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Taustaa

• Merkittävä osa kestävän kehityksen 

tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta 

toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli 

tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä. 

• Helsinki on halunnut nostaa kaupunkien 

merkitystä kansainvälisessä SDG –työssä ja 

sitoutui toisena kaupunkina maailmassa New 

Yorkin kaupungin luomaan kestävän 

kehityksen tavoitteiden paikallisen raportoinnin 

malliin ja ensimmäinen raportti julkaistiin ja 

luovutettiin YK:lle kesällä 2019

• Nyt jo noin 200 kaupunkia on tehnyt VLR 

raportin

www.kestavahelsinki.hel.fi

http://www.kestavahelsinki.hel.fi/




2019 tunnistettiin strategian 
tavoitteiden linkittymistä SDG –
tavoitteisiin   
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 Strategiasta tunnistettiin 11 

teemaa, joissa SDG linkitystä 

tarkasteltiin tarkemmin 



Onnistumiset ja haasteet
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• Monet SDG –tavoitteet  linkittyvät jo nykyiseen strategiaan

• Helsingissä on monia hyviä ja kunnianhimoisia ohjelmia, jotka edistävät 

SDG –tavoitteiden toteutumista, kuten Hyvinvointi- ja 

terveyssuunnitelma, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma, lasten –ja 

nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Mukana- ohjelma sekä liikkumista 

edistävä ohjelma

• Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen into ja kyky implementoida 

tavoitteita konkreettiseksi toiminnaksi

• Kehitettäviä asioita on SDG –viitekehyksen integroiminen 

kokonaisuutena ja sidosryhmien ja kaupunkilaisten mukaan ottaminen



Kohti toista VLR – raporttia

Helsinki julkaisee seuraavan VLR –raportin toukokuussa 

2021.

Raportointiprosessissa painotetaan: 

• Tärkeä tietopohja strategista suunnittelua varten

• Arvioidaan edelliseen raporttiin peilaten strategiakautta ja 

kärkihankkeita kestävyysnäkökulmasta

• Lisätään yhteistyötä kaupungin ja konsernin sisällä ja 

raportoinnin kytkeminen kaupungin toimialojen ja liikelaitosten 

ydintoimintaan

• Kehityskohtien läpinäkyvämpi esiin tuominen 

• Kestävyysnäkökulman varmistaminen osana kaupungin 

koronasta palautumisen toimenpiteitä

• Globaalin vastuun huomioiminen entistä parempi 

 Seuraava raportti toteutetaan verkkosivuilla, jossa yhdistyy tiivis Helsingin tilanteen 

esittely eri kestävän kehityksen teemoista ja indikaattoreita sekä tarinamuotoisemmat 

esimerkit kaupungin eri toiminnoista videoina ja artikkeleina.



SDG-tavoitteiden 
huomioiminen 
kaupungin 
tytäryhteisöissä

82% tuntee kestävän 

kehityksen tavoitteet.

55% on asettanut omia 

kestävän kehityksen 

tavoitteita.

Lähde: Tiia Tuomisto, Selvitys kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingin kaupungin tytäryhteisöissä

https://www.theseus.fi/handle/10024/348860


Enemmän kuin raportointia

• Tietoisuuden lisääminen organisaation sisällä ja laajemmin

• Kestävyyden linkittyminen strategiaan ja kaupungin ydintoimintaan 

• Luodaan kokonaiskuvaa kestävän kehityksen tilasta Helsingissä ja selvyyttä osaohjelmien 

maailmaan

• Kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallisuuden edistäminen

• Yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen kansainvälisesti ja paikallisesti 

 kohti yhteistä kehittämistä
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”Kokonaisuudessa ei ole kysymys vain raportin tuottamisesta, 

vaan Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisesta ja kaupunkien 

roolista paremman maailman rakentajana. Vapaaehtoinen 

paikallinen toimeenpanoraportointi on yhteinen kielemme tässä 

työssä” - pormestari Jan Vapaavuori




