainakin kolme asiaa. 

Muistathan 
iloita myös omasta 
ilmaisesta koulu-

ateriastasi! 
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3. 
Vuosituhat-

taVoite

Sukupuolten 
tasa-arvon 
edistäminen ja 
naisten aseman 
parantaminen
”Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa 
ja naisten aseman vahvistamista köyhyyden, 
nälän ja sairauksien vastaisen taistelun tehok-
kaina välineinä ja todellisesti kestävän kehi-
tyksen edistäjinä”.
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TIETO-

kUlMA: 

Ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sen julistuksen (1948) mukaisesti 
ihmisoikeudet kuuluvat yhtäläi-
sesti ja täysimääräisinä kaikille 

         ihmisille, niin miehille kuin          
                                             naisille. 

VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life

YK:n kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskeva
yleissopimus hyväksyttiin 
vuonna 1979 turvaamaan 
erityisesti naisten oikeuksia. 
Erillistä sopimusta pidettiin 
tarpeellisena sukupuolten 
todellisen tasa-arvon edistä-
miseksi.

OSA 3/8

Naisten osuus 
maatalouden ulkopuolisessa ansio-
työssä on hiljalleen noussut ja saa-
vutti 41 prosenttia vuonna 2008. 
Kehitys on kuitenkin epätasaista: 
Länsi- ja Etelä-Aasiassa sekä 
Pohjois-Afrikassa naisten osuus 
ansiotyössä käyvistä on vain noin 
20 prosenttia. 

Miehet ovat selkeästi yliedus-
tettuina johtoportaan teh-
tävissä: globaalisti vain joka 
neljäs johtavassa asemassa 
olevista henkilöistä on nainen.

   Länsi- ja Etelä- 
  Aasiassa sekä   
  Pohjois-Afri-
  kassa naisjoh-  
  tajien osuus on 
  alle 10 prosent - 
  tia.

Edistys-
askelista huolimatta 

vain 19 prosenttia maailman 
eri maiden kansanedustajista oli naisia 

vuonna 2010. Naisten osuuden kasvattamiseen 
poliittisessa päätöksenteossa vaaditaan monesti 

kiintiöitä tai muita erityistoimenpiteitä.

Suomea pidetään usein mallimaana naisten oi-
keuksien suhteen. Silti meilläkin esiintyy suku-
puolittuneita ongelmia, tavanomaisimpana 
esimerkkinä palkkaepätasa-arvo. 
Tarvitsemme myös lisää 
naisjohtajia. 
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TEHTAVA-

IDEA: 

1.   tutustu YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koske-

vaan yleissopimukseen (CeDAW): www.ykliitto.fi/tuotteet/cedaw 

valitse yksi sopimuksen artikloista ja tee siihen liittyen oma sarja-

kuvasi, vesivärimaalaus tai muu kuvataiteellinen teos. Piirrustustai-

dolla ei ole väliä, vaan sillä, että saat artiklan sanoman haluamallasi 

tavalla esille! 

2.   naisten oikeuksien toteutuminen (tai toteutumattomuus) vai-

kuttaa merkittävästi muiden vuosituhattavoitteiden toteutumiseen. 

millä tavoin? mainitse ainakin kolme asiaa.

3.    onko suomi tasa-arvon mallimaa? väitelkää asiasta siten, että 

osa ryhmästä puoltaa ja osa vastustaa väitettä. voitte ottaa lähtö-

kohdaksi tämän professori Juha sihvolan kärkevän lausahduksen 

(hs.fi 11.3.2011):  

”Suomen myytti tasa-arvon mallimaana pitää purkaa ja 
lähteä siitä, että äijäkulttuuri on meillä ollut yhtä nais- ja 
lapsipenseää kuin missä tahansa.” 
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4. 
Vuosituhat-

taVoite

Lapsi-
kuolleisuuden 
vähentäminen
”Päämääränä on vähentää vuoteen 2015 
mennessä alle 5-vuotiaiden lasten kuollei-
suutta kahdella kolmasosalla”
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VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
TIETO-

kUlMA: 

Lapsikuolleisuudesta puhuttaessa 
tarkoitetaan yleensä alle 5-vuoti-
aiden lasten kuolemia. Yleisiä kuo-
linsyitä ovat mm. keuhkokuume, 
ripulitaudit ja malaria. Taustalla 
vaikuttaa usein myös aliravitsemus. 

Vuonna 1990 maailmassa 
kuoli 12,4 miljoonaa alle 
5-vuotiasta lasta. Vuonna 
2009 luku oli pienentynyt 
8,1 miljoonaan – se tarkoit-
taa kuitenkin yhä yli 22 000 
lapsen kuolemaa joka päivä. 

OSA 4/8

Tehokkaita keinoja vähentää lapsi-
kuolleisuutta ovat esimerkiksi hyön-
teismyrkytetyn suojaverkon käyttö lasten sängyissä, laajat rokotuskam-
panjat ja  puhtaan juomaveden saannin varmistaminen. Lapsikuollei-
suuden vähentämisessä erittäin keskeinen merkitys on myös äitiyster-
veyden parantamisella (5. vuosituhattavoite), koska noin 40 % kaikista
 lapsikuolemista tapahtuu vauvan ensimmäisen elinkuukauden aikana. 

Lapsikuolleisuus on 
entistä enemmän 
keskittynyt tiettyihin 
maihin. Vuonna 2009 
noin puolet kaikista
alle 5-vuotiaiden 
kuolemista maailmas-
sa tapahtui viidessä 
maassa: Intiassa, Ni-
geriassa, Kongon de-
mokraattisessa tasa-
vallassa, Pakistanissa   
         ja Kiinassa. 

Lapsikuolleisuus on edelleen korkeinta Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa, jossa kes-
kimäärin joka kahdeksas lapsi kuolee alle 
5-vuotiaana. Kehittyneissä maissa enää noin 
joka 167. lapsi kuolee alle 5-vuotiaana.

Kaiken kaikkiaan 4. vuosituhattavoitteen 
toteuttamisessa on edistytty merkittävästi. 
Erityisen myönteistä kehitys on ollut Pohjois-
Afrikassa ja Itä-Aasiassa. Nykytahdilla lap-
sikuolleisuus ei kuitenkaan vähene riittävän 
ripeästi, jotta tavoite saavutettaisiin maail-
manlaajuisesti vuoteen 2015 mennessä. 
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vuonna 2009 suomessa keskimäärin kolme lasta jokaista tuhatta 

elävänä syntynyttä vauvaa kohti kuoli alle 5-vuotiaana; sambiassa 

vastaava luku oli 141.  miten ero on selitettävissä? 

laadi lista asioista, jotka suomessa edesauttavat vauvaiän ja var-

haislapsuuden hyvinvointia (esim. äitiyspakkaus, valtakunnallinen 

rokotusohjelma) ja vertaa niitä mielikuvaasi sambian tilanteesta 

(halutessasi voit tietenkin myös etsiä faktatietoa). 

mitä asioita olisi mielestäsi tärkeintä muuttaa, jotta sambian lapsi-

kuolleisuutta saataisiin vähennettyä?

TEHTAVA-

IDEA: 
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5. 
Vuosituhat-taVoite

Äitiysterveyden 
parantaminen
”Päämääränä on vähentää äitiys-
kuolleisuutta vuoteen 2015 mennessä 
kolmella neljäsosalla.”

28
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Mitä jos 

äitejä 
ei olisi?

Mitä jos 

äitejä 
ei olisi?



30

VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
TIETO-

kUlMA: 

Vuosittain raskauteen 
tai synnytykseen liit-
tyviin komplikaatioihin 
kuolee maailmassa yli 
puoli miljoonaa naista, 
joista 99 prosenttia 
elää kehitysmaissa.

Useimmat 
äitiys-
kuolemat 
voitaisiin 
välttää. 

Perhesuunnittelu on lisään-
tynyt kehitysmaissa: ehkäisyn 
käyttö kasvoi 50 prosentista 
62 prosenttiin vuosina 1990–
2005. Ehkäisyn käyttö on 
vähäisintä köyhien ja kou-
luttamattomien naisten
keskuudessa. 

Köyhyys ja koulutuksen 
puute lisäävät teiniraska-
uksien todennäköisyyttä. 

Maailman terveysjärjestö WHO suo-
sittelee vähintään neljää terveystar-
kastuskäyntiä raskauden aikana. Alle 
puolet kaikista maailman raskaana 
olevista naisista ylsi tähän vähimmäis-
tavoitteeseen vuosina 2000–2008. 
Suomessa käydään normaalisti sujuvan 
raskauden aikana tarkastuksessa noin 
kymmenkunta kertaa. 

Kaakkois-Aasiassa ja Saha-
ran eteläpuolisessa Afrikassa 
yli puolet synnytyksistä tapah-
tuu ilman ammattitaitoisen 
avustajan läsnäoloa. 

OSA 5/8
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Kokonaisuutena ajatellen äitiysterveyden parantamisessa on arvi-

oiden mukaan edistytty vuosituhattavoitteista kaikkein huonoiten. 

Kirjoita mielipidekirjoitus, kannanotto tai vetoomus, jossa vaadit 

asiaan parannusta. Aloita kirjoitus esimerkiksi seuraavasti:

”Äitiysterveyden parantaminen on tällä hetkellä huonoiten 
toteutunut vuosituhattavoite. Asialle pitää tehdä jotain!” 

TEHTAVA-

IDEA: 
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6. Vuosituhat-taVoite

HIV/AIDS:in, 
malarian sekä 
muiden tautien 
vastainen taistelu
”Päämääränä on vuoteen 2015 mennes-
sä pysäyttää ja kääntää laskuun HIV/
AIDS:in leviäminen, malarian vitsaus ja 
muut merkittävät taudit, jotka vaivaavat 
ihmiskuntaa sekä järjestää erityistä apua 
hiv/aidsin vuoksi orpoutuneille lapsille”.
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VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
TIETO-

kUlMA: 

AIDS on kaikista 
tartuntataudeista 
suurin tappaja glo-
baalisti; seuraa-
vana perässä on 
tuberkuloosi.

OSA 6/8

Afrikassa hyönteis-
myrkytettyjen nukkuma-
verkkojen käyttö on yleis-

tynyt, mikä parhaimmillaan 
suojelee kokonaisia yhteisöjä 

malarialta. Myös tehokkaiden 
malarialääkkeiden tuotanto 
kasvaa nopeasti. Köyhyys voi 
kuitenkin monesti olla este 

malarian tehokkaalle 
ehkäisemiselle ja hoi-

tamiselle. 

Monilla nuorilla 
on yhä liian vähän 
tietoa voidakseen 
tehokkaasti suojau-
tua HIV-tartunnalta. 
HIV saattaa myös tarttua 
suoraan äidistä syntymättömään 
lapseen ellei raskauden aikana aloi-
teta asianmukaista suojalääkitystä. 

Vuoden 2008 
  arvion mukaan 
     noin 33,4 mil-
        joonalla 
 ihmisellä on 
 HIV. Vuonna 
 2008 yli 70 % 
 uusista HIV-
 tartunnoista
    oli keskittynyt 
    Saharan etelä-
puoliseen Afrik-
kaan. 
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1)  ”On täysin toteutettavissa oleva tavoite ainakin vähentää köyhyyttä, pienentää AIDS-

 ongelmaa ja oikeudenmukaistaa kauppalainsäädäntöä… se todella on mahdollista, eikä  

 mikään mystinen asia… siihen kirjaimellisesti vaaditaan, että sellaiset 10 miestä… vain  

 istuvat pöydän ympärille.”
 a)  Robbie Williams
 b)  David Beckham
 c)  Chris Martin (Coldplayn laulaja)

2)  ”Mosambikin talous on kasvussa, mutta silti neljällä kymmenestä ihmisestä siellä on  

 HIV tai AIDS. Olot ovat käsittämättömät, mutta se mikä minuun vaikutti eniten… oli  

 ihmisyyden voima siellä ja se tosiasia, että nämä ihmiset ovat joutuneet kokemaan niin  

 paljon ja silti he tanssivat kaduilla.”
 a)  James McAvoy
 b)  Ewan McGregor
 c)  Leonardo Dicaprio

3) ”Meidän täytyy vähentää HIV:iin liittyvää stigmaa. Osa ongelmaa Yhdysvalloissa ja täällä 

 ja ympäri maailmaa on se, että suurta osaa äideistä ei testata, ja niinpä he eivät osaa ras- 

 kauden aikana aloittaa antiretroviraalihoitoa ja siksi synnyttävät HIV-positiivisia lapsia.” 
 a) Oprah Winfrey
 b) Laura Bush
 c) Hilary Clinton

4)  ”HIV-positiivisiä ihmisiä on yli 40 miljoonaa*. Joten näin asian niin, että tämä oli  

 ongelma, joka kipeästi tarvitsi järjestäytymistä ja hiukan yrittäjän taitoa, ja melko 

 pienellä rahasummalla meidän olisi mahdollista saada suuria aikaan.” 
 a) Bill Clinton
 b) Bill Gates
 c) Mark Zuckerberg

5) ”Koulutus, tiedon lisääminen ja ennaltaehkäisy ovat avain (HIV-ongelmaan), mutta

  stigmatisointi ja perheen hylkäämäksi tuleminen aiheuttavat eniten kärsimystä.”

 a) Bianca Jagger (Mick Jaggerin ex-vaimo)

 b) Ralph Fiennes

 c) Scarlett Johansson

O
ik

ea
t 

va
st

au
k

se
t:

 C
,C

, B
, A

, B

Pohdintakysymyksiä:

1. mitä tarkoitetaan hiviin liittyvällä stigmalla? miten sitä voidaan vähentää?

2. mikä sinun mielestäsi on avain globaaliin hiv-ongelmaan?

3. ovatko omat tietosi hiv:n tarttumisesta ajan tasalla? 

 lisätietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta www.aidstukikeskus.fi

*Vuoden 2008 arvion mukaan HIV-positiivisiä ihmisiä on noin 33,4 miljoonaa.
Tietovisan lähde: UK Red Cross celebrity quote quiz on HIV; muokattu

monet julkisuuden henkilöt ovat puheissaan tarttuneet AiDs-ongelmaan, 
mutta kuka on lausunut mitäkin? vastaa tietovisaan. mieti sitten lopussa 
olevia pohdintakysymyksiä itsenäisesti tai muiden kanssa keskustellen.  

TEHTAVAIDEA: 
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7. 
Vuosituhat-taVoite

Kestävän 
kehityksen 
turvaaminen
”Päämääränä on puolittaa vuoteen 2015 
mennessä niiden ihmisten osuus, joilla ei 
ole saatavilla puhdasta vettä”. 
”Vakuutamme antavamme tukea kestä-
vän kehityksen periaatteille. Päätämme 
siis toteuttaa kaikissa ympäristötoimis-
samme uutta luonnonsuojelun ja talou-
denpidon etiikkaa”.
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VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
TIETO-

kUlMA: 

Kestävän kehityk-
sen tavoitteena on
hyvinvoinnin edel-
lytysten siirtymi-
nen sukupolvelta 
toiselle.

OSA 7/8

Laajasti ymmärrettynä 
kestävä kehitys kattaa 

sekä ekologisen (ympäris-
tö-), taloudellisen, sosiaa-

lisen että kulttuurisen ulot-
tuvuuden. Nämä ulottvuu-

det ovat myös tiiviisti sidok-
sissa toisiinsa. 

Reilua kauppaa 
voidaan pitää 
esimerkkinä 
sosioekonomi-
sesti kestävästä 
kehityksestä. 

Kestävään kehitykseen liittyvä 
7. vuosituhattavoite korostaa luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämisen tärkeyttä sekä puhtaan veden ja riit-
tävän sanitaatiohuollon merkitystä perushyvinvoinnille.

YK:n arvion mu-
kaan jokainen 
ihminen tarvit-
see päivässä vä-
hintään 20-50 
litraa puhdasta 
vettä perustar-
peidensa täyt-
tämiseen. Joka 
kuudennella
maailman ih-
misellä ei ole 
käytettävis-
sään edes tätä 
vähimmäis-
määrää. 

Jokainen suomalainen 
kuluttaa vettä keskimäärin 
140 litraa vuorokaudessa. 
Juomavettä kuluu noin 
kaksi litraa. Loput kuluvat 
pääasiassa peseytymi-
seen (noin 45% käytetystä 
vedestä), ruuanlaittoon ja 
astianpesuun (20%), pyy-
kinpesuun (15%) ja wc:n 
huuhteluun (15%). 

Maailmanlaajuisesti 
noin 2,6 miljardia ih-
mistä on vailla perus-
sanitaatiohuoltoa. 
Erityisen huono tilanne
on köyhien maiden 
maaseutualueilla. 
Puutteellinen hygienia 
mm. edesauttaa tart-
tuvien tautien 
leviämistä.  

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koske-
viin tavoitteisiin ei ole päästy. Muun muassa met-
sien liialliseen kaatamiseen, ryöstökalastukseen ja      
korallien tuhoutumiseen pitäisi puuttua nykyistä
                                                             tehokkaammin.



39

Pohdi omaa kulutuskäyttäytymistäsi: kohdassa 1 tehtävänäsi on arvioida 
kriittisesti omaa vedenkulutustasi ja kohdassa 2 miettiä ostopäätöstesi 
perusteita kestävän kehityksen näkökulmasta. 

vertaa vielä lopuksi sekä vedenkäyttöarviotasi että ostopäätöspisteytystä-
si vierustoverin kanssa. ovatko ne keskenään samansuuntaisia vai hyvin 
erilaisia? Kuinka paljon kavereiden ja muiden ikätovereiden kulutuskäyt-
täytyminen vaikuttaa omiin tapoihisi ja valintoihisi? 

onko se mielestäsi hyvä vai huono asia?

TEHTAVA-

IDEA: 

1.  oletko miettinyt, mihin kaikkeen sinä kulutat vettä päivittäin ja kuinka 
 paljon? tuhlaantuuko vettä turhaan johonkin? Kuinka paljon elämää   
 mutkistaisi, jos vesi ei tulisi juomakelpoisena hanasta, vaan se pitäisi  
 hakea usean kilometrin päästä ja keittää ennen käyttöä, niin kuin 
 monissa kehitysmaissa? 

 Arvio omasta päivittäisestä vedenkulutuksesta:
 Keittiövesi (juomavesi, ruoanlaitto jne.):   litraa

 Pyykinpesu:            litraa

 Vessan vetäminen:        litraa

 Peseytyminen:             litraa

maailman vesipäivää vietetään vuosittain 22.3. Lisätietoa veden tarpeesta, 

kulutuksesta ja saatavuudesta (englanniksi) un Water, www.unwater.org

2.  Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat ostopäätökseesi, esim. 
 vaatetta ostaessasi (pisteytä 1-10, 1=tärkein, 10=vähiten tärkeä)? 
 Pohdi pisteytyksen jälkeen valintojasi kestävän kehityksen kannalta. 
 voisitko vielä paremmin huomioida kestävän kehityksen näkökulman   
 ostopäätöksissäsi? millä tavalla? 

	 •	 Ulkonäkö	(			)
	 •	 Tuotemerkki	/	brändi	(			)
	 •	 Kestävyys	käytössä	(			)
	 •	 Trendikkyys	(			)
	 •	 Materiaali	(			)
	 •	 Tuotannossa	ei	käytetty	lapsityövoimaa	(			)
	 •	 Kotimaisuus	(			)
	 •	 Hinta	(			)
	 •	 Reilun	kaupan	tunnus	(			)
	 •	 Jokin	muu	–	mikä?		(			)

Lisätietoa eettisestä kaupasta ja kuluttamisesta www.eetti.fi 
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8. Vuosituhat-taVoite

Globaalin 
kumppanuuden 
luominen
kehitykselle
”Päämääränä on vuoteen 2015 mennessä 
muodostaa kehityksen ja köyhyyden pois-
tamisen tavoittelussa vahva kumppanuus 
yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa”.
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VUOSITUHATTAVOITTEET

& real life
TIETO-

kUlMA: 

Perhosvaikutus (engl. butterfly effect) on alun perin kaaosteoriassa 
käytetty ajatus siitä, että perhosen siivenisku maapallon yhdellä puolella 
voi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Nykymaailma on 
mitä suurimmassa määrin perhosvaikutusten eli keskinäisriippuvuuksien 
maailma – se, mitä me teemme vaikuttaa myös muihin ja päinvastoin. 

Globaaliin kumppanuuteen 
sitoutuminen tarkoittaa 
sitä, että valtioiden ja mui-
den toimijoiden (kansainvä-
liset järjestöt, ylikansalliset 
yritykset jne.) on toimit-
tava yhteistyössä suuriin 
globaalihaasteisiin, kuten 
köyhyyden vähentämiseen 
ja ilmastonmuutokseen, 
vastaamiseksi.  

Yksi keskeisistä vauraiden valtioiden 
sitoumuksista on virallisen kehitysavun 
(engl. official development aid – ODA) 
nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokan-
santulosta vuoteen 2015 mennessä. 
Vuonna 2011 Suomen tavoitteena on 
antaa kehitysapua noin 1,1 miljardia 
euroa, joka olisi 0,59 prosenttia brutto-
kansantulosta.

                                                             Maailmanpankin 
mukaan kotimaansa ulkopuolella elävät siirtolai-
set lähettivät vuonna 2010 rahaa kotimaihinsa 
yhteensä kolminkertaisen summan verrattuna vi-
rallisen kehitysavun yhteenlaskettuun määrään. 
He ovat siis merkittävä, mutta usein ylenkatsottu 
tai unohdettu kehityksen voimavara.

Pelkkä kehitysavun korottaminen ei ole kestävä 
ratkaisu maailman kehityshaasteisiin. Globaalin 
kumppanuuden luominen kehitykselle edellyttää 
myös muun muassa maailmantalouden rakentei-
den oikeudenmukaistamista ja uusien teknologi-
oiden tuottamien hyötyjen jakamista.

Jokainen voi 
omalta osaltaan 
sitoutua globaa-
liin kumppanuu-
teen, jolla pyri-
tään takaamaan 
kaikille ihmisille 
ihmisarvoinen 
elämä. Pienillä 
teoillakin voi 
vaikuttaa. 
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TEHTAVA-

IDEA: 

Kuinka sinä voisit arjen pienissä asioissa ns. antaa hyvän kiertää?

Piirrä miellekartta, jossa pohdit omien tekojesi vaikutusten ketjua ja sitä, 

miten muiden valinnat toisaalta vaikuttavat sinuun. luovuutta ja mieli-

kuvitusta saa vapaasti käyttää! 
 

lisätietoa vuosituhattavoitteisiin liittyvistä lupauksista ja sitoumuksista, 

joita valtiot ovat tehneet eri kansainvälisten järjestöjen puitteissa

www.commit4africa.org 
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testaa,
Oikeat vastaukset: 1. TOTTA, 2. TARUA, 3. TARUA, 4. TOTTA, 
5. TOTTA, 6. TARUA, 7. TOTTA, 8. TARUA, 9. TARUA, 10. TOTTA

totta vai tarua? Ympyröi oikea vaihtoehto. 
Korjaa lopuksi tarua olevat väittämät tosiksi.

1.  YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät  
 sitoutuivat kahdeksaan vuosituhannen kehitystavoitteeseen,   
 jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.

2.  Suurin osa vuosituhattavoitteista on jo toteutunut.

3.  Äärimmäisessä köyhyydessä elävät 1,4 miljardia ihmistä jou-
 tuvat pärjäämään viidellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä.

4.  Ilmainen kouluruokailu on yksi tehokas keino lisätä köyhien   
 lasten koulunkäyntiä.

5.  Naisille kuuluvat kaikki samat oikeudet kuin miehille. 

6.  Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joka 10. lapsi kuolee alle   
 5-vuotiaana.

7.  Äitiysterveyden parantamisella on tärkeä merkitys myös 
 lapsikuolleisuuden vähentämisessä.

8.  Malaria on tartuntataudeista kaikkein suurin tappaja globaalisti.

9.  YK:n arvion mukaan jokainen ihminen tarvitsee päivässä 
 vähintään 140 litraa puhdasta vettä perustarpeidensa täyt-
 tämiseen.

10. Pelkkä kehitysavun korottaminen ei ole kestävä ratkaisu 
 globaaleihin kehityshaasteisiin.

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

TOTTA / TARUA

mita opit
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Olen
 yläkoulun opettaja
 lukion opettaja
 yläkoululainen
 lukiolainen 
 muu

Ikä         vuotta
  
YK-liiton globaalikasvatusaineistot olivat minulle jo entuudestaan tuttuja    
 Kyllä            Ei    

Pidin tätä vuosituhattavoitteista kertovaa vihkosta kokonaisuutena

      5   4     3        2           1

Arvioni tietokulmista (ympyröi sopiva vaihtoehto)           5   4   3   2  1  (5= hyvä, 1=huono)

Arvioni tehtävävinkeistä (ympyröi sopiva vaihtoehto)    5   4   3   2  1  (5= hyvä, 1=huono

Erityisen hyvänä pidin

Jäin kaipaamaan

Muita kommentteja

Lämmin kiitos arvokkaasta palautteestasi! 

PAlAUTE-

lOMAkE 

    Erittäin hyvänä                      Hyvänä                  Ei hyvänä eikä huonona            Huonona                 Erittäin huonona



TAITA TÄSTÄ JA NIDO ALHAALTA YHTEEN!

suomen YK-liitto

Tunnus 5014340

00003 VASTAUSLÄHETYS



47




