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Globaali kestävän kehityksen seurantaraportti
antaa kuusi avainta kestävän kehityksen
saavuttamiseksi
Eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja kasvava jäteongelma
jarruttavat merkittävästi kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteiden
saavuttamista. Riippumattoman kansainvälisen tutkijaryhmän pääviesti on, että maailman
kestävän kehityksen tila on vakava, mutta siihen voidaan vaikuttaa. Muutoksen on kuitenkin
synnyttävä järjestelmätasolla. Tutkijaryhmä esittää ensimmäisessä globaalissa kestävän
kehityksen seurantaraportissaan kuusi avainta muutokseen. Raportti julkaistaan kerran
neljässä vuodessa YK:n globaalin kestävän kehityksen huippukokouksen yhteydessä.
Kaksitoistahenkisessä tutkijaryhmässä oli mukana Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja,
professori, Eeva Furman.
Lue lisää
Katso video ja raportti YK:n sivuilta

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS SUMMIT 2019

Kestävän kehityksen huippukokous SDG
Summit seuraa Agenda2030 edistymistä
Tällä viikolla YK:n päämajassa järjestetyssä
kestävän kehityksen huippukokouksessa
valtionpäämiehet kokoontuivat arvioimaan
edistystä maailmanlaajuisissa Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteissa. Valtion
päämiestasolla hyväksytty poliittinen julistus
peräänkuulutti toimenpiteiden kiireellisyyttä ja
kiihdyttämistä kaikilla tasoilla, jotta
YK:n pääsihteerin António Guterresin koolle kutsumassa
Agenda2030 -tavoitteet saavutetaan. Suomen
ilmastohuippukokouksessa puheenvuoron saivat
ainoastaan
ne maat, jotka pystyivät kertomaan uusista
delegaatiota johti tasavallan presidentti Sauli
sitoumuksista hiilineutraaliuuteen. Yksi tilaisuuden
Niinistö. Hän korosti puheessaan
puhujista oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö
luottamuksen tärkeyttä niin kestävää
kehitystä, toisiamme kuin instituutioitakin
kohtaan. Ennen huippukokousta
valtionpäämiehet kokoontuivat
ilmastohuippukokoukseen.
Lue lisää
Lue presidentti Niinistön puhe

Suomen delegaatioon kuuluneet kestävän kehityksen
pääsihteeristön Annika Lindblom ja Sami Pirkkala
kertoivat YK:ssa muun muassa Suomen sitoutumisesta
hiilineutraaliuuteen sekä kestävän kehityksen
budjetointiin

YK:n korkeantason viikolla käsiteltiin kestävän
kehityksen lisäksi myös ilmastoa ja terveyttä

Muovikassisitoumuksen avulla on
vähennetty 90
miljoonaa muovikassia
Muovikassien ja -pussien kulutus väheni
vuodesta 2017 vuoteen 2018 mennessä
lähes 90 miljoonalla kappaleella! Tästä on
kiittäminen Kaupan liiton ja
Ympäristöministeriön välistä Green deal sopimusta eli muovikassisopimusta.
Tekemistä vielä kuitenkin riittää. Kansallinen
tavoite on, että vuodessa käytettäisiin
enintään 40 muovikassia henkeä kohti
vuoden 2025 loppuun mennessä.
Lue lisää
Lue lisää Kaupan liiton sivulta
UUSIA SITOUMUKSIA

Jo yli 1900 kestävän kehityksen
toimenpidesitoumusta
Alkusyksy on ollut vilkasta aikaa kestävän kehityksen saralla. Uusia toimenpidesitoumuksia
on tullut niin organisaatioilta kuin yksityisiltä ihmisiltäkin. Autoalan- ja öljyjätehuollon Green
Deal -sopimuksiin on myös liitytty ahkerasti. Alla muutama nosto kiinnostavista ja tuoreista
sitoumuksista.

Pst. Linkit sitoumuksiin eivät valitettavasti toimi Internet Explorer -selaimella
Tee oma sitoumuksesi

Kestävämpi
eläinpuisto
Ähtärin Eläinpuisto Oy pyrkii aktiivisesti
vähentämään toimintansa
ympäristövaikutuksia. Yritys haluaa suojella
eläinlajeja kokonaisvaltaisesti ja ottaa
tavoitteekseen tuottamansa biojätteen ja
poltettavan jätteen määrän vähentämisen
vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi
Ähtärin eläinpuisto kannustaa kaikkia
työntekijöitään, asiakkaitaan ja toimittajiaan
sitoutumaan ja edistämään yhteistä
tavoitettaan.
Katso sitoumus

Hiilineutraali
Korkeasaari 2030
Korkeasaari sitoutuu edistämään
toimenpiteitä, jotka tähtäävät eläintarhan
toiminnan kestävyyteen ja
hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä.
Toimenpiteet on kirjattu Hiilineutraali
Korkeasaari 2030 -ohjelmaan. Sitomuksen
myötä Korkeasaari lisää toimintansa
avoimuutta ja näkyvyytä ja kehittää työtapoja
sekä yhteistyöverkostoja.
Katso sitoumus

Ilmari Lähde Oy suosii
vanhojen rakenteiden
hyödyntämistä
rakentamisessa
Rakenneratkaisujen ympäristövaikutukset
ovat tärkeä suunnittelukriteeri vanhojen
rakennusten korjausrakentamisen
suunnittelussa. Tämän vuoksi Ilmari Lähde
Oy arvioi huolellisesti vanhojen rakenteiden
hyödynnettävyyden ja elinkaaren
ympäristövaikutukset verrattuna rakenteiden
uusimiseen ja siitä saatuun
energiatehokkuushyötyyn.
Katso sitoumus

Lähialueiden ja ympäristön
hyödyntäminen
opetuksessa
Saunalahden koulu on Vihreä lippu -koulu,
joka panostaa kestävän kehityksen
mukaiseen työhön. Yksi Lukuvuoden 20192020 Vihreä lippu -teemoista on
lähiympäristö. Koulu mittaa tavoitteen
toteutumista kartoittamalla lähiympäristössä
tapahtuvien opetuskertojen lukumäärää.
Katso sitoumus

Anna sitoumus
Sitoumus2050 -palvelu sisältää kaikki
kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset.
Palvelussa voit antaa sitoumuksen,
kommentoida, raportoida ja jakaa niitä,
haastaa muita mukaan ja liittyä muiden
sitoumuksiin.
Sitoumus 2050

Sitoumus somessa
Twitter
Facebook

Lataa materiaaleja

Tilaa uutiskirje

Materiaalipankki sisältää esitteet,
esitysmateriaalin, viestintävinkit, anima ja
videot.

Lue ja tilaa uutiskirjeemme.
Tilaa tästä uutiskirje

Materiaalipankkiin

Kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumus
Yhteiskuntasitoumuksen "Suomi, jonka
haluamme 2050" visio on luonnon kantokyvyn
turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti
vastuullinen Suomi. Sitoumukseen kirjatut
tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin
yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän
kehityksen edistämiseksi. Kestävän
kehityksen toimikunta ohjaa ja arvioi
yhteiskuntasitoumuksen edistymistä.
Toimikunnan pääsihteeristö työskentelee
valtioneuvoston kansliassa.

Lue lisää
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