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Kansalaisyhteiskunnan paikalliset suositukset Suomen Agenda 2030 -

toimintaohjelmaan 

 
Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on koonnut kansalaisyhteiskunnan suositukset Suomen 

Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Paikallisen tason suositukset laadittiin avoimissa työpajoissa, 

joihin osallistui asiantuntijoita 41:stä organisaatiosta. Seuraavat järjestöt ovat hyväksyneet 

suositukset kokonaisuudessaan: Kepa, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, SOSTE Suomen 

sosiaali ja terveys ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, 

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo/Olympiakomitea ja WWF Suomi. 

 

 

Tavoite 1: Ei köyhyyttä 

 

Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen toimeentuloon. 

 

Suomessa perustuslaki takaa kaikille oikeuden perustoimeentuloon ja riittäviin sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Kuntien ja maakuntien on taattava, että laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 

ovat yhtäläisesti kaikkien saatavilla. Asiakasmaksut ja omavastuut eivät saa estää tai vaikeuttaa 

palveluiden saatavuutta. 

 

Tavoite 2: Ei nälkää 

 

Kaikilla ihmisillä on oikeus riittävään, turvalliseen ja ravitsevaan ruokaan. Paikallinen 

ruuantuotanto tukee kestävää kehitystä. 

 

Kuntien ja maakuntien on huolehdittava, että esimerkiksi oppilaitoksissa ja vanhainkodeissa 

käyttämättä jäävä ruoka jaetaan hyötykäyttöön. Kuntien ja maakuntien on tuettava myös 

elinkeinoelämää ja kansalaisyhteiskuntaa ylijäämäruoan jakelussa. Kuntien on noudatettava 

joukkoruokailussa valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Kouluissa ja päiväkodeissa on ohjattava 

eettisiin ruokavalintoihin. 

 

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia 

 

Fyysisen ja mielenterveyden edistäminen on kestävän kehityksen edellytys. 

 

Kunnan tulee taata hyvinvointistrategiassaan aktiivisen elämäntavan edellytykset esimerkiksi 

tarjoamalla liikunta- ja kulttuuripalveluja ja olosuhteita. Kunnan on myös kannustettava 

asukkaita ja yhteisöjä oman hyvinvointinsa edistämiseen. Elintaso- ja mielenterveyssairauksien, 

päihteiden väärinkäytön ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy vaativat nopeaa reagointia ja 

sukupuolisensitiivistä lähestymistapaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavoite 4: Hyvä koulutus 

 

Tasa-arvoinen ja saavutettava koulutus on yhteiskunnallisen vakauden ja kehityksen kulmakivi. 

Laadukas koulutus on muidenkin kehitystavoitteiden toteutumisen edellytys ja siksi siihen on tärkeä 

panostaa. 

 

Kaikille on taattava yhdenvertainen pääsy laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, 

perusopetukseen sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluihin asuinpaikasta riippumatta. 

Opetussuunnitelmien perusteiden painotukset, kuten kestävän elämäntavan ja osallisuuden 

edistäminen, sukupuolisensitiivinen kasvatus ja ihmisoikeudet on huomioitava varhaiskasvatuksen ja 

koulutuksen suunnitelmissa ja toteutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. 

 

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo 

 

Sukupuolten tasa-arvon tulee näkyä läpileikkaavasti kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden 

toteutuksessa. 

 

Monet kansainväliset sopimukset ja Suomen lainsäädäntö velvoittavat kuntia toteuttamaan tasa-arvoa 

ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Siksi on välttämätöntä, että kaikessa kunnallisessa 

päätöksenteossa arvioidaan sukupuolivaikutukset ja toimitaan tasa-arvokehityksen turvaamiseksi. 

Kunnat ovat merkittävä naisvaltaisten matalapalkka-alojen työnantaja. Lisäksi kunnilla on ratkaiseva 

rooli naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä. Kunnat myös järjestävät varhaiskasvatusta ja 

koulutusta, joka parhaimmillaan purkaa suomalaisen koulutusjärjestelmän 

sukupuolisegregaatiota ja vaikuttaa asenneilmapiiriin. 
 

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio 

 

Puhtaan veden ja kestävän sanitaation tasa-arvoinen saavutettavuus on ihmisoikeus ja kaiken 

kehityksen perusta. 

 

Talous- ja teollisuusveden säästämiseen ja kierrättämiseen liittyvää tietoisuutta on lisättävä. 

Lämpimän veden käyttöä on rajoitettava energiankulutuksen vähentämiseksi ja kuivakäymälöiden 

käyttöön on kannustettava. Paikallistasolla on edistettävä resurssitehokkaiden hajautettujen 

vesi- ja jätevesijärjestelmien käyttöä. Jätevedenpuhdistamojen kapasiteetin tulee olla kunnossa 

niin, että ohijuoksutuksia ei tapahdu. 

 

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa 

 

Ilmastokatastrofi ja luonnonvarojen ehtyminen nostavat energiatehokkuuden, energian säästön ja 

kestävän uusiutuvan energian käytön elintärkeiksi. 

 

Kuntien tulee vahvistaa energiakansalaisuutta viestinnän, ohjauskeinojen ja palvelujen kautta. 

Kannustimet pienenergian tuotannolle vahvistavat paikallistaloutta ja edistävät järjestelmämuutosta. 

Kuntien investoinneissa ja hankinnoissa tulee suosia energiamurrosta vauhdittavia ratkaisuja. 
 

 

 

 

 

 



Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

 

Kestävä talous on perusta ihmisten toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Nuorten työllistäminen on yksi 

kestävän kehityksen edellytyksistä kaikkialla maailmassa. 

 

Kuntien tulee käyttää täysimääräisesti mahdollisuutensa tukea maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden työllistymistä ja työoikeuksien toteutumista muun muassa lisäämällä työnantajien kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Kunnat voivat tukea uudenlaista itsensä työllistämistä esimerkiksi tarjoamalla 

verkostoitumismahdollisuuksia ja toimitiloja. Työvoimapalveluiden käyttäjien yhdenvertainen 

kohtelu on taattava tiedonvaihdolla, uraneuvonnalla ja koulutuksella. 
 

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 

 

Yhtäläinen ja universaali tiedon saatavuus tuo ihmisten potentiaalin yhteiskuntien käyttöön. 

 

Kuntien ja aluehallinnon on tuettava kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita ja teollisuutta 

esimerkiksi kaavoituksella. Muun muassa kaivannaisteollisuuteen liittyvissä lupa-asioissa on 

toteutettava yhdenmukaisia, ekologisesti kestäviä käytäntöjä. Teollisuushankkeita käsittelevien 

ja valvovien paikallisviranomaisten resurssit ja riittävä osaaminen on taattava. Samalla on turvattava 

riippumattomuus elinkeinoelämän intresseistä. Teollisuushankkeiden tiedot on tuotava avoimesti 

kansalaisten kommentoitavaksi. 

 

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen 

 

Lisääntyvä eriarvoisuus ja eri ihmisryhmien syrjintä ovat aikamme suurimpia haasteita. 

 

Kuntalaisten välinen polarisaatiokehitys on katkaistava. Kuntien on järjestettävä turvallisia tiloja 

ja matalan kynnyksen paikkoja, joissa eri sosioekonomisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat 

kohdata toisiaan. Nuorten näköalattomuuden tunnetta tulee vähentää lisäämällä 

kansalaisvaikuttamista esimerkiksi oppilaitosten ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Lisääntyvästi 

monikulttuuristen kuntien kyky varmistaa yhtäläiset oikeudet kaikille on turvattava. 

 

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt 

 

Luonnon- ja kulttuuriperinnön vaaliminen tukee taloudellista, sosiaalista ja ympäristön 

hyvinvointia kaupungeissa ja yhteisöissä. 

 

Kuntien asuntotuotannossa tulee hyödyntää kaikkein energiatehokkaimpia ratkaisuja 

huomioiden samalla ympäristön kantokyky sekä kaikkien ihmisryhmien tarpeet ja 

vaikuttamismahdollisuudet asuinympäristöönsä liittyvään päätöksentekoon. Kuntien valmiutta 

vastata ympäristöonnettomuuksiin tulee vahvistaa. Kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida 

lähiluonnon merkitys hyvinvoinnille. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa 

 

Tietoisuus kestävistä kulutus- ja tuotantotavoista ja mahdollisuus toteuttaa niitä arjessa kuuluvat 

kaikille. 

 

Kunnat edistävät johdonmukaisesti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elämäntapaa kaikilla 

toiminnan tasoilla. Kuntien tulee luoda ja edistää resurssitehokkaita toimintamalleja, jotka takaavat 

luonnonvarojen kulutuksen absoluuttisen vähenemisen. Kunnan julkisissa hankinnoissa huomioidaan 

ekologiset ja sosiaaliset kriteerit. Kasvatuksen, koulutuksen ja viestinnän keinoin varmistetaan, että 

kaikki kuntalaiset saavat tietoa ja taitoja kestävästä elämäntavasta. Opettajille ja muille kasvattajille 

taataan riittävät valmiudet ja resurssit tähän työhön. 

 

Tavoite 13: Ilmastotekoja 

 

Ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii johdonmukaisia ja välittömiä toimia kaikilla politiikan osa-

alueilla. 

 

Useilla kunnilla on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, ja vastaisuudessa jokaisen kunnan tulee 

sitoutua olemaan ilmastoneutraali ennen vuotta 2050. Paikallisella tasolla tulee edistää 

esimerkiksi kestävää liikkumista maankäytön suunnittelulla sekä tukemalla ilmastoystävällisiä 

liikkumismuotoja ja liikennepalveluita. Ilmastotietoisuuden ja kasvatuksen tulee näkyä kunnissa 

kaikilla tasoilla päätöksenteosta koulujen ja päiväkotien toimintaan. 

 

Tavoite 14: Vedenalainen elämä 

 

Rannikkoekosysteemien suojelua tarvitaan niin Suomessa kuin maailmalla. Merten suojelu on 

tärkeää luonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten ruokaturvan takaamiseksi. 

 

Sinisen talouden pohjana toimivat meren eri käyttömuodot tulee sovittaa yhteen 

maakuntatason merialuesuunnittelulla. Rannikkokuntien jätevedenkäsittelyn tehostamiseen tulee 

käyttää parasta olemassa olevaa teknologiaa. Uhanalaisten vaelluskalojen mahdollisuus luontaiseen 

elinkiertoon on palautettava esimerkiksi vaellusesteet poistamalla. 

 

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä 

 

Luonnon itseisarvoa on kunnioitettava. Esimerkiksi ekosysteemien pirstaloituminen ja 

tuhoutuminen sekä salametsästys ovat aiheuttaneet jo nyt vakavan sukupuuttoaallon. 

 

Luonnoltaan arvokkaat kuntametsät on säästettävä lajien kodeiksi ja ihmisten virkistymispaikoiksi. 

Kansallisten kaupunkipuistojen syntyä on edistettävä päätöksenteolla, samalla kun jo olemassa olevia 

lähimetsiä on turvattava esimerkiksi kaavoituksen avulla. Lähiluonto on tärkeä oppimisympäristö, 

jonka hyödyntämistä päiväkotien ja koulujen työssä tulee vahvistaa yhteistyössä kolmannen 

sektorin kanssa. 
 

 

 

 

 

 

 



Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta 

 

Osallistava päätöksenteko ja läpinäkyvät instituutiot lisäävät luottamusta ja yhteiskunnallista 

vakautta. Ilman rauhaa ei ole kehitystä – ja päinvastoin. 

 

Kuntien ja maakuntien on hyödynnettävä ja kehitettävä ratkaisuja osallisuuden ja kansalaistaitojen 

kartuttamiseen, mikä vahvistaa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Suomessa on paljon erityisesti 

naisten ja lasten kohtaamaa väkivaltaa. Väkivallan ennaltaehkäisyn ja uhrien palvelujen tulee olla 

kaikkien saavutettavissa asuinkunnasta riippumatta. 
 

Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus 

 

Kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii kaikkien osallistumista ja riittäviä resursseja. 

 

Kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden toimeenpanosta on jaettava tietoa eri väestöryhmille 

kautta maan. Kuntalaisten roolia tavoitteiden toteuttamisessa ja seurannassa sekä henkilökohtaisella 

että paikallisella tasolla tulee vahvistaa. 

 

 

 

 

 
 

 
Kansallisen ja paikallisen tason suosituksien laatimiseen osallistui edustajia seuraavista 

organisaatioista: Amnesty International Suomen osasto (tavoite 5), Crisis Management Initiative CMI 

(tavoitteet 16 ja 17), EAPN-FIN - Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (tavoitteet 1 ja 2), 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT (tavoitteet 1 ja 2), Greenpeace Suomi (tavoitteet 7, 13 ja 14), Hämeenlinnan 

seudun luonnonsuojeluyhdistys (tavoite 6), Invalidiliitto (tavoitteet 11 ja 15), Kallion seurakunta (tavoite 10), 

Kirkkohallitus (tavoite 10), Kirkon Ulkomaanapu (tavoite 4), Kepa (tavoitteet 1-17), Käymäläseura Huussi 

(tavoite 6), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (tavoite 6), Marttaliitto (tavoitteet 1 ja 2), 

Naisasialiitto Unioni (tavoite 5), Naisjärjestöjen Keskusliitto (tavoite 5), Nytkis (tavoitteet 1-17), Pelastakaa 

Lapset (tavoitteet 16 ja 17), Plan International Suomi (tavoite 5), Siemenpuu (tavoite 12), SOSTE Suomen 

sosiaali- ja terveys ry (tavoitteet 1-17), Suomen Akateemisten Naisten Liitto (tavoite 5), Suomen kirjastoseura 

(tavoitteet 1-17), Suomen luonnonsuojeluliitto (tavoitteet 1-17), Suomen Lähetysseura (tavoitteet 7, 12 ja 13), 

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi (tavoitteet 1-17), Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK (tavoite 4), 

Suomen Punainen Risti (tavoitteet 1-17), Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP (tavoite 5), Suomen 

UNICEF (tavoite 6), Suomen UN Women (tavoite 5), Suomen YK-nuoret (tavoite 5), Suomen YK-liitto 

(tavoitteet 1-17), Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL (tavoitteet 1-17), Suomen Ympäristökasvatuksen Seura 

(tavoitteet 4 ja 12), Työväen Sivistysliitto (tavoitteet 1-17), Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio 

Valo/Olympiakomitea (tavoitteet 1-17), Vihreät Naiset (tavoite 5), Väestöliitto (tavoitteet 1-17) sekä WWF 

Suomi (tavoitteet 12 ja 14). 

 


