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YK  MDG  POST2015 



YK:n vuosituhattavoitteet 

• MDG – Millenium development goals – YK:n 
vuosituhattavoitteet 

• Vuonna 2000 solmitut tavoitteet, joiden oli 
määrä toteutua vuoteen 2015 mennessä 

• Kahdeksan tavoitetta 

• Tavoitteiden saavuttamisessa on saatu tuloksia, 
mutta kehitys on ollut epätasaista  

• Alueiden välinen ja maiden sisäinen eriarvoisuus on 
kasvanut 

 

 



YK:n vuosituhattavoitteet 

1. Äärimmäisen nälän ja köyhyyden poistaminen 

2. Ulottaa peruskoulutus kaikille 

3. Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parantaa 
naisten asemaa 

4. Vähentää lapsikuolleisuutta 

5. Parantaa odottavien äitien terveyttä 

6. Taistella AIDS:ia, malariaa ja muita tauteja vastaan 

7. Taata ympäristön kestävä kehitys 

8. Luoda globaali kumppanuus kehitykseen 

 

 





Post 2015 

• Post2015 – uudet tavoitteet 
vuosituhattavoitteiden jälkeen 

– Prosessi käynnissä YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonin 
alaisuudessa 

– Asiantuntijaryhmät taustatyössä 

 

 



• Köyhyys edelleen keskiössä 

• Globaali talous ja maapallon kantokyky 
noussevat edellisiä enemmän esille 

• Ilmastonmuutos uutena haasteena, joka vaatii 
sopeutumista 

• Hauraiden valtioiden tuomat erityishaasteet 

• Post-2015-prosessin tavoitteena on saada 
universaalit, kaikkia valtioita koskevat 
kehitystavoitteet 

 



Leipäjono New Yorkissa vuonna 1910. 

Kuva: Wikimedia Commons 



KÖYHYYS, KEHITYS JA IHMISOIKEUDET 



• Köyhyys = arkipuheessa ihminen, jolla ei ole 
rahaa.  

• Maailmanpankin mukaan ihminen on 
äärimmäisen köyhä, kun hän joutuu 
selviytymään 1,25 dollarilla päivässä 

– 1,3 miljardia ihmistä! 

 

Köyhyys 



• Voi olla absoluuttista tai suhteellista. 

• Köyhyysraja Suomessa  = kun kotitalouden tulot 
ovat 60 prosenttia suomalaisten 
mediaanituloista.  

 



• Köyhyys ja eriarvoisuus eivät ole sattumaa tai 
luonnonlakeja vaan seurausta aktiivisesta 
toiminnasta ja toimimattomuudesta. 

• Köyhillä valtioilla ei ole kykyä turvata 
kansalaistensa perusoikeuksia. 

 Äärimmäinen köyhyys on maailmanlaajuisesti 
suurin yksittäinen ihmisoikeusloukkaus. 

 

 

Köyhyys on ihmisoikeuskysymys 



• Tuloköyhyys on vain yksi köyhyyden monista 
ulottuvuuksista, joita ovat myös 

– riittämätön ravinto, terveys ja koulutus 

– heikko yhteiskunnallinen asema ja arvostus 

– vähäiset oikeudet, vapaudet ja vaikutusmahdollisuudet 

– yhteiskunnallisten turvaverkkojen puute. 

• Laajasti ymmärrettynä köyhyys onkin 
kyvyttömyyttä huolehtia omista perustarpeistaan 
ja osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan. 

 



Eriarvoisuus: 

• Rikkain 5 % maailman väestöstä kontrolloi 37% 
globaaleista tuloista; Köyhin 5 % vähemmän 
kuin 0,2 %. 

• Maailman rikkaimman prosentin tulot ovat 
nousseet peräti kuudellakymmenellä 
prosentilla viimeisen noin 20 vuoden aikana.  

• Sekä äärimmäinen köyhyys että äärimmäinen 
rikkaus estävät tasa-arvoisen ja vakaan 
kehityksen 



YRITYSVASTUU IHMISOIKEUKSIEN 
NÄKÖKULMASTA 



Globaalin talouden 
ihmisoikeushaasteet 

• Maailmantalouden rakenteelliset ongelmat 
ovat keskeinen este köyhyyden ja 
eriarvoisuuden poistamiselle. 

• Investointipolitiikassa tulee huomioida 
köyhempien maiden erityistarpeet. 



Yritysvastuuseen liittyviä käsitteitä 

• Globalisaatio  eli ”maapalloistuminen ”= maailman 
verkottumista ja kansainvälistymistä kuvaava käsite 

• MNC – multinational corporation – monikansallinen yritys 
• CSR – Corporate social responsibility – yritysten 

yhteiskuntavastuu 
• Orjuus – Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan 

maailmassa on 20.9 miljoonaa miestä, naista ja lasta, jotka 
elävät orjuudessa. Orjuus on kaikkialla maailmassa virallisesti 
kielletty.  

• Ihmiskauppa -  toisen ihmisen hyväksikäyttötarkoituksessa 
tapahtuvaa värväystä, kuljettamista, kätkemistä ja/tai 
vastaanottamista, johon liittyy uhkaamista, pakottamista, 
orjuuttamista ja harhaanjohtamista. 
 

 

 



Orjuuden ja pakkotyön kielto TSS-
sopimuksessa 

7. artikla 

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat 
jokaiselle oikeuden nauttia oikeudenmukaisista ja 
suotuisista työoloista, joiden erityisesti tulee taata: 

a) palkkaus, joka suo kaikille työntekijöille vähintään: 
i) kohtuullisen palkan ja saman palkkauksen 
samanarvoisesta työstä ilman minkäänlaista rajoitusta; 
erikoisesti naisille taataan sellaiset työolot, jotka eivät ole 
huonompia kuin ne, joita miehet nauttivat ja joihin 
kuuluu sama palkka samasta työstä; ja 

 



ii) kohtuullisen toimeentulon heille itselleen ja heidän 
perheelleen tämän yleissopimuksen määräysten 
mukaisesti; 

b) turvalliset ja terveelliset työolot; 
c) yhtäläinen mahdollisuus jokaiselle tulla 
ylennetyksi työssään asianomaiseen korkeampaan 
toimeen ainoastaan palvelusaikaan ja pätevyyteen 
pohjautuvien perustein; 
d) lepo, vapaa-aika ja kohtuullinen työajan 
rajoittaminen sekä kausittaiset palkalliset lomat ja 
palkka julkisilta lomapäiviltä. 

 



ILMASTONMUUTOS 

IHMISOIKEUSKYSYMYKSENÄ 



Ilmastonmuutoksen käsitteitä 

• Kestävä kehitys = jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista 
muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille 
ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet 
(YM). 

• Ilmastonmuutos = ilmaston lämpeneminen. 
Ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos aiheutuu 
lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin 
(CO2) määrän lisääntymisestä ilmakehässä.  

• Hallitustenvälinen ilmastopaneelin IPCC ennustaa, että 
vuoteen 2100 mennessä maapallon lämpötila nousee 
1,8–6,4 astetta. Muutos on mahdollista pysäyttää 
kahteen asteeseen. 
 
 



• Samaan aikaan kun ihmiskunta kuluttaa luonnonvaroja tavalla, 
jonka ylläpitämiseen tarvittaisiin puolitoista maapalloa, 
viidennes maailman väestöstä elää äärimmäisessä 
köyhyydessä. 

• Esimerkiksi Suomen ja Iso-Britannian kulutukseen tarvittaisiin 
kolme maapalloa, kun taas kehitysmaiden kulutukselle riittäisi 
pääasiassa alle yksi. 

 

 

Ilmastonmuutos on 

ihmisoikeuskysymys 



• Köyhimmät ihmiset ovat kaikkien riippuvaisimpia 
ekosysteemipalveluista ja luonnon 
monimuotoisuudesta sekä haavoittuvaisimpia 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille. 

• Ilmastonmuutos heikentääkin ennen kaikkea 
köyhien ihmisten toimeentulomahdollisuuksia. 

• Riittävän ruuan, energian ja toimeentulon 
takaaminen maailman köyhimmälle väestönosalle 
on nykytiedon valossa mahdollista toteuttaa 
kestävästi ja matalahiilisesti. 

 



• Rikkaimmilla mailla tulisi olla päävastuu 
ilmaston ja ympäristön suojelusta. 
Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, johon 
vastaaminen voi olla yksi tulevaisuuden 
suurimmista ihmisoikeushaasteista. 

 



IHMISOIKEUDET JA KEHITYS 
SOPIMUKSISSA 



4. artikla – 
orjuuden ja 
pakkotyön kielto 

 
”Ketään ei saa pitää 
orjana tai 
orjuutettuna, kaikki 
orjuuden ja 
orjakaupan muodot 
on kiellettävä.” 

 

Kuva: Maiju Salmenkivi & 
Henna Aaltonen, Amnesty 



22. artikla. -  
”Jokaisella on yhteiskunnan 
jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan 
sekä oikeus kansallisten 
toimenpiteiden ja kansainvälisen 
yhteistyön kautta kunkin maan 
järjestelmä ja voimavarat 
huomioonottaen, nauttia hänen 
ihmisarvolleen ja hänen 
yksilöllisen olemuksensa vapaalle 
kehittymiselle välttämättömiä 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia.” 

 

Kuva: Katriina Koskinen, Amnesty 



Artikla 24 – oikeus lepoon 
ja vapaa-aikaan 

Jokaisella on oikeus 
lepoon ja vapaa-aikaan, 
työajan järkevään 
rajoittamiseen sekä 
määräaikaisiin palkallisiin 
lomiin. 

 Kuva: Maarit Hohteri, Amnesty 



25. Artikla - Oikeus riittävään 
elintasoon 
 
1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on 
riittävä turvaamaan hänen ja hänen 
perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, 
ravinnon, vaatetuksen, asunnon, 
lääkintähuollon ja välttämättömän 
yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella 
on myös oikeus turvaan työttömyyden, 
sairauden, tapaturman, leskeyden tai 
vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan 
riippumatta tapahtuneen toimeentulon 
menetyksen varalta. 
2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen 
huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, 
riippumatta siitä, ovatko he syntyneet 
avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee 
nauttia samaa yhteiskunnan suojaa. 

 

Kuva: Tiitu Takalo, Amnesty 



Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus 

28. Artikla  - oikeus kehitykseen 

Jokaisella on oikeus sellaiseen 
yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen 
järjestykseen, jonka puitteissa tässä 
julistuksessa esitetyt oikeudet ja 
velvollisuudet voivat täysin toteutua. 

 
Huom! Kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt 

oikeuden kehitykseen vasta moraalisena 
velvoitteena, ei oikeudellisesti sitovana 

toimintakehyksenä. 

 
Kuva: Kokoro & Moi, Amnesty 



KIITOS! 


