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Ympäristövaliokunta      15.3.2017 
 
 
 
ASIA: WWF:n lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen 
globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta 
 
 

Valtioneuvosto toteaa, että kestävän kehityksen ohjelma vaatii syvällistä yhteiskunnallista 

muutosta ja pitkäjänteisyyttä. Se ei kuitenkaan itse tartu tähän haasteeseen. Toimintaohjelma ei 

tarjoa riittäviä toimia kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi seuraaville sukupolville Suomessa, 

saati maailmalla, vaan kahlitsee ajattelun ja käytännön toimenpiteet hallituskauden mittaiseksi.  

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa, ja Suomen hallitus 

kutsui lukuisia yhteiskunnallisia toimijoita laatimaan ohjelmaa kestävän kehityksen 

toteutukselle. On myönteistä, että suunnitelman keskiöön on valittu kaksi sidosryhmien esiin 

nostamaa kipupistettä eli ilmastotoimiemme riittämättömyys sekä työ ja talouskasvu. 

Huolestuttavaa kuitenkin on, kuinka suunnitelma käsittelee etenkin ilmastotoimia. Siinä 

sivuutetaan Suomen toimien globaalit vaikutukset ja keskitytään ilmastonmuutoksen tarjoamiin 

liiketaloudellisiin mahdollisuuksiin. Ilmastonmuutoksen pahimpien seurausten hillitseminen ja 

tuki globaaliin muutokseen sopeutumiselle jäävät paitsioon. 

Kestävän kehityksen taloudellista puolta korostetaan ohjelmassa erityisen paljon. Kestävyyden 

ekologinen puoli jää hyvin marginaaliseksi. Luonnonsuojelu mainitaan ainoastaan yhdessä 

lauseessa koko ohjelmassa ja biodiversiteetti sanaa ei löydy ollenkaan. Meret ja niiden 

kestävyydestä huolehtiminen puuttuu lähes kokonaan, vaikka tämä vuosi on erityisesti YK:n 

SDG:n meri-tavoitteen edistämisen erityisvuosi. Tämä on esimerkki, joka vähentää ohjelman 

uskottavuutta puuttumisesta ajankohtaisesti tärkeisiin asioihin. 

Hallitus ei myöskään esitä riittäviä ratkaisuja siihen, miten esimerkiksi kehitysyhteistyössä 

päästään kestävän kehityksen uralle leikkausten jälkeen. 

Ekologisen kestävyyden unohtaminen on erityisen valitettavaa, koska ilman toimivaa ja 

monimuotoista elinympäristöä ovat muut kestävyyden elementit saavuttamattomissa Suomessa 

ja globaalissa kontekstissa. 

Tässä muistutuksena maailman tämän hetken tilanne kolmen kuvan muodossa, joka korostaa 

miksi ekologisen kestävyyden lisäämisen tulisi olla ohjelmassa huomattavasti suuremmassa 

roolissa. 

Ensin on kuva Tukholman yliopiston (Stockholm Resilience Center) planeetan rajat (Steffen et 

al. 2015), joka kertoo miltä osin olemme jo ylittäneet maapallon kestokyvyn rajat. 

Toisena on ihmisten ekologisen jalanjäljen suuruus, joka vahvistaa ensimmäisen kuvan viestiä. 

Maapallon kantokyky ylitetään lähes kaksinkertaisesti. 

Kolmas kuva kertoo miten maapallon selkärankaisten eläinten yksilömäärät ovat kehittyneet 

noin 40 vuoden aikana vuodesta 1970 lähtien. 
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Selonteossa alla olevassa kuvasta puuttuu kokonaan kestävän kehityksen tavoite 
numero 14 (vedenalainen elämä). Valitettavasti tuo sisältö on pitkälti unohtunut myös 
ohjelman tavoitteista ja ne pitäisi sinne lisätä Itämeren ja maailman merien tilan 
parantamiseksi.  
 

 
 
 
WWF toivoo, että eduskunta vaatisi lisää konkretiaa ohjelman sisältöön ja linjaisi 
tavoitteita ja toimenpiteitä pitkäjänteisesti yli hallituskauden ja -kausien. 
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