
TAVOITTEENA:

POISTAA KÖYHYYS SEN 
KAIKISSA MUODOISSA 

KAIKKIALTA

GLOBAALISTI:
•  Nopea talouskasvu kehittyvissä maissa kuten Kiinassa ja Intiassa on nostanut miljoonia   
 äärimmäisestä köyhyydestä, mutta kehitys ei ole jakautunut tasaisesti. Naiset elävät miehiä  
 todennäköisemmin köyhyysrajan alapuolella, mikä juontaa juurensa epätasa-arvoisista työ-  
 ja koulutusmahdollisuuksista sekä omistuksen jakautumisesta.
•  Noin 80 prosenttia maapallon äärimmäisestä köyhyydestä kärsivistä ihmisistä asuvat Etelä-
 Aasiassa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Tämän luvun odotetaan kasvavan ilmaston- 
	 muutoksen,	konfliktien	ja	heikentyneen	ruokaturvan	vaikutuksista	johtuen,	jos	kestävän	
 kehityksen tavoitteita ei aktiivisesti edistetä.

SUOMESSA: 
•  Vuonna 2015 pienituloisia oli 631 000 eli 11,7 prosenttia Suomessa asuvista. Pienituloisen  
 tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanista eli keskituloista. Vuonna 2015 se tarkoitti yhden  
 hengen taloudessa alle 1185 euron nettokuukausituloja.

YHDESSÄ MAALIIN:
Köyhyyden syinä ovat rakenteet, jotka ruokkivat yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Näiden rakentei-
den olemassaolo ja niiden toiminnan ylläpitäminen ovat köyhdyttämistä. Köyhdyttämisen syynä ovat 
yleensä monimutkaiset ja monikerroksiset yhteiskunnalliset ilmiöt, esimerkiksi keskenään ristiriidassa 
olevat kansalliset politiikat, korruptio, epäpätevät valtion toimielimet sekä useat tuotantoon, markki-
noihin ja luonnonvaroihin liittyvät tekijät. Köyhyydestä päästään eroon vain tunnistamalla ja purka-
malla köyhdyttäviä rakenteita.
 Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa köyhyyden vähentämiseen äänestämällä poliittisia vaikutta-
jia, jotka eivät toiminnallaan ylläpidä köyhdyttäviä rakenteita.
 Kuluttajana ihmiset ovat osa kansainvälistä arvoketjua ja pystyvät vaikuttamaan yksityisen-
sektorin hallintakoneistoon omilla ostopäätöksillä. Kulutusvalinnoilla on yhä enemmän merkitystä 
siihen, millaiset yritykset tuottavat voittoa ja millaisia tuotantotapoja yritykset käyttävät. Toimivatko 
yritykset vastuullisesti luontoa ja ihmisoikeuksia kunnioittaen vai niitä laiminlyöden? Oletko tietoi-
nen, millaisia yrityksiä sinä suosit ostopäätöksilläsi?

LIIKUNNAN VOIMA:
Liikunta on ihmisoikeus. Jokaisella yhteiskuntaluokasta riippumatta tulee olla oikeus liikunnan har-
rastamiseen. Liikunta pystyy voimaannuttamaan ja kasvattamaan niin henkistä kuin fyysistä toimi-
juutta, jolloin ihmisellä on paremmat kyvyt toimia aktiivisena kansalaisena ja vaikuttaa toiminnoillaan 
köyhdyttävien rakenteiden purkamiseen. Liikunta-alan toimijoiden velvollisuutena on mahdollistaa 
liikunta kaikille, myös sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville. Liikuntapaikoilla kaikki ovat 
saman arvoisia. Liikunnassa eivät päde arjessa vallitsevat valtasuhteet. Sosiaalisilla statuksilla ei ole 
merkitystä liikunnassa. Liikunta on oiva väline purkaa rakenteita ja tuoda yhteen taustaltaan erilaiset 
ihmiset, eri elämäntilanteista ja eri yhteiskuntaluokista. 

Äärimmäinen köyhyys on miltei puolittunut vuodesta 1990. Sil-
ti 767 miljoonaa ihmistä elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä eli 
alle 1,9 dollarilla päivässä. Lisäksi edelleen miljoonat ihmiset tie-
naavat vain hieman yli köyhyysrajan ja ovat vaarassa tippua rajan 
alapuolelle. 
 Köyhyyttä voi ilmetä maailmassa monin eri tavoin, kuten 
esimerkiksi taloudellisena ja sosiaalisena eriarvoisuutena tai kou-
lutus- ja vaikutusmahdollisuuksien puutteena. Köyhyys ei ole vain 
puutetta rahasta ja omaisuudesta, vaan se on moniulotteista niuk-
kuutta elämän perustarpeista ja hyvinvoinnista, kuten terveyden-
huollosta, koulutuksesta, sanitaatiosta sekä vedestä.

Poistetaan äärimmäinen 
köyhyys ja vähennetään

 köyhyydessä 
elävien määrä puolella 

joka maassa.

Taataan kaikille perusturva 
sekä yhtäläiset oikeudet 

peruspalveluihin ja 
luonnonvaroihin.

TAVOITE 1. 
EI KÖYHYYTTÄ

”Poverty is not an accident. 
Like slavery and apartheid, it is a man-made and 

can be removed by the actions of human beings.”
- Nelson Mandela
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