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Kestävä kehitys 
tehdään yhdessä

Syyskuussa 2015 YK:n jäsenmaat sopivat 
New Yorkissa järjestetyssä huippukokouk-
sessa yhteisistä tavoitteista, jotka ohjaavat 
kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 
2030 asti. Tämä globaali kestävän kehityk-
sen toimintaohjelma – Agenda 2030 – on 
kattavuudeltaan ennennäkemätön: sen ta-
voitteet ovat laaja-alaisia, kunnianhimoisia 
ja koskevat kaikkia maita.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma on 
jatkoa YK:n vuosituhattavoitteille, jotka 
menestyksekkäästi ohjasivat globaalia ke-
hityspolitiikkaa vuodesta 2000 vuoteen 
2015. Samalla toimintaohjelma yhdistää 
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vuosituhattavoitteiden köyhyydenvähentä- 
misagendan Rion ympäristö- ja kehitys-
konferenssista juurensa juontavaan kestä-
vän kehityksen agendaan. Agenda 2030:n 
tavoitteena on kääntää globaali kehitys 
uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmis-
oikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien 
vakaus turvataan ympäristön kannalta kes-
tävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen 
köyhyys maailmasta. Leave no one behind 
on Agenda 2030:n kantava ajatus – kukaan 
ei saisi jäädä kehityksestä jälkeen. 

Agenda 2030 koostuu yhteisistä periaatteis-
ta, 17 tavoitteesta ja niitä tarkentavista 169 
alatavoitteesta, toimeenpanon keinoista se- 
kä yhteisestä toimeenpanon seuranta- ja 
arviointijärjestelmästä. Agenda 2030:n ta-
voitteet ovat globaaleja ja koskevat yhtäläi-
sesti kaikkia maailman maita. Onnistumi-
nen toimeenpanossa edellyttää yhteiskun-
nan kaikkien toimijoiden osallistumista ja 
panosta. 
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Tavoitetaso on asetettu, ja nyt on toimin-
nan aika. Toimeenpanossa kansallisilla 
hallituksilla on keskeinen rooli, ja samalla 
vastuu onnistumisesta. Hallitukset eivät 
kuitenkaan onnistu toimeenpanossa yk-
sin. Tarvitaan yhteistyötä kansalaisyhteis-
kunnan ja yksityisen sektorin kanssa. Tar-
vitaan tiedeyhteisön ja alueiden panosta. 
Tarvitaan koko yhteiskunnan mukanaoloa. 
Agenda 2030 laadittiin osallistavasti, ja sen 
toimeenpano onnistuu vain yhteistyöllä ja 
kumppanuudella – eli yhdessä, Suomi100 
-juhlavuoden hengessä.

Suomessa YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teita pannaan toimeen monin eri keinoin. 
Hallitus on laatinut kansallista toimeen-
panoa ohjaavan Agenda 2030 -toimeenpa- 
nosuunnitelman, jonka painopisteitä ovat 
yhteiskunnan luotsaaminen kohti hiili-
neutraaliutta ja resurssien viisasta käyt-
töä, sekä suomalaisen yhdenvertaisuu-
teen, tasa-arvoon ja osaamiseen perus-
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tuvan yhteiskuntamallin ylläpitäminen. 
Toimeenpanosuunnitelma antaa kaikille 
hallinnon sektoreille ja tasoille toiminnan 
painopisteet sekä keskeiset politiikkaperi-
aatteet. Lisäksi toimeenpanosuunnitelmas-
sa halutaan luoda omistajuutta, sitoutu-
mista, yhteistyötä ja omaehtoista toimintaa 
myös yhteiskunnan muiden toimijoiden 
parissa. Toimeenpanosuunnitelma sisältää 
myös mekanismin kansallisen toimeenpa-
non seurannalle ja arvioinnille. 

Suomella on vastuu paitsi Agenda 2030:n 
toteuttamisesta Suomessa, myös kehittyvi-
en maiden tukemisesta näiden kansallises-
sa toimeenpanotyössä. Tätä vastuuta Suomi 
kantaa mm. kehityspolitiikan keinoin. Ke- 
hityspolitiikan ohella myös yleisellä ulko- 
ja turvallisuuspolitiikalla sekä esimerkiksi 
kauppapolitiikalla on keskeinen merkitys 
Agenda 2030:n globaalille toimeenpanolle.

Käytännön työkalu kestävän kehityksen 
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edistämiseksi koko yhteiskunnassa on Kes- 
tävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
”Suomi jonka haluamme 2050”. Se on kes- 
tävän kehityksen toimikunnan kehittämä  
ja hallinnoima sosiaalinen innovaatio, jon- 
ka visiona on saavuttaa luonnon kantoky- 
vyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vas- 
tuullinen Suomi. Yhteiskuntasitoumuksen  
vahvuutena on vision ja tavoitteiden konk- 
retisoiminen arjen toimintaan, joka tapah- 
tuu konkreettisten toimenpidesitoumusten  
kautta. Tavoitteena on synnyttää positiivi-
sen tekemisen, sitoutumisen ja yhteistoi-
minnan kehä, joka mahdollistaa ison loikan 
kohti kestävää kehitystä. 

Yhtenä erityisenä Agenda 2030:n toteutta-
misen haasteena on kansalaisille osin etäis-
ten tavoitteiden konkretisoiminen niin, että 
kansalaiset arjessaan löytävät kannustimia 
ja merkityksellisiä tapoja osallistua. Agenda 
2030 luo yrityksille kansainvälisen kestävän 
kehityksen viitekehyksen ja samalla osoit-
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taa globaalit haasteet, joiden ratkaisemi-
sesta voi tehdä liiketoimintaa. Järjestöt taas 
tavoittavat suuria joukkoja kansalaisia ja si-
dosryhmiä ja ovat siten tärkeässä asemassa 
tavoitteiden toteuttamisessa ja tunnetuksi 
tekemisessä. 

Vuoteen 2030 tuntuu nyt olevan pitkä aika, 
mutta se kuluu nopeasti. Aikaa ei ole varaa 
hukata. Suomi tulee toimimaan määrätie-
toisesti kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Se edellyttää meiltä pa-
nostuksia ja aktiivisuutta ulkopolitiikassa – 
kehityspolitiikka mukaan lukien. Se edellyt-
tää, että tiedostamme nykyistä paremmin 
asioiden keskinäisriippuvuuksia ja kytkök-
siä ja huolehdimme politiikan johdonmu-
kaisuudesta. Ennen kaikkea: se edellyttää 
meiltä valmiutta ja kykyä muutokseen koti-
Suomessa, ihmisten arkirutiineista halli-
tuksen päätöksentekoon saakka.  

Meidän on valittava kestävän kehityksen 
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tie, jota Agenda 2030 viitoittaa. Se on ainoa 
tie, joka mahdollistaa kukoistavan yhteis-
kunnan ja hyvän elämän kaikille. Kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen on Suomelle 
tärkeä teema juhlavuonna 2017. 

Juha Sipilä
pääministeri
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Tämä toimintaohjelma on toimintasuun- 
nitelma ihmisten, maapallon ja hyvinvoin- 
nin hyväksi. Sen tavoitteena on myös vah- 
vistaa yleismaailmallista rauhaa entistä 
vapaammassa maailmassa. Tiedostamme, 
että köyhyyden, myös äärimmäisen köy- 
hyyden, poistaminen sen kaikissa muodois- 
sa kaikkialla on merkittävin maailmanlaa- 
juinen haaste ja kestävän kehityksen vält- 
tämätön edellytys.

Suunnitelman toimeenpanoon osallistuvat 
yhteistyössä kaikki maat ja sidosryhmät. 
Olemme päättäneet vapauttaa ihmiskun- 
nan köyhyyden tyranniasta, ja haluamme 
hoivata ja suojella maapalloa. Olemme lujas- 

Transforming our world: 
The 2030 Agenda for  
Sustainable Development

Johdanto:
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ti päättäneet ryhtyä rohkesiin ja muutosta 
edistäviin toimenpiteisiin, joita tarvitaan kii- 
reellisesti, jotta maailma voidaan siirtää kes- 
tävän kehityksen tielle. Lähtiessämme yh- 
dessä matkalle kohti tätä tavoitetta vakuu- 
tamme, ettei ketään jätetä jälkeen.
    
Tänään julkistettavat 17 kestävän kehityk- 
sen tavoitetta ja 169 alatavoitetta osoittavat 
uuden yleismaailmallisen toimintaohjelman 
laajuuden ja kunnianhimoisuuden. Ne ovat 
jatkoa vuosituhattavoitteille, ja niillä on tar-
koitus viedä päätökseen se, mitä vuositu-
hattavoitteilla ei saavutettu. Niillä pyritään 
tekemään ihmisoikeuksista todellisuutta 
kaikille, saavuttamaan sukupuolten välinen 
tasa-arvo ja vahvistamaan kaikkien naisten 
ja tyttöjen oikeuksia sekä mahdollisuuksia.  

Tavoitteet ovat yhtenäinen, jakamaton ko- 
konaisuus, jossa tasapainottuvat kestävän 
kehityksen kolme osa-aluetta: talous, hyvin- 
vointi ja ympäristö. Tavoitteet ja alatavoit- 
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teet kannustavat seuraavien 15 vuoden ai- 

kana toimintaan ihmiskunnan ja maapallon 

kannalta ratkaisevan tärkeillä osa-alueilla.

Ihmiset
Olemme päättäneet poistaa köyhyyden ja 
nälänhädän kaikissa muodoissaan ja kaikki-
alta sekä varmistaa, että kaikki ihmiset pys-
tyvät toteuttamaan omia kykyjään arvok-
kaasti ja tasa-arvoisesti terveellisessä ympä- 

ristössä.

Maapallo
Olemme päättäneet suojella maapalloa  
saastumiselta esimerkiksi kestävien kulu- 
tus- ja tuotantotapojen avulla, käyttämällä  
sen tarjoamia luonnonvaroja kestävästi  
ja ryhtymällä kiireellisiin toimiin ilmaston- 
muutoksen hillitsemiseksi, jotta maapallo 
pystyy tukemaan nykyisten ja tulevien su- 
kupolvien tarpeita.
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Hyvinvointi
Olemme päättäneet taata hyvinvoinnin ja  

tyydyttävän elämän kaikille sekä varmis- 

taa, että taloudellinen, sosiaalinen ja tekno- 

loginen edistys tapahtuu sopusoinnussa  

luonnon kanssa.

Rauha
Olemme päättäneet vaalia rauhanomaisia, 

oikeudenmukaisia ja osallistavia yhteiskun- 

tia, joissa pelolle ja väkivallalle ei ole sijaa. 

Kestävää kehitystä ei ole ilman rauhaa, eikä 

rauhaa ole ilman kestävää kehitystä.

Kumppanuus
Olemme päättäneet mobilisoida toiminta- 

ohjelman toimeenpanoon tarvittavat voima- 

varat elvyttämällä kestävää kehitystä edis- 

tävän globaalin kumppanuuden, joka perus- 

tuu vahvistettuun globaaliin solidaarisuu- 

teen, keskittyy erityisesti köyhimpien ja  

heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin 
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ja johon osallistuvat kaikki valtiot, sidos- 
ryhmät ja kansalaiset. Kestävän kehityksen 
tavoitteiden yhtymäkohdat ja yhtenäinen 
luonne ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta uuden 
toimintaohjelman tarkoituksen toteutumi-
nen voidaan varmistaa. Jos toimintaohjel-
ma ja sen tavoitteet saadaan toteutettua 
koko laajuudessaan, kaikkien elämä paranee 
merkittävästi ja maailmasta tulee parempi 

paikka.
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Johdanto:

1. Me, valtioiden ja hallitusten päämie-
het ja korkean tason edustajat, jotka olem- 
me kokoontuneet Yhdistyneiden kansakun- 
tien päämajaan New Yorkiin 25.–27. syys- 
kuuta 2015 järjestön juhliessa 70. vuosi- 
päiväänsä, olemme tänään päättäneet uusis- 
ta maailmanlaajusista kestävän kehityksen 
tavoitteista.

2. Olemme tehneet palvelemiemme kansa- 
kuntien puolesta historiallisen päätöksen 
kattavista, kauaskantoisista ja ihmislähtöi- 
istä yleismaailmallisista ja muutosta edis- 
tävistä tavoitteista sekä niiden alatavoit- 
teista. Sitoudumme työskentelemään väsy- 
mättömästi toimintaohjelman toimeenpa- 
nemiseksi kokonaisuudessaan vuoteen 2030  

Julistus



– 14 –

mennessä. Tiedostamme, että köyhyyden, 

myös äärimmäisen köyhyyden, poistami-

nen sen kaikissa muodoissa kaikkialla on 

merkittävin maailmanlaajuinen haaste ja 

kestävän kehityksen välttämätön edellytys. 

Olemme sitoutuneet saavuttamaan kestä-

vän kehityksen kaikilla kolmella osa-alueella 

– taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristöön 

liittyvällä – tasapainoisesti ja kokonaisvaltai-

sesti. Tavoitteenamme on myös jatkaa vuo- 

situhattavoitteiden saavutuksia ja viedä lop- 

puun se, mikä niiltä jäi kesken.

3. Olemme päättäneet poistaa vuoteen 
2030 mennessä köyhyyden ja nälän kaik-
kialta; vähentää eriarvoisuutta maiden si- 
sällä ja niiden välillä; edistää rauhanomai- 
sia, oikeudenmukaisia ja osallistavia yhteis- 
kuntia; turvata ihmisoikeudet, edistää suku- 
puolten tasa-arvoa ja vahvistaa naisten 
sekä tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuk- 
sia; ja varmistaa maapallon ja sen luonnon- 
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varojen jatkuvan suojelemisen. Olemme 
myös päättäneet edistää kaikkia koske-
vaa kestävää talouskasvua, yhteistä hyvin- 
vointia ja säällisiä työpaikkoja kaikille ottaen 
huomioon eri maiden kehitystason ja valmi- 

udet.

4. Lähtiessämme matkaan kohti yhteisiä 
tavoitteita vakuutamme, ettei ketään jätetä 
jälkeen. Tunnustamme, että ihmisarvo on 
kaiken perusta, ja  toivomme, että tavoitteet 
ja alatavoitteet toteutuvat kaikkien kansa-
kuntien ja kansalaisten hyväksi kaikissa 
yhteiskuntaryhmissä. Pyrimme myös tavoit-
tamaan ensimmäisinä ne, jotka ovat jääneet 
kauimmaksi jälkeen.

5. Tämä toimintaohjelma on laajuudeltaan 
ja merkityksellisyydeltään ennennäkemätön. 
Sen ovat hyväksyneet kaikki valtiot ja se  

koskee kaikkia, ottaen huomioon eri maiden 
realiteetit, valmiudet ja kehitystason sekä  
kansallisia käytäntöjä ja prioriteetteja kun- 
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nioittaen. Nämä yleismaailmalliset tavoit- 
teet ja päämäärät koskevat koko maailmaa, 
niin kehittyneitä valtioita kuin kehitys- 
maita. Tavoitteet ovat yksi, jakamaton ko- 
konaisuus, jossa tasapainottuvat kestävän 

kehityksen kolme osa-aluetta.

6. Tavoitteet ja alatavoitteet ovat saaneet 
muotonsa yli kaksivuotisessa tiiviissä jul- 
kisessa neuvonpidossa, johon osallistuneet 
kansalaisyhteiskunnat ja muut sidosryh- 
mät eri puolilta maailmaa ovat kiinnit- 
täneet erityistä huomiota köyhimpien ja 
heikoimmassa asemassa olevien ääneen. 
Neuvonpitoon antoivat arvokkaan työpa- 
noksensa yleiskokouksen kestävän kehi- 
tyksen tavoitteiden avoin työryhmä sekä 
Yhdistyneet kansakunnat, jonka pääsihtee- 

ri laati synteesiraportin joulukuussa 2014.

Visio
7. Esittelemme näissä tavoitteissa ja alata-
voitteissa erittäin kunnianhimoisen ja muu- 
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tosta edistävän vision. Näemme mielissäm- 
me maailman, josta köyhyys, nälkä, sai- 
raudet ja puute on poistettu ja jossa kaikki 
elämä pääsee kukoistamaan. Näemme mie- 
lissämme maailman, jossa ei ole pelkoa  
ja väkivaltaa. Maailman, jossa kaikki osaa- 
vat lukea. Maailman, jossa kaikilla on 
yhtäläinen oikeus eritasoiseen laadukkaa- 
seen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja 
sosiaaliturvaan ja jossa fyysistä, henkistä 
ja sosiaalista hyvinvointia suojellaan. Maail- 
man, jossa vahvistamme sitoutumisemme 
siihen, että kaikilla on oikeus puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatioon; jossa hygieni- 
an taso on entistä parempi; ja jossa tur- 
vallista, edullista ja ravitsevaa ruokaa on  
saatavilla riittävästi. Maailman, jossa asuin- 
yhdyskunnat ovat turvallisia ja kestäviä ja 
edullista, luotettavaa ja kestävää energiaa 

on kaikkien saatavilla.

8. Näemme mielissämme maailman, jossa 

kunnioitetaan yleisesti ihmisoikeuksia ja 
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-arvoa, oikeusturvaa, oikeudenmukaisuut- 

ta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä; jossa 

kunnioitetaan rotua, etnisyyttä ja kulttuu- 

rista monimuotoisuutta; ja jossa jokaisella 

on tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa 

itseään ja antaa osansa yhteiseen hyvin-

vointiin. Maailman, joka panostaa lapsiinsa 

ja jossa jokainen lapsi saa varttua ilman vä- 

kivaltaa ja hyväksikäyttöä. Maailman, jossa 
jokainen nainen ja tyttö voi luottaa suku- 
puolten tasa-arvoon ja jossa kaikki heidän 
oikeuksiensa ja mahdollisuuksiensa toteu- 
tumista koskevat juridiset, yhteiskunnal- 
liset ja taloudelliset esteet on poistettu. 
Oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen,  suvaitse- 
vaisen, avoimen ja sosiaalisesti osallistavan 
maailman, jossa heikoimmassa asemassa 

olevien tarpeisiin vastataan.

9. Näemme mielissämme maailman, jossa 
jokainen maa pääsee osalliseksi kaikille  
kuuluvasta kestävästä talouskasvusta ja 
säällisistä työpaikoista kaikille. Maailman, 
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jonka kulutus- ja tuotantotavat sekä kaik- 
kien luonnonvarojen – ilman ja maan, jo- 
kien, järvien, pohjavesiesiintymien ja me- 
rien – käyttö ovat kestäviä. Maailman, jos-
sa demokratia, hyvä hallintotapa ja oikeus-
turva sekä kansallisella ja kansainvälisel- 
lä tasolla mahdollisuuksia tarjoava toimin- 
taympäristö ovat olennaisia edellytyksiä kes- 
tävälle kehitykselle, kuten kestävälle ja  
kaikkia koskevalle talouskasvulle, sosiaali- 
selle kehitykselle, ympäristönsuojelulle ja 
köyhyyden sekä nälän poistamiselle. Maa- 
ilman, jossa teknologian kehitys ja sovelta- 
mistavat ovat ilmaston kannalta suotuisia, 
kunnioittavat luonnon monimuotoisuutta ja 
noudattavat kestävän kehityksen periaattei-
ta. Maailman, jossa ihmiskunta elää sopu-
soinnussa luonnon kanssa ja villieläimiä 
sekä muita eliölajeja suojellaan.
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Yhteiset periaatteet ja sitoumukset

10. Uuden toimintaohjelman osviittana 
ovat Yhdistyneiden kansakuntien perus- 
kirjan tavoitteet ja periaatteet, kuten kan- 
sainvälisen oikeuden kunnioitus. Se perus-
tuu Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen  
julistukseen,1 kansainvälisiin ihmisoikeus- 
sopimuksiin, YK:n vuosituhatjulistukseen2 ja  
vuoden 2005 huippukokouksen päätösasia- 
kirjaan.3 Siihen ovat vaikuttaneet muut- 
kin asiakirjat, kuten YK:n julistus oikeudes-

ta kehitykseen.4

11. Vahvistamme kaikkien keskeisten YK:n 
konferenssien ja huippukokousten päätös- 
asiakirjat, jotka ovat luoneet vakaan pohjan 
kestävälle kehitykselle ja auttaneet uuden 
toimintaohjelman muotoilemisessa. Näitä 

1  Päätöslauselma 217 A (III).
2  Päätöslauselma 55/2.
3 Päätöslauselma 60/1.
4 Päätöslauselma 41/128, liite. Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development A/RES/70/15/37.
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ovat muun muassa ympäristöä ja kehi- 
tystä koskeva Rion julistus,5 maailman 
kestävän kehityksen huippukokous, maail- 
man sosiaalisen kehityksen huippukokous, 
kansainvälisen väestö- ja kehityskonferens- 
sin toimintaohjelma,6 Pekingin toiminta- 
ohjelma7 ja YK:n kestävän kehityksen 
konferenssi. Vahvistamme myös näiden 
konferenssien seurantamenettelyt, kuten   
YK:n neljännen vähiten kehittyneitä maita 
koskevan konferenssin, kolmannen pieniä 
kehittyviä saarivaltioita koskevan kansain- 

5 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin raportti, Rio de 

Janeiro, 3.–14. kesäkuuta 1992, osa I, Konferenssin hy- 
väksymät päätöslauselmat (Yhdistyneiden kansakuntien 
julkaisu, myynti nro E.93.I.8 ja oikaisu), päätöslauselma 1, 
liite I.

6 Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin raportti, 
Kairo, 5.–13. syyskuuta 1994 (Yhdistyneiden kansakuntien 
julkaisu, myynti nro E.95.XIII.18), luku I, päätöslauselma 1, 
liite.

7 Neljännen naisten maailmankonferenssin raportti, Pe- 
king, 4.–15. syyskuuta 1995 (Yhdistyneiden kansakuntien 
julkaisu, myynti nro E.96.IV.13), luku I, päätöslauselma 1, 
liite II.
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välisen konferenssin, YK:n toisen kehit- 
tyviä sisämaavaltioita koskevan konferens- 
sin ja YK:n kolmannen katastrofiriskien vä- 
hentämistä koskevan maailmankonferens- 

sin päätösasiakirjat.

12. Vahvistamme kaikki ympäristöä ja 
kehitystä koskevan Rion julistuksen periaat-
teet, kuten yhteisten mutta eriytyneiden 
vastuiden periaatteen, joka on määritelty 
julistuksen periaatteessa 7.

13. Näissä tärkeissä konferensseissa ja 

huippukokouksissa tunnistetut haasteet ja 

sitoumukset liittyvät toisiinsa ja edellyttä- 

vät yhtenäisiä ratkaisuja. Jotta niihin voi- 

daan kohdistaa tehokkaita toimenpiteitä, 

tarvitaan uudenlainen lähestymistapa. Kes- 

tävässä kehityksessä huomioidaan, että 

köyhyyden poistaminen kaikissa muodois- 

saan ja kaikkialla, maiden sisäisen ja nii- 

den välisten eriarvoisuuden torjuminen, 

maapallon suojeleminen, kaikkia koske- 
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van kestävän talouskasvun luominen sekä 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen kannus- 

taminen ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa.

Nykyinen maailmamme

14. Kokoonnumme aikana, jona kestävään 
kehitykseen kohdistuu valtaisia haasteita. 
Miljardit kansalaiset elävät edelleen köy- 
hyydessä eivätkä pääse osallisiksi ihmis- 
arvoisesta elämästä. Eriarvoisuus maiden 
sisällä ja välillä kasvaa. Mahdollisuudet, 
vauraus ja valta jakaantuvat erittäin epäta- 
saisesti. Sukupuolten eriarvoisuus on edel- 
leen merkittävä haaste. Työttömyys, eri- 

tyisesti nuorison keskuudessa, on tärkeä 

huolenaihe.

Maailmanlaajuiset terveysuhat, luonnon- 

katastrofien yleistyminen ja paheneminen,  

konfliktien, väkivaltaisten ääriliikkeiden,  

terrorismin ja niihin liittyvien humani- 

taaristen kriisien sekä ihmisten pakko- 
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siirtojen lisääntyminen uhkaavat kääntää 

viime vuosikymmeninä saavutettua kehitys- 

tä taaksepäin. Luonnonvarojen ehtyminen 

ja ympäristön pilaantumisen aiheuttamat 

haittavaikutukset, kuten aavikoituminen,  

kuivuus, maaperän huonontuminen, pula 

juomavedestä sekä luonnon monimuotoi- 

suuden katoaminen lisäävät ja pahentavat 

ihmiskunnan kohtaamia haasteita. Ilmas- 

tonmuutos on yksi aikamme suurimmis- 

ta haasteista, jonka haittavaikutukset hor- 

juttavat maiden kykyä saavuttaa kestävän 

kehityksen tavoitteet. Maailmanlaajuinen 

lämpötilan ja merenpinnan nousu, valta-

merien happamoituminen ja muut ilmas-

tonmuutoksen aikaansaamat ilmiöt vaikut- 

tavat merkittävästi rannikkoalueisiin ja ala- 

villa mailla sijaitseviin rannikkovaltioihin, 

joita ovat monet vähiten kehittyneet maat 

ja pienet kehittyvät saarivaltiot. Monien 

yhteisöjen ja maapallon biologisten tukijär- 

jestelmien eloonjääminen on vaarantunut. 
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15. Elämme kaikesta huolimatta myös val- 

tavien mahdollisuuksien aikaa. Monissa ke- 

hitystä koskevissa haasteissa on saavutet- 

tu merkittävää edistystä. Sadat miljoonat  

ihmiset ovat edellisen sukupolven aikana  

nousseet äärimmäisestä köyhyydestä. Sekä 

poikien että tyttöjen kouluttautumismah- 

dollisuudet ovat parantuneet. Tieto- ja vies- 

tintäteknologian leviäminen sekä maailman- 

laajuiset yhteydet voivat merkittävästi no- 

peuttaa ihmiskunnan edistystä, poistaa digi- 

taalista kahtiajakoa ja auttaa kehittämään 

tietoyhteiskuntia, samoin tieteelliset ja tek- 

nologiset innovaatiot esimerkiksi lääketie- 

teen ja energiantuotannon aloilla.

16. Vuosituhattavoitteista sovittiin lähes 15  

vuotta sitten. Ne tarjosivat tärkeät puit- 

teet kehitykselle, ja merkittävää edistystä 

onkin saavutettu lukuisilla osa-alueilla. Ke- 

hitys on ollut kuitenkin epätasaista erityi- 

sesti Afrikassa, vähiten kehittyneissä mais- 
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sa, kehittyvissä sisämaavaltioissa ja pienis- 

sä kehittyvissä saarivaltioissa; ja jotkin 

vuosituhattavoitteet, erityisesti äitien, vas- 

tasyntyneiden ja lasten terveyttä sekä 

lisääntymisterveyttä koskevat, ovat edelleen 

aikataulusta jäljessä. Sitoudumme pane- 

maan täysimääräisesti toimeen kaikki vuo- 

situhattavoitteet, aikataulusta jäljessä ole- 

vat tavoitteet mukaan lukien, erityisesti  

tarjoamalla kohdennettua ja tehostettua 

apua vähiten kehittyneille maille ja muille 

erityistilanteissa oleville maille niitä koske- 

vien tukiohjelmien mukaisesti. Uusi toimin- 
taohjelma perustuu vuosituhattavoitteisiin 
ja pyrkii viemään päätökseen sen, mitä 
niillä ei onnistuttu saavuttamaan, erityi-
sesti heikoimmassa asemassa olevien ta- 
voittamisessa.

17. Tänään julkistettava kehys on kui- 
tenkin laajuudeltaan paljon vuosituhat- 
tavoitteita merkittävämpi. Yhä voimassa 
olevien ensisijaisten kehitystavoitteiden, 
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kuten köyhyyden poistamisen, terveyden, 
koulutuksen ja ruokaturvan sekä ravitse- 
muksen, lisäksi toimintaohjelmassa on mää- 
ritelty laajemmat taloudelliset, sosiaaliset 
ja  ympäristöä koskevat tavoitteet. Lupauk- 
sena on myös edistää entistä rauhan- 
omaisempia ja osallistavampia yhteiskun- 
tia. Ennen kaikkea toimintaohjelmassa 
on määritelty toimeenpanokeinot. Uusissa 
tavoitteissa ja alatavoitteissa on merkittäviä 

yhtymäkohtia ja useita eri osa-alueita koske-

via elementtejä, jotka kuvastavat nyt päätet-

tyä kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Uusi toimintaohjelma
18. Julkistamme tänään 17 kestävän kehityk-
sen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka 
ovat toisiinsa liittyviä ja erottamattomia. 
Maailman johtajat eivät ole koskaan aikai-
semmin sitoutuneet yhteisiin toimenpi- 
teisiin ja pyrkimyksiin yhtä laajan ja yleis- 
maailmallisen poliittisen ohjelman puitteissa. 
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Olemme lähdössä yhdessä tielle kohti kestä-
vää kehitystä, sitoutumassa edistämään 
maailmanlaajuista kehitystä ja yhteis-
työtä, joka voi tuoda merkittävää hyötyä 

maailman kaikille maille ja maanosille. 

Vahvistamme, että jokaisella valtiolla on 

täydellinen ja pysyvä itsemääräämisoikeus 

kaikkeen vaurauteensa, luonnonvaroihinsa 

ja taloudelliseen toimintaansa sekä oikeus 

käyttää sitä vapaasti. Toimintaohjelma 

pannaan täytäntöön kaikkien, niin nykyisen 

kuin tulevienkin sukupolvien, hyväksi. Sa- 

malla vahvistamme sitoutumisemme kan- 

sainväliseen oikeuteen ja korostamme, että 

toimintaohjelma on määrä panna toi- 

meen niin, että se noudattaa kansainväli- 

sen oikeuden mukaisesti valtioille kuulu- 

via oikeuksia ja velvollisuuksia.

19. Vahvistamme Ihmisoikeuksien yleismaa- 

ilmallisen julistuksen sekä muiden ihmisoi-

keuksiin ja kansainväliseen oikeuteen liitty-
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vien kansainvälisten sopimusten merkityk- 

sen. Korostamme, että jokainen valtio on 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 

mukaisesti velvollinen kunnioittamaan, 

suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia 

ja kaikkien kansalaisten perusvapauksia 

ilman minkäänlaista rotuun, ihonväriin, su- 

kupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin 

tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai  

sosiaaliseen alkuperään, omaisuuteen, syn- 

typerään, vammaisuuteen tai muuhun ase- 

maan perustuvaa erottelua.

20. Sukupuolten tasa-arvon ja naisten  

sekä tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuk- 

sien turvaaminen edistää ratkaisevasti  

kaikkien tavoitteiden ja päämäärien saa- 

vuttamista. Koko inhimillisen potentiaalin ja  

kestävän kehityksen saavuttaminen ei ole 

mahdollista, jos täydet ihmisoikeudet ja 

mahdollisuudet evätään puolelta ihmiskun- 
taa. Naisilla ja tytöillä tulee olla yhtäläiset 
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oikeudet laadukkaaseen koulutukseen, talou-
dellisiin resursseihin ja politiikkaan osal- 
listumiseen sekä miesten ja poikien 
kanssa yhtäläiset mahdollisuudet työllis- 
tymiseen, johtamiseen ja päätöksentekoon 
kaikilla tasoilla. Pyrimme lisäämään mer- 
kittävästi panostuksia sukupuolten välisen  
kuilun poistamiseen ja tehostamaan tu- 
kea instituutioille sukupuolten tasa-arvon 
sekä naisten mahdollisuuksien edistämi- 
seksi maailmanlaajuisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla. Kaikki naisiin ja tyt- 
töihin kohdistuvat syrjinnän ja väkivallan 
muodot poistetaan esimerkiksi ottamalla  
miehet ja pojat mukaan niiden vastaiseen 
työhön. Sukupuolinäkökulman järjestelmäl- 
linen valtavirtaistaminen toimintaohjelman 

toimeenpanossa on ratkaisevan tärkeää.

21. Uudet tavoitteet ja alatavoitteet tulevat 

voimaan 1. tammikuuta 2016, ja ne ohjaa-

vat päätöksentekoa seuraavien 15 vuoden 

ajan. Tähtäämme kaikki toimintaohjelman 
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toimeenpanemiseen omissa maissamme ja  

alueellisilla sekä maailmanlaajuisilla tasoilla 

ottaen huomioon eri maiden realiteetit, 

valmiudet ja kehitystason sekä kansalli- 

sia käytäntöjä ja prioriteetteja kunnioit- 

taen. Kunnioitamme kestävään ja kaikkia 

koskevaan talouskasvuun liittyvää poliit- 

tista liikkumavaraa erityisesti kehittyvissä 

valtioissa, mutta noudatamme siitä huoli- 

matta olennaisia kansainvälisiä sääntöjä 

ja sitoumuksia. Tunnustamme myös alueel- 

listen ja paikallisten lähtökohtien, aluekoh- 

taisen taloudellisen integraation ja yhteen- 

liittyvyyksien merkityksen kestävässä kehi- 

tyksessä. Alueelliset ja paikalliset kehyk- 

set voivat auttaa kestävän kehityksen peri- 

aatteiden tehokkaassa muuntamisessa konk- 

reettisiksi kansallisen tason toimenpiteiksi. 

22. Kullakin maalla on omat haasteen- 

sa kestävän kehityksen tavoittelussa. Hei- 

koimmassa asemassa olevat maat, erityi- 

sesti Afrikan maat, vähiten kehittyneet 
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maat, kehittyvät sisämaavaltiot ja pienet 

kehittyvät saarivaltiot, ovat erityishuomion 

tarpeessa, samoin maat, joissa on meneil-

lään konflikti tai sellaisen jälkitilanne. Myös 

monissa keskitulotason maissa on vakavia 

haasteita.

23. Huono-osaisten ihmisten oikeuksia ja  

mahdollisuuksia on edistettävä. Toiminta- 

ohjelma kuvastaa muun muassa kaikkien  

lasten, nuorten, vammaisten (joista yli  

80 prosenttia elää köyhyydessä), HIV:tä/ 

AIDSia sairastavien, ikääntyneiden, alkupe- 

räiskansojen, pakolaisten ja pakkosiirron 

kohteiksi joutuneiden henkilöiden sekä 

maahanmuuttajien tarpeita. Päätämme ryh- 

tyä kansainvälisen oikeuden mukaisiin te- 

hokkaisiin lisätoimiin, jotta monimutkais- 

ten inhimillisten hätätilanteiden ja terroris- 

min rasittamilla alueilla asuvia ihmisiä 

rajoittavat esteet voidaan poistaa, heitä 

voidaan tukea vahvemmin ja heidän 
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erityistarpeisiinsa voidaan vastata.

24. Olemme sitoutuneet poistamaan köyhyy-

den kaikissa muodoissaan ja kaikkial-

la muun muassa poistamalla äärimmäisen 

köyhyyden vuoteen 2030 mennessä. Kaik- 

kien on voitava saavuttaa peruselintaso 

esimerkiksi sosiaalisten turvajärjestelmi-

en kautta. Olemme myös päättäneet ensisi-

jaisesti poistaa nälän ja saavuttaa ruokatur-

van sekä poistaa aliravitsemuksen kaikissa 

muodoissaan. Vahvistamme tässä asiassa 

maailman elintarviketurvakomitean merkit-

tävän roolin ja kokonaisvaltaisen luonteen 

sekä toivotamme tervetulleeksi ravitsemus- 

ta koskevan Rooman julistuksen ja toimin- 

takehyksen.8 Kohdennamme resursseja ke- 

hittyville maaseutualueille sekä kestävään 

maatalouteen ja kalastukseen, ja tuemme 

pienviljelijöitä, eritysesti naispuolisia, pai- 

mentolaisia ja kalastajia kehitysmaissa sekä 

8 Maailman terveysjärjestö, asiakirja EB 136/8, liitteet I ja II.
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etenkin vähiten kehittyneissä maissa.

25. Sitoudumme tarjoamaan osallistavaa ja  

yhdenvertaista laadukasta koulutusta kai- 

killa tasoilla – esiopetuksessa, ensimmäisen, 

toisen ja kolmannen asteen koulutuksessa 

sekä teknisessä ja ammatillisessa koulutuk- 

sessa. Kaikilla sukupuoleen, ikään, rotuun  

tai etniseen alkuperään katsomatta sekä  

vammaisilla, maahanmuuttajilla, alkuperäis- 

kansoilla, lapsilla ja nuorilla, erityisesti 

huono-osaisilla, tulee olla oikeus elinikäi- 

seen oppimiseen, jonka avulla he voivat  

hankkia mahdollisuuksien hyödyntämises- 

sä ja täysivaltaisessa yhteiskuntaan osallis-

tumisessa tarvittavat tiedot ja taidot. Ha- 

luamme tarjota lapsille ja nuorille hedelmäl-

lisen ympäristön, jotta he voivat toteuttaa 

täydellisesti omia oikeuksiaan ja kykyjään 

ja maamme voivat hyödyntää demografi- 

sen monimuotoisuuden tarjoamia etuja; tätä 

voidaan edistää muun muassa turvallisten 
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koulujen ja eheiden yhteisöjen sekä perhei-

den avulla.

26. Meidän on taattava yleismaailmallinen 

terveyspalveluiden saatavuus ja pääsy laa- 

dukkaaseen terveydenhoitoon, jotta fyysistä 

ja henkistä terveyttä sekä hyvinvointia 

voidaan edistää ja yleistä elinajanodotet- 

ta pidentää. Ketään ei saa jättää jälkeen. 

Sitoudumme nopeuttamaan tähänastista 

kehitystä vastasyntyneiden, lasten ja äitien 

kuolleisuuden vähentämisessä lopettamal-

la kaikki tällaiset ehkäistävissä olevat kuo- 

lemat vuoteen 2030 mennessä. Olemme 

sitoutuneet varmistamaan sukupuoli- ja 

lisääntymisterveyttä koskevien palvelujen, 

kuten perhesuunnittelu-, tieto- ja koulu-

tuspalvelujen, yleisen saannin. Edistämme 

myös malarian, HIV:n ja AIDSin, tuberkuloo-

sin, hepatiitin, ebolan ja muiden tartuntatau-

tien ja epidemioiden vastaista taistelua esi- 

merkiksi torjumalla lisääntyvää mikrobi- 
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lääkeresistenssiä ja kehitysmaita kuormit- 

tavia hoitamattomia sairauksia. Olemme 

sitoutuneet ehkäisemään ja hoitamaan 

tarttumattomia sairauksia, kuten käytös- 

ja kehityshäiriöitä sekä neurologisia häiri- 

öitä, jotka ovat merkittävä haaste kestäväl-

le kehitykselle.

27. Pyrimme rakentamaan vahvan talou-

dellisen perustan kaikille valtioille. Kaik- 

kia koskeva kestävä talouskasvu on hyvin-
voinnin kannalta olennaisen tärkeää. Se 
voidaan saavuttaa vain jakamalla vaurautta 
ja puuttumalla epätasaiseen tulonjakoon. 
Pyrimme rakentamaan dynaamisia, kestäviä, 
innovatiivisia ja ihmislähtöisiä talouksia  
edistämällä erityisesti nuorison työllisty- 
mistä ja naisten taloudellisia mahdollisuuk- 
sia sekä säällisiä työpaikkoja kaikille. Pois- 
tamme pakkotyön ja ihmiskaupan ja lope- 
tamme lapsityövoiman käytön kaikissa  
muodoissaan. Kaikki maat hyötyvät tervees- 
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tä ja koulutetusta työvoimasta, jolla on  
tuottavassa ja tyydyttävässä työssä sekä 
täysivaltaisessa yhteiskuntaan osallistumi-
sessa tarvittavat tiedot ja taidot. Vahvistam- 
me vähiten kehittyneiden maiden tuotan- 

tokapasiteettia kaikilla sektoreilla muun 

muassa rakennemuutosten avulla. Otamme 

käyttöön menettelytapoja, jotka edistävät 

tuotantokapasiteettia, tuottavuutta ja tuot- 

tavaa työllisyyttä; taloudellista osallistamis- 

ta;  maanviljelyn, paimentolaisuuden ja ka- 

lastuksen kestävää kehitystä; teollisuuden  

kestävää kehitystä; edullisen, luotettavan, 

kestävän ja uudenaikaisen energian tuomis-

ta kaikkien saataville; kestäviä kuljetusjär-

jestelmiä sekä laadukasta ja kestävääinfra-

struktuuria.

28. Sitoudumme tekemään perustavanlaatui- 

sia muutoksia yhteiskuntien tuotanto- ja 

kulutustapoihin. Hallitusten, kansainvälis- 

ten järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden 
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ei-valtiollisten toimijoiden ja yksilöiden on 

annettava oma panoksensa kestävän kehityk- 

sen vastaisten kulutus- ja tuotantotapo- 

jen muuttamiseen esimerkiksi mobilisoi- 

malla eri lähteistä saatava taloudellinen ja 

tekninen apu kehitysmaiden tieteellisten, 

teknologisten ja innovatiivisten valmiuk- 

sien vahvistamiseen, jotta ne voivat siirtyä 

kestävämpiin kulutus- ja tuotantotapoihin. 

Kannustamme panemaan toimeen kestäviä 

kulutus- ja tuotantotapoja koskevan 10-vuo- 

tisen ohjelmakehyksen. Toimenpiteisiin ryh- 

tyvät kaikki maat, kehittyneet valtiot etune-

nässä, kehittyvien maiden kehitystaso ja 

kapasiteetti huomioiden.

29. Tunnustamme maahanmuuttajien posi- 

tiivisen panoksen kaikille kuuluvassa kas- 

vussa ja kestävässä kehityksessä. Tiedos- 

tamme myös, että kansainvälinen siirto-

laisuus on alkuperä-, kauttakulku- ja koh- 

demaiden kehityksen kannalta moniulot- 
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teinen ja erittäin merkittävä realiteetti, joka 

edellyttää yhtenäisiä ja laaja-alaisia toimia. 

Teemme kansainvälistä yhteistyötä turval- 

lisen, tehokkaan ja järjestelmällisen maa- 

hanmuuton turvaamiseksi siten, että ihmis- 

oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti ja 

maahanmuuttajia heidän maahanmuuttaja- 

asemaansa katsomatta, pakolaisia ja pakko- 

siirrettyjä ihmisiä kohdellaan inhimillisesti.  

Yhteistyön on myös tarkoitus vahvistaa 

pakolaisia majoittavien yhteisöjen sopeutu- 

miskykyä erityisesti kehitysmaissa. Koros- 

tamme siirtolaisten oikeutta palata omiin 

maihinsa ja palautamme mieliin, että valti- 

oiden on turvattava paluumuuttavien kansa- 

laistensa asianmukainen vastaanotto.

30. Valtioita kannustetaan voimakkaasti  

pidättymään saattamasta voimaan ja so- 

veltamasta kansainvälisen oikeuden ja Yh- 

distyneiden kansakuntien peruskirjan vas- 

taisia yksipuolisia talous-, rahoitus- tai 
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9 Yhdistyneet kansakunnat, Yleissopimusten sarja, osa 
1771, Nro 30822.

kauppajärjestelyjä, jotka haittaavat talou-

dellista ja sosiaalista kehitystä erityisesti 

kehitysmaissa.

31. Tunnustamme, että YK:n ilmastonmuu- 

toksen puitesopimus9 on pääasiallinen kan- 

sainvälinen ja hallitusten välinen foorumi 

ilmastonmuutoksen vastaisista maailman- 

laajuisista toimista neuvoteltaessa. Olemme 
päättäneet puuttua määrätietoisesti ilmas- 
tonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen 
mukanaan tuomaan uhkaan. Ilmastonmuu- 
toksen globaali luonne edellyttää mahdol- 
lisimman laajaa kansainvälistä yhteistyötä, 
jotta maailmanlaajuisten kasvihuonekaasu- 
päästöjen vähentämistä voidaan nopeuttaa  
ja sopeutumista ilmastonmuutoksen hait- 
toihin voidaan tukea. Panemme erittäin huo- 
lestuneina merkille, että globaalien vuotuis-
ten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi- 
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seen vuoteen 2020 mennessä tähtäävien 
sitoumusten kokonaisvaikutus eroaa mer- 
kittävästi päästövähennyspoluista, joilla   
maapallon keskilämpötilan nousu kahdel- 
la celsiusasteella tai 1,5 celciusastetta yli 

esiteollisen aikakauden tason pystyttäisiin 

todennäköisesti välttämään.

 

32. Kohdistamme toiveemme osapuoliko- 

kouksen Pariisissa järjestettävään 21. is-

tuntoon ja korostamme, miten tärkeää 

kaikkien valtioiden on sitoutua kunnian-

himoisen ja yleismaailmallisen ilmastoso-

pimuksen saavuttamiseen. Vahvistamme, 

että pöytäkirjan, joka on yleissopimuksen 

mukaan lainvoimainen ja kaikkia osapuo-

lia koskeva juridinen asiakirja tai sovittu 

päätösasiakirja, tulisi kohdistua tasapuoli-

sesti muun muassa vaikutusten minimoi- 

miseen, sopeutumiseen, rahoitukseen, tek- 

nologian kehittämiseen ja siirtoon, valmiuk- 

sien kehittämiseen sekä toimenpiteiden ja 
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tuen läpinäkyvyyteen.

33. Tiedostamme, että sosiaalinen ja talou- 

dellinen kehitys riippuu maapallon luonnon- 

varojen kestävästä hallinnoinnista. Olem- 

me siksi päättäneet suojella meriä ja make- 

anveden resursseja sekä metsiä, vuoria 

ja kuivan maan alueita, edistää niiden 

kestävää käyttöä ja varjella luonnon moni- 

muotoisuutta, ekosysteemejä ja villieläimiä. 

Olemme myös päättäneet edistää kestävää 

matkailua, ehkäistä vesivarojen niukkuuden  

ja saastumisen aiheuttamia ongelmia, vah- 

vistaa aavikoitumisen, hiekkamyrskyjen, 

maaperän huononemisen ja kuivuuden tor- 

jumiseen tähtäävää yhteistyötä sekä tukea 

sopeutumista ja katastrofiriskien pienentä- 

mistä. Tässä asiassa odotuksemme kohdis- 

tuvat biologista monimuotoisuutta koske- 

van yleissopimuksen osapuolten 13. ko- 

koukseen, joka järjestetään Meksikossa.

34. Tiedostamme, että kestävä kaupunki- 
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alueiden kehitys ja hallinta on ratkaisevan 

tärkeää kansalaisten elämänlaadulle. Pyrim- 

me yhteistyössä paikallisten viranomaisten  

ja yhteisöjen kanssa uudistamaan ja suun- 

nittelemaan kaupungit ja asuinyhdyskunnat 

siten, että niissä voidaan vaalia yhteenkuu- 

luvuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta 

sekä edistää innovaatioita ja työllisyyt- 

tä. Vähennämme kaupunkielämän ja ihmis- 

ten terveydelle sekä ympäristölle vaarallis- 

ten kemikaalien haittavaikutuksia esimer-

kiksi hallinnoimalla kemikaalien ympäris-

tövaikutuksia ja turvallista käyttöä, vähen- 

tämällä ja kierrättämällä jätteitä sekä 

tehostamalla veden ja energian kulutusta. 

Pyrimme myös minimoimaan kaupunkiym- 

päristöjen vaikutuksen globaaliin ilmasto- 

järjestelmään. Otamme lisäksi huomioon 

väestönkehityksen ja sen seuraukset kan- 

sallisissa maaseutua sekä kaupunkialuei- 

ta koskevissa kehitysstrategioissa ja -poli- 

tiikoissa. Odotuksemme kohdistuvat Quitos- 
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sa järjestettävään asumista ja kaupunkien  

kestävää kehitystä käsittelevään YK:n konfe-

renssiin.

35. Kestävä kehitys ei voi toteutua ilman 

rauhaa ja turvallisuutta, ja rauha sekä 

turvallisuus ovat vaarassa ilman kestävää 

kehitystä. Uudessa toimintaohjelmassa tun- 

nustetaan tarve luoda rauhanomaisia, oikeu-

denmukaisia ja osallistavia yhteiskuntia, 

joissa oikeuspalvelut on suunnattu kaikille 

ja jotka perustuvat ihmisoikeuksien (mu- 

kaan lukien oikeus kehitykseen) kunnioit- 

tamiseen, tehokkaaseen oikeusturvaan ja  

hyvään hallintotapaan kaikilla tasoilla sekä 
läpinäkyviin, tehokkaisiin ja vastuullisiin  
instituutioihin. Toimintaohjelmassa puutu- 
taan väkivaltaa, turvattomuutta ja epäoi-
keudenmukaisuutta synnyttäviin tekijöihin, 
kuten eriarvoisuuteen, korruptioon, huonoon 
hallintoon ja laittomiin rahan sekä aseiden 
siirtoihin. Meidän on kaksinkertaistettava  
pyrkimyksemme ratkaista tai ehkäistä kon- 
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flikteja sekä tukea konfliktien jälkitilan-
teissa olevia maita esimerkiksi varmista-
malla, että naisilla on oma roolinsa rauhan 
ja valtion rakentamisessa. Vaadimme lisää 
kansainvälisen lain mukaisia tehokkaita  
menettelyjä ja toimia, joilla voidaan poistaa 

siirtomaahallinnon tai vieraan vallan miehi- 

tyksen alaisina elävien ihmisten itsemää- 

räämisoikeuden toteutumista koskevat es- 

teet, sillä ne vaikuttavat vielä tänäkin päivä-

nä haitallisesti heidän taloudelliseen ja 

sosiaaliseen kehitykseensä sekä ympäris-

töönsä.

36. Lupaamme vaalia kulttuurien välistä 

yhteisymmärrystä, suvaitsevaisuutta, mo- 

lemminpuolista kunnioitusta sekä maail-

mankansalaisuuden ja jaetun vastuullisuu- 

den etiikkaa. Tunnustamme maailman luon- 

non ja kulttuurien monimuotoisuuden ja  

tiedostamme, että kaikki kulttuurit ja 

sivilisaatiot voivat osallistua kestävään ke- 
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hitykseen ja toimia ratkaisevassa roolissa 

sen edistämiseksi.

37. Myös urheilu on tärkeä kestävän kehi- 

tyksen edistäjä. Tiedostamme urheilun kas- 

vavan merkityksen kehityksen ja rauhan 

toteutumisessa, sillä se edistää suvaitsevai- 

suutta ja kunnioitusta, naisten ja nuorten, 

yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia se- 

kä terveyttä, koulutusta ja sosiaalista osallis-

tamista koskevia tavoitteita.

38. Vahvistamme Yhdistyneiden kansakun- 

tien peruskirjan mukaisesti tarpeen kunni-

oittaa valtioiden alueellista koskematto-

muutta ja poliittista itsenäisyyttä.

Toimeenpanokeinot
39. Uuden toimintaohjelman laajuus ja 

kunnianhimoisuus edellyttävät globaalin 

kumppanuuden elvyttämistä sen toimeen- 

panon varmistamiseksi. Sitoudumme tähän 
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täysin. Kumppanuus toimii maailmanlaa- 

juisen solidaarisuuden hengessä, joka koh- 

distuu erityisesti köyhimpiin ja huono- 

osaisiin. Se mahdollistaa tehokkaan globaa- 

lin sitoutumisen kaikkien tavoitteiden ja ala- 

tavoitteiden toimeenpanemiseen, yhdistää 

hallitukset, yksityisen sektorin, kansalais- 

yhteiskunnan, YK:n järjestelmän ja muut 

toimijat sekä auttaa kaikkien saatavilla 

olevien resurssien mobilisoinnissa.

40. Tavoitteen 17 ja kunkin kestävän kehityk-

sen tavoitteen toimeenpanokeinoja koskevat 

tavoitteet ovat olennaisen tärkeitä toimin-

taohjelman toteuttamiseksi ja yhtä tärkei-

tä muiden tavoitteiden sekä alatavoittei-

den kanssa. Toimintaohjelma ja kestävän 

kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa 

kestävää kehitystä koskevan elvytetyn glo- 

baalin kumppanuuden puitteissa, jota tuke- 

vat Addis Abebassa 13.–16. heinäkuuta 2015  

järjestetyn kolmannen kansainvälisen kehi- 
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10 Kolmannen kansainvälisen kehitysrahoituskonferens-
sin Addis Abeban toimintaohjelma (Addis Abeban toimin- 
taohjelma), jonka yleiskokous on vahvistanut 27. heinäkuu-
ta 2015 (päätöslauselma 69/313, liite).

tysrahoituskonferenssin päätösasiakirjassa 

määritellyt konkreettiset politiikat ja toi- 

menpiteet. Olemme tyytyväisiä siihen, että 

yleiskokous on hyväksynyt Addis Abeban 

toimintaohjelman,10 joka on kiinteä osa vuo- 

den 2030 kestävän kehityksen toimintaoh- 

jelmaa. Tiedostamme, että Addis Abeban 

toimintaohjelman täysimääräinen toimeen- 

pano on ratkaisevan tärkeää kestävän 

kehityksen tavoitteiden ja alatavoitteiden 

toteutumiselle.

41. Tunnustamme, että jokaisella maalla on  

ensisijainen vastuu omasta taloudellisesta 

ja sosiaalisesta kehityksestään. Uusi toimin- 

taohjelma käsittelee tavoitteiden ja alata- 

voitteiden toteuttamiseksi tarvittavia kei- 

noja. Tiedostamme, että näihin sisältyy 

rahoitusresurssien mobilisointi, valmiuksien 
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kehittäminen sekä ympäristölle turvallisten  

teknologioiden siirtäminen kehitysmaihin 

suotuisin ehdoin, myös ilman täyttä vasti- 

ketta ja etuoikeutetusti, jos näin keskinäi- 

sesti sovitaan. Sekä kotimaisella että kan- 

sainvälisellä julkisella rahoituksella on elin- 

tärkeä rooli tarvittavien palvelujen ja julkis- 

hyödykkeiden tarjoamisessa sekä muiden ra- 

hoituslähteiden turvaamisessa. Tunnustam- 

me monimuotoisen yksityisen sektorin – 

mikroyrityksistä osuuskuntiin ja edelleen 

monikansallisiin yhtiöihin – sekä kansalais- 

ja hyväntekeväisyysjärjestöjen roolin uuden  

toimintaohjelman toimeenpanossa.

42. Tuemme olennaisten strategioiden ja 

toimintaohjelmien toimeenpanoa, mukaan  

lukien Istanbulin julistus ja toimintaohjel- 

ma,11 pieniä kehittyviä saarivaltioita koskeva 

11 YK:n neljännen vähiten kehittyneitä maita käsittelevän 
konferenssin raportti, Istanbul, Turkki, 9.–13. toukokuuta 
2011 (A/CONF.219/7), luvut I ja II.
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12 Päätöslauselma 69/15, liite. 
13 Päätöslauselma 69/137, liite II.
14 A/57/304, liite.

yksityiskohtainen säännöstö (SAMOA)12 sekä 
kehittyviä sisämaavaltioita koskeva Wienin 
toimintaohjelma vuosille 2014–2024,13 ja vah- 
vistamme Afrikan unionin toimintaohjel- 
man 2063 sekä Afrikan kehittämistä kos- 
kevan uuden kumppanuuden tukemisen tär- 
keyden,14 sillä ne kaikki ovat kiinteä osa uutta 
toimintaohjelmaa. Tunnustamme, että kes- 
tävän rauhan ja kehityksen saavuttaminen 
konfliktien alaisissa ja konfliktien jälkitilan-
teessa olevissa maissa on erittäin haasteel-
lista.

43. Korostamme, että kansainvälinen julki-

nen rahoitus täydentää merkittävästi mai- 

den pyrkimyksiä kotimaisten julkisten re- 

surssien mobilisoinnissa; näin etenkin köy- 

himmissä ja heikoimmassa asemassa ole- 

vissa maissa, joissa kotimaiset voimava- 

rat ovat rajalliset. Kansainvälinen julkinen 
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rahoitus, mukaan lukien virallinen kehitys- 

apu (ODA), on tärkeää muun muassa siksi, 

että sen avulla saadaan mobilisoitua lisää 

resursseja muista julkisista ja yksityisistä  

lähteistä. Virallisen kehitysavun tarjoajat 

vahvistavat omat sitoumuksensa, kuten 

monien kehittyneiden maiden sitoutumi- 

sen tavoitteeseen käyttää 0,7 prosenttia brut- 

tokansantuotteesta viralliseen kehitysapuun 

(ODA/GNI) kehitysmaille ja 0,15–0,2 prosent- 

tia viralliseen kehitysapuun (ODA/GNI) vähi- 

ten kehittyneille maille.

44. Tunnustamme kansainvälisten rahoi-

tuslaitosten merkityksen eri maiden, erityi- 

sesti kehitysmaiden, poliittisen liikkumava- 

ran tukijoina mandaattiensa mukaisesti. 

Sitoudumme laajentamaan ja vahvistamaan 

kehitysmaiden – mukaan lukien Afrikan  

maiden, vähiten kehittyneiden maiden, ke- 

hittyvien sisämaavaltioiden, pienten kehit- 

tyvien saarivaltioiden sekä keskitulotason 
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maiden – ääntä ja osallistumista kansainvä-

lisessä taloudellisessa päätöksenteossa, nor- 

mien säätämisessä ja maailmanlaajuisessa 

taloushallinnossa.

45. Tunnustamme myös kansallisten par- 

lamenttien olennaisen tärkeän roolin la- 

kien säätäjänä ja budjettien hyväksyjänä 

sekä sitoumustemme tehokkaan ja vastuul- 

lisen toimeenpanon varmistajana. Halli- 

tukset ja julkiset instituutiot tekevät toi- 

meenpanon osalta läheistä yhteistyötä 

myös alueellisten ja paikallisten viranomais- 

ten, paikallisten ja kansainvälisten insti- 

tuutioiden, tiedemaailman, hyväntekeväi- 

syysjärjestöjen, vapaaehtoisryhmien ja mui- 

den toimijoiden kanssa.

46. Korostamme asianmukaisesti resursoi- 

dun, olennaisen, yhtenäisen, asianmukai- 

sen ja tehokkaan YK:n järjestelmän tärkeää 

 roolia ja suhteellista etua kestävän kehityk-

sen tavoitteiden saavuttamisen sekä kestävän 
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kehityksen tukijana. Vaikka alleviivaamme- 

kin lujitetun kansallisen omistuksen ja  

valtiotasoisen johtamisen tärkeyttä, ilmai- 

semme tukemme talous- ja sosiaalineuvos- 

tossa käynnissä olevalle vuoropuhelulle 

YK:n kehitystyöjärjestelmän pitkän aikavä- 

lin asemasta tämän toimintaohjelman 

puitteissa.

Seuranta ja arviointi
47. Hallituksillamme on ensisijainen vas- 

tuu tavoitteiden ja alatavoitteiden toimeen- 

panon etenemisen seurannasta ja arvioin- 

nista kansallisella, alueellisella ja maail- 

manlaajuisella tasolla seuraavien 15 vuo- 

den aikana. Kansalaisiin kohdistuvan vas- 

tuullisuuden tukemiseksi huolehdimme 

järjestelmällisestä seurannasta ja arvioin- 

nista eri tasoilla tämän toimintaohjelman 

ja Addis Abeban toimintaohjelman mukai- 

sesti. Yleiskokouksen sekä talous- ja sosiaali- 

neuvoston alaisuudessa toimivalla korkean 
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tason poliittisella foorumilla on keskeinen 

rooli seurannan ja arvioinnin valvonnassa 

maailmanlaajuisella tasolla.

48. Työhön kehitetään avuksi mittareita. 

Laadukkaita, käytettävissä olevia, ajantasai- 

sia ja luotettavia eriteltyjä tietoja tarvitaan, 

jotta tavoitteiden etenemistä voidaan mi- 

tata ja varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen.  

Tällaiset tiedot ovat olennaisen tärkeitä 

päätöksenteossa. Nykyisistä raportointime- 

kanismeista saatavaa dataa ja tietoa on käy- 

tettävä aina mahdollisuuksien mukaan.  
Olemme sopineet pyrkivämme entistä te- 
hokkaammin vahvistamaan kehitysmaiden 
– erityisesti Afrikan maiden, vähiten kehit-
tyneiden maiden, kehittyvien sisämaaval- 
tioiden, pienten kehittyvien saarivaltioiden 
sekä keskitulotason maiden – tilastointi- 
valmiuksia. Olemme sitoutuneet kehittä- 
mään laaja-alaisempia edistymisen mitta- 

reita bruttokansantuotteen täydennykseksi.
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Toimenpiteet maailman 
muuttamiseksi
49. 70 vuotta sitten aiempi maailman johta-

jien sukupolvi kokoontui perustamaan Yh- 
distyneet kansakunnat. Sodan tuhkasta ja 
kahtiajaosta saivat alkunsa järjestö ja sen 

perusarvot: rauha, vuoropuhelu ja kan- 

sainvälinen yhteistyö. Nämä arvot kiteytyvät 

YK:n peruskirjassa.

50. Olemme tänäänkin tekemässä histo- 

riallisesti merkittävää päätöstä. Päätämme  

rakentaa paremman tulevaisuuden kaikil-

le, myös niille miljoonille ihmisille, joilta on 

evätty mahdollisuus elää säällistä, arvokas-

ta ja palkitsevaa elämää ja hyödyntää koko 

inhimillistä potentiaaliaan. Me voimme olla 

ensimmäinen sukupolvi, joka onnistuu köy- 

hyyden poistamisessa; vastaavasti saatam- 

me olla viimeinen sukupolvi, jolla on enää 

mahdollisuus pelastaa maapallo. Jos onnis- 

tumme tavoitteidemme saavuttamisessa,  
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maailma on vuonna 2030 parempi paikka.

51. Tänään julkistettava maailmanlaajuinen 

toimintaohjelma seuraaville 15 vuodelle on 

peruskirja 2000-luvun ihmisille ja maapal- 

lolle. Lapset ja nuoret ovat ratkaisevan 

tärkeitä muutostekijöitä, ja heille uudet 

tavoitteet ovat väline, johon he voivat kana- 

voida rajattomat kykynsä aktiiviseen toi- 

mintaan paremman maailman luomiseksi. 

52. ”Me Yhdistyneiden Kansakuntien kan- 

sat” ovat YK:n peruskirjan juhlitut avaussa-

nat. Me Yhdistyneiden kansakuntien kansat  

olemme tänään lähdössä matkalle kohti  

vuotta 2030. Matkalla on mukana hallituksia 

ja parlamentteja, YK:n järjestelmä ja muita 

kansainvälisiä instituutioita, paikallisia vi- 

ranomaisia, alkuperäiskansoja, kansalais- 

yhteiskuntia, elinkeinoelämää ja yksityistä 

sektoria, tieteellisiä ja akateemisia yhtei- 

söjä – ja kaikki maailman ihmiset. Miljoo- 

nat ovat jo sitoutuneet tähän toiminta- 
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ohjelmaan ja ottaneet sen omakseen. Tämä 

toimintaohjelma on kansojen oma, niiden 

laatima ja niiden hyväksi laadittu, ja juuri 

siksi uskomme sen onnistuvan.

53. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus 

on meidän käsissämme. Se on myös tämän 

päivän nuoremman sukupolven käsissä ja 

siirtyy heiltä edelleen tuleville sukupolvil-

le. Olemme kartoittaneet tien kestävään 

kehitykseen, ja on meidän jokaisen vastuulla 

varmistaa, että matka on onnistunut ja sen 

tuomat hyödyt pysyviä.
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54. Seuraavassa on esitelty sovitut kestä-

vän kehityksen tavoitteet, jotka ovat tu- 

losta laajapohjaisista hallitusten välisistä  

neuvotteluista ja perustuvat kestävän ke- 

hityksen tavoitteita koskevan avoimen työ- 

ryhmän ehdotukseen,15  jonka sisältämä joh- 

dantokappale liittää tavoitteet asiayhtey-

teensä. 

55. Kestävän kehityksen tavoitteet ja ala- 

tavoitteet ovat yhtenäisiä ja jakamattomia, 

luonteeltaan maailmanlaajuisia ja yleises-

ti sovellettavia, niissä on otettu huomioon 

erilaiset kansalliset realiteetit, valmiudet ja 

kehitystasot ja ne kunnioittavat kansallisia 

politiikkoja sekä prioriteetteja. Tavoitteet on 

Kestävän kehityksen 
tavoitteet ja alatavoitteet

15 Sisältyy yleiskokouksen kestävän kehityksen tavoittei-
den avoimen työryhmän raporttiin (A/68/970 ja Corr.1; katso 
myös A/68/970/Add.1–3).
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määritelty viitteellisiksi ja maailmanlaajui-

siksi, ja kukin hallitus asettaa omat kansalli-

set tavoitteensa maailmanlaajuisen tavoite- 

tason mukaisesti ottaen kuitenkin huomi- 

oon maan sisäisen tilanteen. Lisäksi jokai-

nen hallitus päättää, miten nämä viit-

teelliset ja maailmanlaajuiset tavoitteet  

yhdistetään kansallisiin suunnitteluproses- 

seihin, politiikkoihin ja strategioihin. On  

tärkeää tunnistaa kestävän kehityksen ja 

muiden talouden, yhteiskunnan ja ympäris-

tön alueilla käynnissä olevien tärkeimpien 

prosessien väliset yhteydet.

56. Tehdessämme päätöstä näistä tavoit- 

teista ja alatavoitteista tunnustamme, että  

jokaisella maalla on omat haasteensa kes- 

tävän kehityksen saavuttamisessa, ja koros-

tamme, että useimmilla heikoimmassa 

asemassa olevilla mailla ja erityisesti Afrikan 

mailla, vähiten kehittyneillä mailla, kehit-

tyvillä sisämaavaltioilla ja pienillä kehit-
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tyvillä saarivaltioilla on omat erityishaas-

teensa ja keskitulotason mailla omansa. Eri- 

tyishuomiota on kiinnitettävä myös maihin, 

joissa on konfliktitilanne.

57. Tiedostamme, että useita alatavoitteita 

koskevia perustason tietoja ei ole vielä 

saatavilla, ja vaadimme lisää tukea tieto- 

jen keruun ja valmiuksien kehittämisen 

vahvistamiseksi jäsenmaissa, jotta kansalli-

set ja maailmanlaajuiset perustasot voidaan 

laatia, mikäli niitä ei vielä ole. Sitoudumme 

korjaamaan tietojen keruussa ilmenevät 

puutteet voidaksemme tiedottaa parem- 

min edistymisen mittaamisesta erityises- 

ti niiden alla esitettyjen alatavoitteiden 

kohdalla, joille ei ole selkeitä tavoitelukuja.

58. Kannustamme valtioita jatkamaan muil- 

la foorumeilla sellaisten tärkeiden ongelmi- 

en käsittelyä, jotka voivat asettaa haas- 

teita toimintaohjelman toimeenpanolle, ja 
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kunnioitamme näihin prosesseihin liittyviä 

itsenäisiä mandaatteja. Toimintaohjelman  

ja sen toimeenpanon on tarkoitus tukea  

muita prosesseja ja niiden puitteissa tehty- 

jä päätöksiä niitä millään tavoin rajoitta- 

matta.

59. Tiedostamme, että kussakin maassa on 

omat kansallisiin olosuhteisiin ja priori- 

teetteihin perustuvat lähtökohtansa, näke- 

myksensä, mallinsa ja työkalunsa kestä- 

vän kehityksen saavuttamiseksi, ja vahvis-

tamme, että maapallo ekosysteemeineen on 

yhteinen kotimme ja ”Äiti maa” on useissa 

maissa ja useilla alueilla yleisesti käytettävä 

käsite.



– 62 –

Kestävän kehityksen 
tavoitteet

Tavoite 1
Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa 

kaikkialta.

Tavoite 2
Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, paran- 

taa ravitsemusta ja edistää kestävää maata-

loutta.

Tavoite 3
Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kai- 

ken ikäisille.

Tavoite 4
Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadu-

kas koulutus sekä elinikäiset oppimismah-

dollisuudet.

Tavoite 5
Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo 
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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 talous- 

kasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 9
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä 

edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioi-

ta.

Tavoite 10
Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja 

niiden välillä.
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Tavoite 11
Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä 

asuinyhdyskunnat.

Tavoite 12
Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestä-

vyys.

Tavoite 13
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen 

vaikutuksia vastaan.*

Tavoite 14
Säilyttää meret ja merten tarjoamat luon- 

nonvarat sekä edistää niiden kestävää käyt-

töä.

*Ottaen huomioon, että YK:n ilmastonmuutoksen 
puitesopimus on pääasiallinen kansainvälinen ja 
hallitusten välinen foorumi ilmastonmuutoksen 
vastaisista maailmanlaajuisista toimista neuvo-
teltaessa
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Tavoite 15
Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä 

ennalleen ja edistää niiden kestävää käyt- 

töä; edistää metsien kestävää käyttöä; tais-

tella aavikoitumista vastaan; pysäyttää  

maaperän köyhtyminen ja luonnon moni- 

muotoisuuden häviäminen.

Tavoite 16
Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata 

kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; ra- 

kentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioi-

ta kaikilla tasoilla.

Tavoite 17
Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toi- 

meenpanoa ja globaalia kumppanuutta. 
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Poistaa köyhyys sen kaikissa 
muodoissa kaikkialta.

1.1 Poistaa vuoteen 2030 mennessä äärim-

mäinen köyhyys (nykymittarien mukaan ih- 

miset, jotka elävät alle 1,25 dollarilla päiväs-

sä).

1.2 Vähentää vuoteen 2030 mennessä ainakin 

puolella niiden kaikenikäisten ihmisten mää- 

rää, jotka kansallisten määritelmien mukaan 

elävät köyhyydessä.

1.3 Toteuttaa kansallisesti asianmukaiset 

sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimenpiteet, 

sosiaaliturvan vähimmäistasot mukaan lu- 

kien, sekä saavuttaa merkittävä vakuutus-
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suoja köyhille ja huono-osaisille vuoteen 

2030 mennessä.

1.4 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikil- 

la, erityisesti köyhillä ja huono-osaisilla, on  

yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resurssei- 

hin sekä mahdollisuus peruspalveluihin, 

maan ja muunlaisen omaisuuden omistuk- 

seen sekä hallintaan, perintöön, luonnon- 

varoihin, uuteen teknologiaan ja rahoitus- 

palveluihin, esimerkiksi mikrorahoitukseen.

1.5 Kehittää köyhien ja huono-osaisten so- 

peutumiskykyä vuoteen 2030 mennessä ja 

vähentää heidän alttiuttaan ja haavoittu- 

vuuttaan ilmastoon liittyville ääri-ilmiöille ja 

muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympä- 

ristöön liittyville tuhoille sekä katastro- 

feille.

1.a

Taata merkittävä resurssien mobilisointi 

eri lähteistä, esimerkiksi tehostetun kehi- 

tysyhteistyön kautta, jotta kehitysmaille, 
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erityisesti vähiten kehittyneille maille,  

voidaan tarjota riittävät ja ennakoitavissa 

olevat keinot toimeenpanna ohjelmia ja 

politiikkoja, jotka tähtäävät köyhyyden 

poistamiseen kaikissa muodoissaan.

1.b

Luoda kansallisella, alueellisella ja kan- 

sainvälisellä tasolla järkevät, köyhien ase- 

maa edistäviin ja sukupuolten tasa-arvon 

huomioiviin kehitysstrategioihin perustu- 

vat toimintakehykset, jotka tukevat tehos- 

tettuja investointeja köyhyyden poistami-

seen.
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Poistaa nälkä,  
saavuttaa ruokaturva,  
parantaa ravitsemusta ja 
edistää kestävää maataloutta.

2.1 Poistaa vuoteen 2030 mennessä nälkä ja 

varmistaa, että kaikki, erityisesti köyhät ja 

huono-osaiset, mukaan lukien pikkulapset, 

saavat riittävästi turvallista ja ravinteikasta 

ruokaa ympäri vuoden.

2.2 Poistaa vuoteen 2030 mennessä kaikki ali- 

ravitsemuksen muodot esimerkiksi saavut- 

tamalla vuoteen 2025 mennessä alle 5-vuo- 

tiaiden lasten kasvun hidastumista ja kuih- 

tumista koskevat kansainvälisesti sovitut 

tavoitteet, sekä vastata murrosikäisten tyt- 
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töjen, raskaiden ja imettävien naisten sekä 

ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksellisiin 

tarpeisiin.

2.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä maata- 

louden tuottavuus ja pienruoantuottajien,  

erityisesti naisten, alkuperäiskansojen, per- 

heviljelijöiden, paimentolaisten ja kalasta- 

jien, tulot esimerkiksi takaamalla yhtäläi- 

nen oikeus maahan, muihin tuotantore- 

sursseihin ja -panoksiin, tietoon, rahoitus- 

palveluihin, markkinoihin ja arvonluonti- 

mahdollisuuksiin sekä työllistymiseen maa- 

talouden ulkopuolella.

2.4 Taata vuoteen 2030 mennessä kestävät 

ruoantuotantojärjestelmät ja toteuttaa so- 

peutuvia maanviljelykäytäntöjä, jotka lisää- 

vät tuottavuutta ja tuotantoa, auttavat eko- 

systeemien suojelussa, vahvistavat kykyä 

sopeutua ilmastonmuutokseen, äärimmäi- 

siin sääoloihin, kuivuuteen, tulviin ja mui- 

hin tuhoihin ja parantavat asteittain maa- 
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perän laatua.

2.5 Säilyttää vuoteen 2020 mennessä siemen- 

ten, viljelykasvien ja tuotantoeläinten sekä  

niiden sukuisten villien lajien geneettinen 

monimuotoisuus esimerkiksi järkevästi hal- 

linnoitujen ja hajautettujen kansallisen, alu- 

eellisen ja kansainvälisen tason siemen-  

ja kasvipankkien avulla sekä edistää gee- 

niresurssien ja niihin liittyvien perinnetie- 

tojen saantia ja niiden käytöstä aiheutu- 

vien hyötyjen oikeudenmukaista sekä yhtä-

läistä jakamista kansainvälisesti sovitulla 

tavalla.

2.a

Lisätä muun muassa tehostetun kansain- 

välisen yhteistyön avulla panostuksia  

maaseudun infrastruktuuriin, maatalou- 

den tutkimus- ja laajennuspalveluihin, tek- 

nologian kehitykseen ja kasvien sekä tuo- 

tantoeläinten geenipankkeihin, jotta kehi- 

tysmaiden, erityisesti vähiten kehittynei- 
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den maiden, maatalouden tuotantokapasi- 

teettia voidaan kasvattaa.

2.b 

Oikaista ja estää kaupan rajoituksia ja  

vääristymiä maailman maatalousmark- 

kinoilla esimerkiksi poistamalla saman- 

aikaisesti kaikki maatalouden vientituki- 

en muodot ja vaikutukseltaan vastaavan- 

laiset vientitoimet Dohan kehityskierrok- 

sen mandaatin mukaisesti.

2.c 

Ottaa käyttöön menetelmiä, joilla voi- 

daan taata elintarvikkeiden raaka-aine- 

markkinoiden ja niiden johdannaisten toi- 

mivuus ja mahdollistaa ajantasaisten   

markkinatietojen saanti mm. elintarvike- 

varastoista, jotta elintarvikehintojen voi- 

makasta heilahtelua voitaisiin rajoittaa.
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Taata terveellinen elämä ja  
hyvinvointi kaiken ikäisille.
3.1 Vähentää vuoteen 2030 mennessä maail- 

manlaajuista äitiyskuolleisuutta niin, että   

alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä syntynyt-

tä lasta kohden.

3.2 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä vasta- 

syntyneiden ja alle 5-vuotiaiden lasten eh- 

käistävissä olevat kuolemat; tavoitteena on, 

että jokaisessa maassa tuhannesta elävänä 

syntyneestä lapsesta enintään 12 kuolee 

vastasyntyneinä ja enintään 25 kuolee ennen 

5 vuoden ikää.

3.3 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä AIDS-, 

tuberkuloosi- ja malariaepidemiat sekä hoi- 
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tamattomien trooppisten tautien epidemiat  

ja estää hepatiitin, veden välityksellä tart- 

tuvien tautien ja muiden tarttuvien tautien 

leviäminen.

3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kol- 

manneksella tarttumattomien tautien ai- 

heuttamia ennenaikaisia kuolemia ennalta- 

hkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkis-

tä terveyttä ja hyvinvointia.

3.5 Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huu- 

meiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäise-

mistä ja hoitoa.

3.6 Puolittaa vuoteen 2020 mennessä maa- 

ilmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista 

johtuvien kuolemien ja vammojen määrä.

3.7 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille pää- 

sy seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoito- 

palvelujen, kuten perhesuunnittelun, tiedot- 

tamisen ja koulutuksen, piiriin sekä var- 

mistaa lisääntymisterveyden ottaminen mu- 
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kaan kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, 

mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, 

pääsy laadukkaiden ja olennaisten tervey- 

denhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, 

tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttä- 

mättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille.

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä mer- 

kittävästi vaarallisista kemikaaleista ja ilman, 

veden ja maaperän saastumisesta sekä pi- 

laantumisesta johtuvia kuolemia ja sairauk- 

sia.

3.a 

Tukea tupakoinnin torjuntaa koskevan 

Maailman terveysjärjestön (WHO) puiteso- 

pimuksen täytäntöönpanoa kaikissa mais- 

sa tarpeen mukaan.

3.b

Tukea pääasiassa kehitysmaihin vaikutta-

viin tarttuviin ja tarttumattomiin tautei- 



– 76 –

hin tarkoitettujen rokotteiden sekä lääk- 

keiden tutkimusta ja kehitystä, taata  

edullisten ja välttämättömien lääkkeiden 

ja rokotteiden saanti TRIPS-sopimusta ja 

kansanterveyttä koskevan Dohan-julistuk- 

sen mukaisesti, joka vahvistaa kehitys- 

maiden oikeuden hyödyntää täysimää- 

räisesti teollis- ja tekijänoikeuksien kaup- 

paan liittyvistä näkökohdista tehtyyn 

sopimukseen sisältyviä määräyksiä, jot- 

ka koskevat kansanterveyden turvaami- 

seen liittyviä joustoja, ja erityisesti var- 

mistaa lääkkeiden saanti kaikille.

3.c 

Lisätä merkittävästi terveyteen kohden- 

nettavaa rahoitusta ja terveydenhuollon  

työvoiman rekrytointia, kehittämistä, kou- 

luttamista ja säilyttämistä kehitysmais- 

sa, erityisesti vähiten kehittyneissä mais- 

sa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa.
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3.d 

Vahvistaa kaikkien maiden, erityisesti 

kehitysmaiden, valmiuksia kansallisten ja 

maailmanlaajuisten terveysriskien  ennak- 

kovaroituksiin, minimointiin ja hallintaan.
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Taata kaikille avoin, tasa- 
arvoinen ja laadukas koulutus 
sekä elinikäiset oppimis- 
mahdollisuudet.
4.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että 

kaikki saavat päätökseen ilmaisen, tasa-ar- 

voisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen 

koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja te- 

hokkaisiin oppimistuloksiin.

4.2 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikil- 

le mahdollisuus laadukkaaseen varhaislap- 

suuden kehitykseen ja hoitoon sekä perus- 

asteen koulutukseen valmistavaan esiope-

tukseen.

4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kai- 
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kille mahdollisuus edulliseen ja laadukkaa- 

seen tekniseen, ammatilliseen ja kolman- 

nen asteen koulutukseen korkeaasteen kou- 

lutus mukaan lukien.

4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittä- 

västi niiden nuorten ja aikuisten määrää,  

joilla on työllistymiseen, säällisiin työpaik- 

koihin ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, 

kuten tekninen ja ammatillinen osaaminen.

4.5 Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuol- 

ten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa 

heikossa asemassa oleville, kuten vammai- 

sille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille 

lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken 

tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen val- 

mennukseen.

4.6 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että 

kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista 

ovat luku- ja laskutaitoisia.

4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että  
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kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen 

edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esi- 

merkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä 

elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten 

tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden 

kulttuurin edistämistä, maailmankansalai- 

suutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä 

kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä 

arvostavan koulutuksen kautta.

4.a

Rakentaa ja uudistaa lapset, vammaisuu- 

den ja sukupuolten tasa-arvon huomioon 

ottavia koululaitoksia sekä tarjota turval- 

lisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehok- 

kaita oppimisympäristöjä kaikille.

4.b

Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittä- 

västi kehitysmaiden, erityisesti vähiten  

kehittyneiden maiden, pienten kehittyvi- 

en saarivaltioiden ja Afrikan  maiden saa- 

tavilla olevia stipendejä, joiden turvin 
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voidaan hakeutua korkeamman asteen 

koulutukseen, esimerkiksi ammatilliseen  

koulutukseen sekä tieto- ja viestintätek- 

nologian, tekniikan, konerakennuksen ja 

tieteen koulutusohjelmiin kehittyneissä 

maissa ja muissa kehittyvissä maissa.

4.c

Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittä- 

västi pätevien opettajien tarjontaa kehitys- 

maissa, erityisesti vähiten kehittyneissä 

maissa ja pienissä kehittyvissä saarival- 

tioissa, esimerkiksi  kansainvälisen opetta- 

jankoulutusta koskevan yhteistyön avulla.
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Saavuttaa sukupuolten väli-
nen tasa-arvo sekä vahvistaa  
naisten ja tyttöjen oikeuksia  
ja mahdollisuuksia.
5.1 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin 

kohdistuva syrjintä kaikkialla.

5.2 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva väkivalta julkisissa ja yksityi- 
sissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa ja 

seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö.

5.3 Lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, ku- 
ten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten  

sukupuolielinten silpominen.

5.4 Tunnustaa palkaton hoito- ja kotityö sekä 
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antaa sille arvo tarjoamalla julkisia palve- 

luja, infrastruktuuri ja sosiaaliturvaan liitty- 

viä käytäntöjä sekä edistämällä jaettua vas- 

tuuta kodista ja perheestä kansallisten eri- 

tyispiirteiden mukaisesti.

5.5  Taata naisille täysivaltainen ja tehokas- 

osallistuminen sekä yhtäläiset johtamis-

mahdollisuudet kaikilla päätöksenteon ta- 

soilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa 

elämässä.

5.6 Taata yhtäläiset mahdollisuudet seksu- 

aali- ja lisääntymisterveyteen sekä lisäänty- 

misoikeudet kansainvälisen väestö- ja kehi-

tyskonferenssin toimintaohjelman ja Pekin- 

gin toimintaohjelman sekä niiden arviointi-

konferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti 

sovitulla tavalla.

5.a

Toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saa- 

vat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin re- 

sursseihin, maan ja muunlaisen omaisuu- 
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den omistajuuteen sekä hallintaan, rahoi- 

tuspalveluihin, perintöön ja luonnonva- 

roihin kansallisten lakien mukaisesti.

5.b

Tehostaa mahdollistavan teknologian, 

erityisesti tieto- ja viestintäteknologian,  

käyttöä naisten oikeuksien ja mahdolli- 

suuksien vahvistamiseksi.

5.c

Kehittää ja vahvistaa järkeviä käytän- 

töjä ja täytäntöönpanokelpoista lainsää- 

däntöä, joilla edistetään sukupuolten ta- 

sa-arvoa ja naisen sekä tyttöjenoikeuksia 

ja mahdollisuuksia kaikilla tasoilla.
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Varmistaa veden saanti ja 
kestävä käyttö sekä sanitaa-
tio kaikille.

6.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä turval- 

lisen ja edullisen juomaveden saatavuus kai- 

kille.

6.2 Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä 

ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia kaikil-

le ja lopettaa avokäymälät kiinnittäen eri- 

tyistä huomiota naisten ja tyttöjen sekä 

huono-osaisten tarpeisiin.

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden 

laatua vähentämällä saastumista, lopetta- 

malla kaatopaikat ja minimoimalla vaaral- 
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listen kemikaalien ja materiaalien päästöt,  

puolittamalla käsittelemättömän jäteveden 

määrä ja lisäämällä merkittävästi maail- 

manlaajuista kierrätystä ja turvallista uudel-

leenkäyttöä.

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittä- 

västi vedenkäytön tehokkuutta kaikilla sek- 

toreilla, varmistaa kestävä vedenotto ja ma- 

kean veden riittävyys vesipulan ehkäisemi-

seksi sekä vähentää merkittävästi vesipulas-

ta kärsivien määrää.

6.5 Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä inte- 

groitu vesivarojen hallinta kaikilla tasoilla 

esimerkiksi valtioiden välisellä yhteistyöllä 

tarpeen mukaan.

6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 

mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteeme- 

jä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, 

pohjavesiä ja järviä.

6.a

Laajentaa vuoteen 2030 mennessä kan- 
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sainvälistä yhteistyötä ja valmiuksien 

kehittämiseen liittyvää tukea kehitys- 

maille veteen ja sanitaatioon liittyvissä 

toimenpiteissä ja ohjelmissa, jotka kos- 

kevat esimerkiksi veden talteenottoa, 

suolanpoistoa, vedenkulutuksen tehosta- 

mista, jätevesien käsittelyä sekä kierrä- 

tys- ja uudelleenkäyttöteknologioita.

6.b

Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen 

osallistumista vesistöjen ja sanitaation 

hallinnan kehittämiseen.



– 88 –

Varmistaa edullinen,  
luotettava, kestävä ja uuden-
aikainen energia kaikille.

7.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edul- 

liset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapal-

velut kaikille.

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutu-

van energian osuutta merkittävästi maail-

manlaajuisessa energialähteiden yhdistel-

mässä.

7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energia- 

tehokkuuden maailmanlaajuinen parantu- 

misvauhti.
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7.a

Tehostaa vuoteen 2030 mennessä kan-

sainvälistä yhteistyötä, joka tarjoaa mah- 

dollisuuksia puhtaan energian tutkimuk- 

seen ja teknologiaan, uusiutuvan energi- 

an käyttö, energiatehokkuus ja edistynyt 

sekä entistä puhtaampi fossiilisten polt- 

toaineiden käyttö teknologia mukaan  

lukien, sekä edistää investointeja energia- 

infrastruktuuriin ja puhtaan energian tek- 

nologiaan.

7.b

Laajentaa vuoteen 2030 mennessä infra- 

struktuuria ja uudistaa teknologioita  uu- 

denaikaisten ja kestävien energiapalve- 

lujen tarjoamiseksi kaikille kehitysmaissa, 

erityisesti vähiten kehittyneissä maissa, 

pienissä kehittyvissä saarivaltioissa ja 

kehittyvissä sisämaavaltioissa niiden omi- 

en tukiohjelmien mukaisesti.
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Edistää kaikkia koskevaa 
kestävää talouskasvua, täyttä 
ja tuottavaa työllisyyttä sekä  
säällisiä työpaikkoja.
8.1 Ylläpitää kaikkia koskevaa talouskas-

vua kansallisten olosuhteiden mukaisesti ja 

erityisesti vähintään 7 % BKT:n vuosittaista 

kasvua vähiten kehittyneissä maissa.

8.2 Saavuttaa korkeampi taloudellisen tuot- 

tavuuden taso monipuolistamisen, teknologi- 

an uudistamisen ja innovaatioiden avulla, 

esimerkiksi panostamalla lisäarvoa luoviin  

ja työvoimavaltaisiin aloihin.

8.3 Edistää kehityslähtöisiä käytäntöjä, 
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jotka tukevat tuottavaa toimintaa, säällis- 

ten työpaikkojen luontia, yrittäjyyttä, luo- 

vuutta ja innovointia sekä kannustavat 

mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten 

yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen, 

esimerkiksi takaamalla rahoituspalvelujen 

saanti.

8.4 Parantaa vuoteen 2030 saakka asteittain 

maailmanlaajuista resurssitehokkuutta ku- 

lutuksessa ja tuotannossa ja pyrkiä erot-

tamaan talouskasvu ja ympäristön pilaan- 

tuminen toisistaan kestävää kulutusta ja 

tuotantoa koskevan kymmenvuotisen ohjel-

makehyksen mukaisesti, kehittyneet valtiot 

eturintamassa.

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi  

ja tuottava työllisyys ja säällinen työ kai- 

kille, mukaan lukien nuorille ja vammai- 

sille, sekä sama palkka samanarvoisesta 

työstä.

8.6 Vähentää vuoteen 2020 mennessä mer- 
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kittävästi niiden nuorten määrää, jotka eivät 

käy työssä tai opiskele.

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin  

pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskau- 

pan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pa- 

himpien muotojen, kuten lapsisotilaiden 

värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poi- 

staminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa 

muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata tur- 

vallinen työympäristö kaikille työntekijöille, 

mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti 

naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

8.9 Laatia ja toimeenpanna vuoteen 2030  

mennessä käytäntöjä työpaikkoja luovan ja 

paikallista kulttuuria sekä tuotteita edistävän  

kestävän matkailun edistämiseksi.

8.10 Tukea kotimaisten rahoituslaitosten 

kykyä tarjota pankki-, vakuutus- ja rahoitus-

palveluja kaikille.
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8.a

Lisätä kauppaa tukevaa kehitysapua ke- 

hitysmaille, erityisesti vähiten kehitty- 

neille maille, esimerkiksi vähiten kehitty- 

neille maille suunnattua kauppaan liitty- 

vää teknistä apua koskevan laajennetun 

integroidun toimintakehyksen kautta.

8.b

Kehittää ja ottaa vuoteen 2020 mennes-

sä käyttöön maailmanlaajuinen strategia 

nuorten työllistämiseksi ja panna ILOn 

kansainvälinen työllisyyssopimus täytän- 

töön.
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Rakentaa kestävää infrastruk- 
tuuria sekä edistää kestävää 
teollisuutta ja innovaatioita.
9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestä- 

vää infrastruktuuria, kuten alueellista ja 

rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudelli- 

sen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin 

tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtä-

läiseen saantiin kaikille.

9.2 Edistää laajamittaista ja kestävää teollis-

tumista ja nostaa vuoteen 2030 mennessä 

merkittävästi teollisuuden osuutta työllis- 

täjänä ja bruttokansantuotteessa kansallis- 

ten olosuhteiden mukaisesti sekä tuplata 

sen osuus vähiten kehittyneissä maissa.
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9.3 Lisätä pienimuotoisten teollisuus- ja  

muiden yritysten pääsyä rahoituspalvelujen, 

kuten edullisten luottojen, piiriin erityisesti  

kehitysmaissa ja niiden integroitumista ar- 

voketjuihin sekä markkinoille.

9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infra- 

struktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän  

kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien 

käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristö- 

ystävällisten teknologioiden ja tuotantopro- 

sessien käyttöönottoa jokaisen maan omien 

valmiuksien mukaisesti.

9.5 Lisätä tieteellistä tutkimusta, uudistaa te- 

ollisuudenalojen teknologisia valmiuksia kai- 

kissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, esi- 

merkiksi kannustamalla innovointiin ja 

lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehi- 

tyshenkilöstön määrää miljoonaa ihmistä 

kohti sekä julkista ja yksityistä rahoitusta  

tutkimus- ja kehitystoimintaan vuoteen 2030 

mennessä.
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9.a

Mahdollistaa kestävä ja joustava infra- 

struktuurin kehittäminen kehitysmaissa 

Afrikan maille, vähiten kehittyneille mail- 

le, kehittyville sisämaavaltioille ja pienil-

le kehittyville saarivaltioille tarjottavan 

tehostetun rahoituksellisen, teknologisen 

ja teknisen tuen avulla.

9.b

Tukea kehitysmaiden omaa teknologista  

kehitystä, tutkimusta ja innovaatioita esi- 

merkiksi varmistamalla suotuisa toiminta- 

ympäristö teollisuuden monipuolistami-

seksi ja hyödykkeiden jalostusarvon lisää-

miseksi.

9.c

Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintätek- 

nologian saatavuutta ja pyrkiä tarjoamaan 

yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttö- 

mahdollisuus vähiten kehittyneissä mais- 

sa vuoteen 2020 mennessä.
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Vähentää eriarvoisuutta maiden 
sisällä ja niiden välillä.
10.1 Nostaa vuoteen 2030 mennessä väestön 

köyhimmän 40 %:n tulojen kasvu asteittain 

korkeammalle tasolle kuin kansallinen kes- 

kiarvo ja pitää se siellä.

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikki-

en sosiaalista, taloudellista ja poliittista osal-

listumista ja kannustaa siihen iästä, suku-

puolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyy-

destä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudelli-

sesta tai muusta asemasta riippumatta.

10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vä- 

hentää eriarvoista kohtelua muun muassa 

poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait,  
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politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asi- 

anmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja  

toimenpiteitä.

10.4 Toteuttaa erityisesti finanssipoliittisia, 

palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytän- 

töjä ja edistää tasa-arvoa asteittain.

10.5 Parantaa globaalien rahoitusmarkki- 

noiden ja -instituutioiden sääntelyä ja val- 

vontaa sekä tukea tällaisen sääntelyn käyt-

töönottoa.

10.6 Turvata kehitysmaiden parempi edustus  

ja ääni kansainvälisten talous- ja rahoitusins- 

tituutioiden päätöksenteossa entistä tehok- 

kaampien, uskottavampien, vastuullisempi- 

en ja legitiimiempien instituutioiden kehit-

tämiseksi.

10.7 Mahdollistaa ihmisten turvallinen, jär- 

jestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus 

sekä liikkuvuus esimerkiksi suunnitelmallis-

ten ja hyvin hallinnoitujen siirtolaispolitiik-

kojen avulla.
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10.a

Ottaa kehitysmaita, erityisesti vähiten ke- 

hittyneitä maita, varten käyttöön erityisen 

ja eriytetyn kohtelun periaate Maailman 

kauppajärjestön sopimusten mukaisesti.

10.b

Kannustaa viralliseen kehitysapuun ja ra- 

hansiirtoihin, kuten ulkomaisiin suoriin si- 

joituksiin valtioille, joissa tarve on suu- 

rin, erityisesti vähiten kehittyneille mail- 

le, Afrikan maille, pieniin kehittyviin saa- 

rivaltioihin ja kehittyviin sisämaavaltioi- 

hin niiden kansallisten suunnitelmien ja  

ohjelmien mukaisesti.

10.c

Pienentää vuoteen 2030 mennessä maa- 

hanmuuttajien tekemien rahalähetysten 

käsittelykuluja alle 3 prosenttiin ja poistaa 

rahalähetyskanavat, joiden kulut ovat yli 5 

prosenttia.
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Taata turvalliset ja kestävät 
kaupungit sekä asuinyhdys-
kunnat.
11.1 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille 

riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja 

peruspalvelut sekä parantaa slummialueita.

11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille 

turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä  

liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturval- 

lisuutta erityisesti lisäämällä julkista lii- 

kennettä ja kiinnittämällä erityistä huomi- 

ota huono-osaisten, naisten, lasten, vam- 

maisten ja ikääntyneiden tarpeisiin.

11.3 Lisätä vuoteen 2030 mennessä laajamit-

taista ja kestävää kaupungistumista ja mah- 
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dollisuuksia osallistavaan, integroituun ja  

kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun 

sekä hallinnointiin kaikissa maissa.

11.4 Tehostaa hankkeita maailman kulttuu- 

ri- ja luontoperinnön suojelemiseksi.

11.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä mer- 

kittävästi katastrofien, kuten vesistöjen pi- 

laantumisen, aiheuttamia kuolemantapauk- 

sia ja niille altistuvien ihmisten määrää 

sekä niihin liittyviä suoria taloudellisia tap- 

pioita suhteessa maailmanlaajuiseen brut-

tokansantuotteeseen panostaen erityisesti 

köyhien ja huono-osaisten suojelemiseen.

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä 

kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuk- 

sia kiinnittämällä erityistä huomiota esi- 

merkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskun- 

ta- ja muiden jätteiden käsittelyyn.

11.7 Taata vuoteen 2030 mennessä yhtäläi-

nen pääsy turvallisiin, osallistaviin, vihrei-
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siin ja julkisiin tiloihin erityisesti naisille ja 

lapsille, ikääntyneille sekä vammaisille.

11.a
Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialuei- 
den ja maaseudun välisiä positiivisia ta- 
loudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liit- 
tyviä yhteyksiä tukemalla kansallisia ja  

alueellisia kehityssuunnitelmia.

11.b

Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittä-

västi niiden kaupunkien ja asuinyhdyskun- 

tien määrää, jotka laativat ja toteuttavat 

osallistamiseen, resurssitehokkuuteen, il- 

mastonmuutoksen vaikutusten lievittämi- 

seen ja niihin sopeutumiseen sekä katas-

trofeista selviytymiseen tähtääviä yhtenäi-

siä politiikkoja ja suunnitelmia, sekä kehit-

tää ja toteuttaa kokonaisvaltaisia katas- 

trofiriskien hallintatoimia kaikilla tasoil-

la katastrofiriskien vähentämistä koske-

van Sendain toimintakehyksen 2015–2030 

puitteissa.
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11.c

Tukea vähiten kehittyneitä maita kestä- 

vien ja joustavien, paikallisista materiaa- 

leista tehtyjen rakennusten pystyttämi-

sessä esimerkiksi rahoituksen ja teknisen 

avun keinoin.
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Varmistaa kulutus- ja  
tuotantotapojen kestävyys.
12.1 Panna täytäntöön kestävää kulutusta ja 

tuotantoa koskeva kymmenvuotinen ohjel-

makehys kaikissa maissa kehittyneiden mai- 

den johdolla kehitysmaiden kehitystaso ja 

valmiudet huomioiden.

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luon-

nonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.3 Puolittaa vuoteen 2030 mennessä maail- 

manlaajuinen ruokajätteen määrä jälleen- 

myyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää  

ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa 

sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lu- 

kien.
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12.4 Varmistaa vuoteen 2020 mennessä ym- 

päristön kannalta kestävä kemikaalien ja jät- 

teiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan 

sovittujen kansainvälisten toimintakehysten 

mukaisesti ja vähentää merkittävästi nii- 

den vapautumista ilmaan, veteen tai maa- 

han, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen 

ja ympäristöön voidaan minimoida.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä mer- 

kittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäi- 

syn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

12.6 Kannustaa erityisesti suuria ja kansain- 

välisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät 

käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehi-

tystä koskevat yritysvastuutiedot raportoin-

tiinsa.

12.7 Edistää kestäviä julkisia hankintakäytän- 

töjä kansallisten lakien ja prioriteettien mu- 

kaisesti.

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että 
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kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivista 

elämäntavoista ollaan tietoisia kaikkialla.

12.a

Tukea kehitysmaita tieteellisten ja tekno- 

logisten valmiuksiensa vahvistamisessa, 

jotta ne voivat siirtyä kestävämpiin kulu-

tus- ja tuotantotapoihin.

12.b

Kehittää ja ottaa käyttöön työkaluja, joil- 

la voidaan valvoa kestävän kehityksen 

vaikutusta työpaikkoja luovan ja paikal- 

lista kulttuuria ja tuotteita edistävän kes- 

tävän matkailun kannalta.

12.c

Järkeistää tehottomia ja tuhlailevaan ku- 

lutukseen kannustavia fossiilisten poltto- 

aineiden tukia poistamalla markkinoiden 

vääristymiä paikallisten olosuhteiden mu- 

kaisesti, esimerkiksi uudistamalla vero- 

tusta ja karsimalla haitallisia tukia nii- 

den ympäristövaikutusten perusteella ot- 
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taen kuitenkin huomioon kehitysmai- 

den erityistarpeet ja tilanne sekä mini- 

moiden niiden kehitykselle mahdollises- 

ti aiheutuvat haitat siten, että köyhien 

ja toimenpiteille altistuvien yhteisöjen 

asema voidaan turvata.
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Toimia kiireellisesti ilmaston- 
muutosta ja sen vaikutuksia 
vastaan.*
13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeu-

tua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja 

luonnonkatastrofeihin.

13.2 Integroida ilmasto muutosta koskevat 

toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, stra-

tegioihin ja suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmutoksen hidasta- 

miseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievit- 

tämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää 

*Ottaen huomioon, että YK:n ilmastonmuutoksen puite- 
sopimus on pääasiallinen kansainvälinen ja hallitusten väli-
nen foorumi ilmastonmuutoksen vastaisista maailmanlaa-
juisista toimista neuvoteltaessa.
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koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä 

kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

13.a

Panna täytäntöön YK:n ilmastonmuutos- 

ta koskevaan puitesopimukseen osallistu- 

vien kehittyneiden maiden lupaus mobili- 

soida vuoteen 2020 mennessä vuosittain 

100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmas- 

totoimiin ja varmistaa vihreän ilmasto-

rahaston läpinäkyvä täytäntöönpano ja 

toiminnan aloittaminen pääomittamisen 

kautta mahdollisimman pian.

13.b

Edistää mekanismeja, joilla lisätään tie- 

toisuutta tehokkaasta ilmastonmuutok- 

seen liittyvästä suunnittelusta ja hallin- 

nasta vähiten kehittyneissä maissa ja  

pienissä kehittyvissä saarivaltiossa, pai- 

nopisteinä erityisesti naiset, nuoret ja pai- 

kalliset sekä marginalisoituneet yhteisöt.
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Säilyttää meret ja merten 
tarjoamat luonnonvarat sekä 
edistää niiden kestävää  
käyttöä.
14.1 Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 men- 
nessä merkittävästi merten saastumista eri- 
tyisesti maalla tapahtuvien toimintojen vai- 
kutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden 

ja ravinnekuormituksen kautta.

14.2 Suojella ja hallita vuoteen 2020 mennes- 
sä kestävästi merten ja rannikkoalueiden 
ekosysteemejä merkittävien haittavaikutus- 
ten ehkäisemiseksi esimerkiksi vahvista- 

malla niiden kestokykyä sekä ryhtyä ennal-

listamistoimiin terveiden ja tuottavien meri-
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alueiden turvaamiseksi.

14.3 Minimoida ja torjua merten happamoi- 

tumisen vaikutuksia esimerkiksi tehostamal- 

la tieteellistä yhteistyötä kaikilla tasoilla.

14.4 Säännellä kalastusta tehokkaasti vuo- 

teen 2020 mennessä ja lopettaa liikakalastus, 

laiton, raportoimaton ja sääntelemätön ka- 

lastus sekä tuhoisat kalastuskäytänteet ja  

toteuttaa tiedepohjaisia hallintasuunnitel- 

mia, jotta kalakannat voidaan palauttaa 

mahdollisimman lyhyessä ajassa vähin- 

tään tasoille, joilla voidaan taata suurin 

mahdollinen kestävä tuotto kalakantojen 

biologisten ominaisuuksien mukaisesti.

14.5 Suojella vuoteen 2020 mennessä vähin- 

tään 10 % rannikko- ja merialueista kansal- 

listen ja kansainvälisten lakien sekä par- 

haan käytettävissä olevan tutkimustiedon 

mukaisesti.

14.6 Kieltää vuoteen 2020 mennessä tietyt ka- 
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lastustukien muodot, jotka edistävät liika- 

kapasiteettia ja -kalastusta, poistaa tuet, 

jotka edistävät laitonta, raportoimatonta ja 

sääntelemätöntä kalastusta ja pidättyä uu- 

sista vastaavanlaisista tuista ottaen huomi-

oon, että kehitysmaita ja vähiten kehittynei-

tä maita koskevan asianmukaisen ja tehok-

kaan erityisen ja eriytetyn kohtelun tulisi 

olla kiinteä osa Maailman kauppajärjestön 

kalastusalan tukia koskevia neuvotteluja.16

14.7 Kasvattaa vuoteen 2030 mennessä pie- 

nille kehittyville saarivaltioille ja vähiten 

kehittyneille maille kertyviä taloudellisia 

hyötyjä kestävästä meriresurssien käy- 

töstä esimerkiksi kalastuksen, vesiviljelyn 

 ja matkailun kestävän hallinnoinnin keinoin.

14.a

Lisätä tutkimustietoa, kehittää tutkimus- 

kapasiteettia ja siirtää meriteknologiaa 

16 Ottaen huomioon Maailman kauppajärjestelyn meneil-
lään olevat neuvottelut, Dohan kehitysohjelma ja Hong 
kongin ministerikokouksen mandaatti.
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ottaen huomioon Hallitustenvälisen meri- 

tieteellisen komission meriteknologian  

siirtämistä koskevat ehdot ja ohjeet, 

jotta merten tilaa voidaan parantaa ja 

merten biologisen monimuotoisuuden po- 

sitiivista vaikutusta kehitysmaiden, eri- 

tyisesti pienten kehittyvien saarivaltioi- 

den ja vähiten kehittyneiden maiden, 

kehitykseen voidaan lisätä.

14.b 

Tarjota pienimuotoisen kalastuksen har-

joittajille mahdollisuus käyttää merten 

tarjoamia luonnonvaroja ja pääsy meri-

markkinoille.

14.c 

Tehostaa merten ja niiden tarjoamien 

luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyt- 

töä panemalla täytäntöön YK:n merioi-

keusyleissopimuksessa kuvattu kansain- 

välinen lainsäädäntö, joka tarjoaa oi- 

keudellisen kehyksen merten ja niiden 
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tarjoamien luonnonvarojen suojelulle ja 

kestävälle käytölle, kuten ”The future we 
want” -loppuasiakirjan 158 kappaleessa 

palautetaan mieliin.
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Suojella maa-ekosysteemejä, 
palauttaa niitä ennalleen ja 
edistää niiden kestävää käyt-
töä; edistää metsien kestävää 
käyttöä; taistella aavikoitu-
mista vastaan; pysäyttää 
maaperän köyhtyminen ja 
luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen.
15.1 Suojella ja palauttaa vuoteen 2020 men- 

nessä ennalleen maanpäällisiä ja sisä-

maassa sijaitsevia makean veden ekosys- 

teemejä ja niiden tarjoamia palveluja, eri- 

tyisesti metsiä, kosteikkoja, vuoria ja kui- 
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van maan alueita, sekä turvata niiden kes- 

tävä käyttö kansainvälisiin sopimuksiin 

sisältyvien velvoitteiden mukaisesti.

15.2 Edistää vuoteen 2020 mennessä kaiken 

tyyppisten metsien kestävien hoitomenetel-

mien käyttöönottoa, pysäyttää metsäkato, 

ennallistaa turmeltuneita metsäalueita ja 

lisätä maailmanlaajuista metsitystä merkit-

tävästi.

15.3 Taistella vuoteen 2030 mennessä aavikoi- 

tumista vastaan, ennallistaa pilaantunut  

maaperä esimerkiksi aavikoitumiselle, kui- 

vuudelle ja tulville altistuneilla alueilla ja 

pyrkiä saavuttamaan nollataso maaperän 

pilaantumisessa.

15.4 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä vuori- 

ekosysteemien ja niiden biologisen moni- 

muotoisuuden suojelu, jotta voidaan tukea 

niiden kykyä tarjota kestävän kehityksen 

kannalta olennaisia hyötyjä.

15.5 Ryhtyä kiireellisiin ja merkittäviin toi- 
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menpiteisiin luontaisten elinympäristöjen 

turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon  

monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämi- 

seksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi 

sekä niiden sukupuuttoon kuolemisen estä-

miseksi vuoteen 2020 mennessä.

15.6 Edistää geeniresurssien hyödyntämises- 

tä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja 

tasavertaista jakautumista sekä edistää täl- 

laisten resurssien asianmukaisia käyttö- 

mahdollisuuksia kansainvälisesti sovituilla  

tavoilla.

15.7 Ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin suo- 

jeltujen kasvien ja eläinten salametsästyksen  

ja -kaupan pysäyttämiseksi sekä puuttua 

laittomien villieläinperäisten tuotteiden ky- 

syntään ja tarjontaan.

15.8 Ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön 

menetelmiä, joilla voidaan estää ja merkit- 

tävästi vähentää haitallisten vierasperäis- 

ten lajien vaikutuksia maa- ja vesieko- 
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systeemeihin sekä pitää ensisijaisten lajien 

määrä kurissa tai karsia niitä.

15.9 Integroida vuoteen 2020 mennessä eko- 

systeemiin ja luonnon monimuotoisuuden 

liittyvät arvot kansalliseen ja paikalliseen 

suunnitteluun, kehitysprosesseihin ja köy- 

hyyden vähentämisstrategioihin sekä -toi- 

menpiteisiin.

15.a

Mobilisoida ja merkittävästi lisätä rahoi- 

tusta kaikista lähteistä luonnon moni-

muotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun  

sekä kestävään käyttöön.

15.b

Mobilisoida merkittävästi resursseja kai- 

kista lähteistä ja kaikilla tasoilla kestävän 

metsänhoidon rahoittamiseen sekä tarjo- 

ta riittäviä kannustimia kehitysmaille täl- 

laisen metsänhoidon sekä suojelu- ja met- 

sitystoimien edistämiseksi.
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15.c

Lisätä maailmanlaajuista tukea suojeltujen  

lajien salametsästyksen ja -kaupan vastai- 

seen taisteluun esimerkiksi parantamalla  

paikallisten yhteisöjen valmiuksia hank- 

kia elantonsa kestävillä tavoilla.
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Edistää rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja taata kaikille  
pääsy oikeuspalveluiden 
pariin; rakentaa tehokkaita 
ja vastuullisia instituutioita 
kaikilla tasoilla.
16.1 Vähentää merkittävästi kaikkia väkival- 

lan muotoja ja niihin liittyviä kuolemanta- 

pauksia kaikkialla.

16.2 Lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pa- 

hoinpitely, hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja 

kaikki väkivallan muodot sekä lasten kidut-

taminen.

16.3 Edistää oikeusturvaa kansallisilla ja kan- 
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sainvälisillä tasoilla sekä varmistaa kaikille 

yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.

16.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä mer- 

kittävästi rahan sekä aseiden laittomia siirto- 

ja, tehostaa varastetun omaisuuden palaut- 

tamista ja taistella kaikkea järjestäytyneen  

rikollisuuden muotoja vastaan.

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja  

lahjontaa kaikissa muodoissaan.

16.6 Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpi- 

näkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.

16.7 Varmistaa joustava, kaikkia koskeva,  

osallistava ja edustava päätöksenteko kai- 

killa tasoilla.

16.8 Laajentaa ja vahvistaa kehitysmai- 

den osallistumista maailmanlaajuisiin hal- 

linnointijärjestelmiin.

16.9 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille  

laillinen henkilöllisyys, kuten rekisteröinti 

syntyessä.
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16.10 Taata julkinen tietojen saanti ja turvata  

perusvapaudet kansallisen lainsäädännön ja 

kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

16.a

Vahvistaa tärkeimpiä kansallisia instituu- 

tioita esimerkiksi kansainvälisen yhteis-

työn avulla, jotta väkivallan ehkäisemiseen 

ja terrorismin sekä rikollisuuden torjumi-

seen tarvittavia valmiuksia voidaan kehit-

tää kaikilla tasoilla, erityisesti kehitys-

maissa.

16.b

Edistää ja panna täytäntöön syrjinnän 

vastaisia lakeja ja kestävän kehityksen 

käytäntöjä.
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Tukea vahvemmin kestävän 
kehityksen toimeenpanoa ja 
globaalia kumppanuutta.

Rahoitus
17.1 Vahvistaa kotimaisten resurssien mobili- 

sointia esimerkiksi kehitysmaille kohdis- 

tettavan kansainvälisen tuen kautta, jotta 

ne voivat kehittää valmiuksiaan verojen ja 

muiden tuottojen keräämiseen.

17.2. Kannustaa kehittyneitä maita toteut- 

tamaan täysimääräisesti sitoutumisensa vi- 

ralliseen kehitysapuun, esimerkiksi moni- 

en kehittyneiden maiden sitoutuminen ta- 

voitteeseen siitä, että 0,7 prosentin osuus  

BKT:stä käytetään viralliseen kehitysapuun 
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 (ODA/GNI) kehitysmaille ja 0,15–0,2 prosent-

tia viralliseen kehitysapuun (ODA/GNI) vähi-

ten kehittyneille maille.

17.3 Mobilisoida lisää rahoitusresursseja ke- 

hitysmaihin useista lähteistä.

17.4 Auttaa kehitysmaita saavuttamaan pit- 

kän aikavälin velanhoitokyky koordinoiduilla   

käytännöillä, joiden tavoitteena on edistää 

velkarahoitusta, velkahelpotuksia ja velko- 

jen uudelleenjärjestelyä tarpeen mukaan 

sekä puuttua erittäin velkaantuneiden köy- 

hien maiden ulkoiseen velkaan velkakierre-

riskin pienentämiseksi.

17.5 Ottaa vähiten kehittyneitä maita varten 

käyttöön investointien edistämiseen täh- 

tääviä ohjelmia.

Teknologia

17.6 Tehostaa pohjois-etelä- ja etelä-eteläak- 

selilla tapahtuvaa sekä kolmenvälistä alueel-

lista ja kansainvälistä tieteeseen, tekno-
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logiaan ja innovaatioihin liittyvää yhteis-

työtä ja valmiuksia sekä kehittää tietojen 

jakamista keskinäisesti sovituin ehdoin, 

esimerkiksi parantamalla nykyisten meka- 

nismien keskinäistä koordinointia erityi- 

sesti YK:n tasolla sekä maailmanlaajuisen  

teknologiansiirtoa helpottavan mekanismin 

avulla.

17.7 Edistää ympäristöystävällisten teknolo- 

gioiden kehittämistä, siirtoa ja levittämistä  

kehitysmaihin suotuisin ehdoin, myös ilman  

täyttä vastiketta ja etuoikeutetusti, jos näin 

keskinäisesti sovitaan.

17.8 Ottaa täysimääräisesti käyttöön tekno-

logiapankki sekä tutkimus-, teknologia- ja in- 

novaatiovalmiuksia kehittävä mekanismi  

vähiten kehittyneille maille vuoteen 2017  

mennessä ja lisätä mahdollistavan teknolo-

gian, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, 

käyttöä.
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Valmiuksien kehittäminen

17.9 Tarjota kehitysmaille vahvistettua 

kansainvälistä apua tehokaaseen ja kohdis- 

tettuun valmiuksien kehittämiseen, jotta  

kansallisia suunnitelmia kestävän kehityk- 

sen tavoitteiden toimeenpanemiseksi voi- 

daan tukea esimerkiksi pohjois-etelä- ja 

etelä-eteläakselilla tapahtuvan sekä kol- 

menvälisen yhteistyön kautta.

Kauppa

17.10 Edistää yleismaailmallista, sääntöihin 

perustuvaa, avointa, syrjimätöntä ja yhden- 

vertaista monenvälistä Maailman kauppa- 

järjestön alaisuudessa toimivaa kauppaa 

muun muassa viemällä päätökseen Dohan 

kehitysohjelman alaiset neuvottelut.

17.11 Lisätä merkittävästi kehitysmaiden  

vientiä siten, että erityisesti vähiten kehitty- 

neiden maiden osuus maailmanlaajuisesta 

viennistä voidaan kaksinkertaistaa vuoteen 
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2020 mennessä.

17.12 Taata vähiten kehittyneille maille viipy- 

mättä tulliton ja kiintiötön, pysyvä pääsy 

markkinoille Maailman kauppajärjestön 

päätösten mukaisesti esimerkiksi varmis-

tamalla, että vähiten kehittyneistä maista 

tapahtuvaa tuontia koskevat etuuskohte-

luun oikeuttavat alkuperäsäännöt ovat läpi-

näkyviä ja yksinkertaisia sekä markkinoille 

pääsyä edistäviä.

Järjestelmän ongelmat

Poliittinen ja institutionaalinen  
yhtenäisyys

17.13 Parantaa maailmanlaajuista makrota-

louden vakautta muun muassa poliittisen 

koordinoinnin ja johdonmukaisuuden avulla.

17.14 Parantaa kestävää kehitystä koskevan 

politiikan johdonmukaisuutta.

17.15 Kunnioittaa kunkin maan poliittista 



– 128 –

liikkumisvaraa ja johtoa köyhyyden poista-

miseen ja kestävään kehitykseen tähtäävän 

politiikan laatimisessa ja toteuttamisessa.

Useiden sidosryhmien kumppanuudet

17.16 Tehostaa kestävän kehityksen globaa- 

lia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden 

sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka jal- 

kauttavat ja jakavat tietoja, asiantuntemus- 

ta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestä- 

vän kehityksen tavoitteiden tueksi kaikissa 

maissa, erityisesti kehitysmaissa.

17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julki- 

sia, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kan- 

salaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia 

niiden oman asiantuntemuksen ja resur-

sointistrategioiden pohjalta.

Tiedot, valvonta ja vastuut

17.18 Tehostaa vuoteen 2020 mennessä tukea 

kehitysmaiden, mukaan lukien vähiten kehit- 
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tyneiden maiden ja pienten kehittyvien  

saarivaltioiden, valmiuksien kehittämiselle 

siten, että laadukkaiden, ajantasaisten ja 

luotettavien, tulotason, sukupuolen, iän, ro- 

dun, etnisyyden, maahanmuuttaja-aseman, 

vammaisuuden, maantieteellisen sijainnin 

ja muiden kansallisissa konteksteissa mer- 

kittävien ominaisuuksien perusteella eriy-

tettyjen tietojen saatavuutta voidaan merkit-

tävästi parantaa.

17.19 Kehittää vuoteen 2030 mennessä kestä-

vän kehityksen etenemistä koskevia mittareita  

bruttokansantuotteen täydennykseksi ny- 

kyisten hankkeiden pohjalta sekä tukea 

tilastointivalmiuksien kehittämistä kehitys-

maissa.
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Toimeenpanokeinot ja globaali 
kumppanuus

60. Vahvistamme lujan sitoutumisemme 

tämän uuden toimintaohjelman täysimää- 

räiseen toimeenpanoon. Tiedostamme, ettei 

kunnianhimoisia tavoitteita ja alatavoit- 

teita voida saavuttaa ilman elvytettyä ja 

tehostettua globaalia kumppanuutta ja ver- 

rattain kunnianhimoisia toimeenpanokei- 

noja. Elvytetty globaali kumppanuus mah- 

dollistaa tehokkaan maailmanlaajuisen si- 

toutumisen kaikkien tavoitteiden ja ala- 

tavoitteiden toimeenpanemiseen, yhdistää 

hallitukset, kansalaisyhteiskunnan, yksityi- 

sen sektorin, YK:n järjestelmän ja muut toi- 

mijat sekä mobilisoi kaikki saatavilla olevat 

resurssit.

61. Toimintaohjelman tavoitteet ja alata- 

voitteet käsittelevät yhteisten pyrkimysten 

toteuttamiseen tarvittavia keinoja. Edellä vii- 

tattujen kestävän kehityksen tavoitteiden 
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ja tavoitteen 17 alaiset toimeenpanokeino- 

ja koskevat tavoitteet ovat olennaisen 

tärkeitä toimintaohjelman toimeenpanolle  

ja yhtä tärkeitä muiden tavoitteiden sekä 

alatavoitteiden kanssa. Ne ovat yhtä tärkeäl-

lä sijalla niin toimeenpanohankkeissa kuin 

etenemisen seurannassa käytetyssä globaa-

lissa mittauskehyksessä.

62. Tämä toimintaohjelma ja kestävän ke- 

hityksen tavoitteet voidaan saavuttaa kes- 

tävää kehitystä koskevan elvytetyn glo- 

baalin kumppanuuden puitteissa, jota tue- 

taan kestävän kehityksen Agenda 2030 -toi- 

mintaohjelmaan kiinteästi liittyvässä Ad- 

dis Abeban toimintaohjelmassa määritel- 

lyillä konkreettisilla politiikoilla ja toimen- 

piteillä. Addis Abeban toimintaohjelma tu- 

kee, täydentää ja auttaa kontekstualisoi- 

maan vuoden 2030 toimintaohjelman toi- 

meenpanokeinoja koskevia tavoitteita. Se  

liittyy kotimaan julkisiin resursseihin, koti- 
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maiseen ja kansainväliseen yksityiseen lii- 

ketoimintaan ja rahoitukseen, kansainvä- 

liseen kehitysyhteistyöhön, kansainväliseen 

kauppaan kehityksen moottorina, velkaan 

ja velanhoitokykyyn, ja se koskee järjes- 

telmän ongelmia, tiedettä, teknologiaa, 

innovaatioita ja valmiuksien kehittämistä 

sekä tietoja, valvontaa ja seurantaa.

63. Pyrkimystemme ytimessä ovat yhte- 

näiset kansallisessa omistuksessa olevat 

kestävän kehityksen strategiat, joita tuke- 

vat integroidut kansalliset rahoituskehyk- 

set. Toistamme, että jokaisella maalla on 

ensisijainen vastuu omasta taloudellisesta 

ja sosiaalisesta kehityksestään ja että kan- 

sallisten politiikkojen ja kehitysstrategi- 

oiden roolia ei voida liiaksi korostaa. 

Kunnioitamme kunkin maan poliittista 

liikkumavaraa ja johtoa köyhyyden pois- 

tamiseen ja kestävään kehitykseen täh- 

täävän politiikan toteuttamisessa pitäen 
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kuitenkin samalla kiinni olennaisista kan- 

sainvälisistä säännöistä ja sitoumuksista. 

Kansallisten kehityshankkeiden tukena on  

kuitenkin oltava mahdollisuuksia tarjoava 

kansainvälinen taloudellinen toimintaym- 

päristö, mukaan lukien yhtenäiset ja kaik-

kia osapuolia tukevat maailmankauppa-, 

raha- ja rahoitusjärjestelmät, sekä vahvis-

tettu ja tehostettu maailmanlaajuinen ta- 

loushallinto. Myös prosessit, joilla ediste-

tään tarvittavien tietojen ja teknologioi-

den maailmanlaajuista saantia sekä kehi-

tetään niihin liittyviä valmiuksia, ovat erit- 

täin tärkeitä. Sitoudumme tavoittele- 

maan kestävään kehitykseen liittyvää po- 

liittista yhtenäisyyttä ja mahdollistavaa 

toimintaympäristöä kaikilla tasolla ja kaik- 

kien toimijoiden puolesta sekä elvyttämään 

kestävän kehityksen globaalia kumppanuut- 

ta.

64. Tuemme olennaisten strategioiden ja 
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toimintaohjelmien täytäntöönpanoa, joita 

ovat esimerkiksi Istanbulin julistus ja toi- 

mintaohjelma, pieniä kehittyviä saarivalti-

oita koskeva yksityiskohtainen säännöstö 

(SAMOA) sekä kehittyviä sisämaavaltioi- 

ta koskeva Wienin toimintaohjelma vuo- 

sille 2014–2024, ja vahvistamme Afrikan  

unionin toimintaohjelman 2063 sekä Af- 

rikan kehittämistä koskevan uuden kump- 

panuuden tukemisen tärkeyden, sillä ne 

kaikki ovat kiinteä osa uutta toiminta- 

ohjelmaa. Tunnustamme, että pysyvän rau-

han ja kestävän kehityksen saavuttaminen 

konfliktien alaisissa ja konfliktien jälkitilan-

teessa olevissa maissa on erityisen haasta-

vaa.

65. Tiedostamme, että keskitulotason mailla 
on yhä merkittäviä haasteita kestävän  
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Jotta tähän mennessä tehdyt saavutuk- 
set olisivat pysyviä, edelleen ajankohtai- 



– 135 –

siin haasteisiin liittyviä hankkeita tulisi 
tehostaa vaihtamalla kokemuksia, paran-
tamalla koordinointia sekä tukemalla YK:n 
kehitystyöjärjestelmää, kansainvälisiä rahoi- 
tuslaitoksia, alueellisia järjestöjä ja mui- 
ta sidosryhmiä entistä lujemmin ja kes- 
kitetymmin.

66. Korostamme, että kaikissa maissa jul- 
kiset käytännöt ja kotimaisten resurssien 
mobilisointi sekä tehokas käyttö,  joita kan- 
sallisen omistuksen periaatteessa tähden- 
netään, ovat keskeisiä tekijöitä yhteisessä 
kestävän kehityksen ja sitä koskevien 
tavoitteiden saavuttamisessa. Toteamme, 

että kotimaiset resurssit syntyvät ennen 

kaikkea talouskasvusta, jota tukee mahdolli- 

suuksia tarjoava toimintaympäristö kaikilla 

tasoilla.

67. Yksityinen liiketoiminta, investoinnit 

ja innovaatiot ovat tuottavuuden, kaikille 

kuuluvan talouskasvun ja työpaikkojen 
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luonnin tärkeimpiä moottoreita. Tunnus- 

tamme yksityisen sektorin monimuotoisuu- 

den mikroyrityksistä osuuskuntiin ja aina 

monikansallisiin yhtiöihin. Vetoamme kaik- 

kiin yrityksiin, että ne käyttäisivät luo- 

vuuttaan ja innovointikykyään kestävän 

kehityksen haasteiden ratkaisemiseen. Vaa- 

limme dynaamista ja toimivaa yrityssek- 

toria ja suojelemme samalla työntekijöi- 

den oikeuksia sekä ympäristö- ja terveys- 

standardeja olennaisten kansainvälisten 

standardien ja sopimusten sekä muiden 

vastaavien käynnissä olevien hankkeiden 

mukaisesti, joita ovat esimerkiksi liike- 

elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaat- 

teet17 ja ILOn perustyönormit, lapsen oi- 

keuksien yleissopimus18 sekä tärkeimmät  

monenkeskiset ympäristösopimukset.

17 A/HRC/17/31, liite. 

18 Yhdistyneet kansakunnat, Yleissopimusten sarja, osa 
1577, Nro27531.
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68. Kansainvälinen kauppa on kaikille  

kuuluvan talouskasvun ja köyhyyden vä- 

hentämisen moottori, ja se tukee myös kes- 

tävää kehitystä. Aiomme jatkossakin edis- 

tää yleismaailmallista, sääntöihin perus- 

tuvaa, avointa, läpinäkyvää, ennustetta-

vaa, osallistavaa, syrjimätöntä ja yhden-

vertaista monenvälistä Maailman kauppa- 

järjestön alaisuudessa toimivaa kauppa- 

järjestelmää sekä mielekästä kaupan va- 

pautumista. Vetoamme Maailman kauppa- 

järjestön kaikkiin jäseniin, että ne kaksin- 

kertaistaisivat pyrkimyksensä viedä viipy- 

mättä päätökseen Dohan kehitysohjelmaa 

koskevat neuvottelut.19 Pidämme erittäin 

tärkeänä, että kehitysmaita, kuten Afrikan 

maita, vähiten kehittyneitä maita, kehittyviä 

sisämaavaltioita, pieniä kehittyviä saarivalti-

oita ja keskitulotason mailta, tuetaan kaup-

paan liittyvien valmiuksien kehittämises-

19 A/C.2/56/7, liite.
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sä muun muassa alueellisen taloudellisen 

integraation ja yhteyksien edistämiseksi.

69. Tiedostamme, että kehitysmaita on 
autettava saavuttamaan pitkän aikavä- 
lin velanhoitokyky koordinoidulla politii- 
kalla, jonka tavoitteena on edistää velka-
rahoitusta ja -helpotuksia sekä velkojen 
uudelleenjärjestelyä ja järkevää velkaan- 
tumisen hallintaa tarpeen mukaan. Monet 
maat ovat yhä alttiina velkakriiseille, ja 
joissakin maissa, kuten useissa vähiten 
kehittyneissä maissa, pienissä kehitty- 
vissä saarivaltioissa ja joissakin kehitty- 
neissä maissa, on velkakriisi meneillään.  
Toistamme, että velallisten ja velkojien on 
yhteistyössä pyrittävä estämään ja ratkaise-
maan kestämättömät velkaantumistilanteet. 
Velkaantumisen pitäminen kestävällä tasol-
la on lainaa myöntävien maiden vastuulla; 

tästä huolimatta toteamme, että myös lainan 

ottajilla on vastuu toimia niin, ettei velkaan-

tuminen heikennä maan velanhoitokykyä. 
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Tuemme niiden maiden velanhoitokyvyn 

säilyttämistä, joiden velkoja on helpotettu ja 

jotka ovat saaneet velkaantumisensa kestä-

välle tasolle.

70. Otamme täten käyttöön teknologiansiir-

toa helpottavan mekanismin, joka määri-

tettiin Addis Abeban toimintaohjelmassa 

kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi. 

Teknologiansiirtoa helpottava mekanismi 

perustuu jäsenvaltioiden, kansalaisyhteis-

kunnan, yksityisen sektorin, tiedeyhteisön, 

YK:n elimien ja muiden sidosryhmien väli-

seen usean sidosryhmän yhteistyöhön ja 

koostuu YK:n virastojen välisestä kestävän 

kehityksen tavoitteisiin liittyvästä tieteen, 

teknologian ja innovaatioiden työryhmästä, 

kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää 

tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita koske-

vasta usean sidosryhmän yhteistyöfooru-

mista sekä verkkoympäristöstä.

• YK:n virastojen välinen kestävän kehi-
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tyksen tavoitteisiin liittyvä tieteen, tekno-

logian ja innovaatioiden työryhmä edistää 

YK:n järjestelmän sisäistä koordinointia, 

yhtenäisyyttä ja yhteistyötä tieteeseen, 

teknologiaan ja innovaatioihin liittyvissä 

asioissa. Näin voidaan saada enemmän 

synergiaetuja ja tehostaa toimintaa erityi-

sesti valmiuksien kehittämishankkeiden 

vahvistamiseksi. Työryhmä hyödyntää ny- 

kyisiä resursseja ja valmistelee yhteis-

työssä kymmenen kansalaisyhteiskun-

nan, yksityisen sektorin ja tiedeyhteisön 

edustajan kanssa usean sidosryhmän 

foorumilla järjestettäviä kokouksia, joissa 

käsitellään kestävän kehityksen tavoit-

teisiin liittyvää tiedettä, teknologiaa ja 

innovaatioita, sekä työskentelee verkko-

ympäristön kehittämisessä ja toimintaan 

saattamisessa esimerkiksi valmistelemal- 

la ehdotuksia foorumia ja verkkoympäris-

töä koskevaksi säännöstöksi. 10 edusta-

jaa nimittää pääsihteeri kahden vuoden 
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toimikaudeksi. Työryhmään voivat osal-

listua kaikki YK:n virastot, rahastot ja 

ohjelmat sekä talous- ja sosiaalineuvos- 

ton toimikunnat, ja se koostuu alusta- 

vasti yksiköistä, jotka tällä hetkellä muo- 

dostavat teknologiansiirron helpottamis- 

ta käsittelevän epävirallisen työryhmän;   

näitä yksiköitä ovat YK:n pääsihteeris- 

tön taloudellisten ja sosiaalisten asiain 

osasto, YK:n ympäristöohjelma, YK:n teol-

lisen kehityksen järjestö, YK:n kasvatus-, 

tiede- ja kulttuurijärjestö, YK:n kauppa- ja 

kehityskonferenssi, kansainvälinen tele-

liitto, Maailman henkisen omaisuuden jär- 

jestö ja Maailmanpankki.

• Verkkoympäristöön kootaan yhteen 

YK:n ja muiden toimijoiden nykyisiä tie- 

de-, teknologia- ja innovaatiohankkeita, 

-mekanismeja ja -ohjelmia koskevia tie- 

toja, ja verkkoympäristössä näitä tietoja 

voidaan myös käsitellä ja hakea. Verk- 
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koympäristössä ovat saatavilla tieteen, tek-

nologian ja innovaatioiden siirtoa helpot-

tavia hankkeita ja politiikkoja koskevat 

tiedot, tietämys ja kokemukset sekä niistä 

kootut parhaat käytännöt ja opitut asiat. 

Verkkoympäristössä voidaan myös levittää 

eri puolilla maailmaa laadittuja vapaasti 

käytettävissä olevia tieteellisiä julkaisuja. 

Verkkoympäristö kehitetään riippumat-

toman teknisen arvioinnin pohjalta, jossa 

otetaan huomioon muista YK:n ja muiden 

toimijoiden hankkeista saadut parhaat 

käytännöt ja opitut asiat. Näin voidaan 

varmistaa, että verkkoympäristö täyden-

tää nykyisiä tiede-, teknologia -ja inno-

vaatioympäristöjä, mahdollistaa niiden 

käytön ja tarjoaa niistä riittävästi tietoja 

välttämällä päällekkäisyydet ja vahvista-

malla synergiaetuja.

• Kestävän kehityksen tavoitteisiin liitty-

vää tiedettä, teknologiaa ja innovaatioi-
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ta koskeva usean sidosryhmän foorumi 

kokoontuu vuosittain kahden päivän ajaksi 

keskustelemaan tieteellisestä, teknologi- 

sesta ja innovatiivisesta yhteistyöstä kes- 

tävän kehityksen tavoitteiden toimeenpa-

noon liittyvien teemojen puitteissa, ja se 

kokoaa kaikki tärkeimmät sidosryhmät 

tarjoamaan aktiivisesti apua omalla asian-

tuntija-alueellaan. Foorumi tarjoaa ympä-

ristön tärkeimpien sidosryhmien ja usean 

sidosryhmän kumppanuuksien vuoro-

vaikutukselle, yhteyksien solmimiselle ja 

verkostoitumiselle esimerkiksi tieteellises-

sä yhteistyössä, innovoinnissa ja valmiuk-

sien kehittämisessä havaittujen teknisten 

tarpeiden ja puutteiden tunnistamisek-

si ja tutkimiseksi, ja se myös helpottaa 

kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien 

olennaisten teknologioiden kehittämistä, 

siirtämistä ja levittämistä. Foorumin koko-

ukset kutsuu koolle talous- ja sosiaalineu-

voston puheenjohtaja ennen neuvoston 
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alaisuudessa järjestettävää korkean tason 

poliittisen foorumin kokousta tai vaihto-

ehtoisesti muiden foorumien tai konfe-

renssien yhteydessä sen mukaan, mitä 

aihetta kulloinkin on tarkoitus käsitellä 

sekä muiden foorumien tai konferenssien 

järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön 

perusteella. Foorumin kokousten puheen-

johtajina toimii samanaikaisesti kaksi jä- 

senvaltiota, ja niiden jälkeen puheenjoh-

tajamaat laativat korkean tason poliittista 

foorumia varten keskusteluyhteenvedon, 

joka liittyy vuoden 2015 jälkeisen kehitys-

ohjelman seurantaan ja arviointiin.

• Usean sidosryhmän foorumin yhteenve-

dossa on tietoja korkean tason poliittisel-

le foorumin kokouksille. Kestävän kehi-

tyksen korkean tason poliittinen foorumi 

käsittelee usean sidosryhmän foorumin 

tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioi-

hin liittyviä teemoja ottamalla huomioon 
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työryhmän asiantuntijoiden laatiman ai- 

neiston.

71. Toistamme, että tämä toimintaohjelma 

ja kestävän kehityksen tavoitteet ja alata-

voitteet sekä niiden toimeenpanokeinot 

ovat yleismaailmallisia, erottamattomia ja 

toisiinsa sidottuja.

Seuranta ja arviointi
72. Sitoudumme osallistumaan tämän toi-

mintaohjelman toimeenpanon järjestelmäl-

liseen seurantaan ja arviointiin seuraavien 

15 vuoden ajan. Kestävä, vapaaehtoisuuteen 

perustuva, tehokas, osallistava, läpinäkyvä ja 

integroitu seuranta- ja arviointikehys edistää 

toimeenpanemista merkittävästi ja auttaa 

maita maksimoimaan toimintaohjelman toi-

meenpanon ja seuraamaan sen etenemistä 

niin, ettei kukaan jää varmasti jälkeen.

73. Kansallisella, alueellisella ja maailman-

laajuisella tasolla toimiva kehys edistää 
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vastuullisuutta kansalaisia kohtaan, tukee 

tehokasta kansainvälistä yhteistyötä toimin-

taohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

edistää parhaiden käytäntöjen vaihtamista  

sekä keskinäistä oppimista. Se mobilisoi tuen 

yhteisten haasteiden kukistamiseksi ja uu- 

sien, nousevien ongelmien tunnistamisek-

si. Koska kyseessä on yleismaailmallinen 

toimintaohjelma, kaikkien kansakuntien kes- 

kinäinen luottamus ja yhteisymmärrys ovat 

tärkeitä.

74. Seuranta- ja arviointiprosesseja ohjaavat 

kaikilla tasoilla seuraavat periaatteet:

a) Ne ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia ja 

maakohtaisesti johdettuja, ottavat huomi-

oon erilaiset kansalliset realiteetit, valmiu-

det ja kehitystasot ja kunnioittavat poliittis-

ta liikkumavaraa sekä prioriteetteja. Koska 

kansallinen omistus on kestävän kehityksen 

saavuttamisen kannalta avaintekijä, kansal-

lisen tason prosessien tulokset toimivat 
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perustana alueellisen ja maailmanlaajui-

sen tason arvioinneille ottaen huomioon, 

että maailmanlaajuinen arviointi perustuu 

pääasiassa virallisiin kansallisiin tietolähtei-

siin.

b) Ne seuraavat yleismaailmallisten tavoit-

teiden ja alatavoitteiden toimeenpanemisen 

etenemistä sekä toimeenpanokeinoja kaikis-

sa maissa niiden yleismaailmallisuutta, in- 

tegroitunutta ja toisiinsa liittyvää luonnetta 

sekä kestävän kehityksen kolmea ulottu-

vuutta kunnioittavalla tavalla.

c) Ne tukevat pitkän aikavälin orientoitu-

mista, tunnistavat saavutukset, haasteet, 

puutteet ja ratkaisevat onnistumistekijät 

sekä tukevat maita valistuneiden poliittisten 

päätösten teossa. Ne auttavat mobilisoimaan 

tarvittavat toimeenpanokeinot ja kumppa- 

nuudet, tukevat ratkaisujen ja parhaiden 

käytäntöjen tunnistamista ja edistävät kan- 

sainvälisen kehitystyöjärjestelmän koordi-
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nointia sekä tehokkuutta.

d) Ne ovat avoimia, kattavia, osallistavia 

ja läpinäkyviä kaikille ja tukevat kaikkien 

tärkeimpien sidosryhmien raportointia.

e) Ne ovat ihmiskeskeisiä, sukupuolesta riip-

pumattomia, kunnioittavat ihmisoikeuksia 

ja painottuvat erityisesti köyhimpiin, huono-

osaisiin ja eniten jälkeen jääneisiin.

f) Ne perustuvat nykyisiin järjestelmiin ja 

prosesseihin, mikäli sellaisia on olemassa,  

välttävät päällekkäisyydet ja ottavat huomi-

oon kansalliset olosuhteet, valmiudet, tar- 

peet ja prioriteetit. Ne kehittyvät ajan mu- 

kana, ottavat huomioon uudet ilmenevät 

ongelmat ja uusien metodologioiden kehit-

tymisen sekä lievittävät kansallisten hallin-

tojen raportointitaakkaa.

g) Ne ovat tiukkoja ja todisteisiin perustu-

via, ammentavat maakohtaisesti johdetuista 

arvioinneista ja tiedoista, jotka ovat laaduk-
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kaita, saatavilla olevia, ajantasaisia, luotetta-

via ja tulotason, sukupuolen, iän, rodun, etni-

syyden, maahanmuuttaja-aseman, vammai-

suuden ja  maantieteellisen sijainnin sekä 

muiden kansallisessa kontekstissa tärkeiden 

ominaisuuksien perusteella eriytettyjä.

h) Ne edellyttävät tehostettua valmiuksien 

kehittämisen tukea kehitysmaille, esimer-

kiksi kansallisten tietojärjestelmien ja arvi-

ointiohjelmien   vahvistamiseksi erityises-

ti Afrikan maissa, vähiten kehittyneissä 

maissa, pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, 

kehittyvissä sisämaavaltioissa ja keskitulo-

tason maissa.

i) Ne hyötyvät YK:n järjestelmän ja muiden 

monenkeskisten instituutioiden aktiivisesta 

tuesta.

75. Tavoitteiden ja päämäärien etenemistä 

seurataan ja arvioidaan maailmanlaajuisilla 

mittareilla. Näitä täydentävät jä sen valti-
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oiden kehittämät alueellisen ja kansallisen 

tason mittarit sekä tavoitteita koskevien 

perustason tietojen kehittämistyön tulokset 

silloin, kun kansallisia ja maailmanlaajui-

sia perustason tietoja ei vielä ole. Virastojen 

välinen kestävän kehityksen tavoitteiden 

mittarien asiantuntijaryhmä on kehittänyt 

maailmanlaajuista mittarikehystä, jota käsi-

tellään tilastokomissiossa maaliskuuhun 

2016 mennessä, minkä jälkeen talous- ja 

sosiaalineuvosto ja yleiskokous hyväksyvät 

sen nykyisten mandaattiensa mukaisesti. 

Kehyksestä on tarkoitus tulla yksinkertainen 

mutta vankka, sen on tarkoitus koskea kaik-

kia kestävän kehityksen tavoitteita ja alata-

voitteita toimeenpanokeinot mukaan lukien 

sekä ylläpitää niihin sisältyvää poliittista 

tasapainoa, integraatiota ja pyrkimyksiä.

76. Tuemme kehitysmaita, erityisesti Afrikan 

maita, vähiten kehittyneitä maita, pieniä 

kehittyviä saarivaltioita ja kehittyviä sisä-
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maavaltioita kansallisten tilastovirastojen ja 

tietojärjestelmien valmiuksien vahvistami-

sessa niin, että laadukkaiden, ajantasaisten, 

luotettavien ja eriytettyjen tietojen saanti 

voidaan varmistaa. Edistämme julkisen ja 

yksityisen sektorin yhteistyön läpinäkyvää ja 

vastuullista laajentamista siten, että apuna 

voidaan hyödyntää erilaisia tietoja, kuten 

maantarkkailu- ja paikkatietoja, kuitenkin  

niin, että tuki- sekä seurantaprosessien kan- 

sallinen omistus voidaan varmistaa.

77. Sitoudumme osallistumaan täysimää-

räisesti edistymisen säännölliseen ja katta-

vaan arviointiin paikallisella, kansallisella, 

alueellisella ja  maailmanlaajuisella tasolla. 

Hyödynnämme seuranta- ja arviointi-insti-

tuutioiden ja -mekanismien nykyistä verkos-

toa mahdollisimman laajasti. Kansallisten 

raporttien avulla voidaan arvioida edisty-

mistä ja tunnistaa haasteita alueellisella 

ja maailmanlaajuisella tasolla. Alueellisen 
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vuoropuhelun ja maailmanlaajuisten arvi-

ointien ohella ne toimivat perustana eri 

tasoilla tarvittavaa seurantaa koskeville suo- 

situksille.

Kansallinen taso
78. Kannustamme kaikkia jäsenvaltioita 

kehittämään mahdollisimman pian kunni-

anhimoisia kansallisia järjestelmiä tämän 

toimintaohjelman yleistä toimeenpanoa var- 

ten. Ne voivat tukea kestävän kehityksen 

tavoitteisiin siirtymistä ja perustua nykyisiin 

suunnitteluvälineisiin, kuten esimerkiksi 

kansallisen ja kestävän kehityksen strategi-

oihin.

79. Kannustamme myös jäsenvaltioita teke-

mään kansallisen ja paikallisen tason edis-

tymistä koskevia omaehtoisia säännöllisiä 

ja kattavia arviointeja. Arvioinneissa tulee 

ottaa huomioon alkuperäiskansojen, kansa-

laisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja 
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muiden sidosryhmien näkemykset kansallis-

ten olosuhteiden, politiikkojen ja prioriteet-

tien mukaisesti. Myös kansalliset parlamen-

tit ja muut instituutiot voivat tukea näitä 

prosesseja.

Alueellinen taso
80. Alueellisen ja paikallisen tason seuranta 

sekä arviointi voi tarjota hyödyllisiä mah-

dollisuuksia vertaisoppimiseen esimerkiksi 

vapaaehtoisten arviointien, parhaiden käy- 

täntöjen jakamisen sekä yhteisten tavoite-

keskustelujen kautta. Toivotamme tässä suh- 

teessa tervetulleeksi alueellisten ja paikal-

listen neuvostojen ja järjestöjen yhteistyön. 

Kattavat alueelliset prosessit ammentavat 

kansallisen tason arvioinneista ja tukevat 

seurantaa ja arviointia maailmanlaajuisella 

tasolla, esimerkiksi kestävää kehitystä kos- 

kevassa korkean tason poliittisessa fooru-

missa.
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81. Tiedostamme nykyisten alueellisen tason 

seuranta- ja arviointimekanismien hyödyn-

tämisen sekä riittävän poliittisen liikkuma-

varan tärkeyden ja kannustamme jäsen-

valtioita tunnistamaan itselleen sopivim-

man alueellisen foorumin. YK:n alueellisia 

neuvostoja kannustetaan jatkamaan jäsen-

valtioiden tukemista tässä.

Maailmanlaajuinen taso
82. Korkean tason poliittisella foorumilla on 

keskeinen rooli maailmanlaajuisen tason 

seuranta- ja arviointiprosessien verkoston 

valvonnassa, ja se työskentelee yhdessä 

yleiskokouksen, talous- ja sosiaalineuvos-

ton sekä muiden asiaan liittyvien elinten ja 

foorumien kanssa nykyisten mandaattien 

mukaisesti. Foorumi mahdollistaa kokemus-

ten, onnistumisten, haasteiden ja opittujen 

asioiden jakamisen sekä tarjoaa seurantaa 

koskevaa poliittista johtamista, opastusta 

ja suosituksia. Se edistää kestävän kehityk-
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sen käytäntöjen yhtenäisyyttä ja koordi-

nointia koko järjestelmässä. Sen tehtävänä 

on varmistaa, että toimintaohjelma säilyy 

olennaisena ja kunnianhimoisena, ja sen 

tulee keskittyä kehittyneiden maiden sekä 

kehitysmaiden edistymisen, saavutusten ja 

haasteiden sekä uusien, nousevien ongelmi-

en arviointiin. Vähiten kehittyneitä maita, 

pieniä kehittyviä saarivaltioita ja kehittyviä 

sisämaavaltioita koskevien YK:n konferens-

sien ja prosessien seuranta- ja arviointijär-

jestelmiin muodostetaan tehokkaat yhtey-

det.

83. Korkean tason poliittisella foorumilla 

tapahtuva seuranta ja arviointi saa tietoja 

kestävän kehityksen tavoitteita koskevas-

ta vuotuisesta edistymisraportista, jonka 

pääsihteeri laatii yhteistyössä YK:n järjestel-

män kanssa maailmanlaajuisen mittarike-

hyksen, kansallisten tilastointijärjestelmien 

tuottamien tietojen sekä alueelliselta tasolta 
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kerättyjen tietojen pohjalta. Korkean tason 

poliittinen foorumi saa tietoja myös maail-

manlaajuisesta kestävän kehityksen rapor-

tista, jonka on tarkoitus vahvistaa tieteen ja 

politiikan yhtymäkohtaa ja joka voi tarjota 

vahvan todisteisiin perustuvan välineen 

päätöksentekijöiden tueksi köyhyyden pois-

tamisen ja kestävän kehityksen edistämises-

sä. Kutsumme talous- ja sosiaalineuvoston 

puheenjohtajan johtamaan konsultointipro-

sessia maailmanlaajuisen raportin laajuu-

desta, metodologiasta ja julkaisutiheydestä 

sekä sen suhteesta edistymistä koskevaan 

raporttiin, jonka tulosten tulisi kuvastua 

korkean tason poliittisen foorumin vuonna 

2016 järjestettävän istunnon ministerijulis-

tuksessa.

84. Korkean tason poliittinen foorumi tekee 

talous- ja sosiaalineuvoston alaisuudessa 

säännöllisiä arviointeja 9. heinäkuuta 2013 

annetun yleiskokouksen päätöslauselman 
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67/290 mukaisesti. Arvioinnit ovat vapaaeh-

toisia, mutta raportointiin kannustavia, ja 

niihin sisältyy kehittyneitä maita ja kehitys-

maita sekä asiaan liittyviä YK:n yksiköitä ja 

muita sidosryhmiä, kuten kansalaisyhteis-

kuntaa ja yksityistä sektoria. Ne ovat valtioi-

den johtamia ja niihin osallistuu ministerita-

son sekä muita korkean tason edustajia. Ne 

tarjoavat kumppanuuksille yhteistyöympä-

ristön esimerkiksi tärkeimpiin ryhmiin osal-

listumisen sekä muiden olennaisten sidos-

ryhmien kautta.

85. Korkean tason poliittisella foorumilla 

tehdään myös aihepiirin mukaisia arvioin-

teja kestävän kehityksen tavoitteiden edis-

tymisestä sekä useille osa-alueille yhteisistä 

ongelmista. Näitä tukevat talous- ja sosiaali-

neuvoston toimikuntien sekä muiden halli-

tusten välisten elinten  ja foorumien tekemät 

arvioinnit, joiden tulisi kuvastaa tavoitteiden 

integroitua luonnetta sekä niiden välisiä 
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yhteyksiä. Niissä tulisi olla mukana kaikki 

asiaan liittyvät sidosryhmät, ja niiden tulisi 

mahdollisuuksien mukaan noudattaa korke-

an tason poliittisen foorumin toimintasykliä.

86. Toivotamme tervetulleeksi Addis Abeban 

toimintaohjelman mukaisen kehitystyön tu- 

loksia sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 

toimeenpanokeinojen rahoitusta koskevan 

seurannan ja arvioinnin, joka on sidoksissa 

tämän toimintaohjelman seuranta- ja arvi-

ointikehykseen. Vuosittain järjestettävässä  

talous- ja sosiaalineuvoston foorumissa hal- 

litusten välillä sovitut kehitystyön rahoitus-

ta koskevat loppupäätelmät ja suositukset 

otetaan huomioon tämän toimintaohjelman 

toimeenpanon yleisessä se urannassa ja 

arvioinnissa korkean tason poliittisessa foo-

rumissa.

87. Neljän vuoden välein yleiskokouksen 

alaisuudessa kokoontuva korkean tason 
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poliittinen foorumi tarjoaa toimintaohjel-

maan ja sen toimeenpanoon liittyvää korke-

an tason poliittista ohjeistusta, seuraa edis-

tymistä ja nousevia haasteita sekä mobilisoi 

lisää toimenpiteitä toimeenpanon joudutta-

miseksi. Seuraava yleiskokouksen alainen 

korkean tason poliittinen foorumi järjeste-

tään vuonna 2019; kokoontumissykliä on 

uudistettu, jotta yhtenäisyys nelivuotisen 

kattavan politiikan arviointijakson kanssa 

voitaisiin maksimoida.

88. Painotamme myös koko järjestelmää 

koskevan strategisen suunnittelun, toimeen-

panon ja raportoinnin tärkeyttä, jotta YK:n 

kehitystyöjärjestelmän yhtenäinen ja integ-

roitu tuki uuden toimintaohjelman toimeen-

panolle voidaan varmistaa. Asiaan liittyvi-

en hallintoelimien on ryhdyttävä toimiin 

toimeenpanoa koskevan tuen arvioimiseksi 

ja edistymisestä sekä esteistä raportoimi-

seksi. Toivotamme tervetulleeksi talous- ja 
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sosiaalineuvoston jatkuvan vuoropuhelun 

YK:n kehitystyöjärjestelmän pitkän aikavä-

lin asemasta ja jäämme odottamaan näihin 

seikkoihin liittyviin toimenpiteisiin ryhty-

mistä.

89. Korkean tason poliittinen foorumi tukee 

tärkeimpien ryhmien ja muiden asiaan liit-

tyvien sidosryhmien osallistumista seuran-

ta- ja arviointiprosesseihin päätöslauselman 

67/290 mukaisesti. Vetoamme näihin toimi-

joihin, että ne raportoisivat osallistumises-

taan toimintaohjelman toimeenpanoon.

90. Pyydämme pääsihteeriä laatimaan yhteis-

työssä jäsenvaltioiden kanssa yleiskokouk-

sen 70. istunnon käsiteltäväksi ja vuonna 

2016 järjestettävän korkean tason poliitti-

sen foorumin kokouksen valmistelemisek-

si raportin, jossa määritellään ratkaisevat 

virstanpylväät siirryttäessä kohti yhtenäistä, 

tehokasta ja kaikkia koskevaa maailman-
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laajuisen tason seurantaa sekä arviointia. 

Raportin tulee sisältää ehdotus organisato-

risista järjestelyistä talous- ja sosiaalineu-

voston alaisessa korkean tason poliittisessa 

foorumissa tehtäville valtiojohtoisille arvi-

oinneille sekä suosituksia yleiseksi ohjeiksi 

vapaaehtoista raportointia varten. Raportin 

tulee selventää institutionaalisia vastuita ja 

antaa korkean tason poliittiselle foorumille 

vuosittain käsiteltäviä teemoja, aihealuee-

seen perustuvien arviointien tekemistä sekä 

jaksotettujen arviointien vaihtoehtoja koske-

via ohjeita.

91. Vahvistamme lujan sitoutumisemme tä- 

män toimintaohjelman tavoitteiden saavut- 

tamiseen ja sen toimeenpanemiseen täysi- 

määräisesti niin, että maailmasta tulee pa- 

rempi paikka vuoteen 2030 mennessä.




