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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 

Vaikuttavuusindikaattorit 
 

Kansallisen indikaattoriverkoston ehdotus kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen vaikuttavuusindikaattoreiksi (sarake 
vaikuttavuusindikaattori Findikaattorissa) sekä kestävän kehityksen toimikunnalta 
tulleita indikaattoriehdotuksia (sarake uudet toivotut indikaattorit) 
 
 
Sarake: Vaikuttavuusindikaattori Findikaattorissa, indikaattorit valittu valtioneuvoston kanslian 
(VNK) indikaattoriverkostossa 
VNK indikaattoriverkosto on käsitellyt yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden mittaamista syksyn 
2013 aikana. Tiedon saatavuus on ollut merkittävä valintakriteeri indikaattoriverkoston valitsemille 
indikaattoreille. Hakasulkeisiin merkityt indikaattorit ovat sellaisia, joista tietoa ei ole vielä 
saatavilla mutta se uskotaan saatavan lähiaikoina. Suurin osa indikaattoreista on Findikaattori.fi-
palvelussa, jonne on tehty oma alasivusto kestävän kehityksen indikaattoreista 
http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys 
 
Sarake: Uudet toivotut indikaattorit, ehdotukset tulleet mm. toimikunnan jäsentahoilta 
Kestävän kehityksen toimikunnan jäsenet esittivät useita indikaattoreita lisättäväksi tai muita 
muutoksia VNK:n indikaattoriverkoston ehdotukseen. Osa uusista ehdotuksista on hyviä, näitä 
indikaattoreita ylläpidetään ja niistä saadaan aikasarjaa; nämä voidaan lisätä suoraan 
Findikaattorin yhteiskuntasitoumus-sivulle linkkeinä. Monien uusien indikaattoriehdotusten 
käytettävyys on kuitenkin huono, sillä tietojen saatavuus, luotettavuus, ajantasaisuus ovat useissa 
tapauksissa heikkoja. Tiedot on etsittävä eri lähteistä (tai niitä ei ole), niitä ei välttämättä 
ylläpidetä, ne voivat olla kertaluonteisista tutkimuksista peräisin, indikaattoritulkinnasta ei ole 
yksimielisyyttä, eivätkä ne ole kansainvälisesti vertailtavissa. Näitä indikaattoreita voidaan 
kuitenkin käyttää esim. kun kuvataan  sitoumuksen jonkin tavoitteen tilannetta, ts. halutaan 
kuvittaa aihetta eri puolilta (esim. indikaattorilehtisiin hyvää materiaalia).  
 
Ehdotus: 
Valitaan VNK indikaattoriverkostossa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen seurantaa 
vaikuttavuusindikaattorit, maksimi 5kpl / tavoite niiden indikaattoreiden joukosta, jotka ovat jo 
Findikaattorissa tai sinne lisättävissä. Tämän lisäksi pidetään listaa teemoittaisista 
indikaattoreista, jotka voivat toimia tavoitteiden tilan kuvaajina. Tärkeintä on, että 
indikaattoreita käytetään, siksi niiden tulee olla saatavissa ja päivitettyinä kaiken aikaa.  
 
VNK indikaattoriverkosto pitää teemakokouksen helmikuussa 2014 ja päättää lopullisen 
indikaattorilistan, joka lisätään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen liitteeksi 1. 
Toimikunnan jäsentahot kutsutaan kokoukseen.  
 
 
 
 
 

http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys
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Sitoumuksen 
tavoite 

Vaikuttavuusindikaattori 
Findikaattorissa tai muualla 
helposti saatavilla 
/ajankohtainen/päivittyvä, 
[hakasulkeissa olevat pian 
tulossa Findikaattoriin] 

Uudet toivotut indikaattorit  
- osa ei välttämättä helposti saatavilla, 
päivity, ylläpidetä Suomessa, lihavoiduista 
tilastotietoa saatavilla 
 
 

1. Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet 
hyvinvointiin 
 

Elinajanodote  
Suomen 

kehitysyhteistyömaksatukse
t  

Tuloerot eli Gini-kerroin, 
käytettävissä olevat 
rahatulot 

Peruskoulun 9. luokan 
päättäneiden sijoittuminen 
jatko-opintoihin eli 
Koulutukseen 
hakeutuminen  

Toimeentulotukea saavien 
osuus väestöstä  

[Koettu terveys] 

Terveiden elinvuosien määrä 
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ter/t
er_fi.asp 
 
Nuorisobarometri – syrjäytyneiden määrä 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OP
M/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julka
isut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2012
_Verkkojulkaisu.pdf 
 
Lapsiperheköyhyys Suomessa, - köyhissä 
perheissä elävien lasten osuus 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankk
eet/stop_koyhyys/nakokulmia/lapsikoyhyys_o
n_suomessa_kasvussa 
 
Ammatilliseen aikuiskoulutuksen osallistuminen 
(PIAAC) 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OP
M/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/PIAAC_TIED
OTUSTILAISUUS_AM.pdf 
 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrät 
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/fi/web/hyvin
vointikompassi/hyvinvointi-
profiili;jsessionid=FD7F14FDF9D9C7014288260
A02167808 
 
Early leavers from education 18-24y 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=t2
020_40&ti=Early+leavers+from+education+and
+training+by+sex&path=../Database/Eurostat/k
ou/&lang=3&multilang=fi 
 
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI) 
http://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/
home/presscenter/articles/2013/03/15/inhimil
lisen-kehityksen-raportti-2013-/ 
 
Terveydentilan kokeminen: 
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-
indikaattorit/terveys/terveydentilan-
kokeminen (tulokset tulevat THL:n 
kouluterveyskyselystä) 
 
Kulttuuripalveluiden saatavuus, osallistuminen ja 

Kentän koodi muuttunut

Kentän koodi muuttunut

http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ter/ter_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ter/ter_fi.asp
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2012_Verkkojulkaisu.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2012_Verkkojulkaisu.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2012_Verkkojulkaisu.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2012_Verkkojulkaisu.pdf
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys/nakokulmia/lapsikoyhyys_on_suomessa_kasvussa
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys/nakokulmia/lapsikoyhyys_on_suomessa_kasvussa
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys/nakokulmia/lapsikoyhyys_on_suomessa_kasvussa
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/PIAAC_TIEDOTUSTILAISUUS_AM.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/PIAAC_TIEDOTUSTILAISUUS_AM.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/PIAAC_TIEDOTUSTILAISUUS_AM.pdf
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/hyvinvointi-profiili;jsessionid=FD7F14FDF9D9C7014288260A02167808
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/hyvinvointi-profiili;jsessionid=FD7F14FDF9D9C7014288260A02167808
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/hyvinvointi-profiili;jsessionid=FD7F14FDF9D9C7014288260A02167808
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/fi/web/hyvinvointikompassi/hyvinvointi-profiili;jsessionid=FD7F14FDF9D9C7014288260A02167808
http://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/presscenter/articles/2013/03/15/inhimillisen-kehityksen-raportti-2013-/
http://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/presscenter/articles/2013/03/15/inhimillisen-kehityksen-raportti-2013-/
http://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/presscenter/articles/2013/03/15/inhimillisen-kehityksen-raportti-2013-/
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-indikaattorit/terveys/terveydentilan-kokeminen
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-indikaattorit/terveys/terveydentilan-kokeminen
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-indikaattorit/terveys/terveydentilan-kokeminen
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koulutus (CDI cultural diversity index) 
Osa:  
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OP
M/Julkaisut/2009/liitteet/opm57.pdf?lang=fi 
 

2. Osallistuvien 
kansalaisten 
yhteiskunta 
 

Äänestysaktiivisuus 
eduskuntavaaleissa 

Rikollisuuden pelko  
Luottamus instituutioihin 
[Tietovarantojen avaaminen] 

Nuorisobarometri 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OP
M/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julka
isut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2012
_Verkkojulkaisu.pdf 
 
Tasa-arvobarometri 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?
folderId=5197397&name=DLFE-24709.pdf 
 
Työ-olotutkimuksen työolot 
http://www.ttl.fi/fi/tilastot/sivut/default.aspx 
 
World Values Survey 
http://www.worldvaluessurvey.org/ 
  
Koettu mahdollisuus vaikuttaa oman  
elämänsä kulkuun 
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/fi/web/hyvin
vointikompassi/hyvinvointi-
profiili;jsessionid=FD7F14FDF9D9C7014288260
A02167808 
 
Nuorisovaltuustojen määrä 
Kaupunginosien segregaatio,  
Valtakunnan osien segregaatio 
 
Käyttöön otetut suoran vaikuttamisen 
tietojärjestelmät/mallit 
 
Nuorten osallistumisfoorumien määrä 
 
Maahanmuuttajien osallistumisaste 
(harrastustoimintaan, kansalaisyhteiskuntaan, 
paikalliseen ja valtakunnalliseen 
päätöksentekoon) 
 
Kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden mittarit 

 

3. Työtä kestävästi 
 

Työllisyysaste kuukausittain 
Taloudellinen huoltosuhde eli 

työllisten suhde työttömiin 
ja muihin työvoiman 
ulkopuolella oleviin  

Julkinen velka ja alijäämä 
[Maahanmuuttajien 

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien 
määrä, 
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF
_ex=NIT093AL&YKIELI=S 
 
(Maahanmuuttajien), nuorten ja eri 
sukupuolten työllisyysaste 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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työllisyysaste] http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/tym/
tym_fi.asp 
 
Nuorisotyöttömyys (SOTKAnet/THL/ tiedot 
tuottaa TEM) (EAKR) 
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-
indikaattorit/tyollisyys-ja-yrittajyys/nuorten-
tyottomyys (tilastokeskukselta) 
 
Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä 
http://www.ttl.fi/fi/tilastot/tyotapaturmat_am
mattitaudit_ja_sairauspoissaolot/sivut/default.
aspx 
 
Kulttuurin arvonlisäys Findikaattorissa 
http://www.findikaattori.fi/fi/91 
 
Kestävän kehityksen ohjelmat kouluissa ja 
oppilaitoksissa ja ulkoiset tunnukset (esim 
Vihreän lippu, OKKA- säätiön sertifikaatti) 
 
Yhdenvertaissuunnitelmat 
 
Kestävä kehitys opetussuunnitelmissa 
 
Kestävä kehitys laatujärjestelmissä 
 
Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi 
 
Työelämän kehittämishankkeisiin osallistuneet 
työorganisaatiot 
 
Työaika ja joustot  
 
Työntekijälähtöiset työaikamallit 
 
Oikeusasteissa käsitellyt tapaukset joissa rikottu 
työaikals. 
 

4. Kestävät 
yhdyskunnat ja 
paikallisyhteisöt 
 

[Julkisten palvelujen 
saavutettavuus]  

[Henkilöliikenteen kehitys] 
[Laajakaistojen peitto] 

Polkupyörällä /joukkoliikenteellä tehtyjen 
työmatkakm määrä / henkilöautolla tehdyt km 
 
Liikenteen kulkumuotojakauma, 
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/ain
eistopalvelut/tilastot/tietilastot/liikenteen_keh
itys 
 
Palvelujen saatavuus (kuten etäisyys kotoa 
kauppoihin ja kouluihin). Tiedot: Hertta-
tietojärjestelmä (YHA/Syke). Kuuluu T&K –
indikaattoreihin. 
http://www.avi.fi/documents/10191/57010/Al

http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/tym/tym_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/tym/tym_fi.asp
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-indikaattorit/tyollisyys-ja-yrittajyys/nuorten-tyottomyys
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-indikaattorit/tyollisyys-ja-yrittajyys/nuorten-tyottomyys
http://www.tietoanuorista.fi/hyvinvointi-indikaattorit/tyollisyys-ja-yrittajyys/nuorten-tyottomyys
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/tilastot/tietilastot/liikenteen_kehitys
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/tilastot/tietilastot/liikenteen_kehitys
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/tilastot/tietilastot/liikenteen_kehitys
http://www.avi.fi/documents/10191/57010/Aluehallintovirastojen%20keskeiset%20arviot%20peruspalvelujen%20tilasta%202011_LR.pdf/6a4f700f-9eaf-4618-99dd-1c20709b5837
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uehallintovirastojen%20keskeiset%20arviot%20
peruspalvelujen%20tilasta%202011_LR.pdf/6a4
f700f-9eaf-4618-99dd-1c20709b5837 
 
Henkilöautojen omistaminen. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do
?tab=table&language=en&pcode=tsdpc340&ta
bleSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels
&plugin=1 
 
Työmatkan pituus Findikaattorissa 
http://www.findikaattori.fi/fi/70 
 
Melualueella asuvat 
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Melunt
orjunnan_tietojarjestelma__ohjeita(24050) 
ja 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ts
dph390&ti=Proportion+of+population+living+in
+households+considering+that+they+suffer+fro
m+noise&path=../Database/Eurostat/asu/&lan
g=3&multilang=fi 
 
Ilman laadun ohjearvojen ylitykset 
http://www.ilmanlaatu.fi/ 
 
Kevyen liikenteen väylien määrän kehitys (EAKR) 
 
Vesikäymälöiden osuus 
onko sama kuin Population connected to urban 
wastewater collecting systems: total? 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=te
n00020&ti=Population+connected+to+urban+w
astewater+collecting+systems%3A+total&path=
../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang
=fi 
 
Viheralueiden määrä –ei Suomen tilastoa? 
 
Kestävän asumisen hintakehitys? 
 
Kulttuuriympäristön tilaa koskevat mittarit, ei 
tilastoa? 
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kul
ttuuriymparisto_ja_rakennusperinto/Kulttuuriy
mpariston_hoidon_keinot/Kulttuuriympariston_
kuvaajat_2011 
 
Alueellisten kulttuuriymp ohjelmien määrä 
 

http://www.avi.fi/documents/10191/57010/Aluehallintovirastojen%20keskeiset%20arviot%20peruspalvelujen%20tilasta%202011_LR.pdf/6a4f700f-9eaf-4618-99dd-1c20709b5837
http://www.avi.fi/documents/10191/57010/Aluehallintovirastojen%20keskeiset%20arviot%20peruspalvelujen%20tilasta%202011_LR.pdf/6a4f700f-9eaf-4618-99dd-1c20709b5837
http://www.avi.fi/documents/10191/57010/Aluehallintovirastojen%20keskeiset%20arviot%20peruspalvelujen%20tilasta%202011_LR.pdf/6a4f700f-9eaf-4618-99dd-1c20709b5837
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdpc340&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdpc340&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdpc340&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdpc340&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Meluntorjunnan_tietojarjestelma__ohjeita(24050)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Meluntorjunnan_tietojarjestelma__ohjeita(24050)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Meluntorjunnan_tietojarjestelma__ohjeita(24050)
http://www.ilmanlaatu.fi/
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00020&ti=Population+connected+to+urban+wastewater+collecting+systems%3A+total&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00020&ti=Population+connected+to+urban+wastewater+collecting+systems%3A+total&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00020&ti=Population+connected+to+urban+wastewater+collecting+systems%3A+total&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00020&ti=Population+connected+to+urban+wastewater+collecting+systems%3A+total&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00020&ti=Population+connected+to+urban+wastewater+collecting+systems%3A+total&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
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Kansalaisten osallisuus maan käyttöä koskevaan 
päätöksentekoon 

5. Hiilineutraali 
yhteiskunta 
 

Energian kokonaiskulutus 
energialähteittäin   

Kasvihuonekaasupäästöt 
Suomessa (kokonaispäästöt)  

Uusiutuvien energialähteiden 
käyttö  

 

Energian kokonaiskulutus / capita  
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/
ene_fi.asp 
 
Energian loppukäyttö - 
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/en
e_fi.asp 
 
Kasvihuonekaasupäästöt /capita 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.asp
x?srid=751 
 
Uusiutuvan osuus energiantuotannossa 
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/
ene_fi.asp 
 
Tuuli-, aurinko- ja lämpöpumppuenergian osuus 
uusiutuvista energialähteistä , ei ole 
 
LULUCF-sektorin päästö/nielukehitys  
 
Kehitysmaille suunnattu julkinen 
ilmastorahoitus, tietoja on, mutta ei tilastoa? 
 

6. Resurssiviisas 
talous 
 

[Viennin kilohinta] 
[Lnvarojen kokonaiskäyttö 

/BKT] 
Tutkimus- ja 

kehittämistoimintamenot 
[BKT per RMC] 

Vihreän lkt kasvu/ osuus bkt:stä 
Cleantech liiketoiminnan kasvu / osuus bkt:stä 
> ympäristöliiketoiminta -> yksi alaluokka 

vihreä teknologia  
http://tilastokeskus.fi/til/ylt/index.html 
 

Aineettomien palveluiden ja tuotteiden osuus 
tuotannosta /viennistä (KS VIENNIN KILOHINTA) 
 
T&k valtion budjetissa  
http://www.tilastokeskus.fi/til/tkker/index.ht
ml 
 
Rakentamisen jätteet, ->kaikkien toimialojen 
jätteet: 
http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_20
13-05-17_tie_001_fi.html 
 
Lnvarojen kokonaiskäyttö 
/BKThttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p
age/portal/sdi/indicators/theme2 
 
Toimialojen arvonlisäyksen/työllisten suhteet (A-
E & F & G-T), ? mutta on Kansantalouden 
tilinpito, jossa on arvonlisäys 

http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/ene_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/ene_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/ene_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ene/ene_fi.asp
http://tilastokeskus.fi/til/ylt/index.html
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http://www.stat.fi/til/vtp/index.html 
 
Toimialojen luonnonvarojen kulutus , ei ole? 
mutta: Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto 
kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta 
käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun 
ainemäärän. Tämä ainemäärä sekä sen suhde 
muihin kansantalouden kokonaissuureisiin kuvaa 
kansantalouden materiaaliriippuvuutta ja 
taloudellisen toiminnan ympäristöön 
kohdistamaa painetta 
http://www.stat.fi/til/kanma/index.html 
 
Environment investment by public sector 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=te
n00050&ti=Environmental+investment+by+the
+public+sector&path=../Database/Eurostat/ym
p/&lang=3&multilang=fi 
 
Resource productivity - Resource productivity is 
defined as the ratio between gross domestic 
product (GDP) and domestic material 
consumption (DMC). 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ts
dpc100&ti=Resource+productivity&path=../Dat
abase/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi  ja  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SD
DS/DE/tsdpc100_esmsip.htm 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do
?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsd
pc100&toolbox=type 
 
Energiatehokkuus ,kuinka paljon energiaa 
käytetään maan BKT:n luomiseen 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.asp
x?srid=648 
 
Yritysten yhteiskuntavastuuraportointi, EI OLE 
VIRALLISTA TILASTOA, MUTTA ARVIOITA ON 
 

7. Luonnon 
kantokyvyn 
huomioivat 
elämäntavat 
 

Yhdyskuntajätteet Suomessa 
käsittelytavoittain  

[Luonnonvarojen 
kokonaiskäyttö 
materiaaliryhmittäin] 

 

Yhdyskuntajätteet eriteltynä 
http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_20
12-11-20_tau_001_fi.html 
 
Ekologinen jalanjälki 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.ph
p/GFN/page/footprint_for_nations/ 
 
Suomalaisen tuonnin luonnonvarojen kulutus 
ulkomailla -> luonnonvarojen kokonaiskäyttö 
(näkyvissä tuonnin piilovirrat, ulkomaiset 
suorat panokset) 

Kentän koodi muuttunut

http://www.stat.fi/til/kanma/index.html
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=tsdpc100&ti=Resource+productivity&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=tsdpc100&ti=Resource+productivity&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=tsdpc100&ti=Resource+productivity&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/DE/tsdpc100_esmsip.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/DE/tsdpc100_esmsip.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100&toolbox=type
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100&toolbox=type
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100&toolbox=type
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/
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http://www.findikaattori.fi/fi/88  
 
Öljytuotteiden tuonti/vienti 
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaank
auppatilastot/grafiikkaa/liitteet/Kuviot_2011FI.
pdf 
 
Henkilöliikenteen liikennemäärät ja päästöt 
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-
07-04_004.html?s=3 
 
Kasvis-, liha- ja kalaperäisten elintarvikkeiden 
kulutusmäärät (kg) & kulutusmenot 
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-
07-04_004.html?s=4 ja 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/sdi/indicators/theme2 
 
Asumisen indikaattorit – kotien lämmitys ja 
laitesähkön kulutus 
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-
07-04_004.html?s=2 
 
Elektroniikkametallin kierrätysosuus ? 
e-metallijätteen käsittely 
http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_201
3-05-17_tau_001_fi.html 
 
Ruokahävikki, yksittäisiä tutkimuksia, ei tilastoa 
Suomesta 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti4
1.pdf 
 
Vesijalanjälki , ulkomaisia selvityksiä 
http://www.waterfootprint.org/Reports/WWF-
2012-WaterFootprintFinland.pdf 
 
Kuntien kyky edistää kestäviä kulutusvalintoja 
Lähiruoan käytön osuus julkisissa 
ruokapalveluissa, - yksittäiset tutkimukset 
olemassa 
 

8. Luontoa 
kunnioittava 
päätöksenteko 
 

Uhanalaiset lajit 
elinympäristöittäin 
[lieventynyt, kasvanut] 

[Luonnonsuojelualueiden 
määrä ja kehitys] 

[Lahopuun määrä] 

Uhanalaisten lajien määrä /arvioidut lajit 
http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suome
n_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709) 
 
Common bird index 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ts
dnr100&ti=Common+bird+index&path=../Data
base/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi 
 

Kentän koodi muuttunut

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/grafiikkaa/liitteet/Kuviot_2011FI.pdf
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/grafiikkaa/liitteet/Kuviot_2011FI.pdf
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/grafiikkaa/liitteet/Kuviot_2011FI.pdf
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-07-04_004.html?s=4
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-07-04_004.html?s=4
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme2
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-07-04_004.html?s=2
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-07-04_004.html?s=2
http://www.waterfootprint.org/Reports/WWF-2012-WaterFootprintFinland.pdf
http://www.waterfootprint.org/Reports/WWF-2012-WaterFootprintFinland.pdf
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Luonnontila.fi: uhanalaiset lajit (metsät) 
http://www.luonnontila.fi/fi/indikaattorit/met
sat/me13-uhanalaiset-lajit 
 
Environmental protection expenditure by 
industry 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten
00052&ti=Environmental+protection+expenditur
e+by+industry&path=../Database/Eurostat/ymp/
&lang=3&multilang=fi 
 
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot. 
http://www.stat.fi/til/jsys/index.html 
 
Ympäristöhallinnon hlöstömäärä ja rahoitus 

 
Suomalaisen kulutuksen aiheuttama uhka lajien 
sukupuutolle muualla maailmassa: http://www. 
worldmrio.com 
 
Suomalaisten asenteita kuvaava mittari ? 
 
Kultuuriperinnön inventoinnit: Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut ympäristöt (RKY) ja 
maisema-alueet , ei tilastoa? 
 
Metsien aineeton kulttuuriperintö –inventointi, 
ei tilastoa? 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkee
t/Kulttuuriperintoinventointi/Sivut/Valtionmetsi
enkulttuuriperintokohteideninventointi.aspx 
 
 

 
 
 

http://www.luonnontila.fi/fi/indikaattorit/metsat/me13-uhanalaiset-lajit
http://www.luonnontila.fi/fi/indikaattorit/metsat/me13-uhanalaiset-lajit
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00052&ti=Environmental+protection+expenditure+by+industry&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00052&ti=Environmental+protection+expenditure+by+industry&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00052&ti=Environmental+protection+expenditure+by+industry&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=ten00052&ti=Environmental+protection+expenditure+by+industry&path=../Database/Eurostat/ymp/&lang=3&multilang=fi
http://www.stat.fi/til/jsys/index.html

