
Kestävien tuotantotapojen edistäminen
Luonnonvarojen kulutuksessa on tapahtunut suhteellista irtikytkentää: energian ja 
luonnonvarojen kokonaiskulutus kasvaa talouden kasvua hitaammin. Suomen luon-
nonvarojen kulutus on vähentynyt jonkin verran parin viimeisen vuoden aikana. 
Happamoittavien ja rehevöittävien päästöjen osalta absoluuttinen irtikytkentä on 
toteutunut. CO2-päästöjen määrä sen sijaan on edelleen kasvussa.

Kulutustottumusten muuttaminen
Palvelujen osuus kotitalouksien kulutusmenoista on kasvanut johtuen sekä käytön 
lisääntymisestä että niiden hintojen noususta. Väestön ikääntyminen lisää palvelujen 
tarvetta ja käyttöä.

Palvelujen saatavuuden turvaaminen
Kuntalaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä kuntapalveluihin. Palvelutyytyväisyys 
on suurinta pienissä kunnissa ja alhaisinta suurimmissa kunnissa. Kuntakeskuksessa 
tai kantakaupungissa asuvat ovat tyytyväisempiä palveluihin kuin haja-asutusalueilla, 
esikaupungeissa, lähiöissä tai keskustan reuna-alueilla asuvat.    

Tasapaino yksilön ja yhteiskunnan vastuun välillä
On todennäköistä, että miesten ja naisten elinajanodotteen kasvu jatkuu. Pitkit-
tynyt työttömyys ja muut sosiaalista syrjäytymistä aiheuttavat tekijät sekä muut 
terveyden kannalta epäedulliset muutokset saattavat hidastaa suotuisaa kehitystä 
tai katkaista sen. Sosioekonomiset erot elinajanodotteessa ovat kasvaneet.

Eläkkeellesiirtymisiän odotteessa ei ole vuodesta 1996 lähtien tapahtunut suurta 
muutosta, odote on vaihdellut 59 vuoden molemmin puolin. Parin viime vuoden 
aikana eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt.   

Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy
Työllistämistoimia on tehostettu viime vuosien aikana merkittävästi. Pitkäaikais-
työttömien määrä on selvästi vähentynyt ja työllistämistoimenpiteiden jälkeinen 
työllistyminen on lisääntynyt. Myös talouskasvu on lisännyt työvoiman kysyntää.  

Vuosittain vain 0,5 % oppilaista jää ilman perusopetuksen päättötodistusta. Pe-
rusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa jää vuosittain noin 3 000 
nuorta (5 %) julkisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle irtaantuen pysyvästi kou-
lutusjärjestelmästä.

Kansallinen identiteetti ja monikulttuurinen Suomi
Maahanmuuttajien työttömyysaste oli vuoden 2006 lopussa 26 %. Vuodesta 1995 
maahanmuuttajien työttömyysaste on lähes puolittunut. Maahanmuuttajista valta-
osa on muuttanut perhesiteiden perusteella, työn perusteella noin kymmenesosa.  
Vieraskielisten koululaisten määrä on kasvanut voimakkaasti.

Talous kestävän kehityksen turvaajana
Tällä hetkellä valtion talous on vahva, mutta kuntien taloudellinen tilanne on hei-
kentynyt. Julkinen talous on ollut ylijäämäinen vuodesta 1999 lähtien, minkä ansios-
ta julkista velkaa on kyetty vähentämään. 

Työttömien määrä on laskenut laman synkimmistä vuosista niin, että vuonna 
2007 työttömyysaste oli 6,9 %. Työttömyyden vähentämiseksi edelleen on ratkais-
tava työvoiman kohtaanto-ongelma.   

Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky on kansainvälisessä vertailussa hyvä ja 
se parani huomattavasti 1990-luvulla. Kehitys ei ole ollut suotuisa enää viime vuosina.

Laman seurauksena elatussuhde nousi voimakkaasti, ollen suurimmillaan 148 
vuonna 1994 mutta on tasaantunut n. 120 tasolle 2000–luvulle tultaessa.

Kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja koulutus
Kestävän kehityksen toimikunta on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2014 men-
nessä 15%:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on sertifikaatti tai ulkoinen 
tunnus kestävän kehityksen toiminnastaan. Tällä hetkellä sertifioituja tai Vihreä lip-
pu kouluja on alle 5% kaikista kouluista. Määrä on kuitenkin nousussa.

Kehitys pääosin myönteistä Ei muutoksia tai ristiriitainen kehitys Kehitys pääosin kielteistä
Energiatehokkuuden ja  
uusiutuvan energian käytön lisääminen
Energian kokonaiskulutus kasvaa voimakkaasti, mutta kuitenkin hitaammin kuin 
BKT. Vuosi 2005 muodostaa poikkeuksen energian suuren nettotuonnin ja met-
säteollisuuden työnseisauksen vuoksi. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on 
nykyisellään vajaa 30 %. Tästä suurimman ryhmän muodostavat teollisuuden ja 
energiantuotannon puupolttoaineet ja puunjalostusteollisuuden jäteliemet. Metsä-
teollisuuden tuotannon pieneneminen Suomessa vähentää tätä osuutta.

Itämeren tilan parantaminen
Leväkukinnat Itämeressä ovat kasvava ongelma. Maatalous on merkittävin yksittäi-
nen Itämereen kulkeutuvan ravinnekuormituksen lähde. Samaan aikaan pistemäis-
ten kuormituslähteiden osuus päästöistä on pienentynyt. 

Luonnonvarojen kulttuurinen merkitys
Aineettomien luonnonvarojen hyödyntäminen on suomalaisille tärkeää: lähes puo-
let harrastaa luonnossa liikkumista. Myös marjastusta, sienestystä tai kalastusta 
harrastaa noin puolet suomalaisista.

Monikeskuksinen ja verkottuva aluerakenne
Vuosina 2000–2005 muuttoliike kuntien välillä ja sisällä on ollut suurempi kuin kos-
kaan aikaisemmin. Vuonna 2005 suurin muuttoliike suuntautui kaupunkien lähei-
selle maaseudulle. Suomalaiset arvostavat asuinympäristössään luonnonläheisyyttä, 
rauhallisuutta, palvelujen läheisyyttä ja hyviä kulkuyhteyksiä. Edullisemmat asunto-
jen ja tonttien hinnat houkuttelevat kaupunkien reuna-alueille. Kaupunkiseutujen 
välille jäävien syrjäisten maaseutualueiden kehitysnäkymät ovat heikoimmat.  

Kansalaisvaikuttamisen edistäminen
Kunnallis- ja eduskuntavaalien äänestysprosentit ovat laskeneet 1960–70 lukujen 
yli 80 %:sta alle 70 %:iin. Alhaisimmillaan äänestysaktiivisuus oli vuoden 1999 edus-
kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa sekä vuoden 2000 kunnallisvaaleissa. 
Käänne parempaan näyttäisi kuitenkin tapahtuneen.

Tutkimus, kehitys, osaaminen ja innovaatiot
Suomen tutkimus- ja kehittämismenot ovat jatkuvasti kasvaneet ja osuus BKT:sta 
on jo pitkään ollut EU-maiden toiseksi korkein. Menot ovat kasvaneet 1990-luvun 
alusta pääosin yritysten, mutta viime vuosina myös korkeakoulusektorin panostus-
ten myötä. Kansainvälisestikin korkea T&K -panostus ei kuitenkaan ole johtanut 
tuotteistamisen kasvuun.

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen
Kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat vuosittain. Suunta on ollut hitaasti nouseva, 
mutta hitaampaa kuin BKT:n. Vuonna 2005 kasvihuonekaasupäästöt olivat lähes 3 
% vuoden 1990 päästötason alapuolella, kun metsäteollisuuden työselkkaus vähensi 
energian kysyntää ja tuontisähkön määrä oli ennätyksellisen korkea. Vuonna 2006 
päästöt nousivat jälleen ollen 13 % yli Kioton pöytäkirjan tavoitetason.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Vuonna 2000 tehdyn arvioinnin mukaan n. 10 % Suomen lajeista on uhattuna. 
Uhanalaisten lajien määrä oli suurin metsissä ja osuus kaikista lajeista on suurin 
tunturialueilla. Uhanalaisten lajien määrä näyttäisi kasvavan eniten metsissä, maata-
lousympäristöissä ja vesissä.  

Toiminnallisesti monipuoliset ja rakenteellisesti eheät 
yhdyskunnat sekä hyvä elinympäristö 
Etäisyys palveluihin on kasvanut. Suurin etäisyyksien kasvu on tapahtunut 2,0-9,9 
km:n etäisyydellä palveluista asuvien ja päivittäistavarakaupan kohdalla. Kehityssuun-
tana on paitsi palvelujen keskittyminen, myös yhdyskuntarakenteen hajautuminen.

Elinvoimainen maaseutu ja sen palveluiden turvaaminen
Taloudellisen huoltosuhteen huononeminen heikentää kuntien mahdollisuuksia 
mm. hyvinvointipalvelujen ylläpitoon. Raskain huoltosuhde on Kainuussa ja edullisin 
Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Väestönmuutos, työrakenteiden muutos ja globa-
lisaation vaikutukset syventävät alueellisia eroja entisestään.  

Liikennejärjestelmä 
Joukkoliikenteen osuus kaikesta liikkumisesta on vähentynyt. Yksityisautoilua suo-
sivan elämäntavan ohella kehityssuuntaan vaikuttavat joukkoliikenteen palvelutason 
heikentyminen ja lippujen hintojen nousu. Julkisen liikenteen hintataso suhteessa 
yksityisautoiluun on noussut vuosi vuodelta.

Työelämän laatu työtapaturmilla mitattuna 
Vuodesta 1998 työtapaturmien määrä on laskenut hienoisesti, mutta parin viime 
vuoden aikana tilanne on kääntynyt huonommaksi. Myös kuolemaan johtaneet työ-
tapaturmat ovat lisääntyneet.

Eri sukupolvien yhteenkuuluvuus 
Väestön ikärakenteen muutos on ollut käynnissä jo pitkään. Vaikka 50 vuodessa 
väestö on kasvanut yli miljoonalla hengellä, alle 15-vuotiaita lapsia on Suomessa nyt 
300 000 vähemmän kuin 50 vuotta sitten. Samaan aikaan työikäisten määrä on kas-
vanut lähes 900 000 hengellä. 65 vuotta täyttäneitä on nyt lähes puoli miljoonaa 
enemmän kuin vuonna 1950. Maahanmuuton lisääntymisellä saattaa olla ennusteisiin 
huomattavan suuri vaikutus.

Terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn edistämi-
nen sekä terveysuhkien torjuminen
Alkoholin aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus ovat kasvaneet selvästi nopeam-
min kuin alkoholin kulutus, joskin sekä kulutus että kuolleisuus ovat lisääntyneet 
voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. 

Suomi globaalina vastuunkantajana
Suomi täytti vuonna 1991 YK:n tavoitteen kehitysyhteistyömäärärahan tasosta. 
Laman seurauksena määrärahat vähenivät kuitenkin voimakkaasti. Vuonna 2005 
osuus oli 0,46 %:ia ja vuonna 2006 vain 0,39 %:ia BKT:sta. Suomi on sitoutunut 
Eurooppa-neuvoston päätöksiin saavuttaa 0,51 %:n minimitavoite vuonna 2010 ja 
0,7 % vuoteen 2015 mennessä.

Suomalaisten yritysten investointien suurimmat pääomavirrat suuntautuvat Eu-
rooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Tavoitteena on suunnata yritysten kiinnostusta ja 
toimintaa myös köyhimpiin kehitysmaihin, mutta toistaiseksi esim. Afrikkaan suun-
tautuvat investoinnit ovat määrällisesti hyvin pieniä.

www.ymparisto.fi/indikaattorit



Kohti kestäviä valintoja

– Kansallisesti ja globaalisti  
kestävä Suomi

Kansallisen indikaattoriverkon arvio  
kestävän kehityksen toteutumisesta 2007

Arvioinnissa käytetyt indikaattorit Arvioinnin taustaa:
Kansallinen kestävän kehityksen strategia Kohti kestäviä 
valintoja – Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi hyväksyttiin 
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa kesä-
kuussa 2006. Strategian visiona on hyvinvoinnin turvaaminen 
luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Stra-
tegian yhteydessä hyväksyttiin 34 avainindikaattoria, joiden 
avulla tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida ja seurata. 
Indikaattoreiden tavoitteena on toimia myös päätöksenteon 
tukena.
> Linkki strategiaan: www.ymparisto.fi/kestavakehitys > Kansalli-
nen kestävän kehityksen strategia

Kansallinen indikaattoriverkko on valmistellut tässä lehtisessä 
kuvatun arvioinnin kestävän kehityksen toteutumisesta 
keväällä ja syksyllä 2007 mm. teema -workshopeissa. Arvionti 
perustuu kestävän kehityksen toimikunnan valitsemiin 
avainindikaattoreihin, joita tukevat verkon valitsemat täy-
dentävät indikaattorit. Arvioinnin epävarmuutta lisää useissa 
tapauksissa indikaattorien ristiriitainen kehitys.

Kestävän kehityksen indikaattoreita kehitetään ja päivitetään 
kansallisessa indikaattoriverkossa, jossa on asiantuntijajäse-
niä keskeisten ministeriöiden lisäksi Valtion taloudellisesta 
tutkimuskeskuksesta, joka edustaa myös valtionvarainmi-
nisteriötä, sekä Kuntaliitosta ja Tilastokeskuksesta. Suomen 
ympäristökeskus koordinoi verkon työtä. 

Neljästi vuodessa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 
kokouksiin valmistellaan indikaattorilehtinen, jossa muu-
tamilla keskeisillä indikaattoreilla ja niitä tukevilla viesteillä 
kuvaillaan teemaan liittyviä kehitystrendejä ja haasteita. Leh-
tisessä esille nostetut indikaattorit valitaan eri hallinnonalojen 
virkamiesten ja tutkijoiden yhteistyönä.

Yhteystietoja:
Indikaattoriverkon puheenjohtaja,  
ylitarkastaja Jarmo Muurman, YM,  
050-3658872 / jarmo.muurman@ymparisto.fi

Indikaattoriverkon koordinaattori,  
vanhempi tutkija Ulla Rosenström, SYKE,  
0400-225529 / ulla.rosenstrom@ymparisto.fi

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, 
ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, YM,  
050-5658394 / sauli.rouhinen@ymparisto.fi

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri, 
ylitarkastaja Annika Lindblom, YM,  
puh. 0400-143 919, annika.lindblom@ymparisto.fi

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan avustaja  
Satu Kapanen, YM,  
050-5527338 / satu.kapanen@ymparisto.fi
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Human Development Index•	
Environmental Sustainability Index•	
Kasvihuonekaasupäästöt•	
Energian kokonaiskulutus•	
Uusiutuvien energialähteiden käyttö•	
Uhanalaisten lajien osuus elinympä-•	
ristöittäin
Energiankäytön ja luonnonvarojen •	
irtikytkentä talouskasvusta 
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö•	
Ympäristökuormituksen irtikytkentä •	
talouskasvusta 
Palvelujen osuus kotitalouksien •	
kulutusmenoista
Ravinnekuormitus Itämereen•	
Alueellinen väestönmuutos•	
Etäisyys kotoa palveluihin•	
Huoltosuhde maakunnittain•	
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin•	
Joukko- ja henkilöautoliikenne•	
Elinajanodote•	
Eläkkeellesiirtymisiän odote•	
Ammattitaudit ja tapaturmat •	
työpaikalla
Väestönkehitys ikäryhmittäin•	
Vaikeasti työllistettävät•	
Jatko-opintoihin sijoittuminen perus-•	
koulun jälkeen 
Alkoholin kulutus ja alkoholikuol-•	
leisuus
Maahanmuuttajien työttömyysaste ja •	
kouluttautuminen
Äänestysaktiivisuus•	
Yhteisöllinen osallistuminen (IEA-•	
CIVICS-tutkimus)
Bruttokansantuote•	
Julkinen velka•	
Työttömyys•	
Teollisuuden ja palvelujen kustan-•	
nuskilpailukyky suhteessa muihin 
OECD-maihin
Elatussuhde•	
Julkiset kehitysyhteistyömäärärahat•	
Suomalaisten yritysten investoinnit •	
ulkomaille
Tutkimus- ja kehittämismenot sekä •	
myönnetyt patentit

Täydentävät indikaattorit
Suomen energiankulutuksen CO•	 2 
-intensiteetti
Teollisuuden energiaintensiteetti•	
Kotitalouksien sähkönkäyttö •	
Maatalousympäristöjen lintukannat•	
Metsälintukannat•	
Kaatopaikoille loppusijoitettu jäte•	
Suomenlahden öljykuljetukset•	
Levämäärien kehitys merialueilla•	
Luontoharrastuksiin osallistuminen•	
Työllisyys maakunnittain•	
Keskimääräinen etäisyys työpaikasta•	
Asukkaiden tyytyväisyys asuin- ja •	
elinympäristöönsä
Vapaa-ajan asuminen•	
Palvelujen saatavuus•	
Hoitotakuun toteutuminen•	
Internetin käyttö kotoa•	
Kotimaan tavara- ja henkilöliikenne•	
Liikkumisen hintakehitys•	
Työmatkojen pituuden jakautuminen•	
Epätyypillisten työsuhteiden syyt•	
Naisten palkkojen osuus miesten •	
palkoista
Sairauspoissaolot•	
Ikäsidonnaiset sosiaalimenot•	
Työvoimakoulutukseen osallistuminen•	
Koulutustaso•	
Tuloerot•	
Toimeentulotukea saavat•	
Köyhät lapsiperheet•	
Köyhyysaste•	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset•	
Ylipainoisuus•	
Päivittäin tupakoivat•	
Kaupunkien ilmanlaatu•	
Liikunnan harrastaminen•	
Terveyden tasa-arvo•	
Kotimaisen kirjallisuuden nimikkeet•	
Ostovoima•	
Veroaste ja verojen koostumus•	
Teollisuuden ja julkisen sektorin ympä-•	
ristönsuojelumenot
Ekologinen jalanjälki•	
The wealth stock estimates•	
Ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä •	
terveyden ja koulutuksen edistämiseen 
suunnattu kehitysapu
Oppilaitosten ympäristösertifikaatit•	
Ympäristöön liittyvät verot ja maksut•	

www.ymparisto.fi/indikaattorit


