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Kestävän kehityksen indikaattorit: 5.2 pidetyn työpajan tulokset 
 

 

Teema 1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin 
1. Elinajanodote 

2. Suomen kehitysyhteistyömaksatukset  

3. Tuloerot eli Gini-kerroin 

4. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet (17-24 v.) 

5. Koettu hyvinvointi (ensin Eurofound, sitten SILC) 

Jatkokehittämisideoita/ lisäindikaattoreita teemalehtisiin: Verkkopalveluiden esteettömyys 
(viittomakieli, videot), Aktiivinen, osallistuminen läpi elämän (esim. aikuiskoulutus), 
sairastavuusindeksi, Erityisryhmien kehitys, olisi hyvä esittää indikaattorit ne huomioiden, 
Kulttuuriarvot jotka tukevat kestävää kehityksetä, EU SILC-hyödyntäminen (meaning of life, 
satisfaction with financial situation…) 

Teema 2. Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta 
1. Äänestysaktiivisuus  

2. Suora osallistuminen 

3. Kansalaisyhteiskunta 

4. Luottamusinstituutioihin, eduskuntavaalitutkimus / WWS 

5. Avoin hallinto - korruptoimattomuus 

Teema 3. Työtä kestävästi 
1. Työllisyysaste  

2. Taloudellinen huoltosuhde  

3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen 
mukaan/Työelämä ja työolosuhteet  tai työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus  

4. Sairauspoissaolot  

5. Työtapaturmat 

6. Vaikuttamismahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin ja työnjakoon (Työolobarometri) 

Jatkokehittämisideoita/ lisäindikaattoreita teemalehtisiin: Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle 
jäävien määrä, Työkyvyttömyyseläkkeen saajat (ETK), (Ulkomaalaisten), nuorten ja eri sukupuolten 
työllisyysaste, Nuorisotyöttömyys, Työaika ja joustot, Työterveyshuollon kattavuus, Oikeusasteissa 
käsitellyt tapaukset joissa rikottu työaikalainsäädäntöä, YT-lain mukaisten suunnitelmien seuranta, 
TOIVE: koota indeksi Tekes+TSR+TTL+rakennerahastot+PK-yritysten kehittäminen/TEM eli näiden 
tahojen työorganisaatioiden kehittämistä ja innovaatiotoimintaa koskevat tilastot, 
työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (Tekes) 

Teema 4. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt 

1. Työmatkan pituus (myös alueellisesti) 

2. Palvelujen saatavuus (myös alueellisesti):kaupat, koulut ja laajakaista 

3. Laajakaistapalvelut 

4. Liikenteen kulkumuotojakauma (alueell.) : pitäisi sisältää myös pyöräilyn ja kävelyn 

5. Melualueella asuvien määrä 

Jatkokehittämisideoita/ lisäindikaattoreita teemalehtisiin: Olisi hyvä kehittää palvelujen 
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saavutettavuusindeksi, Kansalaisten osallisuus maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon ja omaa 
elinympäristöä koskevaan kehittämiseen: esim. vuosittain kunnan saamat lausunnot kansalaisilta/ 
kyselyportaalit, Turvallisuus, paikallisyhteisöjen turvallisuus (poliisiarometri, arvosana poliisin 
luotettavuudesta), Asuntokannan kestävyys, Energiantuotanto uusiutuvalla energialla, SSI, GPI jne. 
yhdistelmäindikaattorit/ indeksit tulisi huomioida tulevaisuudessa 

Teema 5. Hiilineutraali yhteiskunta  
1. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (Kokonaiskulutuskuvaan mukaan  

päästöttömän energian osuus % ) 

2. Uusiutuvan energian osuus energian kulutuksesta (kokonaiskulutuksesta ja EU:n 
tavoitteen mukaisesta kokonaisloppukulutuksesta) 

3. Kasvihuonekaasupäästöt  Suomessa  

4. Ympäristötilinpidosta KHK päästöt / BKT –kuva 

Jatkokehittämisideoita/ lisäindikaattoreita teemalehtisiin: LULUCF sektorin päästöjen/nielujen 
kehittyminen, kasvihuonekaasupäästöistä lisätarkasteluja; per capita tarkastelut ja kulutuspohjainen 
laskenta  

Teema 6. Resurssiviisas talous 

1. Luonnonvarojen kokonaiskäytön jakauma (TMR)  

2. Luonnonvarojen kulutus (TMR) ja BKT 

3. Puun kasvu ja poistuma 

4. Uusiutuvan energian osuus kokonaisloppukulutuksesta 

Jatkokehittämisideoita/ lisäindikaattoreita teemalehtisiin: CleanTech –indikaattori, 
Biotalousindikaattori, Tutkimus ja kehittämistoiminta, energia ja ympäristöalueen rahoitus, Tekes –
tilasto,  Trade in value added – OECD Tiva tilasto 

Teema 7. Kestävät elämäntavat 

1. Asuminen: neliöt, energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt (tarkenna kakkosasunnot ja 
kesämökit) 

2. Henkilöliikenne: kilometrit, päästöt (lentomatkojen tarkennus) 

3. Ruoka: eri elintarvikepääryhmien kulutusmäärät (tarkenna vesijalanjälki) 

4. Tutkimus ja kehittämismenot 

5. Kierrätys (yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain)   

Teema 8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko 

1. Uhanalaiset lajit  

2. Lintukannat 

3. Itämeren tila 

4. Virkistys 

5. Tietoisuus 

Jatkokehittämisideoita/ lisäindikaattoreita teemalehtisiin: Luonnon/ympäristönsuojelumenot 
laajasti (osuus budjetista, per capita tms.), Luonnonsuojelualueet (suojeluprosentti, per capita tms.), 
Hiilensidonta 

 


