
TAVOITTEENA:

Tehostetaan kestävän 
kehityksen globaalia 

kumppanuutta ja 
täydennetään sitä 

useiden sidosryhmien 
kumppanuuksilla. 

Tuetaan kestävän 
kehityksen toimeenpanoa 

rahoituksellisesti, teknologialla, 
valmiuksien kehittämisellä, 

yhdenvertaisen kaupan 
kehittämisellä sekä 

pureutumalla järjestelmien 
ongelmiin.

TUKEA VAHVEMMIN KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TOIMEENPANOA JA

GLOBAALIA KUMPPANUUTTA

TAVOITE 17. 

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

Kestävän kehityksen agendan viimeinen tavoite koskee yhteistyötä, 
jota tarvitaan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 Vuosina 1990-2015 välillä toimineiden Vuosituhattavoittei-
den (Millenium Development  Goals) avulla miljoonien ihmisten 
elämä on parantunut. Esimerkiksi tavoitteet äärimmäisen köy-
hyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuudesta sekä slum-
meissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta ovat toteutuneet. 
Hyvä pohja on luotu, mutta paljon on vielä tehtävää. 
 Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä 
maailmasta parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista, 
jos huomioimme sekä ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet sekä 
talouden näkökulmat. Huomion arvoista on, että kaikki tavoitteet 
ovat tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa. Yhtä tavoitetta ei voi saavut-
taa ilman toista. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisek-
si ja onnistuneen agendan läpiviemiseksi tarvitaan niin valtioita, 
kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kansalaisia ja SINUA! MEITÄ KAIKKIA! 
Kumppanuus rakentuu periaatteista, arvoista, jaetusta visiosta 
sekä jaetuista tavoitteista ja johon osallistuvat kaikki globaalisti, 
kansallisesti, paikallisesti sekä yksityisesti.  
 

GLOBAALISTI: 
• Tavoitteet ovat universaaleja eli ne koskettavat kaikkia maita, niin teollisuus- kuin kehitys- 
 maita. Jotta uudet kehitystavoitteet voidaan saavuttaa, on kaikkien maailman valtioiden   
 sitouduttava työskentelemään tavoitteiden hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös rikkailta  
 ja keskituloisilta mailta vaaditaan esimerkiksi päästöjen vähentämistä, luonnonsuojelua ja  
 tuloerojen kaventamista.
• Kestävän kehityksen tavoitteet vahvistettiin kaikkien YK-maiden kesken YK:n yleiskokouk-  
 sessa syyskuussa 2015. 

SUOMESSA: 
• Suomessa toimii kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050”.  
 Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu   
 edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.
• Kuitenkin Kestävän kehityksen näkökulmasta Suomi toimii tällä hetkellä monella alalla epä- 
 johdonmukaisesti: rajat suljetaan, kansalaisjärjestöjen rahoitusta on leikattu rajusti ja kehi- 
 tysrahoitus suuntautuu yrityksille. Suomi vie myös aseita ihmisoikeuksia toistuvasti rikkoviin  
 maihin kuten Turkmenistaniin.

LIIKUNNAN VOIMA:
Liikunta toimii välineenä voimaannuttamaan ihmiset ottamaan vastuuta omasta sekä ympäristön 
kestävästä hyvinvoinnista. Kestävän Kehityksen kaikki tavoitteet linkittyvät toisiinsa ja liikunta on 
toimiva tapa yhdistää useampi tavoite samanaikaiseen tarkasteluun. Liikunnan avulla tieto ja toimin-
nallisuus yhdistyvät luonnollisella ja hauskalla tavalla, jolloin vaikeat ja monimutkaisetkin aiheet ja 
ongelmat voidaan tuoda lähemmäksi tiettyä kohderyhmää heille sopivalla tavalla. Liikunnan kautta 
on mahdollista herättää ihmisten kiinnostus globaaleihin asioihin ja kysymyksiin. Kynnys osallistua 
on yleensä matala, ja liikuntatapahtumat saattavat kiinnostaa myös sellaisia kohderyhmiä, jotka eivät 
ole ennalta kiinnostuneita globaaleista kysymyksistä. Liikunta tarjoaa elämyksiä ja herättää tunteita. 
Kehollinen kokemus jättää vahvemman muistijäljen ja kasvattaa tietoisuutta omista kyvyistä vaikut-
taa omaan elämään sekä ympäröivään maailmaan. 
 Toimivasta kumppanuudesta toimii esimerkkinä Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKen ja sen 
tansanialaisen kumppanijärjestön Sport Development Aid:n miltei kahdenkymmenen vuoden mit-
tainen kumppanuus, jossa järjestöt yhdessä ovat suunnittelleet sekä toteuttaneet monia liikunnallisia 
hankkeita kehityksen edistämiseksi. Globaali kumppanuus laajeni LiiKen toimesta myös Jyväskylän 
Yliopiston sekä Dar es Salaamin Yliopiston liikuntatieteidenlaitosten välille vuonna 2013. Yhteisen 
hankkeen tavoitteena oli luoda Dar es Salaamin yliopistoon liikuntatieteiden maisteritutkinto. Joka 
vuosi tansanialainen jalkapallojoukkue FC Vito matkustaa Suomeen pelamaan Helsinki Cupiin. Ennen 
turnausta joukkue viettää globaalia jalkapalloleiriä Euran Pallon vieraana Eurassa, jossa samanikäiset 
jalkapalloilijat maailman eripuolilta luovat suhteita ja pelaavat jalkapalloa. 

YHDESSÄ MAALIIN:
Kestävän Kehityksen tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille: valtioille, kunnille, yri-
tyksille, kouluille, sinulle ja minulle. Tämä on meidän kaikkien yhteinen agenda. Jokainen voi osallis-
tua omilla valinnoillaan, kuluttamalla kestävästi sekä levittämällä tietoa tavoitteista ja vaatia päättä-
jiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta.

”It´s a simple idea;
we all do better when we work together

and invest in our future”
-Elizabeth Warren


