KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TAVOITTEET

Kestävä kehitys?
"Kestävä kehitys on kehitystä, joka
tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä
tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta
tyydyttää omat tarpeensa.”
(Bruntlandin määritelmä)

Kolmen pilarin malli
• Ns. triple bottom line –malli on viitekehys, jossa kolme kestävyyden

osa-aluetta yhdistyvät. Malli siten koostuu taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

• Nämä kolme osa-aluetta tulee huomioida tasavertaisesti ja

tasapainoisesti päätöksenteossa ja toiminnassa, sillä ne eivät ole
toisistaan irrallisia.
• Esimerkiksi yritystoiminnan toiminnan ja kapasiteetin laajentaminen

saattaa vaikuttaa positiivisesti taloudelliseen kestävyyteen mutta
negatiivisesti sosio-kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen.

• Kolmen pilarin mallin kautta voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen

näkökulma kestävyyteen ja integroida kestävyys liiketoimintaan.

Elinkeinoelämän
keskusliitto

People, planet & profit
• Kolmen pilarin malli on siten suunnittelun ja päätöksenteon

työkalu. Liiketoiminnassa tätä voidaan hyödyntää mm.
laadittaessa yrityskohtaisia kestävyysstrategioita ja näiden
sisältämiä tavoitteita ja indikaattoreita.

• Kolme pilaria integroidaan yrityksen arvoihin ja liiketoiminnan

suunnitteluun.

• Liiketoiminnan suunnittelussa "people, planet, and profit" –

ajattelu yhdistetään siten liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

People:
sosiaalinen
kestävys
Tuote/palvelu

Hinta
Viestintä
Saatavuus/jakelu
Yrityksen prosessit

Planet:
ekologinen
kestävyys

Miten tuote vaikuttaa
Miten tuote tukee
paikallisyhteisöön ja sen luontoresurssien
arvoihin?
säilymistä?

Profit:
taloudellinen
kestävyys
Millaista myyntituottoa
yritys saa tuotteen
myynnistä?

Kestävän kehityksen tavoitteet
•

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja
toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja
vuoteen 2030 asti.

•

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää kestävään
kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti
huomioon.

•

Kestävän kehityksen universaalit tavoitteet (Sustainable Development
Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

•

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on yhteensä 169
alatavoitetta. Tavoitteiden etenemisen seuraamiseksi on koottu mittaristo,
jolla kunkin päämäärän ja tavoitteen toteutumista seurataan. Tällä hetkellä
mittaristo sisältää 243 indikaattoria.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.
Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä
työpaikkoja.
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä;
edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän
köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa
tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Agenda 2030
•

Toimintasuunnitelma, johon on sisällytetty aikaisemmin mainitut “P:t” people, planet and prosperity

•

Nämä 17 tavoitetta ovat viitekehys, joiden avulla voidaan ohjata,
Viestintä ja raportoida yrityksen tavoitteita ja toimintoja. Yritykselle
nämä ovat liiketoimintamahdollisuuksia!

•

Erityisesti tavoitteet 8, 12 ja 14+15 liittyvät luontoyrittäjyyteen:

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä
säällisiä työpaikkoja.
• Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
• Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
• Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä;
edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän
köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
•

SDG 12 –
Varmistaa
kulutus- ja
tuotantotapoje
n kestävyys
SDG 13 –
Toimia
kiireellisesti
ilmastonmuutosta ja
sen vaikutuksia
vastaan

Tavoite

Toimenpide

Indikaattori

Hotelli käyttää
liikaa energiaa. Se
haluaa säästöjä ja
tulla
“vihreämmäksi”
parantamalla
energiatehokkuut
ta, vähentämällä
energian
kulutusta ja
lisäämällä
uusiutuvan
energian
käyttöää.

• Energian kulutuksen vähennyksen
tavoitteiden asettaminen
• Energian käytön minimointi
erilaisilla toimenpiteillä (esim. LEDvalaistus).
• Uusiutuvan energian käytön
lisääminen (esim. Asentamalla
aurinkopaneeleita)
• Asiakkaiden kouluttaminen
energian käytön vähentäminen
hyödyistä.

• Energian kulutus
• Ratkaisujen määrä
energian kulutuksen
minimoimiseksi
• Uusiutuvan energian
ratkaisut lkm
• Asiakkaiden
informointiin
tarkoitetttujen
materiaalien määrä

Videoita
•

Kohti kestävää liiketoimintaa: https://youtu.be/L15sP0Zkuqw

•

Askeleita kestävään yrittäjyyteen: https://youtu.be/qwUNnONGaOM

Taskukirja saatavilla:
https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/Agenda20
30_pikkukirjanen_2017.pdf
Lisätietoa:
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
https://kauppa.fi/kaupan-ala/vastuullisuus/kestava-liiketoiminta/
Webinaari aiheesta:
https://youtu.be/A6SZh_48UaE

