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Inledning

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den
hållbara utvecklingen. Agenda 2030 syftar på att avskaffa extrem fattigdom
samt på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beak
tas jämlikt.
Även om Agenda 2030 primärt är en förbindelse på statlig nivå sker en stor
del av uppfyllandet av hållbarhetsmålen på lokal nivå. Städerna spelar en stor
roll i arbetet för att målen ska kunna nås. Hållbarhetsmålen går från agenda
till handling just på stadsnivå. För att lyckas med målen krävs också mycket
samarbete mellan länder och städer i framtiden.
Helsingfors vill vara den mest fungerande staden i världen och utmärka
sig som en pionjär på lokalt uppfyllande av det globala ansvaret. I Helsingfors
strategi kan flera mål identifieras via vilka staden deltar i främjandet av FN:s
globala hållbarhetsmål.
New York introducerade som första stad i världen en egen rapport på
stadsnivå över förverkligandet av målen för hållbar utveckling. Helsingfors
bestämde i september 2018 att följa New Yorks exempel och som första stad i
Europa förbinda sig med att rapportera uppfyllandet av hållbarhetsmålen på
stadsnivå. Syftet med rapporteringen är att synliggöra hur Helsingfors strategi
har lyckats i förhållande till FN:s hållbarhetsmål, skapa förståelig och öppen
information om stadens hållbara utveckling, främja dialog och samarbete med
den internationella gemenskapen, främja städernas möjlighet till dialog med FN
och även visa Helsingfors eventuella svagheter som vi kan ingripa i. Den lång
siktiga visionen är att skapa lösningar och information som hjälper städer runt
om i världen att uppfylla FN:s mål för den hållbara utvecklingen så att Agenda
2030 verkligen uppfylls.
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I april 2019 publicerade Helsingfors den första delen av sin lokala rapport
om förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Där beskrevs de centrala
målen, åtgärderna och uppföljningsindikatorerna i Helsingfors stadsstrategi
samt deras kopplingar till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).
I rapportens andra skede vänder man på det hela och utgår från FN:s mål
för hållbar utveckling. I denna publikation presenteras Helsingfors åtgärds
helheter som anknyter till FN:s mål 1–16. I översikten lyfter man också fram
indikatorer som beskriver olika fenomen och exempel på åtgärder i Helsing
fors. Precis som i New Yorks modell har SDG17 inte tagits med i jämförelsen,
eftersom det hänvisar till internationellt utvecklingsarbete och i Finland främst
till arbete på statlig nivå.
Helsingfors rapport är det första steget i en lång process vars slutliga mål
är att verkställa FN:s hållbarhetsmål på ett lyckat och resultatrikt sätt i vår stad.

FN:s mål för hallbar utveckling
och Helsingfors stadsstrategi
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1.1

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor över
allt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på
mindre än 1,25 US-dollar per dag.

1.2

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som
lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

1.3

Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla,
inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en
väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

1.4

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga
och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grund
läggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra
former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik
och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

1.5

Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i
utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema
klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljö
mässiga chocker och katastrofer.

1.a

Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklu
sive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna,
i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara
medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av
fattigdom.
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1.b

Upprätta sunda policy ramverk på nationell, regional och internationell
nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar
hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i
åtgärder för att avskaffa fattigdom.
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–

År 2015 levde i medeltal 13,4 procent av OECD-ländernas invånare under 18 år i familjer som relativt sett
räknades som fattiga*. I många länder ökade den relativa barnfattigdomen under perioden 2004–2015.
Källa: OECD Family Database, https://www.oecd.org/els/CO_2_2_Child_Poverty.pdf

–

Den relativa fattigdomen bland barnfamiljer i Helsingfors uppgick till 11,8 procent år 2017**. Antalet barn un
der 18 år som bodde i låginkomsthushåll i Helsingfors var 12 383. Den relativa fattigdomen bland barnfamiljer
har minskat från nivån år 2008, då andelen barn under 18 år som levde i hushåll med relativt sett låga inkom
ster uppgick till 16,7 procent.

Digital

Lärande

Källa: THL, SotkaNet

–

*

Helsingfors siktar på en systemisk förändring, som gör att marginaliseringen, marginaliseringen över ge
nerationsgränserna och den regionala segregationen ska minska i Helsingfors. Man strävar efter att stödja
invånare som behöver stöd redan innan problem uppstår och reagera på olika signaler som förebådar
problem redan innan svåra symtom visar sig. Dessa mål förverkligas bland annat genom spetsprojekthel
heterna Mukana, vars syfte är att förebygga marginalisering bland unga, och Stadin HYTE. Inom projekten
strävar man efter att på ett heltäckande sätt ingripa i de bakomliggande orsakerna till ojämlikhet, såsom
arbetslöshet, fattigdom, ensamhet och sjukdom.

Andel barn under 18 år av motsvarande åldersklass i hela landet som bodde i familjer vars inkomstnivå var
högst 50 procent av medianinkomsten för hela landet.
** Andel barn under 18 år av motsvarande åldersklass i hela staden som bodde i familjer vars inkomstnivå var
högst 60 procent av medianinkomsten för hela landet.
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Ekonomiskt
hållbar

Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet
och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk

2.1

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de
fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till
tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att
senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxt
hämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårs
flickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbe
hov.
2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskali
ga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejord
brukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker
och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror,
kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling
och sysselsättning utanför jordbruket.
2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa
motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och pro
duktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker för
mågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden,
torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar
mark- och jordkvaliteten.
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2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade
växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter,
bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker
på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig
och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av gene
tiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med
internationella avtal.
2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete,
i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för
jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte
att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synner
het de minst utvecklade länderna.
2.b Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på
världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt
avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla
exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för
Doharundan.
2.c Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivat
marknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell mark
nadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att
begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.

Välmående
och hälsosam

Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet
och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk

–

Undernäring är i många länder ett av de allvarligaste samhälleliga problemen. I de allra rikaste länderna,
inklusive Finland, är däremot övervikt det centrala näringsmässiga problemet. Övervikt orsakar allvarliga
hälsoproblem och har dessutom negativa effekter på social- och hälsovårdssystemen samt den allmänna
ekonomiska produktiviteten och tillväxten.
Källa: Eurostat 2018: Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress Towards the SDGS in an EU Context
https://www.ecologic.eu/15958

–

I BMI-mätningar på Helsingfors hälsostationer noterades att nästan varannan (46 procent) av de helsingfor
sare i åldern 18–64 år som deltog i mätningarna hade ett BMI på minst 25 (minst lätt förhöjd risk). Nästan var
femte (19 procent) hade ett BMI på minst 30 (klart förhöjd risk).
Källa: Helsingin kaupunki, Stadin Hytebarometri 2019

–
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Åtgärdsprogrammet för förebyggande och vård av fetma (Sutjakka Stadi) och kommittén för näringsvård,
som ingår i Helsingfors plan för välbefinnande, fortsätter utveckla stadens verksamhet. Vi ingriper i över
vikten i alla befolkningsgrupper, bland annat genom att utveckla hälsorådgivningen för familjer (metoden
Smarta familjen), stärka näringskompetensen i skolorna, gruppverksamhet (Terve elämä-grupperna), ta
fram digitala tjänster samt förbättra näringskompetensen hos personal som vårdar äldre.

Välmående
och hälsosam

Garantera ett hälsosamt liv
och uppmuntra välmående
för alla åldrar
3.1

Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per
100 000 förlossningar med levande barn.

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadli
ga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör
av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att
minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande
födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per
1 000 levande födda.

3.a Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om
tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försum
made tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar
och andra smittsamma sjukdomar.
3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredje
del samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.
3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen.
3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att
reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.
3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot
ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god
kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga
grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.
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3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de
smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar
utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grund
läggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om
TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna
har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelate
rade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och,
framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.
3.c Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatser
na för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdsper
sonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och
små önationer under utveckling.
3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det
gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala
hälsorisker.
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och uppmuntra välmående
för alla åldrar
–

68 procent av alla EU-invånare som fyllt 16 år upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra år
2016
Källa: Eurostat 2018: Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress Towards the SDGS in an
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EU Context, https://www.ecologic.eu/15958

–

70 procent av alla helsingforsare som fyllt 20 år upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra år
2018. 34 procent av 20–54-åringarna, 20 procent av 55–74-åringarna och 13 procent av de som
fyllt 75 år utövade konditionsmotion eller idrott (exempelvis löpning, skidåkning, simning eller
bollspel) flera timmar i veckan.
Källa: THL, FinSote

–
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Under den pågående strategiperioden har Helsingfors lyft fram främjandet av fysisk aktivitet
som ett pilotprojekt inom hälsa och välbefinnande. Helsingfors har lanserat ett motions- och
rörlighetsprogram för att få stadsborna att röra sig mer och sitta mindre. Målet är att fysisk
aktivitet ska vara ett enkelt och lockande vardagsval i Helsingfors. I motions- och rörelse
programmets åtgärder beaktas i synnerhet de Helsingforsbor som rör på sig lite och för vilka
det finns tydliga och identifierade hinder för att de ska komma igång.
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Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet
och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla
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4.1

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till försko
la av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja
grundskolan.
4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbild
ning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god
kvalitet till en överkomlig kostnad.
4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevan
ta färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för
sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsom
rådet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla
nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning,
ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.
4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla
vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdig
heter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom
utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättig
heter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt
medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens
bidrag till hållbar utveckling.
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4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och
personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhets
aspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ända
målsenlig lärandemiljö för alla.
4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av
personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade län
derna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier
inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och
kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och natur
vetenskapliga program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.
4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom
internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna,
särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Kolneutral

Lärande

Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet
och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla

Välmående
och hälsosam

Sköter om
barns och
ungdomars
välmående

–

För närvarande finns det 265 miljoner barn i världen som inte går i skola, och 22 procent av dem
är i lågstadieålder.

Kolneutral

Källa: FN, https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

–

År 2018 fick 94,4 procent av alla som gått ut årskurs 9 i Helsingfors och ansökt till andra stadiet
en studieplats.
Källa: Utbildningsstyrelsen

–
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I Helsingfors erbjuds alla som går ut grundskolan en studieplats på andra stadiet. Under den
pågående strategiperioden har Helsingfors anslagit 2 miljoner euro för försök med ett avgifts
fritt andra stadium. Finansieringen används i stadens gymnasier och Stadin ammattiopisto för
studiematerial som kan lånas ut till de studerande, resekostnader och kulturbesök.

Lärande

Uppnå jämställdhet och förstärka
alla kvinnors och flickors
rättigheter och möjligheter

Trivsam
och trygg

Invånar
orienterad och
engagerande

Lärande

5.1

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och
privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra
typer av exploatering.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser,
möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt
tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med natio
nell lagstiftning.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap
och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kom
munikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att
tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt
genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med
vad som är nationellt lämpligt.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att
främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla
nivåer.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga
livet.
5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduk
tiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogram
met från den internationella konferensen om befolkning och utveckling,
Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonfe
renser.
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Ansvarsfullt
ledarskap

Uppnå jämställdhet och förstärka
alla kvinnors och flickors
rättigheter och möjligheter

Trivsam
och trygg

Invånar
orienterad och
engagerande

Lärande

–

Även om kvinnornas roll i det offentliga livet har vuxit över hela världen utför kvinnorna fortfarande 2,6 gånger mer oavlönat om
sorgs- och hemarbete än männen.
Källa: FN, https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/

–

Bland kvinnor med invandrarbakgrund i åldern 18–64 år i Helsingfors var sysselsättningsgraden endast 48 procent, medan den
bland kvinnorna med finländsk bakgrund var 77 procent år 2017. Bland männen var motsvarande andelar 56 procent och 74 procent.
Källa: Statistikcentralen, sysselsättningsstatistik

–

Bland invandrarkvinnor, i synnerhet de med flyktingbakgrund, är sysselsättningen lägre än hos andra invandrare på grund av deras
låga utbildningsnivå. Många kvinnor utan arbets- eller studieplats stannar hemma för att ta hand om familjens barn. Helsingfors har
lyckats främja invandrarkvinnornas tillgång till utbildning och arbete genom att utveckla och genomföra kamratgrupper för hem
maföräldrar på somali och arabiska på olika håll i Helsingfors. I grupperna kan man bekanta sig med bland annat utbildnings- och
karriärmöjligheter, tjänster för familjer och studier i finska med hjälp av en handledare som talar det egna modersmålet. Det årliga
antalet deltagare är 80– 120, och av dem går upp till 50–70 procent vidare till utbildning eller arbetslivet. *
Källa: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/helsingissa-keinoja-maahanmuuttajien-kotoutumiseen (Nyhet 7.6.2019)

*
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Stadin ammatti- ja aikuisopistos projekt KYKY II (1.9.2017−31.8.2019) utvecklar stödet och handledningen för invandrare som är
hemmaföräldrar i Helsingfors. Projektet fortsätter det arbete för att främja invandrarfamiljers delaktighet som inleddes inom det
föregående KYKY-projektet och får finansiering från Europeiska socialfonden.

Ansvarsfullt
ledarskap

Garantera tillgång till och ett hållbart
användande av vatten och sanitet för alla

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över
komligt dricksvatten för alla.

6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och
hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus.Särskild uppmärk
samhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta
situationer.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa
dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera
andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en
säker återanvändning globalt.
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt
säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatte för att
angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av
vattenbrist.
6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla
nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däri
bland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
6.a Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsupp
byggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksam
heter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning,
vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.
6.b Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra
vatten- och sanitetshanteringen
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–

Två miljarder människor har inte tillgång till rent dricksvatten.
Källa: WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

–

Finland har världens renaste dricksvatten.
Källa: Unesco

–

Dricksvattnet i huvudstadsregionen produceras av samkom
munen Helsingforsregionens miljötjänster. Råvattnet kom
mer till Helsingfors genom en 120 km lång tunnel från sjön
Päijänne, vars vattenkvalitet är god. Försörjningssäkerheten
i Helsingfors vattenledningsnät är i toppklass tack vare
nätets struktur. I fall av rörbrott kan man använda andra rör
förbi läckaget, vilket förhindrar långa avbrott i vattendistri
butionen.

Mångfald
i naturen

Garantera tillgång till
prisvärd, pålitlig, hållbar och
modern energi för alla
7.1
7.2

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillför
litliga och moderna energitjänster.
Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffekti
vitet.
7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång
till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energi
effektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt
främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.
7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att levere
ra moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i syn
nerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.
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–

År 2017 användes 133 853,38 TWh fossila bränslen i världen.
Källa: Our World in Data, https://ourworldindata.org/fossil-fuels

–

Den 1 april 2019 trädde en lag i kraft i Finland som förbjuder
användning av stenkol från och med den 1 maj 2029.
Källa: Statsrådet,
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/kivihiilen-energiakayton-vuonna-2029-kieltava-laki-voimaan-huhtikuun-alussa

–

Hösten 2019 lanserar Helsingfors en internationell Chal
lenge-tävling, där man söker lösningar på hur man kan ersät
ta stenkolet i uppvärmningen i Helsingfors på ett så hållbart
sätt som möjligt och med så lite biomassa som möjligt. Enligt
planen ska segraren belönas med en miljon euro.

Kolneutral

Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb

Välmående och hälsosam

Sköter om barns och
ungdomars välmående

8.1

Sustain per capita economic growth in accordance with national circum
stances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product
growth per annum in the least developed countries.

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification,
technological upgrading an innovation, including through a focus on highvalue added and labour-intensive sectors.
8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities,
decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and en
courage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized
enterprises, including through access to financial services.
8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in
consumption and production and endeavour to decouple economic
growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year
framework of programmes on sustainable consumption and production,
with developed countries taking the lead.
8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all
women and men, including for young people and persons with disabilities,
and equal pay for work of equal value.
8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment,
education or training.
8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end
modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and
elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and
use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms.

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments
for all workers, including migrant workers, in particular women migrants,
and those in precarious employment.
8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism
that creates jobs and promotes local culture and products.

Fungerande
stadsstruktur

Livskraftig

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage
and expand access to banking, insurance and financial services for all.
8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular
least developed countries, including through the Enhanced Integrated
Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed
Countries.
8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employ
ment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour
Organization.

Kolneutral

Digital

Lärande

Företagsvänlig

Ansvarsfullt ledarskap

Ekonomiskt hållbar
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Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb

Välmående och hälsosam

Sköter om barns och
ungdomars välmående

–

År 2018 deltog 61 procent av världens befolkning i arbetsför ålder i arbetsmarknaden.
Källa: International Labour Office – Geneva: World Employment and Social Outlook: Trends 2019

Fungerande
stadsstruktur

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf

–

IBland personer i åldern 15–64 i Helsingfors var sysselsättningsgraden 74 procent år 2018. Trots
den goda sysselsättningsutvecklingen hade Helsingfors alltjämt fler än 30 000 arbetslösa i mars
2019.
Källa: Statistics Finland, Labor Force Survey

–

Helsingfors stad erbjuder rådgivning, handledning och branschöverskridande samservice för att
främja sysselsättningen. Rådgivningstjänsterna inom ramarna för Navigatorns (Ohjaamo) verk
samhet riktar sig i synnerhet till Helsingforsbor under 30 år. Under år 2019 pilottestas en motsva
rande tjänst även för kunder över 30 år tillsammans med Nylands arbets- och näringsbyrå.

Livskraftig

Kolneutral

Digital

Lärande

Företagsvänlig

Ansvarsfullt ledarskap

Ekonomiskt hållbar
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Bygga upp en hållbar infrastruktur,
förespråka inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation

Trivsam
och trygg

Fungerande
stadsstruktur

9.1

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög
kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att
stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på
ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

9.a Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utveck
lingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till
afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingslän
der och små önationer under utveckling.

9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt
öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella
förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.

9.b Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklings
länderna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam policymiljö för
exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror.

9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i syn
nerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga
krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.

9.c Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt
eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de
minst utvecklade länderna senast 2020.

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem
hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga
tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med
sina respektive förutsättningar.
9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tek
niska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat
genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal per
soner som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor
liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.
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Kolneutral

Digital

Företags
vänlig

Bygga upp en hållbar infrastruktur,
förespråka inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation

Trivsam
och trygg

Fungerande
stadsstruktur

–

Investeringar kring forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) stod för 1,7 procent av hela
världens BNP 2014. FoU-investeringarnas andel har ökat något (0,2 procentenheter) jämfört
med nivån år 2000.

Kolneutral

Källa: UN, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9

–

I Helsingfors var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 2017 totalt 2,98 mn euro.
Utgifterna för FoU-verksamhet hade ökat med 52 procent jämfört med nivån år 2000.

–

Helsingfors mål är att vara en av Europas mest attraktiva platser för ny, kreativ startup-verk
samhet och ett lockande kompetenscentrum för företag och individer som vill göra världen till
en bättre plats. Samarbete med ledande finländska och internationella universitet, kulturinstitu
tioner, utvecklare och företag främjar byggandet av ett nytt ekosystem för experiment. Staden
finansierar kreativa investeringsprojekt som lägger en grund för näringslivet och kompetensen
genom sin innovationsfond.
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Digital

Företags
vänlig

Minska ojämlikheter
inom och mellan länder

Trivsam och trygg

Välmående och hälsosam

10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än
det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har
lägst inkomst.
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk el
ler annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska
livet.
10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall,
bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och
praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta
hänseende.
10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och suc
cessivt uppnå ökad jämlikhet.

10.b Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive
utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som störst, i
synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer
under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet med deras
nationella planer och program.
10.c Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitte
ringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där
kostnaderna överstiger 5 procent.

Sköter om barns och
ungdomars välmående

Rörlig och aktiv

Fungerande
stadsstruktur

Invånarorienterad och
engagerande

10.5 Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och
finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana regleringar.
10.6 Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattan
det i globala internationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte
att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga och legitima.
10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlig
het av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrations
politik.
10.a Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet
med Världshandelsorganisationens avtal.
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Digital

Lärande

Ansvarsfullt ledarskap

Minska ojämlikheter
inom och mellan länder

Trivsam och trygg

Välmående och hälsosam

–

Efter omfördelningen av inkomster räknades 17,3 procent av EU:s befolkning som låginkomstta
gare* år 2016.

Sköter om barns och
ungdomars välmående

Källa: Eurostat 2018: Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress Towards the SDGS
in an EU Context https://www.ecologic.eu/15958

–

År 2017 lyfte nästan 32 000 helsingforsare (40 procent av stödtagarna och 5 procent av invånar
na) basutkomststöd** i minst 10 månader under året. Att lyfta långvarigt stöd var relativt sett
vanligast bland barnfamiljer med utkomststöd, varav närmare 45 procent fick stöd långvarigt.
Källa: Kela

–

*

Minskning av ojämlikhet mellan såväl befolkningsgrupper som områden är ett av de centrala
målen i Helsingfors stadsstrategi. Med åtgärderna inom programmet Mukana, som inletts under
denna strategiperiod och vars mål är att minska ojämlikhet och marginalisering bland barn och
unga, siktar man på en systemisk förändring, som gör att marginaliseringen bland barn och
unga, marginaliseringen över generationsgränserna och den oönskade regionala segregationen
ska minska i Helsingfors.

Som låginkomsttagare räknas personer i vars hushåll de disponibla penninginkomsterna per
konsumtionsenhet (efter omfördelning av inkomster) är lägre än 60 procent av medianvärdet
för alla hushålls disponibla penninginkomster.
** Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd som används i sista hand. Utkomststöd beviljas i situationer där inga andra stödformer tryggar utkomsten.
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Rörlig och aktiv

Fungerande
stadsstruktur

Invånarorienterad
och engagerande

Digital

Lärande

Ansvarsfullt ledarskap

Göra städer och mänskliga
bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara
11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt
överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slum
områden.

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafik
säkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild
uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor,
barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan
stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att
stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbätt
ra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering
och förvaltning av bosättningar i alla länder.
11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.
11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som
drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse
att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i
form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att
skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland an
nat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering
av kommunalt och annat avfall.
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11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och
genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurs
effektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och
motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med
Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad
katastrofriskhantering på alla nivåer.
11.c Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och
tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av
lokala material.

Trivsam
och trygg

Sköter om
barns och
ungdomars
välmående

Fungerande
stadsstruktur

Kolneutral

Invånar
orienterad och
engagerande

Digital

Göra städer och mänskliga
bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara
–

I nuläget bor hälften av världens befolkning i städer, och år 2050 beräknas nästan 70 procent
göra det.

Trivsam
och trygg

Sköter om
barns och
ungdomars
välmående

Fungerande
stadsstruktur

Källa: FN, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

–

Enligt prognoserna kommer Helsingfors befolkning att öka till 700 000 invånare fram till 2025
och till 822 000 fram till 2050.
Källa: KTT, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_10_30_Tilastoja_18_Vuori_Kaasila.pdf

–
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Helsingfors fortsätter att balansera fördelningen av förvaltningsformer för bostäder områdesvis
för att förebygga segregation. 45 procent av alla nya byggnader byggs som oreglerade ägar- och
hyresbostadsproduktion, 30 procent som mellanformer som Hitas- och bostadsrättsbostäder
och 25 procent som ara-hyresbostäder med rimligt pris på lång sikt. Efter att stadsstrategin
trädde i kraft har staden också utformat åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035
och riktlinjer för anpassning till klimatförändringen, en klimatskyddsplan och en plan för buller
bekämpning samt tagit i bruk deltagande budgetering, där invånarna får besluta om fördelning
en av 4,4 miljoner euro.

Kolneutral

Invånar
orienterad och
engagerande

Digital

Garantera hållbara konsumtionsoch produktionsmönster
12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produk
tionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna
i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och
förutsättningar.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsu
mentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av
avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internatio
nella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och
mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors
hälsa och miljön.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebyg
ga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa
hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporte
ringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell
politik och nationella prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och
medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni
med naturen.
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12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska
kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbarar konsumtions- och
produktionsmönster.
12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling
påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal
kultur och lokala produkter.
12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar
till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på markna
den, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta
att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subven
tioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta
full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och
minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som
skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Kolneutral

Garantera hållbara konsumtionsoch produktionsmönster
–

Om matsvinnet var en stat skulle den ha de tredje största utsläppen i världen.
Källa: FAO, http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

–

Varje helsingforsare slänger i genomsnitt 20–25 kilo mat per år.
Källa: Naturresursinstitutet

–

26

I Helsingfors förebygger man matsvinn genom att involvera eleverna i planeringen av skolmaten,
för att den ska vara så smaklig som möjligt. Man har också testat försäljning av överbliven mat i
skolor. Överblivna matportioner skänks också till välgörenhet. I stadens personalrestauranger
används en modell med en tallrik, vilket gör det enklare att sammanställa en måltid enligt tall
riksmodellen och samtidigt minskar matsvinnet.

Kolneutral

Utan dröjsmål agera för att
bekämpa klimatförändringen
och dess inverkan
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimat
relaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

–

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell
nivå.
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutio
nella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimat
anpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt
tidig varning.
13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta
Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en mål
sättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen
från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad
gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt
så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimat
fonden fullt ut.
13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad pla
nering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus
på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.
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År 2018 var det fjärde varmaste året sedan man började
mäta jordens temperatur. Endast åren 2015, 2016 och 2017
var varmare.
Källa: NOAA

–

I Kajsaniemi i Helsingfors var årets medeltemperatur 7,2
grader, vilket är 1,4 grader högre än genomsnittet under
jämförelseperioden 1981–2010.
Källa: Meteorologiska institutet

–

I och med stadsstrategin har Helsingfors utarbetat och
godkänt åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035.
I programmet ingår 147 åtgärder, genom vilka man strävar
efter att minska de direkta växthusgasutsläppen i Helsingfors
med 80 procent jämfört med 1990. Fram till slutet av 2018 har
Helsingfors minskat sina totala utsläpp av växthusgaser med
27 procent.

Mångfald
i naturen

Kolneutral

Bevara och nyttja haven
och marina resurser på hållbart vis

Mångfald
i naturen

Kolneutral

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i
synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillför
sel av näringsämnen.
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett
hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat
genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att åter
ställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
14.3 Minimera och åtgärda med havsförsurningens konsekvenser, bland annat
genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.
14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olag

och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina
resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och
turism.
14.a Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och
överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanogra
fiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av havsteknik
(Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i syfte att
skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag
till utvecklingen i utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under
utveckling och de minst utvecklade länderna.

ligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt
genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa

14.b Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina

fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan pro
ducera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenska

14.c Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna

per.
14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i över
ensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av
bästa tillgängliga vetenskapliga rön.
14.6 Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till
överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana sub
ventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och
differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade
länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventio
ner i Världshandelsorganisationen.
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14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling

resurser och marknader.
genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck
i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den
rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresur
ser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från
Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20)

Bevara och nyttja haven
och marina resurser på hållbart vis

Mångfald
i naturen

Kolneutral

–

Östersjön klassades 2004 som ett särskilt känsligt havsområde (PSSA, Particularly Sensitive
Sea Area). Det är dock ändå ett av världens mest trafikerade och förorenade hav. I Östersjöns
tillrinningsområde bor omkring 85 miljoner människor.
Källa: WWF

–

Helsingfors lanserade tillsammans med Åbo en Östersjöutmaning 2007. Nästan 300 organisa
tioner har tagit sig an utmaningen. Som en del av Östersjöutmaningen har Helsingfors deltagit i
möjliggörandet av en Östersjöprofessur vid Helsingfors universitet.

–

Efter att stadsstrategin trädde i kraft har ett tredje åtgärdsprogram för Östersjöutmaningen
gjorts upp. Som en del av Östersjöutmaningen har Helsingfors sedan 2008 uppmuntrat fartyg
att lämna sitt avloppsvatten i hamnen, där det går vidare till stadens avloppsnät, utan separat
avgift. Helsingfors Hamn har också tagit i bruk ett incitament där man erbjuder 20 procent
rabatt på avfallsavgifterna för fast avfall och oljeavfall för fartyg som lämnar sitt avloppsvatten i
hamnen. De flesta fartyg lämnar sitt avloppsvatten i hamnen.
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Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning
av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa
ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering
och stoppa förlusten av biologisk mångfald

Mångfald
i naturen

Kolneutral

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i
sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg
och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internatio
nella överenskommelser.
15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av
skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka
nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord,
inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar,
samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främ
mande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vatten
ekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens
värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, stra
tegier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.
15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för
att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosyste
men.

15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras
biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som
behövs för en hållbar utveckling.

15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att
finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämp
liga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och
återbeskogning.

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen
av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast
2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

15.c Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal
handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en
hållbar försörjning i lokalsamhällena.

15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid an
vändning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser,
i enlighet med internationella avtal.
15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med
skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av
och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.
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Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning
av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa
ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering
och stoppa förlusten av biologisk mångfald

Mångfald
i naturen

Kolneutral

–

I världen finns över 200 000 skyddsområden, som täcker omkring 15 procent av markytan och
10 procent av vattenytan.
Källa: UN Environment ja International Union for Conservation of Nature (IUCN),
https://www.iucn.org/news/secretariat/201609/world-now-protects-15-its-land-crucial-biodiversity-zones-left-out

–

In Helsinki, nature conservation areas currently cover 2.2 percent of the city’s land area and 0.5
percent of the water area.
Källa: Helsingfors stads miljörapport 2018

–
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Efter att stadsstrategin trädde i kraft har Helsingfors inlett genomförandet av ett nytt natur
skyddsprogram som kommer att fördubbla de skyddade områdenas yta.

Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång
till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga
och inkluderande institutioner på alla nivåer

Trivsam
och trygg

Sköter om
barns och
ungdomars
välmående

16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld
eller tortyr mot barn.
16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säker
ställa lika tillgång till rättvisa för alla.
16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena,
öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa
alla former av organiserad brottslighet.

16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt
samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i
utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och
brottslighet.

Invånar
orienterad och
engagerande

16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för
en hållbar utveckling.
Digital

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävan
de på alla nivåer.

Ansvarsfullt
ledarskap

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representa
tivt beslutsfattande på alla nivåer.
16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för
global styrning.
16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelse
registrering.
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande
friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
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Ekonomiskt
hållbar

Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång
till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga
och inkluderande institutioner på alla nivåer

Trivsam
och trygg

Sköter om
barns och
ungdomars
välmående

–

I EU-länderna har invånarnas upplevelse av trygghet i sina egna bostadsområden förbättrats un
der de senaste åren. Andelen personer som noterat brottslighet, våld eller vandalism i det egna
bostadsområdet har minskat med i medeltal 1,6 procent under åren 2011–2016.
Källa: Eurostat 2018: Sustainable Development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU

Invånar
orienterad och
engagerande

context, https://www.ecologic.eu/15958

–

Helsingforsarna upplever sina egna bostadsområden samt stadens centrum och transportme
del som tryggare än någonsin tidigare. Av de personer i åldern 15–74 år som besvarade Helsing
fors säkerhetsundersökning upplevde 81 procent sitt eget bostadsområde som tryggt även inpå
natten under veckoslut. Männen upplevde sitt bostadsområde som tryggt oftare än kvinnorna,
men även bland kvinnorna har känslan av trygghet ökat under de senaste åren.

Digital

Ansvarsfullt
ledarskap

Källa: Helsingfors säkerhetsundersökning 2018.

–
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Varje individ ska kunna känna sig trygg i Helsingfors. Säkerhetsplaneringen i staden genomförs
utifrån från de lokala utgångspunkterna i samråd mellan medborgare, samfund och myndighe
ter. Uppföljning av befolkningens välfärd och hälsa ger utgångsinformation för säkerhetspla
neringen. Syftet med säkerhetsplaneringen är att förbättra invånarnas säkerhet och trygghet
genom att förebygga brott, störningar och olyckor. Principerna för den lokala säkerhetsplane
ringen uppdateras under 2019.

Ekonomiskt
hållbar

