Maailman toimivin kaupunki
Kestävän kehityksen tavoitteet
Kaupunkitasoisen toimeenpanoraportoinnin toinen osa

2019

Johdanto

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimin
taohjelmasta. Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä
kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertai
sesti huomioon.
Vaikka Agenda 2030 on lähtökohtaisesti valtiotasoinen sitoumus, mer
kittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiallisesta toimeenpanosta
toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa
on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi
nimenomaan kaupunkitasolla. Tavoitteissa onnistuminen vaatii tulevaisuudes
sa myös valtioiden ja kaupunkien vahvaa yhteistyötä.
Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki ja erottautua globaalin
vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä. Helsingin strategiassa on
tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta kaupunki osallistuu globaaliin
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.
New Yorkin kaupunki teki ensimmäisenä kaupunkina maailmassa oman
kaupunkitasoinen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoraportoin
nin. Helsinki päätti syyskuussa 2018 seurata New Yorkin esimerkkiä ja ensim
mäisenä kaupunkina Euroopassa sitoutua kestävän kehityksen tavoitteiden
toimeenpanoraportointiin kaupunkitasolla. Raportoinnin tavoitteena on tehdä
näkyväksi Helsingin strategian onnistuminen suhteessa YK:n kestävän kehi
tyksen tavoitteisiin, tuottaa ymmärrettävää ja avointa tietoa kaupungin kes
tävästä kehityksestä, edistää dialogia ja yhteistyötä kansainvälisen yhteisön
kanssa, edistää kaupunkien mahdollisuutta vuorovaikutukseen YK:n kanssa,
ja osoittaa myös mahdollisia Helsingin heikkouksia, joihin voimme puuttua.
Pidemmän tähtäimen visio on tuottaa ratkaisuja ja tietoa, jotka auttavat kau
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punkeja ympäri maailmaa toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
niin, että Agenda 2030 todella toteutuu.
Huhtikuussa 2019 Helsinki julkaisi YK:n kestävän kehityksen paikallisen
toimeenpanoraportoinnin ensimmäisen osan. Siinä kuvattiin Helsingin kau
punkistrategian keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit sekä
niiden yhteydet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG).
Raportoinnin toisessa vaiheessa tarkastelu käännetään toisin päin ja
siinä lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Käsillä olevassa
julkaisussa esitetään kuhunkin YK:n tavoitteeseen 1–16 linkittyvät Helsingin
tavoitekokonaisuudet. Tarkasteluun nostetaan myös ilmiöitä kuvaavia indi
kaattoreita, sekä esimerkkejä Helsingin toimenpiteistä. SDG17 on jätetty New
Yorkin mallin mukaisesti pois vertailuista, koska se viittaa kansainväliseen
kehitysyhteistyöhön ja on Suomessa ensisijaisesti valtion tasoista toimintaa.
Helsingin raportti on ensimmäinen vaihe pitkässä prosessissa, jonka
lopullinen tavoite on toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita onnistu
neesti ja tuloksellisesti kaupungissamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet
ja Helsingin kaupunkistrategia
Hyvinvoiva ja
terveellinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

Digitaalinen

Oppiva

Taloudellisesti
kestävä

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Luonnoltaan
monimuotoinen

Viihtyisä ja Hyvinvoiva ja
turvallinen terveellinen

Hyvinvoiva ja
terveellinen
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Viihtyisä ja
turvallinen

Lasten
Liikunnallinen
ja nuorten ja aktiivinen
hyvinvoinnista
huolehtiva

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

Hiili
neutraali

Hiili
neutraali

Oppiva

Vastuullisesti
johdettu

Hiili
neutraali

Asukas
lähtöinen ja
osallistava

Oppiva

Vastuullisesti
johdettu

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Lasten
Kaupunki
ja nuorten
rakenteeltaan
hyvinvoinnista
toimiva
huolehtiva

Digitaalinen

Oppiva

Viihtyisä ja
turvallinen

Kaupunki
rakenteeltaan
toimiva

Viihtyisä ja
turvallinen

Elin
voimainen

Hiili
neutraali

Yritys
myönteinen

Vastuullisesti
johdettu

Talou
dellisesti
kestävä

Hiili
neutraali

Digitaalinen

Yritys
myönteinen

Hyvinvoiva ja Lasten ja nuorten Liikunnallinen Kaupunki
hyvinvoinnista
terveellinen
ja aktiivinen rakenteeltaan
huolehtiva
toimiva

Asukaslähtöinen
ja osallistava

Digitaalinen

Oppiva

Hiili
neutraali

Hiili
neutraali

Luonnoltaan
monimuotoinen

Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

Vastuullisesti
johdettu

Viihtyisä ja
turvallinen
Viihtyisä ja
turvallinen
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Lasten
Kaupunki
Hiili
Asukas
ja nuorten rakenteeltaan neutraali lähtöinen ja
hyvinvoinnista
toimiva
osallistava
huolehtiva

Digitaalinen

Lasten
Asukas Digitaalinen Vastuullisesti Taloudellisesti
ja nuorten
kestävä
lähtöinen ja
johdettu
hyvinvoinnista osallistava
huolehtiva

Poistaa köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

1.1

Poistaa vuoteen 2030 mennessä äärimmäinen köyhyys (nykymittarien
mukaan ihmiset, jotka elävät alle 1,25 dollarilla päivässä).

1.2

Vähentää vuoteen 2030 mennessä ainakin puolella niiden kaikenikäisten
ihmisten määrää, jotka kansallisten määritelmien mukaan elävät köyhyy
dessä.

1.3

Toteuttaa kansallisesti asianmukaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimen
piteet, sosiaaliturvan vähimmäistasot mukaan lukien, sekä saavuttaa mer
kittävä vakuutussuoja köyhille ja huono-osaisille vuoteen 2030 mennessä.

1.4

Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla, erityisesti köyhillä ja huono-
osaisilla, on yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä mahdolli
suus peruspalveluihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistukseen sekä
hallintaan, perintöön, luonnonvaroihin, uuteen teknologiaan ja rahoitus
palveluihin, esimerkiksi mikrorahoitukseen.

1.5

Kehittää köyhien ja huono-osaisten sopeutumiskykyä vuoteen 2030
mennessä ja vähentää heidän alttiuttaan ja haavoittuvuuttaan ilmastoon
liittyville ääri-ilmiöille ja muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöön
liittyville tuhoille sekä katastrofeille.

1.a

Taata merkittävä resurssien mobilisointi eri lähteistä, esimerkiksi te
hostetun kehitysyhteistyön kautta, jotta kehitysmaille, erityisesti vähiten
kehittyneille maille, voidaan tarjota riittävät ja ennakoitavissa olevat keinot
toimeenpanna ohjelmia ja politiikkoja, jotka tähtäävät köyhyyden poistami
seen kaikissa muodoissaan.
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1.b

Luoda kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla järkevät,
köyhien asemaa edistäviin ja sukupuolten tasa-arvon huomioiviin kehitys
strategioihin perustuvat toimintakehykset, jotka tukevat tehostettuja
investointeja köyhyyden poistamiseen.

Digitaalinen

Oppiva

Taloudellisesti
kestävä

Poistaa köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

–

Vuonna 2015 OECD-maiden alle 18-vuotiaista asukkaista keskimäärin 13,4 prosenttia asui suhteellisesti mi
taten köyhissä perheissä*. Suhteellinen lapsiköyhyys kasvoi useissa maissa vuosien 2004–2015 välillä.
Lähde: OECD Family Database, https://www.oecd.org/els/CO_2_2_Child_Poverty.pdf

–

Helsingin suhteellinen lapsiperheköyhyys oli 11,8 prosenttia vuonna 2017**. Kaikkiaan pienituloisissa asun
tokunnissa asuvia alle 18-vuotiaita helsinkiläisiä oli 12 383. Suhteellinen lapsiperheköyhyys on vähentynyt
vuoden 2008 tasosta, jolloin suhteellisesti pienituloisissa asuntokunnissa asuvien alle 18-vuotiaiden osuus
oli 16,7 prosenttia.

Digitaalinen

Oppiva

Lähde: THL, SotkaNet

–

*

Helsinki tähtää laaja-alaiseen ja systeemiseen muutokseen, jonka myötä syrjäytyminen, ylisukupolvisen
syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Tukea tarvitsevia asukkaita
pyritään tukemaan jo ennen ongelmien ilmaantumista ja erilaisiin ongelmia ennakoiviin signaaleihin pyritään
reagoimaan jo ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Näitä tavoitteita toteutetaan mm. eriarvoisuuden
vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn Mukana- sekä Stadin HYTE -kärkihankekokonaisuuksissa.
Hankkeissa pyritään puuttumaan laaja-alaisesti eriarvoisuuden juurisyihin, kuten työttömyyteen, köyhyyteen,
yksinäisyyteen ja sairauteen.

Perheissä, joiden tulotaso on korkeintaan 50 prosenttia koko maan mediaanitulotasosta,
asuvien alle 18-vuotiaiden osuus koko maan vastaavasta ikäluokasta.
** Perheissä, joiden tulotaso on korkeintaan 60 prosenttia koko maan mediaanitulotasosta,
asuvien alle 18-vuotiaiden osuus kaupungin vastaavasta ikäluokasta.
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Taloudellisesti
kestävä

Poistaa nälkä, saavuttaa ruoka
turva, 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 aliravitsemuksen muodot esimer
kiksi saavuttamalla vuoteen 2025 mennessä alle 5-vuotiaiden lasten kas
vun hidastumista ja kuihtumista koskevat kansainvälisesti sovitut tavoit
teet, sekä vastata murrosikäisten tyttöjen, raskaana olevien ja imettävien
naisten sekä ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksellisiin tarpeisiin.
2.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä maatalouden tuottavuus ja pienruoan
tuottajien, erityisesti naisten, alkuperäiskansojen, perheviljelijöiden, pai
mentolaisten ja kalastajien, tulot esimerkiksi takaamalla yhtäläinen oikeus
maahan, muihin tuotantoresursseihin ja -panoksiin, tietoon, rahoitus
palveluihin, markkinoihin ja arvonluontimahdollisuuksiin sekä työllistymi
seen maatalouden ulkopuolella.
2.4 Taata vuoteen 2030 mennessä kestävät ruoantuotantojärjestelmät ja
toteuttaa sopeutuvia maanviljelykäytäntöjä, jotka lisäävät tuottavuutta ja
tuotantoa, auttavat ekosysteemien suojelussa, vahvistavat kykyä sopeutua
ilmastonmuutokseen, äärimmäisiin sääoloihin, kuivuuteen, tulviin ja muihin
tuhoihin ja parantavat asteittain maaperän laatua.
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2.5 Säilyttää vuoteen 2020 mennessä siementen, viljelykasvien ja tuotan
toeläinten sekä niiden sukuisten villien lajien geneettinen monimuotoi
suus esimerkiksi järkevästi hallinnoitujen ja hajautettujen kansallisen,
alueellisen ja kansainvälisen tason siemen- ja kasvipankkien avulla sekä
edistää geeniresurssien ja niihin liittyvien perinnetietojen saantia ja niiden
käytöstä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukaista sekä yhtäläistä jakamista
kansainvälisesti sovitulla tavalla.
2.a Lisätä muun muassa tehostetun kansainvälisen yhteistyön avulla panos
tuksia maaseudun infrastruktuuriin, maatalouden tutkimus- ja laajennus
palveluihin, teknologian kehitykseen ja kasvien sekä tuotantoeläinten
geenipankkeihin, jotta kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden
maiden, maatalouden tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa.
2.b Oikaista ja estää kaupan rajoituksia ja vääristymiä maailman maatalous
markkinoilla esimerkiksi poistamalla samanaikaisesti kaikki maatalouden
vientitukien muodot ja vaikutukseltaan vastaavanlaiset vientitoimet Dohan
kehityskierroksen mandaatin mukaisesti.
2.c Ottaa käyttöön menetelmiä, joilla voidaan taata elintarvikkeiden raakaainemarkkinoiden ja niiden johdannaisten toimivuus ja mahdollistaa ajan
tasaisten markkinatietojen saanti muun muassa elintarvikevarastoista,
jotta elintarvikehintojen voimakasta heilahtelua voitaisiin rajoittaa.

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Poistaa nälkä, saavuttaa ruoka
turva, parantaa ravitsemusta ja
edistää kestävää maataloutta
–

Aliravitsemus on monissa maissa yksi vaikeimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Kaikkein hyvinvoivim
missa maissa, joihin Suomikin maailmassa lukeutuu, keskeinen ravitsemukseen liittyvä ongelma on kuitenkin
liikalihavuus. Liikalihavuus aiheuttaa vakavia terveys- ja hyvinvointiongelmia ja lisäksi sillä on haitallisia vaiku
tuksia terveys- ja sosiaalijärjestelmiin sekä yleiseen taloudelliseen tuottavuuteen ja talouskasvuun.
Lähde: Eurostat 2018: Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress Towards the SDGS in an EU Context
https://www.ecologic.eu/15958

–

Helsingin terveysasemilla toteutetuissa painoindeksimittauksissa havaittiin, että lähes joka toisella (46 pro
senttia) mittauksiin osallistuneella 18–64-vuotiaalla helsinkiläisellä painoindeksi (BMI) oli vähintään 25 (vä
hintään lievästi kohonnut riski). Lähes joka viidennellä (19 prosenttia) painoindeksi oli vähintään 30 (selvästi
kohonnut riski).
Lähde: Helsingin kaupunki, Stadin Hytebarometri 2019

–
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Helsingin hyvinvointisuunnitelmaan kuuluvat lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelma (Sutjakka
Stadi) ja ravitsemushoidon neuvottelukunta jatkavat kaupungin toiminnan kehittämistä. Kaikkien väestöryh
mien ylipainoon puututaan muun muassa perheiden terveysneuvontaa kehittämällä (Neuvokas perhe -mene
telmä), ravitsemusosaamisen vahvistamisella kouluissa, ryhmätoiminnalla (Terve elämä -ryhmät), digitaalis
ten palveluiden kehittämisellä sekä lisäämällä ikääntyneitä hoitavan henkilökunnan ravitsemusosaamista.

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Taata terveellinen elämä ja
hyvinvointi kaiken ikäisille

Viihtyisä ja
turvallinen

Hyvinvoiva ja
terveellinen

3.1

Vähentää vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuista äitiyskuolleisuutta
niin, että alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

3.2 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä vastasyntyneiden ja alle 5-vuotiaiden
lasten ehkäistävissä 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 malariaepide
miat sekä hoitamattomien trooppisten tautien epidemiat ja estää hepa
tiitin, veden välityksellä tarttuvien tautien ja muiden tarttuvien tautien
leviäminen.
3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tarttumattomien tau
tien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla
sekä edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia.
3.5 Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön
ehkäisemistä ja hoitoa.
3.6 Puolittaa vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisten liikenneonnetto
muuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä.
3.7 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille pääsy seksuaali- ja lisääntymis
terveyden hoitopalvelujen, kuten perhesuunnittelun, tiedottamisen ja kou
lutuksen, piiriin sekä varmistaa lisääntymisterveyden ottaminen mukaan
kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.
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3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisil
ta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen
piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät
lääkkeet ja rokotukset kaikille.
3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista kemikaa
leista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä pilaantumisesta
johtuvia kuolemia ja sairauksia.
3.a Tukea tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO)
puitesopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa maissa tarpeen mukaan.
3.b Tukea pääasiassa kehitysmaihin vaikuttaviin tarttuviin ja tarttumattomiin
tauteihin tarkoitettujen rokotteiden sekä lääkkeiden tutkimusta ja kehi
tystä, taata edullisten ja välttämättömien lääkkeiden ja rokotteiden saanti
TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen mukai
sesti, joka vahvistaa kehitysmaiden oikeuden hyödyntää täysimääräisesti
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyyn sopi
mukseen sisältyviä määräyksiä, jotka koskevat kansanterveyden turvaami
seen liittyviä joustoja, ja erityisesti varmistaa lääkkeiden saanti kaikille.
3.c Lisätä merkittävästi terveyteen kohdennettavaa rahoitusta ja terveyden
huollon työvoiman rekrytointia, kehittämistä, kouluttamista ja säilyttämistä
kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehitty
vissä saarivaltioissa.
3.d Vahvistaa kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia kansallis
ten ja maailmanlaajuisten terveysriskien ennakkovaroituksiin, minimointiin
ja hallintaan.

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

Liikunnallinen
ja aktiivinen

Hiili
neutraali

Vastuullisesti
johdettu

Taata terveellinen elämä ja
hyvinvointi kaiken ikäisille

Viihtyisä ja
turvallinen

Hyvinvoiva ja
terveellinen

–

68 prosenttia EU:n 16 vuotta täyttäneestä väestöstä koki terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi
vuonna 2016.
Lähde: Eurostat 2018: Sustainable development in the European Union – Monitoring Report on Progress Towards the SDGS in an
EU Context, https://www.ecologic.eu/15958

–

70 prosenttia helsinkiläisistä 20 vuotta täyttäneistä koki terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi
vuonna 2018. Kuntoliikuntaa tai urheilua (esimerkiksi juoksua, hiihtoa, uintia tai pallopelejä) usei
ta tunteja viikossa harrasti 20–54-vuotiaista 34 prosenttia , 55–74-vuotiaista 20 prosenttia ja yli
75-vuotiaista 13 prosenttia.

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

Liikunnallinen
ja aktiivinen

Lähde: THL, FinSote

–
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Helsinki on kuluvalla strategiakaudellaan nostanut liikkumisen lisäämisen yhdeksi terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Helsinki on käynnistänyt liikkumisohjelman, jonka
tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Päämäärä
nä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo ja houkutteleva arjen valinta. Liikkumisohjelman
toimenpiteissä huomioidaan erityisesti ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat vähän ja joiden liikkeel
lelähdössä on selkeitä, tunnistettuja esteitä.

Hiili
neutraali

Vastuullisesti
johdettu

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen
ja laadukas koulutus sekä elin
ikäiset oppimismahdollisuudet
4.1

Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki saavat päätökseen ilmai
sen, tasa-arvoisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka
johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistuloksiin.

4.2 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus laadukkaaseen
varhaislapsuuden kehitykseen ja hoitoon sekä perusasteen koulutukseen
valmistavaan esiopetukseen.

4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän
kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää
kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-
arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailman
kansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta
kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus edulliseen ja laa
dukkaaseen tekniseen, ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen
korkea-asteen koulutus mukaan lukien.

4.a Rakentaa ja uudistaa lapset, vammaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon
huomioon ottavia koululaitoksia sekä tarjota turvallisia, väkivallattomia,
osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille.

4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten
määrää, joilla on työllistymiseen, säällisiin työpaikkoihin ja yrittäjyyteen
tarvittavat taidot, kuten tekninen ja ammatillinen osaaminen.

4.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi kehitysmaiden, erityisesti vä
hiten kehittyneiden maiden, pienten kehittyvien saarivaltioiden ja Afrikan
maiden saatavilla olevia stipendejä, joiden turvin voidaan hakeutua kor
keamman asteen koulutukseen, esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen
sekä tieto- ja viestintäteknologian, tekniikan, konerakennuksen ja tieteen
koulutusohjelmiin kehittyneissä maissa ja muissa kehittyvissä maissa.

4.5 Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa
ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäis
kansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoi
seen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.
4.6 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa
aikuisista ovat luku- ja laskutaitoisia.
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4.c Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi pätevien opettajien tarjontaa
kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehit
tyvissä saarivaltioissa, esimerkiksi kansainvälisen opettajankoulutusta
koskevan yhteistyön avulla.

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

Hiili
neutraali

Oppiva

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen
ja laadukas koulutus sekä elin
ikäiset oppimismahdollisuudet
–

Yli 265 miljoonaa lasta maailmassa on tällä hetkellä koulutuksen ulkopuolella ja 22 prosenttia
heistä on alakouluikäisiä.

Hyvinvoiva ja
terveellinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

Hiili
neutraali

Lähde: YK, https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

–

Helsingissä peruskoulun 9. luokan päättäneistä toisen asteen hauissa hakeneista 94,4 prosent
tia sai opiskelupaikan vuonna 2018.
Lähde: Opetushallitus

–
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Helsingissä kaikille peruskoulun päättäville tarjotaan jatkokoulutuspaikka. Lisäksi kuluvalla
strategiakaudella Helsinki kohdensi 2 miljoonaa euroa maksuttoman toisen asteen kokeiluun.
Rahoitus käytetään kaupungin lukioissa ja Stadin ammattiopistossa aloittavien opiskelijoiden
lainattaviin oppimateriaaleihin, matkakustannuksiin sekä kulttuurikäynteihin.

Oppiva

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

Viihtyisä ja
turvallinen

Asukas
lähtöinen ja
osallistava

5.1

Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla.

5.2 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa
ja yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa ja seksuaalinen tai muu
hyväksikäyttö.
5.3 Lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä
naisten sukupuolielinten silpominen.
5.4 Tunnustaa palkaton hoito- ja kotityö sekä antaa sille arvo tarjoamalla
julkisia palveluja, infrastruktuuri ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä sekä
edistämällä jaettua vastuuta kodista ja perheestä kansallisten erityis
piirteiden mukaisesti.
5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset joh
tamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudes
sa ja julkisessa elämässä.
5.6 Taata yhtäläiset mahdollisuudet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen
sekä lisääntymisoikeudet kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin
toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden arviointikonfe
renssien päätösasiakirjojen mukaisesti sovitulla tavalla.
5.a Toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saavat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin
resursseihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistajuuteen sekä hallin
taan, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin kansallisten lakien
mukaisesti.
5.b Tehostaa mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja viestintäteknolo
gian, käyttöä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseksi.
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5.c Kehittää ja vahvistaa järkeviä käytäntöjä ja täytäntöönpanokelpoista lain
säädäntöä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisen sekä tyttöjen
oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikilla tasoilla.

Oppiva

Vastuullisesti
johdettu

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

Viihtyisä ja
turvallinen

Asukas
lähtöinen ja
osallistava

–

Vaikka naisten rooli julkisessa elämässä on kaikkialla maailmassa kasvanut, naiset tekevät yhä 2,6 kertaa enemmän palkatonta hoi
va- ja kotityötä kuin miehet.

Oppiva

Lähde: YK, https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/

–

Helsingin 18–64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste oli vain 48 prosenttia, kun suomalaistaustaisista naisista
77 prosenttia kävi töissä vuonna 2017. Miehillä vastaavat luvut olivat 56 prosenttia ja 74 prosenttia.
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

–

Maahanmuuttajanaiset, ja erityisesti pakolaistaustaiset naiset, työllistyvät muita maahanmuuttajaryhmiä heikommin alhaisen
koulutustason vuoksi. Kun työ- ja opiskelupaikkaa ei ole, moni nainen jää kotiin hoitamaan lapsia. Helsinki on onnistunut edistämään
maahanmuuttajanaisten koulutukseen ja työelämään pääsyä kehittämällä ja toteuttamalla kotivanhempien vertaisryhmiä eri puolilla
Helsinkiä somalin ja arabian kielellä. Ryhmissä tutustutaan muun muassa koulutus- ja uramahdollisuuksiin, perhepalveluihin sekä
suomen kielen opiskeluun omankielisen ohjaajan avulla. Osallistujia on vuodessa 80– 120 ja heistä jopa 50–70 prosenttia ohjautuu
koulutukseen tai työelämään. *
Lähde: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/helsingissa-keinoja-maahanmuuttajien-kotoutumiseen (Uutinen 7.6.2019)

*
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Stadin ammatti- ja aikuisopiston KYKY II -hanke (1.9.2017−31.8.2019) kehittää maahan muuttaneiden kotivanhempien tukea ja
ohjausta Helsingissä. Projekti jatkaa edeltäjänsä KYKY-hankkeen työtä maahan muuttaneiden perheiden osallisuuden eteen ja saa
rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta.

Vastuullisesti
johdettu

Varmistaa veden saanti ja kestävä
käyttö sekä sanitaatio kaikille
6.1

Varmistaa vuoteen 2030 mennessä turvallisen ja edullisen juomaveden saata
vuus kaikille.

–

6.2 Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia kai
kille ja lopettaa avokäymälät kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja tyttöjen
sekä huono-osaisten tarpeisiin.
6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista,
lopettamalla kaatopaikat ja minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaa
lien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja lisäämällä
merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.
6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta kaikilla
sektoreilla, varmistaa kestävä vedenotto ja makean veden riittävyys vesipulan
ehkäisemiseksi sekä vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien määrää.
6.5 Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä integroitu vesivarojen hallinta kaikilla
tasoilla esimerkiksi valtioiden välisellä yhteistyöllä tarpeen mukaan.
6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosystee
mejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä.
6.a Laajentaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä ja valmiuksien
kehittämiseen liittyvää tukea kehitysmaille veteen ja sanitaatioon liittyvissä
toimenpiteissä ja ohjelmissa, jotka koskevat esimerkiksi veden talteenottoa,
suolanpoistoa, vedenkulutuksen tehostamista, jätevesien käsittelyä sekä
kierrätys- ja uudelleenkäyttöteknologioita.
6.b Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen osallistumista vesistöjen ja sanitaation
hallinnan kehittämiseen.
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Maailmanlaajuisesti vähintään 2 miljardia ihmistä ei ole puh
taan juomaveden piirissä.
Lähde: WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

–

Suomessa on maailman puhtain juomavesi.
Lähde: Unesco

–

Juomaveden pääkaupunkiseudulla tuottaa Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Raakavesi Helsinkiin tulee
120 km pitkän tunnelin kautta Päijänteestä, jonka vedenlaa
tu on hyvä. Helsingin vesijohtoverkoston huoltovarmuus on
huippuluokkaa, mikä on verkoston rakenteen ansiota. Sen
avulla putkirikkoja voidaan ohittaa eikä pitkiä katkoksia ve
denjakeluun pääse syntymään.

Luonnoltaan
monimuotoinen

Varmistaa edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen
energia kaikille
7.1

Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset
energiapalvelut kaikille.

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi
maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen
parantumisvauhti.
7.a Tehostaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä, joka tarjoaa
mahdollisuuksia puhtaan energian tutkimukseen ja teknologiaan, uusiutu
van energian käyttö, energiatehokkuus ja edistynyt sekä entistä puhtaam
pi fossiilisten polttoaineiden käyttöteknologia mukaan lukien, sekä edistää
investointeja energiainfrastruktuuriin ja puhtaan energian teknologiaan.
7.b Laajentaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja uudistaa tekno
logioita uudenaikaisten ja kestävien energiapalvelujen tarjoamiseksi
kaikille kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa, pienissä
kehittyvissä saarivaltioissa ja kehittyvissä sisämaavaltioissa niiden omien
tukiohjelmien mukaisesti.
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–

Vuonna 2017 maailmassa käytettiin 133 853,38 TWh fossiilisia
polttoaineita.
Lähde: Our World in Data, https://ourworldindata.org/fossil-fuels

–

1.4.2019 Suomessa astui voimaan laki, joka kieltää kivihiilen
käytön 1.5.2029 alkaen.
Lähde: Valtioneuvosto,
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/kivihiilen-energiakayton-vuonna-2029-kieltava-laki-voimaan-huhtikuun-alussa

–

Helsinki käynnistää syksyllä 2019 kansainvälisen Challen
ge-kilpailun, jolla etsitään ratkaisua siihen, kuinka korvata
kivihiili Helsingin lämmityksessä mahdollisimman kestävästi
ja vähällä biomassan käytöllä. Kilpailun pääpalkinnoksi on
suunniteltu miljoonaa euroa.

Hiili
neutraali

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

Hyvinvoiva ja terveellinen

Lasten ja nuorten hyvin
voinnista huolehtiva

8.1

Ylläpitää kaikkia koskevaa talouskasvua kansallisten olosuhteiden
mukaisesti ja erityisesti vähintään 7 % BKT:n vuosittaista kasvua vähiten
kehittyneissä maissa.

8.2 Saavuttaa korkeampi taloudellisen tuottavuuden taso monipuolistamisen,
teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla, esimerkiksi panosta
malla lisäarvoa luoviin ja työvoimavaltaisiin aloihin.
8.3 Edistää kehityslähtöisiä käytäntöjä, jotka tukevat tuottavaa toimintaa,
säällisten työpaikkojen luontia, yrittäjyyttä, luovuutta ja innovointia sekä
kannustavat mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yritysten perus
tamiseen ja kasvattamiseen, esimerkiksi takaamalla rahoituspalvelujen
saanti.
8.4 Parantaa vuoteen 2030 saakka asteittain maailmanlaajuista resurssite
hokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa ja pyrkiä erottamaan talouskasvu
ja ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa
koskevan kymmenvuotisen ohjelmakehyksen mukaisesti, kehittyneet
valtiot eturintamassa.
8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys ja säälli
nen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka
samanarvoisesta työstä.

8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden
ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pahimpien muotojen,
kuten lapsisotilaiden värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poistaminen
sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.
8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työn
tekijöille, 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
rahoituspalveluja kaikille.
8.a Lisätä kauppaa tukevaa kehitysapua kehitysmaille, erityisesti vähiten
kehittyneille maille, esimerkiksi vähiten kehittyneille maille suunnattua
kauppaan liittyvää teknistä apua koskevan laajennetun integroidun toimin
takehyksen kautta.
8.b Kehittää ja ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön maailmanlaajuinen
strategia nuorten työllistämiseksi ja panna ILOn kansainvälinen työllisyys
sopimus täytäntöön.

Kaupunkirakenteeltaan
toimiva

Elinvoimainen

Hiilineutraali

Digitaalinen

Oppiva

Yritysmyönteinen

8.6 Vähentää vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden nuorten määrää,
jotka eivät käy työssä tai opiskele.
Vastuullisesti johdettu

Taloudellisesti kestävä
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Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Hyvinvoiva ja terveellinen

Lasten ja nuorten hyvin
voinnista huolehtiva

–

61 prosenttia maailman työikäisestä väestöstä osallistui työmarkkinoille vuonna 2018.
Lähde: International Labour Office – Geneva: World Employment and Social Outlook: Trends 2019

Kaupunkirakenteeltaan
toimiva

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

–

Helsingin 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 74 prosenttia vuonna 2018. Hyvästä työllisyyskehi
tyksestä huolimatta Helsingissä oli edelleen yli 30 000 työtöntä maaliskuussa 2019.

Elinvoimainen

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

–

Helsingin kaupunki tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja monialaista yhteispalvelua työllistymisen edis
tämiseksi. Neuvontapalveluja on Ohjaamo-toiminnan puitteissa suunnattu erityisesti alle 30-vuo
tiaille helsinkiläisille. Vuoden 2019 aikana vastaavaa palvelua pilotoidaan myös yli 30-vuotiaille
asiakkaille yhdessä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Hiilineutraali

Digitaalinen

Oppiva

Yritysmyönteinen

Vastuullisesti johdettu

Taloudellisesti kestävä
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Rakentaa kestävää infra
struktuuria sekä edistää kestävää
teollisuutta ja innovaatioita
9.1

Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueel
lista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten
hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin
kaikille.

9.2 Edistää laajamittaista ja kestävää teollistumista ja nostaa vuoteen 2030
mennessä merkittävästi teollisuuden osuutta työllistäjänä ja brutto
kansantuotteessa kansallisten olosuhteiden mukaisesti sekä tuplata sen
osuus vähiten kehittyneissä maissa.
9.3 Lisätä pienimuotoisten teollisuus- ja muiden yritysten pääsyä rahoituspal
velujen, kuten edullisten luottojen, piiriin erityisesti kehitysmaissa ja niiden
integroitumista arvoketjuihin sekä markkinoille.
9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja
kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puh
taiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien
käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.
9.5 Lisätä tieteellistä tutkimusta, uudistaa teollisuudenalojen teknologisia
valmiuksia kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, esimerkiksi kannus
tamalla innovointiin ja lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehityshenki
löstön 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 infrastruktuurin kehittäminen kehitys
maissa Afrikan maille, vähiten kehittyneille maille, kehittyville sisämaa
valtioille ja pienille kehittyville saarivaltioille tarjottavan tehostetun rahoi
tuksellisen, teknologisen ja teknisen tuen avulla.
9.b Tukea kehitysmaiden omaa teknologista kehitystä, tutkimusta ja innovaa
tioita esimerkiksi varmistamalla suotuisa toimintaympäristö teollisuuden
monipuolistamiseksi ja hyödykkeiden jalostusarvon lisäämiseksi.
9.c Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta ja pyrkiä
tarjoamaan yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttömahdollisuus vähiten
kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä.

Viihtyisä ja
turvallinen

Kaupunki
rakenteeltaan
toimiva

Hiili
neutraali

Digitaalinen

Yritys
myönteinen

Rakentaa kestävää infra
struktuuria sekä edistää kestävää
teollisuutta ja innovaatioita
–

Tutkimus ja kehitystoimintaan (T&K) liittyvien investointien osuus koko maailman BKT:sta oli 1,7

Viihtyisä ja
turvallinen

Kaupunki
rakenteeltaan
toimiva

Hiili
neutraali

prosenttia vuonna 2014. T&Kinvestointien osuus BKT:sta oli noussut hieman (0,2 prosenttiyksikköä) vuoden 2000 tasoon verrattuna.
Lähde: YK, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9

–

–

Helsingissä tutkimus ja kehittämistoiminnan menot olivat vuonna 2017 kaikkiaan 2,98 miljoonaa
euroa. T&Ktoiminnan menot olivat kasvaneet 52 prosenttia vuoden 2000 tasoon verrattuna.
Helsingin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startuptoi
minnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maa
ilmasta paremman paikan. Yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen,
kulttuurilaitosten, kehittäjien sekä yritysten kanssa edistää uuden kokeiluekosysteemin rakenta
mista. Kaupunki rahoittaa elinkeino ja osaamisperustaa luovia investointihankkeita ja projekteja
innovaatiorahastonsa avulla.
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Digitaalinen

Yritys
myönteinen

Vähentää eriarvoisuutta
maiden sisällä ja niiden välillä

Viihtyisä ja turvallinen

Hyvinvoiva ja terveellinen

10.1 Nostaa vuoteen 2030 mennessä väestön köyhimmän 40 %:n tulojen kasvu
asteittain korkeammalle tasolle kuin kansallinen keskiarvo ja pitää se
siellä.
10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja po
liittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuu
desta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta
tai muusta asemasta riippumatta.

10.b Kannustaa viralliseen kehitysapuun ja rahansiirtoihin, kuten ulkomaisiin
suoriin sijoituksiin valtioille, joissa tarve on suurin, erityisesti vähiten kehit
tyneille maille, Afrikan maille, pieniin kehittyviin saarivaltioihin ja kehittyviin
sisämaavaltioihin niiden kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti.
10.c Pienentää vuoteen 2030 mennessä maahanmuuttajien tekemien raha
lähetysten käsittelykuluja alle 3 prosenttiin ja poistaa rahalähetyskanavat,
joiden kulut ovat yli 5 prosenttia.

Lasten ja nuorten hyvin
voinnista huolehtiva

Liikunnallinen ja aktiivinen

10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun
muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt
sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimen
piteitä.

Kaupunkirakenteeltaan
toimiva

10.4 Toteuttaa erityisesti finanssipoliittisia, palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä
käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa asteittain.

Asukaslähtöinen ja
osallistava

10.5 Parantaa globaalien rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden sääntelyä ja
valvontaa sekä tukea tällaisen sääntelyn käyttöönottoa.
10.6 Turvata kehitysmaiden parempi edustus ja ääni kansainvälisten talous- ja
rahoitusinstituutioiden päätöksenteossa entistä tehokkaampien, uskotta
vampien, vastuullisempien ja legitiimiempien instituutioiden kehittämiseksi.
10.7 Mahdollistaa ihmisten turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolai
suus sekä liikkuvuus esimerkiksi suunnitelmallisten ja hyvin hallinnoitujen

Digitaalinen

Oppiva

siirtolaispolitiikkojen avulla.
10.a Ottaa kehitysmaita, erityisesti vähiten kehittyneitä maita, varten käyttöön
erityisen ja eriytetyn kohtelun periaate Maailman kauppajärjestön sopi
musten mukaisesti.
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Vastuullisesti johdettu

Vähentää eriarvoisuutta
maiden sisällä ja niiden välillä

Viihtyisä ja turvallinen

Hyvinvoiva ja terveellinen

–

17,3 prosenttia EU:n väestöstä oli pienituloisia* tulonsiirtojen jälkeen vuonna 2016.

Lasten ja nuorten hyvin
voinnista huolehtiva

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

–

Vuonna 2017 lähes 32 000 helsinkiläistä (40 prosenttia tuensaajista ja 5 prosenttia asukkaista)
sai perustoimeentulotukea** vuoden aikana vähintään 10 kuukauden ajan. Suhteellisesti yleisin
tä pitkäaikaisen tuen saaminen oli toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden joukossa, joista
lähes 45 prosenttia sai tukea pitkäaikaisesti.
Lähde: Kela

–

*

Eriarvoisuuden vähentäminen niin väestöryhmien kuin alueidenkin välillä on yksi Helsingin kau
punkistrategian keskeisimmistä tavoitteista. Kuluvalla strategiakaudella käynnistyneen Muka
na-ohjelman toimenpiteillä tähdätään systeemiseen muutokseen, jonka myötä lasten ja nuorten
syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja epätoivottava alueellinen eriytymi
nen vähenevät Helsingissä.

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä
kohti (tulonsiirtojen jälkeen) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien käytettävistä olevien rahatulojen mediaanitulosta.
** Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotukea myönnetään tilanteissa,
joissa mitkään muut tukimuodot eivät turvaa toimeentuloa.
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Liikunnallinen ja aktiivinen

Kaupunkirakenteeltaan
toimiva

Asukaslähtöinen ja
osallistava

Digitaalinen

Oppiva

Vastuullisesti johdettu

Taata turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Viihtyisä ja
turvallinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

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 liikenneturvallisuutta erityisesti
lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-
osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin.
11.3 Lisätä vuoteen 2030 mennessä laajamittaista ja kestävää kaupungistumis
ta ja mahdollisuuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdys
kuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin kaikissa maissa.
11.4 Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luontoperinnön suojelemiseksi.
11.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi katastrofien, kuten ve
sistöjen pilaantumisen, aiheuttamia kuolemantapauksia ja niille altistuvien
ihmisten määrää sekä niihin liittyviä suoria taloudellisia tappioita suhtees
sa maailmanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen panostaen erityisesti
köyhien ja huono-osaisten suojelemiseen.
11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristö
vaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun
sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn.
11.7 Taata vuoteen 2030 mennessä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallistaviin,
vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä
vammaisille.
11.a Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialueiden ja maaseudun välisiä positii
visia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä yhteyksiä tukemalla
kansallisia ja alueellisia kehityssuunnitelmia.
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11.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden kaupunkien ja asuin
yhdyskuntien määrää, jotka laativat ja toteuttavat osallistamiseen, resurs
sitehokkuuteen, ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittämiseen ja niihin
sopeutumiseen sekä katastrofeista selviytymiseen tähtääviä yhtenäisiä
politiikkoja ja suunnitelmia, sekä kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaisia ka
tastrofiriskien hallintatoimia kaikilla tasoilla katastrofiriskien vähentämistä
koskevan Sendain toimintakehyksen 2015–2030 puitteissa.
11.c Tukea vähiten kehittyneitä maita kestävien ja joustavien, paikallisista ma
teriaaleista tehtyjen rakennusten pystyttämisessä esimerkiksi rahoituk
sen ja teknisen avun keinoin.

Kaupunki
rakenteeltaan
toimiva

Hiili
neutraali

Asukas
lähtöinen ja
osallistava

Digitaalinen

Taata turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Viihtyisä ja
turvallinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

–

Kaupungeissa asuu jo yli puolet maailman väestöstä ja arvioiden mukaan vuonna 2050 lähes 70
prosenttia.
Lähde: YK, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

–

Ennusteiden mukaan Helsingin väestö kasvaa 700 000 asukkaaseen vuoden 2025 aikana sekä
822 000 asukkaaseen vuonna 2050.

Kaupunki
rakenteeltaan
toimiva

Lähde: KTT, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_10_30_Tilastoja_18_Vuori_Kaasila.pdf

–
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Helsinki jatkaa asuntokannan alueellista hallintamuotojakauman tasapainottamista, jolla eh
käistään segregaatiota. Valmistuneista asunnoista 45 prosenttia toteutuu sääntelemättömänä
omistus- ja vuokra-asuntotuotantona, 30 prosenttia välimuodon asuntoina kuten Hitas- ja asu
misoikeusasuntoina ja 25 prosenttia pitkäaikaisesti kohtuuhintaisina ara-vuokra-asuntoina. Li
säksi kaupunkistrategian voimaantulon jälkeen kaupunki on laatinut Hiilineutraali Helsinki 2035
- toimenpideohjelman ja ilmastonmuutokseen sopeutumislinjaukset, ilmansuojelusuunnitelman
ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman sekä ottanut käyttöön osallistavan budjetoinnin, jossa
asukkaat päättävät 4,4 miljoonan euron jakamisesta.

Hiili
neutraali

Asukas
lähtöinen ja
osallistava

Digitaalinen

Varmistaa kulutus- ja
tuotantotapojen kestävyys
12.1 Panna täytäntöön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva kymmenvuoti
nen ohjelmakehys kaikissa maissa kehittyneiden maiden johdolla kehitys
maiden kehitystaso ja valmiudet huomioiden.
12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas
käyttö.
12.3 Puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä
jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja
jakeluketjuissa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien.
12.4 Varmistaa vuoteen 2020 mennessä ympäristön kannalta kestävä kemikaa
lien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansain
välisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden
vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset
terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.
12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä
ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.
12.6 Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön
kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritys
vastuutiedot raportointiinsa.
12.7 Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja priori
teettien mukaisesti.
12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kestävästä kehityksestä ja luon
toa suosivista elämäntavoista ollaan tietoisia kaikkialla.
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12.a Tukea kehitysmaita tieteellisten ja teknologisten valmiuksiensa vahvista
misessa, jotta ne voivat siirtyä kestävämpiin kulutus- ja tuotantotapoihin.
12.b Kehittää ja ottaa käyttöön työkaluja, joilla voidaan valvoa kestävän kehi
tyksen vaikutusta työpaikkoja luovan ja paikallista kulttuuria ja tuotteita
edistävän kestävän matkailun kannalta.
12.c Järkeistää tehottomia ja tuhlailevaan kulutukseen kannustavia fossiilisten
polttoaineiden tukia poistamalla markkinoiden vääristymiä paikallisten
olosuhteiden mukaisesti, esimerkiksi uudistamalla verotusta ja karsimalla
haitallisia tukia niiden ympäristövaikutusten perusteella ottaen kuitenkin
huomioon kehitysmaiden erityistarpeet ja tilanne sekä minimoiden niiden
kehitykselle mahdollisesti aiheutuvat haitat siten, että köyhien ja toimen
piteille altistuvien yhteisöjen asema voidaan turvata.

Hiili
neutraali

Varmistaa kulutus- ja
tuotantotapojen kestävyys
–

Jos ruokahävikki olisi valtio, sen päästöt olisivat maailman kolmanneksi suurimmat.
Lähde: FAO, http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

–

Keskimäärin jokainen helsinkiläinen heittää vuodessa 20–25 kiloa ruokaa roskiin.
Lähde: Luonnonvarakeskus

–
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Helsingissä ruokahävikkiä ehkäistään osallistamalla oppilaat mukaan ruoan suunnitteluun, jotta
se olisi mahdollisimman maistuvaa. Lisäksi kouluissa on pilotoitu ylijäävän ruuan myyntiä. Ylijää
viä ruoka-annoksia lahjoitetaan myös hyväntekeväisyyteen. Kaupungin henkilöstöravintoloissa
on käytössä yhden lautasen malli mikä helpottaa oikeaoppisen lautasmallin kokoamisessa ja
vähentää ruokahävikkiä.

Hiili
neutraali

Toimia kiireellisesti ilmaston
muutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin
ja luonnonkatastrofeihin.

–

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiik
kaan, strategioihin ja suunnitteluun.
13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten
lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen
lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.
13.a Panna täytäntöön YK:n ilmastonmuutosta koskevaan puitesopimukseen
osallistuvien kehittyneiden maiden lupaus mobilisoida vuoteen 2020
mennessä vuosittain 100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmastotoimiin ja
varmistaa vihreän ilmastorahaston läpinäkyvä täytäntöönpano ja toimin
nan aloittaminen pääomittamisen kautta mahdollisimman pian.
13.b Edistää mekanismeja, joilla lisätään tietoisuutta tehokkaasta ilmaston
muutokseen liittyvästä suunnittelusta ja hallinnasta vähiten kehittyneissä
maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltiossa, painopisteinä erityisesti
naiset, nuoret ja paikalliset sekä marginalisoituneet yhteisöt.
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Vuonna 2018 maapallon lämpötila oli mittaushistorian nel
jänneksi lämpimin. Kuumempia vuosia ovat olleet vain 2015,
2016 ja 2017.
Lähde: NOAA

–

Helsingin Kaisaniemessä vuoden 2018 keskilämpötila oli 7,2
astetta, joka on 1,4 astetta vertailujaksoa 1981–2010 kor
keampi.
Lähde: Ilmatieteen laitos

–

Kaupunkistrategian voimaantulon myötä Helsinki on laatinut
ja hyväksynyt Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideoh
jelman. Ohjelma sisältää 147 toimenpidettä, joilla pyritään
vähentämään Helsingin suoria kasvihuonekaasupäästöjä 80
prosenttia vuodesta 1990. Vuoteen 2018 mennessä Helsinki
on vähentänyt kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 27 pro
senttia.

Säilyttää meret ja merten
tarjoamat luonnonvarat sekä
edistää niiden kestävää käyttöä
14.1 Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi merten saastu
mista erityisesti maalla tapahtuvien toimintojen vaikutuksesta, kuten meriin
päätyvien jätteiden ja ravinnekuormituksen kautta.
14.2 Suojella ja hallita vuoteen 2020 mennessä kestävästi merten ja rannikko
alueiden ekosysteemejä merkittävien haittavaikutusten ehkäisemiseksi esi
merkiksi vahvistamalla niiden kestokykyä sekä ryhtyä ennallistamistoimiin
terveiden ja tuottavien merialueiden turvaamiseksi.
14.3 Minimoida ja torjua merten happamoitumisen vaikutuksia esimerkiksi
tehostamalla tieteellistä yhteistyötä kaikilla tasoilla.
14.4 Säännellä kalastusta tehokkaasti vuoteen 2020 mennessä ja lopettaa
liikakalastus, laiton, raportoimaton ja sääntelemätön kalastus sekä tuhoisat
kalastuskäytänteet ja toteuttaa tiedepohjaisia hallintasuunnitelmia, jotta
kalakannat voidaan palauttaa mahdollisimman lyhyessä ajassa vähintään
tasoille, joilla voidaan taata suurin mahdollinen kestävä tuotto kalakantojen
biologisten ominaisuuksien mukaisesti.
14.5 Suojella vuoteen 2020 mennessä vähintään 10 % rannikko- ja merialueista
kansallisten ja kansainvälisten lakien sekä parhaan käytettävissä olevan
tutkimustiedon mukaisesti.
14.6 Kieltää vuoteen 2020 mennessä tietyt kalastustukien muodot, jotka edistä
vät liikakapasiteettia ja -kalastusta, poistaa tuet, jotka edistävät laitonta, ra
portoimatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja pidättyä uusista vastaavan
laisista tuista ottaen huomioon, että kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä
maita koskevan asianmukaisen ja tehokkaan erityisen ja eriytetyn kohtelun
tulisi olla kiinteä osa Maailman kauppajärjestön kalastusalan tukia koskevia
neuvotteluja.
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14.7 Kasvattaa vuoteen 2030 mennessä pienille kehittyville saarivaltioille ja vähi
ten kehittyneille maille kertyviä taloudellisia hyötyjä kestävästä meriresurs
sien käytöstä esimerkiksi kalastuksen, vesiviljelyn ja matkailun kestävän
hallinnoinnin keinoin.
14.a Lisätä tutkimustietoa, kehittää tutkimuskapasiteettia ja siirtää meritekno
logiaa ottaen huomioon Hallitustenvälisen meritieteellisen komission meri
teknologian siirtämistä koskevat ehdot ja ohjeet, jotta merten tilaa voidaan
parantaa ja merten biologisen monimuotoisuuden positiivista vaikutusta
kehitysmaiden, erityisesti pienten kehittyvien saarivaltioiden ja vähiten
kehittyneiden maiden, kehitykseen voidaan lisätä.
14.b Tarjota pienimuotoisen kalastuksen harjoittajille mahdollisuus käyttää mer
ten tarjoamia luonnonvaroja ja pääsy merimarkkinoille.
14.c Tehostaa merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen suojelua ja kestävää
käyttöä panemalla täytäntöön YK:n merioikeusyleissopimuksessa kuvattu
kansainvälinen lainsäädäntö, joka tarjoaa oikeudellisen kehyksen merten
ja niiden tarjoamien luonnonvarojen suojelulle ja kestävälle käytölle, kuten
”The future we want” -loppuasiakirjan 158 kappaleessa palautetaan mieliin.

Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

Säilyttää meret ja merten
tarjoamat luonnonvarat sekä
edistää niiden kestävää käyttöä
–

Itämeri on vuonna 2004 luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi (PSSA, Particularly Sensitive
Sea Area). Se on kuitenkin myös yksi maailman liikennöidymmistä ja saastuneimmista meristä.
Itämeren valuma-alueella asuu noin 85 miljoonaa ihmistä.
Lähde: WWF

–

Helsinki käynnisti yhdessä Turun kanssa Itämerihaasteen vuonna 2007. Haasteen on ottanut
vastaan jo lähes 300 organisaatiota. Osana Itämerihaastetta Helsinki on ollut mukana mahdollis
tamassa Itämeriprofessuurin Helsingin yliopistolle.

–

Kaupunkistrategian voimaantulon jälkeen on laadittu Itämerihaasteen kolmas toimenpideohjel
ma. Helsinki on jo vuodesta 2008 osana Itämerihaastetta kannustanut aluksia jättämään jäteve
tensä satamassa kaupungin viemäriverkkoon ilman erillistä maksua. Lisäksi Helsingin Satama
on ottanut käyttöön kannustimen, jolla tarjotaan 20 prosentin alennus kiinteiden ja öljyisten
jätteiden jätemaksusta aluksille, jotka jättävät jätevetensä satamaan. Suurin osa aluksista jättää
jätevetensä satamaan.
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Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen
ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien
kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan;
pysäyttää maaperän köyhtyminen ja
luonnon monimuotoisuuden häviäminen

15.1 Suojella ja palauttaa vuoteen 2020 mennessä ennalleen maanpäällisiä ja
sisämaassa sijaitsevia makean veden ekosysteemejä ja niiden tarjoamia
palveluja, erityisesti metsiä, kosteikkoja, vuoria ja kuivan maan alueita,
sekä turvata niiden kestävä käyttö kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien
velvoitteiden mukaisesti.
15.2 Edistää vuoteen 2020 mennessä kaiken tyyppisten metsien kestävien
hoitomenetelmien käyttöönottoa, pysäyttää metsäkato, ennallistaa turmel
tuneita metsäalueita ja lisätä maailmanlaajuista metsitystä merkittävästi.
15.3 Taistella vuoteen 2030 mennessä aavikoitumista vastaan, ennallistaa
pilaantunut maaperä esimerkiksi aavikoitumiselle, kuivuudelle ja tulville
altistuneilla alueilla ja pyrkiä saavuttamaan nollataso maaperän pilaantu
misessa.
15.4 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä vuoriekosysteemien ja niiden biologi
sen monimuotoisuuden suojelu, jotta voidaan tukea niiden kykyä tarjota
kestävän kehityksen kannalta olennaisia hyötyjä.
15.5 Ryhtyä kiireellisiin ja merkittäviin toimenpiteisiin luontaisten elinympäris
töjen turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden katoa
misen pysäyttämiseksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi sekä niiden
sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi vuoteen 2020 mennessä.
15.6 Edistää geeniresurssien hyödyntämisestä saatavien hyötyjen oikeuden
mukaista ja tasavertaista jakautumista sekä edistää tällaisten resurssien
asianmukaisia käyttömahdollisuuksia kansainvälisesti sovituilla tavoilla.
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15.7 Ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin suojeltujen kasvien ja eläinten salamet
sästyksen ja -kaupan pysäyttämiseksi sekä puuttua laittomien villieläin
peräisten tuotteiden kysyntään ja tarjontaan.
15.8 Ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön menetelmiä, joilla voidaan estää
ja merkittävästi vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia
maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitää ensisijaisten lajien määrä kurissa
tai karsia niitä.
15.9 Integroida vuoteen 2020 mennessä ekosysteemiin ja luonnon monimuotoi
suuden liittyvät arvot kansalliseen ja paikalliseen suunnitteluun, kehitys
prosesseihin ja köyhyyden vähentämisstrategioihin sekä -toimenpiteisiin.
15.a Mobilisoida ja merkittävästi lisätä rahoitusta kaikista lähteistä luonnon
monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun sekä kestävään käyttöön.
15.b Mobilisoida merkittävästi resursseja kaikista lähteistä ja kaikilla tasoilla
kestävän metsänhoidon rahoittamiseen sekä tarjota riittäviä kannustimia
kehitysmaille tällaisen metsänhoidon sekä suojelu- ja metsitystoimien
edistämiseksi.
15.c Lisätä maailmanlaajuista tukea suojeltujen lajien salametsästyksen ja
-kaupan vastaiseen taisteluun esimerkiksi parantamalla paikallisten yhtei
söjen valmiuksia hankkia elantonsa kestävillä tavoilla.

Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen
ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien
kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan;
pysäyttää maaperän köyhtyminen ja
luonnon monimuotoisuuden häviäminen

–

Maailmassa on yli 200 000 suojelualuetta, jotka kattavat noin 15 prosenttia maa-alasta ja 10 pro
senttia vesistöistä.
Lähde: 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

–

Helsingissä luonnonsuojelualueita on tällä hetkellä 2,2 prosenttia maapinta-alasta ja 0,5 pro
senttia vesipinta-alasta.
Lähde: Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018

–
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Kaupunkistrategian voimaantulon jälkeen Helsinki on aloittanut uuden luonnonsuojeluohjelman
toteuttamisen, joka tulee kaksinkertaistamaan suojelualueiden pinta-alan.

Luonnoltaan
monimuotoinen

Hiili
neutraali

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille
pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita
ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

Viihtyisä ja
turvallinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

16.1 Vähentää merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja niihin liittyviä kuole
mantapauksia kaikkialla.
16.2 Lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, ihmis
kauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen.

16.b Edistää ja panna täytäntöön syrjinnän vastaisia lakeja ja kestävän kehityk
sen käytäntöjä.
Asukas
lähtöinen ja
osallistava

16.3 Edistää oikeusturvaa kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä varmistaa
kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.
16.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi rahan sekä aseiden lait
tomia siirtoja, tehostaa varastetun omaisuuden palauttamista ja taistella
kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan.
16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.
16.6 Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.

Digitaalinen

Vastuullisesti
johdettu

16.7 Varmistaa joustava, kaikkia koskeva, osallistava ja edustava päätöksen
teko kaikilla tasoilla.
16.8 Laajentaa ja vahvistaa kehitysmaiden osallistumista maailmanlaajuisiin
hallinnointijärjestelmiin.
16.9 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille laillinen henkilöllisyys, kuten rekis
teröinti syntyessä.
16.10 Taata julkinen tietojen saanti ja turvata perusvapaudet kansallisen lain
säädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
16.a Vahvistaa tärkeimpiä kansallisia instituutioita esimerkiksi kansainvälisen
yhteistyön avulla, jotta väkivallan ehkäisemiseen ja terrorismin sekä rikolli
suuden torjumiseen tarvittavia valmiuksia voidaan kehittää kaikilla tasoilla,
erityisesti kehitysmaissa.
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Taloudellisesti
kestävä

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille
pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita
ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

Viihtyisä ja
turvallinen

Lasten
ja nuorten
hyvinvoinnista
huolehtiva

–

EU-maissa asukkaiden kokema turvallisuuden tunne omalla asuinalueellaan on parantunut viime
vuosina. Omalla asuinalueellaan rikollisuutta, väkivaltaa tai vandalismia havainneiden osuus on
vähentynyt keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa vuosina 2011–2016.
Lähde: Eurostat 2018: Sustainable Development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU

Asukas
lähtöinen ja
osallistava

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

–

Helsinkiläiset kokevat oman asuinalueensa, kaupungin keskustan ja liikennevälineet turvallisem
miksi kuin koskaan aiemmin. Helsingin turvallisuustutkimukseen vastanneista 15–74-vuotiaista
81 prosenttia koki oman asuinalueensa turvalliseksi myös myöhään viikonloppuiltaisin. Miehet
kokivat asuinalueensa turvalliseksi naisia useammin, mutta myös naisten turvallisuudentunne on
parantunut viime vuosina.

Digitaalinen

Vastuullisesti
johdettu

Lähde: Helsingin turvallisuustutkimus 2018.

–
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Jokaisen ihmisen tulisi Helsingissä tuntea olonsa turvalliseksi. Turvallisuussuunnittelua toteute
taan kaupungissa paikallisista lähtökohdista kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten kesken.
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuranta antaa lähtötiedot turvallisuuden suunnitteluun.
Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuuden
tunnetta ehkäisemällä ennakkoon rikoksia, häiriöitä, onnettomuuksia ja tapaturmia. Paikallisen
turvallisuussuunnittelun periaatteet päivitetään vuoden 2019 aikana.

Taloudellisesti
kestävä

