
KESTÄVYYSTAVOITE 
–Jokaiselle ihmiselle ja planeetallemme



Kestävyystavoite – jokaiselle ihmiselle 
ja planeetallemme
Länsi-Götanmaan alueen johtoajatuksena on visio Hyvä elämä. Tämä edellyttää kestävää kehi-
tystä nyt ja tuleville sukupolville. Länsi-Götanmaan alue on yksi maan suurimmista työnantajis-
ta. Tämä tarkoittaa, että voimme yhdessä vaikuttaa todella siirtymiseen kestävään tulevaisuu-
teen. Teemme sen nyt, jokaisessa päätöksessä ja toiminnassa. Tavoitteemme ovat korkeat ja ne 
vaativat meitä tekemään kaikkemme – jokaisen ihmisen ja planeettamme hyväksi. Vuoden 2030 
kestävän kehityksen tavoitteet koskevat Länsi-Götanmaan alueen omia toimintoja. 

Jakamaton kokonaisuus.
Kestävyyden kolme ulottuvuutta – ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen – ovat jakamaton kokonaisuus, 
koska ne liittyvät toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Ekologinen ulottuvuus luo puitteet kahden muun 
ulottuvuuden saavuttamiselle, kun taas sosiaalinen kestävyys, ihmisen hyvinvointi, nähdään tavoitteena ja 
taloudellisena keinona ja mahdollistajana muille ulottuvuuksille.    .

Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että planeetan rajoja ei ylitetä.  Tämä tarkoittaa, että Länsi-Götanmaan 
alue rajoittaa ilmastonmuutosta, edistää biologista monimuotoisuutta ja ekojärjestelmäpalveluja sekä sää-
stää maapallon luonnonvaroja.

Sosiaalisessa kestävyydessä on kyse ihmisten hyvinvoinnista. Länsi-Götanmaan alue luo edellytykset hyvälle 
ja tasa-arvoiselle   terveydelle, vahvistaa jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia ja demokraattista yhteiskuntaa.

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan taloutta, joka on ajan mittaan kestävä ja joka tukee mahdollisuuk-
sia saavuttaa ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Länsi-Götanmaan alueella on oltava kestävä talouskehitys 
hyvän   taloushallinnon, tasapainoisen pitkän aikavälin taloudenhoidon, vastuullisten investointien ja kestä-
vien hankintojen avulla.



Agenda 2030.
YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman 17 maailmanlaajuista tavoitetta ovat maailman kunnianhimois-
immat kestävän kehityksen tavoitteet. Esityslistan perusperiaatteen mukaan ketään ei saa jättää ulk-
opuolelle.  Ruotsi on edennyt pitkälle muutoksessa, mutta paljon työtä on jäljellä. Yhteiskunnallisena 
toimijana Länsi-Götanmaan alueen on oltava edelläkävijä ja toimittava kestävän kehityksen puolesta 
Ruotsissa ja maailmassa. 

Länsi-Götanmaan alueen kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät seuraaviin globaaleihin tavoitteisiin

TAVOITE 3: Hyvä terveys ja hyvinvointi 

TAVOITE 10: Eriarvoisuuden vähentäminen. 

TAVOITE 16: Rauhanomaiset ja osallistavat yhteis-

TAVOITE 12: Kestävä kulutus ja tuotanto.

TAVOITE 13: Ilmastonmuutoksen torjunta.

TAVOITE 15: Ekojärjestelmät ja biologinen  
monimuotoisuus .

Kaikilla on vastuu.
Kaikki Länsi-Götanmaan alueen (VGR) toiminnot osallistuvat kestävään tulevaisuuteen siirtymiseen. 
Vastuu   VGR:n kestävyystavoitteiden toteuttamisesta on kunkin hallinnon ja yrityksen johdon vastuulla, 
mutta myös jokaisen työntekijän on avustettava omassa roolissaan. 





Planeettamme ekologinen kestävyys .
Nykyään yhteiskuntamme on useiden suurten ympäristöhaasteiden edessä. Ilmastonmuutos vaikuttaa ih-
misten terveyteen ja elinehtoihin useilla äärimmäisillä sääilmiöillä Ruotsissa ja maailmanlaajuisesti. Biolo-
ginen monimuotoisuus vähenee yhä nopeammin. Kulutuksemme köyhdyttää useita maapallon luonnon-
varoja ja levitämme myrkkyjä ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Länsi-Götanmaan alueen ympäristötavoitteen 
2030 tarkoituksena on ottaa vastuu siitä, miten käytämme planeetan luonnonvaroja kestävällä tavalla nyt 

Resurssitehokas ja 
myrkytön .

Resurssitehokkaat ja 
myrkyttömät   tuotevirrat.

Kierrätettävät 
 rakennusmateriaalit.

Puolitettu energiankäyttö

Aurinkosähkön tuotannon 

Lääkkeiden  
ympäristövaikutusten   

vähentäminen

Vaarallisten aineiden 
poistaminen

Vähäinen 
ilmastovaikutus.

Tekstiili-, muovi- ja 
metallituotteiden 

puolittunut ilmastovaikutus 

Rakentamisen  
ilmastovaikutusten 

väheneminen

Kestävä rahoitustoiminta.

Ruoan ilmastovaikutusten 
vähentäminen

Fossiilittomat kuljetukset

Kestävä matkustus

Edistetty biologinen 
monimuotoisuus.

Kiinteistöjen kestävä käyttö 
ekojärjestelmä- 

palvelujen osalta.

Biologista monimuotoisuutta   
edistävät elintarvikkeet

Tuotteiden ja materiaalien 
hankinnat eivät vaikuta 

biologiseen monimuotoisuu-
teen negatiivisesti.

1. Työskentelemme resurssitehokkaasti ja myrkyttömästi 
Vuoteen 2030 mennessä tuote- ja materiaalivirtamme ovat resurssitehokkaita ja myrkyttömiä.

2. Siirrymme vähäiseen ilmastovaikutukseen 
Vuoteen 2030 mennessä suorat kasvihuonekaasupäästömme ovat vähentyneet 85 prosenttia ja välilli-
set päästöt 50 prosenttia.  
Vuoteen 2045 mennessä olemme kasvihuonekaasujen osalta netto nollapäästöissä. 

3. Edistämme biologista monimuotoisuutta. 
Vuoteen 2030 mennessä käytämme ekojärjestelmäpalveluja kestävästi ja edistämme biologista moni-
muotoisuutta  
 
 Ympäristöasioiden hallinta 
Vuoteen 2025 mennessä hallinnoilla ja yrityksillä on oltava ISO 14001-standardin mukainen ympäristö-
sertifiointi, jotkut voivat sen sijaan valita ympäristödiplomit. 





Sosiaalinen kestävyys – jokaiselle ihmi-
Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on tasavertainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ihmiset elävät hy-
vää elämää hyvällä terveydellä ilman epäoikeudenmukaisia eroja. Yhteiskunta, jolla on suuri suvaitse-
vaisuus, jossa ihmisten yhtäläinen arvo on keskiössä, mikä edellyttää ihmisten luottamista toisiinsa ja 
osallistumista yhteiskunnan kehittämiseen.

  Sosiaalinen kestävyys on ratkaisevan tärkeää demokraattiselle yhteiskunnalle ja se on ehdottoman 
välttämätön sosioekonomisesta näkökulmasta. Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kestää paineita, on so-
peutumiskykyinen ja valmis muutoksiin.

Länsi-Götanmaan alue pyrkii saavuttamaan kansanterveyspolitiikan kansallisen tavoitteen, mikä tarkoit-
taa, että luodaan edellytykset hyvälle ja tasa-arvoiselle terveydelle koko väestölle ja vähennetään väl-
tettävissä olevia terveyseroja yhden sukupolven sisällä.

Ihmisoikeuksien ja jokaisen ihmisen ihmisarvon pitää olla keskeistä Länsi-Götanmaan alueen työssä ja 
demokratiassa. Tasa-arvon, osallisuuden, avoimuuden ja vastuullisuuden pitää leimata kaikkea toimin-
tamme ja kaikkia päätöksiämme.  Ketään ei saa jättää ulkopuolelle.

Hyvä terveys
ja hyvinvointi

Edistää terveellistä kasva- 
tusta ja suorittaa opinnot.

Edistää terveellistä 
ikääntymistä ja torjua 

tahatonta yksinäisyyttä..

Edistää mielenterveyttä ja 
ehkäistä itsemurhia .

Edistää hyviä elintapoja ja 
kestävää työelämää.

Tasa-arvo ja
 yhtäläiset oikeudet.

Edistää tasa-arvoa ja 
ihmisoikeuksia koskevaa 

tuntemusta

Tunnistaa ja analysoida 
perusteettomia eroja.

Edistää saatavilla olevaa ja 
osallistavaa toimintaa.

Luottamus, turval-
lisuus ja osallisuus.

Edistää vastuun ottamista ja 
läpinäkyvää organisaatiota..

Edistää vapautta väkivallasta, 
uhkailusta, rikkomuksista ja 

pakottamisesta.

Edistää yhteistä kehittämistä 
ja dialogia.

1.Edistämme hyvää terveyttä ja hyvinvointia
Länsi-Götanmaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia parannetaan vuoteen 2030 mennessä.  
 
2. Työskentelemme tasa-arvon ja yhtäläisten oikeuksien puolesta
 Länsi-Götanmaan asukkaiden epäoikeudenmukaiset erot sekä elinoloissa että ihmisoikeuksissa   vähe-
nevät vuoteen 2030 mennessä.

3. Luomme luottamusta, turvallisuutta ja osallisuutta.
  Länsi-Götanmaan asukkaiden luottamus, turvallisuus ja osallistuminen lisääntyvät vuoteen 2030 men-
nessä.



Tavoitteiden toteutus ja seuranta.

Kestävän kehityksen tulee olla osa jokaista päätöstä ja jokaista askelta, jonka otamme – yhdessä. Edistäm-
me   aktiivisesti kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme ja kaikissa yhteyksissä potilaisiin, vierailijoihin 
ja asukkaisiin.

   Hyvä yhteistyö julkisen, yksityisen ja siviilisyhteiskunnan välillä on edellytys tavoitteiden saavuttamiselle.  
Työskentelemme luottamuksen pohjalta yhdessä niiden kanssa, joita varten olemme, tasa-arvon, osallisuu-
den, avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteiden pohjalta.

Ympäristö ja sosiaalinen kestävyys on sisällytettävä selkeästi hallintojen ja yritysten säännöllisiin prosesse-
ihin budjetointia, liiketoiminnan suunnittelua ja seurantaa varten taloudellisten ja inhimillisten voimava-

Lue lisää Länsi- Götanmaan alueeen kestävyystyöstä täältä:  
www.vgregion.se/hallbarhet


